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A interpretação do Tribunal Superior Eleitoral

respondendo uma consulta sobre as regras da chamada

verticalização tumultou ainda mais o cenário de

coligações dospartidos para a disputa das eleições deste
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ano. Segundo o T'SE, os partidos devem obedecer nos
Estados as coligações nacionais, impedindo, desta forma;
que legendas que não vão lançar candidatos a presidente
façam alianças com outras que têm'candidato. Para o

coordenador regional do l?MDB, Luiz Carlos Tamanini, a
medida reforça a tese de candidatura própria da sigla na

eleição presidencial. .

POLíTICA. PÁGINA 4

2B I OBRA: INVESTIMENTO DE R$ 14 MILHÕES
I A Arena Multiuso vai sim

ser inaugurada no dia 25
de julho, aniversário da

cidade, garante o arquiteto
responsável, Fausto
Goetten, da empresa
Proma Construções e

Planejamento. Porém, as
obras de acabamento serão

executadas depois,
provavelmente no mês de

.
i

I

setembro. A obra está

orçada em R$ 14 milhões,

,

•
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mas nesse custo nao estao

inclusas a compra das

cadeiras, arquibancada
móvel, piso poliesportivo e

o estacionamento. A

terraplanagem do
>

estacionamento e a

aquisição destes materiais
ficará a cargo da Prefeitura,

r-;

que busca recursos para

garantir a obra.

•
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PROMOÇÃO PARA ASSINANTES E FUTUROS ASSINANTES DO O CORREI·O DO POVO I

•

MAXIMAMíNIMA

•

*Assinantes do O Correio do Povo podem ganhar uma dessas três estadias no Hotel Estância
Ribeirão Grande, em apartamento luxo casal, com direito a café da manhã, jantar especial a luz
de velas com cardápio especial do cheff e música romântica ao vivo,

>

•

•

*Válído para assinantes e novas assinaturas feitas até 8 de junho de 2006, **Não acumulativo. Pernoite de 12 a 13 de junho
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• EDITORIAL
•

•

Num esforço para se

dissociar da baderna que o

chamado Movimento de

. Libertação dos Sem Terra

promoveu na Câmara dos
Deputados na tarde de terça
feira, o governo e o PT

reagiram por meio de notas

oficiais. O Planalto e o
•

Minis tério da Jus tiça
classificararn o gesto como

uma agressão à demo-cracia.
O PT não chegou a tanto.

Limitou-se a repudiar a

violência, sem mencionar o

envolvimento de Bruno

I

,

Mara-nhão, membro de sua

execu tiva nacional. "A
•

• CORREIO DO LEITOR

O CORREIO DO POVO-;
"

documento não faz menção à

manifestação do deputado
Arlindo Chinaglia, do PT

paulista e líder do governo na

Câmara. Mais enfático do

que Fontana, Chinaglia
defendeu expressamente a

expulsão de Bruno

Maranhão, líder da baderna,
dos quadros do partido. Tira
se do lamentável episódio a

contundência da indignação
legítima da maioria dos parla
mentares em discursos no ple
nário, enquanto a turba

promovia o quebra-quebra.
Mas leva a lembrar que nos

últimos três. anos, uma

escalada de rendições, con
cessões, chantagens, saques,
invasões de propriedade,
depreda-ções de prédios
públicos e mortes promovidas
peloMST não mereceram, nem

de longe, reações como esta no

Congresso Nacional. Neste
tempo, o Governo e aliados

manifes tações legítimas e

pacíficas da sociedade, fere
os princípios da democracia
e deve ser tratada com o rigor
da lei", diz trecho de uma das
notas.A promessa de impor as
penas da lei aos vândalos foi

repetida na nota do Minis
tério da Justiça. "Aqueles que

apedrejaram a democracia no

lamentável ato perpetrado
contra a Câmara dos

Deputados não colaboraram
em nada para o avanço da

justa causa da reforma
agrária. O uso ilegítimo da

força será calltida pelas penas
da lei", anota o documento.

... O PT limitou-se a repudiar a víolêncía,
sem mencionar o envolvimento de um

membro de sua executiva nacional

I

I ,

•

Presidência da República
manifesta solidariedade e

apoio ao Congresso Nacional
diante da invasão das suas

dependências em um grave
ato de vandalismo cometido
contra o Parlamento 110 dia
de hoj e", diz a nota do
Planalto, assinada pelo porta
voz André Singer. "A agressão
ao Congresso Nacional,
espaço público para as

• FRASES
•

-

O ministério pôs a Polícia
Federal à disposição da
Câmara "para participar da

persecução criminal dos

responsáveis pelo ato de
vandalismo", O PT expressou

"profundo repúdio aos, atos de
violência". E solidarizou- se
,

'

"com o poder Legislativo e

com o presidente da Câmara
dos

/ Deputados, Aldo
Rebelo". Curiosamente, o

-

nao apenas con tempo-
rizaram, mas aumentaram 'o

repasse de recursos" que
também ajudam a sustentar

o movimento, e as demons

trações de' reconhe-cimento
,

da organização revoluci-
onária. 'Agora, acuados,
clamam por justiça.

"Faço sexo para ficar em forma. Nós todos deveríamos fazer sexo 30
minutos por dia para acertar os batimentos do coração"
• Jamie Foxx, ator americano.

•

o prefeito
Moacir Bertoldi

escreve às quintas
nesta coluna

,

Semana Mundial do
Meio Ambiente

,

O caminho que a hurna-
nidade tomar nos próximos
anos dependerá das provi
dências ambientais a serem

tomadas. A limitação dos
recursos naturais, muitos deles
não renováveis é Ulna das

grandes preocupações, uma vez

que o homem os Lisa COIllO se

fossem infinitos, COIn absoluto
-

domínio, pondo seriamente em

perigo a sua disponibilidade,
- , -'

nao so para a geraçao presente,
mas sobretudo para as gerações•

futuras.
Com frequência cada vez

maior, vemos notícias de

poluição, desastres naturais ,

destruição de recursos naturais,
perda da diversidade biológica
é degradação da paisagem
natural, em grande parte causa

dos pelo homem. Além disso,
como resultado direto ou

indireto da industrialização;
ocorre, cada vez com maior

freqüência, a contaminaçâo do
ambiente, com graves conse

qüências para a saúde das

populações.
O home In, tornado mais

pelo desejo do ter do que pelo
de ser e de crescer, consumindo
de maneira excessivá e desor
denada os recursos da terra ,,

pensando poder dispor arbi
trariarnente dela, provoca a

revolta da natureza, mais

tiranizada que governada por

ele, e começa a correr o risco de
destrui-la e de vir a ser, também
ele, vítima dessa destruição.

,

E preciso agir. Os mesmos

veículos que trazem as más

notícias podem também servir

para combater os problemas. Da
,

mesma rnanetra, os avanços

tecnológicos devem ser postos
a serviço do meio ambiente, não
contra ele. Essa é uma questão
de vontade humana e ação
política pois de nada adianta a

política ambiental se não for

apoiada por uma opinião
pública bem informada, cons;

,

ciente e madurá.
A educação para a sus ten

tabilidade e a conscientização
pública sobre as questões
ambientais são essenciais. Sem

isso, haverá poucas chances de
se abandonarem realmente as

•

, ,. '"

atuais praticas contrárias ao

desenvolvimento sustentável.
Tanto a pesquisa científica

relacionada ao meio ambiente

quanto a incorporação de

objetivos ambientais nas políticas
de desenvolvimento terão de ser

incrernentadas se pretendemos
encontrar solu-ções para o

crescente dano aomeio ambiente
•

Nesta semana mundial do
Meio Ambiente do ano de 2006,
atividades e eventos especiais
organizados 110 mundo inteiro

demonstram que este deve ser o

milênio do meio ambiente e que
as pessoas devem se preocupar, o

que já é um grande passo, pois num
passado bem recente não havia
essa preocupação nas escolas, nas
indústrias, na sociedade.

E mesmo que estatísticas em

diversos países demonstrem que
os avanços conquistados ainda
são frágeis e carentes de muito

incentivo , parece que estamos

cada vez mais cientes do fato de
que a exploração da terra, do

planeta em que vivemos exige um
planejamento racional e honesto.

Erros em Jaraguá
Deliberadamente o executivo municipal

vem enveredando por uma série de erros,

desbaratados desde o primeiro momento

em que envia Projeto de Lei à Câmara

Municipal, "solicitando Ratificação do ato

que culminou com a Dação ern Pagamento',
em que o Prefeito Municipal recebe 2 (dois)
ônibus por conta de débitos de ISS, da

empresa Canarinho junto a Prefeitura, o
,

que desencadeou uma série de críticas da
comunidade, com a imprensa cumprindo
seu vérdadeiro papel em noticiar os fatos.
Tendo como resultado a instalação de uma

CEI ., Comissão Especial de' Inquérito.
Vai daí que, passados algum tempo o

Ilustre Alcaide, remete a Câmara Mun. de

Jaraguá do Sul, outro Projeto, notadamente
alterando o inciso II, § 5° do Art. 61 da Lei

Complementar N° 001/93 de 18.11.1993.

Após análises por parte das Comissões,
dois vereadores apresentaram emenda

,

modificando o texto central do Projeto,
cercando-se das cautelas necessárias e

procedidos os estudos técnicos, veio

finalmente a receber autorização
Legislativa. Assenta-se- que, após
aprovação pelo Poder Legislativo, foi
remetido o Projeto ao Prefeito Municipal
em 12.05.2006, para sansão ou veto.

Assim, em 29.05.2006, o Prefeito

Municipal, comunicou a Câmara Mun. de

Jaraguá do Sul, o seu veto total ao Projeto
de Lei Compl emen tar N° 003/2006,
justificando como tema central a sua

inconstitucionalidade e por contrariedade
ao interesse público. .

Salvo maior juízo, somos pelo
entendimento que assiste razão aos

Vereadores que propuseram Emenda ao

Projeto oriundo do Executivo Municipal,
pois a apresentação de emendas à Projeto
de Lei é um dos requisitos mínimo

pro-venientes do Poder Legislativo.
Portanto, se o Vereador deseja e pode influir
e me lhor a r determinada matéria, à

ferramenta utilizado nesta condições é a

"emenda" .

Assim, erro maior comete o Executivo
e o ,Procurador do Município que numa

ação deliberada e descabida, Veta Projeto
de Lei de sua própria autoria, aí sim,
demonstra desconhecimento da boa
técnica legislativa tanto o Prefeito como o

Procurador que não precisaria vetar

totalmente o projeto, no entanto, com

alegação de que teríamos duas Leis iguais,
mais, que a modificação se.daria em apenas
urn artigo e que a medida desencadeada era

apenas para clarear os processos de

avaliação, quando da "dação em

Pagamento" como papel aceita tudo, então
ta ...

Ora, as apontadas como
, -

var iaço es
,

•

justificativa do Ilustre Alcaide não se -

Prestam à espécie "veto", que em, erro

primário, firma convencimento da lavra do
_

,

Procurador do Município notadamente aqui
frente às condições empregadas em erro ou

omissão, preferimos ficar com a primeira.
Como contribuição, é de se salientar que

_,..o:
a palavra erro pode ser adjetivaria de várias

maneiras. O erro por vezes pode ser o sentídd :;
de ignorância. O erro é a falsa idéia ou fals� ;:
sentido que se tem de alguma coisa. 1\ .. ,
ignorância é a falta de conhecimento�'"
revelando uma falta total de idéia. Pode

.

haver' erro na classificação de um iterq ..
qualquer. Pode também haver um erro'

.

•

aritmético, também chamado de erro de
'

•

cálculo, e, em sentido mais amplo erro
'

fortuito ou deliberado, pois bem, detectadci£-;
esse tipo de erro, vem as ilustres autoridades;

.

,
.

através de manchetes jornalísticas querer
• , r

maquiar solenemente seu ato.
.

\

O segundo ERRO de sua Excelência e

seu Procurador, foi em vetar por completo o
r

projeto em questão, usando como alegação,
que a lei se baseava em um só artigo e que á
sua permanência geraria duplicidade, outra
inverdade, pois bastaria vetar somente a ,

r

emenda, posto que o emenda vetada não
.

,

resgata matéria suprimida, tão pouco _

�

revigora a Lei, que ao seu tempo perde objeto ,

-'

e causa. "coisa da tal técnica Legislativa"
O que queremos deixar claro, ao leitor e

- �

ao povo Jaraguaense, é desmentir falácia dos:"
•

Ilustres Prefeito e Procurador, quando usam
"

,

de precioso espaço em páginas do Jornal"
CORREIO DO POVO edições 30.05 t! ,:
1 °.06.2006, onde 'tentam de uma fdrm�',:

,-

destorcida convencer a opinião publica que ,

a verdade' os acompanha, no entanto, de
i

r

forma paciente, porém realista trago com c?l'
I

presente matéria resgatar o que de fato' ';

aconteceu, informando todos os;
!

encaminhamentos que se deram nestá
�

questão, quando o Prefeito não precisava ,)

vetar a matéria e jogar toda a
.

,

responsabilidade para o Poder Legislativo.
De tudo que se discute, a impressão que ..

fica e que se extrai é que, o Ilustre Prefeito 1'�
o Procurador, do Município, buscam
controlar os atos da administração fugindo
do controle e análise do Poder Legislativo ''';'

,

J araguaense, pois, um dos princípios ,

basilares dos parlamentos é justamente a
,

fiscalização dos atos do Executivo.
.

,

Ademais, temos alguma dissimulação !

indesejada dentro das relações publicas que
são aceitáveis no campo político, no

,

"

entanto, quando se soma à arrogância, ,

incompetência, despreparo na condução da
"

coisa pública é imperdoável, ainda mais :
quando se tenta justificar o injustificával. '

;

Rudolfo Gesser, Vereador - PP

•

J

• ,

Pedido de desculpas
Venho ao público pedir desculpas por

duvidar da palavra e hombridade, e preferir
ouvir pessoas não dignas de estar nos cargos

que ocupam. Jaraguá do Sul e a Malwee Futsal

o CORREIO DO POVO
Fundado em 10 de maio 1919

•

•

,
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• •

devem muito a você, Carione Pavanello, por
"

'.
, . . ,

suas varias conquistas ate este momento. .

�

Altair Venturi, professor e munícipe de Guaramirim
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ELEiÇÕES: NIURA DEMARCHI PODE DISPUTAR VAGA NA CÂMARA

,

í

I
,

CELSO MACHADO

'� : PSDB espera
definição de

alianças da

rnâlnritária
,

t

£

-JARAGuA DO SUL- A vice-

prefeita Rosemeire Vasel (PL)
e o petista Sebastião Camargo
poderão não ser os únicos

cahdidatos à Câmara dos

Deputados com reais chances

de: eleição lançados por

municípios do Vale do Itapocu.
A ex-secretária de

,

Desenvolvimento Regional,
Ni�ra Demarchi dos Santos

(PSDB) poderá entrar no

ciicuito se o atual deputado
federal tucano Pallia Bauer for

)

favorecido em composição da
(

chapamajoritária ao governo do
Estado como postulante ao

(

Senado. Era o que o parlamentar
já pretendia em 2002, quando
ainda no PFL, depois de barrado" ,

pelo partido na reedição da

dqbradinha com o ex

govemador Esperidião Amin

(PP). "Se Bauer concorrer ao
I

Seriado, pode-se dizer que a
• •

•

Ni}lra tem quase cem por cento

de.chances de uma candidatura
à deputada federal. De qualquer
forma, candidata ela já é para a

-:

Assembléia Legislativa", disse,,-

Ol}tem, o presidente do

f

•

1

diretório municipal do PSDB,
vereador Eugênio Garcia. Caso
contrário, acrescentou Eugênio,
"há um certo compromisso com
ele (Bauer)". Na possibilidade
de se materializar a aliança
PMDB, PSDB e PFL, com Bauer
ao Senado e Niura à Câmara dos

Deputados, os tucanos 'do Vale

optariam por apoiar um nome

da coligação, do PFL (Carione
Pavanello) ou do PMDB

(Carlos Chiodini) na busca de
uma das quarenta vagas da
Assembléia Legislativa. Na

próxima semana, lideranças
� .

tucanas vao se reunir com o

deputado Paulo Bauer ern

Jaraguá do Sul. "Não será um

encontro para definir nossa

postura, mas no sentido de se

deixarmais ou menos delineado
o rumo que o partido poderá
tomar nestas eleições",
acrescentou Eugênio. A

indefinição quanto a

composição da chapa
maj oritária do governador
licenciado e candida to a

reeleição, Luiz Henrique da
Silveira (PMDB), que deseja ter
ao seu lado dois dos outros

maiores partidos catarinenses
PSDB e PFL- tem tolhido a

movimentação dos diretórios
., .

mumcipars quanto a

candidaturas à eleição
proporcional. Segundo Eugênio
Garcia, na segunda-feira, por

CESAR JUNKES

/
! ,l-

•

Eugênio Garcia diz que apoio na AL poderá ser para Cacá ou Chiodini

telefone, obteve do presidente
do diretório estadual tutano,
Dalírio Beber, ainformação de

que estaria praticamente certa

a permanência do PSDB na

aliança com LHS, como

ocorreu eln 2002, incluindo o

PFL. Entretanto, e ao mesino

tempo, o senador Leonel Pavan
insiste em dizer às lideranças do

, .

partido que vai manter sua

candidatura à sucessão de Luiz

Henrique. Da mesma forma o

ex-prefeito de Lages, Raimundo

Colombo (PFL), que renunciou
ao mandato que havia assumido
pela terceira vez para
candidatar-se a governador e

não a outro cargo, segundo ele
mesmo. Se a coligação for
acertada, tudo fica corno está na
região. Neste quadro, a única

vaga para o Senado poderia ser

de Colombo. Na verdade, a

expectativa dos tucanos

depende da chapa majoritária
na disputa pela Presidência da

República, torcendo para que o

PMDB fique de fora.

'}' .

Ruy confirma cancidatura a deputada estadual pelo PDT
c ,

CJARAGuA DO SUL - O
Pa'rtido Democrático Traba
Ihfsta realiza sua convenção
estadual 11.0 próximo dia 29,
entre 14h e 20h na Assembléia

Legislativa, ern Florianópolis. A
convenção deverá homologar
as' candídaturas às eleições
majoritárias, e proporcionais. O
pré-candidato dos trabalhistas

"

ao' governo do estado, Manoel
Dias, deve ser confirmado
deixando as demais vagas- vice

governador e senador para as

, composições que estão sendo

negociadas com outros partidos.
O PDT já tern listas com os pré
candidatos às eleições propor
cionais e deve lançar para

deputado estadual cerca de 40
,

nomes, dos quais 17 concor-

rendo pela primeira vez. Para a

Câmara dos Deputados já são 20
candidatos relacionados pelo
partido, que projeta eleger
Obi

d d d'�1+<ltrC) eputac os esta uats e

um federal. O diretor geral da
Câmara de Vereadores de

ITal�aguá do Sul, Ruy Dorval

fLessnlal1n, é um dos nomes

[ístados pelo PDT para liina das
40 vagas a deputado estadual.

I"partido que não teln candidato

majoritário, não é partido", diz,
defendendo candidatura pró---

I

pria a governador. Quatro vezes

candidato a vereador e hoje
suplente, Lessrnann é um dos
novatos nesta disputa. Lembra
que o PDT está livre da
chamada cláusula de barreira,
que exige dos partidos Ci11CO

por cento dos votos eln âmbito
nacional e outros dois por cento
em pelo menos nove estados.

.

"Estes índices superamos nas

eleições de 2002 e a tendência
. '

e para o crescimento nas urnas,

porque o PDT não este ve

envolvido nas larnbanças de
Brasília, o que deu crédito ao

':I " bpartie o para crescer , o servou.

Sobre a candidatura majori
tária, que afasta o PDT da

reedição ela coligação com o

PMDB, Lessmann diz que o

governador licenciado e

candidato a reeleição,. Luiz
Henrique da Silveira, "gosta
muito de falar em fio de bigode
corno documento, mas na hora
de honrar comprornissos
políticos não o faz", refetindo
se a Secretaria de Desenvol
vimento Social. LHS exigiu que
o partido, para continuar à
frenteda pasta, mantivesse a

aliança. "Nem o presidente,
nem o governador OLIO prefeito
de [araguá do Sul se elegeram

•

DIVULGAÇÃO
-----

• •

•

Ruy Lessmann é um defensor da candidatura própria

sern a ajuda de outros partidos",
lembrou o pré-candidato, acres
centando que "aqui (laraguá) foi
muito pior. Aqui, a traição está

estampada a olhos vistos nos

pequenos partidos que elegeram
I r'" 1-C) atua preteito , em a USél0 a

,

promessas da chapa majori tária
vitoriosa na ocupação de
secretarias municipais. E
concluiu: "Homens públicos
,.,,,,,. .....

que nao tern caráter, que nao

honram a palavra, estão fadados
. "

aCl InSUCeSSC) .

,

•

,
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Consta�ação
Do senador Jorge Bornhausen (PFL): "Há três anos, o presidente
Lula botava na cabeça o boné do MST. Chamei atenção para
aquele ato de insensatez. Aquilo representava um gesto explícito
de apoio, mais do que tolerância, a uma organização que pregava
a luta armada. Do boné à invasão violenta da Câmara dos

Deputados, não se passaram três anos," A oposição ganhou
mais munição para atacar o presidente que vai ter que passar boa

parte da campanha se defendendo das denúncias de corrupção
e agora do quebra-quebra promovido por seus amigos.

Os "filhos"
Do senador Leonel Pavan

'

(PSDB): "Luiz Inácio Lula da
Silva costumava dizer,
durante a campanha, que se

chegasse ao poder não
haveria mais invasões de

terras, violência no campo
. ,

ou greves, la que os

participantes dos
movimentos sociais seriam
seus filhos e com eles
saberia tratar. Presidente
Lula, aí estão seus filhos
quebrando vidraças e

invadindo o Congresso."

Mudança
Coronel Eliésio Rodrigues é
o novo comandante do
Policiamento Norte CO(Tl
sede em Joinville e

abrangência em 16

municípios da região,
incluindo o 14° Batalhão da
Polícia Militar de Jaraguá do
Sul e das Guarnições
Especiais de São Francisco
do Sul. Substitui o coronel
Bil Farney de Medeiros.

I

Definido
Projeto para construçãó de

passarelas (uma de cada

lado) na ponte que liga
Jaraguá do Sui a Schroeder,
em estrutura de aço, já tem
custo definido: R$ 300 mil.

Agora, segundo o vereador
Terrys da Silva, que agilizou
o projeto com o více-'
presidente da Câmara de

Schroeder, Valmor Pianezer,
é tentar alocar recursos das
duas prefeituras para 2007,

,

Endere'ço
Da senadora Heloísa
Helena (PSOL): "O

endereço está errado. Quem
define a política de reforma

agrária está do outro lado da

Praça dos Três Poderes,
está no Palácio do Planalto,
Se Lula não faz a reforma
agrária é porque imita o

governo anterior e não tem

coragem de fazê-lo. Pode
ser que, por motivação

-

política até, resolveram não
fazer a manifestação lá,"

Por cima
o ex-presidente do Conselho
Federal de Engenharia e

Arquitetura, engenheiro
Wilson Lang, de Blumenau,
e ex-candidato a deputado
federal, está de volta à
política, Só que agora na

Capital Federal. Vai apoiar
Tadeu Felipelli, um dos
candidatos do PMDB à
sucessão em Brasília e ex

secretário de obras do

governador Joaquim Roriz.

,

Trem 1
o presidente Luis Inácio
Lula da Silva deve vir a São
Francisco do Sul ainda em

junho, Sem data marcada, o

presidente-candidato quer
ver de perto a obra de

relocação de oito

quilômetros da linha
ferroviária para fora do

perímetro urbane. Para
aliviar seguidos,
congestionamentos do
trânsito, já que trens de

carga entram literalmente
no porto,

Triste
A gripe aviária ainda nâo
contaminou humanos no

Brasil e na América Latina,
Mas segue fazendo estragos
impressionantes no

mercado de trabalho. Só e

Jaraguá do Sul vai tirar o
emprego de 150
trabalhadores. No país já
houve redução de 7,2 mil

postos de trabalho entre

março e abril deste ano, por
conta do que se deixou de

exportar em frangos.

Trem 2
Por aqui, o projeto do
contorno ferroviário de

Jaraguá do Sul segue
hibernando em alguma
gaveta. Como não há
dinheiro federal disponível
e, para piorar, suspeitas de

superfaturamento nos

custos das obras
projetadas, por muito tempo
ainda as composições
ferroviárias vão continuar
fazendo parte da paisagem.

Consumidor isento
Agência Nacional de Energia
Elétrica decidiu manter a

isenção dos consumidores
livres da cobrança da
"taxa do apagão",

conhecida como

Recomposição Tarifária
Extraordinária destinada à
cobertura dos impactos
financeiros do racionamento

,

sobre o caixa de
distribuidoras e geradoras. A
RTE foi instituída pela Lei
10.438/04 e regulamentada
pela Resolução 91 da

. Câmara de Gestão da Crise,
para recompor a redução de
receita das distribuidoras
durante o racionamento.

Saúde
Na próxima segunda-feira
(12) o governador em
exercício Eduardo Pinho
Moreira (PMDB) vai estar

,

em Jaraguá do Sul. As 15
horas participa do ato de

inauguração do novo pronto
socorro do Hospital São
José. Com recursos do
Estado, município e

iniciativa privada, Aliás, não
fossem os empresários por
certo o hospital já teria
falido.

I

, .I

)
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I

Voluntariado' 2
Segundo a coordenadora,
as despesas mensais

ultrapassam os R$ 3 mil,
mas as doações recebidas

pela comunidade e poder
público somam R$ 2,3 mil.

Doações podem ser feitas
no próprio albergue, que
fica na Rua Garrone
Tavares de Mira, 30, no

Bairro Nova Esperança,
pela telefone 3373 3266, e

também em depósito
bancário (Caixa Econômica,
agência 1074, conta
número 773-1).

i Reviravolta 1
Presidente estadual do

t PSB e pré-candidato a

governador, Antônio
carros Sontag viajou as

pressas para Brasília
para reunião do diretório

� nacional que ontem

I mesmo decidiria a

! postura do partido na

: eleição para presidente.
! A pressa tem

i explicação: a decisão do

I TSE proibindo o partido
I que. estiver fora da
i campanha presidencial
I de se aliar, nos Estados,
: com siglas que apóiam
candidatos. O PSB deve

i Iotmallzar a aliança com

i o PT para reeleição do

presidente Lula,
derrubando por

i conseqüência a

i candidatura de Sontag.
I

.

I Reviravolta 2
I A restrição das alianças
i nos Estados anunciada

I de última hora pelo TSE
, deu um giro de 360
I graus nas negociações
para a disputa

i majoritária em Santa
I Catarina. As conversas
I para composição de

I uma chapa majoritária.
I com o PSOB e PFL,
,

I encabeçada pelo
governador licenciado

,

I Luiz Henrique da Silveira
I

: (PMOB), voltam a

I estaca zero. Mesmo que,

, PMOB não tenha

I candidato a presidente,
l tucanos não poderão'
: estar no mesmo
I

i palanque com os

1 peemedebistas, ao

i menos que estes
abracem a candidatura

: de .Geraldo Alckmin e

I que, aqui, Leonel Pavan
I abra mão da cabeça de

chapa.

.

Ainda dá tempo
Tem morador de Jaraguá
do Sul que não vai poder
assistir a Copa do Mundo
da própria casa. E não é
por ausência de televisão.
São os problemas nos

sinais de transmissão na

antena da repetidora de
televisão localizada no Rio

•

da Luz, onde os canais
"saem do ar" dia sim outro
também. Em março,
vereador Jurandir Michels

(PV), o Lika, assinou

moção de apelo enviada ao
.

prefeito Moacir Bertoldi

(PL), que prometeu
resolver o problema dentro
de 60 dias.

Pavimentação
Vereadora Maria Lúcia
Richard (PM DB) teve

aprovada, na sessão de

terça-feira, indicação
solicitando a pavimentação
asfáltica da Rua Guilherme
Tomelin, iniciando na SC-
413 até o início do
calcamento localizada na

,

mesma rua, e também
asfaltamento das ruas

Professora Irene Rosa da
•

Silva Tomaselli e Angelo
• •

Zanluca, que dão acesso à
BR-280, todas localizadas
no Bairro Caixa D'água .

Também pede ao

Executivo, em outra

indicaçãO', a colocação de
uma placa de identificação
em frente a nova sede do
setor de Bem-Estar Social
da Prefeitura:

•

r

Voluntariado 1
A Associação Fraterna

Mensageiros da Luz,
mantenedora da Casa de
Acolhimento O Bom
Samaritano, em

Guaramirim, participou da
sessão da Câmara de
Vereadores de terça-feira.
A coordenadora Cellina
Adão apresentou o trabalho
de atendimento, feito
voluntariamente, aos

andarilhos e pessoas que
Chegam na cidade
procurando abrigo e

alimento, a maioria sem

destino certo e muito
.

menos dinheiro no bolso.

•

,

i Mudou
A entrevista coletiva à
• •

Imprensa que seria

concedida pelo deputado
federal Paulo Bauer

,

(PSDB) amanhã foi
.

,

, transferida para a

I próxima quarta-feira, às
I 10 horas, no escritório
,

regional dele. Em
L comunicado, informa: "A

mudança da data se dá
em razão das alterações

r-
na legislação eleitoral
sobre a verticalização,
anunciadas ontem

, (terça-feira) pelo TSE e
I
: que trnpucarn na
, necessidade de novas

: avaliações políticas
! partidárias. com vista às

eleições de 10 de

,
outubro". Na coletiva,

i Bauer, até agora
1 candidato a reeleição,•

, poderá confirmara seu

nome para ao Senado.

•

•

CERCO FECHADO: ALIANÇA NOS ESTADOS SÓ ENTRE SIGLAS QUE NÃO APÓIEM CANDIDATO A PRESIDENTE

•
i

!Premeeítade
I Quando os funcionários da Seara de Jaraguá do Sul entraram
I em greve, em dezembro do ano passado, já era previsto que, em
! futuro não muito distante, ao menos parte deles seriam demitidos.

,

Era o que eles mesmos diziam à porta da fábrica. A época, cerca
! de 200 aderiram à paralisação. Coincidência ou não, a empresa
i anunciou terça-feira a demissão de 150 funcionários, seis meses
! depois, bem em tempos de gripe aviária. Uma ótima justificativa.
I
t
,

,

CAROLINA TOMASELLI

.... Ausência de aliança
nacional beneficiará
maior número de
Estados, diz Tamanini

(

}ARAGUÁ DO SUL - A
decisão do TSE (Tribunal
Superior Eleitoral) de restringir
as possibilidades de aliança nos

Estados, principalmente para o

partido que decidir não

partic'ipar da disputa
presidencial, só veio reforçar o
pensamento do coordenador

regional do PMOB, Luiz Carlos
Tamanini, defensor de
candidatura própria do partido
a presidente. "O partido tem

que repensar suas posições. Se
coligar com o PT, vai beneficiar
dez ou 15 estados. Se coligar
com .0 PSOB, vai beneficiar
outros dez ou 15 estados. E com
candidaturà própria, beneficia .

mais do que coligando", afirmou
o coordenador.

A nova orientação do TSE

proíbe o partido que estiverfora
,

da campanha presidencial de se

aliar, nos Estados, com siglas que
apóiam candidatos. Ele só

poderá se coligar com partidos
que também estiverem excluí
dos da disputa nacional.

Portanto, dificilmente o PMOB
estará coligado com o PSOB e

PFL no Estado. Até o anúncio

da decisão do TSE,
peemedebistas vinham
negociando com tucanos uma

aliança para a dispu ta
.

majoritária no Estado, no caso

do PMOB não ter candidato a

presídente. Agora, isso só será

possível se a mesma aliança for
confirmada na eleição para

presidente.
Na avaliação de Tamanini,

o fato do TSE tornar mais dura
.

. a regra da verticalização das

coligações partidárias a me110S

. de 100 dias das eleições só tende
a aumentar o cenário de

,

indefiníção nos Estados, que

aguardam a decisão sobre a

composição das chapas para a

corrida presidencial. "N ão

consigo entender como a

legislação-é alterada tão em cima

• •

I

•

•

•

,

[J

�I

"
•

• •

G

:r

A menos de 100 dias da eleição, cenário fica

· .

• l

mais confuso, diz Tamanini I
• •

•

da hora", comentou. No caso

específico do PMOB, pior ainda,
•

já que o partido briga na Justiça
sobre a data da convenção. A

ala oposicionista conseguiu
_'

marcar para o próximo domin-' 9

go, mas os governistas querem"
adiar a convenção para o dia 29'."

,

\1

I

I
- j

"Mudança do TSç é um duro golpe nos partidos pequenos"
"Essa mudança do TSE de'

última hora é, acima de tudo, um
duro golpe nos partidos que
lutam para atingir os 5% dos
'votos para deputado federal da
cláusula de barreira". A

declaração é do secretário geral
do PSB, Emerson Gonçalves,
sobre a decisão' do Tribunal

Superior Eleitoral de impedir
.que partidos que não se aliem

para a campanha presi-dencial
formalizem coligações nos

Estados com siglas que apóiam
candidatos. ,

Segundo ele, amudança, que
atinge em cheio o PMOB,
também trará reflexos para os

partidos ditos pequenos, amea

çados de extinção por conta das

imposições da legislação
eleitoral, que obriga as legendas
a .obter 5% dos votos apurados
na eleição para a Câmara dos

Deputados, distribuídos em pelo
menos um terço dos estados,

com um mínimo de 2% do total
de cada um deles. "O PSB vive

como outros partidos com a

espada no pescoço por ter de

atingir a cláusula de barreira. E,
se não bastasse essa proble
mática, ainda estamos amar

rados a verticalização",
comentou, lembrando ainda

que o partido precisa "correr
contra o tempo" para realizar a

convenção, com prazo máximo

no dia 30 próximo.
Diante da mudança, a

tendência é que o PSB, hoje
ocupando cargos no governo,
esteja coligado com o PT para a

eleição presidencial. Até então,
segundo Emerson, o partido já
tinha confirmado apoio
informal (sem coligação) à

candidatura do presidente Lula
à reeleição. E, no Estado, o

partido tem como pré-can
didato a governador Antônio
Carlos Sontag, candidatura que

•

., �

L' ,

1.

• ,
I

r
; I

i
.. r
.• I, -

Emerson Gonçalves acredita agora na coligação formal com PT
I
"I

cai por terra COIU a oficialização
da aliança com o PT no plano
nacional.

"Mas as nossas candidaturas
a deputado estadual (Ivo Petras

Konell) e federal (Caubi Pi-

nheiro) estão mantidas", res- 'j

saltou o secretário, inforrnando '

que, a partir das definições das.i
chapas majoritárias, o partido ,
vai formalizar alianças para a,':

disputa proporcional. ' .)

•
•

. _, -t
o

Vereadores da oposição criticam indecisão sobre saneamento
,

GUARAMIRIM - "Nós temos

bairros em Guararnirim que
-, -

estao sem agua, os poços estao

secando e o prefeito não se

decide. Nós vereadores temos
•

que pressionar a administração
para que tome uma decisão. Será

que está faltando coragem? Nós
não podemos mais conviver

com esta situação". O desabafo
é o líder da bancada do PMOB,
vereador Osni Bylaardt, diante

,

da indefínição sobre os rumos do

serviço de sanea-mento básico
. / .

no mumcipto.
. Além dele, outros vereadores

de oposição se manifestaram na

sessão de terça-feira, dia exato

em que completou um ano do
término do contrato de
concessão do sistema de água e

esgoto do município com a
,

Casan (Companhia de Aguas e

Saneamento). A vereadora

,
.0

Maria Lucia da Silva Richard,
também do PMOB, disse que não
é justo que a população sofra COIU

a falta de inves-timentos em

. posição do prefeitoMário Sérgío ,
Pe ixer (PFL), ou que nOVaI

,

convite seja feito para que o :

prefeito participe de sessão da
Câmara para tratar do assunto,•.
esta última acatada pelo,
presidente Marcos Mannes

(PSOB). "O prefeito ainda não.
disse para nós o que ele pretende:.
se vai renovar o contrato ou se

vai municipalizar QS serviços, ê
. "

ISSO se arrasta a um a110 .
.

,

abastecimento de água e

tratamento de esgoto por causa

de urna indecisão da

administração. "Precisamos de
uma definição urgente", apelou.

Já o vereador João DenizVick
(PMOB) propôs a criação de uma
comissão para cobrar uma

•
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KELLY ERDMANN

... Empresa investiu
ais de R$ 17 milhões

e· atividades de saúde,
e ucação e outras

•

}ARAGUÁ DO SUL - Com 42
anos de história completados
há menos de um mês e 6.293
colaboradores distribuídos em

n�ve fábricas instaladas em três

estados brasileiros, a Marisol
S.A. se posiciona também como

importante gestora de ações de

responsabilidade social. Dos R$
425 milhões de faturamento
bruto registrados no ano pas
sado, a empresa investiu quase
R$ 17 milhões em diferentes
atividades que beneficiam de
maneira direta seus funcio
nários e a comunidade.

Na manhã de ontem, 7, o
presidente da Marisol, Vicente
Donini, divulgou os dados do

balanço social de 2005 durante
entrevista coletiva com os

veículos de comunicação da

região. Segundo Donini, a

responsabilidade social está

ligada à cultura da empresa e a

geração de empregos é o

principal sinônimo desta ativi-

dade.
-

No demonstrativo do valor
adicionado de 2005, algo em

torno de R$ 176 milhões,
incluem-se os salários e'

benefícios concedidos aos

colaboradores e os impostos e

contribuições compulsórias.
Nestes, a Marisol investiu mais

• •

de R$ 70 milhões e R$ 67

milhões, respectivamente.
Conforme explica o presidente
da empresa, o que o entristece é

o valor condicionado aos

tributos, pois este não retorna

na mesma quantia à sociedade.
"As políticas públicas do Brasil,
não berieficiam as pessoas.
Nossos governos es tão

usurpando o poder de compra
dos nossos consumidores",
comenta.

Dentro das ações sociais
. .

desencadeadas no ano passado,.
o Programa de Participação dos
Colaborados nos Resultados
(PPCR) injetou no orçamento
anual de todos os 6.293
funcionários somados quase R$
3 milhões e 600 mil.

Alimentação, transporte, saúde,
segurança no trabalho,
educação e treinamento foram

algumas das outras ações, que
juntas chegaram a ultrapassar o
montante de R$ 10 milhões,
incluídas no balanço de 2005 da

,

ExpoGestão abre com palestra
sobre economia criativa nacional

I
I
,

:. }OINVILLE - Foi aberto ofici-
"

almente, na noite de ontem, o

�ongresso Nacional de Atuali-
I

zação em Gestão, que junta-
.

I

mente coma a Feira Nacional de

S;erviços e Produtos de Gestão,
f�rmam a ExpoGestão - 2006. A

palestra de abertura, proferida
Edna Duisemberg, Chefe do

Programa Indústrias Criativas
UNCTAD-ONU (Conferência
das Nações Unidas sobre o

Comércio e oDesenvolvimento),
ressaltou a importância da
"Economia Criativa" para o

fortalecimento da balança
comercial brasileira. Esta econo
mia é formada por empre
endimentos das áreas de cultura

. - , .

e comumcaçao, como musica,

teatro, cinema, publicidade, artes
gráficas e visuais, design e outros

,

relativos ao segmento.
Em entrevista coletiva,

concedida na tarde de ontem,

Edna, uma brasileira residente em
Genebra, na Suíça, que trabalha
11a ONU desde 1983 destacou a

•

importância de uma visão mais

abrangen te e, profissional da
economia criativa, com forma de
fomento desta no mercado
internacional. "Este conceito de
economia criativa nasceu na

década de 90, naAustrália, sendo
rapidamente absorvida por aquele

país e exportada para a Inglaterra,
onde o governo de Tony Blair

implantou e fomentou o

conceito", destaca Edna. Mesmo
no passado, quando esta forma de
economia ainda não era definida
como tal, os Beatles, por exemplo,
só para citar o caso inglês, tiveram
grande importância para a

balança comercial daquele país.
Em sua palestra, Edna trouxe

um pouco de luz para um assunto

ainda obscuro e pouco valorizada,
que é a economia criativa. Ela
destacou que este segmento

•

representa apenas cinco por cento
dôo PIB nacional e gera, somente,
cinco por cento dos empregos
formais diretos. Segundo aONU,
o comércio internacional de bens
e serviços culturais deve
movimentar U$$ 1,3 trilhão este

.,

ano, e Ja representa sete por cento
do PIB anual do planeta. (Carlos
Brandão)

DIVUlGAÇAo

Edna trabalha para a ONU

I
•

'7�
,%

• Vicente Donini destaca investimento na qualidade de vida dos funcionáriOs

Marisol S.A.
Para o presidente Vicente

Donini, o que se pode esperar

Marisol está em um momento

de atacar múltiplas ações,
inclusive de responsabilidade
social, explica o presidente, que
eIU 2007 deve passar a missão

ao herdeiro, Giuliano Donini.

, . ,

para os proxrmcs anos e a

continuidade dos projetos já
desenvolvidos pela empresa. A

. Fashion •

Dentro das atividades que visam ao investimento intenso. na

globalização das marcas do grupo, principalmente a infantil Lilica

Ripilica, a que mais trouxe orgulho ao. presidente da Manso! nos
últimos dias foi a participação no Fashion Rio, evento que ocorre até
o próximo dia 11 de junho, na cidade do Rio de Janeiro. Na terça-feira
passada,

.

6, a l.ilica Ripilica foi a única marca infantil a apresentar
sua coleção prlrnavera/verão 2007. durante a abertura dos desfiles. A

empresa participa do Fashion Rio ao lado de outros ícones da moda
nacional como Walter Rodrigues, Lucy In The Sky, Sommer e Colcci.

,

•

Maristas participam de Olichamp
CESAR JUNKES

�, .

lançamento aconteceu na noite de terça-feira no Ginásio de Esportes

}ARAGUÁ DO SUL - "Juro,
que participarei dos jogos da

Olichamp competindo com

esforço e lealdade, respeitando
as regras, os companheiros,
adversários e contribuindo

para a formação do espírito
desportivo do Colégio Marista
São Luís." Este é o juramento
dos participantes da 23ª

Olichamp �. Olimpíada
.

Champagnat do Colégio
•

Maris ta São Luís de Jaraguá do
Sul, que iniciou ontem sob o

tema Marista: Um Coração,
Uma Missão.

O evento, que acontece em

toda Rede Marista do Brasil
envolvendo alunos, profes
sores, colaboradores e pais,
com como objetivo fortalecer
a amizade, integração e solida-

riedade. Os jogos da Olíchamp
iniciaram, efetivamen te, na

quarta-feira dia 7 e encerram

se na sexta-feira, dia 9,
envolvendo alunos da sa série

do ensino fundamental até o 3°
ano do ensino médio. Serão dis

putadas as modalidades de atle
'. tismo, basquete, futsal, futebol
de campo, futebol suíço, hande
bol, tênis de mesa, voleibol e

xadrez.Presentes eIU 78 países,
os Irmãos Maristas atuam em

todo o mundo em escolas, obras
sociais, universidades, editoras
e hospitais, proporcionando a

crianças e adolescentes,
especialmente aos mais

necessitados, educação de

grande qualidade, formando
bons cris tãos e virtuosos

cidadãos. (Carlos Brandão)

• CORREIO ECONÔMICO
•

,
I

Expogestão
O Congresso Nacional de Atualização em Gestão, parte integrante
da ExpoGestão 2006, que abriu oficialmente na noite de ontem,
no Centreventos Cau Hansen, tem como principal objetivo
apresentar casos reais de excelência, experiências vencedoras e

exemplos que inspiram e podem transformar a vida profissional
do gestor moderno e o futuro das empresas. O evento é uma

oportunidade única para líderes empresariais e gestores trocarem
experiência, conhecerem tendências e fomentarem

,

relacionamento, unindo pensamento à prática da gestão
empresarial. O foco do Congresso é "empresário falando para
empresário", através de uma programação sólida, com palestras
e painéis sobre gestão, economia, tendências e marketing, temos
estes apontados como preferidos pelo público-alvo em pesquisa
realizada durante a edição de 2005 do evento. Mais de mil
congressttas já estão inscritos para participarem.

,

r---------------�--------------------------� i
I
I

"

• INDICADORES ECONOMICOS

Arroz em queda
o Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística

(IBGE) divulgou ontem,
novo levantamento da safra
2005/06. De acordo com a

pesquisa, houve uma

retração de 3,27% na área
plantada em 2006 (46,013
milhões de hectares), em

relação ao ano passado.
Dentre os produtos
investigados, o arroz teve

queda de 23,9% na

área.Segundo a análise, a

produção brasileira do grão
diminui 13,17%. O destaque
foi para o Rio Grande do
Sul, responsável por
aproximadamente 57,76%
da produção nacional. No
total, a safra de arroz deste
ano deve chegar a

.

11.483,275 toneladas em

todo ó país.

Bancos
o CDC (Código de Defesa do

Consumidor) deve ser aplicado
aos bancos nas relações com os

seus clientes, segundo decisão
cos ministros do STF (Supremo
Tribunal Federal).Os bancos
tentavam, por meio de uma ação
direta de inconstitucionalidade

impetrada no STF, deixar'de ser

regulados pelo CDC.Em vigor há
mais de' 15 anos, o CDC protege
os consumidores ao

.

regulamentar, entre outras

coisas, cláusulas abusivas nas

relações entre consumidores

.

finais e empresas e punições
em caso de descumprimento
das regras.

,

,

,

,

,
,

I

Reajuste
o preço médio do botijãó
de gás de cozinha -o GLP

· (gás liquefeito de petróleo)
para o consumidor deverá

•

subir de R$ 30 para R$ 32
até o fim desta semana. O
aumento de 6,7% vai
ocorrer porque

•

revendedores já compram
botijões por R$ 2 a mais,
segundo o Sindicato dos
Revendedores de GLP do
Estado.

Decisão
Se a ação fosse aprovada, os
bancos ficariam livres de
algumas \ obrigações como a de
concessão de descontos na

liquidação antecipada de
financiamentos e a devolução de

cobranças indevidas, como
determina o CDC.Os ministros
do STF julgaram, por nove votos
a dois, improcedente a ação
proposta pela Consif

(Confederação Nacional de
Sistema Financeiro), que
argumentava que, de acordo
com o artigo 192 da

Constituição, uma lei

complementar deveria
regulamentar o sistema
financeiro, e não o CDC,

,

EURODOLAR (EUA) COMPRA VENOA'

COMERCIAL 2,238 2,240 It COMPRA VENDA

PARALELO 2,267 2,370 " 2,879 2,880

TURISMO 2,192 2,328 It
PESO (Argentina)

I 0,730 0,740

• POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

It BOVESPA 35.264 -3,54%
It DOW JONES (N. York) 10.930 -065%

It MERVAL (B. Aires) 1.619 -159%

It NIKKEI (Tokio) . 16.951 -1,39%

0,729

Ii CUB maio

R$863,55 .

r

• LOTERIAS

concurso: 769
f2716 - 2tJ =11 • 29 - 50

concurso: 625
02 - 04 - 09 - 17 - 20 - 23 - 24

26 - 31 - 33 - 35 - 42 - 52 - 58

61- 62 - 68 - 74 - 76 - 85

éoncurso: 04041
1 ° Prêmio: 18.584
2° Prêmio: 42.429
3° Prêmio: 31.930
4° Prêmio: 74.596
5° Prêmio: 02.303
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A .

.. OCORRENCIAS POLICIAIS

Preso
�oi preso na noite de terça-feira o Sr. A.F. de 38 anos. Os policiais
foram atender um acidente de trânsito na Rua Carlos Eggert,
Bairro Vila Lalau, e enquanto faziam o boletim de ocorrência, o
Sr. A.F., que é paide uma das pessoas envolvidas no acidente,
começou a perturbar e desacatar os policiais. Foi então feita a

identificaçãO do mesmo, que estava com mandado de prisão em
, .

aberto e foi conduzido à Delegacia, após revista pessoal foi
encontrado com ele 10 pedras de crack.

1.
,

,

,

I
I

i Recuperado
,

,

: FOI recuperado na manha de

: terça-feira o veículo Fiat
'Fiorino, placas AMY-8613.
,

: Ele estava abandonado às
! margens da BR 282 no Km
,

: 609,4 em Maravilha, e tinha
I

i registro de furto no Estado do
.

! Paraná. .

, ,

I c'
'"

,
Furto
Foi furtado na terça-feira, um
aparelho televisor Panasonic
de 20 polegadas, que estava
no salão de festa do Edifício
Silvio' Pradi, na Rua Eleonora
Satler Prad, Bairro Jaraguá
Esquerdo,

Crime
Dois desconhecidos
invadiram a propriedade da
Sra. M.C., 49 anos, em

. ,

Navegantes, e colocaram

fogo em seu veículo Opala
azul quatro portas. O crime
aconteceu por volta da 1 h
desta terça-feira na Avenida
Radial Norte, em Meia Praia,

Segundo a Polícia Militar, a

mulher ouviu um barulho,
semelhante a uma explosão,
e quando saiu de casa viu
seu carro pegando fogo e dois
homens fugindo, os policiais
fizeram rondas pela região,
mas os suspeitos não foram
locallzados.

•

I .'�

:�Atropelamento
i
-

...

. : � menina E,H.S. de 9 anos

: morreu atropelada às

: 17h15min de terça-feira. Ela
: andava de bicicleta pela BR-
I

: 163 no Km 83,6 em

o! Guaraclaba' quando foi
:. atingida pelo ônibus de
I .

: placas LZC-7743 conduzido
:.

.

, por A.B, de 42 anos.

t
,

,

,

! Acidente
,
, .

: Manoel Santiago de
! Mesquita, de 33 anos,
I morreu ontem pela manhã

! em um acidente na rodovia
: Jorge Larceda, em Gaspar.
i De acordo com a Polícia

: Rodoviária Estadual (PRE),
I Manoel dirigia um Palio e

: bateu de frente contra um
I

i caminhão. O acidente
ocorreu por volta das
5h30min. .

Apreensão de droga.
A Polícia Rodoviária Federal.
apreendeu 40 quilos de
maconha ontem de manhã
em Plrabeíraba. A droga foi
encontrada em uma operação
de rotina, durante vistoria em

ônibus que viajava de Nova
Prata do Iguaçu (PR) a

Joinville. De acordo com a

•

Furto de bicicleta
Foi furtada nessa segunda
feira uma bicicleta Sundown
com cestinha que estava .

estacionada no pátio de uma

empresa, localizada na Rua

,Willy Manhke, Bairro
, .

. .Centro.
,.

,

Polícia, a maconha estava
nas bagagens de S.F.A., de 36
anos, e G.C.S., de 22 anos.

Os dois foram conduzidos

para a Central de Polícia de
Joinville.

.' FALECIMENTOS
.

Faleceu às 05:00h do dia 07/06, o senhor José Vieira Borges, com
idade de 75 anos. O velório foi realizado na Igreja Assembléia de Deus
e o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Rau.
Faleceu às 01 :30h do dia 07/06, o senhor Cristiano Alberto Raboch,
com idade de 81 anos. O velório foi realizado na Igreja Evangélica
Cristo Salvador e o sepultamento no cemitério do Rio da Luz 1 D.
�aleceu às 22:00h do'dia 06/06, a senhora Hilda Marquardt, com

idade de 83 anos. O velório foi realizado em sua residência em

Pornerode e o sepultamento no cemitério Testo Central.
Faleceu às 14:00h do dia 06/06, a senhora Odete Siqueira dos Reis,
. ,

com idade de 65 anos. O velório fbi realizado na Igreja de São Francisco
•

d� Assis e o sepultamento no cemitério Municipal de Guaramirim.
Faleceu às 11 :OOh do dia 06/06, o senhor Felipe Maurisens, com
idade de 81 anos. O velório foi realizado na Igreja Evangélica Luterana
Martin Luter e o sepultamento no cemitério Martin Luter.

'

"

o

LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLiNICAS LTDA.

371 0882

,.

NO BOLSO: CONSUMIDORES APROVAM
•

p .
o

Entre os produtos que apresentaram queda
de preços (feijão, arroz, .açúear, café,
temate, manteiga e pão), a mais significativa
foi a do quilo do tomate, que barateou R$
1,19: agora, pàgamqs R$ 1,68, enquanto no

mês de abril essa média era cerca de R$. , .

I 2,87, uma diferença d� 70,5% (R$ 1,19).
I '

, Para cima
Do grupo de alimentos que aumentaram

(carne, leite, farinha de trigo, óleo de soja e

banana), o quilo da banana é o campeão,
embora o reajuste não seja exageradamente
alto: R$ 0,31, seguido do óleo (R$ 0,16),
carne (R$ 0,13), leite (R$ 0,09) e farinha de

'

trigo (R$ 0,03).

. ,

CEO deve estender tratamento dentário grátis à população

•

DAIANE ZANGHELINI

,

� O quilo do tomate e

do feijão tverarn
maior queda e o da
banana a maior alta

•

}ARAGUÁ DO SUL - Pesquisa
de preços realizada pelo O
Correio do Povo em três

supermercados do município
constatou que a cesta básica
está, em média, R$ 9,26 mais

barata em relação ao mês de
abril (quando foi realizada a

última pesquisa), uma diferença
de aproximadamente 6,03%.
Dos 13 produtos que compõe a

cesta básica brasileira (com base

para uma família composta por
dois adultos e duas crianças),
sete baixaram de preço,

enquanto seis aumentaram e

um manteve a mesma média.

Enquanto em abril era

necessário desembolsar cerca de
R$ R$ 162,62, o consumidor

agora precisa pagar R$ R$
153,36 para comprar todos os

itens.
..

Entre os produtos que
•

apresentaram queda de preços

(feijão, arroz, açúcar, 'café,'
tomate, manteiga e pão), amais
significativa foi a' do quilo do
tomate, que barateou R$ 1,19:

Para baixo

, .

}ARAGUÁ DO SUL - A
abertura de um CEO (Centro
de, Especialidades Odontoló-

,

gicas) ria Policlínica de

Especialidades Dr. João Biron,
na Rua Amazonas (Centro)
deve estender o tratamento

dentário gratuito à população.
,

E o que afirma o coordenador
de saúde bucal, Ivo Alves da
Silva Júnior, destacando que os

serviços dentários realizados na
Policínica serão transferidos

para o Pama I (Bairro Czerni

ewicz) com a abertura do CEO,
ainda sem data definida.

Além disso, a secretaria de
Saúde ampliou, em todos os

I

•
-

"

r
I

PIERD RAGAZZI DE FREITAS

.

,

J
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,

�
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{
I
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,

)

J
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•
•
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Consumidores sentiram queda de preço, mas reclamam da falta de promoção dos itens da Cesta Básica

agora, pagamos R$ 1,68,
enquanto no mês de abril essa
média era cerca de R$ 2,87, uma

. diferença de 70,5% (R$ 1,19).
Um alívio no bolso da doria-de
casa Lucia Mossolin, 33 anos,

•

que deixou de comprar esse

alimento há dois meses em

virtude do preço alto. "No mês

passado e em abril o tomate

Santos Lima, 27, que observava )

o valor das marcas mais baratas j

da farinha de trigo, reclamou j

que os supermercados de)

Jaraguá do Sul raramente fazem l

promoção de itens da cesta J

básica. "Nos panfletos que
recebo em casa, as promoções )

'. geralmente são de alimentos !

supérfluos, como doces e i

biscoitos" .

A •

estava caro e com uma aparencia

feia, com muitos machucados.

Agora, está com muito mais

qualidade além do preço bem
mais barato", ressaltou.

Do grupo de alimentos que
aumentaram (carrie, leite,
farinha de trigo, óleo de soja e

banana), o quilo da banana é o

campeão: R$ 0,31, seguido do
óleo (R$ 0,16), carne (R$0,13).
A professora Adriana dos

•

,

1

1

-----------------------------------j
Itens

FeiJãokg

-R$ 1,19 )

kgtomate (média)
,

)

lxO ,

-

Banana kg'
Tomate kg

I

postos de saúde do município, o
número de atendimentos

odontológicos de seis para oito

(fora as emergências), de manhã
.e à tarde. Para ampliar os

programas de prevenção à saúde
,

bucal já realizados nas escolas e

centros de educação infantil

municipais, outra medida seria

remanejar os consultórios

odontológicos que funcionam
em algumas instituições à

comunidade.
O coordenador do programa

ressalta que, graças aos

programas de prevenção à saúde
bucal realizados, o índice de
cáries em [araguá do Sul no a110

passado foi inferior ao

estipulado pel? OMS (Organi
zação Mundial de Saúde).
Enquanto no Brasil o índice

Cpo-d (índice de dentes
cariados, perdidos e obturados
em crianças de 12 anos) é de 2,3
(que representa a média de

problemas bucais por

atendimento), e na região Sul,
2,8, em Jaraguá do Sul esse índice

.

foi menor que 1. "Já atingimos
no ano passado a média que a

OMS quer estipular para o país
em 2010, de índice Cpo-d
inferior a I", ressalta.

O município também teve

resultado positivo em outro

índice da OMS, o Ceo-d

(índice de dentes cariados,
extraídos e obturados em

,

crianças de até cinco anos). Em
2005, Jaraguá do Sul registrou
índice 1,15, enquanto a média
do Brasil foi próxima de 3 e a

do sul, 2,5. "Temos dois

odontopediatras que realizam
tratamentos preventivos nas,

23 creches municipais, além o

acom-panhamento de n.u-
,

.
tricionistàs. Com isso, a

limpeza dos . dentes e a

alimentação saudável tornam
se hábitos para as crianças,
prevenindo as cáries", assegura.
(Daiane Zanghelini)
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AGENCIA ESTADO

� Oito jogadores do
time titular foram

separados do grupo
para treinar ,

KÓNIGSTEIN (ALEMANHA)
- O técnico Carlos Alberto
Parreira deu ênfase ao

posicionamento dos atacantes

durante o treino realizado de
ontem' no SportPark, em

Kõnigstein. Ele separou os

laterais Cafu e' Roberto Carlos,
os volantes Zé Roberto e

Emerson e o "quarteto mágico"
- Kaká, Ronaldinho, Ronaldo
e Adriano - dos demais atletas,
que realizaram treino de

finalização.
As jogadas começavam com

Zé Roberto ou Emerson

distribuindo o jogo para um dos
laterais. Os ataques começavam
bern divididos, com Roberto

Carlos, Ronaldinho e Ronaldo
formando um trio pelo lado

esquerdo, enquanto Cafu, Kaká
e Adriano faziam o mesmo pela
direita. No decorrer das jogadas,
no entanto, os dois atacantes

mais enfiados, Ronaldo e

Adriano, eram estimulados a

trocar de posição o tempo todo,
além de servir como pivôs -
muitas vezes paravam a bola

para a finalização de um dos
•

melas.

Quem. mais sofreu, foi o

goleiro Júlio César, o único

defensor envolvido _ na'

atividade - como queria
ensinar os jogadores o melhor

posicioriamen to, Parreira
colocou apenas os atacantes no

•

campo, sem zagueiros para

"atrapalhar". Os laterais eram

orientados para não apoiar ao

mesmo tempo, e o técnico pedia
,

uma troca rápida de passes
entre os jogadores, sempre em

direção ao gol. Também foram
treinados cruzamentos pelo
alto e passes curtos pela linha
de fundo.

INUSITADO - O atacante

Ronaldinho Gaúcho passou por
uma situação inusitada no

treino de ontem com a Seleção
Brasileira. Ele fazia exercícios

puxando uma cinta elástica -

treino comum no futebol com
a intenção de reforçar a

musculatura das pernas, o que

ajudaria o jogador no arranque
- quando, de repente, a cinta se

rompeu, fazendo com que o

Klinsmann faz treino secreto
<,

e Ballack volta aos gramados
,

BERLIM (ALEMANHA) '-;- As
\

vésperas da estréia no Mundial,
o técnico da Alemanha, Jürgen
Klinsmann, fechou os portões do
Estádio amWurfplatz à imprensa
e aproveitou para afinar as

últimas jogadas da equipe, que
amanhã enfrenta a Costa Rica
em Munique, às 13h (horário de

Brasília). Uma informação sobre
o treinamento, no entanto, foi

revelada, para o parcial alívio dos
torcedores do país: de acordo

,

COIn a FederaçãoAlemã, Michael
Ballack, que se recupera de
contratura na panturrilha e

retornou aos treinamentos com

bola.

Hoje pela manhã, no último
treino antes de o grupo embarcar

paraMunique, a comissão técnica
define se Ballack irá ou não para
o jogo. Como o jogador mal teve

,

tempo para se preparar
fisicamente, ele pode ser barrado
mesmo se for liberado pelos
médicos, que estão otimistas com
a evolução clínica do atleta. O

capitão da Alemanha se

machucou no, amistoso da
semana passada, contra a

Colômbia (vitória por 3xO), e não
participou dos treinos de segunda
e terça-feira.

O goleiro [ens Lehmann
falou sobre a hipótese de o time

não contar com suamaior estrela.
"Acredito que ele estará conosco
na sexta-feira, mas se não puder
estar, não há motivo para

preocupação. Entraria então o

Podolski, que é também um

grande jogador", analisou. "Eu só
ficaria preocupado com Ballack
se ele tivesse de ficar três, quatro
jogos fora", concluiu. (AE)

•
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Buscando patrocínio
o jovem Paulo Ricardo Brüning
(foto) é uma das recentes

promessas do Down Hill de Santa
Catarina. Mas, como muitos
atletas, ele procura patrocínio para
melhorar ainda mais as suas

marcas. O jaraguaense corre com

uma bicicleta improvisada e

precisa de um veículo' oficial de

competição e para isso procura
uma ajuda. Neste fim de semana

ele deve participar da etapa do
Estadual em Apiúna, mas está com -.

•

problemas em sua bicicleta. •

,

Quem tiver interesse em apoiar o '

atleta, é só ligar para o telefone 8802-3666 e falar com o próprio 3:
, . -

Paulo.
'

I:

,-
,

, '
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Ronaldinho protagonizou um ato inusitado do treino de ontem

elástico batesse em suas nádegas.
A dor foi imediata COIn o estalo e

ele caiu no chão, já que o elástico
é feito com uma borracha

parecida com a utilizada por
médicos e, em versão mais

simples, nos estilingues que as

crianças usam para brincar. Após
o susto, Ronaldinho, sorrindo,
pediu para companheiros
observarem se o local estava

,

, .

muito machucado. E claro que
virou alvo das. brincadeiras dos

companheiros.

",

Chico, fixo da Malwee
Futsal

,

Favorito - O Brasil, em

função do que fez nas

eliminatórias e na Copa
das Confederações. Além "',

disso, tem grandes SSt::

jogadores e já tem cinco
títulos mundiais.

•

Surpresa - E muito difícil

apontar um time. Mas em

toda Copa sempre tem
uma zebra entre os quatro
melhores. Portugal pode
chegar longe, mas não
acredito que faça uma,

�'
final.

Decepção - O maior
candidato a decepcionar
é o próprio Brasil. Pois
existe uma cobrança _--i

grande em cima dos .:
jogadqte,,� para se ga�har a Copa, As outras seleções estão no lugar�
que merecem estar, apontando o Brasil como favorito. ,

..
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FALTAM 1 DIA PARA A COPA ,

Presidente da Fifa fala que
esta será a "Copa da alegria"

I

MUNIQUE (ALEMANHA) -

O presidente da Fifa, o suíço
Joseph Blatter, afirmou

ontem, na abertura do 56°

Congresso Ordinário da

Federação Internacional de
Futebol, que está convencido
de que o Mundial da

Alemanha, que começa na

próxima sexta-feira, será "um
tremendo sucesso para o

futebol, para a alegria e para a

paz". Bla trerv junto da
chanceler alemã, Angela
Merkel, e do primeiro
ministro da Baviera, Edmund
Stoiber, destacou que '''0

espírito de equipe" en tr e

todos os envolvidos.
O presidente da Fifa

lamentou as críticas que a

organização têm recebido, "às
vezes lógicas, mas com Ulna

freqüência injusta", e

completou: "assumimos uma

grande responsabilidade para

chegar ao auge de nosso esporte
e é aí que criticam a Fifa, na
maioria das vezes sem motivo".
Blatter ainda assegurou que "a
Pifa mudou muito nas últimas

,

décadas, mais do que

esperávamos" e afirmou .que
,

esse progresso se concretizou
•

graças às reformas. (AE)
AGENCIA ESTADO

Blatter rebateu as críticas

•

,

Van Basten quer ver Holanda

jogando igual ao Barcelona

;,
"

•

,

,

FREIBURG (ALEMANHA)
- O técnico Marco Van
Basten quer ver a Holanda
jogando da mesma maneira

que o Barcelona, coman

dado pelo amigo Frank

Rijkaard, seu ex-parceiro no

Milan e na própria seleção.
Quem "entrega" Van Basten
são' os jogadores

.

Van
Bronckhorst e Van Bommel,
titulares das duas equipes.
"Marco pede para que seja
tudo igual: o 4-3-3, a

que tem dado certo rio

Barcelona", emendou Van
Bommel.

, .

A'idéia é a mesma, mas
, '

os resultados, n
ã

o . 'A

Laranja há muito tempe-J
deixou de ser Mecânica

para se tornar, "EcQ.;:;]:
nômica". Passou invicta

pelas El im in a tór i as e é:[.f!i
terceira colocada llQj

l'

ranking da Fifa, m as nã,C{)
tem empolgado os toX5;�
cedores devido à escassez de:

•

gols - foram só cinco n�Si
últimas quatro partidas. ·E,

,

isso apesar de con tar comi
um ataque de qualidad�'�

'_,

Van Persie (Arsenal), Van;
, i

Nistelrooy (Ma nch e s téf
. "

LI

United) e Robben (Chel ,
'. '

sea) todos de times de pon;ç:9i
da Inglaterra. (AE) c;v�

. �

movimentaçao constante, o

toque de bola", disse o

lateral Van Bronckhorst,
chamado de "Gio " pelos

•

espanhóis. "E o estilo de

jogo que sempre foi usado

pela Holanda, inclusive

quando Van Basten e

Rijkaard eram jogadores, e

Você terá as Informações 'mais rapidamente,
CARTEIRINHAS E
VENDA DE PASSES

FILIAL
GUARAMIRIM

(47) 3275-8500

FRETAMENTO
E TURISMO

(47) 3275-8501 (47) 3372-0545
Fax 47 3371·1893 (47) 3373-0472

INFORMAÇÕES
•

ROOOVIARIAS

(47) 3275·8505 (47) 3275-,1661
(47) 3371·9616OI

(j-,I'4!I(ªE!1f#171 0800 645·8585
PARA CADEIRANTES

CENTRAL DE ATENDIMENTO
CANARINHO· 0800 645·8585

(�7) 3275-0634

r .

VIAÇÃO

ANARINHO

.' �,

, '

,

I
I
r

·1

,
,

�------------�----------------------------------------------------------�,------------------------------------------.----�
•

www.canal·ínfIO.COI71.bl·

1

,

,

I
!
,
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:
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Gula da torcida organizada
Está chegando a hora! E conforme

prometido semana passada, eis lista dós
prl",lpals points da ,Idade que abrirão portas
especialmente para transmissão dos Jog05 da

.

!I�leçilo, Cont'lra abaixo o retelre de opç.6es {1

proQral'le,.�el
\

. Shopping BreIthaupt < §@rá Irlstalado telão tla

praçit d@ i!J11"'�I)taç�Q dQ ��loppln9, fazerldo
tr311�'l'II�§jo tift teees O§ jogo§ dt� Copa, Nos dlaíl
IFffl CfytlllO�IVtr J{l�O da ��I�çiio ��rtl f�lto �ort�jo
d� Vil Ifl§·,omprll, bt>ln§ g Gilml§f#til§/ ontr@ outros

pr�mIQ§

Choporl. SJ.budo c ªbrlr� em teeos es Jogos d�
§(\'I�ç�o trtlnsmltlt,do O§ jogos em urna tela de
42",Conti!t:o:32750537,

115 Lounge Bar· César abrirá as portas de sua

casa transmitindo todos os jogos da Copa em

telão, fazendo excessâo apenas aos domingos.

�
Cachaçarla Agua Doce· também caprichando
no serviço, a Cachaçarla abrirá sempre 1 hora
antes do Inicio des jogos, que serão exibidos em
telão na área Interna e em dois televlscres 29" na
externa Será elaborado cardápio exclusivo e

feito,!í()rteío de brindes, A Cachaçarla também
fará excessa" par" os jogos de domlnços.
Contato:3370 2023.

Meu Boteco, o reduto boêmio da Reinoldo Rau
não será exceção. Dois televisores de 29" estarão
instalados, e caracterízando cada ocasião, um
cardápio diferenciado de petiscos mais

organização do famoso bolão acompanharão os

jogos,Contato:3371 9818.
.

Llcorerla· clientela da tlcorerla pode procurar o
espaço para clJrtir tranqullamente os Jogos da
seleção err, telão, que t�rá ail1da suporte de um
televisor 29", Brindes serão sorteados, e jogos ao
mtllo"dla terão eecmpanhamento de espennho.
Conttlto:327S 1327,

Smurf Llnch.1 " miifitttrldo 111 tr(!ldiç�o, o Smurfs
t'ltJrlrd pt'lri'l tQdo� J()go� da líeleçálo
di§f}(,jnlbllll�r,do à ,11�I'tilllill trê� tel�vlsore� para
iilCOI1'lpii1nhIilF O� t1"!�lhor(1� Ililnc@s, Cor,tatc,: 3371
�44,i,

•

Plngulm Linch•• ' r.)@��o�1 dt'l Blilrrtl f.\1stilrá
muito b�m ��rvld(j! O FltiQulrn fará InstlJlação
de t�lão, dilitrll'�jlça(, dtlt plp(,ca e trocar" todo
"tendlm�flt(} n1ailcullrlo por garçonetes
personalizadas".Tudo pela torcldal Contato:
33707524.

E agora qLle vocêjá conhece as opções, saiba
direitinho as datas e horários dos primeiro jogos:

BrasilxCroácia
13 de Junho'" terça-feira" 16h

,
.

•

Brasn xAustrália
18dejunho·domlngo-13h
,

BrasllxJapio .

'22 de jun�o· quíl1ta-felra ·16h

!
"

".". .. .."' �
...

,

Anne Deretti
.,

I. • __ ,,.._' • __ ,.•• ". '

ComBat 1

Aperta em Jaraguá neste final-de-semana uma das
maiores festas itinerantes do sul do país. A Guestronic, famosa
pelo Rio Grande do Sul, traz na bagagem os melhores DJs do
castinq da Guest DJs Management.

Destaques no Main Stage, DJs Ricardo Castor e Marcelo M.
apresentarão sets de house e progressive, respectivarnente.
No Bar Externo, a DJ Iza Macedo fará um full-on de psy. Na

sequência,DJs Ph�1 e Frame fecham o line-LIp do espaço.
Ingressos antecipados disponíveis ao valor de R$10,OO

1105 Postos Mime Matriz e Reinoldo Rau e lojas Center Som

shopping e cakadao. Reservas e informações pelo telefone
84055056/www.sltecombat.com.br.,

•

ComBat2
Preparando tI casa para celebraç80 des dois anos de

eventos em Jaraguá do Sul, Chico Piermi;ll"ln já anuncla a

agenda da oc,(lslão, dia 23 d(;1 junho, onde apreserltará o top DJ
Ml:lu M�ll:A I'lo.lte ainda contará com ,1 inédit() apresentaçáo da
DJVivi Selx�,s.

•

•

\

Anl1ê1 Palll,l Hornburg e GLlilherl11e Quandt

O CORREIO DO POVO
•

Dancem,macacos, dane m

Há 1:)llhô(�$ de galáxias no universo
observável, e cada uma delas contél'O
centenas de bilhões de estrelas. Em urna

dessas galáxias, orbltando U11,a dessas
estrelas há um pequeno planeta azul, e este

planeta é governado por um bando de
macacos.Mas esses macacos não pensam em

sf mesmos corno macacos, eles nem sequer
pensam e sI mesmos como animais. Na
verdade,eles adoram listar todas as coisas que eles pensam separá-los dos animais:
polegareí; oposítores, autoconscíéncía., Usam palavras como Homo êrectus e

A\Jstraloplt.hecus. .

Você diz tomate.eu digo tomattdá 110mesmo. efes são animais,certo? Eles são
macacos, Macacos corn tecnologia de fibra ótica digital de alta velocidade, mas
ainda asslol macacos,Quero dizer, eles sao espertos, você tem que ccnsíderar isso.
As pirA,nídes, os erranha-céus.avíões a jato, a GrandeMurailltl da China, Isso tudo é
multo lrnpresslonante (para urn bando de macacos), Macacos cujos cérebros
evoleüam para urn tamanho tão il190vernável que agora é impossível para eles
flcarern felizes po� muito tempo. Na verdade, eles sao os únicos animais que
pensai" que deveriam ser felizes, enquanto os outros animais simplesmente o são.
Mas 11liO é tão simples para os macacos, pols o macacos são amaldiçoados corn a

consciênda.e assim osmacacos têm medo. .

Os macacos se preocupam.Se preocupam com tudo,mas acima de tudo com o

que todos os outros macacos pensam. Porque os macacos querem
.

desesperadamente se encaixar com os outros macacos, o que é bem difícil, porque
a maior parte dos macacos se odeiam, e isto é o que realmente 0$ separa dos outros
animais. Estes macacos odeiam. Eles odeiam macacos que são diferentes,macacos
de lugares diferentes, macacos de cores diferentes. Sabe ... Os macacos se sentem
sozinhos.Todos os seis bilhões deles.

Algurls dos macacos pagam OUtros macacos para ouvir seus problemas. Os
macacos querem respostas. Os macacos sabem que vão morrer, então os macacos

fa.zem deuses e os adoram. Então os macacos começam a discutir quem fez o deus
rnefhor, e os macacos ficam irritados, e é quando geralmente os macacos decidem
que é uma boa hora de começar a matar uns aos outros. Então os macacos fazem
guerra.Osmacacos fazem bombas de hidroqênio.Osmacacos têm o planeta inteiro
preparado para explodir.

Os macacos não sabem o que fazer. Alguns dos macacos tocam para uma

multidão vendida de outrosmacacos.Osmacacos fazem troféus e então eles os dão
para sí mesmos, como se isso significasse algo. Alguns dos macacos acham que
sabem de tudo. Alguns macacos lêem Nietzsche, Os macacos discutem Nietzsche
sem dar qualquer consideração ao fato de queNietzsche era só outromacaco.

Os macacos fazem planos.Os macacos se apaixonam.Osmacacos fazem sexo.e
então fazem maismacacos.Osmacacos fazem música, e então os macacos dançam.
Dancem, macacos, dancem. Os macacos fazem muito barulho. Os macacos têm
tanto potencial, se eles pelo menos se dedlcassern ... Os macacos raspam o pêlo ele
seus corpos numa ostentiva negação de sua verdadeira natureza de macaco. Os
macacos constroem gigantes colmeias de macacos que eles chamam de "cidades".
Os macacos desenham urn monte de linhas imaginárias 11a Terra. Os macacos estão
ficando sem petróleo, que alimenta sua precária civilização. Os macacos estão
poluindo e saqueando seu planeta como se não houvesse amanhã. Os macacos

gostam de fil,gir que está tudo bem. Alguns dos macacos realmente acreditam que
o universo Inteiro foi feito para seu benefício.

cerne você pode ver, esses são uns macacos atrapalhados. Estes macacos são
ao mesmo tempo as mais feias e mais belas criaturas do planeta, e os macacos não
querem sermacacos.eles querem ser outra colsa.Mas não são.

Moinho Disco

��lis tarde, às 23h,a Mc)inho Disco abre as portas para rrlais uma edição de seu Drops,
baladlrll·la dLlratlte a semana regada ao sOln de banda e com laejies free até meia-noite.

. Felz.entio a trilha de hoje, ban.da Tiaveya de Curitiba sobe ao palco. Na sequência, DJ
Xalintl() assume c()m repertório l"lip-110P, Irlgressos 111asculinos disponiveis ao valor de
R$10,OO rIo PostoMime Matriz,Pinguim LatlChes eCenter Som Shoppirlg,

.

Contato:9914 5442 /www.moinhodisco.com.
.

.,,"., ,., ..�" . , ..� ,�,"" ,,'. l' """'"'_'"'''''''''''''''''' , ,._""",__ ,',"',, " •••__ _ __

Na Bierbude
Próxirna tluarta-feira a Choperia Bierbude aproveita o ensaio da véspera de feriado, e

promove em seLl espaço a festa Only Friends. Conleçando às 22h, traz ao palco a DJ Luize
K.e os DJs Xalinho e Narldo Oliveira.Reservas podem serfeitas pelotelefone:327S-1686.
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II NOVELAS ��AFFAIR
O ator Murilo Benício e

, Karina Bacchi estão tendo
um romance há um mês,
segundo a revista Caras. Os
dois foram flagrados juntos
pela pUblicação depois de

..

passarem o último fim de
..

semana no sítio de Benicia,
•

perto do Rio:' Ainda de
acordo com a Caras, os
dois foram vistos juntos há
três semanas tazendo
compras na Barra da Tijuca: ..
No dia 30 de maio, voltaram
a se encontrar e no dia 31' ,

Murilo foi até a casa de
..;.

Karina. "

,

��MILIONARIO
O ator britânico Kiefer

Sutherland, da série 24, é
o mais novo milionário do

pedaço. A Fax pagou US$
30 milhões para ele
continuar como Jack Bauer
no seriado de ação por
mais três anos. O ator, que
ganhava US$ 75 mil por
episódio, e segundo a

revista Star aceitou

rapidamente a oferta.
�iefer tinha a intenção de
voltar para a Inglaterra,
mas agora permanecerá
em Los Angeles.

��IMPACIENTE
A atriz Luana Piovani

aproveitou o tímido sol que
brilhava no Rio de Janeiro e,
na manhã desta terça-feira
(6), caminhou pelo
calçadão de Ipanema ao

lado da amiga Bebel
Lobo. A aparente calma

,

de Luana, no entanto, foi
quebrada no caminho de
volta para a casa.

lrnpaciente, a atriz se

irritou com a insistência
de um cinegrafista e

partiu para cima da
câmera do homem.

��SHOW
O fenômeno nacionallvete
Sangalo vai levar seu
vozeirão para os alemães
no mês da copa. Os
shows acontecerão no

próximos dias nas cidades
como Berlim e Munique, e
segue ainda para outros
paises como Holanda,
Inglaterra, Suiça, Bélgica e

Itália. Ivete estará de volta
no final do mês de julho
para gravar o segundo
DVD(Ao vivo) de Sua

carreira, que acontece no

dia 5 de agosto, em
.

Salvador.

f. GLC)BO . iSH

Sinhá Moça '

Rodolfo leva Adelaide para sua casa. O
.

Barão fica atônito ao descobrir que
Adelaide desapareceu.' Coutinho fica
furioso e exige seu dinheiro de volta. O
Barão concorda em devolver o dinheiro,
mas avisa que quando encontrar Adelaide
dará a jovem de presente a José Coutinho.
Justina tenta fugir, mas é pego por Bruno'.
Frei José casa Adelaide e José Coutinho.
Nina confessa para Ana que se interessou

pelo livro que Renato emprestou para a
•

filha. Manoel revela a Coutinho que José
Coutinho já se casou com Adelaide.
Everaldo exige que Mário desista de ser

tipógrafo, deixando claro que despreza a

profissão. Augusto e Juliana ficam

magoados. Coutinho encontra José
Coutinho e Adelaide na casa de Fontes.

"

}> GLOBO· 19H

Cobras e Lagartos
•

Sushi abraça Bel. Bel e Ouaa ficam
abalados com o encontro. Martim tem

•

uma recordação de Maria, onde ela diz que
iria largar alguém para ücar com ele.
Estevão fica furioso ao saber que Sushi
está morando na casa de Duda. Ellen
tenta seduzir Foguinho, mas ele pede
perdão a Kika, que comemora. Celina e Dr.
Victor ficam horrorizados com os planos
megalomaniacos de Foguinho. Leona
manda Estevão tirar Sushi da casa de
Duda. Henriqueta tenta fugir do sanatório
sem sucesso. Estevão, acompanhado de
um responsável do abrigo de menores, vai

•

pegar Sushi na casa de Silvana. Foguinho
fica desesperado ao ver tantos
homônimos em frente ao juiz.

.

•

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
,

• PARABENS!CESAR JUNKESEvento
Acontece neste final de semana, 10
e 11, na casa da Cultura Fausto
Rocha Júnior, em Joinville, a VII
Jornada Sul Brasileira de Eubiose
com o tema "As chaves para o

futuro da humanidade". k

programação, organizada pela
Sociedade Brasileira de Eubiose e

que inicia no sábado às 13h4Smin,
prevê uma reunião sobre a jornada
e um café de confraternização. No
domingo, a partir das 8h30min
será debatido a "Prática Eubiótica
no mundo", logo após haverá
recital de poemas, e audição de
músicas/mantrans. Contato: Kenio

Nogueira (47) 3427 6108

o craque e melhor
do mundo, Falcão
completa hoje 29
anos com muito a

comemorar. O
jogador, sempre .

atencioso e educado
com os milhares de
fãs, tem uma.
carreira brilhante
nas quadras, uma
família unida e ainda
muita estrada pela

.

frente. Saúde e

sucesso!

Aniversariantes do dia

José Roberto S. Leal
•

Diego Geovani Colle
Mauricio Sasse
Kelli C. Giovanella
-------------------/

Tais Karsten

Te.lma Deise Freiberger
Gabriel Malgarin
Neli Luzia Schmidt

w GLC)SC) ··21 H
•

Belíssima
Adriana Chaves
Luana C. Maas Barg
Cauan SevegnanniBia diz que não está mais interessada em

Murat. Aquilino teme morrer no presidio.
André sai para jantar com Julia. Aquilino é
colocado na cela. Pascoal se invoca

porque Gilberto está no restaurante. Safira
diz a Freddy que na mesma casa com

Ester ela não mora. Bia diz que quer a

decadência, a vergonha e a humilhação de
Murat e que vai colocar a sua família na

rua. Murat se choca quando Bia revela que
eles tiveram uma criança, que ela deu para
adoção. Gigi percebe que Júlia gostou de

jantar com André. Vitória se esquiva mas

acaba aceitando dançar com Gilberto no

Tebas. André implora ao celular que não

façam determinada coisa.' Um detento
ataca Aquilino. Pascoal assiste de longe
Vitória e Gilberto se beijando.

Gabriela S. Sanches
José Vitor V. Weidner
Geraldo Maiberg
Lals C. Bezerra

,

/

Integra-Ação
Aconteceu no último sábado, 3 de

junho, o dia da Família na Escola,
do Projeto Integra-Ação, em
Guaramirim. A Escola. Prof
Dorvalino Felippi e Pré Escolar
Senhor Bom Jesus promoveram
um passeio ciclístico, que con tou

com a participação de

aproximadamente duzentas

pessoas incluindo crianças e

adultos. O passeio foi festivo,
harmonioso e teve auxilio da
Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros para assegurar a

segurança dos participantes. O
projeto tem como objetivo
sensibilizar as famílias quanto sua

importância no acompanhamento
e participação na vida escolar das

Festival
•

A primeira etapa classificatória do Festival da

Canção Sertaneja e Popular/2006 reúne 19
candidatos; que se apresentam a partir das 20h desse
sábado (10), na Escola Holando Marcelino'
Gonçalves, durante a tradicional festa junina.
Promovido pela Fundação Cultural de Jaraguá do
Sul, o evento tem entre seus objetivos motivar a
população para a arte da música e revelar novos
talentos. Ritmo, afinação, dicção e interpretação
compõem os critérios de avaliação dos participantes
do festival, que distribui uma premiação total de R$
7 mil aos cinco primeiros colocados em cada

categoria. As outras duas etapas classificatórias
acontecerão no próximo dia 24, a partir das 22h, na
Sociedade Caxias (Santa Luzia), e em 8 de julho, às 1

20h, na EEB Julius Karsten (Vila Rau). A final está
,

agendada para 15 de julho, às 19h, na Sociedade

Esportiva e Recreativa Aliança, no Rio Cerro,
durante a Kollonistenfest (Festa do Colono) .

> SST - 18h30

Rebelde
Pascoal flagra Diego brigando com Rocco
e diz que, seja qual for o resultado, ele está
fora da eleição, pois uma pessoa
agressiva não pode representar às alunos
do colégio ·Elite. Roberta explica para
Pascoal que Diego e Rocco ensaiavam

para uma peça teatral. Romina procura
Miguel na casa de Mia para assedlá-lo. diz
que seus pais a trancaram em casa, mas

fugiu pois não suporta mais ficar sem vê
lo. O Sr. Paz diz à esposa que Vick passará
os finais de semana com eles, ela goste ou

não. Giovanni pede perdão a Tomás e

Diego pela maneira grosseira como os

, tratou.

-,

•

•

cnanças
•

r

II HOROSCOPO
•

,

Aries 20/3 a 20/4
Aonde vai com tanta pressa? Está certo que
enquanto uns & outros estão recém pensando
em começar, seu pique já está todo aceso, mas
não precisa incendiar tudo por onde passa. Pois
é, são tantas coisas pra decidir e fazer... Bem,

•

com essa disposição toda, não vai faltar energia
quando lhe pedirem para dar mais uma

esticadinha no horário, fazer outra reunião ...

Capricórnio 22/2, a 21/1
o que deu em você, caprica? Você bem sabe

que encontrar pessoas na noite não é bem a

sua batida ... Com uma olhada atenta, você
encontrará bons candidatos 'por perto, ou em

casa mesmo. Mais uma coisinha: limitar

despesas não significa limitar gestos'
românticos. Encontre maneiras especiais de
curtir que não envolvam abrir a carteira.

Libra 23/9 a 22/10
Mil e vários pensamentos esquentando sua

cabeça? Pode parecer ruim, mas, no seu caso,
é a temperatura ideal para a inspiração. Fervi
lhar idéias e informações, planejar movimen
tos ... Está começando um novo projeto e não

consegue acertar o passo? Calma, daqui a
pouco tudo engrena. Só não esqueça de anotar
os pontos principais no seu caderninho .

Câncer 21/6 a 21/7
Ainda está tentando adivinhar o que a tal

pessoa fará em seguida? Pare com isso, pense
no que você pretére fazer. Sabe aquelas coisas
você tem mordido sua língua pra não dizer?
Está na hora de falar, de provocar a

transformação tão necessária. Não é preciso
grandes argumentos, muito menos discussão.

. Seja direto (difícil?) e breve: essencial.

•

P FiECOFlD - 19h 15

Prova de Amor
•

Lopo e Murilo observam Daniel, Clarice e

Nininha caminhando felizes. Lopo ri
•

enigmático e diz que a felicidade de Daniel
'e Clarice vai acabar. Nininha fala que quer
brincar na piscina. Lopo diz para Murilo

que eles estão voltado para hotel. Murilo
fala que o plano já era. Lopo diz que vai
ficar vigiando. Janice e Beatriz
conversam. Daniel, Nininha e Clarice se

divertem na piscina. Lopo observa
distante. Diana se arruma com Juliana.
Elas vão com Júlio à delegacia. De repente
uma rajada de tiros quebra o vidro da casa
de Diana. Júlio protege Juliana.

Leão 22/7 a 22/8
Humor é uma coisa, sarcasmo é outra. Mesmo
tentando, incansavelmente, provar para si .

próprio sua força e inteligência, pode ser mais
sábio não avançar certos sinais. Se for
necessário fazer um retiro (ou retirada

estratégica) para não queimar seu filme, não
pense duas vezes. Abasteça sua alma para os

próximos roteiros.

Touro 21/4 a 20/5'
Cruzes, assim você vai esgotar suas forças!
Respire, tourinho! Querer acertar os ponteiros_é
legal, você sabe que é importante sintonizar os

compassos de seu pulso com os daquele •

alguém. Só que antes você precisa encontrar
seu ponto de serenidade. Esqueceu que está
lidando com pessoas.de temperamento difícil?

Peça ajuda à paciência, aquela sua amiga fiel. ..

Aquário 21/1 a 18/2
Seus planos são traçados com perfeição, mas
determinação para realizá-los também é

importante. Você tem muita energia, só precisa
focalizá-Ia melhor. Não deixe que a dispersão
atrase suas viagens há tanto planejadas. Se
alguns passageiros se negam a embarcar, fazer
o quê? Seu lugar está reservado. Sim, na
janelinha.

Escorpião 23/10 a 21/11
,

E difícil se concentrar quando sua mente se

mantém vagando nas águas do romance, não?
Contrapeso é tudo. Não perca energia pirando,
se organize. Programe sua agenda com horas

especiais só para sonhar acordado. Explorar o
que está em seu coração é importante agora e

sempre. E você gosta de fazer tudo com muita

dedicação, não é assim?

Sagitário 22/11 a 21/12
Se o autocontrole é difícil, imagine controlar
tudo ao seu redor... Nada é para sempre,
relaxe um pouco. Esqueceu que só o que é

permanente no universo é a impermanência?
Sua capacidade de metamorfosear-se é que o

mantém vivo e sempre assim, bonitão e

vigoroso. Ainda há muito que fazer, mas você

conseguirá realizar seu intento.

Gêmeos 21/5 a 20/6 Virgem 23/8 a 22/9
Atrair clientes e pessoas novas é fácil, manter
um relacionamento é que são elas. Será que
alguém está esperando mais do que você pode
dar? Pois é, às vezes é difícil para membros de
tribos diferentes se compreenderem ... Mas vá
em frente, seja prático, decifre este enigma e

resolva suas pendências. No fim, todo mundo
se entende.

Peixes 19/2 a 19/3
Positivo e operante, pisciano: há algo
emocionante a caminho. Uma mudança de
cenário vai lhe fazer bem. Encarregue seu

cérebro de acalmar seus sentimentos que,
convenhamos, andam um tanto intempestivos.
Se você olhar para o reino dos amores com

mais atenção, verá possibilidades que seu.
estado atual não o está deixando reconhecer.

p RECORD _ 21 rl
. A Escrava Isaura

•

Seu mundo gira muito rápido e as coisas vêm e

vão num piscar de olhos. O que era novo já
ficou ultrapassado, mas você sempre reinventa
um jeito diferente de ser, fazer ou usar isto e

aquilo. Sua mente é uma usina poderosa, 'só
que também tem seus tilts e blecautes. A

meditação é um excelente fio-terra. Mantenha
as conexões atualizadas.

•

As noivas provam seus vestidos de
casamento. Branca tem uma crise de
demência na frente do comandante. Estela '

conta a Perpétua que o filho que Branca

espera é de Leôncio.

•
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ASSOCIAÇAO DOS DIÁRIOS DO INTERIOR (AUI/SC)
COLUNAAD I rgJCNflSC. CO�1,BR

"

LCKMIN PALANQUES"
A decisão do Tribunal Superior Eleitoral de impe
dir partido sem candidato a presidente da Repú
blica de se coligar nos Estados com outro que tam
bém não tenha candidato à sucessão de Lula caiu
como uma bomba na política catarinense, mas

criou uma expressão que fez a alegria do cor:nan
do da campanha tucana em Brasília: "Alckmin 4

palanques". A expressão se refere a SC. Aqui, a
tendência ontem era de candidatura própria nos

1.1 cinco grandes partidos. Quatro deles (PMOB, PFL,
PSOB e PP) apóiam Alckmin. Só cai para três com
a coligação PSOB-PFL, permitida pelo TSE. Mas
o PFL local nas últimas horas vestiu a roupa de

"

"noiva" que até terça-feira era do PMOB. E está
se fazendo de difícil: agora não abre mão da ca-

,

beça da chapa. Mas à tarde Raimundo Colombo
falava à coluna em chapa própria: ele na cabeça,
Romana Remor vice e César Souza ao Senado.

•

,
'

Senador Pavan, a pedido do PSOB, fez cedo
ao TSE consulta sobre com coligação com

pequenos partidos. Uma das razões: quer
Fernando Coruja (PPS) de vice.

Calma

CONFUSÃO _

No fim da tarde o senador
•

Bornhausen fez consulta
ao TSE. Queria saber até
se o PFL pode sair com

chapa pura em SC, mes
mo se coligado com o

PSDB para Presidente.

PIB reunido
Inédito: TVAL transmite ao
vivo dia 20 de Blumenau o

encontro dos vencedores
do Prêmio Personalidade
de Vendas ADVB. Une boa !

parte do PIB estadual: Ma
noel To rres (Tractbe I),
Amauri Olsen (Tigre), Jor
ge Freitas (Intelbras), Leo
nardo Zipf (Duas Rodas),
Vicente Donini (Marisol),
Wander Weege (Malwee)
e Décio da Silva'(Weg). Já
Sônia Hess de Souza (Du-
'dalina) recebe o Prêmio
2006.

I\IIAFlCO AUFlfLIO GOMES/CNFl

lUIS CARlOS LONGHINI
VOl' REGIONAL·

EoPT?__
José Fritsh (PT) gostou da
decisão do TSE. Disse que
sai com PC do B, PSB, PL
e PMN e sonha com o

PTB. "Cantou" a chapa: ele
na cabeça, vice aliado e

Luci Choinaski, Senado.

FERN,ANOO BOND, CO'1 A rOLAOOIV\Çi\o DE OLIVETE SAL�10RIA/CORREIO LAr,EANO,
,

PATRIcIA GUMES/CNR E NANCY ARAÚJO CNR/BHASIUA '

•

•

O CORREIO DO POVO .

•

•

GIGANTE POR NATUREZA: CAPACIDADE É PARA 8.500 PESSOAS SENTADAS

, DAIANE ZANGHELINI

•

•

�' Obras de acabamento
serão executadas após
inauuuração do local
no dia 25 de julho

cas e preventivas contra

incêndio e o acabamento final
dos camarotes (textura). De
acordo com Goetten, 40% da
'cobertura está pronta, sendo

que a parte superior ficará
, ,. .

pronta ate a proxima quinta-
,

feira, 15, enquanto a estrutura

inferior deve ser finalizada no

dia 30. O material utilizado é

uma telha metálica (em for
mato "sanduíche") com miolo
em polioretano, que isola o

calor e o ruído dentro do
ambiente.

,

Na próxima semana come

çará otrabalho de revestimento
•

das paredes e a colocação da
cerâmica do piso dos banheiros
das tortes. Já o acabamento
deve ser finalizado cerca de dois

,

I

• INFORMATIVO

,
·
,
»

, .

•

•

< -

. ,

PIERD RAGAZZI DE FREITAS

,

,�p.t��

,

meses após a inauguração. "A

intenção é que tudo fique
pronto até o final de setembro",
ressaltou Goetten. As obras do

•

acabamento equivalem a' 20%
do total e incluem a colocação
das peles de vidro (fechamento
de vidro pelos lados), das
venezianas metálicas (também
chamada de "brize", que deixa
entrar o ar e a iluminação
natural) e do alumínio com

posto na estrutura metálica.
Como a Arena Multiuso é

construída sobre as rochas, o

tamanho da estrutura não

oferece perigo de desabamento
ou afundamento do piso ..

O arquiteto também
comentou que as obras estão

orçadas ern R$ 14 milhões, mas

/

ACIJSl'"'j
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INPUSTRIAl DE JAAAGUÁ 00 SUL

..&"'\
APEVI

Comunicação Ass,ertiva no

Atendimento ao Cliente
Treinar e capacitar pessoas para prestar um excelente atendimento,
aprimorando técnicas, princípios e apresentando metodologias para
o relacionamento com clientes é o objetivo do curso Comunicação

•

Assertiva no Atendimento ao Cliente, para profissionais que, direta
ou indiretamente, atendem clientes. Atendimento eficaz; Momento
da verdade; Perceber, sentir, pensar e agir; Gerenciando Emoções e

Sistemas de Atendimento, buscando desenvolver habilidades para
identificar e formalizar objetivos pessoais em consonância com a

cultura e missão empresarial e desenvolver condutas positivas
para uma comunicação eficaz, entre outras, integram o programa.
Mário Sérgio de Souza será o instrutor. Carga horária de 12 h/a, de
19 a 21 de junho de 2006, das 18h30 às 22h30, no CEJAS.lnvestimento
individual de R$195,00 para Associados e de R$ 240,00 para demais

interessados, incluindo material didático, coffee break e certificado.

Informações e inscrições na Capacitação Empresarial ACIJS, fone
(47) 32757059, e-mail capactacaozooacíis.com.br

que nesse custo não estão

inclusas a compra das cadeiras
das arquibancadas, a arqui
bancada móvel metálica, o piso
poliesportivo e o estaci

onamento. "Essas obras cons

tam no projeto da Prefeitura,
mas não foram inclusas na

licitação com a empresa", disse,
explicando que as obras de

terraplanagem do e stacio

namen to serão, feitas pela
Prefeitura e devem iniciar em

poucos dias.
Do valor total previsto, R$

4 milhões estão sendo
financiados pelo Badesc (Banco
de Desenvolvimento do Estado
de Santa Catarina), R$ 5
milhões foram repassados pelo
Governo do Estado, através do

·
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�

,

'
,

,
· .,

,

,

,

,

•

•

,

•

•

•

\

, ,

•

•

,

Fundossocial, e R$ 1 milhão

pela Câmara de Vereadores, no
'

ano passado, Os outros R$ 4'
m ilhões necessários para o '

término das obras das obras .,
,

,

ainda estão sendo buscados pela "

administração municipal. ,

Inicialmente, o custo da Arena '.'

Multiuso estava orçado em R$ 'o'
..

12 'milhões.
A construção é dividida em ,

, , ..

três níveis (térreo, arqui- ;
, "

bancada inferior e arqui- ,

·
- �

bancada superior), teln área de
,

21.600 m2, capacidade para ,

,

8.500 pessoas sentadas, .

,

estacionamento para 1,200 r,
.

.' -'

veículos, praça de alimentação,
8 vestiários, cozinha e outros ,

, ,

serviços. Nos shows, a Arena ,
,
,

pode abrigar até 18 mil pessoas. ..
. "',

•

No dia dos namora

•

,

Em meio à confusão de
consultas ao TSE, a reu
nião do PMDB nacional e
a confirmação pela Justi

ça da Convenção em Bra
sília domingo, o governa-

. ,

dor Eduardo Moreira esta-

r� va sereno: "Vamos aguar
i' dar 24 ou 48 horas". Con
.' versou por telefone com

.' Luiz Henrique, que disse:
r

.' "E ruim para nós, mas é
;: ruim para os outros". Se
ill'" .

I for de chapa pura, o

.' PMDB deve ir de LHS,I Moreira vice e Paulo Afon
so ao Senado.

JARAGUÁ DO SUL - Cerca
de 80% das obras da Arena

Multiuso, no Bairro Nova
Brasília (próximo da Polícia
Militar), a serem inauguradas
no dia 25 de julho (dia do
aniversário da cidade) estão

prontas, segundo' o arquiteto
responsável, Fausto Goetten, da
empresa Proma Construções e

Planejamento.
Na tarde de ontem, 180

homens trabalhavam na cober-
tura superior e faziam as Cerca de 800/0 da construção já está concluída, Prefeitura busca recursos para garantir obra
instalações hidráulicas, elétri-

,
J

Imperdível
A IGREJA QUADRANGULAR DE JARAGUÁ DO SUL

Oferece para toda população
Vários Cursos de Computação ,

> >Windows> > Word> > Excel
.

> > Power Point> > Access> > Corel Draw
> > Digitação> > Introdução à Internet

Matrícula Mensalidade
Apenas Apenas
R$10,OO R$10,OO

,::' .,.i, Mªtr!,culas Somente Hoje e Amanhã, dia 08 e 09/06

,
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,
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,

,
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Foguetório
PP tez reunião extra para analisar a decisão do TSE.
Do ex-governador Amin: "Não ficamos mais fortes nem

f�1 mais fracos. Mas o moral da tropa inimiga caiu". O pre
sidente Hugo Biehl arriscava a chapa: Amin, Jandir
Bellini vice e ele para o Senado

,
'

,

01 Aluno por Computador
Aulas de Segunda a Sábado

Manhã, Tarde ou Noite

,
, ,

, .

I

·
'

Aulas 1000/0 prática
Todas as idades

8 Meses
•

,,'
·
.'

"

"

.'
,"
,

•

•

Rua Expedicionário Antônio Carlos Ferreira, N° 697.
Bairro Nova Brasília (No morro da nova Brasília)

Fone: 3372-3507
! '

Curso Com Certificado - Vagas Limitadas - Material não Incluso i
" •• ".' ••• " ••• ".""',,,,,,,,,,,, ,,,. " "., ••• " ••• " •• " •• "" "., ••" •• " " " ••; •• ,."." ••• ", •• "."."." " •• " •• ,."." •• """" "." ••" •••"." •• " , ••• , ",." •• " •• " •• , •• ,." •• " •• """" " " , ••" , " •• ,." •• " .•• " •• , •• " •• " ......••• , •• .J
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[J STYLE ITO
• ,

R$5990
II

•••nada conacia mais ,que
V()CÊ PODE SUR o QUE QUISJ:ilt

• r :»

um presenfe do O IcarlO

os...
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•
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DERROTA: GOVERNO NAO CONSEGUIU APOIO

•

•

•

NANCY ARAÚJO
reajuste com a alta de R$ 300

para R$ 350 em abril. O governo
havia determínado aumento de

apenas 5% para os cerca de 8,3
milhões de aposentados que
recebem acima de R$ 350·.

Segundo o Ministério do

Planejamento, o impacto da
decisão da Câmara será de R$

BRASÍLIA- Em grave derrota 18 bilhões, dinheiro que não

do governo, o plenário da está previsto no Orçamento de
Cdmara autorizou o aumento 2006.

de! 16,6% para todos os' Embora o novo índice de

apbsentados e pensionistas do reajuste ainda precise ser

INSS (Instituto Nacional de aprovado pelo Senado, a 'base

Seguro Social), e não só para os governista já sinalizou que o

que ganham o salário mínimo, presidente Luiz Inácio Lula da

que tiveram esse percentual de Silva vetará o gasto extra.

� Se gasto extra for

aprovado pelo Senado,
aliados afirmam que
será vetado pelo
presidente Lula

,

A derrota ocorreu durante a

votação da medida provisória
288, que elevou o mínimo para
R$ 350: Dos 294 votos válidos,
274 foram favoráveis à emenda
do deputado Ivan Ranzolin
(PFL-SC).

Apenas 15 deputados

de 5% para os aposentados e

pensionistas que ganham mais

que o mínimo. O acordo foi
fechado entre o governo e

centrais sindicais.
Prevendo a derrota, o líder

do governo na Câmara, Arlindo
Chinaglia (PT-SP), fez um

discurso em que considerou
como irresponsável esse

aumento.'Se esta Câmara não

tem a responsabilidade que os

dirigentes sindicais tiveram,
podemos até fazer esse discurso
de defesa dos aposentados, mas
temos que ter a respon
sabilidade de que estaremos

quebrando a Previdência

. .

votaram contra e cmco
•

optaram pela abstenção. Além
dos votos válidos, 73 parla
mentares fizeram obstrução -

orientação dada pela base

governista.
O governo ainda tentou

evitar a derrota, alegando que
esse assunto deveria ser tratado
na MP 291, que deu o aumento

Polícia apreende fita com planejamento de
invasão da Câmara, que calcula prejuízos
BRASÍLIA - A polícia de

Brasília apreendeu ontem uma
•

fita de vídeo em que líderes do
MLST (Movimento de

Libertação dos Sem Terra)
planejam a invasão daCâmara dos
Deputados.

A fita -em formato mini-DY,
com uma hora e 20 minutos de

duração- foi apreendida com os

próprios manifestantes após a

depredação da Casa. Eles

governo. "E o Lula continua aí,
tranqüilo, COIU 630/0 ... O Lula vai

que nem cavalo de sete de

setembro, cagando e .andando e

os outros olhando."
Na reunião, a invasão da

Câmara é tratada como "a festa"
e o Salão Verde como "salão de
festas".A fita mostra ainda que o

.

primeiro ônibus com integrantes
do movimento chegou a Brasília
no sábado. Na segunda-feira, eles
visitaram a Câmara, em. grupos
de cinco pessoas, disfarçados de

turistas, para fazer o

reconhecimento do local,
imagens que também foram

gravadas.
PREJUÍZOS E FERIDOS
A Câmara dos Deputados

divulgou ontem uma estima

tiva parcial dos prejuízos pela
invasão organizada ontem pelo
MLST (Movimento pela
Libertação dos Sem Terra).
Pelos cálculos da Câmara, as

perdas chegam a R$ 150 mil.
A Câmara estima que 60

pessoas ficaram feridas durante
•

a invasão de ontem. Pelo

departamento médico da Casa

passaram 35 pessoas 21 são

funcionários. Um dos feridos
foi internado com trau-

. ,

registraram, entre outras cenas, a
reunião em que foi planejada a
-

açao.
Umdos líderes, identificado

como Antonio José Arruti

Baqueiro, orienta cerca de 60

pessoas reunidas no auditório da

Contag (ConfederaçãoNacional
dos Trabalhadores na

Agricultura), em Brasília."Nós
somos uma ·turma organizada,
que sabe o que quer, tem coragem
e vai lá dar o recado", dizBaqueiro
na gravação. "Vamos dizer para o
Brasil que tipo de reforma agrária
a gente quer. Vamos dizer o que
esta corja do PFL e PSDB está

fazendo com o Congresso quando
deixou de votar o Orçamento e

só foi aprovado ern inaio."O líder
diz que esta estratégia da oposição
seria para desestabilizar o

•

Social', disse.Além disso, ele
sinalizou que o governo irá

vetar esse aumento caso ele seja
aprovado também no Senado -

onde a oposição tem mais

força.'Se aqui for aprovado algo
irrealista, o presidente Lula vai

/
•

mostrar mais uma vez que

governa com responsabilidade.'
J á o líder do PT 11a Casa"

Henrique Fontana (RS), disse

que esse reajuste é umamanobra
da oposição para desgastar a

imagem do presidente Lula com
o veto e fortalecer a candidatura
do ex-governador de São Paulo
Geraldo Alckmin (PSDB) para
a Presidência da República.

PMOB adia jantar com Lula após
•

decisão do TSE sobre coligações
decidiria se o PMDB iria ou não

desistir da candidatura própria.
O grupo do ex-governador

,

Anthony Garotinho conseguiu
uma liminar que mantém a

convenção para domingo. O
grupo governista -representado
por Suassuna- é contrário à

candidatura própria e defende

que o partido fique livre para
fechar coligações nos Estados.
Na segunda-feira, Lula se reuniu

com integrantes do PMDB para
discutir um eventual apoio do

partido à candidatura petista.
Mas o PMDB avisou no

encontro que não poderia dar
um apoio formal por conta dos
diferentes interesses regionais
do partido.

DIVULGAÇAo

.

Michel Temer defende candidatura

Ja,,,,uá do SUI, AflUi se ,craha, aflui se ,asfa.

,

•

matismo craniano, 'Brasília- A direção do
PMDB decidiu desmarcar o

jantar que teria ontem com o

presidente Luiz Inácio Lula da
Silva. O adiamento foi
motivado pela decisão do TSE
(Tribunal Superior Eleitoral)
de endurecer aplicação da

regra da ver ticalização.O
senador Ney Suassuna (PB)
disse que o partido precisa
primeiro entender a decisão
do TSE para depois discutir
eventuais coligações.
eleitorais. "Não tinha como

[o jantar] acontecer hoje.
Ninguém sabe direito o que

signífíca a decisão do TSE.
Cada hora tem uma regra
diferen te."

Na opinião do presidente
do PMDB, Michel Temer, a

decisão do TSE fortalece a tese

da candidatura própria do

partido à Presidência. "Ter ou
não ter candidato, tanto faz

para o PMDB", afirmou ele
dizendo que o partido ficará

•

engessado de tendo ou não.

candidato.
Suassuna e Temer enten

dem que o melhor para o

partido agora é adiar a
•

convenção de domingo, que

-

INVASAO
Os 496'sem-terra presos na

terça-feira depois da invasão e

depredação da Câmara pas
saram toda a noite depondo no
Ginásio Nilson Nelson e serão

transferidos para o complexo
da Papuda.Eles serão autuados
por dano ao patrimônio públi
co, formação de quadrilha e

corrupção de menores. Os 11
líderes do grupo, que também
serão autuados por tentativa de

homicídio, estão detidos no 2°
DF. Outros 42 menores que

participaram da ação serão

transferidos para um albergue
de Taguatinga.Segundo a PM,
os sem-terra ficarão na nova

ala do complexo penitenciário
da Papuda, que ainda não foi

. ,

inaugurada. Armados de paus,,

pedras e blocos de cimento, os
sem-terra destruíram portas,
paredes de vidro, equipamentos
de informática, um busto de
bronze do ex- governador
Mário Covas, entre outras

peças. Um veículo, que estava

no saguão da Câmara e seria

sorteado na festa junina dos
funcionários da Casa, também
foi destruído.

Olimpíada Champagnat teve início na terça-feira
,
• •

,., ".,,"' t-

A 23a edição da Olichamp( Olimpíada Champagnat) iniciou nesta terça-feira, 06/06 com o

cerimonial de abertura que apresentoti a,s equipes de Educação Infantil a Ensino Médio e

segue até sexta-feira, 09/06.
PI cerimônia de abertura contou com a��es l\}ça de�pais, familiares dos alunos atletas e de
autoridades: A pira Olímpica, tem o fog� q"r� m�p,té vivo a chama dos ideais esportivos e foi
acesa pelos alunos Aline Bertoli e Edu� Id ) StJe� o juramento do atleta foi feito pela aluna
Ariane Dutra, "
Os alunos da Educação Infant I

..
1'411. s �ie do SI o F Iild mental participam da Olichamp

através de atividades recre ti s, rimee. r. I? jogos re, . eatlvos: já os alunos do En.sino
fundamental, 511 a 811 série e , si· .i3d'o. arti,d\ a: d 'limpfada nas modalidades de
futsal, futebol sufço, handebol, b, Sal.! �ébol.. ,61 i� ad ez,01ênis de mesa e atletismo,

Com o objetivo de favorecer a ihtegração entre os alunos, bem como estimular a prática
esportiva de for�a saudá�el�,� I aha p,,"IlI�I' 9rT)� Q �s c ortivo, através �o'qual busca-se
homenagear Sao Marcellno[tll., a n ít," UIi1l. �d r c n�regação Marlsta, que sempre
enfatizou a importância das ãtl iãàaes ffs ca na fõrmaçãd de seus educandos.

,

II BREVES

� Bloqueio
A Justiça mandou bloquear as
contas do PT, do ex-tesoureiro
Delúbio Soares e do ex-

presidente do partido José ,

Genoino, segundo infprmou o

jornalista Ancelmo Gois, em

sua coluna no jornal O Globo,
na quarta-feira. Segundo ele, o

objetivo é garantir o

pagamento do empréstimo de
R$ 2,3 milhões que o partido .

tomou no banco BMG. Na

operação, foram avalistas,
além de Delúbio e Genoino, o

empresário Marcos Valério.

� Opinião
o pré-candidato tucano à
Presidência da República,
Geraldo Alckmin, afirmou
ontem que a decisão do TSE

(Tribunal Superior Eleitoral) de
endurecer a regra da

verticalização favorece sua

candidature porque vai forçar
o PPS a se coligar
formalmente com o PSDB e

PFL." Isso vai ajudar porque
vai levar os três [PSDB, PFL e

PPS] a se coligarem. Isso
,

atrai o PPS", afirmou
Alckmin.A decisão do tribunal

•

restringiu as possibilidades de

aliança, principalmente para o

partido que decidir não

participar da disputa
presidenclal. A nova

'

orientação do TSE proíbe o

partido que estiver fora da

campanha presidencial de se

aliar, nos Estados, com siglas
que apóiam candidatos. Ele só
poderá se coligar corn
partidos que também
estiverem excluídos da

disputa nacional.

� Reflexo ,

A decisão deverá estimular o

,PMDB a aderir formalmente à
candidaíura de Luiz Inácio
Lula da Silva ou à de Geraldo
Alckmin ou ainda a lançar
candidato próprio a

.

presidente.
,

Para o candidato tucano, no

entanto, a situação não muda

para o PMDB. "Como não tem
candidato próprio ainda pode
fazer coligação com qualquer
partido nos Estados."Alckmin
ainda criticou a decisão de
última hora do TSE. "Não sou

favorável a esta mudança que,
embora tenha a lógica da

•

coerência, não deve ser feita
às vésperas do pleito porque
traz insegurança,
instabilidade.

"
•

� Convenção
o presidente nacional do PSDB,

,

senador Tasso Jereissati (CE),
confirmou ontem a convenção
nacional do partido para
domingo (11). Jereissati
destacou, porém, que a questão
das alianças eleitorais da
legenda, até mesmo da escolha
do candidato a vice-presidente, •

•

ficará em aberto até que o

Tribunal Superior Eleitoral

(TSE) esclareça,
definitivamente, a nova

regra.Segundo ele, se a

tendência for adotar a
interpretação mais radical,
segundo a qual uma sigla que
não tem candidato nacional a
presidente só pode se coligar
com aquela que não tem, "val
zerar tudo", complicando todo
o quadro eleitoral.

•

•

•
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NO IRA

� Urânio
Se o governo do Irã suspender
suas atividades de

enriquecimento de urãnio e

comprometer-se a colocar seu

programa nuclear sob o regime
de salvaguardas administrado
pela Agência lnternacional de
Energia Atômica (AIEA), poderá
reiniciar mais tarde o

enriquecimento, que alega ser

para fins pacíficos, com o

respaldo da comunidade
internacional. Esta é, em

essência, a proposta central do

pacote de medidas, apoiado
pelos Estados Unidos, que o

comissário de Relações
Exteriores da União Européia, o

espanhol Javier Solana, '

apresentou na terça-feira às
autoridades de Teerã.

NOS EUA

.... Gays
Senado americano rechaçou
ontem um projeto de lei para
emendar a Constituição a fim
de proibir o casamento entre

pessoas do mesmo sexo. A

votação foi de 49 votos a favor
e 48 contrários, 11 a menos

que os dois terços necessários

para a aprovação de uma

emenda constitucional. Em
2004, uma proposta similar
também fracassou, mas por
uma votação de 50 a 48. Os
conservadores americanos
afirmam que a legislação não
deve permitir o casamento
entre gays por considerar que
ele prejudica os valores morais
da nação.

,

PALAVRA: PROMESSA DE ROMANO PRODI SERA CUMPRIDA

"

AGENCIA ESTADO

•

.... Cerca de 150 mil soldados encontram-se no
o\.

país invadido em 2003 em busca de armas de
destruição em massa que nunca foram
encontradas

BAGDÁ, IRAQUE- A Itália
anunciou ontem sua in

tenção de retirar até o fim do
ano todos os seus soldados
enviados ao Iraque , n uma

ação que reduzirá ainda nlais

o número de soldados es

tr a n g e ir os ajudando o

Exército dos Estados Unidos
110 país árabe.O ministro das

Relações Exteriores da Itália,
Massimo D'Al ema, info r

IUOU, durante visita-surpresa
a Bagdá, que sell país
come

ç
a r

á

a reduzir já em

j u11110 sua presença militar

,

•

•

110 Iraque e a retirada estará

concluída até o fim do ano.

Depois do anúncio, o chan
celer iraquiano, Hoshya r
Zebari, assegurou que as

forças locais de segurança
estarão prontas para desern
p e nha r suas funções n a s

áreas deixadas pelos ita
llanos.

A Itália possui cerca de
2.700 soldados na região de
Nassíria, 320 quilômetros a

sudeste de Bagdá. Cerca de
1.600 soldados deverão ser

retirados já este 111ês.O ex-

•

•

pr ime iro-m in ist ro italiano
Silvio Berlusconi, ll111 defen
sor declarado da invasão do

.

Iraque, já havia prometido a

retirada, mas esta é a pr i-
•

rnetr a vez que um crono-

grama é divulgado.A decisão
condiz COIU as promessas de

campanha da coalizão de

centro-esquerda liderada

por Romano Prodi, vence

dora das mais recentes elei

ções italianas. A Itália segue

Espanha e Bu lg ár ia 11a

decisão de retirar as tropas
do Iraque. Cerca de 150.000

Congresso filipino aprova proieto de lei que abole a pena de morte
MANILA, FILIPINAS- O

Congresso filipino aprovou
ontem UIU projeto de lei que
abole a pena de morte no país,
apesar dos protestos de
familiares e amigos de vítimas
de crimes violentos, anu n-

ciaram parlamentares, NUllla

sessão conjunta, o Seriado e

Câmara dos deputados das

Filipinas aprovaram Ulll projeto
de 'lei para cancelar urna

legislação de 1993 que
reinstituiu a pena de 1110rte 110

país e uma lei subseqüente que

prescreve a injeção letal como
forma de execução, informou o

deputado Edcel Lagman.
O projeto aprovado pelo

Congresso será ellcaillillilado.
agora à presidente das Filipinas,

Gloria Macapagal Arroyo. A
previsão é de que ela analise o

fim da pena de morte 'aillda esta

semana. Caso a pena de morte

seja realmente abolida, a maior
sentença possível de acordo
COIU o código penal local será a

se
Associação dos Diários do Interior

•

Aderbal MIribuna C achado
atarl/lense

•

O CORREIO DO POVO

•

•

soldados estrangeiros e11COll

tr amvs e 110 país árabe
invadido por forças lideradas
por Estados Unidos e Grã
Bretanha em 2003 em busca
de atrnas de des truição em

•

massa que nunca vieram a ser

encontradas. Cerca de
130,000 desses soldados são

,

americanos.

En qu an to isso, pelo
menos 14 pessoas perderam
a vida 110 Iraque ontem ern

episódios de violência
ocorridos em d ife r e n te s

partes do país.

I

prisão perpétua, disseram os

parlamentares filipinos.A
decisão do Congresso foi
criticada por grupos de combate
à criminalidade e por familiares
e amigos de vítimas de crimes

violentos.

'"
•
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