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8 I COPA DO MUNDO: ABERTURA COM COMEMORAÇAO GERMANICA

Tristeza e reivindicação marcam a

despedida de jovem morta em acidente" '

,
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•
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•

Aos gritos de "ein, zwei, drei, vier" (um, dois, três, quatro), os moradores de
Pomerode, cidade mais alemã do país, comemoraram, com muito chopp e festa, a
goleada da Alemanha ontem, poi 4x2 em cima da Costa Rica no jogo de abertura da

Copa do Mundo. Já na segunda partida do dia, o Equador ganhou da Polônia por

2xO, e quebrou um jejum de quatro anos sem vencer na Europa. Esperando ansiosa

pela estréia na terça-feira, a Seleção Brasileira faz hoje coletivo preparatório e tenta

dar fim às especulações sobre Ronaldo .
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i�jO ReCANTO
"

das
i'

o n'osso negócio é fazer a alegria do seu filho

Parabéns aos aniversariantes do mês de Maio

que comemoraram no buffet O Recanto das Festas

•

" I·

Edson
R. Schmidt
13/05/06
34 anos

Juliana
ücebrecnt
20/05/06
5 anos

Caio
Webber

"� de Lima
21/0S/06
2 anos
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IIka
M. Schmiqt
2S/0S/06
sa anos

Camila Reinert
26/05/06, 9 anos
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2 I FIM DE SEMANA, 10/11 de junho de 2006

• EDITORIAL.

,

O eleitorado que apóia não /
,

percebe. Para este segmento da
,

população, vale mais qualquer
tostão fruto de política puramenteI

assistencialista e sem futuro paraI

bs que dela usufruem que qualquer
, ,

. obra em benefício do coletivo. E o
.

,

flue se depreende do comporta-

�ento do presidente-candidato
Lula da Silva de posturas e

�eclarações ao longo desta

semana. Após um período de

humildade, no qual articulou bem
,

;

N a saída, Quércia revelou em

entrevista algo já sabido, que o

presidente oferecera a vice ao

PMDB. Mais tarde, o sempre
cordatoministro TarsoGenro, das
Relações Institucionais, cometeu
uma indelicadeza. Desmentiu o

convidado do presidente para
tentar esconder o que já estámais
àmostra do que umbigo de vedete.
.Lula é candidatíssimo e só fala
disso.Essa encenação é perigosa.O
presidente a faz para não ser

,

O presidente preferiu debater o tema
I • •

:que Jogou seu governo numa cnse tremenda.
:Errou feio

: ....
I

, .

I
I
,

,
'nos bastidores a sua campanha à
I, .

reeleição, o presidente cometeu
,

klois erros graves. Na quarta-feira,
I

:desmoralizou de vez a encenação
,

isobre ter dúvida em ser candidato.
I

.Na quinta-feira, fez o que o tucano
,

IGeraldoAlckmin aguardava com
I

[ansiedade: desafiou a oposição a
,

[colocar o 'mensalão' na TV, ,

I

falando de corrupção. Na quarta,
ILuia recebeu o ex-governador
!Orestes Quércia no Palácio do

:Planalto para tratar de alianças na
i eleição presidencial e na paulista,
l na qual apóia o ex-líderdo governo
:no Senado Aloizio Mercadante.·

,

: Conversou apenas sobre eleição.
I .

I
I
,

•

i. FRASE

acusado de uso da máquina .em
benefício eleitoral nas viagens e

solenidades pelo Brasil. Detalhe:
não precisa exagerar.A leipermite
que um presidente seja candidato
à reeleição no cargo. Permite,
portanto, inaugurações e soleni
dades dentro de limites razoáveis.
Insistir numa mentira- a dúvida
em relação a ser candidato- mina
a credibilidade. Como a população
vai acreditar que Lula não sabia
do mensalão se ele está dissimu
lando sobre a candidatura?

.

Ressalva: a dissimulação, indeseja-
da nas relações privadas, é aceitável
na política. Na maioria das vezes;

•

•

,
,

! O fermento da baderna
.

i A Nação, estupefata, vem
: assistindo a seguidas cenas' de
I
b bá, ar arle.

: Comandada de dentro das
I

i prisões de "segurança máxima"
: pelos chefes do narcotráfíco,
'recentemente a baderna
, generalizou-se em São Paulo

quando dezenas de servidores da
; segurança pública foram

,

executados.
Nesta última terça- feira,

lideranças do Movimento pela
: Libertação dos Sem Terra

,invadiram o Congresso
Nacional, provocando um

,

, -quebra-quebra sem precedentes
na história do Parlamento
brasileiro.

Se, por todos os ângulos, são
condenáveis essas cenas de
violência, o nível de conde

nação a essa baderna aumenta

por serem realizadas, em ano de

eleições, com motivação evi

dentemente política. Percebe
se, cada vez mais claramente,
que o País está de pernas para o

ar, com as instituições em

frangalhos.
_ O fermento dessa baderna,

volto a insistir, é a centraliza

ção!
Enquanto as nações

desenvolvidas governam-se
. através de municípios fortes e

autônomos, o Brasil insiste em

concentrar dois terços de tudo
o que é pago de impostos nos

cofres de Brasília.

.

A Suécia é o país mais

desenvolvido do mundo porque
concentra 72% de sua arreca

dação tributária no município!
Assim, garante infra-estrutura,
educação, saúde, lazer, cultura a

seu povo, já que a gestão local é,
sabidamente, mais racional,
mais barata, mais eficaz, mais
transparente e mais demo
crática!

Já aqui, .as Prefeituras são

condenadas a não poderem
resolver os problemas, porque
participam corn ridículos 13%
da receita brasileira!

O futuro presidente do
Brasil precisa, logo ao iniciar seu

•

• CORREIO DO LEITOR

,

I'

O CORREIO DO POVo'

,
,

o segredo é a chave do sucesso das

articulações. Mas há limites para a

dissimulação. De repente, ela vira
cinismo. O segundo erro de Lula
na semana se deveu à arrogância
pelo favoritismo nas pesquisas
sobre sucessão. Ele já está achando
que ganhou a eleição de Alckmin.
Ledo engano. Esse jogo não está

jogado. No início do ano, o petista
morria de medo da

imprevisibilidade do tucano numa
campanha. Agora, equivoca-se,
dando-o como morto. Erro, aliás,
que setores tucanos e pefelistas
também cometem. Em viagem na

quinta, atacou a oposição, dizendo

que deseja que ela exiba na TV as

cenas das CPIs que investigaram o

escândalo domensalão. Sentindo
se forte, Lula, falou em corda na

casa de enforcado. Marqueteiros
não se cansam de repetir que ditar
a agenda da eleição é um pré-

•• • A

requisito importante para vence-

la. Desafios no tema corrupção não
são o forte do governo Lula.
Alckmin recebeu a chance que

queria para debater com o

presidente. Em vez dos bons
números da economia e das

realizações sociais, que vitaminam
o petista nas pesquisas, o

presidente preferiu debater o tema
. ,

que Jogou seu governo numa cnse

tremenda. Errou feio. .

"

•

governo, tomar duas decisões:

primeiro, editar medida pro
visória repartindo os impostos
com os estados e municípios -
como a CPMF, incidente sobre

,

os cheques e demais movi-

mentaçôes financeiras - que
foram criados com o nome falso
de "contribuições"; segundo,
convocar, imediatamente, uma
Assembléia Nacional Consti-

,

tumte, que construa um novo

pacto federativo, a fim de, em
dez anos, atingir progressiva
mente uma divisão que dê ao

Governo Federal 300/0 e aos

estados e municípios, respecti
vamente, 400/0 e 30% de partici
pação na receita nacional.

,

O Brasil é inviável gover-
nado de Brasília e das capitais
dos estados!

Precisa de uma ruptura com

esse "modelo federativo", que
descaracteriza a União, ali
menta a ganância fiscal, dis
semina a corrupção e fermenta'

,

e exclusão social.
PACTO FEDERATIVO, JÁ!

Atletas Especiais
Ulna concentração digna de competi

ção profissional mareou a postura dos
atletas na XVII Olimpíada Estadual das
APAEs (Associações de Pais e Amigos
dos Excepcionais) de Santa Catarina.
Mais de duas mil pessoas, entre

competidores e organizadores, estiveram'
reunidas na cidade de Tubarão, entre os

dias 4 e 7 deste mês, para o evento que
acontece a cada dois anos.'

. .

A dedicação dos organizadores e a

empolgação dos atletas pôde ser conferida
desde a abertura, com o desfile das

delegações, vindas das diversas regiões do
Estado, a execução do Hino Nacional e o

acendimento da pira olímpica.
.

Emocionado com o espetáculo a que
assisti, não pude resistir a antecipar a

premiação: 1) medalha de ouro para a

Educação Especial em Santa Catarina

que, sob a coordenação da Fundação
Catari-nense de Educação Especial

'->I
t\·O

.f'

(FCEE), é exemplo para to,do o país; 2).f:i_medalha de ouro para a APAE, essa�t.
instituição modelar, cuja Federaçã05
congrega 188 células mun icip ais ; 3)
medalha de ouro para os dirigentes,
colaboradores, funcionários, voluntários '1
e professores, pela sensibilidade e :�
dedicação. . ,�

E para quem vai o troféu de campeãorj �
" I " ,

Obvio!' Para eles, os alunos, que são a ;;"i
razão de tudo e cujo sorriso é a recornpensa �
de quem compreende a causa.

'

�
,
'

. A

O jogo apenas começou. Apesar de j
,

.:
'

-II

tantos anos, tantas lutas e tanto? sonhos,.'�,j
é preciso entrar ern campo todos os dias,,14iJ
suar a camisa, driblar a adversidade para �
chegarmos ao gol. Joguemos rodos no time ,��
da APAE! Vale a pena! Faz bem para a �� '.

�

saúde, para a mente e para o coração!
.'

�

Julio Garcia, Presidente da

Legislativa de Santa Catarina

O CORREIO DO POVO

•

•

Amor... A verdadeira História
1','J

sabemos que foi o melhor que já ganhamos.
Jamais .em minhas andanças pe lo a

•

sentimento e sentimentos das pessoas,
.

'

imaginei que encontraria esse verbo de,
: . .,

palavra curta com uma ação gigante.E, foil.!
, com esse intuito de conhecer a verdadeira �
história do amor, que acabei encontrando

.

a minha. Relutei em aceitar aquilo que me

era desconhecido, meu Deus, que sensação)
era aquela? Porque de repente o frio na, I

barriga e o calor no peito? Como era)
estranho não ter mais o domínio dos ').

próprios pensamentos ...Que sentimentoI
era esse. que me desgovernava»
totalmente?Exagero? Não sei explicar,
apenas sei dizer que fiquei sem chão, sem
teto, sem fala, sem nada ...

Eu estava estudando o amor, mas não J
. R

em mim, o que evidentemente me fazia"

incapaz de controlar o que estava sentindo. )Bem disse um dia meu poeta predileto
Ataíde Camacho "amar... é um sublime

pecado, num papel rabiscado que os

amantes escondiam". Então ...Estaria eu J
• •

escondendo o amor em mim? Que paixão)j
estranha é essa que nos toma pelo susto e ,"J

nos faz ser escravos de nós mesmos? ')

Foi entre tantas perguntas absurdas que
,'{

me, dei conta de que elas não tinham .:

respostas, que a única maneira de controlar!
meu amor, é me deixar ser livre e amar. r,

Então era isso, o amor realmente não':

existia, mas somente para aqueles que não)
o conheciam, e pra conhecer o amor, é L

primeiro preciso aceita-lo e depois, o viver '!
em liberdade. ;.;

•

"Até agora estávamos em processo de espera, em que tudo que se planejava e se

direcidnava foi pensa:ndo neste momento. Agora ele chegou, é a hora da verdade para
•

Seleção Brasileira na Copa do Mundo"

<'

.Do técnico Parreira em entrevista ao site da Confederação Brasileira de Futebol.

.

O governador
licenciado
Luiz Henrique

escreve aos

sábados

t;Iá quem diga que as reais, histórias de
amor começaram com a citação "Era uma

"
vez... .

J á eu, no meu papel de Escritora e

Jornalista, digo que existem meios

melhores de se contar um então vivido
. romance.Acredita-se que hoje em dia, não
exista mais amor entre as pessoas, mas sim

uma forma diferente de viver ao lado de

alguém que estimamos muito, ou até

mesmo que nos faça bem.Por via das

dúvidas, decidi ir atrás daqueles que se

julgam "amantes da vida" e não do amor.

Encontrei pessoas que relataram que a

felicidade não corisiste t mais em se ter

somente um alguém, que chorar "comigo"
é melhor que chorar "consigo", que nada
vai além do sempre, que não é justo amar

para se ter como ponto final o voto "até

que a morte os separe".
Enfim, pessoas que tentaram de todas

as maneiras me fazer acreditar que hoje em
.

dia o amor' j á não mais impera.
Mas ... E as poucas pessoas que acreditam
nele? Seriam elas loucas? Haveria elas de
sentir algo que não existe?Buscar o amor

virou quase que uma obsessão pra
mim ...Foram anos pesquisando aquilo que
muitos abominavam de suas vidas já outros
diziam que o amor...Ah! Ele faz nosso

coração bater aceleradamente quase que
num impulso de sair pela boca.

Dediquei meu tempo e minha' vida á um

sentimento que jamais sentira, mas que
descobri que tinha sua verdadeira história.
Transcrever um romance não seria fácil se
ele não existisse, contar o começo seria

impossível se ele não tivesse sido especial,
ter que buscar a palavra certa ... Imortalizar
o momento, parar o tempo; congelar a

imagem, isso seria o amor? Isso seria amar!
Engana-se quem pensa que o amor se

,busca, ele se ganha, como a um presente
que não se espera, mas que de longe

. ,

E vocês me perguntam ... Essa é a {}

-história do amor? Eu diria que não, que 0\
amor, não tem história pronta, que ele se:

,

faz para quem o tem, e diria mais ainda,"
,

'.

que isso é apenas o então "e viveram felizes;
"

para sempre .... , ,

. Michele Camacho, jornalista

.

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail

redação@jornalcorrei9dopovo.com,br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251
200, Caixa Postal ts. E obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
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DAÇÃO: MAIORIA VOTA CONTRA pROJETO DE BERTOLDI
•

• •

•

I

CESAR JUNKES

m

Carione Pavanello diz que projeto beneficia os devedores

CELSO MACHADO Vereadores rejeitou na noite de

quinta-feira projeto do prefeito
Moacir Bertoldi (PL), propondo
o recebimento de um imóvel
localizado no Bairro Baependi
em pagamento de dívidas com

tributos. O placar registrou seis

votos contra o projeto e cinco

favoráveis (a interpretação
equivocada dos votos levou ao

erro). Pela primeira vez, em 2006,
o presidente dó Legislativo
obrigou-se a desempatar uma
votação. Carione considerou

que a lei teria que beneficiar a

\

� Presidente
do Legislativo
defende lei

para todos

•

]ARAGUÁ DO SUL- Com o

chamado Voto de Minerva do
'

presidente do ,Legislativo,
•

•

Carione Pavanello (PFL), ao

contrário do que O Correio do
. Povo publicou na edição de
ontem (9), a Câmara de

•

o

•

Vereador quer bares afastados
de estabelecimentos de ensino
/

SUL- ,por estabelecimentos de]ARAGUÁ DO

Denúncias de que bares
localizados próximos a escolas
estão sendo freqüentados por
estudantes que consomem

bebidas alcoólicas nos

intervalos das aulas levaram o
,

vereador Terrys da Silva, (PTB)

. , .

ensino proxrmos, o que
incluiria qualquer cliente "já
que não se sabe quem é

estudante ou não. Nada
contra este tipo de comércio",
disse o vereador. Mas acha que
a colaboração dos

proprietários poderá ter

reflexos importantes. nas
comunidades. "Que, ao

, ,

menos, não sirvam bebidas
durante o período de aulas",
sugeriu Terrys. Por outro lado,
documento com assinaturas

de 224 moradores do bairro
Estrada Nova organizado por
estudantes da Escola Marcos

Verbinem, surtiu efeito.'
Segundo o vereador, até o final
de junho entra em

funcionamento o chamado
odontornóvel (atendimento
odontológico) junto ao posto
de saúde Mathilde S. Blunk.

Terrys, autor da indicação
encaminhada ao prefeito
Moacir Bertoldi no ano

passado (PL), disse que o

.

a percorrer, ontem, algumas
regiões da cidade. Segundo o

'vereador, isso estaria

ocorrendo no período de aulas

noturnas, afastando alguns das
salas de aula e preocupando
diretores de estabelecimentos
de ensino. O vereador adiantou

.

que vai analisar a possibilidade
de apresentar projeto de lei
determinando que, a partir de
agora, no caso de novos

estabelecimentos, o alvará de
funcionamento só possa ser

concedido se localizado a uma

d de'is tância mínima
,

quinhentos metros de escolas.

"Já que o novo Plano Diretor
da cidade está em discussão,

f. pr�tendo incluir esta proposta
que julgo importante, ou fazê
lo através de uma emenda.Ou,
ainda, recorrer ao Ministério

i Público." Acrescentou que

I também vai se manifestar pela
proibição da venda de bebidas
alcoólicas a partir das 18 horas

. "

serviço começara apos a

conclusão do trabalho de

instalação elétrica e

hidráulica. O atendimento se

dará em dias determinados,
pelamanhã e à tarde.

-

,

•

•

•

•

todos e não apenas a: alguns. E
exernplificou ; "Se um

determinado contribuinte for

inadimplente com o IPTU e não

tiver um bem equivalente à

dívida e que interesse ao

município, não poderá ser

beneficiado." Segundo ele, até
certo ponto a lei é injusta porque
beneficia, em primeiro plano, os
que não pagam. A área é de

propriedade da empresa DJD
Imóveis, tem cerca de oito mil
metros quadrados e fica próxima,
a um reservatório de água do
Samae (Serviço Autônomo

. ,

'Municipal de Aguas e Esgoto) e
. ., .

mteressarra a autarquia.
Avaliado em R$ 190 mil, o

imóvel provocou demorada
discussão entre vereadores da
base de apoio ao prefeito e a

oposição. Um dos questio
namentos envolvia dúvidas
sobre o valor de mercado

apurado pela comissão perma
nente de avaliação domunicípio
e, ainda, a ausência no projeto
do montante da -dívida d.a

empresa e qual ou quais tributos
se pretendia quitar com o

procedimento. O líder do
,

governo Ronaldo Raulino (PL)
defendeu a transação alegando
que a Câmara, em dezembro do
ano passado, havia aprovado a

Lei de Dação, autorizando o

Executivo a assim proceder,
"Nós apenas autorizamos tal

procedimento, não somos os

responsáveis pela legalidade ou

não do que vier a ser feito, porém
cabe a nós fiscalizar", disse

.
Raulino. EugênioMorettiGarcia
(PSDB), um dos que votaram

contra, argumentou que o

recebimento do imóvel não
acrescentaria nenhuma centavo
ao caixa. da prefeitura como

pretende a lei. "Se o valor de
'mercado é este, por que a

empresa, uma imobiliária, não
vendeu o imóvel, pagando a

dívida em espécie?", questionou,
acrescentando que se o imóvel de
fato interessa ao Samae a própria
autarquia poderia comprá-lo.
Maristela Menel (sem partido),
Dieter Janssen (PP), Rudolfo
Gesser (PP) foram outros des
vereadores que questionaram a

transação. Votaram contra o

projetei os vereadores Eugênio
Garcia (PSDB), Dieter Janssen
(PP), Maristela Menel (sem
partido), Jurandir Michels (PV)
e Rudolfo Gesser (PP). A favor,
os vereadores Pedro Garcia

(PMDB) , Afonso Piazera Neto

,(sem partido), Jaime Negherbon
, (PT), Ronaldo Raulino (PL) e

Terrys da Silva (PTB). Carione
Pavanello (PFL) desempatou
pela rejeição do projeto.

Projeto propõe ações para
evitar desperdício de água

]ARAGUÁ DO SUL- Projeto de
lei do vereador Ronaldo
Raulino (PL) cria, em Jaraguá do" .

Sul, o Programa de Conservação'
,

e, Uso Racional da Agua nas
,

.

Edificações. Segundo o vereador,
trata-se de procedimento que

compreende ações voltadas à

conscientização da população
sobre a necessidade de se tratar

a água' com um bem finito.

Assim, defende Raulino, é'

preciso que se adotem fontes
alternativas e não apenas o

sistema público de
abastecimento concentrado no

•

Samae (Serviço Autônomo
,

Municipal de Aguas e Esgotos).
•

O que inclui a água utilizada na
,

lavação de roupas e banho. Se
transformado em lei, o projeto
obriga que em novas edificações,
construções de uso coletivo, de
interesse social, em construções

•

públicas e condomínios
rcsidenciais (facultativo em

unidades residenciais que não
,

sejam apartamentos), também se

aplique outras ações. Por

exemplo, sistemas hidráulico-
. , .

sanitanos que garantam a

sustentabilidade dos recursos

hídricos no que toca, ao

reaproveitamento da água,
utilizando equipamentos que

representem economia. O
,

vereador cita. alguns; vasos

sanitários' com volume de

descarga reduzido, chuveiros e

lavatórios fixos de descarga e

torneiras dotadas de arejadores.
Em condomínios, conforme o

projeto, serão instalados'
hidrômetros individuais para
medir o volume de água gasto em
cada unidade. O projeto também

A , _

preve, nestes casos, a captaçao e
,

'

armazenamento de água das
chuvas e servidas através de
cisternas OUi tanques para rega de

jardins e hortas, lavação de

roupas, de veículos, vidraças,
pisos e calçadas. Já as águas
servidas serão direcionadas por

'

tubulação própria a um

reservatório para abastecer

descargas de vasos sanitários, e
,

só depois despejadas na rede

pública de esgotos. Caberá ad
poder Executivo regulamentar a
proposta, se aprovada no

Legislativo, estabelecendo os
. .

.

_". '-

requisitos necessaries a

elaboração dos projetos de

construção, instalação e
,

dimensionamento dos

equipamentos previstos. Se a

proposta receber sinal verde da
Câmara, entra em vigor e m 180
dias.

,

,
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Questão de consciência
Secretário de Saúde, Sérgio Ferrazza, admite que o sistema de
controle de ponto de médicos e dentistas contratados pela
prefeitura e que o município, por exigência do Ministério Público,
está implantando, pode ser burlado. Como pode ocorrer com

qualquer outro servidor. Mas apela, segundo ele, para a

"consciência de cada um". Há uma expectativa de que, por causa,
do ponto, alguns profissionais que costumam chegar atrasados .

às consultas marcadas em postos de saúde porque priorizam ,

atendimento em consultórios e hospitais, deixem o serviço
público.

•

Dação 1
Se a Lei de Dação
aprovada pela Câmara
de Vereadores tem,
como objetivo principal,
resgatar dívidas de,
eontribuintes
inadimplentes com

tributos municipais e,
conseqüentemente,
engordar o caixa que
anda raso, segundo a

própria prefeitura, parece
que andamos na

contramão. Até agora, de '

grana, mesmo, so R$ 19
mil.

Votando
A Associação dos Moradores do

,
.

Bairro Agua'Verde elege sua t

diretoria neste domingo, entre lr

8h30 e 11 horas, na sede ,I
recreativa da Menegoti. A

eleição se dará em chapa única

encabeçada pelo atual

presidente Luiz Hirschen. O ,

bairro tem população estimada'
em três mil pessoas, segundo o

último censo do IBGE, com 900
residências.

•

Mudou
A convenção estadual do PFL

'

continua marcada para dia 24 de .

junho, na Assembléia

Legislativa, em Florianópolis.
Mas a nacional, prevista para

,

di? 14, mudou para o dia 21, às ;

10 horas, 'no auditório Petrônio ,

Portela, do Senado Federal.
Primeiro, é preciso resolver a

encrenca "lá em cima". O caso
,

doméstico é mais fácil de 'lldar

Dação 2
Isso como resultado do
recebimento de dois
ônibus usados da Viação
Canarinho, avaliados em

R$ 142 mil, que devia R$
194 mil de ISS. A '

empresa usufruiu de 50%
de desconto em rnultas,

.

Número um •

•

. -

Juros, e correçao
monetária. O terreno da
DJD Imóveis, no

Baependi, que também
, seria incorporado ao

patrimônio do município .

e avaliado em R$ 190 '

mil, não é dinheiro vivo.

Assembléia encerrou ontem
ciclo de dez audiências públicas
destinadas a ouvir prioridades a

ser incluídas no orçamento de
2007 do Estado. Em todas elas,
hospitais regionais para
atendimento de urgência e '

,

especialidades lideram a lista. A

proposta consta do Plano 15 da

campanha de 2002 do

governador licenciado Luiz

Henrique da Silveira (PMDB).

Dação 3
.

A pergunta que fica é: se
os ônibus tiveram

avaliação correta de
mercado e o terreno

também, por que os

proprietários não
venderam os bens para
quitar as dívidas em

espécie? Heplta-se, se a

idéia é reforçar o caixa,
não se pode fazê-lo a não
ser com dinheiro vivo, da
forma como estabelecia
a legislação anterior. '

Aposentados
Câmara dos Deputados analisa
projeto que reabre o prazo para
a negociação dos acordos de "

revisão das aposentadorias
concedidas depois de fevereiro
de 1994. A nova data é 31 de
'dezembro de 2006. Fixado pela
Lei 10999/04, o atual prazo

.

terminou em 31 de outubro de
, 2005.A revisão é necessária por
erros de cálculoS.

•
, ,

Cobrança'
." ,

A Caixa Econômica
Federal deverá ser o

'

banco gestor da dívida
ativa do município de
Jaraguá do Sul. A ,

informação é do líder, do ':
governo na Câmara de "",'

.. �:

Vereadores, Ronaldo
'

'," •

Raulino (PL). Hoje, a
'

conta bate na casa dos
R$ 19 milhões devidos
em tributos à prefeitura.
Os entendimentos já
estão sendo feitos.

Shoppings
Outro projeto obriga os

administradores de
condomínios de shQP,RiRg ,;

, ",
.. ,.�.;,

"

, centers, a prestar. contas
mensalmente d'as receitas e

, ,

'despesas aos lojistas. O texto
,

proíbe a vinculação da taxa
condominial ao aluguel e a.
cobrança por serviços de

administração, além de limitar o

número de aluguéis a doze por
ano.

':i,i "merece,MAIS comodidade
h'" .' o-x inicial ao tamento ortodôntico, todos os

.

tos *�ª� tealizados aqui mesmo na

"
oMais, em�s" instalações, que além de

:,rr\ dernaagão bem I .' alizadas, no centro da cidade.
" '

,..,�" rto dis
CLíNICA DE ORTODONTIA

A
,
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CONSENSO: PEEMEDEBISTA TEM NOME RESPALDADO PELOS CINCO DIRETÓRIOS DA MICRORREGIÃO

I
I Fora
Com o término do prazo anunciado pela presidência da Câmara

I
de Jaraguá do Sul para que os vereadores sem partido que

I

integram comissões permanentes e a Mesa Diretora se filiem

I numa sigla, ficaram confirmadas as substituições feitas a cerca

i de 30 dias nas atividades legislativas. Dos três vereadores sem

partido apenas o vice-presidente da Câmara, Jurandir Michels
ingressou no PV. A vereadora Maristela Menel e o

•

vereador Afonso Piazera Neto continuam sem partido e sem

! atuar nas comissões.
I
I

Substitutos
A comissão de Legislação,
Justiça e Redação Fi-
nal continuará presidida pelo
vereador Dieter Janssen

-

(PP), em substituição à
vereadora Maristela. O vereador
Jaime Negherbon (PT) preside a

cemssão de Transportes, Obras,
Agricuitura, In'dústria e

Comércio no lugar de Afonso
I Plazera Neto. A comissão de

•

Finanças e Orçamento contará '

com o vereador Ronaldo Raulino

(PL) como membro na vaga
deixada por Plazera '

•

Resposta 1
Denúncia sobre a acumulação de

cargos, públicos remunerada,
vedada pela Constituição Federal,.

. .

foi contestada ontem pelo
presidente do PT de Jaraguá do
Sul e pré-candidato a deputado,
Sebastião Camargo. Segundo ele;

,

no ano passado atuava como

funcionário do gabinete do

deputado Dionei da Silva durante
o dia e, à noite, lecionava na

Escola Euclides da Cunha. Este"
ano, aãrma.manter vínculo com o

gabinete do parlamentar manhã e

tarde, e lecionar no Cejas de

Corupá no periodo nónmo.

Resposta 2
Com relação ao fato de exercer o

cargo de coordenador do Sinte ,

(Sindicato dos Trabalhadores em

Educação), citado em nota
.

publicada pelo O Correio ontem,
Camargo disse que recebe ajuda
de custo mensal de R$ 250,00. O
valor, informou ele, é destinado a

! 'suprir despesas com a utilização
i de carro e celular particular para

: visitas às escolas e outras
atividades inerentes à função. "O
cargo é uma representação
politica designada pela categoria
na eleição d,e 2003. Minha
profissão não é coordenador do

! Sinte, é professor".i

Resposta 3
"Não há imoralidade nem

ilegalidade. O que existe, na
minha avaliação, é um grupo de
extrema direita, talvez filiado a

I
, .

partido de esquerda, desesperado
. -

com a minha candidatura. Dois
meses atrás, ninguém imaginaria
que o PT teria um nome de
consenso para deputado federal, e

isso o partido conseguiu
amadurecer, a ponto de solid�icar
minha candidatura", afirmou
Camargo.

Convidado
O empresário e presidente do
PMDB de Jaraguá do Sul,
Carlos Chiodini,. é o convidado

,

desta semana do programa
Studio Atualidades Entrevistas.
Ele será questionado sobre sua

pretensão de concorrer a uma

cadeira na Assembléia
Legislativa, suas chances de

eleição, propostas que irá

defender, número de pré
candidatos na região, reeleição
do governador Luiz Henrique,
entre outros assuntos. O
programa é apresentado por
Albino Flores e Fabiana
Machado e vai ao ar hoje, das
7h30 às 8 horas, na Studio FM

(99.1 ).

Pedidos
Associação de moradores do

Itapocu participaram da sessão
da Câmara de Vereadores de

Corupá desta semana e

encaminharam ofício com uma

série de pedidos. Entre elas, a
construção da ponte baixa "e
com extrema urgência",' obra• •

anunciada e prometida pelo
.

prefeito Conrado 'Müller (PP). ,

Abrigos de ônibus, alargamento
de rua, iluminação pública,
definição de nome de rua

também estão na lista das

reivindicações.

Informações 1
Atendendo pedido do líder da
bancada do PMDB, vereadores
Osni Bylaardt, Legislativo de
Guaramirim encaminhou esta
semana ofício ao prefeito Mário

Sérgio Peixer (PFL). Nele,
cobra quantas anda a

construção de arquibancada no

Estádio Municipal João
.

Butschardt. É que o secretário
de Esportes esteve na Cãmara
e disse que em 60 dias

começariam as obras. O prazo
já expirou.

Informações 2
Também no ofício, vereadores

I
.

-

perguntam: qual' o valor de
,

investimentos feitos até agora no

lixão municipal? É que em
'

passado nem tão recente o

Executivo teria prometido investir
R$ 1 milhão para recuperar o '

local. Um terceiro pedido trata
dos terrenos licenciados para
construção de casas populares.
Questionam a localização dos
mesmos e o número de casas

que serão construídas.

/

,

"
.

•

. "

• • •

-

•

de outras regiões, junto com o

diretor-geral da Secretaria de
Desenvolvimento Regional,
Nilson Bvlaardt.: Na semana

passada, estiveram em São João
do Itaperiú, "onde fechamos

. 100% de apoio com o diretório
do �MDB", representado no '

Legislativo por três vereadores.
Ainda segundo JahnNeto, parte
do diretório de Timbó Grande,
no Meio Oeste do Estado, onde
Chiodini esteve no início da

semana, também já confirmou

apoio, assim como dois, dos
quatro vereadores da bancada

peemedebista.
No encontro de quarta

feira, o PMDB de Guaramirim,
com cerca de 500 filiados,
também vai discutir a questão

.

de candidaturas a deputado
federal. O partido não lançará
candidato pela região, com

apoios direcionados

principalmente para o deputado
federal Adelor Vieira, que vai

tentar a reeleição, e o hoje
deputado estadual Mauro

Mariani, ambos de [oinville.
Segundo Jahn Neto, é provável

CAROLINA TOMASELLI

� Já' para Câmara cos
,

Deputados, partido
deve ficar dividido
entre atenês nomes

GUARAMIRIM - O PMDB de
Guaramirim vai oficializar, em

'_ ',.

reunião na proxima quarta-
feira, o apoio à candidatura do

presiden te do diretório de

Jaraguá do Sul, Carlos Chiodini,,
a deputado estadual. O

presidente Rodolfo Jahn Neto

já vinha declarando apoio
informal desde o anúncio da

pré-candidatura de Chiodini,
há cerca de um ano. O encontro

de quarta-feira será realizado no
Bar da Landa, no centro, a partir
\

das 19h30.
•

"Nosso candidato vai ter

votos em mais de 100 muni

cípios do Estado", anunciou
JahnNeto, que nas últimas duas

•

semanas acompanhou o pré-
candidato em visitas aos

..

diretórios do partido em cidades

•

•

Marista encerra Olichamp
em clima de alegria

Nesta sexta-feira, 09/06 aconteceram os últimos jogos e

, atividades recreativas da XXIII Olichamp (Olimpíada
Champagnat).
A abertura do evento aconteceu na terça-feira a noite e

. contou com a participação de centenas de alunos, pais,
,

ex-alunos e familiares. Já os jogos e atividades

recreativas

aconteceram até

na manhã desta

sexta-feira,
, A Olimpíada é

realizada

anualmente e

busca a interação
entre os

particlpantes
• •

através dos jogos e
,

•
, .

I

•

, .

" ,G,,,,," .=",', }§" ts .. , ',,",' 'I: .. ; "�c ,,>, OCo ,� , " ,.., � 1'(_'
, J

Rodolfo Jahn: acompanhando pré-candidato 13m visitas aos diretórios '-l
"

C'o '$\
o' �",o.

que os votos dos peemedebistas
.d e Guaramirim fiquem
divididos entre estes dois ou

possivelmente até para um

, .

,

terceiro candidato. .S
I

No Vale do Itapocu, Carlos'
Chiodini tem apoio confirmado

, de todos os cinco diretórios. b
ri

f I

das gincanas\

recreativas.
,

Acompanhe mais
,

novidades e fotos
,

no Portal Marista

wwvv.marista.org.br.

•
•

i [J

Pianezer se reúne com Terrys na;:
segunda para tratar de projeto

,

pe Voigt (PP). "O q u e

pretendemos é sensibilizaj
os dois prefeitos para juntos
discutirmos e chegarmos a

um acordo sobre a alocaçãq
de recursos para a obra':;,'
disse Pianezer, reforçandoâ
urgência da construção da

passarela, apesar de pon-
, derar que isso dependerá de

dotação orçamentária, o

que pode inviabilizar o

início da obra neste ano. ,q
"

O vereador também vai

sugerir a participação d�
,

Secretaria de
Desenvolvimento Regional
para tentar v i a b i l iz ar
recurso do. governo esta�
dual, já que a passarela serSi
'construída no limite dos
dois municípios. Pianezer
ressalta que a ponte não

•

oferece segurança para os

pedestres e cic listas; que,
por falta de uma es tru tura

'

apropriada, transitam em
j

cima da pista. :

,
\

,

�� BREITHAUPT
DESDE19Z6

- '

SCHROEDER - O vice

presidente da Câmara de
,

Vereadores de Schroeder,
Valmor Pianezer (PFL),
pretende se reunir já na

segunda-feira com o verea

dor Terrys da Silva (PTB),
de J araguá do Sul, para
analisar o projeto para

construção de passarela na

ponte que ligá os dois

municípios, concluído esta

semana. Elaborado pelo
Legislativo de Jaraguá .do
Sul,' o projeto está orçado
em R$ 300 mil e prevê a

construção ern estrutura de

aço.
Al é

m de verificar o s

detalhes de como será a

obra, Pianezer disse que vai

pedir a Terrys para agendar
reunião com o prefeito de

•

Jaraguá do Sul para apresen-

tação do projeto. Da mesma

maneira que ele tentará

confirm ar a presença do

prefeito de Schroeder, Feli-

•

,

• i
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EXPOGESTAO 2006: NOMES DE DESTAQUE

C�RLOS BRANDÃO
�
,

.. Economista criticou
�

falta de compromisso
com área fiscal no
•

'gpverno petista
,

}OINVILLE - "O Brasil só terá
um futuro de crescimento

constante se o atual governo e o
,

seguinte, se comprometerem em
,

reduzir a taxa projetada de

êlevação de gastos públicos".
Ç;om esta frase o ex-ministro da
economia do governo FHC,
,

eccnomista Pedro Malan,
sintetizou sua opinião sobre os
-

caminhos da macroeconomia
-t

b'tasileira, durante o painel
,

"Economia e Tendências -

,

Análise da Conjuntura e
I .

Perspectivas da Economia
I

Brasileira", que encerrou a
I

.

ExpoGestão 2006, na tarde
i

ontem, no Centreventos Cau
•

Hansen. Juntamente com o

economista Eduardo Giannetti

da Fonseca, autor de livros como
O "Valor do Amanhã", Malan
destacou que a economia

brasileira ainda está muito

aquém da expectativa da

população, afirmando contudo,
que a retomada do crescimento

não depende apenas de fatores
internos. "Os ventos estão

mudando , .

no cenarro

internacional e é preciso que o

Brasil aproveite as oportu
nidades", afirma o ex-ministro.

O último dia da ExpoGestão
iniciou com uma concorrida

palestra do ex-jogador de •

.basquete Oscar Schmidt, o "mão
santa" .

Ern sua palestra, paramais de
800 empresários e executivos de
todo' 'o País, Pedro'Malan
ressaltou que, em sua avaliação,
o Brasil tem o regime monetário
ideal. "O regime de 'metas de

inflação, que predomina desde
1998, tem se apresentado como

o melhor para a economia

brasileira, pois tem mantido a

inflação média anual em torno

de 4,5%, além da estabilidade de

preços que reflete, diretamente,
no bolso do consumidor", disse
o economista. O ex-ministro

destacou, entretanto, que ainda

falta, por parte do atual governo,
. , .

um cornprormsso seno com a

área fiscal. "Isto é uma questão
central, pois o Brasil tem a mais

alta carga tributária entre os

países em desenvolvimento, e

isso deve ser levado em conta

pelo atual presidente e pelos
candidatos que estão dispostos a

. , .

assumir o governo no proximo
ano", declarou Malan. "Espero

,
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Pedro Malan foi ministro da economia na gestão .de Fernando Henrique
•

que os candidatos que estão se

apresentando tenham emmente

que o País precisa reduzir, de
maneira emergencial, a taxa

projetada de crescimento de

gastos públicos. Esta não deve ser.

uma sinalização para meses, mas

durante uma hora e meia dicas
de motivação, ousadia e

superação, que teve o esporte
como tema central.

ParaOscar o esporte tem uma

mensagem muito bonita e pura.
"O dia-a-dia dos esportistas é

centrada em muita preparação'.
Omesmo deve acontecer dentro
das empresas", afirma o atleta.
"Sonhe e treine. Você pode não
ser o melhor, mas com certeza.
estará preparado para enfrentar

>

qualquer adversidade".

•

sim para anos.
-

MAO SANTA
Oscar Schmidt, lenda viva do

basquete brasileiro, abriu o

terceiro e último dia do congresso
da Expogestão" 2006. Uma'

platéia atenta acompanhou

.

,

lnrnetro faz fiscalização dos taxímetros nas ruas da cidade
c'

;" }ARAGUÁ DO SUL -, O
Inmetro (Instituto Nacional de
,

Metrologia, Normalização e

Qualidade Industrial) realizou

aferições dos taxímetros da frota
de Jaraguá do Sul, durante a

manhã e a tarde de ontem.
( As avaliações aconteceram

na Rua Erwina Menegotti,
Bairro Vila Rau, com saída em

frente ao Bar do Tino. Os táxis

devenam percorrer mil metros
da via para que os técnicos

s,onstatassem se o preço que o

taxista cobra pela corrida

confere com a tarifa estipulada
pela Prefeitura, através de
,

cálculo matemático específico.
De acordo com, o

metrologista do Inmetro de

[oinville, Nestor Luiz Silveira,
Jaraguá do Sul tem uma frota de
55 táxis; até o início da tarde de

I

ontem, 42 veículos' já haviam

participado da aferição do
instituto (o equivalente a 76%
do total de táxis que circulam
no município), e todos os

taxímetros foram aprovados. Os
, ,

taxistas que não compareceram
podem ser punidos com multa,
sem valor definido ..

O metrologista explica que
o valor da bandeira inicial

ARQUIVO O CORREIRa

,

Táxis
fiscalizados

" estavam

, dentrodas

'r' normas��. \ exigidas
.� 4�*'_ I

Leilão Varig .

A proposta do Trabalhadores do Grupo Varig (TGV) para. a
aquisição da companhia, a única apresentada no leilão, fOi
considerada insuficiente pela Justiça do Rio. O juiz Luiz Robertd
Ayoub, que coordena a recuperação judicial, além de adiar para
seaunda-teíra a decisão final, abriu ontem a possibilidade de
uma nova rodada de apresentação de propostas por outros
interessados, caso o TGV não esclareça a oriçern dos US$ 449
milhões ofertados pela empresa, Pela lei, o fracasso dó reilão
abriria caminho para a imediata decretação de falência da Varig. !
Na prática, o juiz está tentando mais uma alternativa de salvamento ;

,

para a companhía.Ontem, Ayoub intimou à NV Participações -

-

:
pessoa jurídica criada para os investimentos do TGV - a esclarecer i'
a origem dos recursos até às 14 horas de segunda-feira. Foi o :

segundo adiamento sobre a decisão do leilão, já que no início i

da tarde de quinta-feira, após a entrega do envelope da NV, o juiz I
estipulou o prazo de 24 horas para seu veredicto.

I

Investidores
A possibilidade de os outros

quatro investidores cadastrados -

TAM, a Gol, a QceanAir e o

escritório de advocacia Ulhôa
Canto, que representa fundos de
investimentos - apresentarem
propostas apesar de findo o prazo
do leilão, foi informada pela
assessoria de imprensa do TJ,
pois o juiz Ayoub não quis se

•

•

manifestar publicamente.

Crise

(preço fixado assim que o

equipamento é ligado) no

município é de R$ 3,50. A tarifa
da bandeira 1 (período da

manhã) para um quilômetro
percorrido é de R'$ 5,30,
enquanto a tarifa da bandeira 1

para dois quilômetros é de R$
6,95. Já a tarifa da bandeira 2

•

(período da noite) para um

quilômetro percorrido é de R$
5,60, e da bandeira 2 para dois

.

quilômetros é de R$ R� 7',70.
(Daiane Zanghelini)

o Comandante da Marinha,
almirante Roberto Guimarães, de
Carvalho, queixou-se ontem da
falta de reçursos para tocar os

I
'

programas de recuperação I
emergencial da Força e de '

reequipamento, que estão i
prejudicados pelos constantes I
contingenciamentos de recursos, I
Para que a Força toque estes dais i
projetos, seria necessáriaa']

"

liberação gas recursos de
I

royalties que a Marinha tem '

direito, da ordem de R$ 900 I
milhões somente este ano,

Campanhas·
As doações feitas por um
candidato a outro estão limitadas'
a 10% do rendimento bruto do

.

doador, pessoa física, obtido no

ano anterior. Esta é a posição do
ministro José Delgado, do Trib.unal
Superior Eleitoral (TSE), ao relatar
uma consuta do PFL, que queria
saber se eles poderiam usar

recursos próprios acima dos 10%
limitados pelo inciso III do artigo
14 da Resolução/TSE número
22.160/06,De acordo com o TSE,
quando se tratar de doação de

empresa, o teto é equivalente a

2% do rendimento bruto do ano

anterior à eleição, e, caso o

candidato use recursos próprios .

no financiamento da campanha, o
valor será estabelecido pelo
partido e informado à Justiça
Eleitoral. '

Embargo
o ministro da Agricultura,

"

..

Roberto Rodrigues, se,

encontrará na segunda-feira (12)
em São Petersburgo, como
ministro russo da Agricultura,

. , .

Aleksey Gordeyev, para disc.utir o
embargo à came brasileira.,
Segundo Rodrigues, a prioridade
da discussão será a liberação

'

das exportações de suínos de
•

Santa Catarina para a Rússia, que
foram embargadas após a

confirmação dos casos de febre
aftosa no Mato Grosso do Sul no'
ano passado.

,

•

,

.-

" '

• INDICADORES ECONOMICOS I
,

.Óc _".,' I

I
"

,• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

•
! '

DOLAR (EUA) COMPRA VENDA EURO
,

COMERCIAL 2,259 2,261 It COMPRA VENDA, I
• I

PARALELO " 2,857 2,859 I

2,290 2,400 ,

PESO (Argentina)
,

TURISMO 2,180 2,343 It
I 0,733 0,743 "

• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA

,

I
I

o

,

.

OSCILAÇÃOPONTOS
It BOVESPA 35.074 -1,03%
It DOW JONES (N. York) 10.925 -O 13%

It MERVAL (B. Aires) 1,584 -130%

III NIKKEI (Tokio) 16,951 1,39'/0
.'

o"

•

';
.

,

0,725

• CUB maio

R$863,55

•

."t'fl@r
,.

"'11
1ft" · �

,- ,

"

,

,

A
'

A Prefeitura de Guaramirim acaba de criar o "Onibus da Literatura", uma biblioteca itinerante que vai percorrer
de forma permanente as 27 Escolas Municipais de Guaramirim. .

O micro-ônibus adaptado dispõe de um acervo de aproximadamente 800 flvros e espaço 'para leitura,
e também será utilizado para contação de histórias nas escolas .

•

ADMINiSTRAÇAo 2005 -zcna

GUARAMIRIM
A educação faz a diferença!

, .
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• OCORRÊNCIAS POLICIAIS
·

_ Flagrante, ' �

r� A jovem C.A.P., 22 anos foi presa ern flagrante, na quinta-feira.
I

.

I Ela e o comparsa S.P.S., 31 anos, entraram na loja Mega Tranze
i o Pé, no Centro de Jaraguá do Sul, e um cliente da loja viu

I quando S.P.S. colocou um par de botas debaixo da blusa,
: avisando os funcionários que seguiram o casal, o homem
,

i . conseguiu fugir e em seguida abordaram a jovem, que foi levada
I a Delegacia de Polícia. Na Delegacia, policiais reconheceram a

blusa de poliéster preta e uma luva que C.A.P. possuía como
, sendo de propriedade da Loja da Marechal, então chamaram a

i .funclonána da loja a qual reconheceu os produtos; como sendo
I

I
. furtados.

t . ,

I

,

Acidente
Acidente entre um carro e um

caminhão na madrugada de
•

' quinta-feira matou o jovem
,

' R.T.S., 23 anos, condutor do VW/
Passat, placas LYG 7267 de

,

' Iubarâo, no Km 353,2 da BR 101
em Jaguaruna. Na colisão o

passageiro do Passat teve
ferimentos leves e o motorista

•

do caminhão não sofreu lesões.

, Furto I '

Foi furtada a bicicleta.
,

marca Monark de cor roxa

com cestinha, na quarta
feira, que estava no

blclcletárlo da empresa
Malwee Malhas. E na

terça-feira foi furtada a

bicicleta Monark Tropical
de cor violeta, também
estacionada na empresa
Malwee Malhas.

Assalto I
•

Furto II
Na quinta-feira foi furtada
a bicicleta marca Monark
de cor verde, que estava
no estacionamento da

empresa WEG II.

Uma pessoa foi assaltada na

i quinta-feira, por volta das 18h
, na Av. Pref Waldemar Grubba.
, Segundo a polícia, a vítima
informou que dois homens em

uma moto Honda/c100 Biz na

cor azul sem placas,
anunciaram o assalto, que

: estavam em posse de uma faca
: e um revolver, e roubaram uma

: bolsa contendo vários cartões
, ,

r. de crédito, documentos
f pessoais e uma quantia em

dinheiro que a vítima não soube
dizer o valor.

Furto em
,

, .

cnmercro
Arrombada a porta lateral
do estabelecimento
comercial Locadora Point,
no Bairro Jaraguá
Esquerdo, na madrugada'
de quinta-feira, e furtaram
um apàreho de

. videogame marca Sony e

quatro controles originais
,

de videogame.

Assalto II
O Sr, R.V,S" 42 anos.Jol
assaltado na quinta na Rua
Emílio Carlos Jourdan. Ao
chegar na empresa onde

J trabalha foi abordado por dois
homens, que imobilizaram ele e

roubaram sua carteira contendo

�, documentos pessoais e R$ 45

:' reais, quando o Sr. R.V.S.
A' começou a gritar os vizinhos

J.' disseram que chamariam a
.

.'

polícia e os bandidos fugiram.

Furto em
residência' ,

Furtada, por volta das 16
horas de quarta-feira, a

carteira do Sr. J,M,S., 58
anos, que estava dentro
,de sua casa na Rua

Augusto Mielke, Bairro
Baependi. Dentro da
carteira havia docu
mentos pessoais, cartões
de crédito do Banco do
Brasil e do Besc, um
cheque em branco nO
851012-0 do sancc do
Brasil e R$ 50 reais,

•

Arrombamento
Foi arrombado um

estabelecimento' comercial na

Rua Marechal Floriano Peixoto
na quinta-feira e furtado
aproximadamente R$ 300,00 em

;. mercadorias.
r
"

• FALECIMENTOS
, ,

-

Faleceu às 11 :OOh do dia 09/06, a senhora Alinda Kretschmar, com
';idade de 67 anos. O v:elório foi realizado em sua residência e o

<seputamento no cemitério de João Pessoa.
(Faleceu às 17:50h do dia 08/06, a senhora Linda Beke Froehner, com
idade de 88 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária Senhor

, r Bom Jesus-e o seputamento no cemitério Municipal de Guaramirim.
,

, . Faleceu às 14:00h do dia 08/06, a senhora Paula Tank Gaedke, com
. -

.ldade de 82 anos. O velório foi realizado em sua residência e o
, '

r sepultamento no cemitério Municipal do Centro.
'Faleceu às 14:00h dJ) dia 08/06, a jovem Adriana Fabiane Kressin,
"com idade de 1.8 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério Municipal do Centro.

,

"

A 18ª Noite de Queijos e Vinhos
.

no dia 23/06/06
,

r ."

O CORREIO DO Pove
•

, � �

SEGURANÇA: SECRETARIO PROMETE SINALIZAÇAO E FISCALIZAÇAO
, "

-

•

• • •

PIERO RAGAIII DE FREITAS

DAIANE ZANGHELINI
,

-

... Dezenas de pessoas,

foram ontem ao

enterro da jovem que
'morreu atropelada

•

]ARAGUÁ DO SUL
Moradores' do' Bairro Ilha da

Figueira realizam hoje uma

passeata para reivindicar mais
� .

segurança no transito, com

saída da Rua Rinaldo Bogo até a

José Theodoro Ribeiro. Para

isso, a ponte que dá acesso aWeg
II será fechada das 12h30 às

14h30.
A decisão foi tomada depois

da morte da jovem Adriana
Fabiane Kressin, 18 anos,

,

atropelada por um caminhão na
Rua Rinaldo Bogo, Bairro Ilha
da Figueira, na quinta-feira. Na
tarde de ontem, o sepultamento

.

de Adriana, que aconteceu no

cemitério do Centro, reuniu
dezenas de pessoas incori

formadas com amaneira trágica
que a vida da jovem foi

interrompida. "Eu não tenho
nem palavras, eu só posso dizer

que ela era urna menina

trabalhadora, esforçada e muito

adulta para a idade dela",
desabafou o tio-avô da moça,
Benedito Ronchi, 63 anos. O

pai. de Adriana,' Egon Kressin,
45, lubrífícador, contou, com os

fi:,
Familiares e amigos demonstrarammuita tristeza e emoção' na despedida de Adriana, de apenas 18 anos , r

novamente pelo trajeto, viu o

corpo da irmã estendido na

pista.
Ninguém sabe ao certo

como aconteceu o acidente,
•

mas algumas pessoas presentes
,

no' enterro disseram que
Adriana teria dado passagem

para um ciclista que transitava

na contramão e saiu da
ciclofaixa. Nisso, o guidão da
bicicleta dela encostou no

caminhão e ela caiu na pista.
Seu Egon disse que a mulher e

,. (I
, ele souberam da tragédia
quando passaram pelo local de
caminhonete pouco tempo
depois. "Estávamos indo n..?
cartório (Centro) para fazer [$i
transferência do carro quando

olhos cheio de lágrimas, que a

filha estava indo de bicicleta'

para o trabalho, em uma

relojoaria do Centro,
acompanhada do irmão

Adalberto, 15, que também
trabalhava em uma relojoaria.
No momento em que
transitavam na Rinaldo Bogo,
Adalberto lembrou que tinha
deixado a maleta do serviço em

casa e voltou para buscá-la.
Adriana seguiu em frente e,

quando Adalberto passou

. ,"
vrmos O· que aconteceue,

expldcou . enquanto -esposa
Constância, 47, dona-de-casa,
e os filhos Adalberto e o caçula
Eduardo, 8, se despediam da

jovem pela última vez. "N�b
quero que outros pais passem

pelo que eu estou passando ....
essa situação ��à pode ficar d9

.' .\ I
f I)

jeito que' e�sl'''', lamentou el!f,
,.

que apoia a passeata. s

Procurado pela equipe d)e
reportagem de O Correio do
Povo, o secretário df
Urbanismo,' Sérgio Zapell�,

, �. .

comentou que estao previstas
,

medidas, para aurneritar ca

segurança na Rinaldo Bogç, '

como a colocação de tachões

("tartarugas") para dividir-a
ciclofaixa e a pos ta d)e
rolamento e o uso periódico de
radar fotográfico. O radar

,

fotográfico fica instalado sobre
um tripé, às margens da rua e;é
monitorado por policiais
militares. )

Segundo Zapella, qs
tachões começam a ser

colocados dentro de 30 dias,
em toda a extensão dessa rua, e
na José Theodoro Ribeiro, no
trecho que vai do Posto Behling
até o Posto Pérola. "Mas essa

medida não será a solução para
os acidentes, pois os motoristas

, também precisam fazer sua
I

, .parte e respeitar a velocidade
i'

; regulamentada para as vias",
salientou. Segundo
informações do Corpo de
Bombeiros Vo lunrár ios de
Jaraguá do Sul; neste ano foram
mais de 90 acidentes. na José
Theodoro Ribeiro e outros 13

,

I

\

•

,
,

• ,

,

" ,
•

,

.'
.

. . '

:'.
"

.\ "

, ,

I
'

I
,

,

t '

• ,. ,

•
,

!
I

s
•

, ,

, ,

,
." "

PRO-Flit DO BADESC: CRÉllTO E OBRAS PARA A REGIÃO NORTE�
.

Com'O PRO-FDM - Programa Fundo de Desenvolvimento dos Munióípios do BADESC.
,a Região Norte Catarinense recebeu mais de 38 milhões de reais em financiamentos
para seus municrpios. Isso significa crédito ágil para as prefeituras realizarem obras
nos setoras de infra-estrutura, transportes, educação, saúde, segurança e bem-estar
social. t a descentralização do Governo do Estado, em parceria com as prefeituras,
promovendo o desenvolvimento de Santa Catarina.

,

,

I

,
'

na Rinaldo Bogo. Do total de
ocorrências, duas resultaram

PARCERIA COM
PREFEITURASI BAD:SC

em morte.'
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LIGA NACIONAL: MINI-TURNÊ ESPORTIVA

• •

•

��LIMAR PIVATTO
'-
ç;

.

.

-Jj. O ala Jonas deve
>.;�
�oltar contra o
.-

:qarroupilha e

)(ande não viajou
�
f. }ARAGUÁ DO SUL - Hoje é o

�imeiro - dos cinco difíceis e

.çonsecutfvos, desafios que a

e alwee tem fora de casa pela
o,,'iga Nacional. Em Erechim, o
;"'me jaraguaense enfrenta o
o

i' tlântico, às 18h� ainda sem
\,

� 'nas, recuperando-se de uma,
I '

são. O ala viajou junto com o
- .

grupo e deve voltar no terceiro
.

-

;jogo da série, contra

,Earroupilha, no dia 14., Os
•
"o ,

'I" 1'\ • "'"

. ,gutros tres Jogos serao contra,

:Carlos Barbosa, dia, 12, ECBI
;J3ão Bernardo, dia 17 e Cabo
'frio, dia 20. Já o camisaô Xandec

- --

nao V1aJOU com o grupo, mas

pode voltar às quadras antes do
'término da primeira fase.
e,l "Nosso objetivo é conseguir
fO maior número de pontos

- ' � . .

'posslve1s para consegurrrnos
'uma boa seqüência de
-resulrados fora de casa. Na

.segunda fase, estas partidas
i:y-ale'm'muito 'e- 'COm' uma' ,boa
, '

,"
. 'r

_
{

-

ci

.. ' KÓNIGSTEIN/ALEMANHA- O
- ,

'CIitado popular "arirou no que
',' . ,.. ."

V1U, acertou no que nao V1U

anda em desuso, mas se encaixa

'1!om perfeição em Ronaldo.
ll: O artilheiro do Brasil na

st!ampanha do' peritacarn
.peonato mundial an-da
-âborrecído com o que considera
Gfalta de respeito da imprensa
-nacional. Mas, para .ilustrar a

;:�'distorção dos jornalistas a

-respeito de fatos que o cercam",
:)0 astro do Real Madrid cometeu
:::tma indeiicadeza com o

'presidenre da República. A
�)êscQrregada diplomática do
,

-ernbaixador da ONU contra a

-fome ocorreu no início da tarde
de ontem, em entrevista a

<êrnissoras de televisão que
'acompanham a seleção na

-Alemanha. ,

<,
�

,

Em determinado ponto, o

( I f
- ,

'Cr
-

,
.

( ""I

" '

,

,
,

fi

•

"
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Equipe fez o último treino na quinta-feira e viajou ontem de manhã para disputa em Erechim

preparação quem sabe
, consigamos chegar entre os

líderes na fase final", analisou o

técnico Fernando Ferretti. O

possível", disse ainda 'o

treinador. O goleiro Donny, que
vem sendo um dos destaques da
equipe nesta primeira fase, se ,

mostra feliz corn a boa fase e

tem a fórmula para vencer.

"Estamos tranqüilos, porque
fizemos o dever de casa.'

Sabemos que serão desafios
difíceis, mas es tamos

preparados", comentou o

jogador, que recentemente foi
convocado pela primeira vez à

.

-, Ib, .

(Ronaldo critica cobertura da imprensa e presidente Lula durante entrevista coletiva
rrl

.
\

.

o

-

treinador usou como exemplo
a edição do ano passado, quando
a Malwee sobrou na segunda

, fase e terminou 13 pontos à
frente do segundo colocado.

"Serão desafios importantes
e difíceis.'Mas vamos jogar

.

determinàdos e com garra para
Vencer omaior número de jogos

I

Fenômeno comparou sua

situação à de Lula "Ele, disse
que estou gordo, como todo
mundo diz que ele bebe pra

, caramba", disse Ronaldo,
creditando as duas
maledicências a maus

formadores de opinião. E

emendou, de primeira. "Tanto
'é mentira que estou gordo,
como deve sermentira que ele
bebe pra caramba."Em
videoconferência com a

seleção, na quinta, Lula

perguntou ao técnico Carlos
Alberto Parreira se era

verdade' que Ronaldo estava

gordo. A questão causou mal
estar no elenco. O craque está

amuado, mas - promete

responder da forma na qual é
especialista: com gols. Em sua

avaliação, irá arrebentar mais
uma vez em Mundiais, como

-

aconteceu em 2002 na Asia, e

repetirá a dose na artilharia. ,

''Aposto em mim", avisou, para
quem supostamente duvida de
sua capacidade. Ele é recordista
da seleção em Copas ao lado de

Pelé, com 12 gols, e pretende
superar o alemão Gerd Müller,
que tem 14 (realizados entre 70
e 74) e é por enquanto o maior,
matador na história da

competição.
Ontem, o craque voltou a

,

treinar, depois de ter passado a
.

quinta-feira no hotel, com

febre. 'E -tem presença
confirmada na estréia do Brasil
na Copa, terça-feira, contra a

Croácia.

REUTERS

ENTREVISTA
Agência Estado - Está

melhor ou pior que em 2002?
Ronaldo - Talvez um pouco

pior. Esse ano foi um pouco

Seleção Brasileira.
"Aconteceu tudo muito

rápido. Estou há 12 anos no

futsal e agora tive esta

oportunidade. Vou continuar

fazendo meu trabalho para

conseguir me firmar na

Seleção", disse o goleiro, que
estava no Cascavel antes de vir

para a Malwee. "Quem sabe eu
,

consiga estar no grupo que vai

disputar o Pan e o Mundial",
concluiu Donny' c'

"

problema se tornasse muito

maior do que ele realmente foi.

Fiquei surpreso com a

repercussão que teve. Parecia
uma coisa muito mais séria do

que realmente era. Foi

surpreendente. Ficou-se
falando da bolha durante três

Ou quatro dias. Colocaram em

dúvida minha capacidade por
causa da bolha. Acho que

mereço mais respeito por meu

currículo ria seleção. Não vejo
nada de anormal em se ter uma

bolha no pé. Tem gente que
-

associa a febre à bolha. E
ridículo.' As pessoas precisam
ter mais responsabilidade na

hora de informar.

AE ,- O presidente
perguntou se você estava gordo.
O que acha disso?

'

Ronaldo - Acho que o

presidente talvez tenha sidomal
influenciado justamente por

.... Ele disse que estou gordo" como todo
mundo rííz que ele bebe pra caramba.

difícil para mim. Sofri algumas
'lesões, mas tudo foí superado e

I

estou bem para a estréia.

AE- As bolhas e a febre o

prejudicaram no processode
recuperação física? '

'

Ronaldo - Não. A maioria

da imprensa fez com que esse

Irritado jogador atacou presidente "que tem fama de beber muito"

essa falta de responsabilidade de
informar. A gente está aqui
treinando, trabalhando. Por
mais que eu tenha chegado um
pouco acima do peso ... , Mas,
quando um assunto fica
insistentemente na mídia, até

o presidente pode se equivocar.
(na entrevista para a televisão)
Ele disse que estou gordo, como

•

"
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• LINHA DE FUNDO I
JULIMAR PIVATTO i

Não se anime
,

E um recado para o torcedor alemão. A goleada por 4x2 em cima
da Costa Rica não refletiu o que foi o jogo. A defesa alemã vacilou
várias vezes e os costarriquenhos só não marcaram mais por i
causa da fragilidade dos seus atacantes. A vitória. era esperada; I
mas ainda há muita coisa para melhorar na equipe da casa. Talvez I
a volta do astro Ballack possa trazer mais qualidade ao meio-de- I

campo, mas não será ele o salvador da pátria. O fato positivo é
que esta foi a partida de abertura que registrou mais gals em uma i
Copa. Tomara que a competição siga esta tendência e possamos I
continuar vendo lindas jogadas como as dos gals de Lahm e-I
Frings.

. .

I

, '

Equador
.

Muita gente apostou na Polônia pela tradição, mas esqueceram
de avisar isso aos equatorianos. Depois de tempos, o Equador
conseguiu vencer fora da altitude e com todos os méritos. Tudo
leva a crer que o time sul-americano conquiste a segunda vaga do
Grupo A. Já os poloneses mostraram um futebol medíocre, com'
uma grande deficiência, principalmente, na finalização.

:

Polêmica
,

Ronaldo respondeu ontem ao Lula (ver matéria na página 7).
Tudo começou com uma infelicidade do presidente brasileiro que,

,

na falta de assunto, resolveu polemizar o porte físico do camisa
9. Porsua vez, o jogador não deixou por menos. A resposta

· poderia ter sido dada dentro de campo, mas foi dada em tempo,
para encerrar esta questão .

,

Equívoco
De novo, Pomerode foi o centro das atenções em Jogos da
Alemanha na Copa do Mundo. Duas emissoras nacionais
estiveram na cidade, considerada a mais alemã do Brasil. A festa

•

foi bonita, como sempre é, e a animação foi garantida com a

vitória. Mas ainda não ensinaram aos narradores da Globo a

pronúncia correta do nome da cidade.
L" I \,.", "_

•

,

I

I
I,

,
I

I

Copa. A gente merece muitq
mais respeito.

todomundo diz que ele bebe pra
caramba.Tanto é mentira que
estou gordo, como deve ser

mentira que ele bebe pra
caramba.

AE - Você está há 12 anos

na imprensa, procurado pon

jornalistas, paparazzi, fãs. J�
,

"_

-

'A • I
parece nao ter tanta pa,c1enc1a1
Não está cansado disso? I

i

·

AE - Em que ponto da Copa
,

.

acha que estará em forma?

Ronaldo - Acho que estarei

. bem no início da Copa. O·
normal é crescer e. evoluir
durante a Copa. Aproveitei
bem a preparação.

.
. ,

.... Tem gente que associa a febre à bolha. E
,

ridículo. As pessoas precisam ter mais !
I

responsabilidade na hora de informar. !
I,J

Ronaldo_ - Futebol é minha
vida. Cada vez eu lido melhor

•

com 1SSO.

AE - Então por que ainda
,

fica chateado? ;

,

Ronaldo - Não disse que
estava chateado, disse apenas. I

que estava decepcionado;
,
,

AE - N as bolsas de Londres
você lidera as apostas para
artilheiros da Copa, As pessoas

podem apostar em você?
Ronaldo - Eu acho que,.

como vocês podem ver, o

estrangeiro dâmuitomais valor
ao brasileiro do que nós

,

,

AE - Você, então, quer abrirI
o jornal' e ler o que sobre você]

Ronaldo - Só quero respeito!.
.

,
.

Só isso. Não quero chegar e vet
nos jornais, na, tevê ou na rádio

• I

.... Estou na frente das apostas de Londres.

Estou prestes a bater recordes 'na Copa.
A gente merece muito mais respeito

• •

I
•
•
,

,

,
,

,

,

1
I

que os jogadores foram a uni bat
ou a uma discoteca. Onde está à
notícia aí? Em 2002, nos dias
de folga, vocês acham que �
gente ia para onde? :

.

�

mesmos. Durante uma semana,

fuí questionado em várias

situações, mas estou na frente
das apostas de Londres, estou
prestes a bater recordes na

•
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�

COPA DO MUNDO: EMOÇAO EM CAMPO

•

JULIMAR PIVATTO

� Festa foi reqada a
,

muita música típica e,
claro, muito chopp

•

Pomerode � Aos gritos de
.'

"ein, zwei, drei, vier" (um,
•

dois, três, quatro em alemão),
os moradores de Pomerode
comemoraram a goleada da
Alemanha ontem, por 4x2 em

cima da Costa Rica. Muitos
descendentes de alemães se

reuniram em um restaurante

típico, no centro da cidade,
para assistir a partida, que
mareou a abertura da Copa do
Mundo 2006. Muito chopp e

muita festa marcaram as

comemorações, mas todos
sabem que, na hora que o Brasil
entrar em campo,· a torcida
será verde-amarela.
Um dos únicos que deve

torcer para a Alemanha, caso
encontre o Brasil em uma

•

,

AUGSTEIN • Ap· AE

•

- - . . " ,

Miroslav Kosecy (E) comemora seu segundo gol com os companheiros

possível final, é Michael
Lochner. Ele tem um bom
motivo, já que lá nasceu e está

Parreira "clstarça' reservas de
Croácia para testar defesa

KONIGSTEIN (ALEMANHA) -
O posicionamento da defesa
diante do ataque da Croácia e a

bola alta sobre a área brasileira
foram as prioridades do técnico

Carlos Alberto Parreira no treino
da seleção comandado ontem, no
SportPark, em Kônigstein. Na
primeira parte do treino, o técnico
comandou o primeiro coletivo
desde que a seleção chegou à

Alemanha. O time titular, o

mesmo que estará na Copa,
venceu a partida, que durou 38

minutos, por 3xO, com gols de

Adriano, Kaká e Cafu. Ronaldo,
que não treinou na quinta-feira,
em Offenbach, por causa de uma

,

gripe, participou normalmente do
coletivo, embora tenha
demonstrado certa lentidão.

Mas o mais importante para
Parreira no coletivo era a defesa.
Ele armou a equipe reserva de
forma semelhante à Croácia, com
Fred e Rabinho atuando mais

..

abertos pelas pontas e Ricardinho

avançando pelo meio, como se

fosse um terceiro atacante - estilo
de jogo semelhante ao do meia

Niko Kranjcar, filho do técnico

Zlatko Kranjcar e "cérebro" da

equipe. Na defesa "croata", que
atua com três zagueiros, Gilberto
Silva jogou mais recuado.

No coletivo, Parreira repetiu
algumas jogadas de bola alta,
principalmente lançamentos

. vindos do outro goleiro. O lance

foi, depois, a prioridade no treino

tático, do qual participaram Dida
os laterais, os zagueiros, Emerson
e os grandalhões Kaká e Adriano
na colaboração com a defesa. Zé
Roberto ficou na sobra para

.

preparar os contra-ataques - que,
em campo, serão puxados pelos
dois Ronaldos, que não

participaram dessa parte do treino.
Dida ainda permaneceu em

campo treinando bolas altas com
o preparador de goleirosWendell,
enquanto os.meias e atacantes

fizeram treino de finalização. Hoje,
Parreira comandará mais um

treino coletivo no SportPark.

11á dez anos no Brasil. Mas ele
não se mostra muito entusi

asmada com o time do técnico

•

,

Jürgen Klinsmann. "E urn

time fraco, mas que pode
surpreender porjogar em casa.

Temos que acreditar na raça e

na vontade, porque técnica

nós não ternos". E justificou.
porque acha o Brasil favorito.
"São 23 jogadores melhores
que os nossos".

esquerda, cortou o defensor e,
na entrada da área, chutou
colocado no ângulo esquerdo,
marcando um Iindo gol.·
Momentos depois, a Costa
Rica respondeu e empatou o

jogo. Após uma bela tabela no
meio-campo, a estrela da

equipe, o atacante Paulo

Wanchope, recebeu na

in termed iár ia, partiu com

velocidade e bateu no canto

direito do goleiro Jens
Lehmann.
Mas a equipe comandada

p e lot r e in a d o r J ü r g e n

Kl in smann não se abateu
•

e voltou a ficar à frente no

marcador aos 17. Em uma

jogada de

Schweinsteiger, o

meia do

OJOGO
No confronto, que contou

com a forte marcação de
ambas as equipes, o treinador
J ürgen Klinsmann não pode
contar com o meia Michael
Ballack, o maior astro da

equipe, por causa de uma

coritratur a na panturrilha.
Tim Burowski foi o

encarregado para armar as
•

jogadas de ataque, mas não

obteve muito sucesso.

Aos seis minutos, os donos
da casa fizeram o primeiro gol
do Mundial 2006. O
lateral Philip Lahm
recebeu na

CESAR JUNKES

O CORREIO DO POVO

Bayern de Munique cruzou

rasteiro e o atacante Klose, que
completou 28 anos nesta sexta,
'só teve o trabalho de escorar

para o fundo das redes.
A seleção germânica fez o

terceiro aos 16 minutos da

etapa complementar. O ala

Lahrn, um dos melhores em

campo, foi lançado na esquerda
e alçou na área para Klose
cabecear. Porras espalmou e, na

sobra, o próprio Klose chutou
•

para o go.l, fazendo o seu

segundo no torneio. A Costa
Rica conseguiu descontar aos

28 minutos. Em uma nova

triangulação, o meia Walter
Centena colocou a bola entre

dois zagueiros para Wanchope
fazer mais um na saída de

,

Lehmann.
.

O atacante

costarr iqueuho estava em

posição irregular, mas o juiz
argentino Horácio Elizondo
validou o gol.
Aos 42, a Alemanha voltou

a marcar. Numa cobrança de

falta, Schweinsteiger rolou
para Frings. O meia chutou de

longe e mandou a bola. no

ângulo esquerdo do goleiro
Porras, fazendo um golaço .

Michael Lochner foi um dos que
mais comemorou a vitória alemã
em Pomerode

Copa. começa com festa e

(, homenagem a campeões
Em jogo truncado, Equador
supera a Polônia por 2xO

MUNIQUE (ALEMANHA) -

Uma bonita festa e

homenagens aos campeões
mundiais marcaram a

cerimônia de abertura da 18a

Copa do Mundo, ontem, no
Allianz Arena, em Munique.
Pontualmente às 16h23

(horário local), integrantes de .

uma banda tipicamente alemã
iniciaram a apresentação dos

,

costumes do país germânico.
Crianças, mulheres e homens

dançaram e cantaram para
mostrar a tradição da
Alemanha. Até grupo de hip
hop, estilo de música muito

admirada pela população local,
se apresentou no gramado.

Após as apresentações, a

modelo Claudia Schiffer e o

brasileiro Pelé, o maior jogador
de todos os tempos, entraram
com a Taça Fifa, que será

entregue ao campeão no dia 9
de julho. A partir daí, os

torcedores que já lotavam o

Allianz Arena deliraram com as

o PE�O BRASIL!

" i"

•

Financiamento de Motos,
.Automóveis e ,Caminhões

,0800 701 880,0

entradas de vários campeões
mundiais. Vibraram desde o

inglês Bobby Charlton
(vencedor em 1966) até as três

gerações de campeões alemães
(1954,1974 e 1990).

GELSENKIRCHEN

(ALEMANHA) - Em um jogo
marcado pelo excesso de passes
errados e pela forte marcação, o
Equador conseguiu a sua pritneira
vitória em estréias de Copas do
Mundo ao superar a Polônia por
ixo, ontem, no Estádio
Aufschalke Arena,' em

,

Gelsenkirchen. Essa é a segunda
edição da competição que o país
disputa - esteve também em

2002, na Coréia do Sul e Japão.
Com o resultado, os

equatorianos ocupam a segunda
colocação do Grupo A do

Mundial, atrás apenas da

Alemanha, que bateu a Costa'
Rica por 4x2 no jogo de abertura.
Os donos da casa lideram a chave

pelo número de gols l11arcàdos.
No primeiro lance de perigo

•

do jogo, aos 24minutos da etapa
inicial, oEquador conseguiu abrir
o marcador. Após Ulna cobrança
de lateral alçada na área por De
La Cruz, Delgado cabeceou para
trás e Carlos Tenório, também de

• PROGRAME�SE

GrupoA
Resultados

I Alemanha 4 x 2 Costa Rica
���-

Polônia O x 2 Equador
Grupo B

• Hoje •

cabeça, completou para o fundo
das redes do goleiroArtur Boruc.

Quatro minutos depois a

equipe sul-americana. perdeu
grande chance de ampliar. Em
uma boa jogada de Tenório pela

,

lateral direita, o atacante rolou

para Delgado, que acabou
mandando a bola para a torcida. .

No início do segundo tempo, .

a Polônia conseguiu marcar com
omeia JacekKrzynowek, mas ele
estava em posição irregular. O
Equador chegou ao segundo gol
aos 34 minutos. O volante
Edison Mendez recebeu na

entrada da área e tocou para Ivan

Kaviedes, que estava em

posição irregular.. Na

seqüência, o atacante do

Argentinos Juniors rolou para

Delgado, que livre, empurrou
para o gol vazio. Os poloneses
responderam cinco minutos

depois, COlll um chute na trave

do avante Ireneusz Jelen. No
final do jogo, Brozek também
mandou Ulna bola no poste.

,

1
•

10h Inglaterra x Paraguai
13h Trinidad e Tobago x Suécia

GrupoC
• Hoje
116h
.Amanhã

Argentina x Costa do Marfim

110h Sérvia & Montenegro x Holanda

GrupoD
.Amanhã

13h México x Irã

16h Angola x Portugal
GrupoE
• Segunda-feira
13h EUA x Rep. Checa
16h Itália x Gana

GrupoF
• Segunda·feira
110h Austrália x Japão

V Votorantim I Fin<,nç'JS
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� GLOBO - i 811

Sinhá Moça
Manoel pede que Ana escolha entre
Ricardo e Renato e ela afirma que não

quer nenhum. Fulgêncio quer ficar na

senzala com Justina. RodolfO, como

Irmão do Quilombo', abre a senzala de
Coutinho com a ajuda de Justo.
Coutinho se desespera ao perceber que
seus escravos fugiram. Juliana fica
radiante ao saber da fuga, imaginando
que Dimas voltou para a cidade. O Barão
avisa Sinhá Moça que não vai poupar
Dimas se O' encontrar. Fontes conta para
José Coutinho sobre a fuga e pergunta
qual vai ser a postura dele. O Barão
discursa para o povo da cidade dizendo
que eles precisam se unir contra o Irmão

I do Quilombo.

! � GLOBO - i9H
,

Cobras e Lagartos
Silvana não tem como impedir e Estevão
arrastasusbí Duda, além de dizer ao juiz

.

que nunca viu Omar, afirma que Foguinho
trabalhava na Luxus e é o herdeiro.

Foguinho conta que salvou Omar de um

afogamento há alguns anos. üuda e os

Lagartos decidem encontrar Sushi.
Letícía conta para Júlia que Martim é o

acusado da morte de Nikki e que vai

provar sua inocência. Otaviano flagra
Martim e Leticia se beijando e o expulsa.
Eva faz perguntas sobre religião aos

falsos frades.
.'

Duda visita Sushi e

promete tirá-lo de lá. Bel exige saber para
onde Estevão levou Sushi. Os Lagartos
entram no abrigo e resgatam Sushi. A
família expulsa Foguinho. O advogado
chega e avisa que Foguinho é mesmo o

herdeiro.

� GLOBO � 2iH

Belíssima
Bia não confirma o sexo de seu filho e

garante não saber seu paradeiro. Murat
se assusta quando Bia comenta que
conversou com Katina. Pepe comenta

corn Murat que Katina sabe que ele teve
um romance com Bia. Júlia pressiona
André para saber se a morte de Aquilino
tern.a ver com c golpe contra ela. Murat
conversa com Peppe sobre a criança
desaparecida. Gilberto investiga a morte
de Aquilino. Cernll diz a Nikos que,

.

quando precisou, ele foi um pai e que
agora quer ajudá-lo. Gilberto pressiona
André para que ele conte como sabia da
morte de Aquilino e se ele também está
envolvido no caso do corpo de Valdete ter
parado na sepultura de Bia.

� SST - 18h30

Rebelde
Sol e Pilar planejam formar um grupo
musical mais popular que o de Mia. Sol
diz a Pilar que precisam incluir Celina no

grupo pois seria um golpe para Mia ver

sua amiga no grupo adversário. Lupita
comenta com Santos' que Lola tem

alguma coisa sua e teme que descubra
que saíram juntos. Santos explica que
são as chaves do seu locker e promete
que vai recuperá-Ias. Diego agride
Santos, diz que por sua culpa foram parar
nas páginas dos jornais e, porcausa do
escândalo, seu pai cortou a mesada. Sol
diz a Diego que está cansada de sua falta
de atenção e decide terminar o namoro.

� RECORD - 191,15

Prova de Amor
Daniel pilota o barco em alta velocidade
ao lado de Clarice. Lapa e Murilo seguem
o casal com Jetskis. Nininha pede por
socorro. Joana fala para Adelaide que vai
tomar medidas duras contra as atitudes
dela. Adelaide ameaça Joana a mandar
Felipe para a cadeia. Alexandre liga para
saber notícias de Zezinho. Valéria
consegue falar com Alexandre. Júlio diz
para Luíza que vão agir contra Chicão.
Luíza diz que não pode apresentar todos

,

os.dados roubados da agenda do celular
de Chicão. Diana diz para Júlio que vai
armar uma arapuca para ele. Daniel,
Clartee e Nininha ficam desesperados.
Lope e Murilo se aproximam. Elza mata a

saudade da sua casa. Pestana está alegre
com a volta de Elza.

•

� RECORD - 2111

A Escrava lsaura
Gabriel convida Perpétua para o

casamento. Gioconda, nervosa, diz que
não vai se casar. Joaquina pergunta a

Belchior quem matou Leôncio.

•

•

•

��CINEMA
Qual o maior motivo

��RESPOSTA
A videoconferência
entre a seleção ".

brasileira e o presidente
da República, Luiz
Inácio Lula da Silva,
causou um momento
de constrangimento à /

delegação e que foi
respondido com uma

revelação pior na
manhã dessa sexta, de •......

acordo. cOIl1.o ÚI.ti.mo
.....

Segundo. '�Ele (Lula}foi'
infeliz ao me chamar de
gordo. Tem um monte

de gente que diz que ele
bebe muito", disse
Ronaldo. .

•
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��VILÃ DE
"
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" VERDADE,
��MAIS VENDIDO
O single "Hips Don't Lie", da
cantora colombiana
Shaklra, é a música mais
baixada dos Estados
Unidos. Cerca de três
meses depois do

lançamento, já foram
mais de 266 mil
downloads - para
computadores e

celulares - de acordo
com a revista Billboard.
Com o sucesso dos
downloads e nas rádios, a

, cantora atingiu o primeiro
lugar entre O'S singles mais
vendidos nos EUA, antes, Shakira
ocupava a nona posição.

�:'
',y

" De férias da TV, Carol "

.

Castro prepara�sé para
' :

'viver uma vilã em O , ' .

" profeta: nova novela da
Globo no horário das 18,
horas. "Até hoje só fiz' ",

<?.;;:.,.;.;,-_<",- ,c;.:.• ;:,,::,,<:).;:, o', ,_,::::,_:\ ':":i::' .:',
- -:':::�: ':��

., vilãzinhàs - li Gracinha
.,

'<::_-"::' ',_ .:::,::,:':, ,,::' :,,',', "r "":::, ::,"
_ , , ,- ,,o,' ,:,,'::::, h '

",·de M'ulhere's'__
'

".
.. ..

:.-_ '

__
" ': __c, ::;j�:_�::::T(;;,� _ ,',

;. Apaixonadas; a Angélica;;;
fde Senhora do Destino" hi:•.

�' e'a'Mercedità 'de Bangí,:,; {',,:,.;-;::, �:,-' ,'" -,,::'-' _:'", ,,' ':':'
}",

,

"tBéü;g. Essa.� uma vilã de
..

verdade. E bem" "

;
vaidosa" disse a atriz ;

.

":;
, ,- ::,:-;�:�;::�;::::�:'::::::�,::'i,::::': i:_'

.em entrevista àó'site:"�",,: '-,', " ,,',,-,',',. ,',' ,',','", "

:,�:a'�q�q;: ; ;\.;,"i ;;:; :',"';::: ; :

• •

para Ir aos cinemas

assistir "O Diabo Veste
Prada"? Na opinião de

Meryl Streep, '

protagonista do longa,
é Gisele Bündchen. '

,

Segundo a atriz, a top -

que faz uma ponta no

filme - é incrivelmente
carismática e muito
boa em atuação, Elogio
nada mal vindo da atriz
mais indicada em toda
história do Oscar, "O
Diabo Veste Prada"
estréia no final do mês
nos Estados Unidos.

I

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

��PÁGINAS
DA VIDA
No final de cada capítulo
de "Páginas da Vida", que
estréia em 10 de julho na

Globo, haverá testemu
nhos de pessoas anôni
mas sobre o assunto
abordado na novela

naquele dia, como Aids,
síndrome de Down,

,

traição. "E para o público
meditar, refletir sobre o

que viu", disse Manoel
Carlos no lançamento da
novela em um restaurante
no Leblon, bairro carioca
no qual a história vai se
passar"

•

CESAR JUNKES

Mulheres de iniciativa
Cerca de 150 pessoas participaram da Ia Feijoada
da Câmara da Mulher Empresária da Acijs
realizada ontem, no Restaurante Arweg. O evento

foi 'aberto aos interessados e o valor arrecadado
deve custear outras iniciativas de integração como

esta.Segundo a coordenadora da Câmara, Maristela
Moretti, o objetivo é unir as 25 integrantes do

grupo. A próxima iniciativa das empresárias
acontecenos dias 20, 21 e 22 de junho, na Acijs. O
curso, já com inscrições fechadas, tem como tema o

"Relacionamento Interpessoal". As reuniões das

asspçtadas à: Câmara ocorrem quinzenalmente,
seihpre rias quartas-feiras, às 19h30, no mesmo

..
, ,

local. Para informações: 3275-7028, com a

consultora Carmem Vieira.
. ,

•

,
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Carmen Vieira, consultora da Câmara da Mulher

Empresária, Maristela Moretti, coordenadora e Maria
Elisabet Mattedi, integrante da diretoria

Apresentação
Música de qualidade e o talento da região são

componentes da apresentação especial que a Banda
. da Scar realiza hoje às 15h30min, no Centro
Cultural de Jaraguá do Sul. O concerto também está

integrado à série de eventos em comemoração aos

50 anos da entidade.

,

,

,

,

,

,

, Foram escolhidas, no último final de semana, a rainha e princesas da Kolonlstentest, Na
.

.

foto; Sirlene, 2a Princesa, Anny, a Rainha, Laura, 1 a Princesa e Débora, Miss Simpatia, A
•

festa tradicional acontece nos dias 14, 15 e 16 de julho,,

Aniversariantes do dia

10/06 •

Crista Venera
..

Capricórnio 22/2, a 21/1
Aquele pequeno conselho de amor que lhe
deram pode parecer irrelevante no início ...
Considere-o com cuidado, porém. Há uma boa
dose de verdade nele que vai ajudá-lo a se

,

mover em seu trajeto amoroso. E possível
,

combinar responsabilidades com romance se

você levar junto seu senso de humor. A hora

agora é para rir a dois.

II HORÓSCOPO
•

.

Libra 23/9 a 22/10
Buscando uma diversão romãntica, libriano?
Sempre, naturalmente. O dia está cosmicamente
carregado para fazer coisas novas e encontrar
as pessoas. Você bem sabe, a qualidade do .

momento é a gente que dá. Escolha ou crie algo
diferente. Uma caminhada no parque ou um rolê
pelas livrarias ... Nunca se sabe onde estará o

extraord inário.

,

Aries 20/3 a 20/4
Seus pensamentos estão para o romance, pra
se enroscar com alguém ou ficar de mãos

'

dadas por baixo da mesa? O bom é que não é
só você que está com isso na cabeça. Só que,
pra rolar, talvez seja legal mudar seu método de

abordagem. Você não precisa ser exagerado
para o que e quem você quer. Um pouco de
entusiasmo já basta.

Câncer 21/6 a 21/7
Seja o admirador secreto (ou não tão secreto

assim) de alguém. Sua criatividàde borbulha,
love is in the air... Revele alguns de seus

talentos escondidos. Você é cheio de amor pra
dar, não acha que isso deveria ser aproveitado?
Comece com um convite para um café e

prossiga com todas as suas estratégias
românticas favoritas.

Touro 21/4 a 20/5 Leão 22/7 a 22/8
Pensar em como dizer tal coisa para aquela
pessoa que lhe deixa nervoso? Não precisa
tantas caras e bocas, ensaios e longos
treinamentos. Esqueceu que você manda bem
no improviso? Crie o clima e deixe sua alma de
artista tomar conta do resto. Não é difícil,
apenas tente não pensar. Hãn? Impossível
nada, pare de (se) complicar, leonino.

,

Escorpião 23/10 a 21/11
Não fique se pirando se, uma vez na vida, você
teve uma explosão de sentimentos, amigo
escorpiano. Eles estavam guardados em você
faz tempo, aumentando e aumentando, só
poderiam sair arrastando tudo como uma onda

gigante, Passada a confusão, você olhà ao

redor e vê uma nova paisagem, muito mais viva
e mais fértil. ..

Aquário 21/1 a 18/2
Não está reconhecendo essa emoção? Reinicie
seu computador, reveja os arquivos, Uma
mudança ocorreu, seus circuitos foram

, ativados. Mas não se preocupe, o tipo de vírus
, que apareceu em seu sistema não vai lhe fazer

perder nada, você só tem a ganhar mergulhando
nesta nova aventura. Deixe rolar, nem precisa
fazer back-up. Você já está salvo,

Lance os dados, arrisque sua sorte. Apesar de
taurinos só acreditarem naquilo que podem ver,
pegar e tal, a ousadia pode ser uma carta na

manga. Convém usá-Ia de vez em quando. Você
é cauteloso e estuda cada passo, mas quando a

gente entra em campo não dá pra pensar
demais, há que driblar obstáculos, furar
barreiras, sacudir a rede ...

, .

•
,

.Virgem 23/8 a 22/9 ,

Ponha a imaginação a serviço do arnot Sonhe
com novas idéias para compartilhar e novas

atividades para explorar. Suas fantasias podem
virar realidade. Quê? Sim, virginiano, podem
sim. As promessas feitas agora serão ..

promessas mantidas. Claro, você sabe que da
•

sua parte é assim, mas dê um voto de

confiança ao seu querido.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Seu coração apontou o caminho certo e você
resolveu ir na direção oposta ... Diga lá,
Gêmeos: qual é a moral de ficar nesse cabo-de-

,

guerra? Alongamento, é? Hahaha, a razão

sempre encontra boas razões para nos ,enganar.
Pois é, o conhecimento aumenta a

responsabilidade. Sintonize seu pulso, a

intuição conhece a trilha.

Sagitário 22/11 a 21/12
Segredos, mistérios, revelações vindo à tona ...
O dia é de iluminações, de percepção aguçada
e muita inspiração pra você. Canalize sua

sensibilidade para atividades criativas.

Negócios e finanças? Bem, deixe pra segunda
feira. Por hoje, só a arte, o 'belo, a emoção ...
Como, 'se valer disso para o amor também?
Esta é sempre uma boa idéia.

Peixes 19/2 a 19/3
Pescou o X da questão, captou a mensagem de
outras dimensões? Que bom que você se viu no

reflexo das águas e atualizou sua conexão com

o universo. Gostou do que sentiu, não é, I

pisciano? Este grande enigma que é você, como
tudo, tem fases de luz e fases de sombra.
Desfrute esse momento, mergulhe na claridade
do insight. Plim!

•

Dirce Brotzki Roters
Jean Carlos Piontkewicz
Itamar Chiodini
Elton César Bassani
Elfrida Becker
lolando Baumgartel
Ilurdes Marquardt Vieira
José da Silva

Hildegard Venzeski
Tãnia Demathê
Lurdes Buger
Nelson Kieckhoefel
Jésica Lambrecht

. Letícia V. da Silva
•

Vanessa Ap. dos Santos

11/06
_._-

,
'

.-

Meri V, Grutzmacher
Adauto Luiz Zocatelli
Maria Eduarda Vieira
Anelise Enke Costa dos Santos
Dirson Wüerz
Salete Terezinha Maba
Piazetzni
Marcos Cescanetto
Hercüio Spézia
Marisa Ferreira Barcellos

, Ana Heloisa Manerich
Rosa Milker
Rosemeri A. Ferreira

, Adriana Giovanella
Alírio T. Giovanella .

Juliana Giovanella
Tania D. Ehlert
Gervasio Carlini
Cristian Walz
Rudi Zimmermann

,

,

-
•

I

•

,- _., I
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, ASSOCIAÇÃO DOS DIÁRIOS 00 INTERIOI\ (ADI/SC)
COlUNAADI@CNRSC.COM.OR

,--

,

REUNE A TROPA
•

O presidente da Assembléia, Júlio Garcia, e o do
PFL estadual, Antonio Ceron, resolveram junto com
o senador Jorge Bornhausen reunir a tropa na segun- I

da-feira em Florianópolis para decidir como vão à guer- I
ra: ou com aliados ou sozinhos. "Dessa reunião sai 9 I

". indicativo de como vamos agir no primeiro turno", ga-
e rantiu Júlio Garcia, enquanto pedia a assessores que'
convocassem o pré-candidato Raimundo Colombo, a

I bancada estadual, os dois deputados federais e as

lideranças do partido para o encontro naAssembléia.
Júlio Garcia arrisca palpite sobre c-resultado: "Acho

-. que saímos com chapa pura e o PSDB coliga corno
PMDB". Não é o que deseja Luiz Henrique. O gover
nador licenciado dedicou a noite de ontem na Festa
do Pinhão em Lages a uma aproximação com Rai
mundo Colombo. A chapa dos sonhos de Luiz Henri

que é LHS na cabeça, Leonel Pavan (PSDB) vice e

Colombo para o Senado.

Lombinho
,

, '

.

Nesta segunda-feira o governador Eduardo Morei-
ra assina em Concórdia o decreto que livra os produ
tores de suínos do ICMS por 60 dias. A idéia é dimi-

. nuir o preço da carne de porco para aumentar o con

sumo em todas as regiões, combatendo a crise do :
setor.

Veneno· •

CHRISTI.4N COELHO
CORREIO 00 SUL

Veja �6�para ;;;onomizar, o prefeit�
de Siderópolis (SuI), Douglas

Warmling, acabou há um mês com
os cargos comissionados e governa

só com o vice Sérgio Giongo.
•

LULA AQUI _

Lula pode vir a Sideró
, polis dia 24, para inaugu
..• rar a barragem do Rio São
. Bento, feita com dinheiro
,

.

federal e estadual. E o

mesmo dia da Conven

ção do PT de Santa Cata-
•

rma,

MURAL
Leitores pedem mais

, informações sobre o livro

"Origem dos Nomes dos

Municípios de SC", lança
do esta semana. O con

tato é com o autor pelo e

inail marciocarneiro@
bizz.com.br

FERlIlANDO BOND, COM A COLABORAÇÃO DE KAI\lNA �IANAI\lN/JORNAL D,\ MANHA

•

Amigo a

In armação:
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLINICAS LTDA.

371 0882
,

,

,

•

. - -

HOJE: INSTITUIÇAO VIRA PONTO DE ARRECADAÇAO

DAIANE ZANGHELINI

.... Lixo reciclável será
vendido e dinheiro '

será usado para
.

melhorias na escola

JARAGUÁ DO SUL
Estudantes da escola Cristina
Marca tto, Bairro J araguá
Esquerdo, realizaram um desfile
de fantasias feitas com "

materiais recicláveis na manhã
de ontem, na quadra coberta da '

instituição. O evento acontece

anualmente e é parte do projeto
"Meio ambiente lixo
reciclável", para lembrar a

semana do meio ambiente.
·A programação envolveu 10

turmas do sexto ao nono ano, e
, cada turma representou um país.
No início da tarde, a escola

promoveu um desfile' com

brinquedos de sucata,
confeccionados por alunos do

jardim ao quinto ano. Além

disso, todos os alunos que

participaram do desfile fizeram
uma panfletagem à tarde, na
esquina entre as ruas João
[anuário Ayroso e Vitório Pradi,
alertando motoristas, ciclistas
e pedestres sobre os cuidados

para preservar omeio ambiente.
Durante o evento, os jurados

escolheram as melhores
fantasias e premiaram o

estudante Robson Luiz Alves,
do nono ano, como vencedor do

,
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Fantasia "Sucata Brasileira" foipremiada com o primeiro lugar, mil copos de plásticos foram.utilizados
,

concurso de desenhos. As
melhores fantasias, segundo os

jurados, foram a "Suca

Brasileira", que representava o

Brasil, e Por tukata.. que
•

representava Portugal e ficou '

em segundo lugar. As duas
turmas foram premiadas com

uma faixa de primeiro e

segundo colocados e um lanche,
pago pela APP (Associação de
Pais e Professores).

A fantasia "Suca Brasileira"
era composta por aproxi
madamente mil copos plásticos,
80 tampinhas de garrafa e papel.
"Por duas semanas a turma

trouxe de casa ou recolheu na

Curso de oratória ensina a

arte de falar em público
JARAGUÁ DO SUL - Chega à

5ª edição em Jaraguá do Sul o
,

curso de oratória "A arte de
falar em público", produzido e

organizado pela empresa Lisa

Jaworski Produções e

ministrado por Nelson'
Borchard, professor de oratória
e ator de teatro. Nelson
Borchard trabalha na área de
'oratória desde 1997 e é

formado em Artes Dramáticas

pela UniverCidade (Univer
sidade da Cidade) de Ipanema,
no Rio de Janeiro.

O curso, inicia este mês, tem
18 horas/aula, é dividido nos

módulos básico e avançado e

acontecerá na Scar (Sociedade
Cultura Artística), Rua Jorge
Czerniewicz, 9999, Bairro
Czerniewicz. O curso básico é

destinado para universitários,

, .

J .j ,

: � "Empacou
Principal obra de Lula'

em, SC, a duplicação da
BR-101 Sul, está com o

trechoSornbrto-Araran- .

guá quase parado. A colu
na conversou com três
funcionários da emprei-

: , tetra, a OM Construções.
:" Eles contam que estão
,

com três meses de salá-

rio atrasado. A OM alega
que não recebe do Gover
no. O diretor do DNIT,
João José dos Santos,
nega.

Denúncia de crime do pro
motor de Caçador, Benhur
Bertiolo, acusando 4 agricul
tores de usar doses cavala- I
res de mercúrio na lavoura I

de tomate, deixou de orelha I
,

em pé o Ministério Público e
í

autoridades ambientais. Já
se pensa até em um "arras
tão" para fiscalizar as lavou- ·1

ras do Estado. Só para ter I <

uma idéia: o máximo permi
tido por lei é 0,01 ml/kg e em

Caçador estavam usando ,

1,67 ml/kg.

• • •

execu trvos, empr esartos,

políticos, professores, vende
dores, pessoas com cargos de

liderança e público em geral.
Podem participar do curso

avançado apenas quem já
participou de um curso básico
de expressão verbal

De acordo COIU Nelson
Borchard, o curso de oratória
trabalha as técnicas do bom
comunicador: o olhar, a voz,

o corpo, o semblante, a

respiração e o conhecimento
do tema a ser abordado. O
número de inscritos é

limitado a 15 participantes
por turma.

Os interessados devem se

inscrever diretamente na loja
de celulares Claro do

Shopping Center Breithaupt
e na Rua Quintino Bocaiúva,
ao lado da Grafipel

,

Megastore. Outras informa-

ções no telefone: (47) 3273-
0989 ou 9148-1803. (Daiane
Zanghelini)

Valor das inscrições: .

Curso básico: R$ 180 (à vista)
ou parcelado em: entrada de R$
60 mais 2x de R$ 65 com

cheque ou em 2x de R$ 100,
Curso avançado: 210 (à vista)
ou parcelado em: entrada de R$
70 mais 2x de 77,50 com

cheque ou 2x, de R$ 120.

•

.

rua papel, plástico-e tampinhas
de garrafa para fazer essa roupa",
comentou a representante do
nono ano, Bruna Raulino, 14
anos. A representante do
oitavo ano, Patrícia Marciano,
13, também desfilou bonito na

frente de colegas e jurados com
a fantasia "Portucata". Na

tarde, os brinquedos elas
sificados foram o "Robô Berlin

da", criado pelas aluhas do

primeiro ano O 1 Bianca

Volkmann, 6, e Bruna Carolina
Niels, 6, e o "Trem Nimbus",
do estudante Sandro Modesto
Zimmer Júnior,' 6, do primeiro
ano.

, ,

De acordo com a diretora
Carla Maria Deretti, os ma

teriais recicláveis arrecadados
serão vendidos para uma em

presa de reciclagem. Com o

dinheiro. será construído um
novo bicicletário, e as três tur
rnas que mais arrecadaram

. ganharão uma porcentagem do
valor, que poderá ser usado para
pagar uma viagem de estudos.
"Neste projeto, o foco são os três

'R': reduzir, reutilizar e reciclar",
ressaltou. Durante a manhã de

hoje, a escola será ponto de

arrecadação de materiais

recicláveis para toda a

comunidade.
'

Oitava edição da Feira da Malha
do Portal começa dia 7·de julho .;

JARAGUÁ DO SUL - A 8ª Feira
da Malha do Portal de Jaraguá do
Sul começa a ser formalizada. Esta

semana, os organizadores fizeram .

o lançamento da edição 2006, com
solenidade no restaurante local,
que reuniu lojistas, autoridades
municipais e diretores.

De acordo com o gerente
administrative do Portal, Hilário
Deretti, a feira inicia dia 7 de julho,
e se estende por duas semanas, até
o dia 22, sábado. Serão 30 opções
para compras, sendo que destas, 22
são lojas já instaladas e as outras

oito devem ser ocupadas por
feirantes vindos de J araguá,
Joinville e região.

Quem visitar o espaço,

•

•

localizado. na Av. Prefeito
Waldemar Grubba, 5249, Bairro
Centenário, poderá comprar
roupas de malha, moletom, jeans,
lãs, fios e artigos em couro. As 30

lojas ficam abertas ao público das
9h às 20h, de segunda-feira a

sábado, e entre às 10h e 19h, nos
domingos.

A expectativa é receber pelo
menos 25 mil pessoas durante os

dias de Feira da Malha. No ano
passado, estiveram no Portal,
cerca de 23 mil clientes, nomesmo
período. Quanto às vendas,
Hilário Deretti comenta que os

, ,

comerciantes estimam um

crescimento de 5% a 100/0, em
comparação a 2005. (K E)

•
,

•

•

Promoçõese
peças
variadas

prometem
agradar os

,

consumidores
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ELEiÇÕES: DEFINiÇÃO A CAMINHO
•

•

•

•

.... Cerca de 10 mil pessoas devem participar do
evento que também servirá para divulgar as1

diretrizes do programa de governo
.1 BELO HORIZONTE
•

- A
•

candidatura do ex-governador
Geraldo Alckmin para

presidente da República será

homologada domingo (11) na

convenção nacional do PSDB
em Belo Hor izorite, que

pretende fazer uma festa para 10
mil pessoas. Cerca de 800

delegados votarão também na

coligação com o PFL, que já
indicou o senador José Jorge
(PE) para o cargo de vice

presidente. O PSDB vai

divulgar um documento com as

diretrizes do programa de

governo em que promete
"harmonizar" o desenvol
vimento social do País e criar

oportunidades de trabalho.
Os tucanos defendem, para

isso, uma ação conjunta entre

União, Estados e Municípios,
com o objetivo de atender as

•

chamadas eonas de "fragilidade
social". Segundo os coorde
nadares do programa de'

governo de Alckmin, o

trescimento Será o núcleo
central mas, para ser atingido
com desenvolvimento social,
não se pode limitar a um setor

da economia. "Não adianta
realizar uma ação brutal em um

Estado sem que seus Municípios
participem" disse João Carlos
Meirelles, que integra.a equipe
de elaboração do programa.

Ele explicou que o PSDB
não está propondo nenhuma

interiorização, ao dar prioridade
às zonas de fragilidade social e
às populações que vivem de

programas como o Bolsa
Família. Mas sim, apontando
claramente as regiões de

oportunidades de trabalho.
"Harmonizar o desenvol-

vimento não significa tornar

igual, mesmo porque as
• A' ,.., ••

circunstancias nunca sao iguais,
mas oferecer igualdade de

oportunidade. Evitar, por

exemplo, que uma pessoa que
nasceu em uma cidade pequena
seja expulsa para a cidade grande.
Será feito esforço nacional para
gerar oportunidades em cada um
e em todos os Estados e

. , .

mumcrpros brasileiros" ,

•

•
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ARQUIVO O CORREIO/DANIEL DANTAS

Ele mostrou a "coinci
dência" entre a liberação de
recursos, e dois episódios
protagonizados pelo MLST.

Primeiro, foi o repasse de R$ 1,9
milhão para Anara, dia 22 de
abril do ano passado, seis dias

depois de integrantes do
movimento terem invadido a

sede do Ministério da Fazenda,
em Brasília. A outra "coinci
dência" foi a liberação de R$ 3
milhões após o encontro do líder
da entidade e provável ideali
zador do ataque às dependências

Alckmin deve receber apoio de mais de 10 mil pessoas

BRASÍLIA - Preocupado com a
,

.

repercussão negativa da

polêmica com Ronaldo às

vésperas da estréia da seleção
brasileira na Copado Mundo, o
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva resolveu mandar para o

jogador por fax uma carta na qual
reafirma o carinho que tem pelo
atacante e diz que continua
torcendo por ele. Na véspera,

,

durante videoconferência com a

seleção, o presidente perguntou
se Ronaldo estavamesmo gordo.
Ronaldo reagiu, antes de receber
o fax, atribuindo o debate sobre
seu peso a informações desen
contradas. Tão logo foi

divulgada a declaração de
Ronaldo instalou-se um clima

acrescentou.

Apesar de a campanha
começar oficialmente no dia 5
de julho, a convenção servirá
como demonstração de unidade
ao partido, que se dividiu na

,

escolha do candidato. "E um

momento importante para
Alckmin dizer por que é

candidato e se apresentar ao

partido e ao País", disse o

presidente do PSDB, senador
Tasso Jereissati (CE). Além
disso, será uma forma de integrar

•

os filiados à campanha.
O partido vai dar prioridade à

saúde e educação, a exemplo do
que ocorreu no governo
Fernando Henrique. Dentro da

linha de fazer uma ação
conjugada, o PSDB propõe
melhoria na qualidade do
ensino em todo o País e rigor
para garantir a permanência do
aluno na escola em todos os

níveis. Com o objetivo de

preparar o estudante para o

mercado de trabalho, o ensino
técnico terá ênfase.

O programa Bolsa Família,
que se transformou no

principal fonte de votos do

presidente Luiz Inácio Lula da
Silva será ampliado e apertei-

r

çoado. Mas agregado à idéia
de "harmonizar;' o desenvol
vimento social para abrir

oportunidades de tra-balho
nos locais mais carentes.

"Queremos gente traba
lhando", disse João Carlos
Meirelles, para quem o Bolsa
Família não pode ser eterno,
mas sim para atender a uma

dificuldade momentânea.
"Caso contrário vira um

tratamento indigno e um é

um novo cor one l ism o do

século", completou.

......... ..- , "

,

, ,

Senador Alvaro Dias quer auditoria em convênios do Governo Federal com MLST
,

BRASÍLIA- O senador Alvaro
Dias (PSDB-PR) pediu ontem

ao Tribunal de Contas da União
(TCU) que realize auditorias
nos convênios do governo com

a Associação Nacional de

Apoio à Reforma Agrária
,

(Anara), cujos valores sejam
superiores a R$ ,1 milhão.

Segundo ele, a entidade foi
criada pelo Movimento de

Libertação dos Sem-Terra

(MLST), responsável pelo
guebra-quebra nas depen
dências da Câmara na terça-

feira, para receber recursos

públicos. A prática, de acordo
com o senador, é a mesma

seguida peloMST que, tal como
o MLST, não possui registro de

pessoa jurídica e como tal não

pode fazer convênios e nem

tampouco ser enquadrada
judicialmente.

Dias explicou que seu pedido
se deve ao fato de o governo

petístarer repassado R$ 5,6
milhões à Anara para con

vênios de "atuação duvidosa".
Cerca de R$ 3 milhões, por

•

exemplo, de acordo com o

senador, seriam aplicados na

"reestruturação sócio, cultural
e econômica de assentamentos

•

beneficiados". O senador disse

que, só o assentamento "Paulo
Faria", localizado em Uberlân

dia, de onde - afirmou - veio
,

grande parte dos integrantes do
MLST que invadiram a Câmara,
foi contemplado com R$ 2,2
milhões, "destinados à

� A'

reestruturaçao econormca e

sócio-cultural do assenta

mento".

Morte de prefeito choca políticos de Monte Alto,
I MONTE ALTO - A notícia'
do assassinato do prefeito
Gilberto Morgado (PT), de 54
anos, em São Paulo, ontem, foi
recebida com espanto e

surpresa na cidade' de Monte

Alto, na região de Ribeirão
Preto. Casado e sem filhos,
Morgado estava à frente do
Executivo, como prefeito, após
quatro mandatos de vereador,
sempre pelo mesmo partido.
Foi à Capital para assinar um

convênio do projeto Guri.
Com a morte de Morgado, o

vice Maurício de Mattos
Piovezan (PT), atual secretá
rio municipal da Saúde,
assumirá a prefeitura.

Piovezan esperava ontem à
tarde informações sobre a

emissão do atestado de óbito

-�
-

"

de Morgado para saber quais
os procedimentos legais para
tomar posse do cargo.

Abalado, nem sabia se a posse
seria imediata ou não. O

presidente da Câmara, Isael
Aparecido Chiqueteli (PL),
da oposição, disse que

politicamente Morgado não

tinha problemas. "As críticas

de governo eram naturais,
normais", comentou Chique-

•

teli, também surpreso com a
, .

notícia.

Monte Alto é investigada
pelo suposto esquema
fraudulento do lixo por

promotores do Grupo de

Atuação Especial Regional
para Prevenção e Repressão ao

Crime Organizado (Gaerco)
O inquérito sobre a licitação

do lixo hospitalar foi con
cluído pela Delegacia Seccio
nal de Sertãozinho e enviado
durante a semana à Justiça,
mas Morgado não era o

inves tigado.
O ex-prefeito Donizete

Sartor (PSDB), entre 2001 e

2004, que nega irregularidades,
é o investigado no caso. Em

2Q05, o advogado Rogério
Tadeu Buratti disse, em

depoimento à Polícia Civil, que
Sartor teria recebido propina
entre 50/0 e 15% do faturamento
do contrato outorgado à Leão
Leão. A empresa também nega
a prática do pagamento da

propina. Três ex-diretores da
Leão Leão e um empresário de

,

uma 'empreiteira foram
indiciados no inquérito.

da Câmara, Bruno Maranhão,
com o presidente Lula. Ex

presidente da CPI da Terra,
-

Alvaro Dias lembrou que a

comissão detectou inúmeras
fraudes em convênios firmados
com o governo federal e enti
dades ligadas aos sem-terra. O
senador lembrou que as irregu
laridades foram confirrnadas pelo
TCU que identificou desvio de
recursos público da ordem de R$
20 milhões em auditorias
realizadas com três entidades
lígadas aoMST.

Presidente Lula diz que torcerá
bastante por Ronaldo em fax

de constrangimento no

Planalto. O episódio mobilizou
a assessoria de Lula em Brasília e

no Rio de Janeiro, onde o

presidente passou o dia

cumprindo agenda de sua ainda
não assumida campanha pela
reeleição.

No Planalto, tentou-se

alegar que Lula quis ajudar ó
jogador, fazendo a pergunta para
encerrar as especulações sobre as

condições físicas de Ronaldo. A

resposta de Ronaldo, consi
derada despropositada por

alguns assessores do presidente,
foi avaliada como reflexo da
tensão frente à estréia do time e

dos problemas que o atleta vem
enfrentando nos últimos dias.

•

• BREVES

.... Escravo 1
Fiscais do grupo móvel da
Delegacia do Trabalho do
Pará resgataram ontem,
com a ajuda da Polícia
Federal e do Ministério
Público do Trabalho, 42
trabalhadores rurais
encontrados em situação
análoga à de escravos.

Eles estavam na fazenda
Cajual, em Goianésia, 250
km ao sul de Belém. Entre

\

os libertados há, cinco
mulheres e seis crianças.
Dentro da fazenda foram
encontradas e apreendidas
quatro armas de fogo, três
motosserras e um

caminhão com toras de
madeira, extraídas
lrreçutarmente.

'

.... Escravo 2
De acordo com os fiscais,
os trabalhadores viviam

, em situação degradante,
não tinham água potável
para beber e nem

comida.Eles dormiam em

redes ou no chão do
alojamento e durante o dia
trabalhavam em 17 fornos
de carvoaria, cortavam,

, árvores e roçavam áreas
da fazenda. O valor das

indenizações, que serão

pagas neste sábado,
alcança R$ 85 mil.

.... PCC
O governador de São
Paulo, Cláudio

'

Lembo(PFL), reiterou
ontem que não negociou
com representantes da

facção criminosa Primeiro
Comando da Capital (PCC)
o fim dos ataques de
criminosos às forças
públicas, em maio. "Não

,

negociamos com

bandido", disse, ao chegar
ao Hospital das Clínicas

(HC), em Ribeirão Preto, ,a
310 quilômetros de São
Paulo,
Lembo só admitiu uma

reunião naquela data, mas _

não acordo. "Isso é uma

agressão a São Paulo, me

sinto injuriado com essa

pergunta", respondeu.
"Como pessoa, me

considero agredido,
porque São Paulo não

, .

negocia com o crime, com
a má vida", explicou
Lembo. "Pode até manter
um diálogo, mas

negociação seria um ato

injurioso,"

.... Cine 1
Pelo menos em termos de
cinema, a Argentina saiu
na frente neste mês de

junho. São do longa
metragem "EI Custodio" (O
Guardião) os principais
troféus do 16° Cine Ceará:
melhor filme, diretor

(Rodrigo Moreno) e ator

(Julio Chávez). Bela
,

recompensa para um filme
intenso e ao mesmo tempo
contido, que tala da

despersonalização de

alguém que se ocupa em

cuidar da vida alheia,
como o guarda-costas
vivido pelo magnífico Julio
Chavez. Moreno ganhou
ainda o prêmio da crítica,

•

,

•

•

•
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GUERRA: SITUAÇAO PIORA DEPOIS DE CONFLITO I,

I

NO IRAOUE

�Bombardeio
O líder da rede terrorista AI

.

Oaeda no lracue, Abu Musab ai

Zarqa\Vi -morto nesta quinta
feira em um ataque aéreo perto
de Baquba- estava vivo quando
soldados americanos entraram
em seu esconderijo, após o

bombardeio' feito por aviões

caças F16.Segundo o porta-voz
do Exército americano, William
Caldwell, o líder terrorista
"balbuciou algumas palavras"
para policiais iraquianos, os
primeiros a entrar no local. Na

quinta-feira, autoridades
americanas haviam afirmado

que AI Zarqawi já estava morto
ao ser encontrado. De acordo
com o Exército, dois aviões F16

lançaram uma bomba de 227

kg sobre o esconderijo.

1\ :..' I li II c j' a
. .

•

Noite Especial dos Namorados de 12 a 13 de junho
. .

orrs EM API'O LUXO CASAL:
..
E.S 149,00

,

AGÊNCIA ESTADO

•

� Bombardeio partiu de navios. Três crianças
morreram aumentando a revolta

.

A dLiria incluí:
• Hospedagem com café da manhã;

.
.

• Jantar especial a luz de velas com cardápio especial do cheff;força de segurança do Hamas na
faixa de Gazamorto quarta-feira
por Israel.

,

As sete pessoas, incluindo
cinco da mesma família, foram
mortas en1 um bombardeio em

uma praia. Fontes palestinas
alegam ter sido realizado a partir
de navios israelenses. Três

crianças morreram nesta ataque
enquanto brincavam na areia,
enquanto uma irmã delas, que
estava nadando no momento,

escal?ou do disparo.

ISRAEL - Forças israelenses
atacaram o norte da faixa de
Gaza ontem matando dez

palestinos, sete deles. civis que

•

• Decoração romântica no apartamento.
• Música ao vívo romântica

•

-

• •

estavam em uma prata, nomaior

saldo de mortos nos territórios
desde o final de 2004,
informaram autoridades

palestinas. A violência elevou
ainda mais à revolta da

população ontem, quando mais
de dezmil pessoas participaram,
em Rafah, do funeral de Jamal

,

Abu Samhadana, chefe Ide uma

Consulte opção para jantar sem hospedagem.
Buffet: ns 38,00 por pessoa

'.
,

NOS EUA
•

�Meta
Os Estados Unidos
provavelmente não cumprirão a

meta de reduzir a 100 mil o

contingente no rraque antes do
fim do ano, três anos após ter
invadido o país com 130 mil

.

homens, afinnou ontem o jornál
americana "The New York
Times".O jomal -que cita
funcionários civis e militares de
alta hierarquia não
identificados- afinna que "os
níveis futuros de tropas serão
um tema importante da reunião
de dois dias do gabinete de
guerra do presidente George W.

\ .

Bush, que começará na

segunda-feira em Camp David" .

•

, ,

reliervas@e!itanciaribetraogrande.com,br '

Pone: (47) 3275-1995
Jaraguá do Sul· se

•
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o Top Model Santa Catarina tem como objetivo ser a principal vitrine lançadora de novos modelos
e inseri-los no mercado nacional e internacional da moda, através de palestras e avaliações com

,
.

diretores, bookers, representantes e agentes das maiores agências do Brasil e do mundo .

•

,

•

... I

20 AGENCIAS ADULTO
6 AGÊNCIAS INFANTO-JUVENIS'
DIRETORES E/OU PRODUTORES DE CAST DE TV

PRESENÇA DO ATOR MARCO ANTÔNIO
GIMENEZ, O "URUBU" DA MALHAÇÃO

,

CAMISETA EXCLUSIVA
N

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇAO
.

,

CRACHA
20FOTOS

•

1 CD DIGITAL

•

•

•

••

.. •

•

SELEÇÃO GRATUITA
MASCULINA E FEMININA DE 5 A 25 ANOS

DOMINGO DIA 11/06 no

HOTEL PARTHENON CENTURY

•

•

Rua Epitácio Pessoa, 251 - Centro

Realiza
-

a o :

Informações:
• •

47 .3366-3737 44.3225-2046 D'LOOK MODELS MANAGEMENT
, ..

(inscrições) www.topmodelsantacatarina.com.br (inscrições) Rua Carlos Chagas, 411 • Zona 5 Maringá . PR

www.grupodlmm.com.br

•

•
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