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o Tribunal Superior Eleitoral voltou atrás ontem e reformulou o entendimento sobre a verticalização das coligações eleitorais. Com isso, os partidos que não
.

. .

tiverem candidatos à sucessão presidencial poderão fazer alianças nos Estados com qualquer sigla. NACIONAL. PÁGINA 28
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Adriana Kressin, 18 anos, morreu atropelada na tarde.
de ontem, na Rua Rinaldo Bogo, esquina com a

Procópio Gomes, Bairro Ilha da Figueira. A jovem
teve a cabeça esmagada por um caminhão. Segundo

,

testemunhas, a garota estava andando de bicicleta,

6 I TRAGÉDIA: MÃE VÊ FILHA MORRER ATROPELADA
PIERQ RAGAZZI DE FREITAS

no acostamento, quando caiu no meio da pista. O
caminhoneiro A.J.Z não conseguiu desviar a tempo. A
mãe e o irmão de Adriana seguiam de carro logo atrás

e presenciaram tudo. O sepultamento acontece hoje
às ISh, no cemitério do Centro.
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5 I UFSC EM JARAGUÁ
•

Engenheiro vistoria instalações
do colégio São Luís e Cepeg

•

O engenheiro da Universidade Federal de Santa

Catarina, Paulo Pinto da Luz, vistoriou ontem os

prédios que podem abrigar as futuras instalações da

Instituição em Jaraguá do Sul. As primeiras análises
foram feitas no Colégio São Luís Marista e no Cepeg
(Centro Politécnico Geraldo Werninghaus). De acordo
com o engenheiro, sua visita teve como objetivo
verificar o espaço físico oferecido. Ele é responsável pela
elaboração de um relatório que será encaminhado ao

reitor da UFSC, professor Lucio José Botelho, a quem
cabe a palavra final sobre o assunto.

•
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5 I INTERNACIONAL
,

Painel da Expogestão reúne
r

empresários e Paulo Marl{un
Um dos eventos mais esperados da Expogestão 2006,
que acontece em Joinville, foi o painel Liderança de
Pessoas, reunindo os empresários Cláudio Salfer,

•

presidente das Lojas Salfer, Luiz Ernesto Gemignani,
presidente da Promom, e Julio 'Fontana, presídente da
MRS Logística.Com experiências empresariais diversas,
os três responderam a questões apresentadas pelo
jornalista Paulo Markun, que mediou o evento.

38 I INTERNACIONAL

Líder da AI Qaedamorre durante
bombardeio dos Estados Unidos
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13 EDITORIAL

O líder do governo na

Câmara dos Deputados,
Fernando Chinaglia, disse que a

,

Previdência vai quebrar se o
I
, Senado acompanhar os votos de
294 parlamentares a favor de

, emenda do deputado catarinense
Ivan Ranzolin, do' PFL,

I estendendo aumento de 16,6%
, '

para todos os aposentados e

pensionistas do INSS e não só

para os que ganham o salário

,

• CORREIO DO LEITOR

O CORREIO DO POVb
•

,

,

•

secreto, de propriedade de um

partido político. Foi inspirado
nesse levantamento que o PSDB
e o PFL protocolaram no

Tribunal Superior Eleitoral uma
ação para que o governo informe,

.

em caráter oficial, o rnontante dos
seus desembolsos com

publicidade. E o candidato
tucano Geraldo Alckmin vein

incluindo em seus ataques a Lula
a suposta farra publicitária do

� Levantamento indica que, entre janeiro e

abril, o governo federal torrou cerca de R$
350 milhões em publicidade no país

. mínimo. Como parâmetro da

suposta.rquebra'' da Previdência,
que na verdade ao longo dos anos
tem servido de caixa dois para
todos os governos, interessante

é observar levantamento
realizado por especialistas ligados
ao PSDB, estimando que o

governo Lula gastou uma média
de R$ 5 milhões por dia em

publicidade nos primeiros quatro
meses do ano de 2006. A suspeita
baseia-se em dados recolhidos no
mercado publicitário. Incluem
desembolsos da administração
direta e das estatais e podem ser

conferidos inclusive pelos
petistas, Não é um documento

• FRASE

governo. Uma das medições
utilizadas pelos técnicos a serviço
do tucanato foi o Ibope Monitor.
Trata-se de um estudo realizado

-

mensalmente pelo Ibope. E ven-

dido para agências de publicidade
e empresas interessadas em

acompanhar os movimentos do
mercado publicitário. ,o
levantamento indica que, entre

janeiro e abril, o governo federal

gastou cerca de R$ 350 milhões
em publicidade veiculada em

âmbito nacional. O que equivale
a UlU gasto diário de R$ 2,9
milhões.A essa cifra acrescentou
se Ulna estimativa dos gastos com

.

a propaganda de alcance regional,

que não é plenamente captada
pelo Ibope Monitor.De acordo
com a aferição do PSDB, o

governo teria feito uma rodada de

propaganda regional no início do

ano, abrangendo São Paulo, Rio
de Janeiro e Minas Gerais, os três
maiores colégios eleitorais do país.
Depois, teria realizado uma nova

rodada, dessa vez em Estados da

região Nordeste, onde Lula exibe
o seu mais vistoso potencial
eleitoral, com índices
de intenção de voto em torno de
700/0. Parte dos gastos em mídia

regional foi 'usada para

propagandear feitos do governo

por meio de outdoors. Só em São

Paulo, há cerca de 15 mil placas.
Para que uma campanha seja
considerada bem-sucedida, é

necessário cobrir pelo menos 150
outdoors. Por uma exibição de 15

dias, cada placa custa entre R$
1.200 e R$ 1.500. Ou seja, sairia

por, pelo menos R$ 180 mil, E a

mensal, R$ 360mil, Para chegar à
média diária de R$ 5 milhões, fez-

. -

se uma projeçao nos gastos com

outdoors e outros tipos de mídia
nos demais Estados. Tenha ou

não caráter eleitoral, são

feitos com dinheiro público. E o

pagador de tributos tern o direito
de saber como o seu dinheiro está

sendo aplicado.

•

\

"A arbltraqern apitará contra o Brasil, e isso é suficiente para tirá-lo da
Copa"

, • Do jornalista Juca Kfouri muito "otimista" com o Mundial.

•
.'

• \

Amor em todos os sentidos

Muitos quando não têm o que abordar para
preenchimento dos espaços dos programas de

rádios, televisões, jornais e revis tas"

lamentavelmente se habilitam ao improviso,
incursionando no mundo da ciência do direito.
Ocorre o mesmo com políticos demagogos e

oportunistas. Acabam, sem nenhum

compromisso, induzindo ao caminho inverso

daquele que faz a humanidade desde o tempo das
cavernas. Todo o lento evoluir da lei das selvas,
para os nossos dias, é questionado e

"reinventado" em segundos. Os parlapatões
colocam sob suspeita de ineficiência todo o poder
e sua tripartição em executivo, legislative e

judiciário, caiu seus sistemas cientificamente
sintetizados. No inconsciente coletivo semeia-

. se a dúvida. Caiu ela, o temor e a insegurança dos
que não sabem sob que l�is vivem ou para onde
rumam com'seus bens e suas famílias. Isto arma,

. - .

prepara 'e anestesia o espmto para UlU
. embrutecimento geral, fruto da desorientação.
Parece que toda a sociedade começa a clamar em
coro: "Vingança, vingança!" E, para o direito,
esse tempo passou ...

\

Em tempos de Dia dos Namorados, quem
tem um amor está em posição de destaque. Existe
até certa frustração para aqueles que nesta data
não possuem alguém para compartilhar carinhos
e trocar presentes. As motivações vão desde a

criação da melhor promoção' para o incremento

das vendas até a decisão de escolher qual o
restaurante acolhedor ou omotel nãomuito caro
que poderá servir para viver algumas horas a dois.
A comemoração pode sugerir reflexões entre os

casais que, por força da rotina, deixaram de
namorar e reduziram o seu cotidiano às contas

para pagar, à educação dos filhos, ao chapinho
•

com os amigos.
'

Há, no entanto, promessas, expectativas e

desejo de amor em todos os sentidos e, aomesmo
'

- \

tempo, falta e escassez. E contraditório, pois
idealizamos relações duradouras e estabelecemos
conexões instantâneas, que podem ser

encerradas com um "ctrl-alt-dêl". Falta-nos

comprometimento e envolvimento, que
demandam auto-conhecimento, entrega, ouvir
mais, aceitar as diferenças, pré-requisitos básicos
para manter a qualidade e a durabilidade das

relações.
'

Quase todos os pesquisadores do relacio
namento humano concordam que a intimidade
tem importância crucial na nossa vida. A nossa

cultura, no entanto, confirma esta intimidade
como resultado de uma relação que estabelecemos
caiu "alguém especial". Ocorre que se não

possuirmos outras fontes de intimidade, acabamos
colocando nesta "pessoa especial" a

responsabilidade e a única possibilidade de

alguém que nos compreenda, ouça e acolha

sempre que necessitamos, o que significa muita
aflição e infelicidade quando esta pessoa
extraordinária não está à nossa disposição ou pior,
não existe.

Não gostamos de crise. Paradoxalmente, a

ânsia de saber mais sobre si mesmo, de serem
•

felizes e a falta de quem conversar sobre isto, têm
levado as pessoas a buscarem na literatura de

auto-ajuda, na religião, nas terapias, na
compensação através do consumo de bens, na
comida, 110 uso de drogas e pílulas uma forma de

compreenderem a simesmas e de reduzirem a sua

ansiedade. Falta amor sem constran-gimentos.
Arnaldo Jabor, em Arnor é Prosa. Sexo é Poesi{1,
observa que "hoje podemos tudo, podemos casar
até com jacarés e macacas, sem escândalos, desde
que não prejudique a produção. Ninguém esta"
agüentando mais somente "utilidade", e

"desempenho", poder e sucesso. Estamos virando
coisas. Precisamos aprender a amar de novo as

pedras, as árvores, as nuvens, até chegarmos a l16s'
"

(
.

mesmos... .

.

A partir de ligações intimas consigo mesmo,
será possível extrair de si a própria força e o prazer
de viver, transmitindo-os aos outros. Nas

empresas, onde o amor ainda não emplacou, a
não ser em forma ,de assédio ou de casarnento
entre colegas, exige-se comprometimento,
lideranças servidoras,' equipes apaixonadas,
pessoas de bem com a vida e acredita-se que tudo
isto é possível a partir de um "enter". Ocorre que
os atores são os mesmos,mudam os papéis apertas
e a contribuição deste elenco é proporcional à
sua oportunidade de participar, de dar idéias, de
ser escutado, reconhecido e de poder estabelecer
cumplicidade através de redes de relaciona
mentos honestos e positivos. Acontece,
entretanto, que, ainda estamos precisando
estabelecer o básico: falar olhando o outro nos

olhos, ouvir atentamente sem interromper ou
ter argumentos prontos, fazer perguntas
interessadas, dar força e ajudar. Tudo isto é amor,

,

,
ou quemnão deseja ter urnnamorado, uma esposa,
ummarido, um funcionário, um chefe, um amigo,
um pai, uma irmã, um filho, um vizinho, U1U

cidadão que aja desta forma? Quem'não quer estar
ao lado de pessoas enamoradas por si mesmas,

pela sua vida, suas idéias? Gente que dá sentido
a simesmo e sabe o que está fazendo nestemundo.

Podemos criar o dia dos enamorados, todos
os dias, pois não nos faltammotivos para focar no

bom, na realização, no desenvolvimento. Tudo
faz sentido a partir desta visão, até mesmo não ter
um namorado neste dia.

Dulce Ribeiro, professora da ESPM e consultora em

gestão de pessoas .

Não temos um "plano B ... "o deputado
Dionei Walter da
Silva escreve às

sextas nesta
coluna

. Orçamento público e

participação cidadã
A prática de elaboração dos

orçamentos públicos no Brasil
ainda é autorizativa, Com exceção
das experiências de orçamento
participativo, introduzidas no país
em prefeituras administradas pelo
PT, em geral não existe intera

tividade no processo de definição e

aplicação dos recursos. Por isso o

simples fato de a Assembléia
Legislativa de Santa Catarina ir

,

para o interior do estado discutir o

orçamento regionalízado, corno
aconteceu esta semana em todas as

regiões, é um grande avanço de

participação popular.
A elaboração do orçamento

público em. conjunto corn a

comunidade tem antes de tudo
uma finalidade didática. Além

disso, um governo pode deixar de
executar as prioridades da

,

comunidade apontadas no

orçamento, mas não pode realizar
nada que não esteja previsto na peça
orçamentária, daí a importância de
incluir as reivindicações da

-

sociedade. E claro que o processo
do orçamento regionalízado
atualmente ern curso precisa ser

aperfeiçoado porque 110je 1150

existem ínstrumentos legais pnra

I

garantir o seu cumprimento. Mas
também é fundamental que a

população se organize e esteja
atenta para cobrar. a execução

, .

orçamentana.
'Estamos buscando instru

.

mentos para vincular parte do
, . .

recurso orçamentano ao cumpri-

mento das prioridades do orça
mento regionalizado. Se o governo

. utilizasse metade do que está

previsto para arrecadação do Fundo
Social 110 próximo ano, teríamos
cerca de, R$ 100 milhões para o

,

atendimento das demandas sociais
e garantiríamos uma aplicação
democrática dos recursos desse
fundo, que 110je é distribuído
conforme os interesses do

governador e de seus correligio- .

nários políticos.
.

Como relator do projeto de Lei
de Diretrizes Orçamentárias -
LDO, estou discutindo com colegas
parlamentares a definição de um

percentual do orçamento geral do
Estado para vinculação específica
ao orçamento regionalizado. Se
destinássemos 2% do orçamento.
geral para o atendimento das

,

prioridades. levantadas nas

audiências, teríamos em tOIUO de
•
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R$ 100 milhões a R$ 1201nilhões,
,

por ano, utilizados com essa

finalidade. Essa é uma proposta que
estamos amadurecendo e vamos

apresentar COIUO emenda à LDO.
Sem a vinculação na lei

orçamentária, hoje o governo do
Estado acaba ignorando boa parte
das..reivindicaçôes populares.
Insisto que isso não invalida o

projeto do orçamento regionalí
zado, n1as indica a necessidade de

aperfeiçoamento desse processo.
Umorçamento de Estado não pode
ser elaborado apenas por técnicos
do governo ou seguindo critérios

políticos dos deputados, porque esse

forrnato, além de não ser

democrático, não assegura o

desenvolvimento regional e muitas
vezes atende apenas a interesses

particulares ou de certos

setores.Ainda que a aplicação esteja
longe do ideal, a região de Jaraguá
do

.

Sul alcançou benefícios

importantes, principalmente nas

. áreas de saúde e segurança pública,
graças ao levantamento dessas

prioridades nas audiências do

orçamento regíonalizado realizadas
1108 últimos anos e à constante

cobrança de seu cumprímento.

•

O CORREIO DO POVO
Fundado em 10 de maio 1919

,

,
.

.
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,

,

Não podemos esquecer que um "amontoado"
de pessoas que denominamos "nação", um dia se
organizou política e juridicamente, para formar

,

um ente, protetor maior. Como Deus no céu,
criamos o "Estado" na terra! Esta criatura

protetora, composta por autoridades da nossa

república, selecionadas emantidas pelos encargos
e ingentes esforços comuns, não podem errar!

Devemos cobrar com rigor absoluto ,e

. intransigente esse dever de proteger a vida de
todas as pessoas.

Referimo-nos, evidentemente, .. às

"armadilhas", a que estamos todos expostos, das,

desastrosas "abordagens policiais". Sern
nenhuma técnica e com a sensibilidade de uma

locomotiva desgovernada, sem freios e na descida,
sucedem-se os "banhos de sangue". Passam e

cessam os clamores, sobrevém a "copa do
-

mundo", eleições e tudo cicatriza, menos os

corações dos familiares que sofrem perdas
irreparáveis (cidadãos, policiais civis ou

militares) ..
Elias Matlar Assad, presidente da Associação Brasileira

cos Advogados Criminalistas
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DAÇÃO: CÂMARA APROVA QUITAÇÃO DE TRIBUTO
�
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•
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CELSO MACHADO
,

.... Terreno de
c.

c ,

imobiliária
"

foi avaliado
em R$ 190 mil
'1'3�

"

, JARAGUÁ DO SUL-. A
Câmara de Vereadores aprovou
ontem o recebimento pela,

.

Prefeitura de bem imóvel da
t

�Ifnpresa DJD Imóveis em

pggamento de tributo devido ao
. " . "'"

rnumcrpio, mesmo que nao se

saiba qual e nem o montante
real devido. A empresa ofereceu
terreno 110 Bairro Baependi,
próximo a um reservatório de

água do Samae (Serviço.

,

,Municipal de Aguas e Esgoto),
com cerca de oito mil metros

quadrados e avaliado em R$
190mil. Enviado ao Legislative
em regime de urgência, com
base na Lei de Dação aprovada
.pela Câmara em dezembro do
ano passado, o projeto não foi
:votado no prazo legal de trinta
dias. Isso porque documentos

complementares (principal
mente sobre o valor da dívida

·que não consta no projeto do
,Executivo e qual o tributo

.devido) solicitados pelo

•

•

•

vereador Dieter Janssen (PP),
presidente da Comissão de

Legislação, Justiça e Redação
Final do Legislativo, não foram
enviados pela procuradoria
geral do município em tempo
hábil. Ontem, ao final da tarde, o
município protocolou um

calhamaço com dados contábeis
que sequer chegaram a ser

analisados pelas comissões
.

.

perrnanentes do Legislativo,
embora todas elas tenham
exarado pareceres favoráveis a

transação. A vereadora Maristela
Meriel. (sem partido) foi a

CESAR JUNKES

Vereadores aprovaram recebimento sem saber qual montante devido
•

dívida. ''Até porque, pelo visto,
o Samae anda bem de finanças,
patrocinando mídia na TV",
disse o tucano. O líder do

governo, Ronaldo Raulino

(PL), disse que a dívida ativa do

município, hoje, representa R$
. 19 milhões. "Nós autorizamos,
em lei, que o município receba
bens móveis e imóveis, mas os

procedimentos legais não nos

cabem, são de responsabilidade
. da Prefeitura. Se, depois, o

terreno não interessar ao

Samae , pode ser leiloado",
argumentou. Dieter Janssen
(PP), disse concordar com a

tentativa ida Prefeitura de
reaver débitos tributários, mas
indagou: "A Prefeitura tem

necessidade deste imóvel?". Foi

aparteado pelo tucano Eugênio
Garcia, que questionou o porquê
do Executivo alegar necessidade
de caixa recebendo terreno em

troca de dívidas já que tal

procedimento não reverte ern

receita a curto prazo.

.. . , .

primeira a questionar o negOCIO.
Lembrou ter votado a favor da
Lei de Dação de bens móveis e

. imóveis na quitação de tributos

municipais, mas apontou que
no projeto do Executivo nada
constava que justificasse o

interesse da Prefeitura pelo
terreno. O vereador Eugênio
Garcia (PSDB), mesmo

assinando parecer favorável,
acabou votando contra. Disse

que se a avaliação da área foi
feita abaixo do preço de

mercado, como chegou aser
.

comentado e, ainda, se o terreno
interessa ao Samac por estar

próxima de UIU reservatório, a
,

autarquia deveria comprá-lo
para que a empresa quitasse a

•

•

fíComissão vai vistoriar hoje ônibus trocados por dívida
}ARAGUÁ DO SUL-

Vereadores membros da CEI

(Comissão Especial de

"Inquérito) que investiga'
denúncia de suposto

c;
-

.

-favorecimento à -empresa

'Viação Canarinho em processo
'de quitação de débito COIU o ISS
'no valor de R$ 190mil, fará hoj e
c

pela manhã urna vistoria nos

'dois ônibus usados recebidos

pela Prefeitura. há pouco mais
.

de um mês. Segundo o

presidente da CEI, Pedro Garcia
(PMDB), o procedimento faz

parte da seqüência de ações
-.

estabelecidas desde o início da

apuração da denúncia'
formulada pelo secretário geral
do PSB, Emerson Gonçalves.

,

"Um dos veículos está servindo
a atletas de várias modalidades
da FME (Fundação Municipal

G

de Esportes). O outro, entre
[
,

outras coisas, está sendo usado
.. para viagens de passeios com
,

idosos, A CEI, desde sua
.

instalação em 24 d abril, já ouviu
. vários depoimentos, entre eles
I,,:'" í

'.;;", servidores e secretários
� >.

municipais, além de diretores
,

da Canarinho. E pretensão da
- -

i comissão ouvir também o
•

1 procurador geral do município,
j Jurandyr Bertoldi, par cuj as

I mãos passou todo o processo que
, resultou na Lei de Dação
;

: aprovada pela Câmara no ano
•

l., .. passado.

,
,
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E mais
Outro petista que sairia
também candidato a uma vaga
na Câmara acabou desistirido
da idéia por ser pego com mão
na massa. O malandro passou
os pontos das infrações
cometidas no trânsito para a

carteira de habilitação do

irmão, que inclusive já está
morto. E a cambada continua
falando em ética!

•

Denúncia grave
Deve chegar nos próximos dias uma consulta ao Ministério
Público envolvendo o pré-candidato a deputado federal pelo PT,
Sebastião Camargo. O petista é lotado no gabinete do Deputado
Estadual Dionei Walter da Silva, atuava ao mesmo tempo como

coordenador do Sinte (Sindicato dos Trabalhadores em '

Educação), é professor ACT no Cejas de Corupá e até dezembro
lecionava também na Escola pública Euclides da Cunha.
Conforme a Constituição Federal é "vedada a acumulação
remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver

compatibilidade de horários ... " Tá na cara que um ser humano
normal não consegue trabalhar em tantos lugares sem ferir a

,

legislação. Está cheirando a mutreta das brabas. E a farra com

dinheiro público.

Tudo bem
Governador em exercício,
Eduardo Pinho Moreira

(PMDB), foi ao Tribunal
de Contas do Estado na

quartá-feira, assistir
sessão que analisava as

contas do governo
-relativas ao exercíclode
2005. Coincidência ou

não, o TCE entendeu que
os balanços gerais do
Estado representarn
adequadamente a

posição financeira,
orçamentária e.
patrimonial em 31 de
dezembro.

Para lembrar 1
Votaram a favor da emenda do
deputado Ivan Ranzolin (PFL),
que reajusta salários de todos
os aposentados: Adelor Vieira
(PMDB), Edinho Bez (PMDB) ,

Fernando Coruja (PPS),
Gervásio Silva (PFL), João
Matos (PMDB), Leodegar
l)scoski (PP), Paulo Afonso

(PMDB) , Paulo Bauer (PSDB) e

Odacir Zonta (PP).

Opções
Luiz Henrique (PMDB),
Amin (PP), Fritsch (PT),
Pavan (PSDB), Colombo

(PFL), Manoel Dias

(PDT), Sontag (PSB).
Nada de novo no front,
não representam
mudanças, nem de longe.
Mas são as opções que
se apresentam ao eleitor
catarinense. Com
qualquer um deles, não
muda nada. E,

. dependendo do eleito em

outubro, pode até piorar.

Para lembrar 2
Votou contra: Carlita Merss

(PT). Não votaram: João
Pizzolatti (PP), Jorge Boeira

(PT), Luci Choinacki (PT),
Mauro Passos (PT) e Cláudio
Vignatti (PT), nesse caso, todos

•

alinhados ao governo Lula,
fizeram pior que os contra. Não

assumiram, se esconderam e

vão dar desculpa qualquer. São
todos candidatos à reeleicão .

,

Sem volta
,

E possível derrubar o

decreto baixado pelo
prefeito Moacir Bertoldi

(PL) majorando as

passagens do transporte
coletivo em maio? A
resposta é não. Até

porque isso é

prerrogativa legal dos
prefeitos, salvo se

abusivo. Assim, a

postura do Fórum dos
Movimentos Populares
serve apenas para

•

mostrar a insatisfação
dós eleitores com o

eleito.

Para lembrar 3
,

Deputado Fernando Coruja
(PPS), que trabalhou
em parceria com Ivan
Ranzolin (PFL) na emenda dos

aposentados desafia o

presidente Lula a vetar o

reajuste para os inativos no

mesmo percentual concedido
ao salário mínimo (16,6%),,

visto que, no Senado, a emenda
deve ser aprovada
também. Em ano eleitoral, de

fato, a saia não poderia ser

mais justa. .

Você tGmbém é responsável pelo desenvolvimento loco'
I

t

J

Edson Schull
médico

Jaragu6 do SUI. Aqui se ganha, aqui se gasto•

•
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II POUCAS & BOAS
•

,

•

,

,
,

Pra quê?
Parece que virou, mania do poder público inaugurar obras
I '

, .

isemi-acabadas. E o caso da Arena Multiuso, que será

!inaugurada no aniversário de Jaraguá do Sul, em 25 de julho,
r= só vai ficar pronta dois meses' depois. Segundo os

.lresponsáveis pela obra, vai ficar faltando o acabamento,
,

[que correspónde a 20% ,do total. Para a população, que
'aguarda ansiosa pela imponente estrutura, o que importa

'.
'

mesmo
�é, P9�e'r assistir aos jogos da Malwee e outros

,eve�!os.te,sPoft,ivos ou" culturais que carecem de um espaço

j à, a�!��.�,��o':,muniçíPiO. Q resto é marketing político.

I c; "'. '. . �

« :» .
.

. .
•

" ,

,
• -

o" •

. .
, ..

I "," .

I Remember:", ."

.'

, '

•

Também foi
•

,

Também no dia 25 de julQo, Presidente da Amifi
há dois anos foi ,.'

, "

v., (Associação de
linaugurado e� grande estilo :. ' ,MQ!;adores do Bairro Ilha

! o abatedouro municipal" 'no " da Figueira), Francisco

i ba,irro Garibald�., Só, ��e�
, , "

.Alves, informou �ue os

i �Ie� da obra nao ter Sido moradores do bairro
t finalizada e o local' : j-�.raguaense também
devidamente equipado, o

.

participaram da audiência
abatedouro nunca chegou a , dp. Orçamento .

,

funcionar. Precisa dizer, ' Regionalizado, na

mais alguma coisa? Forám ','

segunda-feira, em

R$ 600 mil colocados no Joinville. A coluna citou

!
lixo. esta semana a

I partlclpação na audiência
Abalo da Associação de

I PFL transferiu deste Moradores do Bairro

i domingo para o di'a 21 a Figueirinha, com objetivo
,

convenção nacional comum: cobrar o

destinada a oficializar a asfaltamento das Ruas

coligação com o PSDB, Carlos Qeschler e Anésio

agora ameaçada de não se ' Nicocelli, uma
consolidar por conta da continuidade da outra, só
dectsão do TSE de apertar o que a primeira pertence a,
cerco nas regras da Jaraguá e a segunda a

i verticalização.' Já os Guaramirim. A obra foi
I tucanos mantiveram a definida como umas das

convenção para este três prioridades da
. -

domingo, mas deixarão em ' reg lao.

aberto a questãó das',
alianças e do vice, até então
uma indicação pefelista.

Seminário

Reflexo 1

Com o apoio da
Assembléia Legislativa de
Santa Catarina, a Câmara
dos Deputados realiza,
em Florianópolis, de 19 a

21 deste mês, o "Semi
nário sobre o Poder Le
gislativo Municipal". O
evento pretende fomentar
a integração institucional
entre o legislativo federal
e os legislativos estadu
ais, do Distrito Federal e
des municípios. Público
alvo: vereadores e

assessores técnicos das
Câmaras Municipais dos
Estados da região Sul.

•

,
Com a reviravolta promovida

i pela Justiça Eleitoral, o PFL
I catarinense sobe no salto e

I pode até concorrer com
II
I
chapa pura na eleição para
governador. Isto se na

esfera federal as duas siglas
I abortarem a aliança. Quem
comemora é o pré
candidato Raimundo
Colombo, que se licenciou
da Prefeitura de Lages para
brigar pela vaga, mas
ultimamente já admítia a

possibilidade de concorrer
I

i ao Senado.
I

•

Inscrições
As inscrições são

,
gratuitas e poderão ser

feitas até o dia 16 de

junho, pelo telefone
0800- 619619 (das 8h
às 20h) e

0800@camara.gov.br.
Informações também
pelo site

www.camara.gov.br/
interacao ou pelo
telefone 0800-619619.
O local do evento será no

auditório Egon Freitag,
da Fiesc (Federação das
Indústrias do Estado de
Santa Catarina), na
Rodovia Admar

Gonzaga, 2765, Bairro
Itacorubi, em

Florianópolis.

Bom senso

,

-

CALMA: VOIGT DISSE QUE NAO QUER CORRER O RISCO DE FAZER UMA ESCOLHA PRECIPITADA
•

•

•

CAROLINA TOMASELLI
•

� Esta semana foi
a vez do Samae, de
Jaraguá, apresentar o

,

Consórcio das Aguas
·SCHROEDER _ Restando

, �

apenas tres meses para o

término do contrato com a
,

Casan (Companhia de Aguas e

Saneamento), o prefeito Felipe
Voigt (PP) disse que o momento

exige cautela, principalmente
por se tratar de ano eleitoral.
Ele entende que não é preciso
apressar a definição dos rumos
dos serviços de água e esgoto no

,
-

município, onde a estatal detém
,

,

o monopólio há 30 anos. "E
muito fácil atropelar as coisas e

o município tomar uma decisão
que não traga, o resultado

esperado. Temos tempo", resu-

•

,

rmu.

"Estamos num processo que
não está acabando. Pelo con

trário, isso apenas começou",
disse-Voigt, sobre as reuniões de

apresentação à comunidade das

propostas que estão sendo
analisadas pela adminístração,
Na quarta-feira à noite, técnicos
do Samae estiveram no muni- '

cípio para explicar o Consórcio
de Saneamento do Vale do

Itapocu, conhecido como
,

Consórcio das Aguas. O projeto
"prevê, inicialmente, o geren
ciamento único dos sistemas de

água e esgoto nos municípios da
região pelo Samae, de Jaraguá do
Sul.

"O consórcio foi uma

novidade e uma nova opção,para
a maior parte da população, que

I

•

-_

•

• I

•

,J J
CESAR JUNKES _

-c

,J

Audiências do Plano Diretor nos bairros também vão abordar questão do saneamento, informa prefeito
"
J

desconhecia a proposta. E os '

técnicos foram felizes na

apresentação, bastante técnica,
clara e transparente, vindo ao

encontro a nossa intenção de
colocar a comunidade a par das

discussões", comentou .o

prefeito, explicando, que, a

partir do momento que

qualquer um dos municípios da

região confirmar o ingresso no
,

.

consórcio, o mesmo poderá ser

efetivado, ainda que parcial
mente.

,
Voigt, ressaltou que está

envolvido nas discussões sobre
a proposta desde o início do

mandato, assim como os outros

municípios da região da Amvali

(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu), alguns de
forma mais atuante e presente.
"O aspecto positivo é que

podemos trabalhar em con

junto. Schroeder tem 12 mil

"Minha candioatura também
foi aprovada", garante Pupa

Guaramirirn _ "Minha
candida tura também foi

aprovada, assim como a dos
outros dois postulantes da

microrregião". A afirmação é do

pré- candidato a deputado
estadual, vereador Evaldo-João
J unckes (PT), o Pupo,
contestando a declaração do

pré-candidato a deputado
federal, Sebastião Camargo,
sobre encontro do diretório
estadual realizado no último
sábado, quando a candidatura
dele e do deputado Dionei da
Silva, que vai tentar a reeleição,
foram aprovadas pela direção
estadual, só restando a

homologação, na conferência
marcada para o dia 25 próximo.,

Também presidente do
diretório de J araguá do Sul,

•

Camargo disse, em entrevista ao

O Correio, que Junckes poderia

também ter seu nome

confirmado, porém antes

analisado pela direção estadual
diante do elevado número de
candidaturas na região de

[oinville, que inclui o Vale do

Itapocu. "Não só o meu, mas

todos os, nomes foram

aprovados, até porque faltam
,

candidatos a deputado do PT no
Estado", afirmou o vereador,
reforçando declaração recente

de que o partido tem condições
e meta de lançar 60 candidatos,
a deputado, enquanto teria

apenas 35 pré-candidaturas
colocadas. Camargo concorda,
mas afirma que enquanto
algumas regiões apresentam
"vácuo político", outras têm

sobra de candidaturas, que

deverão, portanto, ser

"equaciõnalizadas", tarefa que
cabe à executiva estadual.

,

habitantes' e o consórcio

trabalha regionalmente, algo
em torno de 200 mil habi

tantes, com muito mais força
até para captar recursos", disse.

O 'prefeito informou
ainda que nas próximas
semanas serão realizadas
audiências do Plano Diretor
nos bairros, "mais um moti

vo para estarmos nos quatro

cantos do município discu-',
tindo também a questão do 1

, �

saneamento com a cornuni-
-

dade". Segundo ele, a inten-
,

,

ção é ter respaldo da popu+,

lação na decisão que o muni-;
cípio tomar. "Assim, todos,"
terão responsabilidade. Se-.j
surgir um problema, ninguém,
vai poder colocar a culpa só nÇll
prefeito", comentou. J

(T
•

,

E até tolerante que
empresas, comércio e os

órgãos públicos liberem
seus funcionários do
trabalho para assistir aos
jogos da seleção brasileira
na Copa do Mundo. O que
não pode acontecer é a

população ficar
desassistida em casos que

�,

independem da vontade
,-

humana. Em Schroeder, na

terça-feira, os três postos
, de saúde do município vão
1 fechar as portas às 13

; horas. E olha que o jogo de

i estréia do Brasil só começa
I às quatro da tarde. Se
! alguém passar mal, quem
,

i _ vai socorrer?

, fi

ALTERNATIVAS J

O município também analisa a proposta da Casan de gestão
compartilhada para administração serviços, apresentada em �)
audiência na semana passada, Nela, o gerenciamento do sistema é
feito através de um conselho, formado pelo poder público e entidades
do município. Segundo o assessor de Planejamento da Casan, Grover I

Alvarado, que fez a apresentação em Schroeder, há garantia de que
_,

rt
30% do lucro será revertido em investimentos, O restante fica dividido

. entre despesas de pessoal e operacionais.
Uma terceira alternativa apontada pela administração municipal será
a municipalização do sistema, como também pretende Guaramirim,
onde o contrato com a Casan encerrou há um ano. \

•

I

,
..I

•
-

•

• •

,

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE
JARAGUÁ DO SUL, GUARAMIRIM, CORUPÁ, SCHROEDER E MASSARANDUBA .

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 345, Jaraguá do Sul - SC,
,

,
,
,

Ata da Assembléia Geral Extraordinária
Realizada em 03-06-2006

•

f!,
•

As 10 horas, do dia 03 de junho de 2006, eITI segunda convocação - eITI sua sede social, na Rua I

Presidente Epítácio Pessoa, 345 - Centro, na cidade de Jaraguá do Sul - se, reuniram-se os I'_
integrantes da categoria profissional para, de acordo com o edital de convocação, publicado
no jornal A Notícia, edição do dia 24 de maio de 2006, jornal este de circulação regional,
abrangendo os municípios de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá, Schroeder e Massaranduba

(base territorial desta entidade de classe), afixado na sede do sindicato e, publicado no boletim

Alerta de número 187 veículo de conumicaçãc do Sindicato, deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: Fixação do valor a, ser descontado de cada trabalhador da categoria abrangida, I

de acordo com a letra "e" do artigo 513 da CLT e artigo 8°, Inciso IV, da Constituição Federal;
(

garantia 'ao trabalhador não associado, do direito de oposição ao desconto da conrribuição, .

•

mediante rnanifestação individual na presente Assembléia. Iniciada a reunião pelo Presidente,
r

Sr. Riolando Petry, foi lido o edital de convocação e, em. seguida, posto em discussão, foi
amplamente debatida, sendo que ficou aprovado pela maioria dos presentes, que a contribuição
exposta na ordem do diasera de I%(um por cento) descontada mensalmente de cada trabalhador
da categoria abrangida. independente de ser associado ou não da entidade representativa,
sobre a sua folha de.pagamento, Desconto este, extensive.a todas as verbas de natureza salarial, I

no período de OI de agosto de 2006 à 31 de Julho de 2007, a título de CONTRIBUIÇAO
ASSISTENCIAL e recolhida pelas empresas, aos cofres do Sindicato profissional, através de

guias próprias disponibilizadas pela entidade de classe, até dia 10 de cada mês subseqüente,
devendo ser paga na caixa econômica federal, agência de Jaraguá do sul, nas casas lotéricas ou

na sede do Sindicato Profissional, Os descontos deverão ser efetuados independente de

convenção coletiva de trabalho, para que não venha a inviabilizar a prestação de assistência
à categoria profissional, em caso de ajuizamento de dissídio coletivo. Também, ficou aprovado
pela maioria dos presentes, a garantia ao trabalhador não associado, do direito de oposição
ao desconto da contnbuição. ora aprovada, mediante manifestação individual na Assembléia.
Ato contínuo; 3 trabalhadores não associados, rnanifestaram-se, exercendo o direito de oposição
ao desconto da contribuição, ora aprovada, apondo sua assinatura na lista de presença dos
trabalhadores presentes na AGE que são contrários ao desconto da contribuição assistencial,
ora aprovada, lista esta que integra a presente ata, Nada mais havendo a tratar, às II h foi
encerrada a Assembléia e lavrada a presente ata que vai assinada por todos os presentes,
através da lista de presença,

Jaraguá do Sul, 03 de junho de 2006. :

Riolando Petry
Presidente

• J
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NA MESA: OS FORMADORES DE OPINIAO

CARLOS BRANDÃO

... Apresentador da .

Cultura diz que o

assistencialismo é
arma do presidente

\

}OINVILLE - O segundo dia
da ExpoGestão - Congresso
Nacional de Atualização em

Gestão e Feira Nacional de
•

Serviços e Produtos da Gestão
-

.

foi marcado por palestras de

qualidade e expressão nacional.
Entre 8h30 e 16 horas, os

participantes tiveram acesso ao

conhecimento de [osué
,

.

Christiano Gomes da Silva,
ppesidente da Coteminas e filho
do vice -presiden te da

república, José Alencar Gomes
da Silva, Paulo Kretly,
presidente da Franklin Covey
Brasil, José Carlos Grubisich,
presidente da Braskem e o

economista Eduardo Giannetti
da Fonseca. Ao final da tarde, a
partir das 18h30, aconteceu o

painel "Liderança Empresarial
---' Gestão de Pessoas", com a

participação dos empresários
Luiz Ernesto Gemignani, da
Promon, eleita em 2005 a

melhor empresa para se

trabalhar no Brasil, conforme
O Guia Exame/Você S.A,
Cláudio Salfer, diretor
presidente do Grupo Salfer de

Varejo, e Júlio Fontana, da MRS
Logística, tendo' como

mediador o jornalista Paulo

Markin, diretor e apresentador

a

,

-

•

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

I
•

•

)

•

. .

Paulo Markun falou sobre o panorama econômico e político e foimediador do painel Liderança Empresarial

definição é que o ambiente
tenha pelo menos cinco ou seis

•

salas disponíveis, de preferência
próximas e exclusivas. Isto

porque, a Universidade precisa
.

.

de espaço para a instalar os

laboratórios de informática e

química, secretaria e salas de
estudo e vídeo-conferência.

Conforme explica o reitor,
a grade de cursos ainda não está

. "

definida, apenas há a certeza de

que duas áreas serão

contempladas: química e inglês.
Quanto ao divulgado curso de

Administração, não existe

nenhuma sinalização positiva.
"Precisamos rever algumas
coisas, há uma discussão sobre
a legalidade, mas, não posso
falar a respeito", comenta.

Os resultados da visita do
.

engenheiro somente devem sair

no final do Inês, já que o

professor LUCIO Botelho viajou
na tarde de ontem à China e

retorna apenas no dia 20 de

junho. Nesta data, uma equipe
da USFC se reúne e, pro
vavelmente, toma alguma

jornalista destaca a diferença de

análise, até mesmo, pela grande
imprensa nacional. "Alguns
colunistas falam em bom senso,

moralização, outros afirmam

que o jogo está ficando mais sujo,
que' o acontecido é uma

.insanidade, enfim, temos que

esperar a poeira baixar para ver
o resultado efetivo desta ação do
judiciário", afirma Markuri, que

. (
apesar de trabalhar em São
Paulo, reside em Florianópolis
e tem um sítio em Anitápolis,
situada na região do Vale do

Braço do Norte, Grande

Florianópolis. Paulo Markun

•

não acredita em grande
mudança no rumo da eleição
presidericial.

. "O grande.
termômetro disto tudo é a

economia. Enquanto estiver

crescendo, mesmo que pouco, o
Lula terá tudo a seu favor. O
assistencialismo também joga a

favor do presiderite. Em
•

Anitápolis, aqui em Santa

Catarina, onde tenho um sítio,
por exemplo, o Programa Bolsa

Família, trouxe crescimento e

qualidade de vida para os

moradores que, com certeza,'
votarão no .presidente Lula",
'finalizou Paulo Markun.

•

.

"

do Programa Roda Viva, da TV
Cultura.

O jornalista, que chegou.
poucos minutos antes do início
do Painel, concedeu uma rápida

I

entrevista, sobre a atual

conjuntura política nacional.
"Com estas novas decisões do

Supremo, o jogo político
nacional está completamente
embaralhado. Ninguém tem a

,

menor idéia de como vão ficar
as alianças para a campanha à

presidência, e por conseqüência,
qual será o reflexo nas eleições
estaduais", disse Markun. Em
sua avaliação profissional, o

Engenheiro da UFSC vistoria as instalações do São Luís e Cepeg,

}ARAGUÁ DO SUL - O

engenheiro da Universidade
Federal de Santa Catarina,
Paulo Pinto da Luz, esteve no

município na manhã de ontem,
8, para vistoriar os prédios que

podem
I

abrigar as fu turas

instalações da UFSC em Jaraguá
do Sul. As primeiras análises
foram feitas no Colégio São Luís
Marista e no Cepeg (Centro
Politécnico Geraldo Wernin

ghaus), porém, sem sinalizações
positivas para nenhuma das
duas instituições, pelo menos

por enquanto.
De acordo com o erige

nheiro, sua visita teve como
•

objetivo verificar o espaço físico
oferecido. Em síntese, ele quis
veride perto as condições
estruturais dos prédios, os

tamanhos das salas e a

localização específica dos
terrenos, para depois enca

minhar um relatório ao reitor

da UFSC, professor Lucio José
Botelho, a quem cabe a palavra
final sobre o assunto.

O pré-requisito para a

•

"

• CORREIO ECONOMICO

Superando as expectativas de crescimento geradas pela
instabilidade do mercado, a Duas Rodas, tradicional fabricante
de matérias-primas para a indústria de alimentos, comemora o

crescimento do faturamento em 10,54% se comparado ao

mesmo período do ano passado. A empresa que é líder em seu

segmento na América Latina,acredita que os números refletem a

postura e os investimentos (em torno de R$15 milhões) feitos
1

principalmente a partir do começo de 2006.Conforme Leonardo I
Fausto Zipf, diretor-superintendente da empresa, o aumento da I
capacidade produtiva em diversas linhas de produção na matriz i
e na unidade do Nordeste, a reestruturação interna da equipe de I

vendas e dois projetos pontuais que são denominados Customer
Share que planeja o crescimento em empresas globais e

Expansão, visando ao aumento do share dentro da atual carteira
de clientes no mercado nacional sao os principais responsáveis
pelo alcance dos resultados apresentados.

Duas Rodas

Nomeações
Ainda na parte de

reestruturação, Leonardo
comenta que a empresa
passou no começo do ano

por um momento muito

importante e que
influenciará nos resultados
dos próximos anos. Quatro
novos diretores foram
nomeados para as áreas
comercial (Hilton Leonetti),
produtiva (Ermes Nissen),
técnica (Jaime Moya
Donoso) e administrativa

(Jairo Becker). Com a
.

-

nomeaçao, a empresa
acredita que conseguirá
manter o foco nos

objetivos propostos em

médio e longo prazos

Lançament.o
A Federação do Comércio de
Santa Catarina (Fecomércio-SC)
lançará a revista Info Comércio
na próxima segunda-feira, dia
12.Através de entrevistas,

·

reportagens e colunas fixas, a

publicação vai abordar
bimestralmente os aspectos da "

,

conjuntura do comércio
catarinense e brasileiro.

·
Também haverá informações

·

sobre as últimas ações do
Sistema Fecomércio (Federação
do Comércio de SC, Sesc e

Senac). A revista será
distribuida ao meio empresarial
catarinense, principalmente aos

setores de comércio de bens,
serviços e turismo. A cerimônia
de lançamento será realizada às
14h30min no Auditório da .

Fecomércio, na Rua Felipe
Schmidt, 785, Centro de

.Florianópolis.

Expectativa
Para o segundo semestre,
a diretriz é manter os

,

trabalhos que estão sendo
realizados, intensificando
determinadas alianças
estratégicas que estão
dando excelentes

\

resultados e apresentar
tendências em produtos e

sabores. A empresa está
otimista para o segundo
semestre onde
tradicionalmente registra o

crescimento mais
expressivo. Espera
encerrar 2006 com um

aumento de 18%,
superando
consideravelmente o

previstó para o ano,
estimado em R$ 300
milhões.

•

Emprego
o nível de emprego na indústria
paulista subiu 0,70% em maio
em relação a abril, sem ajuste
sazonal, resultando na criação

· de 15 mil postos de trabalho: A
informação foi divulgada ontem

pela Federação das Indústrias
•

do Estado de São Paulo (Fiesp), .

que indica ainda, em

comparação a maio do ano

passado, também sem ajuste
sazonal, a alta de 3,6%
incorrendo na criação de 74 mil

empregos. O desempenho de
maio ficou aquém do verificado
em abril, quando a oscilação foi
de 1 92%, e 40 mil empregos
foram gerados.

"

li INDICADORES ECONOMIC.OS
<

•.• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL
',"�",,,,�,k,�'TI.!eo':etr",jO,,,,,, ,:"'8�S �'" "'O " ' ", ",

4".., DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA EURO

COMERCIAL 2,270 2,272 " COMPRA VENDA

PARALELO 2,280 2,390 " 2,871 2,872

TURISMO 2,183 2,360 "
PESO (Argentina)

I 0,735
/

0,747 lilt·

'it PONTOS OSCILAÇÃO
" BOVESPA 35437 0,49%
" DOW JONES (N. York) 10.938 007%

lilt MERVAL (B. Aires) 1.605 .() 860/0

• NIKKEI (Tokio) 16.951 1,39'/0

Paulo da Luz não emitiu opinião sobre os locais e deixou mistério no ar

decisão.A única coisa que esta

certa é que o primeiro vestibular
especial para os cursos em

Jaraguá será no mês de agosto.
As aulas iniciam ern seguida..

EXPECTATIVA .

Segundo a administração
municipal, . a tendência é

,

aumentar a demanda de cursos

oferecidos em 2007. A

expectativa é também abrir

vagas, COIn o passar do tempo,
para turmas de Biblioteca,
Psicologia, Engenharia Agrô
noma e Jornalismo, comenta.
'(Kelly Erdmann)

• BO�SAS DE VALORES' : <
•

,

'
" "

'

• POUPANÇA
0,714

• CUB maio

R$863,55

•

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS:
Foram extraviados os livros contábeis e fiscais emitidos até 31 de dezembro de 2000, entre eles os
livros: Diário Geral, Razão, Registros de Entradas e Saídas de Mercadorias, Apuração do ICMS,

Inventário, Registro de ISS, notas fiscais de entrada de mercadorias, bloco de notas de serviços do
número 000001 a 000050 e 0001 01 a 000250, sendo algumas já utilizadas e outras em branco,
blocos de notas fiscais de saídas de número 000001 a 0001 00 sene 01 com AIDF 51603705 e de

número 000001 a 0001 00 série C com AIDF 51190656, sem identificação das notas utilizadas ou não.
Conforme BO na 30/2006.

MONI REPRESENTAÇOES LTDA. ME
CNPJ na 78.848.918/0001-82
Inscrição EstaduaI252.501.659
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•
O CORREIO DO POVO

'"

..• OCORRENCIAS POLICIAIS

.Apreensão
:Foi apreendido na manha de quarta-feira aproximadamente US$
'4.000 (quatro mil dólares) em materi,al de informática,
.corresponcente a 108 itens, sem notas fiscais. Os materiais
.estavarn em posse da passageira S.L.C.L., 54 anos, e eram

.trensportados em um ônibus da Empresa Catarinense que fazia

,1inha Foz do Iguaçu X Florianópolis. No mesmo ônibus foi
cencontrado em posse do passageiro C.C.P, 28 anos uma

.ernbalaçern com um quilo de pasta base de cocaína.

Furto de bicicleta I
Foi furtada uma bicicleta marca

Fischer, modelo. feminino de
cor vermelha, na noite de

, segunda-feira. A bicicleta .

estava estacionada em frente
ao Shopping Breithaupt, na

Avenida Getúlio Vargas.

•

Embriagado
,

Detido o Sr. J.M. na

madrugada de ontem por
I

: ," dirigir sob efeito de álcool o
rt .

,
_) veículo VW/ Logus pela Rua

, ::Prefeito Waldemar Grubba.
I ' ;
I

,
. ,

,

I
I

'Tentatlva de furto
.' .

"o veículo GM/ Celta, placas,

MBJ 4975, que estava no
, estacionamento da AcademiaL -
i Impulso, no Centro, foi

arrombado na noite de
,

quarta-feira. A proprietária do
carro informou a polícia, que

1,1 é ::foi estourada a fechadura da
. .�

I �. :,porta, e no interior do veículo
i, =. foi estourado o painel, para
.. �
,

: �.efetuar uma ligação direta,
�, sendo que também mexeram
"

,
...

� no motor, mas nao

� , conseguiram furtar nada.

Furto de bicicleta II
Furtada a bicicleta marca

Monark Barra Circular de cor

vermelha, com detalhes em

raio e com pneus slinke, que
estava em frente a uma padaria
na Rua Victor Rosemberg,
Bairro Vila Lenzi, no começo da

,

noite de quarta-feira.

,

!
Furto de bicicleta III
FiJi furtada nessa terça-feira a

bicicleta Calai 21 marchas,
. modelo masculino de cor

branco e vermelho que estava
no estacionamento da Unerj,
Bairro Vila Rau.

•

Furto de cheque
Foram furtados, no último

.�

sábado, de dentro da
residência da Sra. I.R.T.C.H.,
35 anos, localizada na Rua
Emma Ziemann, dais

•

cheques correspondestes
aos números 102609 e

102610 do Unibanco. Os
. ,.; cheques estavam em branco
'.

e assinados.

O Gerente do Hotel Nela,
localizado na Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca, registrou
o furto das notas ficais no

número 10196 a 101299.

Sumiu

! •

• CINEMA •

De sexta 19/5 à quinta 25/5

, ,

" JARA" UA DO SUL - RUA EMILIO C. JOURDAN

Comédia

SALA
•

FILME/HORARIO •

•

GENERO

Código Da Vinci
14h30-17h30-20h30

o ..
' ·1( J

-

'"'" • Drama
....
\

-, .

( .

Match Point- Ponto Final
13h45

ir�,---+----------------------------------�----
..., .'

Espiritos A Morte Esta ao Seu tado
16hOO ·18hOO· 20:00·21 :50

. Romance

Terrorr

£1'

B r' 3
, ,

Tudo Mundo em Pânico 4
14hOO ·15h45 -17h30 -19h30 - 21 h30

,

Ot.;·-·,�', ,�

O
15' • FALECIMENTOS'
B' �------------------------------------------�

GC; .Paleceu às 11:15h do dia 08/06, o senhor Arnoldo Formigari, com

I .
idade de·75 anos. O velório foi realizado na Igreja Imaculada ConceiçãoOI
e o sepultamento no cemitério da Barra do Rio Cerro.

01
Faleceu às 05:00h do dia 08/06, o senhor Hugo Wesphal, com idade

sl. de 82 anos. O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento
BJ.. no cemitério Martin Luter.
r·t-"' ..�.�.------------------------------------------�

o

NOTA DE AGRADECIMENTO E CONVITE
PARA MISSA DE 7° DIA

GF :

I�) <. ':

..

o •. Nós Roberto, Lori, Larissa e Odirlei (toco ou Paulo Nunes)
o ::;

. família de NELSON DOMINGUES DA SILVA, com o coração
apertado de saudades pelo seu falecimento, ocorrido em

,

dia e hora incerta, agradecem a todos que de alguma
r maneira nos ajudaram neste momento tão difícil.'
I Agradecem em especial: Cacá Pavanello, Sérgio Silva e'

Ronaldo Raulino. Convidam a todos para missa de 7° dia
.

.

que será realizada no próximo dia 10 de junho, sábado, as
19 horas na Paróquia São Francisco de Assis, próximo a

Weg II.

\

•

A Família Enlutada
[_

- �

VERSAO: CAMINHONEIRO NAO CONSEGUIU FREAR

DAIANE ZANGHELINI

� Morte foi presenciada
- .' ,..,

por mae e rmao, que
seguiam de carro há

poucos metros atrás

}ARAGUÁ DO SUL - Um

atropelamento tirou a vida da

jovem Adriana Fabiane Kressin,
18, anos, na tarde de ontem, na
Rua Rinaldo Bago, esquina com
a Procópio Gomes, Bairro Ilha
da Figueira. Adriana teve a

cabeça esmagada por um

caminhão e morreu na hora.
Conforme 'informações do

policial que atendeu o acidente
e das pessoas que estavam no

local, a garota estava andando
de bicicleta, no acostamento,

quando caiu no meio da pista.
O caminhoneiro A.J.Z, 59, que
conduzia o caminhão Mercedes

Benz/15l3, placas LYA1748, de
Guaramirim, não teria

conseguido desviar a tempo de
evitar a tragédia. Adriana
trabalhava em Ulna relojoaria do
município, tinha segundo grau

completo e morava com os pais,
Egan Kressin e Constância
Ronchi rressin, e dois irmãos

.na Ilha da Figueira.
.

No momento do acidente, a
mãe e o irmão dela seguiam de
carro logo atrás do caminhão e

PIERO RAGAZZI OE FREITAS

""""'�i!t-_,";';;':'_':_,.�à),,�:"'t t " Wi"-" •

Adriana teria caído da bicicleta e motorista do caminhão não conseguiu frear a tempo
•

presenciaram tudo. A equipe de

reportagem procurou o cami

nhoneiro no local, mas ele não

foi localizado. A.J.Z prestou
depoimento na Delegacia
Regional de Polícia Civil e

aparentava estar bem psicolo
gicamente, segundo informa

ções do comando de policia
mento militar.

Quando a equipe de

reportagem chegou ao local, mãe

e filho estavam recebendo
atendimento dentro da ambu
lância do Corpo de Bombeiros
Voluntários de Jaraguá do Sul.

Constância estava COIn a

pressão alterada e demonstrava

desespero, enquanto o irmão

parecia não acreditar que
Adriana tinha morrido .

Trêmula e chorando muito, a

mãe foi conduzida pelos
.bombeiros voluntários

juntamente com o filho para o

carro da família, enquanto o

corpo de Adriana era removido
do local e levado para o IML

(Instituto Médico Legal).
O sepultamento da jovem

acontece 110je às ISh, no

cemitério do Centro. O corpo
está sendo velado na casa da

família, na Rua Guilherme

Behling, 53, Bairro Ilha da

Figueira.

<' Roubo e uso de drogas deixa os moradores do Centro preocupados
}ARAGUÁ DO SUL

Moradores e lojistas das ruas

João Marcatto e José Albus, no
Centro, fizeram um abaixo
assinado para exigir segurança
devido aos constantes roubos e

arrombamentos que acontecem

há cerca de 30 dias. Além disso,
eles estão incomodados com o

encontro de usuários de droga e
.

bebidas alcoólicas nos fundos de
um escritório de advocacia
desativado há alguns dias, na
RuaJoão Marcatto.

O documento foi
confeccionado na quarta-feira e

foram entregues cópias para o

fórum, Polícia Civil e prefeitura.

De acordo com o gerente da
escola de inglês Out Corpo
ration (que funciona há poucos
metros da casa desocupada),
Celso Pratti, das 18 pessoas que'
assinaram o documento, 12

alegaram ter sofrido alguma
tentativa de roubo ou arrom

bamento em seus estabeleci
mentos. Pratti, que encabeçou
o abaixo-assinado, contou que
os dias e horários que os

arrombamentos acontecem

coincidem com a hora que o

grupo se reúne para beber ou
usar drogas.

Nos fundos do escritório

uma oficina mecânica, Silveira
da Rosa Souza, 22, comentou .

que entre quatro e dez pessoas
se reúnem todas as semanas para
fazer "baderna" no local. "Já

levados pela polícia, mas

retornam poucos dias depois;
quando fechamos a igreja depois
dos cultos, nem dá para ir até a

calçada de tão forte que é o

cheiro da maré (da droga)",
lamentou.

Procurado pela equipe de

reportagem de O Correio do

Povo, o vice-presidente do
Comdec (Conselho Municipal.
de Defesa Civil), Carlos Alberto
Dias, disse que até aquele
momento ele não tinha sido
informado da denúncia,
protocolada 110 gabinete do

prefeito, e que faria Ulna vistoria

no local mencionado.

. . .. .

vteram aqui 110 terreno vanas
.. ... .

vezes e ate ja riscaram um

carro", assegu rou. O pas tor

auxiliar de uma igreja evangélica
que fica ao lado da residência,
Diego Marchiolli, comentou
que as reuniões acontecem
cerca de quatro vezes por
semana e que a polícia várias

.
.

vezes já atendeu ao chamado dos

moradores, mas que os

encontros continuam acon

tecendo. "Alguns já foram
.

desativado, o funcionário de

Sistema ADSL pode ser ampliado ,até condomínio industrial
MASSARANDUBA - Técnicos

de Planejamento e de
.

Engenharia de Rede da Brasil
Telecom estarão em

Massaranduba na próxima
segunda-feira para verificar a

possibilidade de implantação
do sistema ADSL no distrito
industrial do município. A
tecnologia. permite a

transferência digital de dados
em alta velocidade por meio de
linhas telefônicas comuns.

A reivindicação foi feita

pelo presidente da Aciam

(Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de

Massaranduba),. Mauro

Bramorski, e pelo vice

presidente da Aprobarn
(Associação dos Produtores de
Banana de Massaranduba),
Leandro Deretti, em audiência
realizada na última segunda
feira, na Brasil Telecom, em

Florianópolis. A mesma

solicitação já havia sido feita

pela comitiva da Aciam em

viagem a Brasília na semana

passada.

Segundo Bramorski, o

sistema ADSL cobre o

município num raio de três

quilômetros, mas o loteamento
industrial fica distante cerca de
cinco quilômetros do centro.

Neste sentido, os técnicos vão

procurar encontrar uma alter
nativa para que as empresas

• •

instaladas no local possam ser

benefíciadas com a tecnologia.
Ainda corn relação ao sistema

ADSL, o presiderite da

associação informou que, na

audiência, foram garantidas 70

novas linhas para o centro, que
serão instaladas em julho.

J á o pedido de instalação de
linha de telefonia fixa em

Massarandubinha, Linha

Telegráfica, Guarani-açú e

Ribeirão da Lagoa não deve ser

efetivado pelo menos dentro de
urn ano, quando será realizado
l10VO estudo para medir a

população dos bairros.' A

legislação exige população
urbana superior a 300

habitantes, mas nenhum dos
bairros atende o requisito.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



O CORREIO DO POVO

TREINAMENTO: COMEÇOU O ESTADUAL
•

•

\

JULIMAR PIVATTO
•

� O principal objetivo
deste ano é ficar
entre os quatro

]ARAGUÁ DO SUL _ Ainda
em trabalho de implantação na

cidade, a equipe feminina de
vôlei adulto já se prepara para a

primeira competição nacional,

Depois de estrear com derrota

n.o estadual, por 3 sets O para

Blumenau, o técnico Henrique
de Oliveira já começa a

preparação também para a Liga
Nacional, que acontece de l°a
7 de julho. A equipe ADV/FME
está no Grupo VI, que tem suas

partidas realizadas em

Apucarana (8R), junto com

Joaçaba, Blumenau, Florianó
polis, Cascavel, Foz do Iguaçu,
Araucária,

.

Amavôlei, Dom
Bosco e Guarapuava.

"Nassa base é o infanto

juvenil (jogadoras com idade até

18 anos), completado caiu
,

cinco atletas adultas. Nossa

primeira intenção não era

participar, mas achamos que
será bom para dar ritmo às

jovens atletas", disse o

treinador. "Ainda estamos

•

•

•

'� i . ..
. '.

I

•

•

• •

•

CESAR JUNKES

. . "

..m e.

Equipe feminina'faz treinos diários de três horas e espera figurar entre os finalistas do Jasc

aquém da nossa preparação ..
Diria que estamos 600/0 do que

poderíamos render, e devemos
enfrentar equipes que vem com

mais ritmo do que agente",
ponderou ainda Oliveira.

Das dez equipes participan
tes, apenas urna deve se

classificar para a fase nacional
da Liga, mas o treinador disse

que entraram com UIU pedido
na CBV (Conrederação Brasile
ira de Voleibol), para que mais

Começa hoje na Alemanha a

Copa do Mundo'dos bilhões
MUN_IQUE (ALEMANHA) _

"

A Alemanha se preparou COIUO

nunca para fazer uma Copa do
Mundo inesquecível. Foram

r

investidos 7,7 bilhões de euros

(R$ 22,1 bilhões) p ar a a

realização do Mundial de 2006.

Quase 1,4 bilhões de euros

foram gastos na construção e

reformas dos estádios _ um

valor quase 12 mil vezes maior

que os 121 milhões de euros
I

que a Alemanha Ocidental

gastou em estádios na Copa de

1974, quartdo organizou e

ganhou o título mundial. A

expectativa é de urn lucro de 2
bilhões de euro s . e urn

crescimento de 0,5% do PIB
alemão.

O homem símbolo daquela.
conquista, o "Kaiser" Franz

Beckenbauer, tomou a frente
da organização deste Mundial
como presidente do Comitê

Organizador. Fora de campo,
tudo ajeitado nos m ínimos
detalhes. A briga agora é nas

•

quatro linhas. Nesta 18ª

edição do Campeonato
•

Mundial o Brasil aparece.
como a grande potência
mundial, o adversário a ser

batido. Pentacampeão do
mundo, CaIU astra's como

Ronaldo, Ronaldinho, Kaká
e Roberto Carlos, o Brasil é
o adversário que todos

querem bater. Principal
mente os alemães.

A Alemanha, do contes

tado técnico Jürgen Klins
mann, faz a abertura do

•

Mundial nesta sexta-feira,
às 13h, 110 rnoderníssimo
Estádio Allianz Arena, em

•

Munique, e espera estar

presente na final da Copa,
dia 9 de ju111�, no Estádio

Olímpico de Berlim, Até lá,
64 jogos envo lvendo 32

seleções, CaIU 736 jogadores
inscritos, estarão escrevendo
histórias de glórias, an-

-

gústias, gols, vitórias. e
,

dramas.

•

•

•

de uma equipe garanta a vaga,

já que são dez participantes.
Mas o principal objetivo em

2006 é figurar entre os quatro
fina lis tas dos J asc (J ogos
Abertos de Santa .Catarina),

.

que acontece etu novembro nas

cidades de [oaçaba, Luzerna e

Herval d'Oeste. "No ano que
vem sim, vamos tentar vencer

a Liga Nacional e daí partir para
a Siíperlíga, que é a principal
competição 110 vôlei brasileiro",

informou Oliveira ..
O treinador chegou este ano

em Jaraguá do Sul, especialmen
te para comandar' o projeto do
vôlei feminino. Ele ten143 anos, é

natural do Rio de Janeiro (RJ) e já
passou por clubes COl110 Botafogo,

•

Barão, Bandeirante e comandou
as Seleções Carioca e Catarinense.
Antes de vir para Jaraguá do Sul,
ele estava ern Blumenau, onde foi
bicampeão catarinense e tetra

campeão dos Jasco
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Começa hoje
•

Depois de só vermos treinos, matérias com jogadores que se depilam, :
,

especulações e elásticos arrebentando em bumbuns de jogadores, enfim :

começa a Copa do Mundo. Alemanha e Costa Rica fazem a primeira
partida e os donos da casa querem evitar uma possível zebra na abertura
da Copa, como aconteceu' em 2002, quando os franceses perderam na
estréia por 1 xO para Senegal. Mas esta pode ser a edição que quebre
alguns tabus. O principal deles aponta que, a Seleção que chega com

favoritismo, decepciona. Coisa que o Brasil precisa quebrar. Das zebras,
as principais apostas são Japão e Portugal, coincidentemente, treinadàs .

por brasileiros. Já entre os candidatos a voltar mais cedo para casa, '.
aponto aqui a Itália e a França. A primeira por estar envolta em escândalos' !

com arbitragem, que podem atrapalhar. A,outra por não ter um grande time '

e ter perdida um dos principais jogadores do time, Cissé.

Jogo de fundo
J

Além de Alemanha e Costa Rica, que jogam às 13h, hoje também' se :

enfrentam Polônia e Equador, às 16h. Duas equipes que não tem muita :
tradição, mas que podem brigar pela segunda vaga no Grupo A, :
Teoricamente, a Alemanha é a favorita para ficar com o primeiro lugar e, a !
Polônia, deve ficar com a outra vaga. O Equador é um time que se classificou :

, .

com os bons resultados conseguidos em casa, se aproveitando do fato i
dos adversários penarem na altitude. Já os costarriquenhos não devem ir :

•

mUITO longe, a não ser que exista uma grande surpresa.
.

• •

COPA DO MUNDO
•
•

•

I
•

!
• •

,

•

Fred, preparador de goleiro.s da Malwee
Futsal
Favorito - Todo mundo já está colocando
o Brasil na final, mas tem outras equipes,
como a Argentina, que chegaram muito

quietas e também são favoritas, A

Alemanha, não por ter um bom time, mas
por jogàr em casa, chega entre os

finalistas. "-

Surpresa - As duas equipes que podem
•

ir longe são Japão e Portugal. Este último
�

com grandes chances de ir a uma

semifinal.

Decepção - Eu tenho medo deste favoritismo do Brasil. Eles têm de

jogar uma partida de cada vez, sem se preocupar na final. Da

primeira fase eu tenho certeza que passa, mas pode ser

surpreendida no mata-mata, .

COMEÇA HOJE A COP*

•

Cerimônia de aberíura terá a
•

presença de 158'campeões

,

de vídeo. Quando todos os

campeões do mundo estiverem

em campo, uma tela mostrará

cenas da torcida durante Copas
passadas. Depois, virão os

discursos de Joseph Blatter,
presidente da Fifa, e Horst

Kohler, presidente da
Alemanha. Será apresentada a

música oficial da Copa e, logo
após, a bola vai rolar.

HOMENAGEM O
mestre Telê Santana vai ser

lembrado na abertura da Copa
do MU11do. Ele e outros

importantes nomes do futebol
mundial que morreram no
último a110. Antes do início da

partida entre Alemanha: e Costa
Rica será observado UIU minuto
de silêncio em homenagem ao

ex-jogador e treinador brasileiro
e também a futebol istas
falecidos recentemente como o

espanhol Telmo Zarra, o

. irlandês George Best: o

colombiano Elson Becerra.:e o

inglês Peter Osgood ..

MUNIQUE (ALEMANHA) _

UtU total de 158 campeões·do
mundo estará presente 11a

cerimônia de abertura da Copa
doMundo emMunique, hoje às

12h23 (de Brasília), antes do
início do jogo entre Alemanha
e Costa Rica. Pela primeira vez

nos 100 anos de história da Fífa,
todos os campeões do mundo

,

ainda vivos estarão presentes.
Pelé e Maradona encabeçam a

lista dos astros. A top model
alemã Claudia Sct1iffer também
é presença confirmada na festa.

A cerimônia de abertura
estará marcada por 'muitos
elementos da tradição bávara,
como os típicos trajes de couro,
além de elementos de todas as

partes do mundo com vestidos
tradicionais. Cerca de 1.400
bailarinos vão participar da

apresentação da abertura.
O momento culminante da

r

•

No dia dos namora os...

•

Parreira diz que Brasil conta
as horas 'para estrear na Copa

OFFENBACHW (ALEMANHA) _.
A cinco dias para a estréia naCopa
do Mundo da Alemanha, o

treinador Carlos Alberto Parreira
disse ontem que a seleção brasileira
está "louca para jogar".O time pega

. a Croácia, na próxima terça, em

Berlim, pela abertura do Grupo F
do torneio. "Está na hora de

'fazer o que pretendemos",
completou.

Prestes a participar da sua

sétima Copa do Mundo, o

tetracampeão em 1994 disse

acreditar queRonaldinho Gaúcho

. ". "" ....

cenmorua sera a apresentaçao
de todas as seleções campeãs do
mundo, primeiro 'corn imagens

-,

...nada' conec+a mais que
• '. V()CÊ j>()Pg SIlR () QUE QUISBI{

urn presenfe do O IcarrO,

•

,

•

•

voltarmos a competir; já passamos
por toda a fase de preparação.Não
jogamos uma partida oficial háoito
meses (diante da Venezuela, pelas
.Elirnínatórias Sul-Americanas) e

todos estão doidos, inclusive o

treinador, para começar a

competição", comentou Parreira,
que disse não estar preocupado em
decepcionar os torcedores,

"Nâo estou preocupado C0111

uma apresentação de gala 11a

-- . ... ....

nao sentira a pressao, uma vez que
. .-

o meia-atacante Jogara seu

primeiro Mundial após ser

considerado o melhor atleta
do planeta por dois anos

c o n s e c u t iv o s . "Ele está

acostumado com a pressão.
Quem joga no Barcelona e já
passou por diversas partidas
importantes como ele está

preparado. O Ronaldínho está

com uma situação mental e

psicológica muito boa e sabe que
será um jogador visado ao receber
uma forte marcação".

.

Para o segundo treino do Brasil
hoje, Parreira pretende começar os
trabalhos com meia hora de
antecedência para que toda a

delegação possa assistir ao jogo
entre Alemanha e Costa Rica, que
irá abrir o Mundial.

", ,

estrela, o 'tmportante e

começarmos com vitória. Não sou
. contra isso (espetáculo), mas

vamos deixar claro que não

deixaremos a equipe sentindo
algum tipo de arrependimento.
Temos que sair de cabeça erguida e

,

/
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. KEllY ERDMANN
,

� Competição
é tema para

•

os trabalhos
pedagógicos

a 9a séries fazem parte do projeto
permanente O Jornal da Sala de
Aula, que até o final do próximo
mês tem como tema à disputa
futebolística mais importante
do mundo. Utilizando fatos
noticiados na 'imprens'a
nacional e da região, os'

professores trabalham os

conteúdos de maneira

interdisciplinar, porém cada

qual dentro do que é proposto
pelo Ministério da Educação
(MEC).

edição. Já nas aulas de Língua'
Portuguesa, foi a vez de produzir
textos, poemas e paródias
vinculados ao assunto .

De acordo com o diretor da
Escola, Ermes Dalmônico,' o
objetivo do projeto é estimular
nas crianças o hábito da leitura.
Com a proximidade da Copa,

•

os professores resolveram unir

a idéia a este tema que mobiliza
o interesse dos alunos há meses,
comenta. Além das aulas

interdisciplinares, as seleções
de estudantes (divididos em

países) vão disputar jogos
conforme a tabela oficial da Fifa

(Federação Internacional de

Futebol) .

Vestindo a camisa da França,
Sandro Luís Coito, Eder
William Colle e [ean Marcos,

]ARAGUÁ DO SUL' - A
manhã de quinta-feira, 8, foi
diferente para os 460 alunos
matriculados no ensino

fundamental da Escola de

Educação' Básica Alvino
,

Tribess, no Bairro Vieiras. E que

inspirados na Copa do Mundo
de Futebol, que inicia hoje na

Alemanha, eles também
fizeram a abertura da própria
competição, com direito até a

desfile.
.

Os jogos das 32 delegações
\

compostas p.or estudantes de 1 ª

•

Nas aulas de matemática, os
alunos confeccionaram
bandeiras e es tudáram

,porcentagens. Em História,
,

conheceram um pouco mais

sobre a evolução da Copa do
Mundo, as tradições e cultura
dos países classificados para esta

•

•

, ",' . .

'1',\ ' ,',

• •

Para�s aos anfiversariantes do mês de fevereiro
que

." <', .

'àfám no buffet O Recanto das rêstas
Edson R. SChmidt13/05t06 - 34 anos
,

','
'

i,,', "
,

Juliana
Odebrecht
20-05..(J6
5anas.

.

•

_.'

Cmnl',
It'iMft

'. 26/06/00
�'no§

.i/·
r' ill

.f'
I '

"\" ,f'
;,:' i
\,,'1.' {, ,

\' ,�, I, '

,

•

Rua Pres,EpitáciO Pessoa, 985 - Fone (47) 275-1641
89251-100 - Jaraguá do Sul - se

I!
I
I

I

•

•

•

•

•

PIERQ RAGAlll DE FREITAS

'" JiDIO A1I1
lOCA JOIO .

JARAGUÃ.I
•

•

•

,.

ambos de 13 anos, explicam que
a iniciativa é "legal para
caramba, porque une o útil ao

agradável", ou seja, os estudos
ao futebol. O fato de retirá-los
da sala deaula para assistirem a

cornpe tiçôe s no campo da
escola e deixar os dias mais

divertidos é outro motivo de

empolgação demonstrado
durante a abertura da Copa do
Alvino Tribess.

As disputas seguem

paralelas às oficiais até julho de
2006. Os primeiros jogos foram
entre Alemanha e Costa Rica,
e Inglaterra contra Paraguai, os
dois com times femininos. Os

próximos estão marcados para
o dia 12, entre Polônia e

Equador, Argentina e Costa do
-

Marfim, e Itália e Gana.

I
,

•

. ,

Noite Especial dos Namorados de 12 a 13 de junho
PERNOITE EMAPI'O LUXO _CASAL: R$ 149,O()

•

A dUrL! inclui:
• Hospedagem corn café da manhã:
• Jantar especial a luz lie velas com cardápio especial elo CllCf'(;
• Decoração rornântíca IiO apartamento,
• Música a(l vivo romântica '

Consulte opção }1ar,1 jantar sem hospedagem.
Buffet: ns 38,()O por pessoa

•

reservas@estallciaribeiraograllde.com.br

FOlle:(47) 3275-1995
,

Jaraguã do S1.11- se

·1�'I"·""L,"·,'\·'\\·,,'''''''\''\\\I\'1'\L\'I'''\'I\.. \'',\'''-II,','" ,,,,, .. ,,,, ","""""'"'' ''',·L.'' __ ,.

"-.,',' ,

Ribeirão Grande

.............. ""..........I11...·\....'...'IIlI...flNIo...1I"'...Ii6t...'ii"It..'\!I, "'"

•
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•

•

,

•
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II NOVELAS
,

Silvana deixa para olhar as cartas depois,
Milu diz a Bel que Foguinho pode estar
envolvido na morte de amar. Foguinho
consegue pegar a carta de amar,
Foguinho, atorrnentaco pela dúvida de
trair Duda, desmaia e é acordado pela
bajulação da família. Martim conta para
Letícia que acordou ao lado de uma

mulher morta e não sabe se cometeu o

crime. Bel sugere adotar Sushi e Estevão
reage mal. Duda é avisado que será
acareado e diz ao advogado que nunca

conheceu amar. Foguinho diz que a

família está de olho somente no dinheiro.
,

Letícia vai com Martim ao restaurante do
sonho do rapaz e ele é reconhecido como
Doutor Luciano. Bel procura por Sushi e
acaba encontrando-o com Duda.

Furiosa, Mia expulsa Miguel e Romina de
sua casa. Téo critica o pai, por não ter
contado o que realmente estava

,

acontecendo com sua mãe, Gustavo
explica que não disse nada por

. recomendação médica. Pilar, sem se

identificar, liga para Mia e diz que Celina
não foi para a casa de seus pais como

havia dito, mas está no colégio traindo-a
com Sol. Josy visita Téo para saber de
sua saúde e fica encíurnada ao encontrar

Raquel com ele. Lola diz a Lupita que já
sabe que está saindo com um homem e

garante que não vai descansar até
descobrir quem é ele. Mia chega ao

colégio e fica irritada ao encontrar Celina
com Sol.

� GLOBO -19H

Cobras e Lagartos

�GLOBO-18H

Sinhá Moça
Coutinho exige levar Adelaide para a

senzala. José Coutinho diz ao pai que não
permitirá que ele insulte sua mulher.
Rodolfo e Ricardo expulsam Coutinho.
Frei José conta para Sinhá Moça que .

Adelaide e José Coutinho já se casaram e

estão hospedados na casa de Fontes.
Fontes explica ao delegado que não sabe
se Coutinho tem o direito de reclamar a
posse de Adelaide após ela haver se

casado com José Coutinho. Fulgêncio
" conta a Justina que Adelaide já está
casada, aconselhando-o a esquecê-Ia,
Coutinho afirma para· Everaldo que é
capaz de tomar medidas drásticas para
nao ler de aceitar esse casamento, BobO
ouve e fica apavorado,

� GLOBO - 21H

Belíssima
.

Pascoal fica arrasado. André insiste em'
avisar ao pai no presídio que ele corre

perigo, mas os funcíonários não deixam.
André diz a Gilberto que está com um

•

pressentimento que algo vai acontecer
com Aquilino. Gilberto é avisado da

�

morte de Aquilino. Tosca se assusta ao

saber que Aquilino morreu. Peppe
garante a Kalina que Murat não esteve lá,
quando Bia aparece e diz que não vai

perdoar a dívida de Murat. Cemil vai com
Dagmar ao enterro de Aquilino. Mônica
se abraça com Cemil, para irritação de
Alberto. Mary avisa Guida e Gigi que ela
escalará o elenco do show. Júlia vai a

sala de Andre para dar suas condolências
e se comove quando ele chora, Murat vai
à Bellssima falar com Bia e exige uma

pista da criança,

� SBT - 18h30

Rebelde

� RECORD - 19h 15

Prova de Amor
Daniel, Clarice e Nininha se divertem na

beira da praia. Daniel tira fotos de Clarice
e Nininha. Lapa e Murilo enganam os

seguranças do hotel para eles colocarem
o plano em prática. Lola beija Gerião. Elza
e Pestana chegam. Pestana está com

ciúmes de Elza. Diana mostra o bebê para
Luísa, Fialho e Chicão. Lola diz que
gostou de Elza. Ricardo vai mostrar suas
habilidades na matemática para Felipe e

Joana. Felipe faz uma conta muito fácil
para Ricardo. Lapa e Murilo estão

prontos para a abordagem,

� RECORD - 21 h
•

A Escrava Isaura
o Comandante diz que Álvaro será
condenado à morte, Malvina conta a

Sebastião que Geraldo a pediu em

casamento. Isaura visita' Alvaro na

cadeia,

•

•
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��INSPIRAÇAO
Mary-Kate e Ashley Olsen são as

artistas jovens que mais

inspiram as adolescentes norte

americanas, segundo a revista '

CosmoTeen" Meninas, com
idades entre 12 e 18 anos,
afirmaram que gostariam de

, seguir o exemplo delas nos

negócios e fundar a sua

própria empresa, As

gêmeas Olsen, que no

próximo dia 13 de junho
completam 20 anos,
fundaram em 1991 com a

ajuda do pal Dave Olsen a

companhia Dualstar Entertainment
Group, que hoje vale US$ 1 bilhão.

��.PR.ESENTE��ENTREVISTA ��SHOWS
Daniela Mercury está contando
os dias para sua viagem à
Alemanha, Em conversa com a

reportagem do site OFuxico, a
assessoria da cantora contou

que, assim que finalizar suas

apresentações em Portugal,
Daniela embarcará para o país
da Copa do Mundo. Atualmente,

,

a cantora viaja o mundo para
"

divulgar seu novo show Balé
Mulato. Apaixonada por futebol,
Daniela revelou que está mais do
que preparada para esse

perfodo, "Ela até está treinado
embalxadlnhas para fazer bonito
durante os shows".

I
I

, .

Redacao@jornalcorreiodQPovo.com.br
•

Jaraguá in Rock
Mais uma edição do Jaraguá in Rock promete
agitar a Black & White Casa Show (Rua
Francisco de Paulo, 1058, Bairro Çhico de

.Paulo) neste sábado. Apresentação das bandas

Kary"K"tura (pop rock), The Seres (rock
progressivo), Stallones (hard core), Frade Negro
(heavy metal) e Mentes Insanas (trash metal).
Ingressos a venda a R$ 5,00 no Posto Mime da
Kohlbach e no local.

DIVULGAÇÃO
p

fi PARABENS!
Moacyr Sens, diretor
técnico da Weg, foi
agraciado com o Prêmio
Mérito Tecnológico,
promovido pela Associação .

Nacional de Pesquisa e

Desenvolvimento e

Engenharia das Empresas
Inovadoras. A entrega '

aconteceu na última terça-
,

feira, HE uma honra receber
esse prêmio, um verdadeiro
reconhecimento ao trabalho
de pesquisa,
desenvolvimento e inovação
que tenho feito na Weg
durante todos esses anos",
disse o homenageado

.

Aniversariantes do dia

José Roberto Silva Leal
Diego Geovani Colle
Maurício Sasse
Kelli Cristiane Giovanella
Tais Karsten'
Teima Deise Freiberger
Gabriel Malgarin
Neli Luzia SchmidtFesta Junina

No sábado, também, acontece a tradicional Festa
Junina da Escola de Ensino Fundamental Iaro

• •

Adriana Chaves
Luana Caroline Mass Barg
Cauan SevegnanniEugênio Hansch, em Guaramirm, início às 16

horas coin Binguinho. A noite o Bingão com

quatro prêmios: um Boi 12 arrobas; umjogo de

sofá; um Porco de 60 kg e um ventilador. Para

participar dessa festança adquira sua cartela

antecipadamente no valor de R$ 5 na Escola ou

com os membros da APP, pelo fone (47) 3373-
0795 e (47) 3373-2148. No local haverá serviço
de bar e cozinha.

Gabriela S. Sanches
José Vitor V. Weidner
Geraldo Maiberg
Lais Camile Bezerra

,
•

I

O futuro presldente da Marisol,
Giuliano Donini, está sorrindo
à toa. O motivo? O sucesso da
Lilica Ripilica em um dos
maiores eventos de moda do '

Brasil: o Fashion Rid. A sala de
desfiles da grife ficou lotada
esta semana na abertura do
evento. Os famosos também
presnalaram a marca como a

cantora, Kelly Key, Valéria
Valenssa, Natália Souto,
Marcela Barroso e Rafael
Clane, A novidade da grife é o

talento de Amir Slama, que
assinou uma linha praia para a

Lilica. O estilista da Rosa Chá
usou brilhinhos, dourados e

muitos recortes nas peças.
Enfim, um tremendo sucesso

Itajaí Mega Moto 2006
Acontece de 9 a 11 de junho", o Itajaí Mega Moto
2006 - Encontro Sul Americano de
Motociclismo. O maior evento motociclístico da

região contará com um show de atrações como:
Globo da Morte e Free Style Motocross show;
shows musicais com as bandas: Incandescente,
Banho de Lua e On The Rock's Blues Band;
apresentações folclóricas; performances com
malabares; Luau com fogueiras; telão e show de
luzes; exposição e feirão de motos; moto
brincadeiras, passeio motociclís·tico sábado a

, tarde até Cabeçudas; Prova de Cross Country no

sábado e domingo. O evento será no Parque do
Agricultor, em Itajaí, a entrada é grátis e haverá
sorteio de uma moto YBR 125cc O Km, para
quem preencher o cupom.

I

II HORÓSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
Você não tem que estar sempre procurando
novas experiências. Isso o deixa tenso,
atrapalhado e você pode acabar se perdendo.
Deixe a sentimentalidade extravasar e vazar.

Desacelere um pouquinho e deixe o amor rolar.
Volte com seu querido a alguns daqueles
lugares que vocês costumavam freqüentar e
faça um replay dos momentos felizes".

•

Câncer 21/6 a 21/7
Uma força estranha e altamente energética está
desafiando você a pisar firme naquilo que
acredita. Arrisque e petisque, não se sinta
intimidado, não. Afinal, como bom canceriano,
você sabe manter o foco naquilo que pode
sustentá-lo e preservá-lo na vida. Mas, só pra
garantir, gaste um tempinho se aquecendo
antes de entrar em campo.

Libra 23/9 a 22/10
Você está seguindo o seu feeling. Você não tem
é estômago para lidar com certas coisas do
chamado mundo real. Significa que você é
instável ou indisciplinado? Depende do nome

,

que você dá às suas expectativas. Aproveite o

astral interativo deste dia e vá atrás das

respostas. De preferência em um lugar
animado e cheio de pessoas bacanas.

Capricórnio 22/2, a 21/1
Missões cumpridas, trabalho encaminhado,
negócios e projetos se definindo, engrenagens
ázeitadas. Agora é cuidar dos assuntos da sua

história pessoal. Papos abertos, bem de

pertinho, um pouco de compreensão e

generosas doses de carinho podem fazer

milagres". Vamos lá, derreta o gelo, caprica,
abra o seu sorriso lindo.

Touro 21/4 a 20/5
Andam piscando para você? Com Vênus em

seu signo, seu poder de sedução está em alta"
amigo taurino. Mesmo tão comprometido com

suas tarefas, você consegue chamar a atenção,
Neste mundo tão louco, as pessoas estão

precisando de alguém assim: tranqüilo,
centrado, responsável". E romãntico, claro. Use
seus talentos a seu favor.

Leão 22/7 a 22/8
Almoço de negócios? Deixe isso pra lá, Claro,
almoce, mas deixe os negócios e outras

•

movimentações importantes para segunda-
feira. Volte-se então para seu outro lado,

.'

aquele'que mais lhe agrada". Encontrar com a
,

tal pessoa, fazer alguma aventurinha. E, 1)0
limite urbano mesmo. Na companhia certa, o
que era preto e branco vira colorido.

Escorpião 23/10 a 21/11
Em tempos bicudos, nos quais nem sempre a

soma de cinco mais cinco são dez, garantir um
pedacinho de céu, plantando e regando
sementes de estrelas é, no mínimo, muito
proveitoso. Ninguém é de ferro, nem você,
escorpiano querido. Aproveite que sua energia
está afinada com o mundo sutil e sintonize em

sua estação particular.

Aquário 21/1 a 18/2
.

Tudo pode acontecer. Para quem não suporta o

tédio, cada minuto é sagrado. O dia poderá lhe
render encontros interessantíssimos, aquariano.
Muitos são os sinais, levante as antenas.
Mesmo com nuvens pesadas e trovoadas e

tempestades ao seu'redor há um brilho

especial no ar. Consulte a rosa-das-ventos
interna e siga seu norte,

,

Sagitário 22/11 a 21/12
Deve haver uma maneira de conduzir suas

,

confusões internas de um jeito legal. No melo
da geléia gar-al de pensamentos, é Importante
dar uma parada e contabilizar os sentimentos.
Não estamos falando de implantar regimes
ditatoriais. Tampouco deser condescendente
com as próprias pisadas na bola, Nem tanto
ao céu nem tanto aos subterrâneos.

Gêmeos 21/5 a 20/6
o que foi, geminlano? Se sua auto-estima anda
abalada, dê um chega pra lá em quem não lhe
dá valor, Aproveite a energia da fase de
aniversário para fazer renascer em você o

ânimo perdido no caminho, As vezes as

condições de vôo não são das melhores e

esquisitos nevoeiros de sentimentos fazem com

que você se perca de vista, Firme no manche,

.

Virgem 23/8 a 22/9
'Todos nós temos o direito de ser um tanto

Impetuosos e extremados de vez em quando.
Pols agora é sua vez, Aproveite enquanto durar
e continue desbravando caminhos, abrindo
selvas fechadas, Se os contatos pessoais
andam intensos, viva a intensidade! Seja como

for, você está aprendendo e progredindo.
Continue firme.

Peixes 19/2 a 19/3
Descobrir que a felicidade mora ali ao lado pode
tornar tudo mais fácil para você, Suas dúvidas e

Inseguranças não prejudicaram o ensaio de
alguns rolês por caminhos nunca dantes
trilhados, não foi? Agora que você já deu os

primeiros passos, não vá desistir por causa de
uma chuvinha qualquer, Seu elemento é a Água,
esqueceu?

,
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É' A "NOIVA DO DIA"

,

Você sabe a oriqem do nome da sua

cidade? Por que Lages? Criciúma?
Chapecó? Tubarão? Resposta no livro
de Márcio Carneiro, lançado ontem na

Assembléia e já nas livrarias.

'.

Burrocracla'
Senadora Ideli Salvatti

liga para explicar porque
não saíram os R$ 10 mi
lhões da União para as ci
dades em emergência por
causa da seca. Disse que
o Estado errou ao fazer um
único decreto e não ter um

plano de aplicação para
cada município. "Itajaí fez
direito e ontem saiu o em

penho de R$ 3,8 milhões
•

para resolver o caso do sal

que .contaminou a água
tratada", informou.

Calamidade
Dado extra-oficial da I

Secretaria da Fazenda
"

calcula em 10% a perda
de receita das 200 cida- I

des atingidas pela seca.

Na segunda-feira, Irani,
Seara, Xavantina e Paial,
no Alto Uruguai, adotam

,

turno único para economi- !
,

zar. Além de diminuir a :
•

entrada de dinheiro, a es-
tiagem aumentou os gas
tos: um deles é com com- i

bustível para transporte !I.de água. ,
,

í

I

I
•Calote
I
,
•

!

I
,

I

..

Enquanto em SC 30% dos casos de calote nas

lojas são por causa do empréstimo do nome, em
Criciúma a COL revela que este motivo é o cam

peão. Por isso, lá foi intensificada a campanha
estadual da FCDL "Não Empreste Seu Nome".

EXEMPLO _

Lula entrega dia 29 em

Brasília à Prefeitura de

�' Forquilhinha (Sul) o prê
mio inovação no Bolsa Fa
mília. A cidade usou o di
nheiro para ensinar as fa-

o mílias a trabalhar e já está
até empregando algumas.

RANKING _

Sete cidades de SC na

lista das 100 melhores para
trabalhar da Fundação
Getúlio Vargas: Florianópo-. !

lis (11 O), Itajaí (38Q), Blume- I
nau (48°), Joinville (49°),

'

Chapecó (65°), São José

(98º) e Criciúma (99º).

FERNANDO BONO. CO�1 A COI.ABORAÇÃO or:. TATIANI 1.0NGOIJORNAl. OA MANHÃ

•

In armação:
LABORATÓR.lO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLiNICAS lTOA..

• 371' 0882

.

QUEBRA-CABEÇA: MUQA O JOGO MAIS UMA VEZ
• •

AGÊNCIA ESTADO

•

.... Entendimento beneficia diretamente o 'PMOB,
que ficara livre para se aliar nos Estados com o

PT ou PSOB
I

.

BRASÍLIA- O TSE (Tribu,
nal Superior Eleitoral) refor
mulou o entendimento e

flexibilizou a verticalização
das coligações eleitorais. O

primeiro a reformar seu voto

foi o presidente do Tribunal,
ministro Marco Aurélio

Mello, que admitiu que a

última decisão do TSE era

"passível de falha". "Não posso
me substituir ao Congresso

Nacional e insistir na vertica

lização pura", disse o presi
dente do TSE. Com esse novo

•

entendimento, o TSE abre

espaço pàra os partidos
fecharem alianças informais
nos Estados diferentes daque
las fechadas na disputa presi
dencial. Pelo decisão de terça
feira, os partidos coligados na

\

disputa pela Presidência da

República estavam proibidos

•

Alckmin e Serra culpam frouxidão
de Lula por ação do MLST

CATANDUVA ' Os pré,
candidatos do PSDB à

Presidência da República e ao
.

governo paulista, respec,
tivamente, Geraldo Alckmin e

José Serra, .responsabilizararn
ontem o governo Luiz Inácio
Lula da Silva pela ação de

vandalismo, promovida pelo
Movimento de Libertação dos
Sem Terra (MLST) na terça
feira, em Brasília. Juntos, pela
primeira vez em uma agenda de

campanha, em Catanduva, no
interior paulista, os tucanos

apontaram "frouxidão" da

gestão do petista. "Os episódios
lamentáveis, como ÇlS que vimos

na Câmara dos Deputados
ocorrem pela impunidade,
frouxidão, falta de autoridade
do governo Lula", criticou

Alckmin. .

Já Serra, destacou que,
mesmo antes da divulgação do
vídeo que mostrou que as ações
do grupo foram planejadas, já
era possível constatar que a

ação havia sido orquestrada.
"Isso já era claro, porque o ·PT

joga sempre com duas ou três
,

faces. E um partido
multifacetado", afirmou,
acrescentando que, assim como

o PT, Lula "joga também com

múltiplas faces".
Por cerca de duas horas,
Alckmin e Serra fizeram corpo,

a-corpo juntos pelas ruas

centrais de Catanduva, onde
distribuíram "autógrafos,
beijaram crianças e tomaram

café em uma lanchonete .

tradicional da cidade.

Venda da Varig para trabalhadores

depende de parecer da Justiça
A Justiça deve definir hoje se

'aceita a proposta apresentada
.

pelo TGV (Trabalhadores do

Grupo Varig) durante o leilão de
venda da companhia aérea

realizado ontem no Rio .de

[aneiro.A proposta, a única

apresentada, prevê o pagamento
de R$ 1,010 bilhão pela Varig.
Somente R$ 285 milhões, no
entanto, seriam pagos em

dinheiro.O TGV planeja utilizar
R$ 225 milhões em créditos que

,

possui como credora daVarig para
o pagamento -essa possibilidade
está prevista no edital de venda
da empresa.No entanto, os outros
R$ 500 milhões viriam de

, debêntures e lucros futuros da
•

Varig, e,' por esse motivo, o

dinheiro deve demorar a chegar
aos credores, a quem caberá os

recursos da venda.
O grupo também não revelou

a origem dos R$ 285 milhões que

seriam pagos em dinheiro. A
Amvvar (Associação' dos
Mecânicos de Vôo da Varig, que
faz parte do TGV) afirmou que
três investidores estrangeiros
fazem parte da proposta do grupo
de trabalhadores, mas não revelou .

•

quem seriam essas pessoas.
•

O mercado reagiu com forte
ceticismo às possibilidade de que

. a proposta prospere. As ações
preferenciais (que não dão direito
a voto) da Varig perderam mais

da metade de seu valor na

Bovespa (Bolsa de Valores de São
Paulo): caíram 580/0, para R$ 1,51.
O próprio juiz que cuida do

processo de recuperação daVarig,
Luiz Roberto Ayoub, da 8a Vara

Empresarial do Rio de Janeiro,
afirmou que não vai fazer outro
leilão e que o caminho da empresa
deverá ser a falência caso a

proposta do TGV seja declarada
inviável.

O CORREIO DO POVO
,
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,
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Se é verdade que o tempo de tv decide uma elei- I
.

•

ção, à esta altura do campeonato - com o endure-
cimento das regras para as alianças eleitorais - a
"noiva do dia" em Santa Catarina é o PT. Quem
explica o motivo é Patrícia Sardá Lisbôa, da se

ção de Partidos Políticos do TRE, que ontem à
tarde deu aula de legislação para os dirigentes
partidários reunidos no Tribunal: "O Horário Elei
toral reserva um tempo fixo para cada partido, que
é somado a um tempo extra para cada um, pro
porcionai ao número de deputados federais que
tinha em 1 º de fevereiro de 2003". Assim" o PT

(com cinco parlamentares) é o campeão da teli- i

nha, seguido de PMOS e PP (4) e PFL (2). Outro I
I'· partido que tem tempo extra é o PDT, pelo qual.

.••. Fernando Coruja - hoje PPS - tomou posse. E o

PSDS não tem nada - mais um motivo para valo- i
,

rizar a aliança local com o PFL.
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CPI pede indiciamento de 79

pessoas; Dirceu fica de fora

de ser adversários nos Estados.
Dessa forma, PFL e PSDB, que
lançaram candidatos próprios
ao governo do Distrito
Federal, teriam de cancelar a

aliança em torno da can,

didatura de Geraldo Alckmin
ou abrir mão da disputa
regional.

O entendimento de terça,
feira prejudicava o PMDB, que
cogita desistir da candidatura
própria à Presidência. Sem

candidato, o PMDB só poderia
se coligar nos Estados com

outras legendas sem can,

didato próprio à Presidência
e que não e s t iv e ss em

BRASÍLIA ,0 relatório da
CPI dos Bingos pediu o

indiciamento de 79 pessoas e
.

de quatro empresas.

Inicialmente, os técnicos da
comissão informaram que
seria pedido o indiciamento de
81 pessoas. Mas o relatório
final sugeriu o indiciamento
de 79.

O chefe de gabinete do

presidente Luiz Inácio Lula da
•

Silva, Gilberto Carvalho, e o

ex-ministro José Dirceu,
mesmo havendo "citações
muito duras" no relatório
sobre a participação deles no

esquema de corrupção de
Santo André, ficaram de fora
da lista, de acordo com o

senador GaribaldiAlves Filho
(PMDB,RN).

O presidente do Sebrae,
'Paulo Okamotto, está na lista
dos indiciamentos por

lavagem de dinheiro e crime

contra a ordem tributária. O
documento pede ·0

,

aprofurldamento das

investigações e critica o Coaf

por divulgar um relatório
mostrando irregularidades
nas contas da empresa de
Okamotto às vésperas da

divulgação. '

A CPI ficou impedida de

investigar .Okamotto em

função de decisões judiciais e,

de acordo coni. técnicos da

comissão, por falta de

colaboração do Coaf. Também
por conta disso, o relator disse
que não pode também analisar
o pagamento de uma despesa
do presidente Lula por
Okamotto.

O ex-ministro Antonio
Palocci também está na lista
de indiciados na' página
reservada à investigação dos
desvios de recursos. públicos na
prefeitura de Ribeirão Preto.

Apesar de já estar indiciado

,
�

. ;
•
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•

-j'" ,
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•
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•
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coligadas com partidos que J.:
disputassem a Presidência. "i,

,
•

• ••

Dessa forma, o PMDB ficaria, ," :
• , j

impedido de se coligar nos n ",; ;
Estados com PDT, PSOL, PT;ll ;; :
PSDB e PFL, que têmlr > '.

•

candidato ou estão coligados L :
no âmbito federal. Com o s :

•

entendimento de ontem, os
r -: :

. . , .

partidos que não t iv e r e rn ':' !
..

candidatos à sucessão pres i- .. :
• •

dencial poderão fazer alianças' .. : i
"

,

nos Estados com qualquer l' : .. :
I

sigla. Esse ent end iment.o j rj j
"

beneficia diretamente o .J

PMDB, que ficará livre para se ::
aliar nos Estados com o PT ou ;

•

PSDB.
.
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pela Polícia Federal e pelo . 1
•

Ministério Público estadual, a ":
CPI reforça os pedidos de :. �

, . .

indiciamento por formação de ,.:
•

quadrilha, falsidade ideológica, .:

peculato, lavagem de dinheiro
e improbidade administrativa.
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PENDENCIAS
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A CPI não conseguiu
concluir a investigação sobre

supostas contribuições de

empresários de bingo para a

campanha do PT de 2002. O
relatório final da comissão

aponta indícios de que seria

verossímil a acusação feita pelo
advogado Rogério Tadeu
Buratti de que a campanha do

. presidente Lula teria recebido
R$ 1 milhão dos bingos.Em
troca, os bingueiros seriam

beneficiados com o envio ao

Congresso' Nacíonal de um

projeto do governo que iria

regulamentar o funcio
namento do setor.

Outro assunto pendente é
'

.

a investigação sobre a
l

movimentação de recursos

pelas empresas do presidente do
Sebrae. Relatório do Coaf

divulgado nesta semanamostra
que a movimentação de
recursos é 'incompatível com o

patrimônio e a capacidade
financeira' da empresa de
Okamotto.O documento foi
suficiente para pedir o

.

indiciamento de Okamotto .

Mas a comissão não conseguiu
investigar a origem dos
recursos. Será esse o trabalho

•
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O presidente Lula é citado
em três passagens-depoírnento
prestado por Paulo de Tarso

Venceslau, pagamento feito por
Okamotto da dívida de Lula, e
investigação não-conclusiva
sobre pagamento de bingueiros
para a campanha-, mas não se

faz nenhum juízo de valor sobre
sua conduta. I
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• BREVES
•

NA PALESTINA

� Pelo futebol
Os militantes das Brigadas dos
Mártires de ai Aqsa anunciaram
na quarta-feira que irão diminuir

significativamente os ataques
contra Israel durante a Copa da .

Alemanha. "Os próximos dias
serão mais tranquilos porque os

nossos homens são apaixonados
por futebol e ficarão diante da TV
Neste período estarão menos

interessados na Intifada", disse o

IIder do grupo, Zacharia Zubeidi, ao
jornal israelense "Maariv" .Zubeidi
é um dos milicianos palestinos

'

mais procurados por Israel -ele 'é
acusado de realizar uma série de

'

atentados que deixaram diversos
,

mortos. "E lógico que a calma não

dependerá só da parte palestina
mas também da de Israel, visto
que aos serviços de segurança
pouco interessa se é época de

Copa, Páscoa ou Natal", disse '

Zubeidi.

NA CHINA

� Forte chuvas
Onze cidades da província oriental
de Fujian foram inundadas, após
as fortes chuvas causarem o

,

transbordamento de um rio e a

conseqüente ruptura de um dique,
segundo a agência oficial Nova
China.Airida não se sabe o número
de mortos nem de danos materiais
causados pelo desastre natural
ocorrido no distrito de Changting,
que acontece em plena temporada,

de chuvas na China.Desde o fim
de maio, 55 pessoas morreram e

12 continuam desaparecidas em

Fujian.

,
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NOS EUA: BUSH COMEMOROU VITÓRIA
•

•

•

•

,

AGÊNCIA ESTADO eliminado", TV s mostraram

pessoas comemorando nas ruas

e vários líderes comentaram a

conquistá dos EUA [entre eles
o presidente George W. Bush, o
secretário americano da Defesa,
Donald Rumsfeld, e o premiê
britânico, Tony Blair l. O
bombardeio dos EUA foi levado

ataque aéreo a oito quilômetros
da cidade de Baquba, que fica a

65 km ao norte de Bagdá e é

corisiderada Lim dos redutos da

insurgência iraquiana. No

bombardeio, também mor

reram outras sete pessoas que I

seriam ligadas ao jordaniano.
� Morte do diplomata brasileiro Sérgio Vieira de
Mello, em agosto de 2003, é uma das ações
atribuídas ao 'jordaniano PLANO·

Horas depois do anúncio da morte de ,AI Zarqawi, o Exército americano
deu detalhes da operação de bombardeio e exibiu imagens do terrorista
morto, "Dois aviões F16 focaram o alvo e lançaram uma bomba de 227

kg sobre o local. Em seguida, eles se certificaram de que haviam
•

acertado o alvo e lançaram outra bomba no mesmo lugar", disse um

porta-voz norte-americano. A identificação de AI Zarqawi foi feita por
meio de suas digitais, de seu rosto e de suas cicatrizes. Os primeiros a

chegar ao local bombardeado foram policias iraquianos, que
recuperaram o corpo do jordaniano. Há informações de que a

,

inteligência iraquiana também teve participação na ação para matar AI

Zarqawi. "Cada vez que um AI zarqawi aparecer, nós o mataremos.
,

Continuaremos enfrentado qualquer um que siga o caminho gele. E uma

guerra aberta entre nós", disse Maliki.

lRAQuE - Iraque e Estados
Unidos anunciaram ontem a

morte do violento chefe da rede
Al Qaeda 110 Iraque , Abu
Musab AI Zarqawi -hornern

, mais procurado pelos EUA

naquele país, e por quem o

Pentágono oferecia US$ 25
milhões, mesmo valor imposto
a Osama bin Laden, que até hoje
não foi capturado. O jordaniano

AI Zarqawi era responsável pela,

maioria das ações terroristas,
seqüestros e decapitações de

estrangeiros no Iraque. Amorte

do diplomata brasileiro Sérgio
Vieira de Mello, em agosto de
2003, é uma das ações atribuídas
ao jordaniano.

Após o anúncio do premiê
iraquiano, Nouri alMalíki, com
a frase "hoje AI Zarqawi foi

,

a cabo em cooperação com

forças iraquianas, que agiram
por terra.

Bush disse que a morte do
terrorista é "um duro golpe
contra a rede AI Qaeda, e uma
vitória para a luta dos EUA

, "
, contra o terronsmo .

AI Zarqawi morreu em um

Zarqawi planejou alguns dos piores atentados dos últimos anos no traque
ABU MUSAB AL - Zarqawi

emergiu de uma vida de

pequenos furtos na [ordânia
para tornar- se o símbolo da

"guerra santa" no 'rraque,
arquitetando alguns dos mais

sangrentos atentados suicidas
da insurgência, decapitando
reféns e ajudando a jogar o país

árabe numa espiral de violência
sectária com ataques sórdidos
contra xiitas. Entre os ataques
por ele planejados estaria' o de
19 de agosto de 2003 contra a

sede da Organização das Nações
Unidas (ONU) em Bagdá, que
matou 22 pessoas, entre elas o

diplomata brasileiro Sérgio

americanas, iraquianas e xiitas

Ainda assim, Zarqawi teve
claramente um importante
papel em fazer a rápida invasão
americana do lraque em 2003

, atolar 110 pântano da luta
,

insurgente. Ele tornou-se um

símbolo da jihad - ou "guerra
santa" .

Vieira de Mello. Ainda é

incerto qual será o impacto
imediato da morte do líder
terrorista de 39 anos sobre a

insurgência, e seus seguidores
imediatamente prometeram
continuar com a luta. Nascido
na Jordânia, Zarqawi era o mais
proeminente líder insurgente,

I

mas nunca ficou claro qual era
sua verdadeira força no

movimento. Acredita-se que

guerrilheiros sunitas do próprio
Iraque - que segundo notícias

teriam uma relação tensa com

al-Zarqawi - desempenham um

papel igualou mesmomaior nos
mortíferos ataques contra forças

)J(I( , . ::./ ,

, '•

•

,

Mais de 800 km de estradas estaduais foram construídas ou recuperadas. Os municípios
catarinenses estão ganhando acesso pavimentado, Isso ímpulslona nossa economia, pols reduz
os custos de transporte e estimula a integração entre as regiões. Os resultados são mais

, ,

empregos e mais qualidade de vida para os catarlnenses, Infra-e'strutura é desenvolvimento.
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.apartamento Estadual
,

de.nh-Estrutura ••EINFRA
www.delnfra.sc.gov.br

Secretaria de
Estadoda
Ildra-estndUra
www.sie.se.gov.br
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O CORREIO DO POVOI SEXTA-FEIRA, 9 de junho de 2006

Par Daniele Santos
..t&��epc.aocorreiodopovo@netuno.com.br
aviar fotos até Quarta às 12h)
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Nasceu no J -._._._.�.� .._
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último dia 06 a ;'
I

;1
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pequena Eva
•• _.-

I A bonequinha
Mar\anna, Os I Ana Juliai

paIs Qllomar e i I
•

•

completou :3I
Naara estão l I anlnhos no dia
multo 1e\lzes

I II

28105, SuaI I

com mais está I I

I
I

festinha val ser•

dádiva realizada nesteI

/ sábado. Os paisI I -

I !, Marli e SandroI
,

mandam um•
I
I
I

super beijoI

: "

, • Os irmãos
KarOllaYI1 e I
WeslleYA.
MarsChall
c�mpletaram 2aninhas no di
FeliCidade d

a 3.
. os

pais Bruno
George e Silvana
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•
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Aniversariou no

último dia 31/05
a lindinha Hana
Dara Massaia.
Quem a

homenageia sao �$f

seus pais Ernani
e Márcia e todos

•

seus amiguinhos
da Nina Baby
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"

�niversaria nestedia 13 o lindinho
do titio Gabriel

.

Perotti,
Felicidades é
·9uem deseja seutiO �érgio, tia Ruthe primas Lygia e
Gabi .

"
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•

\
, .

• A simpática

Aniversaria neste
dia 12, \{ai\any
Ozvone\{.
felicidades cos

pais Viviane e

Sérgio
•
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