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Ladrões
furtam

loja de

importados
Quatro homens
invadiram uma loja de

produtos importados,
instalada no centro de

•

Jaraguá do Sul, no início
da madrugada de ontem.
A estimativa é que o

prejuízo gire em torno de
R$ 15 mil, entre
perfumes, bebidas
alcoólicas e artigos .

quebrados, como louças
de cristal e conservas de

1

•

alimentos. A polícia não

tem pista dos assaltantes.

8 1109 ANOS

.·Corupá'
divulga
calendário
festivo

38 I INSEGURANÇA

Aumenta

gasto com

armas no

mundo

,

'"

JARAGUÁ DO SUL E�.VALE DO ITAPOCU :. N° 5.414. R$ 1,001�_:......_.._ .._.
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38 I URANIO

Irã não'

ahandona

enriquecimento L_______�__�.:___ _____:__� ---:-
_
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I 28 I VARIG

TGV terá 48h

para detalhar

pagamento
A justiça do Rio de.
Janeiro aprovou ontem a

proposta de compra da

Varig feita pela TGV no

leilão da semana passada .

r de US$ 449 milhões,
com deságio de 47,8%.
Entretanto, impôs
condições para que a

aquisição seja efetivada.
O grupo terá. 48 horas

para explicar melhor a
.

origem dos recursos que
. pretende utilizar na
transação.Um dos pontos
fundamentais diz respeito
aos R$ 500 milhões que
seriam pagos na forma de
debêntures, emitidas pela

-

nova empresa que
controlará a Varig, com
lastro em sua participação
de lucros.

28 I EL.EIÇÃO 2006

PMDB

enterra

candidatura
" .

propna

28 I' CRIME

'Furto ao BC
financiou os

atentados em

SãoPaulo
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Unimed
,

Unimed, Sell Plano, Sua Vida!

•

33702200
. ,

www.unimed.com.br
•

-----_.-------�

I
•

•

Moradores pedem
ampliação de linha

Vacinação não atinge
meta em Jaraguá.

-

Confira horários dos
•

principais serviços .
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CORREIO ESPORTIVO: QUADRADO MÁGICO PROMETE MUITOS GOLS
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CESAR JUNKES

A Seleção Brasileira dá hoje o

pontapé inicial na Copa do
Mundo às 16h contra a Croácia
em Berlim. Kaká, Ronaldinho
Gaúcho, Ronaldo e Adriano

estão confirmados no quadrado
mágico. A população

. ... . .

jaraguaense esta otinusta e

acredita na vitória brasileira em

busca do hexacampeonato.
Outra seleção favorita que

estreou ontem foi a Itália, que
venceu Gana por 2xO. No Bairro

Nereu Ramos, descendentes
italianos se reuniram em um bar

para acompanhar o jogo e

cornemoram corn vinho e

",

-, .

mUSlca .

•

•
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SAÚDE: INAUGURADO PRONTO-ATENDIMENTO DO SAO JOSE
•

CESAR JUNKES
-

,
,

Foi inaugurado na tarde de ontem o

novo pronto-atendimento do

Hospital São José. A obra faz parte
'da reformulação das alas Santo
Antônio e do pronto-socorro, cujo
investimento total foi de R$ 1,5

. milhão, dos quais R$ 500 mil foram
• doados pelo empresário Wandér

Weege. Segundo o presidente do
conselho deliberativo da Sociedade
Divina Providência, advogado
Paulo Mattos, esta é mais uma

etapa do Plano Diretor, elaborado
com o envolvimento empresarial
por meio da ACIJS. O Plano deverá
envolver a reforma de várias alas do

·hospital, com investimento.

aproximado de R$ 13 milhões.

•
•
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www.studiotm.corn.br
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! Em seu primeiro contato
"

:vídeo-fÔnico com jogadores
ida Seleção Brasileira, o
,

,

.presidente Lula pisou nas
,

[bolhas de Ronaldo Fenômeno.
l"Afinal de contas, ele está
1--

-

igordo ou não está gordo?",
I

I perguntou Sua Excelência a

: Parreira. E o técnico: "Ele está

I:'

P
'," .'1..

,

,
.

,
•

•

;,

fininho, ele está muito forte."

Foi o que bastou para que

I repórteres que cobrem o.dia a

I dia do nosso esçrete cutu

cassem o jogador, que não

estava corn o grupo na hora da

conversa com o presidente.
I Primeiro, o craque soprou.

Disse não ter ficado chateado

I com a natureza da curiosidade

de Lula. Depois, mordeu:

"Todo mundo diz que ele bebe

pra caramba. Tanto é mentira
•

que eu sou gordo, como deve
,

.

•

• FRASE

• ,

,

•

•

,

ser mentira que ele bebe pra

caramba". Para Ronaldo, a
•

culpa é da imprensa. ''Acho que

o presidente talvez tenha sido

mal influenciado justamente
pela falta de responsabilidade
(da imprensa) na hora de

informar. Não estou cha-

teado", disse ele. "Eu também

tenho coisas pra perguntar pra

ele, mas avisaram a gente que

terminantemente

proibido perguntar coisas para
o presidente." Ao dirigir- se a·

Parreira, Lula deu a escalação
do time que estava do seu lado

do vídeo. "Eu estou aqui com
o ministro do Esporte, com o

Orlàndo, companheiro que

substituiu o Agnelo. Estou

aqui com a minha esposa

Marisa, para não deixar eu

falar nenhuma bobagem para

vocês ( ... )". O minis tro do

Esporte, repentinamente,
viajou para a Alemanha e foi

I

•

fazer um visita à Seleção.
Como se vê, a culpa foi de

Marisa. Escalada para livrar o

marido de suas próprias
bobagens, ela teve uma

atuação apagada. em

campo. ,Permitiu que o

marido, metido a atacante nas

peladas da Granja do Torto,
entrasse na canela de Ronaldo

como um Tonhão de time de

várzea. Tomou o troco. Por

sorte, todo o país bem sabe

que tudo não passa mesmo de

intriga de jornalista. Nem
Ronaldo exagera nos sólidos

nem Lula se esbalda nos
,

líquidos. E pura fofoca. Restou

uma única dúvida: o que será

que o magro tanto dese

ja perguntar ao sóbrio? Numa
tentativa de desfazer o

entrevero que se formou no

me io do campo político
fu tebolts tico, Lula enviou

uma carta a Ronaldo. No

texto, reafirma o carinho pelo
jogador. E diz que só fez a

,

pergunta a Parreira para pôr um

ponto final nas especulações
sobre a forma física dó jogador.
Então, tá.

•

"Na vida, algumas coisas são impossíveis de se alcançar"

,. '.

,

.

Muito se (ala::'na:incaRa�.·
"i: _I: ':. ','

cidade do Presidente em 'se
", "

, .
,

posicionar perante 'as netes-,

sidades da sociedade brasileira.
Vê-se que esta é calculada por
seus assessores com o objetivo
de manipular palavras e jamais
se' comprometer. Seu mais

novo ato foi ter dito que o

, Brasil vive 'o começo de um

•

, .

momento magico na econo-

mia' e que 'para ospobres do

Brasil, a renda cresceu o
•

.equivalente ao PIB chinês'.
Olhadas, pela parte

informada da sociedade, as

palavras 'de Lula não fazem
sentido algum. Na mídia que

J
esta ut iriza, tanto as bases

quanto os dados em si causem

uma fatídica pergunta: 'Mas
onde mesmo vive este

homem?'. Entretanto, Lula
... ". ,I' •

nao eum ator traglco - ou

I mesmo dramático _ mas um

l_ clown do qual se espera que
; ,

•

•

•

• •

entreténha a platéia, grande
massa de votos do PT. Quanto
mais desinformada e em estado
de carência estiver, maior
serão as chances de conti

nuarem
.

no poder, sem a

colaboração - ou conivência -
das classesmédia e alta do País.

Não sou um elitista. Mas o

'caminhar da vida me fez ver
•

que se exige preparo do gestor
público no trato das questões.

, Sejam nos níveis municipal,
estadual .

ou federal, é

lamentável ver gestores que
, ,',

não sabem se expressar ou
I' I '

••

conceitualmente '�,�or idéias
f"'. '

.

e planejamentos. Certamente,
com a complexidade que o

mundo contemporâneo exige,
,

já não há mais como admi-
nistrarem seu entorno basea
dos unicamente em vivências.
A idéia do grande dirigente que
não foi à escola é uma lern-

,

brança morta de, nossos

•

•

Randal Gomes, Coordenador dos
Cursos de Comércio Exterior e de
,Gestão Financeira da FATEJ, escreve
às terças-feiras nesta coluna

tempos.
FHC também teve um

, segundo goverl)O catastrófico,
,paralisado pela inação do
PSDB em se posicionar perante
a realidade (infelizmente,
padecemos de fraca memória).
Entretanto, continuava a

representar o País, respaldado•

.por uma carre íra política. ,

importante e por uma reputa
,

ção acadêmica que o precedia.
E por fim, não se trata aqui,

de se achar o 'menos pior', mas
de se refletir que dentro de

quatro meses elegeremos um

novo Presidente para o Brasil.
Se na última eleição, o voto foi
de protesto, aqui precisa ser

muito mais refletido, pois a

escolha pela 'simpricidade' e I

exemplificação barata mos-
� � .

trou que estas nao sao, per Si,

critérios, razoáveis de condu

ção de um País. Para todos,
haverá vida após a Copa.

\

,
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,

Oportunidades de acesso

•

,

'. .

ao ensino superior
,

Democratizar o acesso ao ensino

superior tem sido' um compromisso ao qual
a UNER] tem se dedicado muito ao lorigo
de sua existência. Através, de vários

]?rogramas, nossa Instituição tem

procurado dar 'oportunidade aos

estudantes de menor poder aquisitivo, de
modo a estimular em nossa comunidade

,

um ambiente de igualdade aos jovens em

seus objetivos de alcançarem uma
graduação úniversitária.

,

Assim, muito antes que benefícios de
bolsas integrais, descontos e outros

mecanismos sejam anunciados, por muitas
vezes de modo oportunista e demagógico,
a UNER] sempre entendeu tal atitude
como um exercício de responsabilidade
social. Afinal, essa comunidade tem

estimulado nosso Centro Universitário a

buscar cada vez mais um nível de
excelência à altura da região e de seus

empreendimentos.
No entanto, um dos critérios aos quais

não abrimos mão é o da justiça quando
lançamos nossos programas de bolsas, pois
entendemos que essa é uma conquista que
deve ser valorizada pelo acadêmico. Nossa
convicção, neste sentido, nos permite
assegurar que apenas reduzir mensalidades

• CORREIO DO LEITOR

A reitora da Unerj
Carla Schreiner
escreve às terças

feiras nesta coluna

não significa concretamente o melhor dosJ

ganhos ao estudante. Em muitas

oportunidades, a possibilidade de es tágios 1

ou a chance de integrar um projeto. dal
•

escola em que possa contribuir, e ao

mesmo tempo ganhar experiências úteis1
quando o aluno for enfrentar o mercado\
de trabalho, agrega muito mais valor.

Nesse momento em que estamos em

pleno processo seletivo para o)
preenchimento de vagas no segundo
semestre letivo, convidamos os

candidatos a conhecerem nossa estrutura'
e os programas e benefícios à disposição"
daqueles com menor renda. A UNER] sabe)
que e n tr ar ern uma universidade!

, ,

representa a qualquer pessoa a chance
concreta de realizar os sonhos e o projetai
de vida, conse-qüentemente, se sentirá!

, gratificada em poder compartilhar essel
• )

momento.

Venha fazer uma visita ao SAE _r

Serviço de Apoio ao Estudante e obtenha
mais informações sobre os 10 programas

que privilegiam bolsas e outros benefícios,
dentre aqueles de iniciativa da nossa'

instituição e as alternativas de crédito em

parceria com os governos federal, estadual
e municipal. Venha acontecer aqui!

,

•

Paz no trânsito, para todos
•

,

E difícil encontrar um motorista,
principalmente nas grandes cidades, que
nunca tenha tido problemas com uma

motocicleta no trânsito. Afinal, na pressa
em realizar seu trabalho, muitos

entregadores, os chamados motoboys,
acabam se envolvendo em acidentes de
trânsito. As' conseqüências dessa
"costura" diária entre filas de automóveis
acabam provocando problemas que vão

desde a simples irritação do motorista de
automóvel até acidentes fatais.

Os números não deixam dúvidas sobre
,

a gravidade da situação. Apenas na cidade
de São Paulo, 270 motoqueiros morreram

em acidentes em 2005, média de quase um
,

por dia. Os números são 40% maiores em

relação a 2004, segundo a Companhia de
Engenharia de Tráfego (CET). São
números que-sobem ano após ano, sem que
nenhuma providência seja tomada.

Não adianta t irar o bode da sala e

declarar guerra aos motoboys. O que é

necessário é estabelecer regras específicas
de trânsito para evitar esse confronto
diário nas ruas e aumentar a segurança dos

\

profissionais. Hoje, em São Paulo, há 170
mil motoqueiros que atendema 2,5 mil
\

•

empresas. Desse total, pouco mais de 13
mil têm registro em carteira.

Há os maus motociclistas? Sim, assim
. como há os maus motoristas. Mas enquanto
houver esse clima de guerra, todos sairão

perdendo. Antes de mais nada, é

necessário pensar na segurança do
motociclista, impondo fiscalização .e

legislação rigorosos para quem desobedece
normas de segurança, como o uso do
capacete_e o peso máximo permitido no

transporte de carga. A fiscalização no

trânsito também é muito importante. Pela
lei, as motos estão sujeitas às mesmas regras
e punições impostas aos automóveis, Se 'o

." " "'. '"

motoqueiro costura no transito e porque
não há uma fiscalização rigorosa nas ruas,

que impeça a disputa por um pedaço no

asfalto.
,

Enquanto não houver essa consciência,
de todas as partes envolvidas, a guerra no

trânsito não vai terminar. E quem sairá
- I

perdendo somos todos nós, sejam
,

motoristas, motociclistas ou simplesmente
I

pedestres .

Alexandre Levorin, gerente da Unidade de
,

Negócio Moto da Pneus Levorln
•

Ostextos para esta coluna deverão ter no máximo 25linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail
redação@jornalcorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251
200, Caixa Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados) ..
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!:Ieições: PV não terá candidatos da região

CELSO MACHADO

� Objetivo é crescer
, �

na reçrac a começar
por Schroeder, diz
Antônio Eckert

JARAGUÁ DO SUL- O presi
dente do diretório municipal do
PV, Antônio Eckert, disse
ontem que o partido não deverá
lançar candidaturas a deputado
estadual e federal pela região,
embora lideranças estaduais
tenham manifestado desejo de
ter nomes disputando votos

pelo Vale do Itapocu. Eckert
reconhece que o partido não

tem nomes, neste momento,
com a densidade eleitoral
necessária para fazer frente a

candidaturas de outras siglas
bem mais consistentes. Entre

tanto, ressalta que o assunto

continua em pauta e deverá ser

motivo de avaliação, mais uma
vez, durante reunião do

,

diretório local programada para
hoje depois do jogo do Brasil
contra a Croácia. Até porque
.ontinua vigorando a cláusula

barreira, que exige dos
, .rrridos dois por cento dos

,

_, -tos na eleição presidencial e
'. utros cinco por cento em pelo
menos nove estados na

proporcional. Além disso, para

o PV o quadro se apresenta
como complicado. O bloco

partidário criado no ano passado
para fortalecer os chamados

pequenos partidos acabou

implodido com o lançamento.
das candidaturas de Manoel
Dias (PDT) e Antônio Sontag
(PSB) ao governo do Estado. 'f\.
idéia inicial não era essa e, sim,
defender uma candidatura única
saída do bloco", observa o

dirigente, ou, ainda, uma aliança
com partidos maiores de apoio
à chapa majoritária: O ano de
1998 mareou a primeira e última

participação dos verdes em

eleições proporcionais, com

candidatos á Assembléia

Legíslativa e Câmara dos
Deputados' pela região. De lá

para cá, a sigla entrou em estado
de hibernação, sendo reativada
em 2001, porém, com a

consistência atual, apenas a

partir de 2005. No ano anterior,
os verdes apoiaram a candi
datura do tucano Vicente

Caropreso a prefeito, em aliança
na eleição proporcional à
Câmara de Vereadores. Hoje,
com mais de 300 filiados

conquistados em curto espaço
de tempo, o PV tem um

vereador, o ex-petista Jurandir
Michels. Quanto a uma possível

.
.

aproximação com o governo do

•

An.tônio Eckert diz que partido não tem nome com densidade eleitoral

prefeito Moacir Bertoldi (PV),
Eckert considera que não se

trata de uma postura impos
sível. "Porém, é preciso que o

interesse parta do governo

municipal. "Até hoje isso não

aconteceu de forma oficial. Se

ocorrer, com certeza o partido
vai avaliar, a começar pelo espa

ço a ser oferecido. E não apenas
. "

para somar nurnerrcamcrite ,

adiantou Eckert. "Crescemos,
neste último um ano e meio e

isso é visível", observou o diri-

,

gente, acrescentando que,

agora, a expansão natural do

partido também se dará em

municípios vizinhos. Schroeder
. .,

seria o prrmerro passo nessa
.

-

direção. "E uma questão de

tempo", concluiu. No dia 29 de

junho o PV; que também não
-

deve 'lançar'
.

candidato a

,
governador (disputou' em 2002
com Gerson Basso) faz sua

convenção nacional em Curi
tiba e no dia seguinte a estadual,
em Florianópolis.

ICMS menor sobre materiais de construção ainda não vale
Jaraguá do Sul- Se não for

anunciada até o final de junho, a
redução de 50/0 do ICMS

(Imposto Sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços) sobre
dezenas de produtos utilizados
como material de construção
não vai vigorar ainda em 2006
como pretendiam as associações

". .... ..

que reunem o comercio varejista
deste ramo' de negócios e o

deputado DioneiWalter da Silva
(PT), autor da proposta que vem
sendo discutida com o governo
do Estado e já aprovada pela
Assembléia Legislativa. A lista
de materiais que devem sofrer

redução de ICMS dos atuais 17%

para 1+%, chamada de cesta
,

básica da construção civil, já está
há pelo menos dois meses com o

secretário estadual da Fazenda,
Max Bornholdt, COIU quem as

partes interessadas j á se

reuniram algumas vezes. ''Acho

que o governador (em exercício,
Eduardo Pinho Moreira) sentou
em cima do projeto", disse,
ontem, o deputado, acrescen
tando que "ele alega que o Estado
atravessa dificuldades finan
ceiras e que a desoneração. deste
imposto provocaria queda na

.

receita". Segundo o parlamentar,
a interpretação do governador
em exercício é equivocada. Cita
o exemplo do Estado de São
Paulo onde amedida foi adotada

pelo ex-governador Geraldo
Alckmin (PSDB). "Imposto
menor provoca, via de regra,
maior volume de vendas.

Naquele estado o que se viu foi
um incremento à receita obtida

,

. com o ICMS e não uma

redução", disse o deputado. "O
que estamos fazendo agora é

tentar convencê-lo, (Pinho
Moreira) disso, de que na prática
a receita não cai", emendou
Dionei. O petista entende que,

para isso, basta que a Fazenda

"aperte" na fiscalização para
conter o volume de sonegações
que existe no setor. A medida

" ,.. .
.

"

tera que ser posta em pratica ate

o final de junho por causa da

legislação eleitoral. Depois disso
poderia caracterizar uso da

máquina pública com fins
eleitoreiros, observou o depu
tado, esperando que seja estimu
lada a construção da moradia

popular, que hoje tem carga
tributária estimada em 50% do
custo. "O governo federal já fez a

sua parte, reduzindo o IPI (Im
posto sobre Produtos Industria
lizados) da cesta básica de mate
riais de construção. E concluiu:

-

" E dever do Estado buscar
formas de facilitar o acesso à

habitação, já que o déficit
habitacional em Santa Catarina
atualmente é estimado em 168
mil moradias."

Congresso Nacionallibera alianças a partir de 2010
BRASÍLIA - Para o eleitor que

ficou confuso com o vaivém de

li decisões tomadas pelo Tribunal
'"

rSuperiorEleitoral (TSE) na última
semana sobre as regras para a'

, . �. ,

proxima votaçao, mais uma ma

_
notícia. Nas eleições de 2010, vai

í mudar tudo de novo. Dessa vez,

I por decisão do Congresso Nacio
nal, que aprovou este ano uma

Proposta de Emenda Constitu
cional (PEC) sepultando de vez a

figura da verticalização e liberando
, tnr.n o tipo de aliança entre os

.

partidos. Por conta do princípio
da anualidade, que obriga que as

mudanças eleitorais sejam
aprovadas pelo menos um ano

antes da votação seguinte para

poderem ser adotadas imedia

tamente, essa proposta só valerá
em 2010. Atrás de maior

flexibilidade política para seus

acordos, os principais líderes

partidários tentaram derrubar a

verticalização já para o pleito deste
ano. Mas uma decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF) preservou

o princípio da anualidade e

empurrou o fim da verticalização
•

apenas para. 2010. ,

Com o fim da verticalização,
os partidos podem voltar a se

coligar livremente nos Estados,
independentemente das alianças
que tenham sido feitas .em tomo

•

da candidatura presidencial.
O aumento das restrições, que

'-

chegou a ser anunciado pelo
presídente doTSE,MarcoAurélio
Mello, para depois ser cancelado,
viraria as coligações de cabeça para

baixo por causa das diferenças que
existem entre acordos regionais e

alianças nacionais fechadas pelos
partidos.

.

Uma das conseqüências
diretas do fim da verticalização será
o aumento de candidaturas

presidenciais. Como as alianças
regionais poderão ser montadas

independentemente da sucessão

presidencial, os partidos não terão
nada a perder ern apresentar
candidatos ptóprios ao Palácio do
Planalto.
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Hora de resolver
Se nada acontecer de novo, dia 24, durante convenção estadual'�
em Florianópolis, o PFL homologa a candidatura de Raimundo"
Colombo a governador. O partido tem 528 delegados com direito
a voto. Nesta esteira, o senador Leonel Pavan foi saudado como

. .

candidato a governador na convenção nacional do PSOB
realizada domingo, em Belo Horizonte .. O presidente do PSOB,Ílj
Oalírio Beber confirma que a situação atual é esta, mas que as; b
conversas continuam com o PMOB e o PFL, além do PP. tucanos.,
fazem convenção estadual entre os dias 25 e 29. )0

Esperto
Deputado Paulo Afonso
Vieira (PMDB) torce pela
candidatura de Colombo.
Avalia que o ex-prefeito de

Lages é jovem e tem que se

expor se quiser colher bons
frutos no futuro. Bem no

estilo mineiro, o que o

deputado quer é o caminho
livre para concorrer ao

Senado. No segundo turno, o
parlamentar já sabe que as

pedras se encontram.

Copa
Os dois primeiros jogos da ,(1

Seleção não vão atrapalhar rn

os trabalhos da Câmara de
Vereadores de Jaraguá do
Sul. O primeiro, hoje, não
coincide com dia de

sessão, nem contra a

Austrália, dia 18. O terceiro, -4

dia 22, contra o Japão, cai i
numa quinta-feira às quatro "

da tarde, o que obriga a
'

remanejar a reunião.

'q

•

Positivo
Nesta Copa do Mundo, o
Hospital Jaraguá enfeitou-se
de verde e amarelo. A
diretoria resolveu

disponibilizar aparelhos de
,

TV pelos corredores para
que visitas e pacientes
neste caso quando for

possível- possam assistir
ao menos os jogos do
Brasil. Gesto simples, mas

que dá um toque de

-humanleação ao ambiente.
Ponto a favor. .

Cutucando

,
, ,

�,

•

)�
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,
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I

Vereador Jaime Negherbon q

(PT) não perde a chance de ,]

elogiar o prefeito Moacir b
Bertoldi (PL). Ameaçado

'J
com punição pelo partido,
por ter se postado contra 'j

investigação de denúncia ,J

sobre suposto
favorecimento à Viação �.
Canarinho no pagamento de J

dívida com ISS, ele provoca-,
abertamente a comissão de. b
ética petlsta (PL). Quer ter

-.»

motivo 'para' sair.'
, ",.

Eleições'1
A chamada mini reforma
eleitoral, criada a partir de

projeto do senador Jorge
Bornhausen (PFL), permitirá
o uso de placas na

campanha eleitoral, desde

que em propriedade
particular e não superiores a

quatro metros quadrados. A
proposta de Bornhausen
proibia uso de outdoors, que
têm área igualou maior que
vinte metros quadrados.

M '?enos, ne.
Vereador Ronaldo Raulino
(PL) prometeu provar na .

Câmara que o prefeito .

•

Moacir Bertoldi (P�), já .i:::

cumpriu mais de 80% das
-

realizações prometidas na

campanha de 2004. Dá para
acreditar? A ser verdade,
antes mesmo de pensar em

I
reeleição o prefeito se ;

obrigará a formular um . J

novo plano de governo. Em
tal ritmo, no final de 2007

,

não terá mais o que fazer.
Acorda Raulino!

Eleições 2
.

A informação é do Superior
Tribunal Eleitoral em

resposta a consultas de

partidos políticos. Como as

mudanças objetivaram
.

diminuir os gastos das
campanhas, coibindo o

abuso do poder econômico e

. o conseqüente desequilíbrio
.

na competição entre os

candidatos, o TSE considera

que o tamanho determinado

para as placas vai ao'
encontro da proposta.

,

Eu não!
Vereador Pedro Garcia ';,

(PMDB) fica tiririca quando
i

o comparam a um líder do

governo municipal de

plantão: Rebate, de pronto, .J

desafiando quem quer que .

J
seja a levantar seu tapete G
nestes quatro mandatos
consecutivos. Avoca para

,;
si o legítimo direito de, às

:)
vezes, concordar com

propostas do Executivo. O �

que, necessariamente, não :

sípnltlca atrelamento. :1

Eleições 3
o pentacampeonato em

2002 não foi benéfico
eleitoralmente para José
Serra (PSDB), então

apoiado pelo ex-presidente'
Fernando Henrique
Cardoso.Deputado Dionei
Walter da Silva (PT) acredita

que agora, se vier o hexa,
também não influenciará a

reeleição de Lula. "Seria
uma nomeação e não

eleição", compara. Mas não
arrisca palpite com o Brasil
sem o título.

Engenheiros
Amanhã, 19horas, no

. ::I

Market Place, o presidente c,

do Sindicato dos

Engenheiros de SC, José i
Carlos Rauen, reúne-se .�I

",

com engenheiros e .,

arquitetos da Prefeitura de
)

Jaraguá do Sul. Em pautaa
nova proposta do Estatuto

.I

. ,

do Servidor, abordando o

salário mínimo profissional.
e demais categorias . 1

equiparadas pela Lei, I

Federal 4.950-A/66. 1
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• POUCAS & BOAS
- Adaptação

, Câmara de Vereadores de Guaramirim antecipa a sessão ordinária
,-

, de hoje para as 10 horas. Regimentalmente, seria às 18 horas,
i quando todo brasileiro espera estar comemorando a vitória do

,

i Brasil no jogo de estréia contra a Croácia. A partida começa às
" .

! quatro da tarde. A mesma coisa no terceiro jogo da seleção,
l também às 16 horas, no dia 22, uma quinta-feira, dia em que o
: Legislativo de Guaramirim tem a segunda sessão da semana.
I

I�------------------------------------------�
I
Será? Eleição

Amave (Associação de
"

Moradores do Bairro Agua
Verde) realizou sábado a

eleição para escolha da,
nova diretoria, com apenas
uma chapa inscrita, que
recebeu os 61 votos

possíveis. O presidente da

associação até 2008 será
Luiz Hirschen, presidente
do PSB de Jaraguá do Sul.
A posse está prevista para
o dia 2 de julho, às 15
horas, na Recreativa da

empresa Menegotti.

! .

Era tudo que o

I governador licenciado
I

i Luiz Henrique da Silveira
: queria. A executiva
: nacional do PMDB
,

: decidiu ontem, por,

I . unanimidade, que o

partido não terá .

.

candidato próprio à
Presidência da

República. Por hora, o

pré-candidato ao governo
esta livre para fazer as

coligações da forma que
achar mais conveniente.
Pelo menos até algum
novo rebuliço na direção
nacional do partido,
rachada em pelo menos

três direções:
candidatura própria,
apoio a Alckmin ou a

Lu la.

Dissecando
Os tucanos prometem voar

baixo na campanha de
Geraldo Alckmin, 'que teve
oficializada sua

candidatura neste fim de
semana. Vão investir,
estrategicamente, no um

terço do eleitorado ainda
indeciso com relação à

campanha presidencial. O
PSDB já encomendou
pesquisas qualitativas
para esmiuçar o perfil dos
indecisos e tentar
convencer esse povo até
outubro.

i

I
I
I

I Depoimento
Ontem foi a vez do

procurador geral do
município, Jurandyr
Bertoldi, prestar
esclarecimentos na

Comissão Especial de
Inquérito da Câmara de

Jaraguá do Sul, que
investiga denúncia de

suposto favorecimento à
.

.

Viação Canarinho em

processo de quitação de
débito com o ISS no valor
de R$ 190 mil. O

procurador disse que a

tramitação do negócio
entre a Prefeitura e a

empresa aconteceu em
-

dezembro, mas a

execução foi em janeiro,
I conforme comprovam as
I

: ' notas fiscais dos
veículos recebidos pelo
município. "Não houve
qualquer ilegalidade no

ato praticado" resumiu.

I
•

Vandalismo
Já não bastasse ser

caótico e tumultuado, tem
gente 'estúpida o bastante

para dificultar ainda mais
o trânsito de Jaraquá do
Sul. Não, não estou
falando dos "barbeiros",
ou mau condutores, Refiro
me aos desocupados que
depredam tudo o que vêem

pela frente. Espelho
localizado em ponto
estratégico possibilitando
ao motorista enxergar onde
seria impossível, estava

lá, com o vidro estilhaçado
em mil pedaços.

•

(.

I
I

I
I
I

I
, Realidade
•

� Qual a responsabilidade
da Câmara de Vereadores
com relação ao asfalto
que falta ser feito na rua?
Há algum projeto que

.

beneficia a escola? Qual
o objetivo de se

candidatar vereador? As
,

Co'nfirm,ado
Depois de alguns meses

sem titular, o prefeito
Felipe Voigt (PP)
confirmou Rubens Fiedler
como o novo secretário de
Obras de Schroeder. Ele já
vinha respondendo
interinamente pela pasta.
Fiedler, que já ocupou o

cargo na gestão do ex

prefeito Osvaldo Jurek

(PMDB), é do PMDB, da
base aliada da

administração, que tem
como vice-prefeito o

peemedebista Luís

Aparício Ribas.

,
,

,

,
,

I
I

perguntas expressam as

dúvidas de estudantes da
rede de ensino de
Schroeder sobre a

atuação do Legislativo.
Aquelas, em específico,
foram feitas por alunos
da Escola Luiz Delfino,
onde foi realizada a

sessão de ontem.
r

, �--------------�----�,----------------------�

•

...

•

em ...

•

uar

A 18@ Noite de Queijos e Vinhos
no dia 23/06/06'

I
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REALIDADE: USUÁRIOS PRECISAM IR DE BICICLETA ATÉ PONTO DE ÔNIBUS, DISTr\.I�TE ATÉ 4 KM
•

•

•

. .

Prefeitura de Schroeder adota uniforme para os servidores

.

Rejeição das contas pelo TSE provoca críticas de vereador

CAROLINA TOMASELLI

� Segundo Pianezer,
Canarinho teria'
recusado pedido por
só ter quatro usuários

•

SCHROEDER Vice-

presidente da Câmara de
Vereadores de Schroeder,
Valmor Pianezer (PFL) teve

aprovado ontem, pela Mesa
Diretora da Casa, pedido de
envio de ofício à Viação
Canarinho, responsável pelo
transporte coletivo inter

municipal de Schroeder. O
vereador vai solicitar a

ampliação do trajeto da linha

Schroeder/Jaraguá do Sul,
acrescentando no percurso a

Rua 3 de Outubro, no Bairro

Braço do Sul.
Segundo o vereado� os

moradores da localidade que
trabalham no terceiro turno

(começa às 11h18) em empresa
,

de Jaraguá do Sul precisam se

. SCHROEDER - A Prefeitura de
Schroeder adotará e doará
uniforme para todos os servidores

públicos, tornando a iniciativa

pioneira entre os municípios do
<'

Vale do Itapocu. O projeto de lei
autorizativo foi aprovado em

segunda votação ontem, durante
sessão itinerante realizada na

Escola Básica Luiz Delfino.
De acordo com o projeto, o

BARRA VELHA A

recomendação pela rejeição das
contas de Barra Velha referentes
ao exercício de 2004 provocou a

manifestação do vereador José
Carlos Nene de Olivera (PP), na
última sessão do Legislativo. Para
ele, há um indício de que "algo
está errado" nas contas públicas,
que receberam recomendação
pela rejeição nos quatro anos do

primeiro mandato do prefeito

deslocar de bicicleta até a Rua
Marechal Castelo Branco,
distante até quatro quilô
metros, onde fica o ponto de
ônibus mais próximo. Lá,
deixam as bicicletas, que
utilizam para voltar para suas

casas. A situação foi relatada
pelo vereador na tribuna

.
'

durante sessão itinerante

realizada ontem, na Escola Luiz
-

Delfino. "E questão não só de

segurança. Eles sofrem em dias
de chuva, e agora, que está

começando o inverno, também
vão sentir frio", relata Pianezer,
acrescentando que "além de
tudo isso pagam R$ 2,50 de
tarifa, sem desconto".

J unto com o ofício,
informou o .vereador, será

anexado um abaixo-assinado,
iniciativa dos próprios usuários
diante da recusa da empresa em

ampliar o trajeto da linha para
atender os funcionários das

empresas de terceiro turno. Ele
conta que no começo de abril

traje feminino para a área

administrativa: será composto de

calça clássica e blazer preto e

camisete branco, enquanto os

homens vestirão jaquetas e calças,
sociais pretas e camisas brancas.

Já os vigias e motoristas de
ambulâncias receberão jaquetas e

calças pretas e camisas brancas.
No setor de Saúde, será adotado
para o traje feminino jaleco e

Valter Zimmermann (PFL),
reeleito em 2004.

A falta de remédios nos postos
de saúde do município também
foi criticada pelo vereador, que
citou entrevista concedida por
uma funcionária da Secretaria de .

Saúde admitindo a falta de
remédios. "Esta diretora da Saúde
diz que não tem os remédios
porque houve problemas na

licitação. Enquanto isto, o povo

,

• • •

• . '>i
CESAR JUNKES

Vereador vai enviar novo ofício à Canarinho anexando abaixo-assinado

enviou ofício à empresa
relatando a situação e fazendo o

pedido. A resposta negativa veio
no dia 12 daquele mês, com a

Canarinho informando ter

realizado levantamento que

da linha, o que justificaria a não

ampliação do trajeto. "Passei uma
cópia do ofício para os usuários e

esta semana eles me entregaram
o abaixo-assinado, comprovando

. que 13 pessoas da rua utilizam

aquela linha", contou. ,J

1

- .

apontou apenas quatro usuanos

" .

,

,

camisete brancos. E, no setor

educacional, as mulheres vestirão
calça e blazer preto e camisete

branco, e os homens, jaquetas e

calças sociais pretas, com camisas

brancas.
Presente na sessão, o prefeito

Felipe Voigt (PP) informou que o

município conta com cerca de
220 servidores e que todos
receberão os uniformes, que agora

serão confeccionados. Além de

padronizar a vestimenta, a

intenção é facilitar a identificação
dos funcionários, que, segundo o
prefeito, são freqüentement
confundidos. "O crachá também

•

é uma maneira de identificação,
mas se o funcionário vira as

costas, a pessoa já não sabe que
ele é. Com o uniforme, não restará

,dúvida", comentou Voigt.

1

i

,

doente espera em filas e sem

remédio. Mas será que em cinco

anos não aprenderam a fazer uma

licitação correta?", indagou o

parlamentar, propondo a forma
cão de uma' comissão de verea-
,

dores para fiscalizar os balancetes
financeiros da Secretaria de Saú

de, setor em que, segundo a

administração, são investidos R$
200 mil mensais. -

O pepista citou ainda a rejeição

)

do Executivo. ao projeto de lei,
aprovado por unanimidade no

último dia 17, que equipara e corrige
distorções salariais das orientadoras
educacionais. "O prefeito rasgou
nossos diplomas. Está na hora de
deixarmos de ser bonzinhos e dizer
a que viemos, porque para oprefeiro
não existe vereador na cidade". f,..
Câmara de Vereadores tem 10 dias
para analisar o veto, e a tendência é

derrubá-lo.
•

I

Vereadores mirins cobram obras e investimentos em educação
GUARAMIRIM - Atentos aos

problemas enfrentados pelo
município e atuando como

porta-vozes da comunidade, os

vereadores mirins de
Guaramirim apresentaram uma

série de indicações ao Executivo
e ao governo do Estado na sessão

da última sexta-feira. A área de

Educação recebeu menção
especial, como da vereadora
mirim Elisângela Sawulski, que

. solicitou à SDR (Secretaria de

Desenvolvimento Regional) a

construção de mais uma sala na
Escola São José para a instalação
de uma biblioteca e uma sala de
informática. Segundo ela, a

escola não dispõe de um local
. adequado para os livros e

computadores que vai receber.
Já a vereadora mirim Ariele

Conzati solicitou que a SDR

equipe a Escola de Educação
Básica São Pedro com umCentro
de Pesquisa. Outra indicação,

esta endereçada ao Executivo,
para que realize os serviços e

instalação de saneamento básico
no Bairro Corticeira. Outras
obras também foram solicitadas,
entre elas a reforma do campo

, de futebol suíço, do Bairro Rio

Branco, utilizado nas aulas de

educação física, conforme a

vereadora Bruna Albano.
Cássio Gaeski cobrou a

colocação de tubos 110 rio que
atravessa a Rua Pedro Graff. "O

,

esgoto que é jogado no rio causa

mau cheiro, insuportável para os
,

moradores da região" justificou
o vereador. E vereadora mirim

�

Ariele Conzatti solicita a

substituição das lâmpadas
queimadas na Rua Estanislau
Vick e na Rua Lauro Zimmer

mann, além da. colocação dos

suportes e bocais. Talita Santos

pediu que a administração
municipal agilize a construção de
casas populares.
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PALAVRA: INICIATIVA IRA REDUZIR PREJUIZO COM APREENSAO

•

KELLY ERDMANN
..

:� Feira vai acontecer
t dos os sábados' das \

� h às 13h ao lado do
I

ercado Municipal .

JARAGUÁ DO SUL - A

:primeira edição do Mercado'
,Show, instalado na Praça'
'Getúlio Vargas, centro do

,fhunicípio, deixou produtores•

iJlurais e artesãos satisfeitos.
, ovidade para quem passou

}?elo, local durante a manhã de

tsábado passado, dia 10, a feira
contou com a participação de
,e

Jbais de 80 comerciantes

.representados, que venderam

,desde grãos e alimentos colo

-niais, até artigos de decoração
.

. -'

com preços mars acessrveis.

Para a produtora Patrícia

,Raduenz, o projeto é uma

-maneira de reverter o quadro de

prejuízo causado pela apre

-ensão, encabeçada pela
'Vigilância Sanitária e Procon,
de todos os produtos oferecidos
na feira da quinta-feira, dia 18
de maio. No total, a família

•

Raduenz perdeu R$ 5 mil em

carnes, cucas, pães e derivados

sae leite por causa da falta de,
'.
J ,

.J

•

etiquetas de procedência e

refrigeração adequada dos

produtos.
Segundo Patrícia, omovimento
na barraca cresceu com o

Mercado Show. "Colocaram

água e luz na praça, melhorou
bastante", comenta. O artesão

Marcos Glatz tem opinião
semelhante e completa dizendo
que a feira é produtiva e tem

tudo para dar certo, mesmo com
a falta de hábito da população
jaraguaense de fazer compras
neste tipo dê iniciativa.
Outra conseqüência positiva,
de acordo com a vendedora
Rieti Kaczen, é a divulgação do
Mercado Municipal, que agora
serve de passagem para quem
transita ao redor das barracas.
Com' quantidade maior de
clientes circulando pelo local,
os negócios destes lojistas
tendem a aumentar, pelo menos
é. o que espera Rosi Lunelli,
presidente da Associação dos
Clubes de Mães de Jaraguá do. r

Sul, detentora de uma das salas
do prédio. Para ela e Rieti

Kaczen, o local está esquecido
e precisa de ações que in

duzam à comunidade a co

nhecer e comprar no Mer
cado Municipal.

. .

Odila Moretti é primeira mulher
a receber Prêmio Mérito Lojista
(. r

�J )ARAGUÁ DO SUL - O

presídente da COL (Câmara de

Dirigentes Lojistas), Waldemar
Schroeder, divulgou na manhã
de ontem, 12, o comerciante

vencedor do prêmio Mérito

Lojista 2006. Pela primeira vez,

desde a criação do troféu no ano

·2000, os associados elegeram
'uma mulher como destaque do

,

ano.

A proprietária da franquia
-jaragu aense da. marca O

Boticário, Odila Moretti,
�cebeu a notícia com surpresa
'durante o café da manhã de
•

'ontem. "J á tinha quase esque-
"cido do prêmio", comenta.
"

De acordo com Waldemar
•

Schroeder a escolha foi
realizada por meio de votação.
Dos 63'2 integrantes da COL de

Jaraguá do Sul, 556 partici-

-

param, numero correspon-
dente a 87% do total. O
Mérito Lojista é entregue
todos os anos para a personali
dade que desenvolveu traba
lhos junto à entidade e tam

bém tenha prestado serviços à

sociedade.
A empresária O.dila More

tti disputou o prêmio com

Rafael Nazário, Ronald Kahn
topp e Olivia Nagel. A votação
começou em maio e o troféu
será entregue durante home

nagem marcada para o dia 21
de setembro, no Clube Atléti
co Baependi. Além de Odila,
venceram a votação do mérito,
respectivamente desde a

criação: Hans Breithaupt,
Victor Emmendoerfer, Udo
Wagner, Waldemar Behling,
Iva Ewald e Bruno Breithaupt.

Odila Moretti é proprietária da franquia O Boticário em Jaraguá do Sul

PIS/Pasep
Cerca de 760 mil trabalhadores
não sacaram o abono do PIS/
Pasep e correm o risco de perder
o.benefício de R$ 350, de acordo
com o Ministério do Trabalho. No
total, Caixa Econômica Federal e
Banco do Brasil têm R$ 266
milhôes para pagamento dos
abonos.
O prazo para o saque do benefício
termina no próximo dia 30 e o

trabalhador que não realizar o

saque perde o direito e o recurso

vofa para o FAT (Fundo de
Amparo ao Trabalhador).No país,
mais de 607 mil trabalhadores
ainda não sacaram o PIS, pago
pela Caixa aos funcionários da
iniciativa privada. No caso do

Pasep, pago pelo Banco do Brasã,
151 mil servidores ainda não
retiraram o benefício. De acordo
com o Ministério do Trabalho, dos

•

10 milhões que tinham direito,
. 92,6% já sacaram o abono.

Têm direito ao abono salarial
trabalhadores ou servidores

públicos que estiverem' nscrtos.
no PIS ou Pasep há, no mínimo,
cinco anos; tenham trabalhado, no

•

mínimo, 30 dias para
empregadores participantes dos

programas em 2004; tenham sido
informados corretamente na Rais;
e tenham tido um salário mensal

correspondente a, no máximo,
dois salários mínimos em 2004:

CESAR JUNKES

. J
I

.

Movimento foibom e devemelhorarcom divulgação, acreditam vendedores

HORÁRIOS
O Mercado Municipal da Av. Getúlio Vargas fica aberto de segunda
feira a sábado. Durante a semana a maioria das lojas atende das 8h
às 18h, sendo que algumas iniciam as atividades um pouco mais
cedo, às 7h30. São estabelecimentos que comercializam grãos,
alimentos coloniais, sorvetes e artesanatos.
Já o Mercado Show funciona sempre nos sábados, ao lado do

Municipal, das 6h às 13h. Além de produtos alimentícios, artesanatos
.

,

e venda de chopp da empresa Eisenbach, de Blurnenau, quem visitar",
a feira vai fazer as compras animado por música ao vivo .•

•

Folha de segurança impede
falsificações em Schroeder

SCHROEDER-Com receio de ter

que enfrentar possíveis fraudes em.
documentos, o Cartório Jacoby, de
Schroeder, não depende mais
apenas da autenticidade de
carimbos e assinaturas. Atual
mente todas os documentos que
saem do Tabelionato de Notas e

Registro Civil são lavrados em

folhas de segurança, confec
cionadas na mesma gráfica
paulistanaque prestaserviços àCasa
da Moeda, do Banco Central do

•

Brasil.
Conforme explica o tabelião

Sergio Paulo Jacoby, responsável
pela iniciativa, única na região do
Vale do ltapocu, as falsificaçóes feitas
com produtos químicos são co

muns em metrópoles como São

Paulo, cidade de onde. trouxe a
•

novidade. Nasmodificações, ilegais
econsíderadas crime pelo Código
Penal, o papel anti-fraude muda de
éor (de verde para tom amarelado)
e em ambos os lados aparecem as

,

palavras "nulo" e "alterado". Caso

alguém copie um documento,

através de equipamentos de
scanner e, em seguida, tente impri
mi-lo a laser, as laterais da folha
indicam claramente o termo
" ,.. . "

copia .

Mesmo sem ter registrado
nenhumaocorrência deste tipo até
hoje, Jacoby diz que a medida d€

segurança, iniciada há poucomais
de um ano, pode inibir supostas

-

tentativas. "E uma garantia para o
cidadão", salienta. Porém a auten

ticidade custa duasmil vezesmais,
pelo menos ao cartório, que gasta
R$ 2,10 com cada uma das folhas
lavradas. Para os tabelionatos que
continuam a utilizar o método

•

comum, o valor pago pela mesma
quantia não ultrapassa os dois
centavos.

Vale lembrar que nenhum
destes custos, mesmo diferen
ciados, podem prejudicar os cida
dãos que necessitam dos serviços
dos cartórios. A corregedoria
obriga os tabelionatos a cumprir
os preços indicados emuma tabela

igualmente fixada a todos.

MÉTODO COMUM •

o Tabelionato de Notas e Ofício de Registros de Jaraguá do Sul ainda
não aderiu às folhas de segurança. Para a tabeliã designada, Patrícia
Tavares, a mudança "não chega a ser necessária". Isto porque, o

controle de legalidade é feito através de selos de fiscalização, carimbos
e assinaturas. Além disso, ela explica que mesmo nos papéis comuns

é possível identificar alterações. "Vai aparecer de qualquer jeito",
finaliza.

Analistas, no entanto, :
I

recomendam cautela. ''As ações I

_do BB são um investimento de
risco, pois, por ser estatal,
historicamente, ele tem sido
usado com fins polITicos",
observa o consuâor Mauro
Halfeld.Segundo Halfeld, a
valorização das ações do BB

depende do futuro polflco do :

país, do papel que o govemo :
,

eleito neste ano dê ao banco e do :
,

grau de profissionalização que :

lhe imprimirá.
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• CORREIO ECONOMICO

Negócio fechado
A Weg acaba de fechar um pacote de 1 milhão de Euros para
ampliação da fábrica de cimentos Mardin, da Turquia, através do
distribuidor local Dal Elektrik, parceiro da Weg há mais de dez
anos na distribuição de motores e drives.Os motores de média
tensão são o destaque do fornecimento: são três peças com seis

pólos e que vão de 2.100 até 2.600kW em 6,3kV. Dentre os

inversores, todos com interface de comunicação PROFIBUS-DP
e com potências que variam de 2,2 à 1120 kW, oito deles serão

• •

entregues já montados nos painéis Weg e os demais serão

integrados aos painéis de controle do sistema, pela Dal Elektrik,
na Turquia. O fàrnecimento inclui ainda mais de 30 motores de
baixa tensão entre 400 e 690V.A Mardin Cimento produz mais de
700 mil toneladas de clinker e mais de 1 milhão de toneladas de
cimento por ano. A empresa pertence ao grupo OYAK, líder do
segmento no país com seis fábricas e duas plantas de
beneficiamento.

I
I
I

Reserva de ações i
,

Começou ontem o período de I
reserva de ações do Banco do 1
Brasil para os investidores. I
interessados em participar da I
oferta pública que colocará no I

mercado 5,6% do capital social !
do banco -urn total de 45.441.459 i
ações ordinárias (ON). Na oferta

,

de varejo, destinada às pessoas I
I

físicas, o prazo para reserva

acaba no dia 23 deste mês.O
Banco do Brasil é o maior banco
do país e, no primeiro trimestre
de 2006, despontou como o

segundo mais rentável entre os I

20 maiores bancos dos EUA e do !
. I

Brasil, segundo ranking da I

Economática. Sua rentabilidade
sobre o patrimônio líquido (ROE)
foi de 32,4%, só inferior à do Itaú J

,

(35,7%), segundo a consutona '

Risco

• INDICADORES ECONÔMICOS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS.� $ POR REÀl

, o �

,�o

•

EURODOLAR (EUA) COMPRA VENOA

COMERCIAL 2,288 2,290 11 COMPRA VENOA

PARALELO 2,277 2,380 lit 2,859 2,861 11:
,

PESO (Argentina) ,

TURISMO 2,207 2,363 . 11 ,

I 0,736 lit:0,746
,

,

• BalSAS DE VALORES
. ::

,
..

'
.

• POUPANÇA

•

,

"

,
,
•

,

•

-

PONTOS OSCILAÇAO
lit BOVESPA 33.554 -4.33%
lit DOW JONES (N. York) 10.925 -o 13%

lit MERVAL (B. Aires) 1.512 -4560/0

lit NIKKEI (Tokio) 16,951 -1,390/0

0,653

•

• CUB maio

R$ 863.55

•

,

\
I

• LOTERIAS
• •

•

• �egasena .

• Lotomania
•

.

� Loteria Federal
�

, ,�" " ,,<,., '

Concurso: 627
09 - 24 - 27 - 28 - 30 - 31 - 37

47 - 53 - 61 - 72 - 78 - 81 - 83

84 - 86 - 87 - 92 - 93' - 00

concurso: 04043
1 ° Prêmio: 48.807
2° Prêmio: 35.820
3° Prêmio: 53.875
4° Prêmio: 65.031
5° Prêmio: 03.078

•

•
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• OCORRÊNCIAS POLICIAIS

u
,

Tentativa de golpe.

, .

•

, , '

•

)1

r
j

Preso em flagrante o

jovem S.R.M., 16
anos, que invadiu
uma casa na Rua
Rudolfo
Hufenuessler, Centro.
Ele estava furtando

Furta I
Foi furtada uma bicicleta

•

marca Calai, modelo
masculino Montana de
cor branco com

vermelho, que estava nos

fundos de um

estabelecimento
comercial na Rua Erwina

Meneqctti, Bairro Vila .

Rau. O furto ocorreu por
volta das 16h30min de
sábado.

s :
. Em flagrante

� � (

·
r,
.I.

"

·

.,

·

.,

: i
.

( 'f""
-

j ;

. ,

uma maquina
fotográfica, marca

Toshiba modelo
RPM3, quando o dono
da residência chegou

,

�). e conseuuru segura-
lo até a polícia

� J chegar..

f j
'.

f_ J-.

(

•

� t ,

, "

,

..

'
...

�,
� "

• •

•

I'·· ,

, ,(_;_i)

, I' ..

"

,

, .

(, ,

.-, ..

IT

11.

�, '

.J _

Furto em

residência

Furto II
Foi furtada uma bicicleta
Monark, modelo Tropical,
que estava no

estacionamento do

Supermercado Brasão, na

Rua Walter Marquardt. O
furto aconteceu às
18h30min de sexta-feira.
E na quinta, dia 8 de

junho, foi ,furtada a

bicicleta Monark Tropical
de cor roxa, que estava na

garagem de urn edifício
na Rua Leopoldo
Malheiro, Bairro Centro,

,
"

•

Assalto
o Sr. P.O,B" 57 anos,
'foi assaltado na noite
de sexta-feira, na

ciclovia atrás da Auto
Elétrica Jaraguá, Vila
t.atau. Segundo relato
à polícia, ele foi
abordado por um

rapaz, que encostou
uma faca nas suas

.costas, e duas

moças. Eles levaram
sua carteira com

documentos pessoais
e R$ 40 reais,

•

Acidente fatal I
Duas pessoas morreram

e dez ficaram feridas em

uma colisão entre um

ônibus, M.Benz Mpolo de
.

Ji-paraná - RO, e um

carro., GM/Chevette de
Palmitos, no Km 128,6 da
BR 158 em Caibi - SC. O
acidente aconteceu às
1 h45min de domingo.

Acidente fatal II

Invasão e

ameaça
Levado a Delegacia o

Sr, E.D, por invadir
uma empresa, nesse

domingo, na Rua
Frida Piske Kruger,
Bairro Barra do Rio
Cerro. Ele estava

embriagado e inva.diu
. ,

a empresa para
"

cobrar uma dívida de
.

um dos funcionários.

•

,

O motociclista M.C.C., 21
anos, morreu por volta
das 4h40min de sábado,
após bater contra uma

árvore, o passageiro N.B.,
21 anos, ficou

gravemente ferido, O
acidente aconteceu no

Km 545,9 da BR 282 em

Chapecó.

Atropelamento
o ciclista D,T., 58 anos,
morreu atropelado no Km

92,1 da BR 163 no

município do Guaraciaba.
'. Ele foi atingido pelo
veículo lveco/Dayll de
Concórdia na tarde desse
sábado.

::; • FALECIMENTOS
,
O"_,J

Fale.ceu às 02:00h do dia 11/06, o senhor Conrado Leier, com idade
1=1

de 73 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e
�f
�l_

o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.
�E, Faleceu às 14:30h do dia 09/06, a senhora Edetraudt Kannenberg,
,:' com idade de 55 anos. O velório foi realizado na Capela de Testo Rega

•

Ht, em Pomerode e o sepultamento no cemitério de Testo Rega.
s!. Faleceu às 10:00h do dia 09/06, a senhora Iso Ida Muller, com idade

i';, de 82 anos. O velório foi realizado na Igreja Evangélica Luterana

(;, Jacuaçu e o sepultamento no cemitério de Jacuaçu.
, ..

•

\

O CORREIO DO POVº
,

SEGURANÇA: RESTARAM APENAS TRÊS FRASCOS QE PERFUME

•

A Sra. A,G.G., 47 anos, foi vítima de uma tentativa de golpe
por telefone no sábado. Ela recebeu uma ligação cobrar,

l· onde lhe disseram que foi sorteada na Brasil Telecom e

.;; não precisaria fornecer dados pessoais apenas que tivesse
) em casa três produtos da marca Nestlé. Na seqüência )

o pediram para que comprasse cinco cartões telefônicos da
(/ operadora Tim, sendo que a Sra. A.G.G. desconfiou de
" um golpe e desligou o telefone.

•

,

,

, )

Fiscal da Prefeitura ordena a saída de ambulantes da Praça

KELLT ERDMANN
,

,

... Polícia ainda não
sabe o paradeiro
dos bandidos e

.

.procura pistas
}ARAGUÁ DO SUL _ Quatro

homens armados com revólver
assaltaram uma loja de produtos
importados, instalada no centro
de Jaraguá do Sul, no início da

madrugada de ontem, 12. A
., '.,.

estima.e que o prejuízo gire em

torno de R$ 15 mil, entre

perfumes, bebidas alcoólicas e

artigos quebrados, como louças
de cristal e conservas de
alimentos.

O arrombamento, seguido
de furto, ocorreu por volta da
meia noite. Quinze minutos

depois; a família Gumz,
proprietária da Import Way, foi
avisada por telefone, pela
Polícia Militar jaraguaense. Na
manhã de segunda-feira, a

vitrina externa, no cruzamento

das ruas Quintino Bocaiúva e

Carlos Haferrnann, ainda
estava quebrada, com pedaços
de vidro espalhados pela calçada

.

e entre os produtos que sobra
ram dentro da loja.

••

}ARAGUÁ DO SUL _ Três

vendedores ambulantes
acabaram sendo retirados da

,

Praça Angelo, Piazera, centro
de Jaraguá do Sul, na manhã de

ontem, 12. A ordem foi do
fiscal de Posturas da Prefeitura,
Carlos Piske, amparado pela
Legislação Municipal que

impede a comercialização de

produtos em vias públicas e

sem licença.
De acordo com Piske, os

três homens estavam depre
dando o patrimônio público,
além de causar desconforto a

quem passa pelo local
diariamente. "Eles bebiam um

litro de conhaque. São desa

forados", condena.
Enquanto um Po-licial

Militar acompanhava a

retirada dos artesanatos, o

ambulante Antonio Maceno

Alves, 52, não se conformou
•

com a situação. Ele diz que não

Furtaram na

madrugada de
sábado uma jaqueta
preta de veludo que
estava na garagem
de uma casa na Rua
Carlos Zemke, Bairro
Vila Rau. Dentro da

�:':. jaqueta havia
,

. documentos pessoais
e cartões da Caixa
Econômica Federal e

•

Unibanco.

BL_ �

•

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

ti7!
" �,

,

.,

�

£j
. Is;

•

,

'

,,"

Assaltantes atiraram uma pedra na vidraça e conseguiram entiar na loja, polícia não tem pista

De acordo com Marisa Reis

Gumz, dona do estabeleci

mento, os assaltantes quebra
ram o vidro, de aproximada
mente um centímetro de largura,
com uma pedra, que ficou jogada
no chão até a chegada da PM.
De todo o estoque de perfumes
(quantidade ainda não divul

gada), sobrou apenas três frascos

intactos. Nas gôndolas, prate
leiras inteiras de bebidas fica
ram vazias. A Import Way,
inaugurada há 12 anos, nunca

havia sido assaltada.

q
b

da, fugiram em um automóvel
,

ainda não identificado. �s
testemunhas, ameaçadas por ttl?
dos assaltantes, não têm certeza
do carro utilizado na ação, �9-s
identificararn-no como sendo
um Honda Civic ou um PÓkC0.

,)

Até o fechamento desta edição,
nenhuma informação sobre ,cps
ladrões foi divulgada. ti

.

Conforme os policiais e

seguranças privados que vigia
ram o local durante a noite, os

quatro rapazes entraram na loja,
furtaram os produtos e, em segui-

I)I
.

If

,
•

•

, ,
.'

•

,

11
PIERO RAGAZZI DE FREiTAS ,

•

faz mal a ninguém e apenas
quer trabalhar. "Não temos

condições de comprar barracas
e não conseguimos a licença da
Prefeitura. Somos obrigados a

sair daqui".
Mesmo se os ambulantes

tentassem novamente a

liberação, não conseguiriam.
•

Conforme explica o chefe do

setor. de Fiscalização de

Posturas, Tarcísio Buzzi, a

administração pública não

concede licença para ninguém,

pelo menos por enquanto., A
idéia é formar um local próprio
para este tipo de comércio, o

chamado camelódromo. Po

rém, até agora, não há data ne111

um espaço definido para isto

(Kelly Erdmann)

•

, ,
•

}ARAGUÁ DO SUL '_ Porte

ilegal de arma de fogo e crime

ambiental foram os motivos que
levaram, Fábio Deretti, 26 anos,

e Evandro Marcelo Deretti de

Santo, 30, para o Presídio

Regional de Jaraguá do Sul na
tarde de domingo, 11. De acordo

com informações repassadas
pela Polícia Civil de Jaraguá do

Sul, eles voltavam de uma caçada
em um bananal de Schroeder,
quando foram abordados pela
Polícia Militar de Jaraguá do Sul,
no Centro domunicípio. O caso

também foi informado à Polícia

Ambiental de [oinville.
No carro onde F.D e E.M.D.S

estavam, foram encontrados uma

espingarda e um quati morto. O
processo por crime ambiental
vai de seis meses a um ano, mas

é respondido em liberdade
mediante a realização de tra-

•

balhos comunitários e paga
mento de R$ 500 a cacía
animal abatido. J á a pena para

porte ilegal de arma é de três
,

anos e meio a cinco anos de
,

prisão. Os dois não tinham
antecedentes criminais.

(Daiane li ielini)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SAÚDE: MAIS lJMA ETAPA VENCIDA

Projetos da OAB são debatidos
durante visita à Jaraguá do Sul

•
•

, l

i

23a subseção de [aragua do Sul;
OsmarGraciola, com a delegada
da subseção, Lúcia Gesser e 6
procurador geral do município,
[urandyr Bertoldi, entre outros;
a fim de debater também sobre o
projeto "Mutirão do Advogado",
que será lançado no final do mês

,

de julho. "E uma

,

}ARAGUÁ 00 SUL - Como

etapa do projeto "Interação
Total", o presidente da Caixa
de Assistência dos Advogados
de Santa Catarina, Paulo'
Roberto de Borba, visitou
ontem a subseção da OAB

(Ordem dos Advogados do
Brasil) em Jaraguá do Sul para
compreender 'melhor a

situação e as necessidades dos

profissionais de Direito no

município. Esta é a sétima

edição do projeto, realizado
desde 1998, e inclui as 40

subseções da OAB no Estado.

Jaraguá do Sul foi a 32a subseção
visitada por Borba em Santa
Catarina.

A Caixa de Assistência dos

Advogados de Santa Catarina
é um órgão da OAB que existe

desde 1948 e oferece previ
dência, plano de saúde, seguro
de vida, cooperativa de crédito
e serviço de empréstimo de
livros na livraria virtual da
Caixa de Assistência. Nesta

edição, além de todas as

subseções do Estado, o roteiro
inclui também outros 24

DIVULGAÇAo
Estado da Saúde, Carmem
Zanotto, liberou mais R$ 1,2
milhão para a obra de nova ala de

internação. "Investimos aqui no
São José valor equivalente ao que

.

investimos 110 Hospital Jaraguá,
pois são entidades semelhantes e

que atendem com igual qualidade
a comunidade de Jaraguá do Sul",
destacou o empresário Wandér

,Weege.
Desde o início do desenvol

vimento do Plano Diretor, de
acordo caiu o presidente do
conselho deliberativo, Paulo
Mattos, foram reformados e

remodelados seis apartamen-tos e

reconstruída aUnidade de Terapia
Intensiva - UTI. O hospital
ganhou, também, nova unidade de
urgência e emergência com 500m2,
apro-ximadamente, a restauração
da Ala. Santo Antônio (que
atende pacientes do Sistema
,

Unico de Saúde), a instalacão da
, ' ,

Agência Transfusional e a nova
,

unidade industrial, com 6001U2,
para o almoxarifado, manutenção
e processamento de roupas,

entregue em abril. Urna das

próximas etapas é a construção de
uma nova unidade de internação,
ocu-pando UIU prédio de quatro
pavimentos, com 5.600 metros

JULIMAR PIVATTO
,

i� Está em andamento
,
,

a construção da nova

ala 'de internação com

quatro pavimentos

�

açao
,

corporativa, em que cada
escritório de advocacia assume it
responsabilidade de agilizar a

solução" dos processos,
,

minimizando os acúmulos do
, ,

Judiciário", explicou Graciola,
,

ressaltando que não será
,

realizado um evento formal para
, ,

divulgar a ação local. Outra
novidade é que a partir do dia �

,

de julho não haverá' mais
I

publicação impressa do "Diário
I

da Justiça", estando disponível
. I

apenas na versão online, no site
,

www.stf.gov.br.
I

A inscrição na Caixa de
,

Assistência dos Advogados de
I

Santa Catarina acontece a partir
da aprovação do bacharel n�

,

avaliação da OAB. Na subseçãp
da OAB, há 303 .advogados
inscritos. No ano passado, p
órgão realizou cerca de lp
milhões de atendimentos de
saúde. (Daiane Zanghelini) ,

,

. ,

PIERO ,RAGAZZI DE FREIT�S

}ARAGUÁ DO SUL - Com o

apoio financeiro no valor de R$
500 mil, por parte do empresário
Wandér Weege,da Malwee

, Malhas,' foi inaugurado na tarde
,de ontem o 'novo pronto
t atendimento do Hospital São
�José. O setor faz parte de um

� conjunto de obras nas alas Santo
,

�Antônio e do pronto-socorro,
"

� cujo investimento total foi de R$
•

�� 1,5 milhão, sendo que a diferença
:�foi bancada pelo Governo do

'�Estado, Prefeitura Municipal e

�:;ihiciativa privada. Segundo o

presidente do conselho
deliberativo da Sociedade Divina

tprovidência, advogado Paulo
, t

'

_

" Mattos, esta é mais uma etapa do
[''Plano Diretor, elaborado com o

Génvolvimento empresarial por
2fueio da ACIJS, uma parceria
cÍhiciada em 2004. "Está sendo
. (f�ita uma readequação domodelo
·{.rtadicional de atendimento do

"hospital", ressalta Mattos. O
Plano deverá envolver a reforma
de várias alas do hospital, num
investimento aproximado de R$
13 milhões. Segundo o advogado
Paul.o Mattos, do total do

investimento, cerca de R$, 4,5
���inilhões, virá do Governo do
Estado. "Um milhão de reais já
-

vieram", disse Mattos. Ontem,
::;�urante a solenidade de

';:�jnauguração do novo pronto

Si!;rtendimento, a secretária de
,��

.,

Presidente do Conselho, Paulo Mattos, destacou elaboração do Plano Diretor

quadrados, dotado de helíponto no
piso superior, para receber com
maior rapidez, pacientes ern

situação de risco. Contrato para
,

viabilizar o projeto foi assinado
recentemente entre a Sociedade
Divina Providência, mantene
dora do hospital, e a Construtora,
Hahne.

De acordo com números

divulgados pela instituição de
saúde, a comunidade hospitalar é
formada por 412 colaboradores.

EIU 2005, foraminternados 7.615

pacientes, 59% por meio do
,

Sistema Unico de Saúde, sendo
que 76% desse total era de Jaraguá
do Sul. O pronto socorro prestou
54.147 ' atendimentos, com

média mensal de 5.512 pessoas e

média diária de 150

atendimentos, sendo 78% de

pacientes do SUS. A ocupação
média do Hospital São José é de
86,850/0,' com 4,16 dias de

•

. , .

muruciptos.
Durante a visita, Borba

conversou com o presidente da

- .'

ocupaçao por paciente.
•

VEJA ALGUNS NÚMEROS:
Total do investimento: R$ 13 milhões, divididos entre iniciativa privada, Governo Estadual e Prefeitura

Municipal
Valor já investido: R$ 4 milhões

.

Obras já concluídas: nova UTI, nova unidade de urgência e emergência, novo pronto-atendimento, nova

ala Santo Antônio, seis novos apartamentos, agência transfusional e nova unidade industrial, composta
por almoxarifado, manutenção e- processamento de roupas
Obras em desenvolvimento: nova unidade de internação, ocupando um prédio de quatro andares, com
5,600 metros quadrados, no valor de R$ 5 milhões

'1-;
,

,

, ,

,

Paulo de Borba e o presidente da OAB em Jaraguá, Osmar Graciola
,

I
I
,

, .

Vacinação contra poliomielite
não atinge a meta na cidade

,

,

I
I
,

,

Terça e Quinta-feirao comércio de Jaraguá
do Sul e algumas
repartições públícas da
região já definiram os

horários de
funcionamento hoje e do
dia 22 (quinta-feira),
quando acontecem os

jogos do Brasil, durante \

a Copa do Mundo.
Confira na tabela ao lado
os horários de

.v , funcionamento dos ,

•

j
(

principais serviços da
região.

;. Prefeituras M.uniclpais 'i' •.•�i : •••• '.
',.

•

,
'

A secretaria de Saúde instalou
cinco.barreiras de vacinação no

A

município: praça Angelo
•

Piazera, Shopping Breithaupt,
Supermercado Angeloni, Posta

.

Marcolla e Posto Emmendorfer.
O Pama I (Czemiewicz) e demais
postos de saúde também
atenderam das 8h às l7h.
,O Estado conseguiu

imunizar 79% das crianças, em
um total de 493 mil. Apesar de
superar amédia do ano passado,

}ARAGUÁ DO SUL -

Levantamento realizado pela
equipe de Vigilância Epide
miológica de Jaraguá do Sul,
ligada à secretaria de Saúde,
constatou que o número de

crianças vacinadas contra

poliomielite no município ficou ,

abaixo do esperado: foram
, vacinadas 8.553 crianças de até
quatro anos de idade, o

equivalente a 830/0 da meta. O

objetivo era vacinar 9.732

crianças, ou seja, 950/0 das

crianças do município. O
número total de crianças de

Jaraguá do Sul é de 10.244.
Dessa forma, a campanha

contra a paralisia infantil
. " ".

continua ate a proxima sexta-

feira, 16. A vacinação contra

poliomielite em todo o país
começou na segunda-feíra, 5. No
município, o Dia ,"D" aconteceu
no sábado, .10, e o movimento

maior foi no período da tarde.

• Jaraguá do Sul ,

•

Inclusive Procon, Conselho Tutelar e Postos
de Saúde
•Guaramlrim
Inçlul posios p� saude

, ., ,

·Corupá
, Inclui poslos de saúde
• Schroeder
Inclui, post?S de saúd� ,

L
, '

• Massaranduba
-, .,

c.. I

'Jaraguá do Sul
Pama e Posto de Saúde da Reinaldo Rau

, �,.._' ,__,_--,---,�-,

•Guaramirim
pron\o·aten�jf!!!m.IflJ!o..l:I.º"�P!t�§il.n.!�J1j!!!!!Q__ ,

·Corupâ .'

Pronto-atendimento da Rua NerelJ Ramos

Lojas,rt"'.' ..,

. �

a vacmaçao contra a

poliomielite em Santa Catarina
ficou abaixo do esperado. Em
todo o país, foram imunizadas
6,8 milhões de crianças com/até
cinco anos de idade, o

equivalente a 40% da meta de
imunizar 17 milhões de crianças
de até cinco anos de idade,
estipulada pelo Ministério da
Saúde. A segunda etapa da

campanha acontecerá no dia 26
,

de agosto, (Daiane Zanghelini)

• Em toda a região
sese
Bradesco, Banco do Brasil, Santander,
Unlbanco e Caixa Econômica

'

H�"B�C�·���c���----��
OGM Paraná,

, ," •
, --

.; I
"

I�

..
, ,

•

," I
� . .-

fr'

,
,

• Em toda a região

• Em toda a região

,

\

•
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,

CORUPA: TERRA DA BANANA COMPLETA 109 ANOS
•

•

•

•
'

.• • •

KELLY ERDMANN da banda
MAISFESTA
Mesmo com a passagem do dia
oficialmente reconhecido como

aniversário de Corupá, a

programação festiva continua até
22 de julho:
- Dia 8: Baile da Terceira Idade, às
14 horas, no Salão Paroquial da
Igreja Católica; às 15 horas, busca

o

das majestades do tiro com

concentração na Praça Arthur
Müller e retorno às sociedades
marcado para às 16h30; em
seguida, show cultural da banda

Curingas, no mesmo local.
- Dia 9: às 13 horas,
apresentações de grupos folclóricos
no palco da Praça Arthur Muller;
depois, às 15 horas, a prefeitura
instala telões para transmissão do
jogo final da Copa do Mundo da
Alemanha, independente de quais
seleções participam da disputa. O
encerramento da festa acontece
com o show da banda jaraguaense
In Natura, a partir das 17 horas.
- Dias 14, 15 e 16: 3° Encontro de
Trilheiros Bananalama. Inscrições e

mais informações no endereço
virtual www.bananalama.com.br.
- Dias 21 e 22: 15° Jeep Raid de

Corupá. Para participar, se inscreva
pelo telefone (47) 3375-1619" com

Lui. .

salão do Seminário. Dois dias

depois, o mesmo local recebe o

Encontro das Mulheres Agri
cultoras de Corupá. O evento

ainda está em fase de pro

gramação, mas, O' tema esco

lhido este ano para as palestras
e debates gira em torno dos
direitos garantidos a estas

mulheres pela legislação
vigente. Interessadas em parti
cipar podem (se inscrever pelo
telefone 3375-2216, comMaria

Depin, da Epagri.
Na sexta-feira, 7, data do

aniversário de Corupá, a equipe
do Serviço Social do Comércio
(Sese) vai até a Praça, a partir

,

das 10h, e oferece exames
o

gratuitos a quem passar pelo
local. Para a diversão das

crianças, o projeto Ação Comu
nitária traz brinquedos infantis,
como piscina de bolas e cama

elástica. O encerramento fica

por conta da cantora jar a
guaense Franciele e da banda
Alta Rotação, às 17h.

. ,.., , '"

an1maçao e

Champagne. No domingo pela
manhã, é a vez da população
participar ou apenas assistir ao

I

desfile comemorativo e à

corrida rústica. Ambos ocorrem
na Rua Getúlio Vargas.

,

A tarde, acontece o Festival
Municipal da Canção. Logo ern

seguida, a Praça Arthur Müller
recebe os shows dá dupla Kauã
e Kauê e da Banda Xodó
N acionaI, que tem dois

....
o

Programação inclui
Shows na Praça Arthur
Müller e encontros no

Salão do Seminário

CORUPÁ - No próximo dia

7, Corupá comemora 109 anos

de fundação e a festa para
comemorar a data inicia no

sábado, 1 o de julho. Durante
todo o mês" a Praça Arthur

Müller, no centro, e o salão do
Seminário Sagrado Coração de

Jesus, na Rua Pe. Gabriel Lux,
são os palcos escolhidos para
shows, apresentações
folclóricas e encontros.

Para começar o período
festivo, no primeiro final de
semana de julho; o Rotary Club
de Corupá organiza um baile, no
Seminário, com ingressos
avulsos vendidos por R$ 30

cada, no Rotary de Corupá. A

corupaenses entre os

integrantes. De acordo com a
o secretária de Planejamento e

Desenvolvimento Turístico,
Alice Maçaneiro, as

, apresentações começam às 16
horas e devem se estender

apenas até o início da noite para
não causar incômodo aos

moradores próximos.
Na noite de segunda-feira,

3, a Câmara de Vereadores

homenageia os 100 anos do

Orquidário Catarinense com

sessão solene a ser realizada 110

RÁDIO

JAQA.GUÁ
IOlO

www.jaraguaam.com.br
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Qzias AlveS Jr.

BigusÇU em Foco
Claudio Guqelmln

O Iguassu
-.' .. '

",

Lucia Andolofato
O Vale

Luciano Weber
A. Gazata to Fernando Bond
�"" """,,�,�

o

CNR/SC

o o 00

o

B telhO
ROnald�at�rinansaDestaque

Quiríno Loeser :
O Tempo

'

''<

o o 00 se
AssOCiação <los Diários dO'lntenor '

•

fabiola Gazoní
Diário da Manhã Juliana SChneider ,PatrIcia MoraesSul Brasíl 'Correio do Povo

-_ ....'-_.

•

Angela de Oliveira
Folha da Cidade

,
Olil/ete Salmoria
Correio Lageano

, '
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!li NOVELAS
� GLOBO - iSH

Sinhá Moça
Adelaide explica para Inez que José
Coutinho não está conseguindo
trabalho e que quer lavar roupa para
fora. Inez se oferece para ser sua

primeira freguesa. Coutinho procura
vários advogados, mas ninguém quer
defendê-lo em sua luta para provar que
Adelaide é sua escrava. Sinhá Moça
pede que o Barão permita que reate seu

namoro com Rodolfo, em vão. O
Capitão conta para Sinhá Moça que
recebeu do Barão a ordem de vigiá-Ia.
Sinhá Moça tenta ir até a senzala ver

Fulgêncio, mas o Capitão não permite,
deixando-a indignada. Dimas retorna à
cidade e mostra a Frei José que agora
tem uma carta de alforria autêntica.

,

� GLOBO -19H

Cobras e Lagartos

•

Sushi se abraça com Bel. Bel e Duda
ficam abalados com o encontro.
Martim tem uma recordação de lI,t1aria,
dizendo que iria largar alguém para
ficar com ele. Estevão fica furioso ao

saber que Sushi está morando na casa
,

de Duda. Duda garante a Foguinho que,
se precisar, deporá a seu favor. Milu
visita Shirley, que promete contratá-Ia
como assessora de boas maneiras
quando ficar milionária. Martim mostra

para Letícia a foto de Nikki no jornal.
Celina é Dr. Victor ficam horrorizados
com os planos megalomaníacos de

Foguinho. Estevão vai com Durval, do
abrigo de menores, pegar Sushi na

casa de, Silvana. Foguinho fica
desesperado ao ver tantos homônimos
em frente ao juiz. .

� GLOBO - 21H

. Belíssima
Júlia diz não entender como Bia jamais
quis conhecer o(a) filho(a). Mônica
'guarda carinhosamente o livro de

.Aqullíno. Bia manda que Júlia não
interfira mais em sua vida. Ester liga
para Cabeça de Porco e manda que ele

faça o que combinaram. Júlia estranha
saber que seu carro esteve no motel
um dia antes dela ter ido com André.
Júlia exige que André conte-lhe tudo
sobre a trama, . mas ele nega saber

alguma coisa. Gilberto dá um beijo em

Vitória. Freddy manda um carro buscar
Safira, mas o automóvel é interceptada
por Palitinho. Bia manda Gigi desmentir
a história de ter tido uma criança com

Murat. André cruza com Nikos, que
entra na sala de Júlia, na Belíssima:

� SST - 18h30

Rebelde
O professor diz a Roberta que em troca
do castigo por seu desrespeito decidiu
lhe dar permissão para que visite sua

mãe. Giovanni fica muito preocupado
quando Agustina ameaça contar tudo a

seu pai se não devolver o dinheiro. Mia
pergunta a Celina por que não lhe disse
que está saindo com um rapaz. Celina

explica que não disse nada porque
achou que não ia simpatizar com Alex.
O professor Pascoal faz a contagem
dos votos e anuncia que Diego é o novo

presidente da Associação de Alunos.

� RECORD - 19h 15

Prova de Amor
Nininha está desesperada na trilha.
Eles param de andar. Clarice dá um

abraço em Nininha. Clarice diz que já
esteve nesta região e que é impossível
fugir pela mata. Ela diz que a única
saída é pelo mar. Lopo e Murilo tiram

peças do motor do barco. Dudu e

Inocência olham desconfiados para
Ricardo. Ricardo nega que ligou para
Pestana. Elza continua surtando. Lola
fica com dó de Elza. Clarice entra em

síndrome do pânico. Nininha começa a

chorar. Daniel tenta acalmar as duas.

, RECORD - 2111

. A Escrava Isaura
Até. o fechamento desta edição os

capítulos de "A Escrava Isaura" não
haviam sido editados.

•
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��DESCANSO
Robert de Niro
desembarca no Brasil
ainda este mês. E sabe

qual será o seu destino

por essas bandas?
Amazônia. Segundo o

jornal Folha de São
Paulo, o ator reservou a

•

suíte presidencial do hotel
Ariaú, com quartos que ficam
na altura das cepas das

árvores, no meio da
noresta.O astro não vai

pagar nada pela
hospedagem. As diárias
de R$ 4.500 reais foram

presente do hotel.

, ciúmes c/os mati'dos.
Mas se estrepa quando
seduz a mulher de urn

delegado. .

,

��PROIBIDO .

O humorista Tom Cavalcante,
que apresenta o Show do
Tom na Record, recebeu
ordem da 8a Câmará de a

'.

Direito Privado do 1rJ de São

��VOLTOU
A atriz Sônia Braga está de
volta nas telas brasileiras. Ela
marca sua volta com estilo, na
novela que vai substituir

Belíssima, Páginas da Vida,
ínterpretando uma escultora.
Há 21 anos ela decidiu morar

nos Estados Unidos, onde tem

•

Paulo de ,não veicular nenhum
-,

tipo de imagem e som do

programa aual � a Música.do
SBT. O canal de Silvío' Santos ,.

'�<'.'::
,

fama reconhecida. A atriz tem

mais de trinta filmes no seu

currículo e recentemente fez
urna participação especial no
seriado Sex And City, em que
ela fazia o papel da namorada
da personagem Samanta.

entrou com o recurso

alegando direito autoral sobre
o programa: Caso o '

humorista e a Record não
acatem a decisã'o, uma multa
de 10 mil reais deverá ser ."

o

paga.
'

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
•

Prêmio Sese
Estão abertas às inscrições para o

Prêmio Sese de Literatura 2006.
Realizado em todo o país, o concurso

literário tem por objetivo premiar
textos inéditos de autores brasileiros, ou
estrangeiros residentes no país, nas
categorias "Romance" e "Conto". Os

\

vencedores terão suas obras publicadas
pela Editora Record. O período de

•

inscrições, que sâo gratuitas, vai até 31
de outubro desse ano. Os textos
inscritos devem ser inéditos, sem terem

sido publicados por qualquer meio
impresso ou eletrônico anteriormente.

,

Cada concorrente poderá participar
com apenas uma obra em cada
categoria, Em Santa Catarina, os
participantes devem entrar em contato .:

com a unidade do SESC mais próxima
para retirar o edital, ou acessar o site:

www.sesc.corn.br,

Curso de Culinária
Acontece hoje um curso de culinária a

base de massas, na Rua Augusto
Mielke, n? 301, Bairro Baependi. Os
pratos são de fácil execução e próprios

. para estes dias de inverno: Tagliatele ao

forno, Farfalle ao pesto de espinafre,
Espaguete com bacon e funghi e
Espaguete limoncello. Para os

interessados o inv.estimento é de R$ 50
reais e o curso acontece das 19h30min
às 22h. Contato com Julmir José Rozza

pelos fones 372-0S51 e 9993-3404.

Curso de

Animação
O Sese promoverá de
19 a 23 de junho em

Jaraguá do Sul, cursos
de animação para

educadores, estudantes
e pessoas interessadas
na área. A abertura
será no dia 19, onde se

•

comemora o Dia
Nacional do Cinema .

Serão oferecidas 20

vagas para estudantes;
de 12 a 17 anos, no

horário das 13h às 11h,
e mais 20 vagas para
educadores e pessoas
maiores de lS- anos,
interessadas pelo
assunto, das ISh às

22h. O curso será
.

realizado no Colégio
Marista São Luís. Os
interessados devem
solicitar a ficha de

inscrição e outras

informações para o

curso no e-mail:

sergíopedrottiéj'sesc
sc.com.br ou no SESC

promete muita

alegria,
descontração e

. chopp nos C/ias de
jogos da Seleção
da Alemanha. Na
última sexta-feira
não foi diferente, a
cidade mais alemã

. /.;: do país parou para
�,. '

1$ comemorar a

.

', <,,:
.
vitória na estréia

,

..',
"

,
da Copa do

. Mundo

•

."

" ..

•

•

.

[araguá, localizado na
Rua Presidente

Epitácio Pessoa, n?
127, fone 3371-9171,
O curso é gratuito.

ou da micro-região
para ajudar

•

,

,

!li HOROSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
o que o preocupa tanto? Ah, aquela questão
que balançava você ocasionalmente está se

tornando mais importante. Bem, talvez você
esteja chegando perto do fim de sua corda, no
limite. Mas isso pode ser uma coisa boa, afinal,
parecia que a ficha nunca ia cair... Arianos não
costumam ter muita paciência, menos ainda
com eles próprios. '

Touro 21/4 a 20/5
Taurinos fazem acontecer. O quê? Pois é, às
vezes à custa de muito esforço e suor. Há no

entanto alguma coisa acontecendo agora para a

qual você não fez nenhuma força. Você estava

ali, alheio ao tempo, ouvindo um som e 'olhando
as rosas se abrirem no seu jardim quando
cliegou a emoção ... Plop! O que fazer com ela?
Ora essa, sentir!

Gêmeos 21/5 a 20/6
Emoções demais? Tudo bem que esse é um

terreno um tanto encharcante para um habitante
do mundo das idéias como você, mas há

situações que merecem um mergulho total. Não
,

é você que deseja tudo saber? As vezes só se

misturando, se fundindo e se perdendo um
,

pouco é que a gente se acha. Respire e vá
fundo, inteire-se da coisa.

o

,

Câncer 21/6 a 21/7
Além de sonhos coloridos, há mistérios que o

canceriano insiste em deixar esquecidos no fun
do de suas águas ... Quanto mais faz força para.
mantê-los lá, mais eles emergem e flutuam em

sua mente. Não estará ele tornando as coisas
mais complicadas do que elas são? Encare os

fantasmas de frente e não precisará mais ficar
com a luz acesa pra conseguir dormir.

Capricórnio 22/2, a 21/1
A situação se mostrou limitada? Não permita
que caras feias e narizes torcidos entortem
seus planos. Valorize suas ambições, abuse e

. use de sua experiência com terrenos íngremes
,

para conquistar espaço. Embora a passagem
da Lua em seu signo deixe você um pouco
'suscetível ao externo, também facilita o acesso

à sensibilidade alheia. Fique esperto.

,

Libra 23/9 a 22/10
Não está a fim de resolver intrincados quebra
cabeças afetivos? Bem, libriano,você até
poderia deixar pra outro dia, mas, afinal,
soluções mágicas não caem do céu
diretamente para o seu sofá. Até quando você

conseguirá não ficar bem, em paz com os

sentimentos? Se você puder conciliar e chegar
ao desejado meio-termo ...

•

Leão 22/7 a 22/8
As palavras têm poder, rei Leão. Ei, peraí!
Largue o megafone, não é questão de volume,
não. Se você está querendo influenciar alguém,
profundamente, vá em frente. Mas convém
estar bem certo do que vai dizer, pois causará
•

forte impacto. Açâo e reaçâo, sabe como é ...
De pertinho, no ouvidinho, suas idéias soarão
bem melhor.

Escorpião 23/10 a 21/11
•

Sua escorpiônica busca espiritual é incansável,
sua energia se recicla em momentos de pura
transformação. Use este conhecimento para
espalhar brilho pelo mundo. Mas não

desperdice 'sua força com certas coisas e

pessoas que só o afastam de seu propósito
maior. Fique ligado, olhe bem para onde está

apontando a sua bússola.

o

Aquário 21/1 a 18/2
Seu racional anda lhe sabotando e você tem a

sensação de estar meio fragmentado, solto no

vácuo? Respire e volte à atmosfera do seu

planeta. Seu pulso é sua gravidade. Como diz

aquela canção, as cançôes, o coração também
tem suas razôes ... Você está somente tomando
consciência de algo em você que precisa se

comunicar. se escute aí, aquariano.
•

Virgem 23/8 a 22/9
Tudo lindo e limpo, arrumadinho e engomado ...
E você aí, mexidão. Como sempre, você fez de
tudo para deixar as coisas ajeitadas pra todo
mundo. Nesse processo, de tão ocupado, foi
esquecendo de si, adiando suas próprias
urgências e jogando os sapatos' atrás do sofá, a

poeira embaixo do tapete e o desejo, ah, o
desejo ... Onde mesmo?

Sagitário 22/11 a 21/12
Reclamar do quê? A semana mal engrenou e

você conseguiu trançar seu caminho com

aquela pessoa que você vem tentando

alcançar há um tempão. Convenhamos, as
coisas estão indo mais fáceis do que você

esperava ... V.ocê pode se divertir fazendo

praticamente qualquer coisa e ainda torna
tudo divertido pra todos. Relaxe e curta.

Peixes 19/2 a 19/3
Pode ser mais um dia de desafios,
especialmente se você insistir em ficar ligado
naquele segredo com o qual você vem bata
lhando ultimamente. Mas com um astral desen
canada como o de hoje, quem resiste? Já que

. é um segredo feliz, ninguém vai se importar se
você abri-lo para o mundo. De qualquer ma
neira, convém pedir permissão aos envolvidos.

,

•

•
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ASSOCIAÇAO DOS DIÁRIOS DO INTERIOR (ADI/se)
COLUNAADl@CNRSC. CO�l. BR

PMDS EMPLACA ALIANÇA
PMDB, PFL e PSDB devem vestir a mesma ca

misa para disputar o jogo eleitoral em SC.
Luiz Henrique, candidato ao bicampeonato, as

siste aliviado à estréia da Seleção, depois de ga
rantir em Brasília que pode escalar o time dos so-

, .

nhos da comissão técnica do PMDB. Hoje, ele dis-

para ligações para formalizar o pedido de casamen- I
to feito no fim de semana ao PFL. Já tinha falado
com o ex-prefeito Raimundo Colombo na Festa do
Pinhão. Domingo à noite, na Casa d'Agronômica,

I

junto com Eduardo Moreira, fez o convite ao presi
dente do PFL, Antonio Ceron. Como "dote", ofere
ceu a vaga ao Senado e coligação para deputado
estadual e federal e ainda juras de que vai trazer o

,

PSDB para ser vice. O pedido foi analisado ontem I

em almoço na Assembléia, com o senador Jorge ,

Bornhausen, o "noivo" Colombo e os deputados. O
PFL ainda não aceitou, mas indicou o "sim". '

HistóriaSinal verde
O sinal de que PFL e

PSOB vão fechar com Luiz

Henrique é que ambos
adiaram suas convenções
para depois da do PMOB,
dia 25. O PFL se reúne dia _

26 e o PSDB dia 29. Com
isso, ambos garantem que
vão ter lugar na escalação
principal. O "técnico" Luiz

Henrique quer convocar
ainda para esta seleção o

PPS, PDT,. PSB, PTB e

outras legendas que já fi- 't

zeram parte do time em
•

2002.

Pela. sequnda vez em .

menos de dez dias a Mí
dia Regional realiza ações
inéditas na imprensa de
SC. A primeira é esta colu-

. na, editada com a colabo

ração de profissionais da
rede de 22 jornais da ADI.
E ontem, 6 presidente da

ADI/SC, Ámer Felix Ribei- I

ro, e o presidehte da Aca
ert, Ranieri. Bertoli; .entre
garam ao·TRE o Plano de

Cobertura Eleições 2006 I

integrado por jornais e rá
dios das duas entidades.

•

Como a coluna antecipou, o Governo
Federal informou ao governador

Eduardo Moreira que só libera os R$
10 milhões da seca se tiver o Plano

.

,

de Aplicação de cada município.
Vai demorar.

Brasiiiil!
•

Já tinha mais de três horas a reunião do PFL quando
o deputado José Carlos Vieira abriu a porta do gabinete
e perguntou aos jornalistas: "Alguém tem a tabela da !

Copa?" Tinha. Pouco depois, o PFL anunciava s�u novo
calendário pré-eleitoral.

HAJA CORAÇÃO _

A emoção mareou a ho

menagem aos 20 anos do

conselheiro Moacir Berto-
li no Tribunal de Contas. A .

esposa, os filhos, os cole
gas e amigos balançaram
o coração do mais antigo
conselheiro da Casa.

FIESCULTURA _

Artistas de todo o Esta
do podem participar da
nova seleção do FiesCul
tura, para pintura, gravu
ra, foto, desenho, escultu
ra e instalação. Inscrições
pelo site www.fiescnet.
com.br/cultu ra.

.

FERNANDO BOND E ADRIANA BALDISSARELLI

Amigo a

In armação:
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLINICAS LTDA.

371 0882•

•

•
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AGÊNCIA ESTADO

� Empresa cancelou
20 vôos ontem

por falta de

manutenção
RIO DE JANEIRO - A Justiça

do Rio de Janeiro estabeleceu
ontem condições para aceitar a
proposta do TGV

(Trabalhadores do Grupo Varig)
para a compra da Varig.Em
leilão realizado na semana

passada, o TGV foi o único a

apresentar proposta pela
empresa, que alcançou �$ 1,01
bilhão. A oferta, entretanto,
desagradou credores porque
prevê o pagamento de metade
desse valor (R$ 500 milhões)
em debêntures (títulos de
dívida privados) ou lucros
futuros -ou seja, dinheiro que
demoraria a chegar ao bolso dos
credores.

O juiz Luiz Roberto Ayoub,
da 8a Vara Empresarial, afirmou
que esse pagamento em
..

debêntures não estava previsto
.. no edital e que o TGV tem até

o meio-dia de quarta-feira para
apresentar uma proposta para
realizar o pagamento dentro da
forma estabelecida -ou seja,
dinheiro ou créditos (no caso

de credores da empresa)
Segundo o juiz, o grupo de
trabalhadores também, deverá
comprovar que possui R$ 225
milhões em créditos a receber
da empresa para realizar o

pagamento -a proposta do TGV

previa o pagamento de R$ 500
milhões em debêntures, R$ 225
milhões em créditos e R$ 285
milhões em dinheito.O juiz
também afirmou que não vai

decretar a falência da empresa
até quarta-feira e que aceitará a

oferta do TGV caso essas

condições sejam cumpridas. Ele
•

não quis cogitar o que fará caso

a proposta seja rejeitada .

BOATARIA
Durante o dia, circularam

boatos de que o juiz Ayoub
poderia decretar a falência da

empresa na noite de ontem, mas
de uma forma que garantisse a

continuidade dos vôos da
empresa.A decretação da
falência serviria para atrair

,

possíveis interessados no
- - -

negocio, uma vez que, apos a.

falência, haveria a garantia de

que o comprador de ativos da

Varig não teria que arcar

principalmente com antigas
dívidas trabalhistas e

previdenciárias da companhia.
O boato fazia sentido porque

possíveis interessados no leilão,
como TAM, Gol e OceanAir,
decidiram não dar lances por
considerar que havia risco de

que o comprador fosse obrigado
no futuro a arcar com parte das.
dívidas da Varig, estimadas hoje
em R$ 7,9 bilhões.

�

AVIOES
A Justiça de Nova York,

entretanto, pode determinar o

arresto (apreensão) de aviões da
Varig a partir de hoje. O juiz
Roberto Drain, da Corte de

Falências, vai decidir se prorroga

a proteção das aeronaves da

empresa contra ações de
credores nesta terça-feira.Além
disso, ontem a empresa teve 120
vôos cancelados devido,
segundo a própria Varig, à

necessidade de manutenção de
aeronaves e também pelas más

cóndições climáticas nos

aeroportos de Foz do Iguaçu,
Florianópolis e Salvador.

�

RECUPERAÇAO
JUDICIAL )

AVarig está em recuperação
judicial desde junho do ano

passado. Foi a primeira grande
empresa do país a se beneficiar
desse processo, que substitui a

concordata, já que a Nova Lei
de Falências foi aprovada no dia
9 de junho de 2005 e a empresa

•

entrou com pedido no dia 17

daquele mês.Esse instrumento

de recuperação protegeu a Varig
de ações movidas por credores,
ajudou a empresa a continuar

voando, a iniciar um processo
de reestruturação e sobreviver
até o leilão.

,

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

. �,

PMOB enterra candidatura ,e desiste da convenção do ·d�ra,22· .-'

BRASÍLIA- A Executiva
Nacional do PMDB decidiu

\

ontem, por 12 votos a zero, que
diante da inexistência da
candidatura própria a presidente
da República a convenção
nacional do partido, dia 22, não
será realizada. O presidente
nacional do PMDB, deputado
Michel Temer, que sempre

defendeu a candidatura própria,
afirmou que essa questão está

politicamente encerrada no

partido. ''A tese foi perdendo
força' aos poucos e hoje,
infelizmente, está claro que o

partido não quer candidato"
-

disse Temer. "E claro que essa

ques tão não es tá encerrada",
contestou em, seguida o

deputado Edua�do Cunha (RJ),
partidário da candidatura
presidencial do ex-governador,
AnthonyGarotinho. "Imagine só,
descumprir uma decisão judicial
não é democrático", acrescentou
Cunha, referindo-se à liminar que
ele obteve na Justiça, na semana

passada, obrigando o partido a

realizar convenção nacional para

,

, I , ; l

tratar de candidatura própria, no
dia 22 de junho.

Michel Temer reconhece que
há uma decisão judicial riesse
sentido, mas adiantou que o

partido vai recorrer. "Essa decisão
invade a autonomia doPMDB. Por
isso já pedimos aos advogados do
partido que recorram dela",
afirmou.

Furto ao Banco Central financiou os atentados em São Paulo
.

SÃO PAULO- O PCC

(Primeiro Comando da Capital)
comanda ou tem envolvimento
direto ou indireto em pelo
menos 200/0 do roubos de valores
e de carga no país, segundo
balanço feito pela Polícia Federal

.
com base em 50 operações desde
2004.A investida mais rentável

que teve a participação da facção
criminosa, segundo a PF, foi o
furto à unidade do Banco
Central em Fortaleza (CE), em
agosto de 2005. Dos R$ 164,8
milhões furtados, cerca de R$ 50
milhões teriam ido para os cofres
do PCC.

O delegado da PF Antônio
Celso dos Santos diz que parte

do dinheiro financiou as

rebeliões e os ataques
comandados pelo PCC há um

mês. Outra parcela, de R$ 300

mil, custeou o assalto frustrado
a uma agência do ABN Amro
Bank no Paraguai, em fevereiro.
A presença do PCC nas

investidas contra o BC e o ABN

produziu ações semelhantes em

ambos os casos. A busca às

caixas-fortes das instituições
financeiras foi feita por meio de
túneis. Houve aluguel de imóvel
próximo aos bancos, para ser

,

usado como fachada e encobrir
a retirada do entulho.
As equipes de trabalho dos
criminosos eram grandes: cerca

de 20 no Paraguai e 20 em
. Fortaleza. Uma investigação da
Polícia Federal identíficou a

participação de sete integrantes
do PCC em cada uma das

� . .

operaçoes cnrnmosas.

Desde o final dos anos 90, o PCC
tem buscado 'ações que lhe
rendam capital intensivo.

Requerem menos violência
- o que significa menos

investimento em armas - e
.' .

rendem mais dinheiro de.uma
só vez. Daí ter como alvos

preferenciais transporte de
•

valores, caixas-fortes de bancos
ou empresas transportadoras de
valores e também o roubo de

cargas. Para o delegado Santos,

o PCC passou a buscar carros e

caixas-fortes porque se tornou

mais difícil assaltar agências
bancárias, que reforçaram a

segurança e reduziram o volume
de moeda em suas unidades.

Segundo a Secretaria da

Segurança Pública de São Paulo,
em 2005 foram 4.266 roubos de

carga nas estradas que cortam o

Estado; no primeiro trimestre

deste ano, 1.061 - uma média
diária de 12 assaltos.O

•

faturamento extraordinário

permite ao PCC financiar a

compra de armas, munição,
sistema de comunicação,
transferência de presos e

transporte .

•

Renan deve propor CPI dos Sanguessugas amanhã
(BRASÍLIA) - O presidente do

. Senado, Renan Calheiros
(PMDB-AL), deverá ler quarta
feira (14) o requerimento de

criação da CPI dos Sanguessugas,
que irá investigar o desvio de

•

recursos do Orçamento Geral da
União para a compra fraudulenta

de ambulâncias. A instalação da
CPI foi acertada entre os partidos
da base governista e de oposição e,

pelo acordo, irá funcionar
somente 30 dias, prorrogável pelo
mesmo período. O requerimento
será lido em sessão conjunta da
Câmara e do Senado. ACPImista

vai investigar o esquema de

compra de ambulâncias
superfaturadas, que envolve

deputados, senadores e assessores

parlamentares e foi descoberto

pela Operação Sanguessuga
desencadeada pela Polícia Federal.
Renan Calheiros observou que o

.
-

Ministério Público e a Polícia
Federal já estão investigando há
cerca de dois anos as

irregularidades no uso de verbas

orçamentárias. O presidente do
Senado defendeu, no entanto, que
oCongresso não pode ficar omisso

.

diante das denúncias.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•

�:O CORREIO DO POVO

EM ACORDO: TENTATIVA FRACASSA

•

"
, • •

•

• •

•

"

,., l
'

.-) . "

,
AGENCIA ESTADO

"
.'

c

} .

,
, .

: �� Líder diz que país está aberto ao diálogo, mas
,:,'hão aceitará nenhuma imposição
,
, ,

, ,

.. " I IRÃ - O secretário-geral do
" � Conselho Supremo da Segurança
,'o Nacional do Irã, Ali Larijani,
afirmou ontem que o país persa

\ x . {\ se recusa a suspender o processo
,

de enriquecimento de urânio, mas
[,:;manteve, entretanto, aberta a

possibilidade de negociações.
Larijani, em visita oficial a Argel,
fez a afirmação durante uma'

entrevista coletiva, na qual frisou
a decisão de Teerã de prosseguir
com o enriquecimentó paralela-

, ,-

mente as negociaçoes em curso

,

,

"

, ..

;"r BOGOTÁ, COLÔMBIA - As rados apenas do inimigo e

: Forças Armadas Revolucio- acrescentam que a via militar
: nárias da Colômbia (Farc) está sendo adotada depois de
,�: anunciaram ontem uma tentativas para resolver o que
:.;: ofens i-va contra um outro seria "uma discrepância entre
.v grupo guerrilheiro menor, o revolucionários"."Não
'��Exército de Libertação vamos golpear as massas

,',' Nacional (ELN), por causa da populares, independen-
:'" disputa por um estratégico temente de suas simpatias. O
território na fronteira com a problema é com aqueles
Venezuela.Em um comu- comandantes que nos tratam

nicado pub licado em sua como inimigos, por isso.
página na Interrrett o bloco'; pedimos "aos 'combatentes e

oriental das Fare denunciou aos líderes do ELN que
•
"

que foi alvo de "agressões" tenham consciência da

por parte do ELN na região gravidade das agressões e

petrolífera de Arauca utilizem suas armas em
-

(nordeste), por-isso decidiu benefício da revolução e não
.'
"

"castigar os responsáveis". contra os irmãos de luta",
Na nota, as Fare destacam indicaram as Farc.

•
"

que tais ataques eram espe- Arauca, o departamento
•

J

•

com a União Européia WE), a

. Rússia, a China e os Estados
Unidos.

"Mas isso não significa que
meu país não continue aberto a

qualquer negociação, se esta é
construtiva e razoável e não

impõe nenhuma condição
prévia", acrescentou. A respeito
da oferta feita pelos membros

permanentes do Conselho de

Segurança (CS) da ONU,

(Organização das Nações

em disputa no nordeste da
Colômbia, tem sido histori
camente um reduto, do ELN
desde a década de 80. O ELN .

, ,

fundado em 1964 e com cerca
,

de quatro mil integrantes,
aproveitou a construção de
um dos mais importantes
oleo-dutos do pa ís para

extorquir a companhia alemã

encarregada das obras e a

petrolífera que explorava os
•

poços da região. Debilitado '

militarmente pela ofensiva
sem precedente lançada pelo

,

presidente Alvaro Uribe, o

ELN já manteve três rodadas
,

de conversações com o

governo. As Fare, por sua vez,
rejeitam qualquer diálogo
com o governo.

Coalizão liderada pelos Estados Unidos faz
nova operação contra AI Qaeda no Iraque

" Iraque - As forças de coalizão
,;' lideradas pelos EUA no

(, Iraque mataram sete altos
b membros da AI Qaeda ontem,
", em uma operação realizada
" perto da área onde o líder

" terrorista Abu Musab al
: Zarqawi, foi morto na última
. ) quinta-feira (8), informou o

-: Exército em um

'�' 'comunicado."As forças de
',�; coalizão receberam disparos
� de metralhadora vindos de
<:: cima de um telhado", diz o

anúncio. "Aviões e tropas
terrestres responderam ao

•

fogo inimigo, matando sete",
acrescenta. De acordo com o

,

Exército, ao menos duas

crianças que estavam no local
também morreram. "Após o

ataques, nossas .tropas
descobriram que duas

crianças também morreram.

Uma terceira criança ficou
ferida e foi levada a um

hospital para receber
tratamento". No domingo, a

,

, .
, ,

AI Qaeda ameaçou realizar
novos ataques em larga escala
no país que iriam "sacudir o

inimigo", em represália à
morte do líder terroris ta.

Em um comunicado

divulgado na int e rne t, o

grupo afirma que seus líderes
se reuniram após a morte de
AI Zarqawi para discutir uma

, .

nova estratégia e renovar a

fidelidade ao líder da AI

Qaeda, o terrorista saudita
Osama bin Laden;

Unidas) e a União Européia,
Larijani acrescentou:

"Continuaremos mostrando
nossa disponibilidade nas

discussões, de modo que não haja
confusões nem mal-entendidos".
A autoridade iraniana ressaltou
também que a possibilidade de um
contato direto entre o Irã e os

Estados Unidos "só pode ser

contemplada se Washington
mudar suaatitude sobre as questões

. .. "

terntonais e se tomar um pais
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razoável, em lugar de nos ameaçar
e desafiar".

Sobre umhipotético ataque de
Israel às instalações nucleares de seu
país, Larijani se limitou a responder:
''Não acho que Israel cometerá esse
erro, porque se o cometer, nossa

resposta será muito dolorosa para
eles."O secretário-geral, que
reiterou que o programa nuclear
iraniano é de "caráter pacífico", se
reuniu hoje com o presidente da

Argélia, Abdelaziz Bouteflika.

Pesquisa rnostraaunento de

gastos com arma no mundo
ESTOCOLMO- Os gastos

militares globais continuaram a
'

aumentar no ano passado, com
apenas os Estados Unidos sendo

responsáveis por 48% do total,
, afirmou ontem um instituto
sueco dapaz.Omundogastou um
total de US$ 1.12 trilhão em

, atividades militares durante
2005, um aumento de 3.4% em

relação a 2004, segundo o

Instituto Internacional de

Pesquisa da Paz de Estocolmo

(IIPP).A cifra corresponde a

2.5% do produto interno bruto
global- uma redução em relação
aos 2..60/0 do ano anterior.Os

gastos dos Estados Unidos
registraram um aumento de 1%
em comparação a 2004.
O IIPp,estabelecido 40 anos atrás
e financiado em larga escala pelo

, .

governo sueco, e o mais

respeitado grupo na fiscalização
de gastosmilitares e do comércio
de armas. Os"fatos no relatório
nos falam de urna infeliz verdade
de que a grande massa de
dinheiro gasto ... não é em

missões de paz", frisou o diretor
da organização, Alyson ].K.
Baltes.

O instituto atribui o

crescimento global do ano

passado em parte ao aumentodo
preço do petróleo e de outros

minerais, que engordaram o '

caixa de governos e "liberou
fundos para gastosmilitares" em
países como Arábia Saudita,

Argélia e Rússia.
"COm o aumento de recursos

advindos da venda de petróleo, gás
e metais, esses países desviaram
esses fundos para gastosmilitares,
partícularmente para compra de

,

armas", afirmou o pesquisador do
,

'

instituto Petter Stalenheim. "E

por isto que o Oriente Médio,
junto com a América do Norte,
foi a região com omaior aumento ,

em gastos militares".
Foi mantida a tendência de

mudança da natureza dos grandes
conflitos armados - de guerras
entre nações para confrontos

- "

, entre grupos nao-estatats, como

grupos terroristas e insurgentes
segundo o relatório. "Lidar com a

atividade de atores não-estatais

está no centro dos desafios que a

comunidade internacional
enfrenta na resposta a conflitos",
acrescentou.

No capítulo reservado ao

Iraque, a relatório considera que
'ia persistente embate envolvendo
a natureza da representação
política, combinado com níveis

extremos de violência ...
, continuam a obstruir qualquer
avanço real em direção à paz"."O
quemais se destaca em relação ao .

Iraque é nossa incapacidade em

entender a motivação e a

composição da insurgência, nos
impedindo assim de ídentíficar
pontos para uma abertura de

diálogo", disse a analista Carolirre
Holmqvíst.

.: Revolta com comentário dos EUA-de que suicídios foram 'marketing'
,
,

Londres- O entendimento
dos Estados Unidos de que o

suicídio de três presos da Baía de
Guantánamo foi uma jogada de

j; marketing ou um ato de agressão

Estado para diplomacia pública
dos EUA, Colleen Graffy, disse
à BBC que as mortes

•

"certamente são uma boajogada
de relações públicas para atrair a
atenção".]á o contra-almirante
da Marinha americana Harry
Harris denunciou os suicídios
como um "ato da guerrilha
assimétrica contra nós", mais do
que um ato de desespero. O

. , .

jornal francês Le Monde

, , .

;:, provocou .ontern cnticas

,;' internacionais, com jornais e

, grupos de direitos humanos

exigindo o fechamento do',
, presídio.
'.". Ao analisar os suicídio, o

,

subsecretário assistente de

•

condenou a,s comentários de
•

Graffy, dizendo que eles
"ilustram o abismo que separa
autoridades americanas do resto
do mundo nessa sinistra

questão".O britânico Guardian
classificou as palavras de Harri
de "frias e odiosas". "Elas estão

inteiramente de acordo com a

ilegalidade clínica do
tratamento dado pelos EUA: aos
suspeitos de terrorismo desde

,2001", acrescentou o diário.
Os três homens - dois

sauditas e um iemenita - se
,

enforcaram depois de serem
, mantidos por cerca de quatro
anos, no campo de prisioneiros
sem qualquer acusação formal.
Cerca de 460 homens acusados
de vínculos com o Taleban do
Afeganistão ou com a rede

.

terrorista Al-Qaeda ainda
continuam naquela prisão. A

maioria por mais de quatro anos

sem saberem do que são

acusados.
O Departamento de Estado

americano tentou se distanciar
dos comentários de Qraffy."Não
diríamos que foi uma jogada de

relações públicas", reagiu o porta
voz do departamento, Sean
McCormack. "Temos sérias

preocupações sempre que alguém
acaba com. sua própria vida".

•

•

• BREVES

NA AUSTRÁLIA
� Detido
Uni menino de dez anos foi detido
pela polícia australiana ao lado de
seu innão caçula enquanto dirigia
um carro por uma movimentada
rodovia para visitar a avó,
infonnaram autoridades '

10cais.No sábado, motoristas
chocados alertaram a pOlícia que
uma criança conduzia um furgão
automático à cerca de 90

' •

quilômetros por hora por uma
rodovia entre os Estados
australianos de Nova Gales do
Sul e Queensland.De acordo com

a polícia, os innãos decidiram
atravessar os 120 quilômetros
que os separavam da casa da
avó porque estavam com

,
'

saudades. Eles salram de Moree,
em Queensland, e pretendiam ir a
Boggabilla, em Nova Gales do
Sul.Eles já haviam viajado cerca

de 80 quilômetros quando foram
interceptados pela polícia.

,

NA INDIA

� Explosão
Uma pessoa morreu e outras 20
ficaram feridas na explosão de
duas granadas perto de um ponto
de ônibus em Jammu, no estado
indiano da Caxemira, infonnou a

rede de televisão "ND1V".O

ataque ocorreu ontem no centro
da cidade de Jammu, perto de
um templo hindu. O local foi
isolado pelas forças de

,

segurança. A polícia indiana
, suspeita que o atentado te,nha
sido cometido por insurgentes

,

• islâmicos.A India acusa o
,.

Paquistão de treinar e annar os

rebeldes caxemirianos que
, .

cruzam a fronteira, mas
Islamabad nega essas

acusações e assegura que faz o

possível para evitar as

infi�rações.

EM ISRAEL

� Mortes
Cinco pessoas morreram e 67
ficaram feridas ontem por causa
do descarrilamento de um trem
com centenas de passageiros a

bordo na região central de Israel,
infonnaram a polícia e agentes de
resgate.A locomotiva e três

vagões do comboio tombaram
nas proximidades de Netanya.
Excluídos os cinco mortos, a
maior parte das vítimas sofreu

escoriações superficiais, Dez
,

pessoas precisaram ser

hosptta!izadas, mas nenhuma
delas corre risco de morte.De
acordo com a polícia, o
descarrilamento ocorreu porque o

comboio acidentado parou num

entroncamento e foi atingido por
um outro trem' que vinha atrás e

não conseguiu frear.

-

NO JAPAO

� Tremores
Dois terremotos de 6,2 graus e

4,8 graus na escala Richter
atingiram as costas oeste e

sudoeste do Japão ontem,
deixando LIm saldo de oito feridos .

As regiões mais afetadas foram
as ilhas de Hokkaido, Kyushu,
Shikoku e Honshu. Em outubro de
2004, um tremor de 6,8 graus na

escala Richter deixou 40 mortos
e mais de 3.000 feridos em
Niigata, norte do país, O último
mais grave terremoto a atingir o

, Japão foi em 1995, em Kobe, na
Província de,Hyogo, quando um

sismo de 7,2 graus na escala
Richter matou 6.400 pessoas.

,

•

,

•

•
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• PARABENS!·

12/6
Regiane Rodrigues
Johnn.y Góis
Valdir Riedtmann

Adilson Kekes

Oswaldo Bennert

Marcia D. Rother

Sebastião Heck

Natanael Volz

. Bruna S. Kanchen

Kátia Satler

Maiara de Souza

Luciane I. dos Santos •

. Edgar Romig
William Tiechontcoski

Juliano R. de Souza

Leonora Debatim

Ademir Kachbarth

Rejane Guilardi

Erich Brandt Neto

Solange Gasperi
Kailany Dzonek

13/6
Adelaide Hermann

Pietro S.·Moserd

Antônio P. de Andrade

Aldina Wackerháge
Dauton J. L. dos Santos

José A. Farias

Maria S. Manfrini

Zenilda A. L. Zanluca

Eloi Zils

Antônio S. Jung
Eduardo Negherbon .

Magali Fiedler
Antônia Cheuchuk

Marlene B. Walz

Antonio Alves •

Antonio J. Pereira

,

PARABENS
Aniversariou dia 3,
Antonio Richard.
Parabéns e felicidades
dos familiares.

FELICIDADES
Aniversariou dia 12,
Márcia Luiza Voigt.
Felicidades dos
familiares.

SHOW
Será neste sábado dia

, 17, gran.dioso show

com a cantora Aline

. Barros, na Sociedade
João Pessoa, com
início as 17h.

Ingressos antecipados
limitados na Livraria

Evangélica Novo
Milênio e Center Som.
'Não percam!

Completa 14 anos dia 14,'Deysiane S. Jesus
Vecente. Felicidades!

__J . """""_

Comemorou aniversário dia 11, Adriana
Giovanella. Felicidades com carinho de
Samantha, Gabriella,Lindomar e todos os amigos

•

<' •

)
\

Feliz aniversário,

•

a Irma P.
Bartolini que

•

completa 50
anos na, dia 16. ,

I

I . Parabéns e

felicidades são
os votos do

• esposo, filhos,
genro e neta

•

,

"Lindomar! No céu existem muitos Anjos, e na minha vida
existe um, em Especial, chamado "Você", Parabéns pelo dia
dos namorados Te Amo·Muito .. Com carinho
Adriana Giovanella"

•

•

Parabéns ao casal, Fernanda e Edilesio, que no sábado dia
10 na festa no Jepp Club, comemoraram 7meses de namoro
e aniversário, ela dia 13/06 ele 22/06. Felicidades! .

•

r
i

i
•

,',"_

Além de ótimos Karatecas, agora também os amigos
Guilherme e Camila formam um belo par de Peão e Prenda.
Se formaram no último sábado dia 3 no CTG Trote ao Galope

Mario Luis
locatelli
completou
idade nova

dia 12.
Parabéns da
mãeAdelaide

e dos
familiares

•

Completaram 25 anos de casados no dia 06, o casal Gentil e
Nadir. Quem parabeniza e deseja muitas felicidades é a filha
Cristiane, genro Luís e a neta Amanda

• •

. .

O CORREIO DO POVO

•

•

Completou idade nova dia 7, Marileia. Os
familiares desejammuitas felicidades

•

•

. ,

Rudi limmermann aniversariou dia 12. Parabéns
da esposa e filhos li',

•

•
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Jaraguá do Sul ESPECIAL TERÇA�FEIRA

,

A busca do hexacampeonato
-,

começa hoje para o Brasil. As '

16h, o país vai parar e .

acompanhar a estréia da Seleção
contra a Croácia, pelo Grupo F

da competição. A população
jaraguaense já está na torcida e

mostra confiança com o time de
Parreira.Em Berlim, o capitão
Cafu recebeu a notícia de que

pode ser preso pela polícia
italiana, por causa de problemas

_,� ..� '. çom a documentação. Mas o

...� .·.�reinadorbrasileiro acha que
,

, .".' estas notícias só chegam para
".' ',. .

,

.

tentar desestabilizar os jogadores.
�ntem, três jogos deram \

,

..

'

�eqüência, com destaque para a
.

boa vitória da República Checa
'"

" sobre os Estados Unidos por 3xO
e a virada da Austrália em cima'

; do Japão por 3xl.
'

•

•

-"!l,_, ",'
, , , ., �

RÁDIO AM
1010

.

Q
�-

www.jaraguaam.com.br

AMADOR: 4' '.' ""'ê, .

oJ _-", 0'. o."'

Conhecido o primeirc ). �I
..
,,�

time- semifinalista
' '

,-

do Varzeano

QUINTA RODADA:
,

, ��;j, Flamengo e Vitória
continuam na' briga por
vagas na Taça Pomerode

A Kiferro é a primeira equipe a se
.

garantir na semifinal da competição. As
outras três vagas serão decididas no

próximo sábado, nos campos da Vila
Lalau e do Garibaldi. O Atlético, que
venceu o JJ Bordados (branco) por 2xl
e é um dos que continuam brigando
pela vaga. A rodada do próximo sábado

começa às l3h45. \

Mesmo perdendo em casa por 2xl para o

Caramuru, o Flamengo continua na

zona tie classificação para ,a segunda
fase da Taça Pomerode. Já o Vitória
conquistou uma boa vitória fora, .

,

batendo o Agua Verde de Pomerode

por 2xO. Com este placar, o time do
Bairro Rio da Luz assumiu o quarto lugar com

16 pontos, um a mais que o rubro-negro, que está

em sexto. No próximo domingo não terá rodada
em virtude do jogo Brasil e Austrália .

•

•

I

t .

I

TORCENDO PELO BRASIL!
,

.

V V�to!rantim I Finanças

. ,

FESTA EM NEREU RAMOS

Descendentes
•

comemoram a

. vitória italiana

•
0'-

, .

.

f

Muita música, vinho,
comida e dança na

comemoração dos
descendéntes italianos que
moram no Bairro Nereu

Ramos. Um grupo de
torcedoresse reuniu no

Restaurante Per Tutti para
assistir a estréia da Itália na

Cora, contra a Seleção de
.

Gana. Depois da vitória de

2xO, entoaram a música

"América", que conta a saga
dos imigrantes no Brasil.

•

\

•

_,••.. , .• , ,.�".,� .. , .. ".•.... , � .• , , ·., ..•• ' 4'.' � '., .• " •.• _ ,_,�·,······,." , ..•..•••....... " ,", .. , .•• , •..•..•..•..•••�.<o._ � , ..•..•.. <0._ , •••••••• <o � _ _ <0 <0 <0 •••••••••••• , _ _ _••__ _ _ _ _ _., __._ _• ....,._._ _._ �.__ -, .

�
'.

".

\
I '

,
,

,

,

,

,
,

,
,

,Financiamento de Motos,
Automóveis e Caminhões

0800 701 8600
,

,

,

\ ,j
, '

• ·"·:." ,�·� .. _-'-.,,<o�o _:_.. .-,,....... .. _. __ _ '_ • • • ,_. _ • _•••� _�.... .. •. _. ._ � __ _.._.__ __ .� _ _..� _. ••__ __.• _ _ �__ __ ,__ _ .._•. ---"-_ ._�_�... .�"�' .__�_._/__ - _ _.._.: _ _ __ . __ _.� -..... . .� " _ _..�._ _ _ � _.•.•� _ _ .. _._ __••�••_ ...••..._ _ __ _ _ .•..� • _._ _.._ _ .. <o � .. _. __ <o_ _. ,_o

,

',

•
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,

O brasileiro Roberval dos Santos venceu, neste sábado, a
segunda etapa da Copa do Mundo de arco e flecha, na Turquia, .'

Em disputa emocionante, Roberval empatou com o holandês, �.

Peter Elzinga, em 117 a 117 .

•

,

A Seleção Brasileira masculina de handebol venceu a Argentina
por 28x23 neste sábado e garantiu vaga no próximo Mundial da

categoria, que será realizado na Alemanha de 19 de janeiro a 4

de fevereiro de 2007.

��ARCO E FLECHA

CORREIO DO POVO '

�� VÔLEI
A Seleção Brasileira feminina de vôlei derrotou a China por
3 sets a 2 e conquistou, neste domingo, pelo segundo ano
consecutivo, a Copa Masters. de Vôlei, em Montreux (Suíça).
O título foi o terceiro da Seleção na história da competição.

Pilotos da região
participam da

etapa de down hill
CESAR JUNKES

Weskley, de Schroeder, é o vice
líder do campeonato na

categoria sub-23
,

JARAGUA DO SUL - Aconteceu,
no fim-de-semana, a 4a Etapa do
Campeonato Catarinense de Down

. Hill.A prova aconteceu enl Apiúna, no
Médio Vale do Itajaí, e reuniu 65 pilotos
de todo o Estado. A região esteve bem

. representada nas categorias disputadas.
Na estreante full livre, Rodrigo Tepasse
(Guararnirim) ficou em terceiro lugar e
ocupa a sétima colocação no ranking.O

•

jaraguaense Mickele., .lnella, sétimo
colocado, éo terceironogeral.
Na estreante rígida livre, . la melhor
resultado ficou com Jean Michael

Chaves, de .Guararrririm,· quarto
colocado. Na classificação ele ocupa a

no*! colocação. Na categoria rígida,
quatro pilotos de Guaramirirn ficaram
com o segundo até o quinto lugares .

•

Gustavo Maiochi, Rafael Satler, Daniel
Borges eDeuclézioTomazak, este último
líderno geral com 127 pontos. Rafael é o

segundocom 76.
Na categoria juvenil, três jaraguaenses
ficaram com sexto, sétimo e oitavo

lugares Rafael Mokwa (COmércio
2001), Rafael Tecilla (Moldemaq) e

Paulo Ricardo Brüníng (Sui Bike).
, Invertendo as posições, eles ocupam

quinto, sexto e sétimo lugares 110 geral.
Darlon Maiochi Roper (Sport Shock),
de Guaramirirn, ficou em quinto na

júnior, e está em quarto no geral. Na
categoria sub-23, os líderes são da região.

•

Rafael Kremer, de [araguá do Sul,
venceue lideranogeral.O segundo lugar
é do piloto de SchroederWeskleyWeiss

Jacob (Limps/Stylo Fitness). Par fun, na
\ elite, Volkmar Gustav Berchtold
terminou em quarta e, na classificação
geraléovice -lídercom 117 pontos.

\
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TAÇA POMERODE: QUINTA' RODADA DO RETURNO •

•

•

amen
,

eemcasae
. , .

Itorla
Nos aspirantes, o time do
Rio da Luz continua
absoluto e soma 30

pontos na liderança

JARAGUÁ DO· SUL • O
Vitória se deu bem na quinta

. rodada do returno da Taça
Pomerode. Jogando fora de
casa, o time do Rio da Luz

,

venceu o Agua Verde de
.Pomerode por lxO e chegou a 16

pontos, assumindo a quarta
colocação, pr a t ic arn e n te

garantindo a classificação para
a segunda fase. Já o Flamengo, .

�

nao teve a mesma sorte e,

jogando em casa, perdeu por
lxl para o Caramuru. O rubro

negro ocupa a sexta colocação
com 15 pontos e também está
na zona de classificação.
O Atlético Pomerodense
confirmou com duas rodadas de
antecedência o primeiro lugar
da competição, ao vencer o já
eliminado Vera Cruz por 3xG.

ÇOI1l_31 Q()j:}tQs., o A�!ético não

pode mais ser alcançado pelo
.Botafogo,« que-manteve os 24

pontos. No fim-de-semana, o
,

alvinegro perdeu para o Agua
Verde de Timbó por lxO. Os
timboenses ainda brigam pela
última vaga entre os seis, mas

•

dois
•

precisam vencer os

próximos jogos e ainda
torcer por resultados.
Nos aspirantes, o Vitória já
garantiu pelo menos a vide

liderança desta primeira,
fase. Com a goleada por 5xO

,

sobre o Agua Verde de

Pomerode, o time do Bairro

Rio da Luz tem 30 pontos,
contra 26 do Atlético
Pomerodense, que venceu o

•

Vera Cruz por 4xO. O

Flamengo, que bateu o

Caramuru por 2xl, é o

terceiro colocado com 20.
A próxima rodada deve
acontecer somente no dia 25,

,

já que no próximo domingo a

Seleção Brasileira entra em

campo contra a Austrália, às

13h. Os confrontos serão entre
,

Vitória x Botafogo, Agua
,

Verde Pomerode x Agua Verde
Timbó, Caramuru x Vera Cruz
e Atlético Pomerodense x

Flamengo.
•

CESAR JUNKES

Flamengo foi surpreendido em casa, mas continua na zona de classificação para a segunda fase
•

.......................................................p..... . ,....... . '... .. .. . ,... . . • •••••••••• , ••••• n, 0.0. .. .... . ..... . ..... . . . . o.. .. . '. .. .. .

AMADOR:SEGUNDA RODADA

•

Campeonato Varzeano
,

}ARAGUA DO SUL Com a

vitória por lxO sobre
Farmareis/Santa Luzia, sábado
no campo do Caxias, a Kiferro

,

chegou a seis pontos noGrupo O
, ... .

e e a primeira equipe a se garantir
na semifinal do 240 Campeonato

•

Varzeano "Raul Valdir'

Rodrigues" Troféu Posto Mime.

Já a equipe do Bairro Santa Luzia
está em terceiro lugar com um

, .

pallto e tenta a vaga na proxima
rodada, no próximo sábado
contra o já eliminado Serysyl, em
Garibaldi, às 15h45 .

O Serysyl perdeu a segunda
partida nesta fase para o União,
por 3xl, no jogo que aconteceu

na Arsepum. Com o resultado o

União chegou a quatro pontos e
\

precisa apenas de um empate

•

CESAR JUNKES

com a Kiferro, na próxima
rodada (sábado às 15h45 na

Vila Lalau) para se garantir na
semifinal da competição.
Já o Grupo N está mais

embolado. O JJ Bordados, que
perdeu para o Amizade por
2xO, já não tem mais chances
de classificação. O Amizade
tem quatro pontos, mesma

pontuação do Atlético, que
bateu o Gesso [araguá por 2xl.
Este último também tem chances
de classificação, já que é o terceiro

colocado com três. Na próxima
rodada, 110 sábado, os jogos' do
grupo serão às 13h45. Atlético x JJ
Bordados jogam em Garibaldi e
Gesso [araguá/Rv Veículos x

Amizade/Rozzaco Pneus se

enfrentamnaVilaLalau.
Atlético venceu o JJ Bordados por 2x1 e é um dos líderes do.
Grupo N

\

,

,

,

•

•

FINANCEIRA
,

•

• VIVot:owaliltim I Finanças ,

"

-

•
. '

.
'

... Municipal de Schroeder
Resultados

"

,

PROXIMOS JOGOS

... SÁBADO •
•

�.

. .. ,

... FUTSAL SÊNIOR SCHROEDER�
•

... RESULTADOS
'. ' '$; •• (, �

,�, ,Aj.�.�,< ]'a·ª"'�i�J�q,.",,<, "."". " .. ", .. '''''' .. "",,', ,,, .. , .. ,,,,,,,,, "". . ,... "

.: ..§,�.g��",,,ª,�.,,F.�,�,�,§ ..ª�.ª..�,r1.!�ªº.ê. ,,""" .."", .. """"""

.� ,.M�.t9 .·,.,e��,�,�,��..�,��,.P'.��p,Qn1y,�"",,,.. ,,.,, .. " ..... i .,,, �

PIU).!!!, Migla.$ ax'6;.CQrem!lcQ. :
'

.. , ." , ,

. "

... PRÓXIMOS JOGOS
Sexta-feira

go

,

"'�,A,,'·'A .".'

... FlJTSAL í�F.ANTO.JUVENíL :
'v":'", ,'""

... RESULTADOS ,

... PRÓXIMOS JOGOS
Domingo 25/06

... RESULTADOS

PRÓXIMOS JOGOS
... 18/06 7" RODADA

Acaraí

Vila Lalau

J .

,

, .

,

,
.'

,

, ,

•

,

-

,

\

•
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LIGA NACIONAL: AGORA VEM O FARROUPILHA
•

•

ara ° o.sa
,

Time jaraquaense teve
várias chances de marcar,

- , .

mas nao consequiu
vencer a boa marcação
dos gaúchos

CARLOS BARBOSA

(RS)/JARAGUÁ DO SUL �

Em sua segunda partida pela
"Tini-turnê" no Rio Grande
d� Sul, a Malwee perdeu
ontem para o Carlos Barbosa

por 5x2. No sábado, a equipe
empatou com o Atlântico por
2x2 e perdeu, para o jogo de
ontem, Leco, Chico e Falcão,
todos suspensos. Os dois gols
da Malwee foram marcados

porMárcio. Rômulo (2), Vitor
(2) e Bruno Melo marcaram

para o Carlos Barbosa.

Amanhã, às 20h15, o time do
técnico Fernando Ferretti
enfrenta o Farroupilha, na

serra gaúcha.
O ala Xoxo, após o jogo em

entrevista à Rádio Jaraguá,
disse que sabia das
dificuldades que iria enfrentar
em Carlos Barbosa.
"Perdemos muitos gols e

tomamos o segundo em

uma falha nossa. Aí deu
um branco na

,

equipe e

. tomamos o terceiro.

Partimos para o tudo ou

nada, mas não fomos
felizes. Agora é levantar a

cabeça e ganhar em

Farroupilha" .

O jogo começou melhor

para o time da casa, que
abriu o placar com 1 '45"

•

de jogo. Rômulo cobrou
falta direto e a bola

passou embaixo de Donny.
A Malwee foi para cima e

4'48".empatou aos

Márcio recebeu e tocou

na saída de Emerson. A
bola passou no meia das

pernas, do goleiro e

entrou. Logo na

seqüência, Valdin teve a

chance de ampliar, mas

chutou na trave. Melhor
na partida, a Malwee

seguiu perdendo vários

gols e acabou sofrendo o

segundo quando faltavam
seis segundos para o fim
da partida, com Vitor.

Depois do intervaldo, o

Carlos Barbosa voltou

pressionando e marcando
no campo defensivo da
Malwee. A, jogada deu
certo e, aos 4'59", Bruno

Márcio (9) marcou os dois gols da Malwee, mas não evitou a derrota em Carlos Barbosa

Melo roubou a bola e fez o

te rc e i r o . Um minuta

depois, Vitor aproveitou o

bate-rebate e fez 4x1. O
Carlos Barbosa chegou ao

quinto gol com Rômulo,
aos 16'12". Faltando

de

T RESULTADOS

capitão. "Sei que quando
sou capitão tenho de

apertar a mão de juiz e

têm alguns que eu nem

gas to de cumprimen tar.
Acho que quando eu tiver
de ser punido, eu mereço,
mas os árbitros também
tem de ser. Espero que a

diretoria da Malwee tome

as providências, use a fi ta
do jogo e mostre que eu

não tive nada a ver com o

que aconteceu".

menos

Márcio
minuto,
diminuiu

,

PROXIMOS JOGOS
T HOJE

urn

ainda

para a Malwee .
.

Desabafo Expulso no

último jogo, Falcão deu
uma entrevista à Rádio

J araguá e desabafou sobre

•

TAMANHA

uma certa perseguição
sofrendo.

\

�

... CLASSIFICAÇAOque vem

Segundo o craque, ele não
•

fez nada para ser expulso
no último jogo e acha que
a a r b i t r a g e m vem

prejudicando o futsal
brasileiro. "Hoje estou

perdendo o gosto de jogar
no Brasil, porque sei que a

situação comigo é
diferente. Venho

•

p V

10 John Deere 37 12
, "' .......".,,.', «<H+"'" ""',' "" .. , .. '" " ,,_ "'"t'"

20 Intelli 30 10
.... >, ". ••••• • ....T•• ' ••• ". ....... ". .... < .....

30 Atlântico 30' g
"TO'. .', ...... • "",... .,.. ,.... • .. ,. ...

40 Carlos Barbosa 28 8
..... , ,,'

50 Umuarama 27 7
,,, ."1""" ••••- ....... , ••« .• , ". ',"«".

60 Chapecó 25 8
\ n , .. � 'T ,.. "",,' •

""7 :-C"
'" "

7°,,, ",P,e,!íópglis •. M, ,,£5. ,.""" """

80 Joinville
<

, 23 7
" " •••'0'0 ,,' o 0'"'''' ,00 , .... "'" ."""

go Malwee 22
'",''''' ,«,."".<,. ,'<,.....)j,. "" ••".,

1 00 Farreupilha 19
• •••0'. • "" ,.... ..... • , .. " ""''''',

110 São Bernardo 18
« ..""."

1?,00, �"."
" ." ,18"""

130 Cascavel
140
150
160
170
180
190

Time:

recebendo críticas até de
torcedores da Malwee,
mas ninguém sabe o que
acontece aqui dentro",
comentou.
Sobre a

Falcão diz

,.. "H"'''' ,... ,.... "

Minas
Ulbra
.." .... ,. . "-, ." ..... "....

vontade

arbitragem,
que perdeu a

até de ser
""""", ..,-,.. • ..·w·· .. · ",", .,..: "', , ....., .. ,,,,...,.. "'f'" ••

•

"" '<." ....". «,"''', «'"

São Paulo
'<1"", ..... ,,·1· •••",." ..

Macaé
" ,' ,.. "'" .. "

200' São Caetano 6
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• LINHA DE FUNDO
•

Julimar Pivatto

Reabilitação "

A equipe masculina da Unimed/FME (foto, de uniforme escuro)'
conseguiu uma boa vitória contra o Bandeirante/Brusque por"
69x53 e conseguiu uma boa reabilitação no Campeonato
Catarinense de Basquete Juvenil. O' time continua na briga por
úma vaga no play-off final. Já a equipe infantil não estreou
bem no Estadual.Joqando fora de casa, contra o

Ipiranga/Blumenau, foi superado por 87x84. A equipe
jaraguaense bem que tentou uma recuperação, pois quanto é

faltavam 30 segundos perdia por 14 pontos de diferença e
�

chegaram ao empate. Mas foram superados na prorrogação. '

,

, ,
------------------------------------------------------------

Jogos Sesianos
As i,pscrições para a fase

regional dos 250 Jogos do
Sesi vão até o dia 19 de
junho. A fase compreenderá
as empresas de
Guaramirim, Massaranduba,
Corupá, Schroeder e
Jaraguá do Sul. Os
interessados devem
procurar a sede do Sesi, no
horário comercial para fazer
as inscrições. As
modalidades em disputa
serão: basquete, bocha livre,
bocha oficial, bolão 23,
canastra, dominó, futsal
livre, futset sên lor, futset
feminino, handebol, truco,
tênis de mesa, vôlei de areia
masculino, vôlei e xadrez.
Mais informações pelos
telefones 3372-9418 ou

3372-9425.

Atletismo
A equipe Apa/Malwee/FME :�

'... >

participou, no fim-de-semana,
,

de duas competições de .
. '

atletismo. A primeira foi o ' �;
k� <

Campeonato Paranaense '<>'Z';
""

Juvenil, em Maringá, onde :;:::
" ,

Willian Barrionuevo e Sally';::
Mayara Siewerdt foram buscar •

pontos para o ranking do
Campeonato Brasileiro, que
acontece nos dias 8 e 9 de julho ".::
em São Paulo (SP).Willian ficou o,

.-

em primeiro lugar no salto em /

distância e no salto triplo e Sally
com a prata nos 200m rasos e o i,
bronze nos 100m rasos.Já em '>

Mafra, no Festival de Atletismo ':_.

da Universidade do Contestado,':
onde o feminino conquistou o .

título e o masculino ficou em

quarto lugar.

,
,

..

,

,

..

------------------------------------------------------------,

'.
"Motovelocid'ade

De folga no Campeonato Paranaense, o piloto de Guaramirim,::
r

Beto Schumi Alchini (Netuno Transportes/Azevedo ':
Automóveis/Aguia Motos/Posto 28/Academia Corpo e Mente),"
participou da Copa Vale de Veloterra, que aconteceu em .:

Lontras. Na categoria 250 Nacional, largou em sexto, mas a três.;
voltas do fim já era o vice-líder. Ele tentou buscar o primeiro
luqar-mas Lelê, de Lages, conseguiu manter a ponta e vencer. ,,"

Já na Força Livre Nacional, Beto conseguiu uma boa "

Ficou devendo
A Seleção do Felipão ficou
só no 1xO com a

inexperiente Angola. Pouco
para um time que vem de
uma seqüência de oito
vitórias consecutivas. Para

Dever cumprido
México e República Tcheca
podem, hoje, ter esta sensação.
Principalmente os europeus,
que não tiveram dificuldades

para vencer a fraca seleção dos
Estados Unidos por 3xO.Já os

mexicanos deslancharam
apenas no segundo tempo, .

depois da entrada do :

brasileiro naturalizado, Zinha. '
Foi ele quem deu o passe para'
o,segundo gol e marcou o

terceiro. Já a Austrália
surpreendeu os japoneses e,
além de conseguir a primeira
virada nesta Copa, alcançou
sua primeira vitória em Copas
do Mundo.

• •• •

quem VIU os primeiros cinco
minutos, poderia apostar
numa qoleada portuguesa,
com certeza, mas foi só isso

que Portugal fez. Além, é
claro, de dois chutes na trave
de Cristiano Ronaldo.Talvez
a equipe tenha sentido a

, .

estrela, o que aconteceu
com a maioria das seleções
ditas favoritas, como
Argentina, Holanda,
Inglaterra e Suécia.Quem
sabe, a volta de Deco dê
mais criatividade ao meio
campo de Portugal.

Grupo da morte
A vitória da Austrália teve um aspecto importante no grupo F,
onde está o Brasil.Os australianos mostraram que não querem ser

coadjuvantes e vão com tudo para cima da seleção canarinho
.

para buscar uma possível classificação.Já os japoneses, se
venc'erem a Croácia, terão que buscar a vitória contra o time de
Parreira para tentar uma vaga. E a Croácia,adversária de hoje, não
deve dar moleza também.Vai jogar na retranca e,se bobearmos,
podemos tocar um gol no contra-ataque.

,
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��TÊNIS
o espanhol Rafael Nadal se sagrou bicampeão do Aberto de
Roland Garros neste domingo, ao derrotar o suíço Roger
Federer, número um do mundo, de virada, por 3 sets a 1. As

parciais foram de 1/66/1,6/4 e 7/6 (7/4).

COPA DO MUNDO: NA BUSCA PELO HEXA

•

•

•

•

•

•

Kelly Erdmann

Torcedores jaraquaenses
. ,

J3 se preparam para o

Jogo, às 16h, contra a

Seleção da Croácia

, ,

]ARAGUA DO SUL - E
hora de preparar as emoções,
reunir a família, os amigos e

torcer. A Seleção Brasileira de
futebol estréia hoje, 13, na

•

Copa do Mundo da
• •

Alemanha. A partida contra

a Croácia está marcada para
às 16 horas, horário oficial de
Brasília/DF, na capital
germânica, Berlim.
O jogo mais esperado desde

o início da competição, pelo
menos para os torcedores
verde-amarelos, vai

acontecer no Estádio

Olvmpiastadion, que tem

capacidade para 74.176
espectadores, sendo que
destes, 66.021 pessoas podem
assistir às partidas sentadas.
Construído em 1934, tendo
como bases os desenhos do

arquiteto Werner March, o

estádio' ficou destruído
·

durante a Segunda Guerra

Mundial, a exemplo da
maioria das construções e

cidades alemãs.

Depois de 40 anos em ruínas,
o Olympiastadi6n foi
reconstruído e recebeu dois

jogos da Copa Mundo de
1974, ambos da Alemanha

· Oriental, contra as dele-
· gações do Chile e Austrália.
N a preparação para o

mundial deste ano, o mesmo
. .

•

��FÓRMULA 1
<,

o canadense Jacques Villeneuve deixou a Associação de Pilotos
de Corrida depois que ninguém conseguiu derrubar o líder
Michael Schumacher, da Ferrari. Ele esperava que o alemão, fosse
punido depois de ter atrapalhado os treinos do GP de Mônaco.

•

I •

•

•

•

��BASQUETE
Jogando em casa, Santos bateu Piracicaba por 62x54 no terceiro jogo
da decisão do campeonato feminino da Nossa Liga de Basquete.
Com este resultado, o time do litoral paulista fechou o play-off final
em 2 a 1 e conquistou o título da primeira edição do torneio.

•

•

I

•

•

•

I

" Está próxima à região da Rúss.ia ..
/

E um país com muitas ilhas".

.

Manoel Povoas Neto,
59 anos, aposentado

•

•

"Não faço a mínima'
idéia de onde fica",

Cristiane de Jesus Morais,
28 anos, operadora de caixa

. : '

•

•

." "

........ "E na antiga Iugoslávia, na
i
•. ,ll Europa, acima da Grécia". .

J()y�e Ara�jo, ,

'i,. 65 anos, aposentada

•

"Vou pegar o mapa para saber, não
tenho. a mínima idéia porque nunca.

,

parei para pensar nisso. E na antiga
I 1" 7"ugos aVia..�

Marcelo Nasato,
24 anos, comerciante

•

,..

•

estádio foi novamente restau

rado,
. desta vez pelo governo

de Berlim, que desembolsou
242 milhões de euros na obra .

O]OGO
O primeiro inimigo na busca

pela sexta taça brasileira em

mundiais não causa temor aos

torcedores jaraguaenses. A
maioria dos entrevistados pela
reportagem de O Correio do
Povo diz que o Brasil vence a

Croácia com facilidade. Para

Franciely Mello, 18 anos, o

placar da vitória vai marcar

4x2 a favor do time comando

por Parreira. Se estivesse no

lugar do técnico, apenas faria
uma mudança para o jogo de

hoje, colocaria o atacante

Rabinho em campo logo no

início da partida.
Um pouco mais cauteloso

quanto a possível goleada,
Manoel Povoas Neto, 59 anos,

aposta que o Brasil vence por
2xO. Mas, quando o assunto é

a equipe, o aposentado diz que <'

"os brasileiros são os melhores
,

domundo. E até uma covardia

jogar contra esses outros
. "

times.

,

OPAlS
A Croácia tem cerca de

quatro milhões e. 500 mil

habitantes, distribuídos em

57 mil km? de território. Foi
•

fundada em 25 de junho de
1991, resultante da: desagre
gação com a antiga
Iugoslávia. Está localizada no
centro-sul do continente

europeu ,e tem como

vizinhos: Hungria, Sérvia e

Montenegro, Eslovê-nia e

Bósnia-Herzegovina. Além
disso, a Croácia faz fronteira
marítima com a Itália,
através do Mar Adriá-tico. A

proximidade
.

com as águas
deste; trouxe ao . país um

litoral semelhante ao da
,

costa grega, com mais de mil
ilhas, baías e penínsulas.

-

Despreocupado,
Cafu diz que é hora
•

de pensar na Croácia

•

JulirnarPivatto

BERLIM - O lateral Cafu disse ontem que não está preocupado
com a notícia de que corre o risco de ser preso, acusado de falsificar
documentos para obteto passaporte italiano.O jogador disse que nem
ele nem seus advogados foram notificados pelaJustiça italiana, e que

, ,

agora temoutras prioridades. "E hora de pensar só naCroácia. Youme
preocupar c0111 isso depois da Copa", disse o capitão da Seleção
Brasileira.

Ontem, o promotor Antonello Racanelli pediu a pena de nove

meses de prisão para Cafu, sua mulher, Regina Feliciano, o presidente
da Roma, Franco Sensi, e o jogador argentino Gustavo Bartelt, que
também teria falsificado seu documento para poder defender a equipe
da capital italiana semocupar avagade jogadorextracomunitário .

Em 2003, a Justiça italiana já haviaabsolvido a todos por falta de

provas Cafu teria usado documentos de sua mulher para obter a

cidadania italiana sem ter conhecimento disso.O caso, no entanto, foi

reaberto, e em maio de 2004, quando já defendia o Milan, o jogador
teve de voltar a prestar contas à Justiça. Na época, dezenas de

jogadores, principalmente argentinos e brasileiros entre eles o goleiro
Dida , foramacusados deprocedimentos semelhantes.
Nesta segunda-feira, em Berlim, o técnico Carlos Alberto Parreira

disse que conversou com o jogador, e que o assunto já está superado.
Disse ainda que achou estranho quy a notícia estourasse bern na

véspera da estréia do Brasil na Copa, em Berlim, contra a Croácia
"Estamos há quatro semanas nos preparando, e issq só aparec�u agors .

Pode ser que seja só para desestabilizar nosso time, mas não vai no"
.

,

afetar", atestou o treinador. "E uma coisa meio estranha, pelo que eu

saiba isso já tinha acabado", completou Kaká, companheiro deCafu
noMilan.

Italianos comemoram

aprimeira vitória na Copa
,

JARAGUA DO SUL - A
torcida de descendentes ita

lianos se reuniu ontem à tarde
em um restaurante típico do
Bairro'Nereu Ramos. E, de

pois de acompanhar a vitória

por 2xO da Itália em cima de

Gana, na estréia da Copa do
Mundo da Alemanha, muita

festa. Claro, regada a muito

vinho, polenta e música típica,
além do tradicional jogo de
mora. Giuliano Berti, que

, . .

apresenta um programa típico .

na rádio Amizade de Corupá,
foi quem organizou a festa e já
adiantou que todo jogo os

','. _'.
..

"
o,,,

, '.'
,

,

j'

descendentes de italia-no se
.

reunirão no restaurante.

"Já está tudo preparado para
sábado, no segundo jogo", disse
Berti. Neste dia, os italianos
enfrentam os Estados Unidos,
às 16h. E espera ulna final
contra o Brasil. "Se nos enC011-

•

trarmos, vamos torcer para o

Brasil, afinal moramos todos

aqui", disse. Mas uma final
entre as duas equipes é

impossível, já que eles devem se

cruzar nas oitavas-de-final ou
nas quartas-de-final.
Yendalim Gadotti, de 70

anos, é de uma das mais tradi-

,

Italianos do Bairro Nereu Ramos comemoram com muita
música a vitória da "squadra azurra"

cionais famílias italianas do
bairro e uma das coloniza
doras do local. "Sempre torci

pela: Itália e pelo Brasil. Minha
família toda sempre fez parte

de círculos italianos", c

tau, já escolhendo para
torcerá caso as duas equi
encontrem. "You torcer

Brasil", avisou. •

il .

• •

•
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