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5 I DESCASO: OBRA ESTA PARADA HA SETE MESES

" '. ''''_ ."'''." ... ,,

A construção do novo Centro Cirúrgico do Hospital
Santo Antonio de Guaramirim está parada desde
novembro de 2005 por falta de recurso. A obra,

promessa de campanha, do prefeito Mário Sérgio Peixer,
depende de R$ 600 mil para ser finalizada e a Prefeitura

espera, mais uma vez, por apoio financeiro da

"

,

8 I COPA DO MUNDO: ESPANHOIS COMEMORAM GOLEADA
AGfP/PATRIK STOLLARZ

"

stRV

"

•

David Villa{alto), da Espanha, autor de dois gols sobre a Ucrânia, vibra junto com os seus companheiros de equipe

A Seleção Espanhola apresentou um bom futebol e

goleou a Ucrânia por 4 a O ontem, na estréia de ambas
•

as seleções na Copa do Mundo. Também pelo grupo H,

Túnísia e Arábia Saudita ficaram no 2 a 2. Já a

Alemanha venceu a Polônia por 1 a O e ficou bem perto
da vaga nas oitavas-de-final .

•

•

, .

•

comunidade e, principalmente dos empresários da

'região, para cumprir a meta de inaugurar o local até o

final deste ano.

28 IINVESTIGAÇÃO

Congresso Nacional instala
CPI do caso Sanguessugas

•

O presidente do Congresso, senador Renan Calheiros
(PMDB-AL), autorizou ontem o funcionamento da CPI das
Sanguessugas. Renan definiu um prazo até a próxima terça
feira para que os partidos indiquem os seus representantes. A
comissão irá investigar as denúncias de que parlamentares
recebiam propina para apresentar emendas destinadas à

"

compra de ambulâncias.A CPI será formada por 17
deputados e 17 senadores. O presidente da comissão será um

deputado e o relator um senador. As indicações para os dois
cargos deverão ser feitas pelos maiores partidos: PT e PMDB.
Os petistas trabalham nos bastidores para assumirem a

relataria .

5 I FIQUE DE OLHO

Procon alerta população
"

"

para golpe do credito
Em conseqüência das inúmeras reclamações que recebeu, o
coordenador do Procon, Juliano Nora, faz um alerta sobre
empréstimos com juros baixos e sem burocracia que estão
sendo oferecidos em Jaraguá do Sul e região. O "Golpe do
Crédito Fácil", como está sendo chamado, consiste em .

oferecer aos interessados linhas de financiamento, é cobrado
um seguro antecipado e, depois do depósito, a quadrilha
desaparece. .

" ,

6 I FE 1

Centenas de fiéis participam
da despedida de Dom Orlando

•

, .

6 I FE 2

Católicos preparam celebração
,

de Corpus Christi na região
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COMVNICAÇAO

Dia de sol com
nebulosidade variada
sem previsão de chuva
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O .presiderite Lula está

construindo uma relação
imperial e desrespeitosa com o

Congresso. Disse o seguinte na

semana passada, um dia depois
de uma decisão da Câmara que
estendeu aos aposentados o

reajuste de 16,6% concedido aos

trabalhàdores que ganham
salário mínimo por força de
emenda do deputado

, catarinense Ivan Ranzolin, do
, .

: PFL:'Eu digo sempre, a votação
,

,do salário mínimo no,
,

Congresso Nacionai não foi
,

: uma coisa séria, porque o que
estava lá para ser votado era um

acordo que tinha sido feito pela

,

-"" ..

•

R$ 500 por mês. Há fortes

argumentos contra o novo

índice de reajuste, e o

presidente da República dispõe
do poder de veto para esterilizar
a iniciativa. Como o próprio
Lula diz, 'quando a gente é

oposição, pode gargantear, pode
blefar'. Quando a mesma gente
é governo, o presidente não

deve dizer que uma votação da
Câmara 'não foi uma coisa séria'.
Nem mesmo quando os

deputados absolvem seus

companheiros do mensalão.
.Lula tem 30 anos de vida

pública, 27 dos quais na

oposição. Só ele sabe quanto

,

I
,

I
:
I

I � Lula tem 30 anos de vida pública, 27 dos

I • quais na oposição. Só ele sabe quanto tempo
: consumiu garganteando e blefando

•

primeira vez na história do

Brasil, com todas as centrais

sindicais e todos os apo

sentados, representados pelas
centrais sindicais'. Lula oferece
um reajuste de 50/0 aos 13
milhões de aposentados do
INSS. Os 16,6% autorizados

pela Câmara custariam R$ 8

, bilhões anuais. A maior parte
,

I desse dinheiro iria para
I cidadãos que ganham me110S de
,

• FRASES'

tempo consumiu garganteando
e blefando. Parolagens e

mistificações não são atributos
exclusivos do governo como

achava Lula, nem da oposi
ção. Na verdade, o que estava

lá para ser votado não era um

acordo. Era uma medida

provisória do Poder Executivo.
O Congresso não vota acordos,
nem de centrais sindicais, nem
de torcidas organizadas. As

• CORREIO DO LEITOR

•

O CORREIO DO PO�O

centrais sindicais -

nao

representam 'todos os
-

aposentados'. Representam,
quando muito, os sindicatos a

elas filiados. Quem representa
aposentados, vendedores de

rapadura e donos de oficinas
mecânicas é o Congresso, poder
republicano estabelecido para
isso. Lula abusa da proteção da

inimputabilidade cultural.
Quando revela que Napoleão foi
à China e Oswaldo Cruz
inventou a vacina da febre
amarela, pode-se fingir que isso

não tem importância. Contudo,
quando o presidente da

República, formado nas

mumunhas do sindicalismo,
sugere que um acordo de
centrais sindicais é uma peça
legislativa, o erro deixa de ser

,

banal. E confusão funcional.
Chama-se fascismo a orga

nização política na qual o Poder
Executivo embaralha centrais

sindicais e Poder Legislativo. O
Brasil viveu esse sonho de

governantes e pelegos durante
o Estado Novo. Lula vem

cozinhando uma reforma
sindical que tunga os traba
lhadores e amplia o poder das

centrais. Ele sabe o que está

fazendo. Fortalecer agrupa
mentos amigos é hábito antigo.

•

"Nossa campanha vai ser como a seleção do Brasil na Copa de 70. Na hora certa, o
talento vai anora, vai aparecer" .

, ,

i
,

.Do candidato à Presidência da República, Geraldo Alckmin

•

•

Oportunidades
para todos

A população de Jaraguá doSul
foi presenteada no último sábado
(10/06) com mais.uma iniciativa

de valorização do agricultor e

artesão com a implantação do
Mercado Show; evento que

congregou agricultores e artesãos
de nosso município ,

possibilitando mais que vendas e

divulgação, também a opção de

passeio, lazer e integração entre

as pessoas.
No passado a base da

economia de nossa região, a

agricultura é hoje vista como

setor.secundário em uma cidade

que já se tornou empresarial e
, industrial. Pois cada vez mais nos
distanciamos daquela realidade
outrora tão COlnUln - famílias
inteiras que trabalhavam na

lavoura e produziam para
sustento próprio e das gerações
futuras. Com o passar emudança
dos tempos, o trabalho agrícola
foi aos poucos sendo substituído

pela máquina e as relações de
trabalho foram se modificando.
Foi o preço do progresso.

Não querendo entrar no

mérito de a vida e o trabalho

,

,
,

, '

.'

•

,

o prefeito
Moacir Bertoldi

escreve às quintas
nesta coluna

terem ficado melhores ou piores,
apenas constatamos que hoje
vivemos outros tempos, em que
tudo é muito diferente. Hoje é

preciso unir agricultores da cidade
em oportunidades especiais, pois
já não fazem parte do cenário

cotidiano.
O que não se pode

desconsiderar é que o setor

agrícola, um dos mais

importantes da economia, é um
dos pilares de sustentação de toda
uma sociedade, pois está presente
ern nossas mesas, em nosso

cotidiano, em nossa saúde. Se hoje
Jaraguá do, Sul é uma cidade

,

progressista,. com indústrias e

empresas de destaque nacional e
internacional, é porque seu

• A • • "

crescimento econonuco ja esteve
, ,

um dia baseado na agricultura e

nela nossa realidade presente
começou a se consolidar. Essa já
seria uma forte razão para
valorizarmos nossa agricultura.
Mas além disso, analisando a

situação presente, temos hoje em
110SS0 município cerca de 1300

agricultores que ainda produzem,
não só para sua subsistência e de

, �
Os textos para esta coluna deverão ter no máXimo 25 linhas, 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).

sua família mas também como

fonte ou complementação de
renda.

Resgatar a dignidade e a auto

estima de nosso agricultor,
incentivando, equipando-o,
viabilízando-lhe a produtividade
e dando-lhe oportunidade de

negócio e condições de

produtividade são alguns dos
,

compromissos fundamentais e

intransferíveis do poder público.
,

E preciso que o comércio

fixo e instituído na cidade

enxergue a importância da feira
livre e não a veja como mais um
mero corrcorrente j- pois o

espaço e as oportunidades
existem para todos.

Incrementar o trabalho

agrícola e não deixá-lo morrer

é uma necessidade do momento
, pois com seu enfraquecimento
perde-se muito de nossa

,

,

cultura. E necessário deixar

para futuras gerações bem mais

que o conhecimento da
existência do agricultor através
dos livros de História; é preciso
que no futuro ele ainda
continue existindo.

•

Leitura e conhecimento
Os livros nunca foram estranhos,

quase diria que nasci entre eles. Minha
mãe é uma leitora compulsiva e meu avô
foi dono e editor de um jornal. A vida
de criança foi para mim um misto de
sonhos e realidade, de brinquedos e

rotativas, de correr entre as tintas e os

rolos das máquinas que imaginava s�rem
engrenagens da fantasia.' Numa
constante excitação via como aquelas
folhas saiam impressas como por arte de
". , .

magrca, e COmo as pessoas corrram

desesperadas para que as edições
,

ficassem prontas para distribuição. As
escondidas eu criava meu próprio jornal,
com meus dedos frenéticos tentava
formatar numa antiga máquina de
escrever as ocorrências do dia, como

comprar uma bicicleta, como andar de
avião, como fabricar carros de corrida,
como sintonizar extraterrestres ou corno

entrar em contato com "Sandokan, o rei
da Malasia", de Emilio Salgari, ou o

"Conde de Monte Cristo" de Dumas, e

'centenas de outras coisas, que recriavam
assim as fantasias inconscientes de fartos

desejos.
A vida me levou para outro destino,

sem aquelas exaltações fecundas da

imaginação, apenas me transformei num
adolescente que queria ser grande. A
difícil tarefa de entrar num mundo de
símbolos diferentes levou-me ao refúgio

.

dos números, positivisrno que organiza
a física social, que nos livra das dúvidas
intelectuais e dá ordem numérica aos

nossos pensamentos. Essa passagem me

converteu num engenheiro não muito

conforme com as expectativas de

segurança. "O tempo circular" e "O
, elogio da sombra" de Jorge Luis Borges,
ou "Homens e engrenagens" de Ernesto

Sábato, abriram o espaço para duvidar
das categorias ordenadas da realidade.

Alguma coisa acontece corn ela, será,

que essa realidade não é apenas uma"

construção social? Que tipo de atores a

integram? Os pensadores clássicos

apenas me deram os fundamentos
culturais, mas não resolveram as dúvidas

•

contemporâneas. Tive que recorrer aos
, ,

pais da sociologia, Comte, Saint-Simon,
Durkheim e Max Weber para apaziguai
las. No entanto, foi Hegel que abriu o

espaço para entender a filosofia marxista

da transformação dialética da história .

Posso ser um sonhador, mais essa teoria
me comove: Nunca antes tinha

percebido a existência dos conflitos

antagônicos entre as diferentes classes.

Quando chegou a minhas mãos uma

versão de "O Capital" de Karl Marx, sua
leitura deslumbrou-me, comecei a ler
vorazmente infinidade de textos afins,
descobri a riqueza e a pobreza, a miséria
dos explorados, a fartura dos poderosos,
a educação como reprodutora da
sociedade em beneficio dos

\

O CORREIO DO POVO'
Fundado em 10 de maio 1919

•

privilegiados, a religião como mecanism�
de controle social, as entrelinhas do!'

'(t
discursos sedutores das classes
dominantes, o sofrimento dos excluídos,
das mulheres, dos negros e outros tantos:i

marginalizados. Parece a montagem de
um clichê sociológico, mas não é, eú4
apenas tinha 20 anos nessa época. Eranf�
tempos de exuberância ideológica. Hojeb
bem mais velho, estou voltando a lere;
Jorge Luis Borges e Adolfo Bioy Casares."
expoentes máximos da literatura
fantástica latino-americana. N,\--,

1

"História universal da infâmia", sempre 1

me surpreendeu ,um pequeno texto)
chamado "Do rigor na Ciência", quq,
assumo o atrevimento de transcrever..
"

....Naquele Império, a Arte dáI
Cartografia atingiu uma tal perfeiçãc,
que o mapa duma só Província ocupava'
toda uma cidade, e o mapa do Impériori
toda uma Província. Com o tempo, esses

Mapas Desmedidos não satisfizeram e O�)
Colégios de Cartógrafos levantaram uni
mapa do Império que tinha o Tamanho

,

do Império e coincidia ponto por ponte
com ele. Menos apegadas ao Estudo da

Cartografia, as Gerações Seguintes!
entenderam que esse extenso Mapa era'
Inútil e não sem Impiedade o entregarant'
à Inclemência do Sol e dos Invernos. No�

r

Desertos do Oeste subsistem
lJ

despedaçadas Ruínas do Mapa,)
, habitadas por Animais e por Mend�gosi,
Em todo o País não resta outra Relíquia.

_J

das Disciplinas Geográficas". I.
" ,,' 1./

Esse tipo de invenções da realidade
_I

que se originama partir da tergiversação,
de um texto, sempre me parecet,l,
surpreendente, a capacidade ou a

genialidade de construir uma versão

falsa, de um desvio de Ie ituras
inventando uma nova versão facada nuJ
ato de tradução infiel. A vida da gente
vai por esses caminhos tortuosos dJ
imaginação desmedida, da leitura, do

aprendizado. Ler não é apenas ler, é

imaginar até onde a capacidade dê':!
i '

entender tanto o fantástico como o
o:)

cotidiano fazem parte dos novo�)
paradigrnas sociais, que apenas podem,J_
ser entendidos através de um esquema,<.,
carregado de perspectivas sociológicas e,

leitura rigorosa. It
A pesar da insegurança do,

conhecimento, produto da confusão,
intelectual que provoca a relatividade.
cultural, estou desfrutando o prazer de,
uma missão cumprida, a vida e a leitura
transformaram-rne . num

'

cr ítico
contundente da realidade socialo
transformando-rne num sociólogo. Isso é,

_

suficiente para saber que as mudanças
I

dessa própria realidade apenas podem ser

feitas quando se é humano e solidário. éJ

'1

Victor Alberto Danich, Mestre em Engenharia de

Produção e Sociólogo "

'i

Diretor editorial/admiuistratlvo: Francisco Alves
Editora: Patricia, Moraes
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CEP 89251-2001 Caixa Postal19 1 Centro 1
Jaraguá do Sul, 5C 1 Tel.47 3371-19191 Fax 3276-32581
e-mails:redacao@jornalcorrelodopovo.com.br 1
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ELEiÇÕES: TUCANOS SE ORGANIZAM 'NO VALE
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CELSO MACHADO
c

�Coligação com

RMDB e PFL
dá vaga para
ex-prefeito
,

.

1
}ARAGUÁ DO SUL - A

possibilidade de o depu tado
Paulo Bauer (PSDB) ser

candidato ao Senado está

definitivamente afastada. Irá à

reeleição à Câmara dos

Deputados, disse ontem pela
manhã o parlamentar, que tinha
colocado o nome à avaliação do

. partido se os tucanos decidissem

concorrer em chapa pura na

disputa pelo governo do Estado.

"ICom todo o respeito, vice, de
novo, não quero ser", disse Bauer
em alusão a vaga oferecida aos

t}lcanos pelo PMDB na coligação
. prestes a ser fechada e que inclui

9 PFL, garantindo apoio em

palanques catarinenses ao
! '

presidenciável GeraldoAlckmin
,

e seu vice José Jorge. "Vejo que a
(. .

coligação local se toma possível,
éom a vaga de vice para o PSDB e

ào Senado para Raimundo
Colombo", observou. O anú�cio
de reeleição à Câmara, segundo
Bauer, define sua participação·
úessa eleição e, aomesmo tempo,

permite que o partido se organize
E_

,

CESAR JUNKES

Bauer acredita em dobradinha com Niura ou Irineu Pasold
•

para o pleito na região Norte,
"Com certeza, teremos (o PSDB)
candidatos por ]araguá do Sul e

região à Assembléia Legíslativa",
disse Bauer, citando a ex-titular
da Secretaria de
Desenvolvimento Regional,
Niura Demarchi dos Santos e o

ex-prefeito Irineu Pasold. O

parlamentar vê boas

possibilidades em dobradinha
com um dos dois. Entende que a

disputa ficamais viável já que, fora
. do município, apenas um

candidato a deputado estadual se
apresenta (o vereador Evaldo
João ]unckes, do PT de

Guaramirim). "Há um espaço

importante para o PSDB buscar

votos", disse Bauer, eleito em

2002 com 81.400 votos.

"BR-280 É OBRA PARA DEZ ANOS"
Com um custo projetado em cerca de R$ 3 milhões o quilômetro, o projeto de duplicação da BR-280,
entre São Francisco do Sul e Guaramirim, pouco mais de 72 quilômetros, ainda não foi concluído.
Iniciado há mais de três anos, anda em ritmo lento, informou o deputado Paulo Bauer para quem a obra
em si "é coisa para dez anos", repetindo previsão que fez em 2003 quando uma comitiva da região
esteve em Brasília reivindicando recursos. Não há se quer um centavo de recursos previsto no

orçamento da União para 2007, disse o parlamentar, lembrando que, depois de pronto, o projeto ainda
precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados e Senado para, depois, seguir processo de tramitação
bastante demorado: licenciamento ambiental, recursos em 2Q08 para licitações das obras, contratação
de empreiteiras, indenizações. "Se houver uma normalidade nos procedimentos, talvez em 2009 já
tenhamos um ou outro trecho duplicado, Em 2010 o governo pinta as faixas e inaugura", ironizou o

parlamentar, lembrando que tudo ainda está nmnslcarnente ligado às eleições de outubro, '

"Permanecendo o atual governo, pára tudo até a nomeação de todo o ministério. Se houver outro
vencedor, a mesma coisa".

Construção de novo hospital
não é prioridade, diz Dionei
(

, }ARAGUÁ DO SUL - O
c:

deputado estadual DioneiWalter
.

<

da Silva (PT), disse ontem que
(

.

está havendo interpretação
équivocada quanto a prioridade
Jm apontada na audiência

pública promovida pela
Assembléia Legislativa ern

]oinville para priorizar
necessidades da região do Vale
do Itapocu. Segundo o

parlamentar, não se trata de
reivindicar a construção de um

novo hospital e, sim, garantir
. ,

recursos para as estruturas ja

existentes, como as obras em

àndamento no Hospital São
José, para que o atendimento

hospitalar emergencial e de

especialidades possa ser

regionalizado. O deputado disse

que a idéia de se construir um

novo hospital até pode ser

viabilizada com o tempo,,' mas
,entende que, nesse momento,o

-s ,C'j

qS:J
direcionamento de recursos deva

,(2l)�.�r feito para melhorar, ampliar
e modernizar as estruturas já

r--..;cd.isponibilizadas à

população.Sobre veto parcial da
CC] (Comissão de Constisuição
e ]ustiça) da Assembléia.

Legislativa a projeto de lei do

governo do Estado, instituindo
a gratificação de atividade de

_ . ..gestão governamental para os

•

Transporte nas cidades deve
,

ter política nacional específica
servidores lotados ou em

exercício no gabinete do vice

governador, Dionei disse que a

proposta distorce planos de
carreira e possibilidade de

progresso das categorias de
servidores públicos estaduais
nas funções que exercem.

Esclareceu, porém, que o veto

daCC] não impede que o projeto

FLORIANÓPOLIS (CNRI
AD!) - Pensar a mobilidade
urbana, ou seja, as formas pelas

, ,

quais as pessoas acessam as

cidades, sej a por meios

motorizados ou não

motorizados foi o terna do
Seminário Estadual sobre o

Anteprojeto de Lei de
Mobilidade Urbana doGoverno
Federal, realizado ontem , no

Plenário da. Assembléia

Legislativa.O evento no Estado
encerrou a série de onze

seminários promovidos pelo
Ministério das Cidades (MC)
para debater e apresentar à

sociedade a sua proposta e
.

colher em cada região subsídios
. .

bastante oportuno. E nós

atendemos por. entender que o
Estado tem que participar dessa
discussão, até mesmo em função
dos problemas que Florianópolis
enfrentou, sobre a questão da

qualidade do transporte e os

custos da tarifa", disse]oão Alves
de Souza, assessor de Assuntos
Institucionais do MC.

,

O anteprojeto de lei do MC

sugere diretrizes para a política de
mobilidade urbana, orientando
políticas públicas para o setor e

propondo novas regras para o uso
do transporte público e privado
para garantir o funcionamento
das cidades sem congestio
narnentos, acidentes de trânsito

e poluição do ar. O transporte
coletivo de qualidade, com tarifas
e horários adequados, é apenas um
dos pontos do projeto, que prevê
ainda ciclovias, calçadas,
adequação das vias aos portadores
de deficiências, ocupação
planejada do solo urbano, entre
outros. A partir da aprovação
pelo Congresso, o país terá

estabelecida Ulna política
nacional de mobilidade urbana.
As Prefeituras deverão seguir os
princípios da lei, caso contrário,
terão dificuldade de receber
hnanciamento federal.

•

• MOSAICO poi itic a@jornalcorreiodopovo,com.br

, -

va a votaçao secreta em

plenário. Ele, que é membro da
Comissão de Finanças da AL,
lembra que a bancada do PT

pretende mudar o proce

dimento, COIn "votação aberta".
, Outro projeto autoriza o

Poder Executivo a conceder
voto de louvor e agradeci
mento aos funcionários públi- .

cos de Santa Catarina pela
doação voluntária de sangue,

aprovado COIn ulna' emenda

modificatíva, do deputado
Onofre Agostini (PFL), que
concede o voto a todos os

doares. Os deputados Celes-'
tino Secco (PP) e]oão Henri
que Blasi (PMDB), líder do

governo na Assembléia, vota
ram pela sua reprovação. "Não
conheço nenhuma lei que
trata sobre a concessão desse
louvor, isso pode ser feito por
vias administrativas", relatou

,

Blasi. (Celso Machado)

para enriquecer o anteprojeto
de lei que deve ser entregue ao

Congresso Nacionai rias
, .

proximas semanas.

Santa Catarina não estava

na lista do Ministério das
Cidades para a realização do
seminário. No entanto, um

pedido do deputado Vânio dos
Santos (PT), aprovado pela
Comissão de Adrninístração,
Trabalho e Serviços Públicos da
Assembléia - a qual ele preside,
sensibilizou o Governo Federal.
"Este chamamento da
Assembléia Legislativa é

Mais feriados
A terça-feira de Carnaval, a sexta-feira da Paixão e a quinta-feira
de Corpus Christi' poderão ser incluídas na Lei 661, de 1949,
que determina quais são os feriados nacionais, se for aprovado
projeto do senador Valdir Raupp (PMOB-RO). Os atuais feriados
nacionais previstos em lei são 10 de janeiro, 21 de abril, 10 de
maio, 7 de setembro, 12 de outubro, 2 de novembro, 15. de
novembro e 25 de dezembro. O senador justifica: as datas que
pretende lnclulrentre os feriados nacionais representam as mais
tradicionais comemorações religiosas do país.

'Defesa zero
De janeiro a maio, o

governo gastou' R$ 1,3
milhão para comprar

, -

armas, rnuruçoes e

explosivos. E isso para
três Forças Armadas,
Polícia Federal e até para
a Funai. Em cinco anos, as

despesas foram de R$
183,2 milhões, quase a

metade dos R$ 272
,

milhões gastos no

referendo do
desarmamento.

Não parou
A chamada bike patrulha
(patrulhamento com

bicicletas) implantada há
dois anos péla PM, ainda
existe, só que com apenas
quatro dos sete policiais da

época, Um deles faleceu.
Com a formação de novos

,soldados que já estão em

treinamento no 14° BPM, o

grupo terá dez homens nas

ruas, A modalidade exige
muito preparo,
especialmente o físico.

Sem espaço
Na semana passada,
durante as comemorações
do Dia do Meio Ambiente,
a ministra Marina Silva
contabilizou a queda de
71.9/0 no desmatamento da
Mata Atlântica nos últimos
cinco anos. Foi elogiada,
mas esqueceu de
justificar a redução. Na

verdade, ela se deve ao

fato de que quase não há
mais o que desmatar fora
de áreas protegidas e de
,difícil acesso.

Alerta vermelho
Polícia Civil de Santa
Catarina reduziu para 150
litros de combustível o

consumo máximo mensal
de cada viatura. Na Polícia
Militar tudo anda racionado
também. Com uma dívida

superior a R$ 6 milhões, a

corporação também tenta
driblar as dificuldades
impostas pela escassez de
verba. Apenas com postos
de combustível seriam R$
400 mil pendentes.

Resposta
o presidente Lula disse que
a Câmara dos Deputados
agiu írresponsavelrnente ao

aprovar emenda do

deputado catarinense Ivan
Ranzolin (PFL), dando
16,6% de aumento para
todos os aposentados. .

Ranzolin respondeu:
irresponsabilidade é o que o

governo faz com os

aposentados ao retirar a
cada ano um percentual
daquilo que lhes é devido

por direito",

Positivo
.

.

Antes, durante e depois do
jogo Brasil e Croácia, era
visível a presença de
muitos policiais na área
central da cidade, bem
mais que em dias normais.
E não sem razão, visto o

comportamento de não
poucos que aproveitam
eventos do gênero para,
literalmente, bagunçar.
Inclusive pondo em risco a

I

vida de terceiros. Depois,
reclamam da polícia.

Apoio I

Paridade
Tramita no Senado projeto
de lei propondo que o piso
salarial e a jornada de
trabalho dos engenheiros,
arquitetos, agrônomos,
veterinários e químicos
sejam aplicados também
na administração direta,
autárquica e fundacional
nas esferas federal,
estadual e municipal. O
piso atual é de seis salários
mínimos para seis horas
diárias ou oito mínimos

para oito horas.

o normal seria que
lideranças do PT

protestassem contra a

emenda de Hanzoün. Mas
não foi o que ocorreu. O
senador Paulo Paim, do PT

gaúcho, discursou
elogiando a iniciativa do

parlamentar catarinense em

benefício de aposentados e

pensionistas da Previdência
Social. Paim também pediu
para que os senadores
ratifiquem a decisão dos

deputados federais, Remédios
A Comissão de 'Assuntos
Sociais do Senado analisa
projeto propondo a

permissão para venda em

supermercados de
medicamentos que não
dependam de receita. São
os chamados "remédios
anódinos". A medida
beneficiaria o consumidor

.
.

porque, pelo volume de

compras, os

supermercados poderiam
oferecer preços menores.

Quem mente?
Aliás, o governo mostra

dados contraditórios sobre
,

os gastos com o pagamento
dos 'aposentados, Enquanto
o Ministério do

Planejamento afirma que as

despesas chegarão a R$ 18
.bilhôes, o da Previdência
diz que o montante atingirá
R$ 7 bilhões. Afinal, quem
fala a verdade no âmbito'
dos ministérios?

I ,

•

,
•
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Descaso
o mesmo rigor com que a Assessoria de Imprensa da Prefeitura
de Jaraguá .do Sul repassa matérias ou comunicados sobre

.

; • inauguração de obras e qualquer outro ato que promova a

administração deveria ser seguida em tudo o que diz respeito ao

Poder Público. Na semana passada, foi informado ao O Correio
que todos os postos de saúde da cidade atenderiam até às 15
horas por conta do jogo do Brasil, com exceção dos postos da
Reinaldo Rau e do Pama I, que permaneceriam abertos em

horário normal. Hoje, depois da reportagem já publicada, veio a

notícia de que o prefeito Moacir Bertoídí liberou os funcionários
também daqueles dois postos que, portanto, foram fechados às
três da tarde. Desserviço à população, que consulta o jornal
para saber, entre outras coisas, os horários de funcionamento
das repartições públicas.,
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Denúncia 2
Pupo ressaltou que
financiamento.s
aguardados com

ansiedade pela'
população como o do .

SNDES, no valor de 'R$
8,9 milhões, não serão.
liberados enquanto a

situação persistir. "Os
recursos que estão
sendo aguardados para
asfaltamentos, para o

saneamento básico em

Guaramirim, não virão
mais. A administração
municipal está
prometendo
asfaltamento para
algumas pessoas, mas.
isso não vai acontecer.
,

E tudo mentira, são
promessas de ano

eleitoral" largou o

petista, prometendo
apurar qual motivo
levou o município a ser

incluído no Cadin.

•

Homenagem 1
Cerca d'e 60 entidades e

personalidades receberão
no próximo dia 22 um

exemplar do livro "De

Jaraguá a Jaraguá do Sul",
durante evento em

homenagem aos 130 anos

de colonização do
município. A publicação foi
editada pelo Centro de
Memória da Assembléia
Legislativa, por solicitação
do deputado Dionei da Silva
(PT), e contém documentos
sobre o município que
faziam parte do acervo, do
poder legislativo
catarinense.

Homenagem 2
o ex-diretor presidente de O

. Correio do Povo, Eugênio
Victor Schrnõckel, está
entre os que receberão

homenagem póstuma. Frei
Aurélio Stulzer e Emílio da
Silva, outros dois

historiadores, também
serão mencionados. O
evento, que será realizado a

partir das 19h30, no Clube
•

Atlético Saependi, abre o

calendário de
. comemorações do
aniversário de Jaraguá do
Sul, que completa 130 anos

no dia 25 de julho ..

Sondando
Candidato à reeleição, o

•

deputado Wilson Vieira (PT),
o Dentinho, passou ontem

'

por Jaraguá do Sul e
.

Guaramirim. Veio pedir
adesão ao abaixo-assinado

•

para pressionar os

parlamentares a aprovarem'
projeto de sua autoria que
institui programa de

transparência e ética no

âmbito de cargos .

comissionados no Estado. E,
também, sondar a região do

ponto de vista eleitoral.

Candidatos
,

Aliás, assim como

Dentinho, os outros sete

deputados estaduais do PT
vão disputar as eleições de
outubro. Todos à reeleição,
com exceção de Francisco
de Assis Nunes, que vai
tentar vôo mais alto, rumo à
Cãmara dos Deputados. Por
duas vezes eleito deputado
estadual, Assis vai
concorrer à vaga assim
como o deputado Carlito
Merss, que vai tentar a

reeleição, e para quem
trabalhou como assessor de
Gabinete, ainda quando
Merss era vereador.

•

Cenário
Tudo indica que a

qualquer momento a

tríplice aliança entre

PMOS, PSDS e PFL

pode estar sendo
formalizada nas

eleições para
governador no Estado.
Na chapa: Luiz Henrique
na ponta, com o

senador tucano Leonel
Pavan de vice, e o

preside-nte estadual do
PFL, Raimundo
Colombo, ao Senado.
Sozinho, ou quase, por
conta de alianças com

partidos menos
\

expressivos, o PT de
José Fritsch deve

. disputar a vaga contra
os três dos cinco

'

..

•

•
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REBATE: TUCANO AFIRMA QUE VEREADORES RECEBERAM' NOVA LEI ORGÂNICA EM NOVEMBRO
•

\

•

,

CAROLINA TOMASElli

� Presldente confirma
que projeto volta
a plenário na

sessão de terça
GUARAMI'RIM O

presidente da Câmara de

Vereadores; Marcos Mannes

(PSDB), foi categórico' ao
afirmar ontem que os

vereadores tiveram tempo
suficiente para analisar a nova

proposta de Lei Orgânica do

município. Na sessão de terça
feira, o projeto foi retirado da

pauta de votação devido ao

pedido de vistas das bancadas
do PMDB e PSDB, Os líderes
dos dois partidos alegaram
poucos dias para analisar a

• • r

proposta e ameaçaram rejeita-
la caso o presidente colocasse

\

- '

em votaçao o projeto, que

precisaria de seis votos para ser

aprovado,
"Tantotiveram tempo que

as bancadas dos partidos até

apresentaram emendas

(datadas do dia 8 de junho). Eles
deveriam ter se manifestado

.

antes e não esperar para o

projeto ir a plenário",. disse
Mannes, informando que todas
as bancadas receberam cópia
extra-oficial da nova LO,
entregue depois de reunião de,

.'

apresentação, no dia 11 de
novembro do ano passado, feita
pela empresa SB Consultoria,
contratada para elaborar a nova.
lei, "Só não coloquei o projeto
em votação no ano passado
porque só tinha conseguido três

• ,...,.. 1)

assinaturas, e sao preclso sels ,

Segundo' Mannes,
oficialmente. o projeto ficou à

disposição dos vereadores com
a criação da Comissão Especial,

I

Germann: "Não votaremos a favor de matéria inconstitucional"

LíDER DO PP DIZ QUE BANCADA MANTÉM VOTO CONTRÁRIO
uder do PP na Câmara, o vereador Alcibaldo Germann disse ontem

que a bancada não votará favorável ao projeto se ele for levado a

plenário na terça-feira. O PMOS deve ter a mesma posição. "Não
.votarernos em matéria inconstitucional", ameaçou o peplsta,
salientando que todos os vereadores, "inclusive o presidente",
assinaram ofício para que fossem apresentadas emendas ao

Regimento Interno e à Lei Orgânica. Mas, segundo Germann, "foi
apresentado um novo texto, confeccionado com auxílio de uma

assessoria juridica, e encaminharam para a comissão, que está
perdida. A comissão não pode dar parecer sobre algo que não existe",
disse o vereador, membro da Comissão Especial que analisou a

.'

proposta.
"Este texto é ulna proposta, não é a lei atual, portanto não pode ser

alterada", afirmou Germann, para quem a Lei Orgânica vigente deve
ser a base para qualquer modificação, seja inclusão ou revogação
de artigos, que devem ser analisados caso a caso: "Se for para criar

emendas, tem que ser em cima do que já existe. E se for para manter
a idéia de modificar tudo, deve se criar uma constituinte e aí sim ver

de que forma fazer, prazos, envolvendo .a comunidade e todos os

. poderes constituídos", afirmou ..
Já o vice-presidente da Casa, Evaldo Junckes (PT), disse que manterá
sua postura e votará favorável ao projeto.

Denúncia 1
Prefeitura de
Guaramirim estaria
incluída no Cadin

(Cadastro Informativo
I,' dos Créditos não"

quitados de órgão e

entidades federais) e,

portanto, impedida de
receber verbas do
governo federal. A
denúncia foi feita pelo
vereador petista Evaldo
João Junkes, o Pupo, na

f. sessão da Câmara de

terça-feira "O
município, estando

i� incluído entre os
•

devedores, é o mesmo
•

que um cidadão comum

estar incluído no SCPC",
disse.

•

•

no dia 25 do mês passado,
responsável por analisar a nova
redação da Lei Orgânica num

prazo .máximo de dez dias,
.

.

conforme do Regimento
Interno. A CE, formada pelos

/

vereadores João Deniz Vick
•

(PMDB), Alcibaldo Germann

(PP) e Evaldo Junckes (PT), deu
parecer favorável e apresentou
duas emendas, informou o

presidente. "Segui todos os

trâmites legais. Não justificá o

que os vereadores estão fazendo.
Eles tiveram tempo para
analisar, Não foi nada da noite

para o dia", declarou.
-

Com rélação às críticas .dos
vereadores do PMDB e PP de

que artigos da legislação
municipal vigente teriam sido

suprimidos do texto da nova

LO', o presidente voltou a

afirmar que os mesmos já
constam na Constituição
Federal, "E se não está tudo de

,

acordo, os vereadores estão aí
. .,

justamente para 1SS0: apnmorar
o texto, suprimir artigos e

acrescentar outros, comparando
com a atual", disse.

Mannes também ressaltou

que a LO vigente está

"desatualizada" em artigos,
alguns até confrontando com o

Regimento Interno da Casa, ou
. omissa em outros casos. "A
nossa lei não obriga a Prefeitura
a apresentar balancetes

mensais. Já 11.a nova consta, São

mudanças como está que

permitirão ao vereador exercer
melhor o papel de fiscalizador",

.

. defendeu, reafirmando que o

projeto vai ser colocado em

votação na sessão de terça-feira,
Já o novo Regimento Interno
será votado depois do dia 16,
prazo para a Comissão Especial
exarar o parecer,

!

,

Dentinho colhe assinaturas para prourarnade transparência
JARAGUÁ DO SUL - Em

tramitação nas comissões

permanentes da Assembléia

Legislativa, projeto de lei de
autoria do deputado estadual
Wilson Vieira (PT), o Dentinho,
institui o programa de

transparência e ética no âmbito'
dos cargos comissionados em

Santa Catarina. Com domicílio
eleitoral em [oinville, o deputado
esteve ontem em Jaraguá do Sul, e
passou também por Guaramirim,
para colher assinaturas para um

abaixo-assinado destinado a

agilizar a votação e pressionar os
/

. deputados a apoiar a proposta, Ele
esteve acompanhado do ex-'

presídente doPT de Jaraguá do Sul,
Leone Silva,

Dentinho está percorrendo
todo o Estado, visitando diretórios

.
,

do PT, sedes de entidades e

associações de moradores e

CESAR JUNKES

, "

Deputado pretende inibir o enriquecimento ilícito com divulgação na internet

pretende coletar 30 mil e Legislative.Além do governador;
vice-governador e deputados,
estão incluídos no programa
secretários de Estado, presidentes
de fundações e autarquias, direção
e gerenciamento superior e chefias
de gabinete. No Legislativo,
compreende também os cargos de
diretores e chefes de Gabinete. "O

objetivo é inibir o enriquecimento

• r •

assmaturas nas proximas semanas

para tentar garantir a votação do

projeto no último ano do atual
mandato, O projeto é simples.
.Obriga O governo do Estado a

disponibilizar ern meio eletrônico

(internet) a declaração de bens dos
ocupantes de cargos comis

sionados e eletivos no Executivo

ilícito e fazer com que as pessoas
não se beneficiem dos cargos",
explicou o deputado,

A publicação das informações
será de competência da Diretoria
de Gestão de Recursos Humanos
e deverá ser feita num prazo de
cinco dias a contar da data da posse.
"Sendo obrigatório, a população
poderá comparar a minha conta

com a de outro parlamentar. Inibe
de você se beneficíar dos privilégios
de cargos, por exemplo, o uso de
diárias", comentou o petista,

, informando que a sugestão foi feita
por um trabalhador de [oínville, e
em função das discussões sobre

corrupção envolvendo pessoas

qu'e exercem funções públicas.
"Nossa intenção é defender essa

proposta também para outros

Estados e'nosmunicípios, para que
vire uma bandeira nacional".
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DINHEIRO: "PREFEITURA NÃO IRÁ INJETAR NENHUM CENTAVO"
•

. r, r KELLY ERDMANN
,.

b

["l'� Obra está parada
.0, .desde novembro

�(',�de 2005 e depende
�i .de recurso privado
n, �f

,J'Jr, GUARAMIRIM - Interrorn

iJ'J pida por, falta de recursos

o j financeiros desde novembro de
,

�', 2005, a obra de construção do

c' c novo, centro cirúrgico do

.
' ,,)JHospital Santo Antonio de .

;:; ,s Guaramirim, que já deveria ter

:'1;' sido inaugurado, não tem data

para recomeçar, O espaço de

(' b 520m2 de área ainda precisa de

�, R$ 600 mil para ser finalizado,
\'

.

::valor que deve financiar os
c_

ol.. acabamentos e a compra de
n' materiais.
i., ,

,� No local, por enquanto, nada
;� l de operários, máquinas ou

(J,� barulho de construção.
,JL Conforme o gestor do Hospital,
II. I Luís Carlos Pereira, o silêncio
:r," deve perdurar até que se consigam
" os recursos suficientes à.
-

or)!, continuidade. Porém, o único

meio possível para isto é a

[j'J caridade dos empresários e da

r: " população guaramirense. Isto

,r( porque, a Prefeitura não irá

o r injetar nenhum centavo na

U" construção, que, aliás, foi

p.'

•

,

• •

r

promessa de campanha do

prefeito reeleito Mário Sergio
Peixer, nas eleições de 2004.

De acordo com o executivo

municipal, o gestor está
•

incumbido de angariar o valor
faltante diretamente com a'

comunidade. Ele enfatiza que a

Prefeitura não tem orçamento
para este fim. Quanto a

tentativas corn os governos
estadual e federal, as chances de

liberação são mínimas. Para

Peixer, o fato de 2006 ser ano
eleitoral dificulta esta

possibilidade.
As amarras que impedem a

administração pública de buscar

aqueles recursos são, para o

presidente da Câmara de
Vereadores de Guaramirim,
Marcos Mannes, simples falta de

organização. "Eles já sabiam que
o investimento da Malwee seria

aquele doado no início (cerca de

R$ 500 mil repassados ern 2005),
deveriam ter se programado para
que a busca de recursos estivesse

encaminhada", denuncia.
Mannes completa explicando
que eln ano de eleições todas "as
verbas são seguradas" e se

depender disso, o centro cirúrgico
vai ficar abandonado, pelo menos
até 2007. "Eles poderiam ter se

adiantado"; finaliza.

��:� Novos aparelhos hospitalares
1:',' ainda não estão funcionando
t -1 ( 1

o c

JARAGUÁ DO SUL - Apesar
tis» de terem chegado ao município
.SIl' há quase dois meses, o tomógrafo
C�' "i computadorizado e o aparelho de
,';' ressonânciamagnética doCentro
j L,; . de Diagnóstico por Imagem do

Hospital e Maternidade Jaraguá
ainda não estão funcionando.

Enquanto isso, cerca de 10

pacientes por dia precisam
,

deslocar- se para municípios
próximos para fazer exames de

-t: o ressonância, e outras 30
,"o, "tomografias deixam de ser

realizadas diariamente.
',J':

.

De acordo com o diretor
"';_-'\ administrativo do Hospital e

�C" Maternidade Jaraguá, Hilário
'j! Dallmann, os equipamentos
..J?' ainda não estão funcionando por
( .f;:' causa da demora na instalação de
h�' uma blindagem no aparelho de

A' , •

ressonancia rnagnenca, por uma
�()i empresa especializada do estado

de São Paulo. Dallmann explica
c , que tanto o, tomógrafo quanto o

equipamento de ressonância

magnética começa a funcionar
110 final do mês, quando a equipe
virá para Jaraguá do Sul fazer a

instalação dos dois aparelhos.
Questionado sobre o

�", credenciamento do SUS (Sistema
,

'J", Unico de Saúde) e a pactuação
,

com outros municípios da região
para o uso do equipamento, o

,

l-i, j

- "t r"

"
r.•

1-..... "

diretor do hospital explicou que
o credenciamento do serviço COIn

o SUS e as secretarias de saúde
será realizado somente' após a

instalação dos aparelhos no novo
Centro de Diagnóstico por

Imagem. Sobre a situação, a

coordenadora de planejamento
da saúde Soraia Mueller,
comentou que o Hospital ainda
não encaminhou proposta de

compra de serviço à secretaria de
Saúde de Jaragu:'í do Sul. "Temos
interesse em fazer o

credenciamento, mas oCentro de
Diagnóstico por Imagem do

hospital, que é o maior

. interessado, ainda não ,nos
,

comunicou quantos exames

mensais serão oferecidos à
secretaria e nem qual é o preço",,

afirmou.
Os equipamentos ficaram

'parados no Porto de Itajaí durante
um mês antes de chegarem à

Jaraguá do Sul, ern abril. O

problema aconteceu em virtude
da isenção do ICMS, que não

estava sendo reconhecido pela
Secretaria de Estado da Fazenda.
Como a mantenedora do

hospital, a, Comunidade

Evangélica Lutera-na de Jaraguá
do Sul, é uma enti-dade

filantrópica, a instituição
conseguiu o benefício.

Obra está abandonada há sete meses por falta de recursos

, Agora, resta à população
ajudar nas. obras. A idéia, de
comum acordo entre a Prefeitura
e a Câmara, é articular eventos

que contem com o auxílio dos
.

,

contribuintes

possibilitem a finalização da obra,
que tem inauguração prevista
(mesmo sem recursos

confirmados) para o final deste
ano.

e,
,

aSSI·m,

,

CONTRADITORIO
Enquanto as obras no centro cirúrgico ficam paradas por falta de

recursos, o gestor do Hospital Santo Antonio explica que, no mesmo

corredor que dará acesso ao novo espaço, existem seis saías
desativadas. Os apartamentos precisam de reforma orçada em R$ .1 00
mil, verba negociada e liberada pela Secretaria de Estado da Saúde,
em 2005, exatamente para ser .sornada aos R$ 600 mil f,altantes à

construção da ala cirúrgica. Curiosamente, o hospital foi, obrigado a

devolver o dinheiro porque o Executivo solicitou a mudança do foco de

utilização do repasse. Agora, tanto as obras nos apartamentos, quanto
no centro ficam interrompidos esperando orçamento.

Procon alerta consumidores
contra "gdlpe do crédito fácil"

}ARAGUÁ DO SUL - O
sonho da casa própria ou da

quitação de dívidas, pode se

transformar num pesadelo
muito maior do que morar em

imóvel alugado ou dar desculpas
aos credores. Golpistas estão

utilizando a necessidade das

pessoas contra elas, através da

promessa de crédito fácil para
aquisição de bens móveis,
imóveis e quitação de dívidas.
O "Golpe do Crédito Fácil",
como está sendo chamado,
consiste em oferecer aos

interessados, muitas vezes

desesperados por dinheiro,
,
linhas de financiamento para
toda sorte de produto ou

finalidade. "Eles dizem que com

este dinheiro o "cliente" pode
pagar dívidas, comprar um carro

ou Ulna, tão sonhada, casa
.

própria. Alguns não resistem e

acabam entrando 11a arapuca",
diz o coordenador do Procon,
advogado Juliano Nora.

Um dos golpes com maior

incidência, nas últimas
semanas, em [aragua do Sul e

'região, envolve o nome do
Banco Pine, Ulna instituição
financeira idônea, localizada na

,

cidade de São Paulo. Alguns,
autodenominados, represen
tantes deste banco fizeram uma

série de anúncios .em redes de

televisão, rádios e jornais
prometendo facilidades para a

obtenção de crédito. "Crédito é
uma ilusão", destaca Juliano. Ao
ligar para o número de telefone
anunciado, as vítimas descobrem

que podem ter acesso ao dinheiro
através do pagamento de um

seguro .que, teoricamente, vai

garantir o banco de um possível
calote. "Dependendo do valor
solicitado a quadrilha pede,
inicialmente, um imóvel ou
veículo como garantia. Quando
o cliente diz que isto não é

possível, eles oferecem o seguro

que varia entreR$ 200 e R$ 5mil" .

Quando a pessoa concorda é

orientada para fazer o depósito do
valor em uma conta de pessoa
física. "Isto já é indício de que

alguma coisa está errada", afirma
,

Nora. Depois do depósito a

quadrilha desaparece. "Tem um

caso, registrado aqui, que uma

pessoa tomou todas as precauções
e combinou que só faria o paga
mento do seguro, no valor de R$
600, após o depósito do dinheiro

•

que estava emprestando, em sua

conta. Eles fizeram o depósito e o

cliente também. No dia seguinte
o dinheiro foi extornado da conta
do cliente e ele ficou com o

prejuízo", lembra Juliano Nora.

•

•
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CORREIO ECONÔMICO
Emprego na indústria

•

O'ernpreqo industrial voltou a crescer em abril, com alta de 0,5%
em relação ao mês imediatamente anterior, na série livre de
influências sazonais. Entre fevereiro e março, o índice teve queda
de 0,3%. A informação foi divulgada ontem pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação a abril de

,

2005, no entanto, houve recuo de 0,80/0, oitavo resultado

negativo consecutivo nesta comparação. No tndlcador
acumulado no ano, a redução também foi de 0;80/0. O acumulado

I

nos últimos 12 meses manteve trajetória de queda e registrou a

primeira taxa negativa (-0,1%) desde julho de 2004.Com o

aumento de 0,5% na passagem de março para abril, a tendência
apontada pelo indicador de média móvel trimestral (que mostra
o acumulado dos últimos três meses) mostrou variação positiva
(0,20/0) entre os trimestres encerrados em abril e março.

Segmentos
No confronto mensal, oito das
14 áreas e 1 O dos 18

segmentos apresentaram
taxas negativas. Rio Grande
do Sul (-,9,3%) e região
Nordeste (-3,1%) contribuíram

•

\

- .

com as pressoes mais

relevantes no resultado geral.
O primeiro impactado por
decréscimos observados em

13 setores, sobretudo' em

calçados e artigos de
couro (-18,4%). Já na

indústria nordestina, alimentos
e bebidas (-5,4%)
apresentaram a principal
pressão negativa, entre os 12
ramos em queda.

Horas pagas
o número de horas pagas aos

trabalhadores da indústria no mês
de abril registrou aumento de 0,5%
em relação a março, na série livre
dos efeitos sazonais, após recuo de
1,7%. Na comparação com igual
mês do ano anterior, o número de
horas pagas assinalou recuo de
0,4%. O valor da folha de

pagamento real dos trabalhadores
da indústria apresentou queda de
0,7% em abrü em relação ao mês
anterior. Com este resultado,
segundo negativo consecutivo, este
indicador acumulou retração de,
2,7% entre abril e fevereiro. O
indicador de média móvel trimestral
manteve estabilidade (-0:1 %), em
um patamar elevado, entre os .

trimestres encerrados em abril e

março.

,

Alta
Por outro lado, as principais
influências positivas vieram
da região Nortê é 'Centro
Oeste (9,1%) e Minas Gerais
(3,O%)�-côm aestàqué, nós"
dois locais, para o segmento
de al,imentos e bebidas (23,6%
e 18,8%, respectivamente).
Em nível nacional, os ramos

que participaram com os

maiores impactos negativos
<

foram calçados e a,rtigos de
couro (-12,4%) e máquinas e

equipamentos (-8,7%). Em
sentido contrário, destacaram
se as influências positivas

I
das

, ,

contratações efetuadas em
'

alimentos e bebidas (7,7%) e

máquinas e aparelhos
eletroeletrõnicos e de '

comunicações (5,9%).

Cheques devolvidós
O número de cheques devolvidos

por falta de fundos em maio de 2006
cresceu 5,8% no país em relação ao

mês anterior. Segundo estudo da
Serasa, foram devolvidos 23,7
cheques sem fundos a cada mil

compensados em maio. Em abril o
número foi um pouco menor: 22,4
cheques em cada mil.Na

comparação com maio de 2005, a
alta da inadimplência foi ainda
maior (23,4%). Em números
absolutos, houve 3,6 milhões de

cheques devolvidos em maio num

universo de 153,2 milhões de

cheques compensados. Em abril,
torerndevobídos 3,0 milhões de

cheques.
•

"

• INDICADORES ECONOMICOS
•

• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR R,EAl
,

EURODOLAR (EUA) COMPRA VENOA

COMERCIAL . 2.278 2,280 lit COMPRA VENDA

PARALELO 2.300 2.400 11 2.879 2.881
PESO (Argentina)

TURISMO 2,240 2.390 lit
I 0.742

-

0.751
-

• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

11 BOVESPA 32,941 0.290/0
11 DOW JONES (N, York) 10,816 0830/0

11 MERVAL (B. Aires) 1,509 104%

lit NIKKEI (Tokio)
,

16,951 -1,39%

0,714

.

,

• CUB maio

R$ 863,55 ,

• LOTERIAS
\

• Megasena . • Quina

• 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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OCORRENCIAS POLICIAIS �DUCAÇÃO: CALENDÁRIO NÃO FOI UNIFICADO

./

lorle de droga
evado a Delegacia de Polícia o jovem M.B.P., 22 anos; por porte

; e entorpecente. Ele tentou fugir, mas a polícia encóntrou com

i: Ie onze pedras de substancia semelhante a "crack". O fato
�, conteceu por volta das 15 horas de terça-feira, na Avenida Getúlio

largas.

O CORREIO DO POVO
,

•

•

[, f') Atropelamento
oF', IJma mulher de 30 anos foi
�.f· atropelada por uma moto, por
,�( volta das 13 horas de terça-
" ,f" feira, O acidente aconteceu na
-

•

r'- Rua Angelo Rubini, Bairro
'J 1._

Barra do Rio Cerro. Ela foi
levada ao hospital corn
ferimentos no tornozelo

esquerdo.

Bateu
A ciclista C.R,B., 19
anos, foi levada ao

hospital com ferimentos
após bater na traseira de
um carro. O veículo
Renault/ Scenic estava
entrando numa rua

lateral da Rua Joaquim
Francisco de Paula,
quando a ciclista não

conseguiu frear vindo a

colidir com o carro. O
acidente aconteceu às
16 horas de terça-feira,

•

'Capotamento
Um homem ficou ferido após
o veículo onde estava capotar
na BR 280 Pref Engelbert
Oechler, Bairro Nereu Ramos.

, .-

.s. O acidente aconteceu na noite,
I '

� de terça-feira, Ele foi levado.
I

=: ao Hospital São José com
,

!� ferimentos na face, no joelho
-

esquerdo, e direito e com
- .

_ i' suspeita de fratura no braço
:; esquerdo. Outro homem que

-�� estava com ele no veículo na
,

.:
hora do acidente não se

" machucou.
-,
-

Furto de
bicicleta
Foi furtada uma bicicleta
ao meio-dia de terça
feira. Trata-se de uma

Monark Tropical, aro 26
.

de cor violeta, que
estava no bicicletário da

Loja Majoka Uniformes,
na Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca,

,
,
,

--

I
--

l: Acidente
, .

I

Um acidente entre carro e

-: moto às 16h de terça-feira
;, deixou um jovem de 18 anos

..', ferido, O acidente aconteceu

:� na Rua Coronel Procópio
I '. Gomes, em frente a

Verdureira da Raquel. O rapaz
foi levado ao hospital com

_

ferimentos no braço direito e
•

" na perna direita.

Furto em
, .

comerem
Foram furtados quatro
aparelhos
eletroeletrônicos das

,

Lojas Koerich, localizada
na Avenida Marechal
Deodoro da Ponseca. Os

.

,

produtos são: um

aparelho de som marca

Lenox CDBD1 08, um

aparelho de som marca

Britânia CBBS99, urn
aparelho de som marca

Lenox CDMP3.BD110 e

um aparelho de som

Britânia CPMP3 BS3PR.
Os produtos furtados
totalizam um valor de R$
338,03 reais,

Furto em veículo
Foi furtado um aparelho de CD
Player marca Pionner na

madrugada de ontem, O
aparelho estava dentro de um

veículo estacionado na Rua
Bertholdo Bruns, Bairro Ilha
da Figueira. O dono do veículo

;;..J.'�'"

:;:;: informou a polícia que não
�OA.
"
...

, houve arrombamento,;>'�\
"'�
1,;"" .

•

KELLY ERDMANN

,

.. A obrigatoriedade de
200 dias letivos vai
fazer com que alunos

fiquem sem férias

•
}ARAGUÁ/SCHROEDER - Os

estudantes de 11 escolas
estaduais de Jaraguá do Sul e
Schroeder começaram a repor
as aulas perdidas com a greve
dos professores, encerrada no

dia 1 o de junho. Supervisionado
pela Gerência de Educação,
Ciência e Tecnologia da SDR

(Secretaria -d e Desenvol
vimento Regional de Santa
Ca tarina}, o calendário foi
definido de maneira diferente

por cada uma das escolas.
De acordo com a gerente

Deni Rateke, a reposição deve
levar em conta os 200 dias
letivos e as 800 horas/aulas
obrigatórios segundo a grade
instituída pelo governo do
Estado. Por causa disso, muitos
alunos não vão ter emendas de

prejudicado.
,

Na maioria das escolas da
rede estadual qlle tiveram pro
fessores em greve, as primeiras
aulas extras iniciam amanhã,
16, ponto facultative nas

r,epartições públicas. Na
Professora Elisa Cláudio Aguiar,
em Schroeder, além deste dia,

foram escolhidos mais quatro
sábados (5, 19 e 26 de julho e 2
de setembro) e Ulna semana e

meia nas férias de julho (de 15 a

28) ,

Os estudantes da Miguel
Couto, também de Schroeder,
perdem todos os sábados, desde
o dia 10 passado, até outubro, e

,

•

,�, ,.:r:®
u' w

•

""- """
, '\Il

Deni Rateke coordenou a elaboração do calendário com as escolas

..

feriados e o recesso de julho será

Procissão e confecção de tapetes
marcam Corpus Christi na região

, ,

i

ainda, não devem ter nenhum
dia de recesso no meio do ano.
-

E que a escola ficou paralisada
quase por completa durante
todo o período de greve.

Em Jaraguá, a instituição com
mais problemas neste sentido é a

Abdon Batista, onde a primeira
reposição ocorreu no último

sábado, dia 10. Mesmo utilizando
os feriados e sábados, as aulas

seguem sem férias até o término'
do ano letivo. '

De maneira semelhante, a

Professor José Duarte Magalhães
também decidiu usar os finais de
semana. Porém, para que os

alunos cumpram o calendário o

mais rápido possível, eles entram
em sala de aula 40minutos antes

(às 18h10), nas segundas-feiras e

quartas-feiras das duas próximas
semanas.

Outras sete escolas estaduais
de Jaraguá do Sul fazem parte do

processo de reposição. Para
conferir o calendário de cada uma
delas, os estudantes podem
acessar o endereço virtual
wwwsed.rct-sc.br,

Missa de despedida de Dom,
Orlando atrai centenas de fiéis

CESAR JUNEKS

às 6 horas, na Rua Expe
dicionário João Zapella, na

,

altura do Calçadão. As 9 horas,
ocorre' a missa e depois a

. ----------------�------------------------�

�.
1"" •

�. ,

>�

:;; COMUNICADO
,1

};:: A A.S. Textil Ltda, comunica que requereu à Fundação do Meio

�:: Ambiente - FATMA Licenciamento Ambiental LAO, para
b,.
....

atividade de Tecelagem, Tinturaria e Estamparia, com
locolização no municipio de Guaramirim,

BR 280 - Km 54,8 s/nr, bairo Avai.
O prazo de impugnação junto a FATMA é de 20 (vinte) dia

corridos a partir da data desta publicação e o licenciamento
'será concedido se atendida a legislação ambiental.

}ARAGUÁ DO SUL- Em

comemoração ao Corpus
Christi, a Paróquia Nossa
Senhora das Graças, na Barra do
Rio Cerro, programa iniciar a

confecção de tapetes por volta
das 4 horas da madrugada,. na
Rua Pe. Aluísio Boeing. Logo
depois, às 9 horas, os fiéis
assistem à Sarita Missa,
seguindo em procissão até o

,

Noviciado. São esperadas mais

de 400 pessoas.
Na Paróquia São Judas

-

Tadeu, no Agua Verde, os

católicos se reúnem às 8h30

para missa. O encerramento da
festividade acontece com uma

,

procissão pelas ruas do bairro.
Para fazer parte do gesto
concreto os fiéis devem doar

Ikg de alimento não-perecível.
Quem quiser participar da

.

.J

confecção de tapetes no centro
também vai ter que acordar
cedo. Isto porque o ato começa

. -

procissao.

PROGRAME-SE!
Paróquia São José (Corupá)
. A partir das 5 horas: confecção de tapetes
- 8 horas: Missa

'

- 9 horas: procissão Dom Orlando será arcebispo

&\'!'
•

aleceu às 18:30h do dia 13106, o senhor Herberto Grosklas, com
f�; dade de 46 anos, O velório foi realizado na Igreja Evangélica Luterana

. ,

;�,': �ancho Bom e o sepultamento no cemitério Municipal de Schroeder.
" • b"
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FALECIMENTOS

•

Paróquia Senhor Bom Jesus (Guaramirim)
- A partir das 5 horas: confecção de tapetes
ao longo da Rua 28 de Agosto
- 9 horas: Santa Missa no pátio da Prefeitura,
com procissão em seguida.

}ARAGUÁ DO SUL - A
•

celebração de despedida do bispo
da Diocese de [oinville, Dom
Orlando Brandes, atraiu

centenas de fiéis à Igreja São
-

Judas Tadeu, BairroAgua Verde,
na noite da última terça-feira,
13. Dom Orlando está sendo
transferido para Londrina (PR),
onde será arcebispo da província
eclesiástica do município.
Ainda não há definição sobre-o

bispo que assumirá a Diocese de

[oinville. •

Depois de 12 anos de

trabalho na Comarca, Dom
Orlando afirma que está levando
muitas lembranças positivas da

região, como a generosidade e a

fé da população. Ele pede aos fiéis

para que rezem pelo novo bispo e

mantenham a continuidade dos
,

,

grupos de reflexão e da pastoral
familiar, a formação de leigos e a

organização da catequese e dos
, .

rmmstros.

A escolha do novo arcebispo
foi feita pelo Papa Bento XVI
através de uma lista tríplice com

os nomes dos indicados para a

. função, e o novo arcebispo
assumirá o cargo dentro de dois
meses. O atual arcebispo de
Londrina, Dom Albano

Cavallin, liderou a arquidiocese
de Londrina durante 14 anos e

encaminhou o pedido de

aposentadoria em abril do ano

passado, às vésperas do
aniversário de 75 anos, como

prevê as leis da Igreja Católica.

"

Paróquia Sagrado Coração de Jesus

(Massaranduba)
- A partir das 4 horas: confecção de tapetes
nas ruas que recebem a procissão
- 9 horas: Missa com procissão, em seguida,
pelas ruas 11 de Novembro; da Integração e

Madre Rosa Hutnik.

•

Paróquia São Vendelino (Schroeder)
- A partir das 7 horas: confecção de tapetes
ao longo da Rua Princesa Izabel
- 9 horas: procissão pelas ruas Princesa
Izabel, Nações Unidas e Valentin Zoz

. .

- 10 horas: Missa com 1 a Eucaristia

Paroquial.

Você terá as informações mais rapidamente.
,

FRETAMENTO
E.TURISMO,

: (47) 3275-8500
,
,

'.'

(47) 3275-8501 (47) 3372-0545
Fax 47 3371 -1893 (47) 3275�1661

(47) 3371-9616
e

VIAÇAO

ANARINHO
(47) 3275-8505 (47) 3373-0472

I

•

INFORMAÇÕES
. RODOVIÁRIAS
(47) 3275-0634

CENTRAL DE ATENDIMENTO
CANARINHO" 0800 645-8585

I

I

\l'\'VVI, c e n s r in ti o . com. br
_.--------�----------------�------------------------------------------------�----------------------------------�--------------------�----�

... _._.

\
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FUTSAl: 2X2 EM FARROUPILHA

JULIMAR PIVATTO

f1

.r
.....

' O' craque Falcão
B I

.rnais uma vez

reclamou da

"arbltraqern
£

8

o
FARROUPILHA (RS)!JARA-

, GuÁ DO SUL - A Malwee foi
c.

G superior, jogou melhor, criou

umais chances de gol, abriu o

placar, mas acabou cedendo o

s empate em Farroupilha. Com o

>,resultado, o time jaraguaense
,,,

J
soma agora 23 pontos e ocupa a

(.,nona colocação no

r) campeonato. Pelas contas da
.,..." .

,rComlssao tecruca, um ponto
"classifica\ a Malwee para a
�, ,

"' segunda fase, O próximo jogo
__I .

"
será neste sábado, às 16h, contra

v

o ECB/São Bernardo, em São .

"Paulo, com transmissão da Rede
, ,

.

TV!.
O ala Falcão, mais uma vez,, '

. . '

reclamou da perseguição da
B . '

arbitragem, em entrevista à
, ,
, '

If Rádio [araguá. "Espero que

alguém tome uma atitude,
porque' eu sofri umas quatro
faltas e ele não deu nenhuma.

,
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JORNAL CONTEXTO livre para fazer 2x 1. Aos 14'38",
empurrado pela torcida, o time
da casa chegou mais ulna vez ao
empate. Fernandinho aprovei
tou o bate-rebate na área para
deixar a partida em 2x2.

,Willian disse à RádioJaraguá
no fim do jogo que o goleiro de

RÁDIO
····

..A12AGUÁ·
1010

,

Depois da derrota em Carlos Barbosa, a Malwee conseguiu sair com um ponto de Farroupilha

No intervalo ele me avisou que
não daria Ulna falta em cima de

mim", reclamou o camisa 12,
que achou que o time se portou
bem no jogo. "Fizemos unla boa
partida, equilibrando a parte
ofensiva e defensiva. Mas
cedemos o empate, num jogo
muito equilibrado".

No primeiro tempo, nada de

Falcão colocou Márcio na cara

do gol e o camisa 9 fez 1xO. O

empate do Farroupilha veio um
minuto depois, num contra

ataque rápido que Bebeto
concluiu para as redes do

goleiro Donny. Melhor na

partida, a Malwee chegou ao

segundo gol aos 11 '24". Willian
roubou a bola e deixou Leco

gols. A Malwee dominou todo
o período, mas esbarrava na boa
marcação dos gaúchos e nas

defesas co goleiro Gilli. O tilne

da casa levou pouco perigo ao

gol dos jaraguaenses, mas sem

chances reais de marcar. Gols
mesino só no segundo tempo.

Depois de tanto insistir, a

Malwee abriu o placar aos 3'38".
/

Farroupilha estava numa noite

inspirada. "Foi competência
dele. Agora vamos para São
PaLIIo e para o Rio de Janeiro

. . "

para conquistamos seis pontos ,

analisou. Depois de São Bernar

do, aMalwee joga em Cabo Frio

(RJ), 110 dia 20, às 20h15.
•

RESULTADOS
Carlos Barbosa
Farroupilha
Ulbra

4x2
2x2
Ox1

Umuarama
Malwee
Chapecó

�

II CLASSIFICAÇAO ,

Col. Times J PG V E D GP GC SG
10 John Deere 16 37 12 1 3 54 25 29
20 Carlos Barbosa 15 31 9 4 2 48 30 18
3° Intelii 14 30 10 O 4 5b 41 15
4° Atlântico 15 30 9 3 3 51 32 19
5° Umuarama 16 27 7 6 3 �u 42 8
6° Joinvilie 14 26 8 2 4 40 31 14
7° ChaDecó 15 25 8 1 6 34 37 -3
8° Petrópolis 14 25 7 4 3 36 26 10
9° Malwee . 14 23 7 2 5 57 39 18

.

10° Farroupilha 15 20 5 5 5 �I 32 -1
11° , ECB/São Bernardo 15 18 5 3 7 42 -2
f2ll I Unlsul 14 115 4 b '4 �f ;1 , U

13° Ulbra
,

16 18 4 6 6 jj 43 -10
14° Cascavel 16 16 4 4' 8 39 42 -3
15° Minas 14 15 4 3

,

7 47 48 -1
16° UCS 14 14 3 5 6 28 34 -6
17° Cabo Frio 14 13 3 4 7 34 42 -8
18° São Paulo 15 9 2 3 10 ,32 54 -22
19° Macaé 15 8 1 5 9 22 60 -38
20° São Caetano 15 6 1 3 1 1 25 62 -37

ozías Alves Jr.

Biguaçu ern Foco
,

•

"

Claudio Gugelmill
,

O Iguassu
,�� �w�"", �,>� ""��

Lucia Andolofato
O Vale

Ronaldo Botelho
Destaque Catarinense

"-
�.

.. � . .

Fablola GazO\1\
Diário da Mann.

Ângela de Oliveira
Folha da Cidade

ROlando Christian
Correio do Sul LuGiano Weber

A. Gazeta '.. Fernando Bond
CNR/SC

?�I)ia Giaretta
Dlarlo ào Iguaçu Marli Vitali

,Jomal da Manhã

,
.

,

Olivete Ss.\morla
Correia lageano

,
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JULIMAR PIVATTO

� Arábia Saudita e

Tunísia fecharam a

primeira rodada .

com empate em 2x2

I

,

, LEIPZIG (ALEMANHA) -

Como .bom suíço, o árbitro
Massimo Busacca começou o

,

, jogo às 10h em ponto do Brasil.
E bastou a bola começar a rolar

para' a Espanha iniciar o

massacre à Ucrânia, um 4xO
merecido diante de um

adversário que tinha como

principal lance os chutões em

busca do artilheiro Shevchenko.
Os dois primeiros gols saíram

rápido: aos 13, com Xabi Alonso
de cabeça, e aos 17, em cobrança
de falta de Villa - que também
faria o terceiro, de pênalti, aos

dois do segundo tempo. Mas o

gol que valeu o ingresso foi o

quarto, linda jogada, de toques
de primeira até Fernando Torres,
aos 36, concluir com um chute
I'� . -

forte. A Fúria Espanhola está na

briga e a torcida, não à toa, deu
um show no lotado

Zentralstadíon, de Leipzig.

superar a arqui-rival Polônia
por 1xO, na abertura da segunda
rodada da Copa do Mundo
2006, O destaque do confronto,
que aconteceu no Westfa
lenstadion, em Dortmund, foi
o goleiro Artur Boruc, que
evitou inúmeras tentativas dos
donos da casa, mas sofreu o gol

'

de Neuville aos 44 minutos da

etapa final. Com o resultado, a
Alemanha se isola pro
visoriamente na liderança do

Grupo A, com seis pontos,
Caso o Equador (três) supere a

Costa Rica (O), hoje, em

Hamburgo, os alemães já

árabes, comandados pelo
treinador brasileiro Marcos

Paquerá, venciam o confronto
,

até os 47 minutos do segundo
tempo.

Os tunisianos abriram o

marcador aos 23. Após cobrança
de falta, a zaga árabe afastou mal
e o atacante Ziad Jaziri, de voleio,
mandou a bola no ângulo direito
de Mabrouk Zaid. Em

desvantagem, a Arábia Saudita
.

um excelente lançamento na ala
direita e cruzou na área para
Yasser Al-Kahtani completar.
Eles ainda conseguiram virar aos

40. Num contra-ataque veloz, a
bola foi enviada para o atacante

Sami Al-jaber, que bateu no

canto esquerdo de Boumnijel. O
maior artilheiro da história da

seleção (44 gols em 161 jogos
oficiais) recém havia entrado na

partida. Mas a Tunísia não se

EMPATE EM MUNIQUE
No duelo islâmico, a Arábia
Saudita empatou com a Tunísia

por 2x2, no Alliánz Arena,
Munique, pelo último jogo da

primeira rodada da Copa do .'

Mundo da Alemanha. Os

só conseguiu assustar os entregou e empatou nos

adversários aos 36. Redha Tukar. <' acréscimos, com um gol de
cobrou falta colocado, mas o cabeça do zagueiro Radhí jaidi.

.
.

goleiro Ali Boumnijel fez boa
defesa.

Os árabes empataram aos 11
do segundo tempo. Noor recebeu

,

GOL NOS ACRESCIMOS -

Na volta do meia Michael
'.

Ballack, a Alemanha sofreu para.

, -

garan tirao uma vaga nas

oitavas-de-final.

• RAPIDINHAS DA COPA
.

,

,

.

Fazendo compras
Cicinho ficou na reserva, não se desgastou, curtiu a vitória, gostou do
resultado e aproveitou a folga para fazer compras, O lateral do Real
Madrid, um dos mais sossegados do grupo que Parreira levou .à
Alemanha, ontem não esquentou banco de hotel. Depois de dormir 'a
manhã toda, saiu de carro, com um de seus empresários, aproveitou
a bela tarde de sol (mas de tempo muito seco) e deu um pulo até
Frankfurt, a menos de 30 quilômetros da concentração "Vou almoçar e

comprar roupas, que é uma coisa de que gosto muito", revelou. Quer
sair bonito na foto.

'
.

Inglaterra x Trinidad e Tobago
Stern John joga na Segunda Divisão da Inglaterra. Chris Birchall atua

,

na Terceirona. Dennis Lawrence está num degrau ainda mais abaixo:

joga na Quarta Divisão do futebol inglês. É com esses três e mais
outros jogadores atuando nas divisões menores da ilha britânica que

. Trinidad e Tobago tentará surpreender a poderosa e badalada Inglaterra
hoje, às 13h (de Brasília), em Nuremberg - é o famoso confronto de
Davi contra Golias.

Suécia x Paraguai
Está longe de ser a final da Copa, que será disputada no mesmo local,
mas a partida entre Suécia e Paraguai, hoje, às 16h (de Brasília), no

.

Estádio Olímpico de Berlim, ganhou contornos de decisão, depois do

tropeço de ambos na estréia. O atacante paraguaio Roque Santa Cruz,
no entanto, acredita que sua equipe está em situação mais confortável,
já que pegará na última rodada um adversário teoricamente mais fraco.
Já o camisa 10 sueco, Ziatan Ibrahimovic, é mais simplista ao falar das

necessidades de sua equipe. "Temos que ganhar e pronto".

Costa Rica x Equador
Costa Rica e Equador chegam com ambições distintas para o duelo

•

latino-americano desta quinta-feira, em Hamburgo, às 1 Oh (de
,

Brasília), que encerra a segunda rodada do Grupo A. Enquanto a Costa
Rica precisa vencer para evitar a eliminação prematura, o Equador
tenta evitar a empolgação exagerada na busca pela classificação
antecipada.

,

•

FI EllA
?'I Votoll'antim I Finanças

'

1

-

-

• LINHA DE FUNDO JULlfvlAR i)IV,l\T1C)

Melhor

apresentação ..

A Espanha fez, sem
sombras de dúvida, o

melhor jogo da primeira
rodada da Copa da
Alemanha. Com um futebol
conciso e marcando bem a

saída de bola ucraniana,
fez 4xO merecido e poderia
ter sido mais. A Fúria,
como é conhecida, deitou e

rolou no gramado do
Estádio de Leipzig. O
último gol, que começou
numa roubada de bola de

Puyol, no meio-campo,
retratou bem o que foi o
time durante a partida. O
zagueiro do Barcelona

pegou a bola, tabelou e

deixou, de cabeça,
Fernando Torres livre para
fuzilar da entrada da área.
Um dos mais belos gols da

competição. E Shevchenko
nem apareceu.

Crise em Togo
Já aconteceu quase tudo
na Seleção de Toga nesta

Copa. Além de fazer umas
das piores partidas contra a

, Coréia, quase perdeu seu

treinador, o alemão Otto
Pfister, que pediu demissão
às vésperas da estréia. E o

técnico continua brabo
com a Federação Toqolesa.
O secretário-geral da
entidade, Assogbavi
Konlan, chamou ele de
alcoólatra. Pfister promete
processar o dirigente.

Cada uma
o site eBay, de leilões,
inovou mais uma vez. Eles

querem leiloar um chiclete,
supostamente mascado e

cuspido pelo goleiro
alemão Lehmann, após
levar o gol da Costa Rica. O
lance mínimo é de R$ 10.

Alguém vai querer?

Média de gols
As 16 primeiras partidas da'
Copa mostraram uma

média baixa de gols. As
redes balançaram 39 vezes,
o que dá uma média de

.

2,44 por jogo. A maior

goleada aconteceu ontem,
da Espanha sobre a
Ucrânia por 4xO e a partlda.
com maior número de gols
foi a vitória alemã por 4x2•

•

em cima da Costa Rica .

Mas agora, que os times
tradicionais vêm mais
embalados e enfrentam
adversários mais fracos, a
média pode aumentar.

Segurança
A organização da Copa precisa
tomarmais cuidado com as

invasões em campo. Ontem, a
exemplo do jogo do Brasil, mais
um alucinado entrou em campo
no grande "clássico" entre
Arábia Saudita e Tunísia. O
torcedor croata que invadiu na

vitória brasileira foi punido com

uma multa que pode chegar a
mil euros e não poderá mais ver
os jogos da Copa. Além de
correr o risco de ser processado
pela justiça alemã.

,

•

Gols
,

O centésimo gol em Copas do
Mundo saiu em 27 de maio de
1934, em Roma (Itália). O autor
foi o italiano Schiavo, na
goleada por 7x1 sobre os

Estados Unidos. Já o milésimo
tento foi marcado em 11 de
junho de 1978, em Mendoza
(Argentina). O holandês
Resenbrink foi o autor da

,

façanha, na derrota para a

Escócia por 3x2.

,

,

•

•

.
'

Fiilnancia,mento ,de Meles,
Automóveiis Ie Calmidbie's

'988f) llGli 8&08

•
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� GLC)BO � ISH

Sinhá Moça
Dimas se recusa a mostrar a carta de
alforria ao Barão. O Capitão dá ordens
a Bruno, que fica com mais raiva dele.
O Barão pergunta ao Delegado qual era
o nome ·do ex-dono de Dimas que
estava na carta de alforria, mas ele não
se lembra. Dimas descobre que Mário

. está apaixonado por Juliana. O Barão
desconta sua raiva em Bentinho. Inez
fica indignada ao saber e cobra uma

reação do marido. Fontes tenta dar

queixa contra o Barão, mas o Delegado
se recusa a incomodá-lo. Sinhá Moça
descobre que Dimas voltou,

� GLOBO -19H

Cobras e Lagartos
Fogulnho comemora com Kika, A

, família vibra, mas Foguinho lembra

que foi escorraçado minutos antes. Bel
descobre que Sushi fugiu. Kika e

Foguinho passam a noite em um hotel

simples, mas fazem planos. Duda diz
a Silvana que, se Henriqueta não

aparecer, ele vai adotar Sushi. Letícia
segue Otaviano e bate na porta do

apartamento. Milu abre. Letícia exige
que .o pai seja honesto com Celina.
Milu sugere internar Leticia outra vez.

Sushi é consagrado Cavaleiro da
Ordem dos Lagartos. Fernanda
reconhece Martim, chama-o de
Luciano e o trata mal. Foguinho entra
na Luxus como dono. Bel vai à casa de
Duda.

,

� GLOBO - 21H

Belíssima-
Katina discute com Murat, deixandõ
Júlia constrangida por ter revelado o

segredo dele. Bia faz perguntas a

Tosca. Tosca diz que entregou a

criança para uma mulher de outra
fazenda. Karen pergunta a Rebeca por
sua mãe e a ernpresárla piz que ela
nem pensa em deixar a fazenda onde
vive. Bia vai à casa de Vitória. Gilberto

,

propõe uma conversa com Bia. Erica
avisa Júlia que Cyro voltará ao Brasil.
Mônica diz a Alberto que na fita ele está
usando um paletó que ela comprou na

lua de mel. Tosca quase desmaia

quando Katina fala do filho de Bia e

Murat. Bia lembra a Vitória que é a

única parente de Sabina, caso ela
morra. Bia manda Medeiros arrumar

um jeito de Vitória desaparecer.

� SST - '18h30

Rebelde
Romina chega à casa de Mia decidida
a cuidar de Miguel. Mia, chorosa, pede
a Peter que a leve de volta ao colégio.
Pascoal comunica a Diego, Tomás e

Giovanni que sua caneta desapareceu
e eles, como responsáveis pela
Associação, têm a Obrigação de
encontrar o ladrão. Diego diz a

Giovanni que precisa pagar a caneta.
que está com Agustina. Giovanni diz

que ela não tem culpa de nada pois foi
um presente de Tomás. Miguel, ao

saber que Mia voltou para o colégio,
decide ir atrás dela.

� RECORD ... 19h 15

Prova de Amor
Felipe está furioso com à liberdade de

. Elza. Joana fica preocupada. Felipe
pega o telefone e liga para a casa de
Elza. Elza atende ao telefone. Felipe diz

para Elza ficar longe dos meninos.
Joana diz que Felipe agiu errado. Elza

.

solta o verbo para cima de Felipe e

alerta que está na área de novo. Júlio e

Diana apagam o fogo do banheiro.
Miro liga para Diana. Diana xinga Miro,
Julio diz que vai matar Miro. Miro tira à

mordaça da boca de Toni,
•

.

� RECORD· 211,

A Escrava Isaura
Até o fechamento desta edição os

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

\

j
"

I

NA LINHA
Beyoncé parece ter
colocado seu

namorado, o rapper
Jay Z, na linha, Ao
menos no que diz

respeito à forma física,

Apesar de sempre usar

, roupas largas, dá para
perceber que o rapper
está mais magro a

cada dia que passa ao

lado da cantora. No

próximo disco dela,
produzido em parte por
ele, umas das faixas
írarão duetos do casat
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��ESTRELANDO
A Cinderela da TV Globo,
Grazielli Massafera, que se

lançou na 5° edição do BBB,
está prestes a estrear em
sua primeira novela: Páginas
da Vida, de Manoel Carlos. A
ex-miss Paraná fará par
romântico com Thiago
Lacerda. "Gravei a fita para o

Big Brother de tanto a minha
mãe me encher, Ela dizia: se
você não quer fazer por .

você, faça por mim, Essa é
nossa chance de melhorar
de vida", contou Grazi para a

entrevista da revista Quem.

animação e

pretende reunir
dois milhões de
participantes.

��CANSADA
Britney Spears se debulhou em

lágrimas em frente às câmeras
de TV, Em entrevista a um

programa norte-americano, a
princesa da pop disse estar
numa tormenta emocional.
Disse que não agüenta
mais tantas notícias

negativas a seu

respeito e que isso
tem feito muito mal a
ela, "Me sinto um

alvo", desabafou a

loira enquanto
enxugava suas

lágrimas.
,

,
.

Redacao@jornalcorreiodopovo,com,br
,

Encontro
Motociclístico
Tem início nessa sexta, dia
16 de junho, o 2° Encontro
Motocic1ístico dos Dragões
do Vale, em Pomerode -

SC. Com entrada franca, a
festa terá a presença de .

motoclubes de todo o '

Brasil, diversas atrações,
shows e exposições de

, .

motos, acessonos, entre
outros.

A Riffel Moto Peças,
patrocinadora do encontro,

participará do evento com

urn show room das
• • •

principais peças e

engrenagens,

Festa Junína I
•

Acontece nesse sábado, 17,
das 8h às 11h30min, uma
Festa Junina para os idosos

participantes dos três
Clubes existentes no

município de Guaramirim:
Feliz Idade, Anos Dourados

,

e Cantinho da Paz, Haverá
comidas típicas, música ao

,

vivo e apresentação da

Dança da Quadrilha, com
os idosos, Quem promove o

evento é o setor de Bem
Estar Social da Prefeitura
de Guaramirim, Outras

informações com o

CoordenadorMunicipaldos
Grupos de Idosos, Abílio
Júlio da Costa, no Setor de
Bem Estar Social ou pelo
telefone 3373-0166,

PIERO RAGAZZI DE fREITAS
"
ss II PARABÉNS!

Aniversariantes do dia

Virgilio Nones'
Marli Nones
Iliandi Spreedemann
Dr, Martin Walter
Schneider
Adilson Wolf
Elgida Porath
Cecilia Fossile

Edgar Zehnder
Esmar Radünz
Neusa da S, Bittencourt·
anderlei Vieira

Juliana Mayer
Jadson Dor
Luis Antônio Muller

Angelinà Ferreira
Márcio Maas
Adilson Wolf
Adelina Weiss

,

Festa Junina II
O Centro de Convivência da
Terceira Idade promove a

tradicional Festa Junina dos
Idosos, que é realizada em

três etapas, a partir das 14h
dos dias 19,20 e 21, no
pavilhão "B" do Parque
Municipal de Eventos de

Jaraguá do Sul. Além destas
tardes, quando são esperados
mais de 800 participantes em
cada uma delas, o CCTI
também organiza a Festa .

Junina do Lar das Flores, que
este ano está agendada para
acontecer a partir das 14h do

próximo dia 23,

A coluna Camarote separou hoje fotos que mostram a torcida jaraguaense no Shopping Breithaupt e na Lanchonete
Pingüim, Os dois locais ficaram completamente lotados na terça-feira, dia de estréia do Brasil na Copa do .Mundo

,

II HOROSCOPO
•

,

Aries 20/3 a 20/4
Relax, baby. Ora, ora, Roma não precisa pegar
fogo novamente para que se resolvam os tais

pepinos. Muita calma nessa hora. Dar uma de
Nero enlouquecido só vai queimar seu filme,
sua lã e reduzir seu feriadão a cinzas. Adotar a
tática do não tem solução, solucionado está às
vezes pode ser interessante. Um banho frio

também ajuda. Tsss ...

,

E pena que amor e dinheiro raramente cami-
nhem juntos, Do jeito que as coisas andam,
você deveria se considerar muito soríuco por
ter amor de sobra. Sabe aquela situação que
você estava certo de já estar com tudo

•

resolvido? Pois é, ainda faltam uns detalhes ...

Faça os envolvidos saberem que você não vai
mais discutir o assunto e encerre o capítulo.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Você adora compartilhar o que sabe com os

outros, não? Então flerte com a filosofia e

filosofe sobre o amor, O coração e a mente
estão totalmente misturados hoje, não Insista
em separar os pensamentos dos sentmantos.
Não boicote este momento de retorrnulação
pelo qual você está passando, Harmonize os

dois gêmeos e acerte o X da questão,

Touro 21/4 a 20/5

I

,

Libra 23/9 a 22/10
Chover na sua horta depende de fatores que
vão além da meteorologia e demais ciências.
Diga lá, seja sincero: desde quando você não
reserva um tempo generoso para si? Pensar na

.

vida, ern criativo ócio, resulta em organização,
equilíbrio e serenidade. Além de abrir espaço
para doces aproximações ... Tudo vem de estar

quites com as vozes de dentro.

Capricórnio 22/2, a 21/1
Seu plano tem tudo pra dar certo. Como ele
envolve outras pessoas, convém você

. compartilhar suas decisões. ,Ainda mais que a

participação delas será necessária para levar as
coisas a cabo. Não esqueça que nem todo
mundo é tão bem-disposto para o trabalho
como você. Com um bom marketing, você
venderá o peixe que eles precisarão pescar,

Câncer 21/6 a 21/7
Quem não tem cão, caça com gato? Se você
está se sentindo preenchido por faltas e ausên
cias, é sinal de que precisa rever posiciona
mentos. Negociar com as intimidades do ego é

parte da rota, amigo caranguejo. Está certo .

que a água é um meio flexível e adaptável, mas
você não merece aceitar qualquer coisa para
manter a superficie tranqüila... .

Leão 22/7 a 22/8
Cheio de planos para o dia e a noite de hoje?
Será que você caiu nas armadilhas do

coração? Hãn? Bem, todo mundo conhece sua

fama de nem aí, mas talvez desta vez o feitiço
tenha virado contra o feiticeiro. Vai ver o

leãozinho comeu alguma maçã encantada e

agora está assim, meio príncipe, meio sapo.
Só um beijo pra transformar...

Escorpião 23/10 a 21/11
Carinho, acolhimento, intimidade, olhinhos
brilhando .. , Levante o dedo quem dispensa,
Certamente você não está entre eles. Todas
essas coisas boas são para serem expressas e

compartilhadas, divididas a dois, a três, em
família, com amigos, pretendentes e novos

afetos em potencial. Chegar lá, ou ali no sofá,
pede 'que alma esteja de pés descalços.

Aquário 21/1 a 18/2 .

Ah, que delícia! Nada como ficar um pouquinho
mais de molho no seu aquário, no dolce far
niente, nos braços do sonho, embalado por
doces abraços e canções .. , Isso mesmo,

reponha suas forças e descanse a cabeça,
ainda há muitas emoções pela frente. E, com
certeza, você vai querer aproveitá-Ias até a

última gota. Glub, glub, glub .. ,

,

•

Virgem 23/8 a 22/9
Ninguém é perfeito, Não tem sentido ser tão
duro com você, E finalmente quem realmente
interessa está elogiando suas realizações,
Você está pronto para tomar a grande declsão.
Se ousarem perguntar se você está mesmo

certo, tente não perder a cabeça. Afinal,
ninguém faz idéia do quanto você pensou
sobre o assunto até chegar aqui .. ,

Sagitário 22/11 a 21/12
Pôr as leituras em dia, se perder e se acliar
em pensamentos, visitar aquele amigo de

-,

quem está com saudades .. , Só amenidades.
Ah, está querendo algo mais caliente? Por
supuestol Um tertadão animado com seu'

. . .

benzinho, soltar as rédeas em campo aberto,
muita luz e muita cor, que tal? Seja o que for,
com você, para você, a vida é de cinema.

Peixes ,19/2 a 19/3
Comunique com todas as letras o que você
quer ou não quer, Vale apelar para a mrnlca..
Não suponha que os outros têm bola de cristal.
Olga não, obrigado às expectativas descabidas
e outras atitudes que ferem a alma e geram

,

frustração, De tantos navegares Imprecisos e

redemoinhos, o ser de Peixes aprende para
onde levam certos caminhos .. ,

----------------'--,..�.�- _.�
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ASSOCIAÇÃO DOS DIARIOS DO INTERIOR (ADI/SC)
C O LUNAADI [gJ CNRS C. C OM.B R

SIM DE

� Lula aqui 1
Candidato do PT ao Gover-

•
•

no José Fritsch é só alegria ..
Além da pesquisa Ibope
que dá vitória a Lula no 10

,
"

turno, ele confirmou que o

último cornprornlsso do

presidente, antes de vi

gorar a lei que proíbe a pre-
. -

sença em mauquraçoes e

li atos públicos, será em SC.

� Lula aqui 2
Dia 23, um antes da homo

Ioqação da candidatura Lula
na Convenção do PT em

Brasília, o presidente faz

inaugurações' ern 'Joinville 'e

Chapscó. Nó domingo (25),
. .

.

o ; PT estadual faz Conven-

ção, confirmando Fritsch ao'

Governo, Luci Choinacki ao
Senado e a vaga de vice

para um aliado.

.... Lição
Prefeitos da Serra Catari
nense (menos Lages) de
cidiram entrar em greve
por 15 dias em protesto
porque o Governo atrasou
mais de três meses o di
nheiro da merenda e do

transporte escolar. Param
em 10 de julho, começo
das férias escolares.

OLIVETE SALMÓRIA
CORREIO LAGEANO

.... Zé Gotinha
•

Com apenas 790/0 das cri- '

anças vacinadas, a Secre
taria da Saúde prorrogou

� .. a campanha contra a pó-,

lio por uma semana, até
sexta-feira (23). A idéia é
buscar quem não foi vaci
nado até em casa, para
chegar a 950/0.

OLOMBO

.... Sem feriadão'
Escolas onde houve ade
são à greve vão repor aulas i

durante o ponto facultativo I
!

de amanhã. No esforço para!
!

compensar um mês para-.
do vale usar até dias de jo-'
gos do Brasil para aulas de '

Geografia, História e Educa- '

ção Física; além de sába-.
dos e as férias de julho.

.... Banquete
" .

Junto com O' Frigorífico'
Pamplona, supermercados
do Oeste resolveram baixar

•,

em até 500/0 o preço da car- i

. ne de porco: É mais um re-
-

flexo da isenção de ICMS i
para diminuir a crise no se-

'

tor. Nesta promoção devem'
ser abatidas de 15 a 20 mil!
",

i

das 1 00 mil cabeças que:
estão çom peso acima do
normal para' abate.

.

VANIA DE SOIJZA./VOZ REGIONAL

� Boa notícia
I

Na contramão da crise do I

agronegócio,.a Sadia Con- i
córdia retoma as contrata

ções, depois de boatos de
demissões. A empresa.'
com 5 mil funcionários, vai I

•

contratar mais 200.

� Exemplo
Prefeito da pacata Campo
Alegre, Renato Bahr (PM
•

DB), dá exemplo de econo-
mia para seus col.egas.
Durante o dia, nunca acen

de a luz do gabinete, para
,

economizar. E sempre o

primeiro a chegar e o últi
mo a sair da prefeitura.
Detalhe: Bahr não é candi
dato a nada.

LUCIANO WEBER/ A GAZETA

FERNANDO BOND E ADRIANA BALDISSARElI, COM. A COLABORAÇAo DE

NANCY ARAIÍJO/CNR BRASilIA. LUIZ CARLOS LONr,HINJ/VOI REGIONAL

•

Amigo a

n ormação:

,

•

•

LABORATÓRIO JARAGUAENSE
OE ANALISES CLINICAS LTOA.

371 0882
•

NOS BASTIDORES: PESTISTAS QUEREM RELATORIA

•

AGÊNCIA ESTADO

•

.... Comissão irá investigar as denúncias de que
parlamentares recebiam propina para apresentar
emendas destinadas à compra de ambulâncias

BRASÍLIA - O presidente do
Congresso, senadorRenanCalhe
iros (PMDB-AL), autorizou on

tem o funcionamento da CPI das

Sanguessugas. O requerimento de
criação foi lido. em plenário.
Renan definiu um prazo até a

próxima terça-feira para que os

partidos indiquem' os seus

rel?resentantes. Se não o fizerem,
ele mesmo irá nomear os

membros."Eu faço isso [a indica-

,

ção sem tremer. Nessa hora não

tem que ter crise existencial",
.

afirmou. "Espero que as pessoas
trabalhem pela CPI e os líderes

•
•

atuem para que haja' quórum,
senão será uma exposição do

Congresso", reiterou Renan.
A comissão irá investigar as

denúncias de que parlamentares
recebiam propina para apresentar
emendas destinadas à compra de
ambulâncias. A CPI será formada

•

O CORREIO DO POVO,

• •
: .' -

. ,

numeração raspada.
,

A descoberta da importação
ilegal aconteceu na delegacia da
PF em Jales, interior de São
Paulo. Segundo o delegado
Rogério Giampaoli, responsável
pelo inquérito aberto para

apurar crime de descaminho e

sonegação de impostos, ao

comprar os carregadores, os

agentes da PF observaram que
na embalagem não havia

inscrições em português sobre
uso, preço ou características do

produto. Ao checar o CGC, os
•

agentes descobriram que as

empresas não tinham auto

rização para importar e depois,
•

constataram que as impor-
•

tadoras usavam. endereços

SÃO PAULO - O sepul
tamento . da candidatura presi
dencial do PMDB eliminou os

"embaraços políticos" para que a

legenda assumisse cargos no.

governo federal.A avaliação é do

presidente nacional do PMDB,
deputadoMichelTemer (SP), que
ressalva, entretanto, não parti
cipar nesse momento da indi

cação de integrantes do partido
pará ocuparem cargos na admi
nistraçâo federal. "Pode ser que
setores do PMDB discutam com

integrantes 'do governo a indi

cação de postos, mas essa não é

uma negociação institucional e
nem do partido", declarou Temer
à Agência Estado "O PMDB não

terá candidato próprio, uma
. - , .

posiçao contraria a que eu

defendia. Com isso, não há

embaraços políticos para c

partido participar do governo e,

se for chamado, ouvirá as

propostas, mas não deve pleitear
absolutamente nada", acres

centou.

O noticiário de ontem dá
conta que, para ingressar no

•

,

causa das eleições,mas, como todos '��?;!
os deputados e. senadores estarão

recebendo seus salários, aninguém " ...;

é dado o direito de não cumprir i· � f1';
com suas obrígações", afirmou a

f_; �?r
senadora Heloísa Helena (PSOL-

� , .

AL).OlíderdoPSDBnoSenado, r':iij
ArthurVirgilio (AM), disse que iria
indicar ainda ontem os

representantes do partido. O líder "��' ".:
.....

f:)\l'"do PT na Câmara, deputado .J; ,

Heruique Fontana (RS), disse que OJ,,?
, aÓr-,

não terá dificuldades para anunciar
.
:}'J

os nomes do partido. "No PT terá
fi�;Iq

mais gente querendo do que .f., 2:::-
, :,' '>' !1:1

número de vagas. Mas vou indicar
",-

quem estiver mais preparado e não ' i S1I
,

quem quiser só holofote", disse..
.

, -
• • J'

1 , .....1,• 'J

PF apreende contrabando em 36 lojas 'das Casas Pernarnbucanas

PMOB ocupará cargos sem

'embaraço político', dlzIerner

por 17 deputados e 17 senadores.
O presidente da comissão será um
deputado e o relator um senador.
As indicações para os dois cargos
deverão ser feitas pelos maiores

partidos: PT'e PMDB. Os petistas
trabalham nos bastidores para
assumirem a relatoria.Os parla
mentarem terão 180 dias para
concluir os trabalhos. O pram é

regimental. Um acordo, no

entanto, definiu que as

investigações serão concluídas em
30 dias, prorrogáveis por mais 30.
"O importante é que omais rápido
possível haja a conclusão das

investigações.Não pelo argumento
de que esse é um ano atípico, por

•

falsos. Segundo Giampaoli, a

PF estranhou as compras .,"!:
, ,'. .. �

feitas pelas Pernambucanas. i-1
terem sido feitas diretamente
com as duas importadoras,

'

,.,

quando o normal seria por
:'"

distribuidor ou revenda. ',)g
r

"Outra questão se refere a no-
,2 S í'

,

tas fiscais e outros procedi- ,:'J;j[

mentos que estão sendo che- ;:ri;
. ,

.

cados", comentou o delegado., ;0'

Segundo ele, a PF também vai -:.1'/

apurar se a rede de lojas agiu ,j�):'"

de má-f f í
.... 'o

e má-fé ao azer as compras e
J '.._,

•

se houve tentativa de'

sonegação de impostos. Além '.J!\'
disso, a PF está apurando se

,:,:;.q
'(r q

outros produtos da rede foram J: ,�

adquiridos pelo mesmo '.1�
·

"' r

esquema fraudulento.
' .,'

, 'j 1)

,

Pouco depois que o ex-prefeito de Lages Raimundo
Colombo disse a Geraldo Alckmin que abria mão de

disputar o Governo em favor da aliança PMDB-PSDB
. - PFL no Estado, o presidente daAssembléia Júlio Gar
cia disparou telefonemas para "encaminhar uma posí-

,

ção" da cúpula do PFL à Convenção dia 26. Na saída
do encontro comAlckmin, Colombo disse que faz "este
sacrifício porque não se pode ter uma reforma meia
solá com a reeleíção do atual presidente". Já o sena

t: dor Leonel Pavan, a terceira ponta da aliança, fez ques
tão de passar longe dessa conversa. Nem foi a Brasí-

; lia. E disparou: "SouAlckmin, mas não há homem que
"
•

hoje me obrigue a deixar de ser candidato ao Governo.
Só Deus". Será que a garantia do PMOB de que em

2010 será a vez de Pavan muda isso?

ARAÇATUBA - Agentes da
.

Polícia Federal cumpriram
ontem mandados de busca e

•

de terem sido trazidos ao Brasil

por' crime de descaminho.
Os carregadores foram vendidos
às Pernambucanas pelas
empresas Gepos Material de
Escritório e de Informática e

Master Media Papelaria e

Suprimentos, ambas de São
Paulo, que não tinham auto

rização para fazer importação,
'usavam endereços falsos e

tinham laranjas na composição
societária. Entre os 42
mandados de busca e apreensão
- a maioria em cidades do
interior de São Paulo -, quatro
deles foram realizados em casas

de quatro sócios das empresas

importadoras. Um dos sócios foi

preso portando uma arma com

apreensão em 36 lojas, um

depósito e um escritório de

compras das Casas Perrram
bucanas em 27 cidades de São

•

Paulo, Mato Grosso do Sul,
Goiás e Paraná. Da ação,

,

batizada de "Operação Ion",
participaram 180 policiais

'.

federais e 40 fiscais da Receita
Federal. Os agentes apre
enderam carregadores de pilhas,
que foram importados írregu
larmente e eram comercia

lizados pela rede de loj as.
=Também foram apreendidos
outros produtos, como jogos de
panela e eletrônicos, suspeitos

• EMPREGOS

,

Obs: pessoas Interessadas nas vagas precisam ser cadastradas no sine.

o Sine de Jaraguá do Sul funciona na Rua Getúlio Vargas, 577,
Centro. Telefones 3370-7896 ou 3370-7360.

Veja abaixo as vagas oferecidas para esta semana:
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IDADE
,

EXPEFl.I$NCIA
.

.

--'<=" =om:fi_�,:."tt!�" ..�,

Com experiência
Com experiência

I Exper. injeção elel.
i Sem experiência
Com experiência

� Com exper. em medo
.

Com experiência
'

Com experiência

i Com experiência
.

Com exper.
Com experiência
Sem experiência
Com experiência
Curso mopp
1 ano experiência
Possuir moto
Com 1 experiência

VAGAS MASCUl.oINAS
,. ",�,,;, .. ,," ,�,,,,,,:./_' ... :,' :""'.;',0 .. '" ',;ii:«, _-"" ._ ',i,' fiWi'\\. "'. ,,' W;,"",,'ill,_ .,�"{", ,"," .. "'0' ,,,,,,: .. ,.�", . '''"'' ..

Vendedor externo e interno , + 18 anos

Operador jacar tear eletrônico 18 a 35 anos

Mecânico de carro c + 18 anos

Auxiliar de produção + 18 anos

Soldador / tig / mig . + 25 anos

Serralheiro J + 20 anos

Carga e descarga + 20 anos

Auxiliar de padeiro e padeiro + 20 anos

Eletricista Industrial e comercial + 20 anos
.

Tintureiro e auxiliar de tintureiro + 20 anos

Enfestador / tahador + 20 anos

Prencista ' 35 à 40 anos

Pintor de maquina + 25 anos

Motorista + 22 anos

Instrutor de informatica + 20 anos

Moto-boy + 18 anos

Torneiro fresador + 20 anos

'" ,.á"
,:::, "

,'0 ':.__. ,', -'::f"('- h'*

EXPEAIÊt.fCI '.

���,,-='""""'-''''

Com experiência
Com experiência

. Com referência
Com' experiência
Com experiência
Com experiência
Com experiência
Com experiência
Com experiência

•

IDADE
�"J'_!L'LaPÂl:f[MWI�AS�", .

'm ,. , ,

Vendedora interna
Costureira
Domestica

.Operadora maquina de bordar
Dama de Companhia para pernoitar
Cozinheira e auxiliar cozinheira
Zeladora

.

Recepcionista - horário 18 às 24 horas
Modellsta

+ 18 anos

+ 20 anos

+ 25 anos

+ 20 anos

+ 40 anos
•

+ 20 anos

+ 20 anos

+ 22 anos

+ 20 anos
., .. "." .. , .... " .. "", .. " .. ""-",.".".""",.,,-.,,,".,.,-,."." .. ,,,,,,,, .. ,,, .. ,,,.,,., .. ,,, ... ,,,, .. ,,,, .. ,, ... " .. " .. "." .. , .. ", .. ".",."""""" ... , .. " .. " ... ", .. " .. , .. ".,." .. ",."." .. "".", .... "." ... " .. ', ,., ... ",." .. ",."." .. " .. ",,,,,,",.,,,.,,, .. ,,, ... ,,.,, .. ".",.", .. " .. "." .. " .. "

• v r> ,)· .. ,
.... .J ••

,

'\
.
,

I., j)

governo e'apoiar a candidatura à -;'J <ô

reeleição do presidente Luiz '.):)

Inácio Lula da Silva, o partido "f)
teria exigido o comando do ;";i'.

Ministério da Saúde, a presi
dência da Eletrobrás, cargos na

" ,

Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab), todas :,"

.� -lo*"

as diretorias da Empresa Bra- .',.

sileira de Correios e Telégrafos' --i
,

(ECT) e pelo menos uma :
,

diretoria daAgênciaNacional de :
. I

Telecomunicações (Ana tel) .' !
Temer negou ter participado da

.

definição do pleito e prefere
.

referendar as palavras doministro
das Relações Institucionais, Tarso
Genro, sobre a eventual parti
cipação peemedebista no gover-
no Lula. "Sempre fui favorável ao '

que o núnistroTarsoGenro diz que
deveríamos formalizar coalizões

•

governamentais e não a entrega
pura e simples de cargos", explicou. .

"Entendemos que o PMDB, se

participar do governo, deve
assumir responsabilidades por
determinados setores e não apenas .

•

deixar todas as obrigações' nas
mãos do presidente."

,
,

•
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... Apesar do forte esquema de segurança, pelo
menos duas pessoas morreram e outras sete
ficaram feridas na explosão de um carro-bomba
em Bagdá

IRAQUE - Tropas iraquianas
tomaram as ruas de Bagdá em

veículos e postos de controle

ontem, em uma megaoperação
de segurança lançada pelo
premiê Nouri al Maliki, em um

esforço para acabar com a

violência que assola a capital do
lraque.

Cerca de 70 mil policiais e

soldados iraquianos, além de
membros das forças de coalizão,
foram destacados para vigiar a

.

cidade de 6 milhões de
moradores, vasculhando carros
em ruas e estradas que levam à

capital, estabelecendo postos
de controle, realizando
operações em supostos
esconderijos de insurgentes e

ataques aéreos se necessário.Um

toque de recolher e uma

proibição do porte de armas

também estarão em vigor.
A operação -amaior já realizada
em Bagdá desde que os Estados

•

•

,
,

c

Unidos entregaram 6 controle
da segurança' ao governo

iraquiano, em junho de 2004-
teve início um dia depois da

visita-surpresa do presídente
americana, George W. Bush.
Postos de controle montados
no centro da capital causaram
congestionamento em algumas
áreas, embora um número

menor de carros circulasse pelas ,

ruas, AI Maliki pediu que os

iraquianos tenham "paciência"
,

com as medidas de segurança e

prometeu que as forças
. iraquianas terão "respeito"
pelos direitos humanos. "Nós

coletiva de imprensa.
O Exército iraquiano

realizou uma operação similar
em maio de 2005, batizada de

Operação Relâmpago, durante
a qual mais de 40 mil policiais
e soldados iraquianos, apoiados
por soldados e helicópteros
americanos, foram às ruas.

, ,

iremos atacar apenas as areas

dominadas por terroris tas",
afirmou o premiê em uma

CONSULADO

Apesar do forte esquema de

segurança, aomenos um carro

bomba explodiu em Bagdá
,

ontem, matando duas pessoas
e ferindo outras sete. A explo-

,

são aconteceu no bairro de

Qahira, ao norte da capital.Em
Mansur, outro bairro do oeste

de Bagdá, uma bomba caseira

•

•

Fraudes Com Katrina e Rita checam a US 1,4 bilhão
,

WASHINGTON - Cerca de
US$ 1,4 bilhão de ajuda do'

governo para catástrofes
destinada às vítimas dos
furacões Katrina e Rita - quase
um quarto do total enviado.

, ,

foi para pessoas fictícias ou
_. .�)'.. ",1._,.

, . - .

vitimas que nao mereciam,
,

,

concluiu uma nova investi-
,

gação do Congresso.
Ontem, Donna Dannels,

vice - diretora da Agência
Federal de Administração de

Emergências (FEMA, por sua
sigla em inglês), irritou

deputados ao afirmar diante
de uma audiência no Congres
so que o total desviado "repre
senta apenas uma fração de
toda a assistência prestada".

Mas, para o representante
Michael McCaul, republicano
do Texas e presidente do
subcomitê da Câmara que está
comandando o inquérito, o

desvio ultrapassa em muito

seus piores temores, apesar de

meses de evidências acurnu-
. '

lad as de que o sistema de

prevenção de fraudes da
FEMA era deploravelmente

,

inadequada. "E escandaloso e

estarrecedor", disse McCaul,
- '

ontem, ao jornal The New
York Times. Os pagamentos
impróprios ou fraudulentos
foram para uma série de
estelionatários e outros

receptores não merecedores',
segundo, análise conduzida

pelo Escritório de Conta-
•

bílidade do Governo.
Em um dos casos, um

homem hospedou-se por mais'

de dois meses por conta do

governo num hotel no Havaí

cuja diária custa mais de US$
100. Ao mesmo tempo, estava
recebendo US$ 2.358 do

,

governo de auxílio aluguel,
•

muito embora não estivesse

morando na casa que alegou
ter sido danificada pela
tempestade. O relatório afir-

explodiu na passagem de uma

patrulha da polícia perto de
uma universidade. Não houve
registro de vítimas.

,

Uma multidão atacou o

Consulado do Irã em Basra,
ateando fogo à recepção do
prédio, segundo imagens exi

bidas pela televisão. Centenas
de manifestantes protestaram
em frente ao consulado,
cantando slogans contra uma

rede de TV a satélite iraniana,
acusando-a de insultar um

clérigo xiita no lraque. Os
manifestantes exigiam que o

governo iraniano pedisse
desculpas aos moradores da

região -predorninantemente
xiitas. ,

Bush volta a rechaçaro
fechamento de Guantánamoma que o auxílio para

emergências foi usado para

pagar ingressos, para jogo de
futebol americano, a conta no
Hooters (rede de restaurantes
americana de luxo que oferece
além de boa comida belas

garotas) em San Antonio, uma
garrafa de Dom Perignon de
US$ 200 e vídeos pornográ
ficos. Mais de US$ 5 milhões
foram para pessoas que
forneceram como endereço de
sua propriedade danificada

,

WASHINGTON - O presi
dente GeorgeW Bush voltou a

rechaçar ontem pedidos pelo
fechamento da prisão ame

ricana na Baía de Guantánamo,
Cuba, alegando que os Estados
Unidos têm de manter detidas

,

pessoas perigosas. "Eu gostaria de
fechar Guantánamo. Eu tam

bém considero que estamos

mantendo lá algumas pessoas ,

que são terrivelmente peri
gosas", disse. "Eventualmente,
essas pessoas terão um jul-

dinheiro ou auxílio-moradia gamento e elas terão urn advo-

para mais de mil prisioneiros, ' gado" ..
totalizando milhões v de Os EUA têm sido pres-
dólares. Um prisioneiro usou sionados parafechar a cadeia em
uma caixa postal para que460pessoassãomantidashá
arrecadar US$ 20 mil. Alguns

.

cerca de quatro anos,muitas sem
dos prisioneiros talvez fossem acusação formal. A pressão
realmente donos de propri- aumentou depois do suicídio de
edades que foram danificadas, três prisioneiros no sábado. Na
mas a maioria não era elegível -terça-feira, por exemplo, o

para o auxílio. porta-voz do Alto Comis-

, sariado para Direitos Humanos
da ONU, José Diaz, disse que às
suicídios não são "completa
mente inesperados". Bush ad
mitiu que a prisão prejudica a ",

imagem dos EUA no exterior.

"Sem dúvida, Guantánamo envia
um sinal para alguns de nossos

amigos - oferece uma'desculpa,
por exemplo, para dizer que os

Estados Unidos não respeitam
valores que estão tentando

encorajar outros países a aderir",
afirmou Bush. Mas, acrescentou,
os prisioneiros "foram apanhados
no campo de batalha e eles sâo

muito perigosos. E temos de
•

manter o equilíbrio entre a justiça
. . " .

costumeira, o sistema típico, e

aquele que será feito em cortes

militares". Ele frisou estar
,

esperando que a Suprema Corte'
decida como os prisioneiros, a

maioria árabes e muçulmanos,
deverão ser julgados.

• INFORMATIVO ACIJStii
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAl,; O� JAAAGuA PO SUL

Formação de Traders
o curso Formação de Traders é voltado a profissionais que
atuem ou desejem atuar na área de Comércio Exterior,
finanças internacionais e câmbio, logística internacional e

negócios internacionais ou que desejem se engajar nos
negócios internacionais. O programa integra Economia
Internacional (12 h/a); Regulação do Cornércio Internacional

(12 h/a); Marketing Internacional (24 h/a); Gestão de Logística
Internacional (24 h/a) e Gestão de Operações de Exportação
e Importação - práticas comerciais (24 h/a). Coordenação
do Prof. Dr. Miguel Lima, Comunicação Empresarial, com
os professores Dr. Eduardo Nunes, Economia (UNICAMP);
Ms Nora Zygel, Economia (PUC); Ora. Leane C, Naidin,
Economia (FE-UFRJ) e Ms Rômulo Del Carpio, Economia e

Polftlcalnternacional. O curso tem dois en-contros por mês,
das 16h30min às 22h30min, no CEJAS. Infcio sob consulta.
O investimento individual diferenciado inclui material didático,
coffee-break e certificadd. Informações na Capacitação
Empresarial ACIJS, fone (47) 3275 7059, e-mail

capacitaca02@acljs.com.br

. , . . .

cerruterios ou caixas postais.
A FEMA também deu

,

A Eucaristia é um contínuo convite 'a
fazer nossos os sentimentos que

,

nosso estilo de vida.

Colégio Marista São Luís

_-

•

•

'I-------------i

,

•

, '

Apenas dez crianças no mundo
nasceram de mães com morte
cerebral, mantidas vivas com o

auxílio de equipamentos. O
ú�imo milagre nasceu no

domingo passado, em Milão, lia
Itália, e se chama Cristina
Nicole. A mãe dela teve morte
cerebral no quarto mês de

gravidez. Não foram divulgadas
imagens do bebê, que nasceu

prematuro, no sétimo mês de

gestação, e ficou três meses na

barriga da mãe clinicamente
morta. Cristina Nicole pesa 713

gramas e se encontra em uma
· incubadora sob cuidados
intensos. Os médicos atuaram -. .:

com o consentimento da família
e autorização judicial. As
máquinas permitiram à mãe do
bebê respirar e manter-se
alimentada. A família doou os

órgãos da mulher e, depois, as
máquinas deixaram de
funcionar.

Um jomalista' iraquiano ,

trabalhando para um jomal de
Faluja acusado por insurgentes

•

de publicar_propaganda ,dos
Estados Unidos foi morto a tiros

por desconhecidos, anunciou a ,

policia. Ibrahim Seneid, ed�or ,)

do al-Bashara, foi morto na

no�e de terça-feira' por disparos
efetuados de um carro em

movimento em Faluja, 65 km a

oeste de Bagdá. Dezenas de
jornalistas foram feridos,
mortos ou seqUestrados no,
Iraque desde a Invasão
americana de 2003.Antes do
ataque de terça-feira, o Com�ê
de Proteção aos Jomalistas,
baseado em Nova York,
estimava em 73 o número de

jomalistas mortos no lraque
desde a invasão, entre eles 52

• BREVES

IRAQUE

... Editor morto

. ,

racuaros

,

ITAllA '

... Nascimento

INDONÉSIA
.'

• Erupção
O mais volátil vulcão da
Indonésia quase encobriu toda
uma aldeia com uma nuvem de '

gás expelida durante uma
,_

erupção registrada ontem. ,O'
fenômeno obrigou milhares de
moradores a abandonarem o

local apenas um dia depois de
especialistas terem reduzido o

alerta e afirmado que as

pessoas poderiam começar a

· vo�ar para suas casas."Tratà
se de uma situação que coloca
em risco a vida humana", disse
Yousana Siagian, diretor do
Centro de Vulcanologia e

Reação a Desastres da
Indonésia, ao anunciar que o

,
Monte Merapi vo�ou a seu nível;
máximo de alerta. I

NO VATICANO

... Manifesto "

O Vaticano rnanãesíou ontem

profunda tristeza com a

"violência cega" no Oriente
_

Médio e declarou que o papa
'

Bento XVI estava próximo das
v�imas durante suas orações.

, Também pediu à comunidade
intemacional,que "acione todos
os meios para uma respettosa t,

ajuda humanitária à população
palestina" e apelou para que

.

lideres em ambos os lados do
confltto "demonstrem respe�o
pela vida humana.

r

,

,

•

; )

•

,

'I

,

•

•

•

•

•

,

•

,

,

"

•

'.

,

,

,

•

>

,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,
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,

porMaxPires eRicardo Danie' Treis

Vini Salai e Diana Couto
•

•

3371-2847 • 3275-2005

CE'NTER
SOM

, www.centersom.com.br

Samba com hip-hop
, '

Márcio Martins, leitor assíduo e amigo da casa mandou a dica,
que mais que aprovada,merece ser aqui repassada à essa galera que
tem bom gosto musical e aguarda por uma novidade. Dá uma

conferida.
,

Mas, que Nada, um sucesso dos anos 60 do nosso grandeJorge Ben
Jarganhou unia roupagem samba hip-hop pelasmãos de Will, I,Am, o
poderoso I{der e produtor do Black Eyed Peas, no disc,? Timeless, do
brasileiro Sérgio Mendes (pianista bossa-nova). O grupo americano
participo da faixa citada (grafada como Mais que Nada). Will. I.Am
produz e patticipa das outras faixas do disco, que conta ainda com as

-

generosas participações dos premiados SteveWonder e Erykah 8adu e

índia Arie, e dos pops Justin Timberlake e Marcelo D2, para citar os
• • •

prIncIpals.
'

O resultado foi um CD finíssimo, embalado neste movimento que tanto têm ganho peso na

região e temperado com a melhor sonoridade brasileira. Não deixe de procurar. Clipe e faixas para
experimentar à disposição em nosso blog. Dê uma passada por lá e faça a busca por Sérgio Mendes
no menu de pesquisa.

Feriado especial noWarung
O DJ argentino Ricky Ryan, um dos grandes destaques da e-rnusic latina atual, retoma ao

Warung Beach Club nesta sexta-feira, dia 16 de junho. Trazendo seu electro techno house
contagiante ao clube, Ryan divide a noite com os DJs Daniel Kuhnen, o estreante Alec Araújo (novo

,

talento da Hypno DJs) e o percussionista Rodrigo Pacicrnlk. Já no dia 18, a festa continua no

Domingo Day Clube da Copa com início às 17h, com a residente Aninha (Efeelings), Sandrinho
(Hypno) e Daniel Kuhnen (Efeelinqsl.numa promessa de um inesquecível final-de-tarde.

.

O Warung Club fica na Praia Brava, em ltajaí. Contato: (47) 3348-7643 óu 9973-0170 /

www.warungclub.com.br.

------ ------------.,.--------

Fabrício Peçanha
.

Eis que o OJ favorito de Jaraguá do Sul retorna à cidade neste final-de-semana, para
.

apresentar-se no palco da Moinho Disco. A casa prepara-se para lotar a pista com a balada,
marcada para, iniciar-se às 23h do sábado. Integram ainda o line-up da noite os DJs Nato
Constâncio e Carlos Henrique,de Blumenau.

Ingressos antecipados para a festa podem ser adquiridos no Posto Mime matriz,loja Center
Som do shopping,Pinguim Lanches e Pink and Blue- Freedom.

Reservas e informações pelo telefone (47) 991454421 wwww.moinhodisco.com

•

Lançamentos mundiais
.'

A coluna agradece a lembrança enviada e já passa o recado
dado pela Sra. Ellen e equipe, da Ellen's Cosmética e Perfumaria,
sobre os lançamentos mundiais recém-entregues ao país e já
disponíveis na cidade. Com chegada simultânea pela loja, as

fragrâncias Energise de Hugo Boss e Hypnose de Lancôme - fortes'
presenças na mídia, já estão à disposição do público jaraguaense,
bastando apenas uma visita ao Shopping Breithaupt para conhecer.

Anunciando também que Carolina Herrera está de volta à
cidade, Incluindo seu lançamentoHerreraAequo,

Já foi divulgado, mas como ainda tem
muita gente que não sabe, vale dar o toque: FX,
o canal mais masculino da grade, está agora
disponível aos assinantes da NET aqui em

Jaraguá no canal 53.

Fazendo aqui a última chamada para aqueles que integraram
nosso grupo ano passado e ainda não confirmaram sua presença
para a edição que está por vir! O prazo encerra-se nesta sexta-feira ...

Vamos lá galera,que a fila vai andar!
Acesse www.poracaso.com para saber dos procedimentos.

,

Interessados em ingressar no Aile Betrünken também podem se

manifestar por lá.

Ondever

Points lotados caracterizaram a transmissão
do primeiro jogo da seleção aqui em Jaraguá do
Sul. Domingo agora, a partida com inicio
marcado para as 13h terá algumas exceções nas

portas abertas. Dando uma repassada na lista
que publicamos semana passada, eis os locais
onde a galera poderá se reunir para curtir, quem

sabe.urna goleada da seleção: Shopping Breithaupt,Choperia
Bierbude, Meu Boteco, Licoréria, Smurf Lanches e Pinguim
Lanches.

O que o homem vê

,

Stammtisch

. ,

,

Thiago Mattos e Nádia Paula Vieira.
. '

Mllena Dalprá
,

Armandinho no Caramba's
, Celebrando seu aniversário de 7 anos, o famoso club de lndaial

marca a ocasião nesta sexta-feira, dia 16, ao estilo pop/mpb/reggae
do cantor gaúcho Armandlnho, A noite encerra-se ao repertório do
residenteda casa.Carlos Fuse.

Ingressos na data estarão custando R$15,00 o feminino e R$18,OO
o masculine. Informações e contato pelo telefone (47) 3333-22751
www.cararnbas.corn.br,

Já valendo o toque, a agenda do club promete para próxima
sexta-felra.dia 23,show nacional com O Rappa.

---------
,

Bebemorando
Pós-jogo,20h,o convite:

-Vamos lá na festa que tá rolando em tallugar!
-Cara.hoje éterça-feira! _

Mas foram mesmó assim ... Na quarta-feira a reclamação
era geral quanto às ressacas e demais consequências da
bagunça em comemoração.

'

Ninguém ainda se deu conta,mas é como disse Randal: há
vida apósa copa! Sóquero ver o que vai ser da segunda-feira ...

•

l

,

Florianópolis, ao lado da catedral.

•

•

exe cut I ve ote
•
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