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• •

A presidente estadual do PL, deputada Odete de

jesus, em visita a Jaraguá do Sul, confirmou a pré
candidatura de Rosemeire Vasel a deputada federal,

5 I LEI AMBIENTAL

Agricultores
aliviados com

novo Termo

de Ajuste

,

3B I INTERNACIONAL

Racismo motivou
•

seis mil crimes
este ano na

Rússia

5 I BRUACA

Continuam
estudos para
construção de
hidrelétrica
Causador de polêmica e

mobilização comunitária há

pouco mais de um ano, o
.

projeto de construção da

Pequena Central
Hidrelétrica (PCH) na
cachoeira da Bruaca, em
Corupá, ainda pode ser

transformado em realidade.

mas afirmou, que � liberal também-está sendo cotada

para ser vice na chapa encabeçada pelo petista José
Fritsch ao governo de Santa Catarina. Segundo

Odete, o partido aguarda a definição das coligações
para a corrida presidencial, para só depois -fechar a

questão no Estado.

-

6 I CpRPUS CHRISTI: CINCO MIL PARTICIPAM DE PROCISSAO
•

CESAR JUNKES

8 I COPA DO MUNDO

Alemanha �

.

Inglaterra e

Equador nas oitavas-de-final
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Milhares de pessoas participaram das festividades de Corpus Christi ontem
em Jaraguá do Sul. A programação iniciou durante a madrugada com a

confecção dos tapetes temáticos que embelezaram a avenidas Marechal
Deodoro da Fonseca e Reinoldo Rau, e as Rua Francisco Zapela e Quintino

Bocaiúva . Por volta das 9 horas da manhã, cerca de cinco mil pessoas
assistiram à missa comandada pelo padre Sildo César da Costa na Igreja
Matriz: Logo depois, os católicos seguiram em procissão. Alguns deles com

lágrimas escorrendo pela face, outros alegres e renovados.

81 COPA DO MUDO
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. 8 I RAPIDINHAS DA COPA

Argentina muda o time para
enfrentar Sérvia e Montenegro

Ronaldo não tem problema
.

de saúde, afirma médico
•
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Dia nublado com alguns
periodos de melhora
durante o dia e

chuva ocasional
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•

Escárnío
testemunho da secretária Fernanda Karina'
Sommagio, que indicou ter havido inexplicávei!
saques de valores elevados de agências do Bancd
Rural, transportados em carro forte para suítes de
hotéis em Brasília, onde eram distribuídos para,.)
parlamentares ou seus assessores. Deve a

população ser lembrada das revelações feitas na

,

CPI acerca dos saques em agência de um banco"
em shopping de Brasília, freqüentada POf!
assessores parlamentares às vésperas de votações
de interesse do governo no Congresso. Cumpré:
recordar que a CPI mostrou ter Marcos Valérit
acompanhado diretores do BMG, dias depois de
empréstimo fictício feito pelo banco ao PT, em
reunião com então chefe do Casa Civil, José
Dirceu, tendo o BMG se tornado o agente
financeiro do crédito consignado aos"

-

aposentados. Deve-se rememorar a quebra do..1
sigilo do caseiro Franceníldo, a mando dar
poderoso ministro da Fazenda, acobertada por,
outrosmembros do governo, ocupando oministrq I

durante esses dias, no Palácio do Planalto, a sala,
vizinha à do presidente daNação. Cumpre trazer,>J
à tona a cena dos governistas, inclusive 0;'
presidente, que para a imprensa apenas sorriam YI
diziam "esperem", logo após as revelações dq
caseiro, certos de que uma "novidade"
comprometeria a grave acusação de Francenildo.
Essas lembranças mostram que a impunidade,
existente na Câmara ao absolver os deputados
mensaleiros, pode, ao final, não ser festejada como
foino discurso de Manaus.A irresponsável dança
das palavras presidenciais foi mais aviltante que
a dança lúgubre da deputadaÂngelaGuadagnin:
atingiu a inteligência e a hombridade dos

,

brasileiros. .

Em assomo de arrogância o presidente Lula,
falando aos moradores de palafitas em Manaus,
pediu aos seus adversários que aprendam a perder,
a ser derrotados. Pediu, ainda, para aprenderem
que a sabedoria do ser humano não está na

quantidade de anos na escola,mas "na capacidade
do sentimento, de sua consciência e de seu

coração". Pediumais: "Quero que coloquemCPI
na televisão todo dia, que coloquem as torturas

que eles fizeram commuita gente lá. Quero que o
povo veja". O' presidente conseguiu,
contrariamente ao que diz, não traduzir o

sentimento que perpassa pela maioria dos
brasileiros, induzido em erro, como está, pela
vantagem na intenção de votos revelada pelos
institutos de pesquisa. Há uma indignação em

estado de repouso diante da deslavada corrupção
de seu governo, que pode aflorar a qualquer
instante. Lula, corno Collor, desafiou o senso de
honestidade do povo, dos humildes aos ricos, e

pisoteou sobre o que nos resta de sentimento de

dignidade, ferido pela lamentável prática do

mensalão, que comprometeu por inteiro o jogo
democrático. Os seus íntimos companheiros de

governo, uma vez apontados por ele como

traidores, mas elogiados ao saíremdos cargosmais
elevados da República, e depois réus em ações
criminais, agora se transmudam em vítimas de
"tortura". Pela CPI dos Correios, desfilaram os

fatos mais chocantes de uma corrupção que se

transformou em forma do exercício do poder,
visando a perpetuá-lo pela via da compra de

2006, a direção da Receita foi
.inforrnada de que haviam sido
'descobertas improptiedades na

escrituração do partido.
Envolviam valores movi

mentados entre 2002 e 2005. Daí
o pedido de explicações. O
secretário nacional de Finanças
do PT, Paulo Ferreira, disse:
"Fomos notificados e res

pondemos. [ustiíicamos tudo o

que foi pedido. Estamos

: A Receita Federal intimou o PT
,

a prestar esclarecimentos sobre
, irregularidades fiscais detec

, tadas em 'auditoria feita na
,

, contabilidade do partido. A
,

: secretaria de Finanças do PT já
encaminhou ao fisco um rol de

,
explicações. Deu-se há' pouco

, . .

, mais de um mês. As voltas com
,

um esforço para equacionar uma
,

! dívida de cerca de R$ 45 milhões
I

i em suas contas, a legenda de Lula
I
I
I
I
I

Soares. O passivo encontra-se

, hoje na casa dos R$ 45 milhões.
O montante não inclui os R$
100 milhões que o empresário
Marcos Valéria cobra na

Justiça. Essa dívida o PT não

reconhece. Questiona sua

legitimidade na Justiça, em

processo ainda pendente de

julgamento. A receita média
mensal do PT é de cerca de R$
3,2 milhões, para um gasto de
R$ 2,1 milhões. Ou seja, sobra
mensalmente cerca de R$ 1,1
milhão, quantia insuficiente

para liquidar as dívidas. Assim
como as demais agremiações
políticas, o PT terá de
encaminhar em 15 de julho
uma prestação de contas à

Justiça Eleitoral. A exemplo do

PT, também o Pp, o PL e o PTB,
legendas envolvidas no

escândalo do mensalão,
encontram-se sob auditoria da
Receita. O escândalo resultou
na abertura de 98 fiscalizações.
Por ora, foram encerradas 14
auditorias. Lavrara�-se autos
de infração que somam R$ 16
milhões. Forarn punidas 500

pessoas físicas e jurídicas, entre
políticos, empresários e

funcionários públicos. E a
.

fiscalização ainda está longe de.
acabar.

� O montante do Partido dos Trabalhadores

:
não inclui os R$ 100 milhões que o

: empresário Marcos Valério cobra do partido
,

I '

I aguarda agora a palavra final da
I Receita. 'A auditoria na

contabilidade do PT foi aberta

pelo fisco em setembro do ano

I passado, nas pegadas das

I confissões de Delúbio Soares.

I Em depoimentos ao Ministério

I Público e às CPIs dos Correios e

I

convencidos de que, à luz da

legislação, não cometemos

nenhuma irregularidade fiscal.

Agora, estamos aguardando para
saber o que os auditores acharam
das nossas respostas". Segundo
Ferreira, o partido está "preo
cupado", mas tem tranqüilidade

, "

quanto à "legalidade de seus

procedimentos". Ele diz que, "se
a Receita vier a autuar o PT", a

legenda' ainda terá a

"oportunidade de se defender."
Além de lidar com a Receita, o
I?T esforça-se para equacionar a
dívida herdada da fase em que
sua tesouraria esteve sob a

responsabilidade de Delúbio

dos Bingos, o ex-tesoureiro do

partido reconheceu ter movi

: mentado R$ 55 milhões pelo
I

I caixa dois, que ele preferiu cha-
mar de "recursos não contabi

I

: lízados." Os fiscais trabalharam
I

: durante um período na sede do

PT, em São Paulo. Em dezembro,
recolheram livros contábeis da

legenda. No início de janeiro de

• A '

consciencias.

Só um conivente e beneficiário do sujo sistema
implantado poderia agora,montado nas pesquisas
de opinião, querer enganar a Nação, ao travestir
os réus em vítimas de "tortura", com a ousadia

própria dos impunes. Esquece-se o presidente
que a impunidade será possivelmente breve. A

população pode ser recordada, por exemplo, do

Miguel Reale Jr, advogado, é professor titular da'
Faculdade de Direito da USP (Universidade de Sã6
Paulo).
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"Eleição se faz com pessoas"
Não Seja Meia-Boca

,

.00 �refeito de Jaraquá do Sul, durante encontro do ,PL. Moacir Bertoldi está virando especialista em falar

besteira, desse Jeito ate Lula vai ficar com ciúmes.

r

•

nunca deixe histórias com finais indefinidos. ,)

Almeje a excelência.. Meias-boca detestam a

·excelência. Costumar rotular os excelentes de'

"pessoas certinhas ou extremamente exigentes".
Melhor rotulado por fazer bem do que por fazer
tudo mal. Já que não tem jeito e a tarefa tem que
ser feita, escolha o Método dç Capricho.
Deixe a preguiça de lado. Eu sei que não é fácil e
tem horas.que dá vontade de jogar tudo para o

alio.Apreguiça atrapalha e só de pensar já ficamos
cansados. Mas pense na satisfação de algo
terminado e bem-feito. A consciência tranqüila,
o respeito e adn;iração dos colegas ou a satisfação
de um cliente. E só pensar assim e dizer bem alto

para simesmo: - Xô, preguiça! Você vai ver como
elà vai embora.
Evite a omissão.Nada pior do que pessoas que se

omitem de resultados, fogem de responsabilidades
e sempre dão um jeitinho de tirar o corpo fora.
Usando Ulna linguagem futebolística

companheiro, digo:- Não fuja das divididas! '

Não
\terna críticas. Errou e daí? Já diria o ex-Big

Brother Bambam.- Faz parte! Não seja tolo o

suficiente para ficar esperando só elogios, porque
nem sempre eles' virão. O diferencial dos
vencedores é que sabem lidar com as críticas, não
se deixam abater ou dão logo a volta por cima.

Você nasce sem pedir e morre sem querer, então

trate de aproveitar bem o intervalo. Pensando
assim dá até vontade de fazer omelhor e curtir ao
máximo nossa curta vida terrestre. Portanto

esqueça a terrível idéia de deixar para amanhã o

que pode ser feito hoje, arregace asmangas e faça
o seu melhor agora, hoje, pois é isso o que
verdadeiramente conta. Fuja correndo da

impressão de sermeia-boca, ou seja, aquela pessoa
que para ela tudo estábom e quermesmo é que o
mundo acabe em barranco para morrer

encostada. Você não quer ser confundido com

um cara meia-boca, quer? Para que isso nunca

aconteça basta prestar bastante atenção nas dicas
abaixo.

,
.

"

o deputado
Dionei Walter da
Silva escreve às

sextas nesta
coluna

: Mobilidade urbana e
,

' .

: qualidade de vida

,

especiais de deslocamento urbano
,

ou de transporte público. E uma

visão absolutamente oposta à das

administrações tradicionais, que se

ocupam em asfaltar ruas, em criar

vias expressas, túneis, viadutos,
elevados, sem a menor preo

cupação de integração' com
estruturas de travessia, calçadas,
rampas de acesso para deficientes
físicos, sinalízadores para deficí
entes visuais, ciclovias, acosta

mentos e assim por diante.

[araguá do Sul tem porte e

necessidades que exigem inicia

tivas do poder público para a

efetivação da gestão integrada de
mobilidade urbana. Sempre
pensada em função de seu parque
fabril, das necessidades de pro

dução e de agilidade no desloca

mento, é mais do que tempo de

passar a ser pensada em função de
pessoas e não de máquinas. Não
há dúvida de que a situação do
trânsito e do transporte público em
nossa cidade decorre da exclusão

,

social sempre praticada, e nunca

admitida, contra o pedestre, o
ciclista, a pessoa com deficiência e

,

,

os usuários do transporte coletivo

emgeral.

Os trágicos acidentes de
trânsito que freqüentemente
vitimam ciclistas e pedestres em

, nossa cidade nos convidam a

I refletir sobre a necessidade de
I
,

planejar a cidade em função das

pessoas. Esta semana participamos
na Assembléia Legíslativa de um
seminário que discutiu a Política

•

I Nacional de Mobilidade Urbana,
que quebra alguns paradigmas e

propõe Hesafios à capacidade
técnica e gerencial dos órgãos
gestores de transporte e trânsito

, urbanos.
A discussão sobre mobilidade

urbana está ocorrendo nas

principais cidades e regiões
metropolitanas brasileiras porque

: na gestão do governo Lula, através
,

.do Ministério das Cidades, o

governo federal retornou o seu

! papel de agente formulador e

fomentador de políticas públicas
para os transportes urbanos.O que
está em desenvolvimento é uma

política nacional, que compre
ende o marco regulatório dos

transportes coletivos, programas
de financiamento e fortaleci
mento da gestão dos sistemas de

- mobilidade urbana nosmunicípios

brasileiros.
Para começar, precisamos

entender o que significá essa

proposta de mobilidade urbana
sustentável. Trata-se de um

conjunto integrado de políticas
públicas para o espaço urbane, que
assegurem a todos os cidadãos o

•

acesso amplo e democrático à

cidade, suas oportunidades, servi
ços e equipamentos essenciais, de
maneira eficaz, eficiente e susten

tável (Estatuto da Mobilidade
Urbana/200S). .

Essa política é inovadora

porque propõe uma gestão
integrada das funções de trans

porte, trânsito, desenvolvimento
urbano, uso e ocupação do solo. E
porque coloca a necessidade de se

pensar o transporte público como
fator de inclusão social, que

assegure o direito dá acessibilidade

(a capacidade do sujeito de se

deslocar, de se movimentar) a

todos os segmentos sociais.
Isso significa pensar a cidade,

do ponto de vista dos direitos do

pedesrre, do ciclista, do deficiente
físico, da gestante, do idoso, da
criança ou de qualquer outro
segmento que exija condições

•

Cumpra o prometido. Todomeia-boca nunca ou
quase nunca cumpre o que prometeu. O que é

frustrante para quem recebeu a promessa e que

pode gerar uma péssima imagem de sua palavra.
Não dá para fazer? Tudo bem, mas não prometa
que dá. Aprenda a dizer não. Super-homem ou

mulher-maravilha são personagens que só

funcionam no mundo da ficção.
Vá até o fim. Começou? Termine.Nada de deixar
as coisas mal-feitas ou inacabadas. Também não

é aconselhável colocar terceiros na história e

complicar ainda mais o enredo. Aprenda a

delegar, confiar na equipe e estimular para que Q
,

objetivo seja atingido. Evite acúmulo de tarefas e

•

Paulo Araújo - palestrante e escritor I

,

Os te�os para esta c?luna deverão ter no máximo 25 linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-�ail
re�açao@Jornalc,orrel?do�?vo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200,
Caixa Postal19. E obngatono Informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
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RESíDUOS: LEI DEFINE PROCEDIMENTOS LEGAIS

,

•

,

. . ,

C�LSO MACHADO

.t Centro de

reciclaqern
,

<

tern prazo
de um ano
,
-

j }ARAGUÁ DO SUL- O
•

procurador geral do município,
Jurandyr Bertoldi, disse ao O
Correio do Povo que a efetiva

implantação do projeto de lei

aprovado pela Câmara de
Vereadores em votação única,
instituindo o Sistema para a

Gestão Sustentável de Resíduos
da Construção Civil e Resíduos
\l'olumosos, depende de

revogação de liminar concedida
-,

á empresa Recicle, de Brusque,
uma das que participaram de

editallançado em fevereiro pela
Prefeitura para a construção de
um centro de reciclagem de
resíduos regional, além dos

serviços de coleta, varrição e

destinação final do lixo. Mas
adiantou que a liminar
concedida pela juíza Maria

Quitéria Tamanini, onde a

empresa questiona alguns itens
do. edital, já tern. parecer,( • . • I' " \

favorável à Prefeitura emitido,

pelo promotor de justiça
Leonardo Lemann. "Tão logo
tenhamos em mãos o parecer,
retomaremos o processo de

licitação para se conhecer a

empresa vencedora", disse o

procurador, Quem ganhar a
.

licitação arcará com todos os

•

•

I

CESAR JUNKES

,

Jurandyr diz que implantação de sistema depende de revogação de liminar

ônus', desde a compra de área

sujeita a licenciamento ambi
ental, a se localizar em qualquer
município da região, à compra

e-instalação de equipamentos,

para a deposição de resíduos da I

,

construção civil. Prefeituras,
indústrias e empresas da

construção civil terão de assinar
í

. contratos para a destinação
,

. final e correta do, lixo e de
resíduos. Mas, segundo o

procurador, isso não deve
ocorrer a médio prazo, pois a

empresa vencedora da licitação
terá o tempo de um ano para

.

disponibilizar a área com todas
as exigências feitas no edital.

Enquanto isso, municípios sem

aterros sanitários adequados à

lei vigente e empresas privadas
continuam com contratos

vigentes para a deposição do
lixo em aterros localizados ern
outras cidades como Blumenau,
Brusque e Curitiba, por

exemplo, "Com o centro de

reciclagem e destinação final
localizado na nossa região, os

custos de transporte devem
baixar consideravelmente",
avalia o procurador.

incluindo custos operacionais.
''A Prefeitura não terá qualquer
custo nisso", observou [urandyr,
acrescentando que o edital já
contempla aterro específico

, .

LEI DEFINE TIPOS DE RESIDUOS
Conforme a lei aprovada pela Câmara de Vereadores, são considerados resíduos da construção civil os restos

provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras da construção civil, e os resultantes
de obras de terraplenagem, preparação e escavação de terrenos, tais como: blocos cerâmicos, tijolos,
concreto em geral, solos, rochas, cascalhos, metais, colas e resinas, tintas, madeiras, materiais aglomerados
e compensados, torrós, argamassas, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação
elétrica, entre outros, todos estes comumente denominados entulhos. Conforme legislação federal específica,
são classificados em três categorias: de construções, demolições, reformas e reparos de pavimentação e de
outras obras de infra-estrutura, incluídos solos resultantes de processos de terraplenagem; restos de

argamassa, concreto, cerâmicos, tijolos, blocos, telhas, placas, entre outro e de processo de fabricação ou

'demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios) produzidas nos canteiros de
obras. E, ainda, plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras, derivados do gesso e resíduos perigosos
originários do processo de construção, tais, como: tintas, óleos, solventes e outros, bem como aqueles
contaminados oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais,
postos de abastecimento de combustíveis e outros.

I

I

Representantes autônomos enquadrados como micros
� }ARAGUÁ DO SUL- A

Câmara dos Deputados deve
- .

começar a votar na proxima
semana dois projetos consi

derados importantes pelo
deputado federal Paulo Bauer
(PSDB). Um deles trata da nova
lei geral das micro e pequenas

.

empresas, agora incluindo os
A

representantes auto,nomos
nessa categoria, entre outras

mudanças. Segundo Bauer, até
agora classificados como profis
sionais liberais, "eles são, na

verdade, uma extensão das

empresas que representam, semana e contatos COIU advo

gados só uma vez ao mês, Além
disso, nenhum preso nessas

condições poderá usar qualquer
tipo de aparelho telefônico e o .

contato externo se dará apenas
durante visitas autorizadas.
"Pela proposta, preso flagrado'
usando telefone terá cometido
falta gravíssima, incorrendo em

perda de benefícios de pena

(dias trabalhados deduzidos do
,

tempo da sentença). Detentos
perigosos passarão a ser ouvidos

'por juízes através de sistema de

.
,

vide - conferência, evitando
traslados distante e perigoso'
pela ação de quadrilhas que
tentam resgata-los durante o

percurso. A instituição da

delação premiada (benefício em
troca de denúncia), que hoje .

beneficia apenas quem está fora
dos presídios, passará a valer

internamente, adiantou o

deputado. "Mas é preciso que se

vote essas duas propostas agora,
caso contrário, só depois das

eleições", concluiu o parla
mentar, (Celso Macha'do)�

. -

mesmo que sejam uma so pessoa.
O parlamentar, que em 1997 foi

. relator do Simples, acredita que
a proposta será acatada, já que

atinge número incalculável de

profissionais da área. Outro

projeto provoca mudanças no

Código Penal}, no' que toca a
.

presidiários. Ern resumo, o

período de isolamento de presos
em regime de segurança máxi

ma será ampliado dos atuais 720
dias. O volume de visitas será

restrito a apenas duas por

,

Eduardo Pinho Moreira assume presidência do Codesul
r

FWRlANÓPOLIS (CNR/ADI)
- A presidência do Conselho de
Desenvolvimento e Inte

gração Sul (Godesul) pelo
: próximo um ano s�rá ocupada pelo
liBr d " d S

.

,�Jcgoverna or em exercicio e anta

, Catarina, Eduardo PinhoMoreira.
Ele assumiu a função esta semana,

fôurante o encontro dos gover

I nadores dos quatro Estados
I membros

I
do Conselho: Rio

I Grande do Sul, Santa Catarina,
I

Paraná e Mato Grosso do Sul.
O exercício da presidência do

LConselho, que tem gestão anual, é

(I

alternado entre os governadotes
dos quatro Estados. O governador
do Paraná, Roberto Requião,
transferiu a função a Eduardo
Moreira que destacou que os

governadores devem se dedicar a
-

questoes preocupantes aos

Estados, como o gás natural.

"Esperamos algumas soluções para
os Estados que fazem parte do
Codesul", enfatizou Moreira. O

governador do Mato Grosso do
Sul, Zeca do IT, não participou do
encontro e da transferência de

presidência .

,
'

"

�¢
.'

Pinho Moreira foi parabenizado pelo governador gaúcho, Germano Rigotto
'

•

• MOSAICO poi itic a@jornalcorreiodopovo,com.br

,

Mudo
O chefe da Guarda Civil
Municipal de Jaraguá do
Sul já foi nomeado, mas
quem fala pela instituição,
é outro. Vai ver d titular
passa por período de

aprendizado para saber o

que, de fato, lhe cabe fazer.
Ou, então, nem sabe do
que se trata. Afinal, a quem
a comunidade deverá se

reportar quando for
necessário?

Oportunidade única
Jovens de baixa renda, com idade entre 15 e 18 anos e

,

freqüentando o ensino médio da rede pública estadual, têm a

chance de viajar para o exterior com todas as despesas pagas.
Vão até 'o dia 14 de julho, em todas as escolas estaduais, as

inscrições para o programa Jovens Embaixadores 2007, que
. .

premia estudantes com uma experiência internacional patrocinada I

pela Embaixada dos EUA. O programa propicia aos estudantes 1

de destaque, engajados em projetos sociais e ações de'

voluntariado, a oportunidade de ampliar seus conhecirnentos,:
participando de intercâmbios culturais nos Estados Unidos.

)

Amarrando
Em Santa Catarina, PC do B,
PL, PSB, PTB, PV, PMN e o

PRB estão nas pretensões
de José Fritsch, candidato
do PT a governador. As
conversas ocorrem tanto
com os dirigentes nos

estados como em nível
nacional. No foco estão os

partidos aliados históricos,
aliados das últimas eleições
nacionais e municipais, bem

-

como os que compoem o

governo Lula.

)

}

No pé
Dia destes, a vereadora
Maristela Menel (sem
partido) mandou recado
claro da tribuna da Câmara:
está de olho na Fundação

I

Jaraguaense de Meio
Ambiente. Não se reportou
a fato específico. E também
não foi aparteada par
vereadores do bloco ce

sustentação do Executivo.
Se é certo dizer. que onde
há fumaça, há fogo ...

Vale tudo
Para se ter idéia do tamanho
do balcão de negócios
dessas eleições, basta dizer

,

que o pré-candidato a

governador pelo PDT,
Manoel Dias, também
informa que o partido está
costurando apoio com siglas
menores, entre elas, PSB,
PV, PL e PTB, Os quatro
citados na relação do PT
como prováveis aliados. E o

próprio PP de Amin é

cogitado na majoritária.Folga
Por causa do feriado de
ontem, a Câmara de

Jaraguá do Sul não realizou
a segunda sessão' ordinária
da semana, sempre às

quintas-feiras. Também
não antecipou para quarta
feira, Os vereadores, na

verdade, têm autonomia

. para completar o

calendário das sessões
mensais quando bem
entenderem.

Válido
Sugestão do advogado e

professor Leandro Vieira, de

Blumenau, de que e-mail

apresentaco em juízo é
presumidamente autêntico,
serviu de base para o

projeto de lei 6693/06 da

deputada Sandra Rosado

(PSB-RN). A proposta iguala
o e-mail ao telegrama e ao

radiograma, considerados
prova documental pelo
Código de Processo Civil.Roubo

Senado e Câmara já se

Irritado
Deputado Fernando Coruja
(PPS) chegou à aliança com

PSDB e PFL chutando o

balde. Diz que a estratégia
dos tucanos só bater em
Lula é furada e

recomenda que Alckmin
diga a que veio: "Eles têm
que tratar de fazer a
candidatura deles crescer

porque há espaço para ser

ocupado", afirma. O PPS
desistiu da candidatura

própria e decidiu apoiar
PSDB e PFL.

,

•

reuniram para
procedimentos de criação
da chamada CPI dos
Sanguessugas. A

. - -

comissao se propoe a
. investigar denúncias de

irregularidades no uso de
recursos do Orçamento da
União para a compra
superfaturada de
ambulâncias destinadas
aos municípios através de
emendas de deputados.
Por enquanto, Santa•

Catarina está fora do rolo.

-_

Lula vem
Confirmado para dia 23 a

segunda visita ao Estado
do presidente Lula depois
da posse. Vai passar por
Joinville e Chapecó. No dia

seguinte, durante

convenção nacional do PT,
em Brasília, o presidente
anunciará sua candidatura
a reeleição. Na lista de
visitas de Lula estava o

porto de São Francisco do
Sul, agora suprimido do

I

roteiro inicial.

Contráditório
Audiência pública solicitada
pelo vereador Eugênio Garcia
Moretti (PSDB) para debater
a criação da Guarda .Civil
Municipal promete pano pra
manga. Se não outros, por
um motivo: o Executivo alega
contenção de despesas para
poder honrar compromissos
do ano. Mas pretende
contratar 40 guardas. Igual a
R$ 36 mil/mês, fora três
cargos de confiança.
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• POUCAS & BOAS-
I

r'
___

I
I

I Tríplice aliança
A eleição para presidente falou mais alto. Os tucanos catarinenses

! têm tudo para abrir mão dà candidatura própria a governador e

I formalizar a aliança com PFL e PMDB, encabeçada pelo governador
f licenciado, Luiz Henrique. Aliados na corrida presidencial, o PFL
,

i catarinense·cedeu ao pedido do presidenciável Geraldo Alckmin
: . (PSDB), que convenceu Raimundo Colombo 'a concorrer ao
! '

Senado. Agora, resta ao PSDB definir quem será o candidato a
I vice. Leonel Pavan já avisou que não vai, não tanto porter mandato

de senador até 2010 como por mágoas da eleição de 2002.

Naquele segundo turno, Luiz Henrique apoiou Lula,
I

' abandonando o candidato tucano José Serra. O fato é que vai

!
.

subir outra vez no palanque peemedebista.
,
I
I
I

t:
,

Convenções
No Estado, PMDB realiza
a convenção partidária no

dia 25, na Arena
Multiuso, em São José.
Já os tucanos, no dia 28.
O PFL, no dia 26. E o Pp,
transferiu dia 24 para 29
de junho. A do PSB será
no dia 25 e a do PL no

•

dia 30, em cima do laço.

Incêndio
Promete ser acalorada a

sessão do Legislativo de
Guaramirim de terça
feira, quando deve ir a

votação proposta de
nova Lei Orgânica para o

município. Na última
reunião, já foi grande o

tumulto, a ponto do

projeto ser retirado da

pauta. De um lado o

presidente da Casa,
.

Marcos Mannes (PSDB),
que garante a leqaridaoe
do projeto e o tempo
hábil para análise e

apresentação de
emendas,

.

veementemente .

contestados pelas
bancadas do PP e PMDB.

•

Prestação de
Contas

, O Secretário de

Administração e Finanças
da Prefeitura de
Guaramirim, Marcelo
Deretti, informa

que a audiência pública
para prestação de contas

'

do primeiro quadrimestre
de 2006 da administração
municipal será realizada
no dia 20 de junho, às .

19h30, na Câmara de
Vereadores. A áudiência
pública é realizada em

cumprimento ao artigo 9°
.

da Lei de
Responsabilidade Fiscal,

Pensamento'
. .

,

Apesarde ser obrigada a

respeitar' nos estados as

alianças feitas na eleição
para presidente, por
conta da verticalização, o
PL de Santa Catarina

,

quer mesmo formalizar

coligação que favoreça a

eleição de deputados
estaduais e federais
liberais. Palavras da
presidente estadual do

partido, Odete de Jesus
que, aliás, vai tentar a

reeleição para deputada
estadual. "Vamos nos

aliar com partidos com

mesmo potencial do
nosso", resumiu a

, deputada, em reunião
com liberais de Jaraguá
do Sul na quarta-feira à
noite.

!
,

I
I

I
•

Inauguração
Até o fim deste mês, o
governo federal vai

entregar as unidades dos
Cefets (Centro Federal de

Educação Tecnológica)
de Joinville e Chapecó.
Ambas com cursos de
mecânica industrial e
eletroeletrônica. Na
cidade vizinha também
terá enfermagem. Pelo
cronograma, estão·
previstas as entregas de
outras três unidades até
acosto, e mais 19 até
dezembro. Jaraçuá do
Sul está entre estas.

•

.�
,

1>:
,

•

\

\

\

•

O CORREIO DO POVO

VISITA: PRESIDENTE ESTADUAL DO PL SE REÚNE COM LIDERAIS EM JARAGUÁ DO SUL
•

CAROLINA TOMASELLI

� Mas admitiu que PT

procurou PL para
vice-prefeita ser vice
na chapa de Fritsch

}AR:AGUÁ DO SUL - A

presidente estadual do PL,'
deputada Odete de Jesus, con
firmou que a pré-candidatura da
vice-prefeita de Jaraguá do Sul,
Rosemeire Vasel, a deputada
estadual, assim como a do
vereador Ronaldo Raulino à

Assembléia Legislativa. A

deputada', que vai tentar a,

reeleição, participou de encontro
com lideranças do partido na

quarta-feira à noite, na casa do

presidente do PL de Jaraguá do
Sul, Leônidas Nora. E não

poupou elogios aos dois liberais

que devem representar o Vale do
ltapocu nas eleições de outubro.
"São duas novidades para a

Câmara Federal e a Assembléia
e confiamos neles", disse.

Por outro lado, a presidente
estadual admitiu que o partido
vem sendo sondado pelo PT para
uma possível composição na
eleição para governador. O nome

de Rose, segundo Odete, foi
citado como vice na chapa
encabeçada pelo petista José
Fritsch, em reunião entre os dois

-

_. ,

.,

CESAR JUNKES

r

�

Presidente estadual, Odete (à dir.) defende candidatura de Rose a federal, mas diz que PL ainda não fechou questão

CESAR JUNKES

Catopreso: "Para lançar os candidatos, precisamos saber as regras do jogo"
•

(PMDB), Carione Pavanello

(PFL) e Dieter ITanssen (PP),
além da postulante tucana, Niura
Demarchi dos Santos, nome não
descartado também numa

possível candidatura a deputada
federal, assim 'como o do ex

prefeito lrineu Pasold, também
doPSDB. .

"Em termos de definição

que se dispõe a serem candidatos
ficam angustiadas, e cobrando da

gente uma postura. Mas não

vamos fazer ulna candidatura
suicida. Por isso estamos

esperando uma definição, para
, ,

ver quem move a ,primeira

pedra.'Movendo a primeira, daí
vai ser fácil compor o restante

,

desse dominó, hoje difícil de

entender", desabafou Caropreso,
admirindo que é sempre mais

•

I
•
•
•

t
r •

'�

$
I

• ,

,

•

,

"
•

com comissões Oll diretórios em

150 cidades, não tem repre
sentante na Câmara Federal e, na

Assembléia, tem a deputada
.

Odete. Além de Rose, o vereador
por Florianópolis Alceu Nieckarz,
presente ·no encontro de quarta
feira, é outro pré-candidato da sigla
a deputado federal. "Hoje o PP tem
estes dois candidatos (Rose e

Raulino). Daí para frente, se

haverá outras conversas, é futuro.

Hoje não tem compromisso de
abrir mão", comentou a vice

prefeita sobre a possibilidade de
ser vice de Fritsch.

partidos' na manhã de quarta
feira. "Mas já temos a candida
tura à deputada federal garan
tida. Não queremos ceder,

•

porque sei que Rose é um exce-

lente nome", disse a presidente
estadual, apesar de afirmar que o
partido ainda "não fechou

cita que, além do PT, o partido
tem mantido conversas com o

,

Pp, PMDB e com o chamado

frentão, que inclui PC do B, PSB,
PTB, PRB, PMN, PDTe PV Na

,

esfera federal, é dada como certa
,

a aliança com o PT para

reeleição do presidente Lula,
que pode não ser oficializada

para liberar as coligações nos

Estados.
Na disputa proporcional, a

presidente informou que a meta

do partido é eleger dois deputados
federais e, no mínimo, três

estaduais. Hoje o PL catarinense,

"Não vamos lançar candidatura suicida", diz coordenador do PSDB '

•

}ARAGUÁ DO SUL - A

oficialização da candidatura de
Geraldo Alckmin (PSDB) à

Presidência da' República, no
último fim de semana, pouco
contribuiu para a definição das
candidaturas tucanas a deputado

,

estadual e federal. Para os

postulantes, o que interessa é

saber se o partido vai mesmo

lançar o senador Leonel Pavan
como candidato a governador ou
se a cúpula estadual vai abrirmão
da 'cabeça de chapa numa

possível aliança.
"Essa indefinição terri. se

refletido aqui na ponta de urna

Campanha·
o diretor-presidente río
Fujama (Fundação

Ranking . Jaraguaense de Meio
Pesquisa divulgada . Ambiente), Carlos
semana passada pela Alberto Dias, foi
Fundação Getúlio Vargas confirmado coordenador
aponta as 100 melhores de campanha da vice-
cidades para se trabalhar

'

prefeita Rosemeire Vasel
no Brasil. Santa Catarina (PL) a deputada federal.

, passou de seis cidades, .Mas a coordenação da
.

em 2005, para sete este' campanha do pré-
ano. Das catarínenses candidato a deputado
que integram o ranking estadual, vereador
estão Florianópolis, na Ronaldo Raulino,

,

11 a colocação, Itajaí (38), também do PL, ficará a

Blumenau (48), Joinvil'le cargo de Fernando

(49), Onapeco (65), São Rego, que trabalhou na

José (98) e Criciúma campanha do prefeito
(99). Jaraguá do Sul não Moacir Bertoldi em
aparece na lista, . 2004.

L,'---- �

. .. ,;

maneira muito rurm para nos,

porque queremos lançar os

nossos candidatos, mas nós

temos que saber quais são as

regras desse jogo, porque dentro
de uma coligação nós temos

acertos para fazer. E nós vamos,.
em todas as regiões, fazer os

,

melhores possíveis", disse o

coordenador regional do PSDB,
Vicente. Caropreso.

No Vale do ltapocu, todos os

possíveis aliados dos tucanos na

eleição para governador lan
çaram seus pré-candidatos à

disputa proporcional. Para

deputado estadual, aparecem os

nomes de Carlos Chiodini
•

- "

questao .

O PL catarinense, segundo
ela, aguarda a definição das

coligações para a corrida

presidencial, antes da qual às

negociações nos Estados não

conseguem prosseguir, por conta
da verticalização eleitoral. Mas

,

•

, . � ,;

para nos aqui na ponta esta

sendo ruim, porque as pessoas

interessante aos candidatos a ,

deputado a candidatura própria
a governador, "porque você

depende apenas das suas pernas".
Internamente, o

coordenador também citou a

ausência de candidaturas tucanas
em deterrninados municípios ou
regiões do Estado. Cita Lages,
Curitibanos, Rio do Sul e até

Blumenau; com universo de 185
mil eleitores, todos sem pré
candidatos a deputado federal.
"Então fica exigindo de algumas
outras regiões a briga interna

entre possíveis candidaturas. E
. - -

essas regioes nao querem se ,yer'
privadas de suas lideranças, ou

,

seja, da sua representatividade.
Então esse é o jogo que está

correndo 110S bastidores. Aqui é
,

o típico exemplo", declarou

Caropreso, citando a candida
tura "nata" do deputado federal
Paulo Bauer à reeleição que,

apesar de ter na região um

celeiro de votos, corre o risco de
ter de repartir votos com outro

candidato tucano. "Nós vamos

tentar defender a represen
tatividade até o último ponto
que puder, e vamos ver o que vai
sobrar pra nós nessa grande e

difícil missão de ser o coorde
nador da região", finalizou. •
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DE OLHO: SECRETÁRIA DIZ ESTAR ATENTA

KELLY ERDMANN
'--�--------

� Estudos de viabilidade
continuam de maneira
extra-oficial, mesmo
com licença prescrita

CORurÁ - Causador de po-
,

� lêmica e mobilização comuni-
•
" tária há pouco mais de um ano,

: b projeto de construção da .

· Pequena Central Hidrelétrica
.

. .

(PCH) na cachoeira da Bruaca,
t.,. em Corupá, ainda pode ser

�. transformado em realidade.
: Mesmo COIn a licença de'
viabilidade prescrita desde o

início do ano passado, o inte

resse na instalação continua,
, porém, de marieir a extra

, oficial.

•

De acordo com a secretária
! de Planejamento e
,

Desenvolvimento Turístico,
I, Alice Maçane iro, a única
: informação que vazou à
,'. Prefeitura sobre o assunto é que
.

os estudos não foram finalizados
'.

COIn o cancelamento daquela
,

"

Liberação. Ela comenta que uma
"

equipe de engenheiros foi
contratada pela Corupá Energia
Elétrica, empresa composta por

', outras seis interessadas no
•

negócio de R$ 28 milhões, para
" realizar análises que possam, no
, futuro, viabilizar a obra.

Para tranqüilizar aqueles
que se posicionaram de maneira
contrária à PCH, Alice explica

.

,
'

que ate agora, a empresa
detentora da idéia de utilizar as

águas da Bruaca na obtenção de
" energia elétrica não fez nenhum
I,' contato com a administração
c

•

'.

,

'j MASSARANDUBA G)s
, produtores rurais da região norte

•

•

; de Santa Catarina respiram
.

•

, aliviados com as alterações
. iprovidenciadas pelo Ministério
Público no Termo de Ajuste de

, Conduta (TAC) à legislação
l- ambiental vigente. O acordo foi
firmado esta semana. Para a

maioria dos agricultores, é Ulna

, maneira de ganhar tempo na luta
" por mudanças no código florestal
t e evitar a quebra de cerca de 600/0

das lavouras do Vale do Itapocu.
Agora, quem tem plantações

próximas a córregos de até SO
,
' centímetros de lâmina d 'água não

,

• •

precisa mais se preocupar COIn o
,

recuo, que antes deveria ser de
, cinco metros. Para os terrenos

Ij cortados por rios de até cinco

_,' metros, o afastamento da

vegetação ciliar será proporcional
a um metro de cada lado da

margem para cada metro de

largura do corpo d
'

água.
Os agricultores precisam

.
.

cumprir estas medidas durante os

"

•

•

• •

•

�

Cachoeira Bruaca faz parte do Parque Ecológico Emílio Batistela
•

municipal. "Estamos atentos a

toda e qualquer movi

mentação", alerta, O que ela
sabe é que os estudos ainda estão
em fase de "escritório", e por
. �-

ISSO, nao sao preocupantes,
'Caso o pool de empresas

volte a procurar liberações, diz
a secretária, cabe à Prefeitura.
estudar cr i ter io samen te o

projeto, em suma no que diz

respeito ao possível impacto
ambiental que poderia causar,

não apenas ao rio Bruaca, mas, à

cidade e à região inteira. "Não
sei qual retorno justificaria
acabar com uma cachoeira",
enfatizá. Vale lembrar que o

'

. /' ' ,; .

terntono corupaense e rico em

bacias hidrográficas e, ainda,
possui a nascente do Itapocu, rio
que abastece municípios
vizinhos, COlno Jaraguá do Sul.

Na época em que o projeto
gerou polêmica, principalmente
no segundo semestre de 2004 e

início de 2005, os empresários
que encabeçaram a proposta

chegaram a dizer que a energia
produzida seria colocada à

disposição da gerência da Celesc
de Jaraguá do Sul. Mas, para isto,
é necessário que as Centrais

.

Elétricas de Santa Catarina
abram licitação de compra, fato
não ocorrido naquele período.

A estirnativa da Pequena
Hidrelétrica era de gerar 15

megawatz de potência. Para ser

construída, seria preciso
inundar 4.500 metros, além da

supressão vegetal de outros três
mil m2. Além disso, estudos
realizados comprovaram que em

épocas de estiagem, como a

vivida atualmente, a cachoeira
estaria seca, pelo menos durante
seis meses. Isto porque toda a

água ficaria represada até atingir
•

o nível exato de vazão.

Segundo Ingo Fischer, que
mora na região da Bruaca a vida

inteira, a PCH. somente

prej udicaria ainda mais a

situação do rio. "Aqui já tem

pouca água, cada ano menos,
• •

•

Imagina se mexer para a

hidrelétrica", reclama.
A Bruaca está localizada no

Ribeirão dos Correias, no

interior do município, e é de
difícil acesso. Ela integra,
juntamente com a Rota das

Cachoeiras, o Parque Ecológico
•

Emílio Batistela, formado ern

julho de 1989. '

-

SOLUÇA0 .

A secretária de Planejamento e Desenvolvimento Turístico de Corupá, Alice Maçaneiro, acredita que uma

das soluções mais plausíveis, caso se queira realmente construir este tipo de empreendimento, seria
reformular a antiga usina hidrelétrica do Ano Bom. Desativada desde 1958 por causa do rompimento da

represa, ela é usada atualmente como piscina namral por banhistas. No lugar da usina, hoje se encontra uma

cachoeira em meio a dois paredões com mais de' dez metros de altura.
. \

•

ARQUIVO
" """- ., - ""'_"

•
•

.. ""-

Adequação pode causar a quebra de cerca de 60% das lavouras
•

dois próximos anos. Do contrário,
correm o risco de ser multados em
mil reais ao ano. Este valor, aliás,
também foi modificado com a

adequação do TAC. Nas primeiras
propostas do Ministério Público,
divulgadas respectivamente ern

2003 . e março de 2006, o

desrespeito à legislação custariaR$•

•

,

.

3 mil por dia aos produtores.
De acordo COIn o presidente do

Sindicato dos Ruralistas de
-

Massaranduba, Lucia Stolf, outra
complicação trazida pelo Termo de.
Ajuste diz respeito às reservas

legais. Todos os proprietários de
terrenos agrícolas são obrigados a

deixar 200/0 da área total intocáveis

e, ainda, especificar isto nas

escrituras até o ano de 2Q09. Estas

alterações vão gerar custos

adicionais aos donos destas
. .

propriedades, explica Stolfo
Mesmo não sendo o TAC

desejado, o segmento considerá-o
melhor do que o anterior..
justamente pelas mudanças
citadas. Além disso, caso os órgãos
representativos e governamentais
não concordassem com a sugestão
ficariam impossibilitados de
continuar a negociar melhorias.
Porém, como comenta Stolf isto
é apenas uma tentativa de ganhar

.

tempo e conseguir a queda dos

artigos da legislação ambiental (só
possibilitada com a aprovação de
2/3 da Câmara de Deputados
Federal).

Como a assinatura do termo

será feita por regiões, osmunicípios
do Vale do Itapocu, que fazem

parte da gerência de Joinville,
devem ter a data marcada pelo
Ministério Público para as próxi- .

mas semanas, naquela cidade .
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Restituiçãd
,

Os contribuintes poderão sacar o dinheiro do primeiro lote de

restituições do Imposto de Renda da Pessoa+ísica (IRPF) 2006,
ano-base 2005, a partir desta sexta.O valor tem correção de'

• •

2,280/0, referentes a taxa Selic de maio e 1 % de junho. Os 1,22:
milhão de contrlbulntes vão receber R$ 1 ,3 bilhão.Para saber se
consta deste lote, o contribuinte pode acessar o site da Receita 'I'ou ligar para o Receitafone 0300-78-0300. Quem não informou,
a conta corrente para crédito poderá ir a uma agência doBanco]

•

do Brasil ou ligar para 4004-0001, nas capitais, ou 0800-729-'
0001 nas demais localidades, e pedir a transferência para,
qualquer banco que seja corrennsta.A consulta ao extrato del
processamento da declaração também pode ser feita pormeio:
da internet. A restituição ficará disponível no banco pelo prazo:
de uni ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse tempo,'
deverá requerê-Ia mediante o Formulário Eletrônico - Pedido dei
Pagamento de Restituição, dlsponível na web. "

•

Pacote
O governo cedeu a

. .

pressões dos
ruralistas e decidiu

ampliar o pacote de

ajuda ao setor agrícola
anunciado no final de
maio, elevando a

parcela das dívidas
que poderão ser

prorrogadas e

reduzindo ainda mais
os juros praticados

•

em algumas linhas de
crédito
ofic i ais. Qu arta- fe ira,
deputados da bancada
ruralista se reuniram
com o ministro da
Fazenda.. Guido
Mantega, 'para discutir

. o assunto. Ao final do
encontro, o ministério

divulgou nota com as

medldasa serem

implantadas.

,

, ,
'

Agricultores ganham tempo com novo Termo de Ajuste de Conduta
•

-

I

Região'
Para 0S produtores de soja .,

, ,

do Sul.e do Sudeste, a :
,

parcela do saldo devedor a '

ser prorroqada passou de ,

•
•

50% para 55%. No Norte e
.

no Nordeste, a parcela que
pode ser .prorrcqada foi
mantida em 80%.Também
foram incluídas outras

. '

culturas na lista dos que
_. ,

vao ter mais prazo para
"� \

, pagar suas dívidas. O�
produtores de mandioca,
sorgo.e trigo poderão'

�

prorrogar entre 20% e 25%
de seus compromissos.

,

Socorro
•

Varig
o TRF (Tribunal Regional
Federal) da 1 a região, em .:

Brasüla, .suspendeu as
exigências da Anac

•

(Agência Nacional de

Aviaç;ão Civil) para a
transferência do controla

.

acionário da VarigLog para
a Vole do Brasil. segundo
informações da-velo, que
considerou "ileqais" as

,

exigências feitas pela Anac

para a transierência.Ern
•

abri), a Anac rejeitou a

venda da VarigLog para. a
Velo do Brasil, empresa
constituída pelo fundo
americano Maltin Patterson,'
e vetou a transferência das

'

ações do consórcio 'Aero
LB (TAP e outros), empresa
que havia comprado a

sutislolãría no ano

passado, da VarigLog
Participações para a Volo. A
transferência de ações fazia
parte de uma operação de
venda da antiga subsidiária

.,
. de cargas da Varig'
envolvendo US$ 48,2
milhões.

,

A ajuda se refere tanto
aos tinanclamentos
desta safra quanto da

· .'

safra que será colhida,
no ano que vem. A
Fazenda não divulgou
estimativas sobre o

impacto que o novo,
socorro terá nos

cofres do .

governo.Entre os

" beneficiados estão os

produtores de milho,
arroz e algodão, que
poderão prorrogar
entre 35% e: 50% de
suasotvldas.
conforme a'

cu ltura. O rigin aimente,
. a parcela a ser

prorrogada ficava
"

entre 20% e 40%.

»

,
.

\
"

•. INDICADORES ECONOMICOS
. ,

.

• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL
"

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA , EURO

COMERCIAL 2,278 2,280 It COMPRA VENDA
.

2,879 2,881·PARAlELO 2.300 2.400 11
PESO (Argentina)

TURISMO 2,240 2,390 It
0,742 0,751

• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

.11 BOVESPA 32.941 0.29'/0
11 DOW JONES (N. York) 11.015 183%

11 MERVAL (B. Aires) 1.576 4460/0

• NIKKEI (Tokio) 16.951 1,39'/0

0,727

,

.• CUB maio

R$863.55

•

,

,

•

•

•

-.
,
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• OCORRENCIAS POLICIAIS

•

.

A 'motociclista C.M.M., 28
anos, ficou ferida após
colisão com outro carro na

madrugada de quarta
feira. Ela conduzia a moto

Honda/CG 125 na Rua
Erwina Menegotti quando
parou para entrar na BR
280' e neste momento o

veículo Ford/ Escort bateu
na traseira da moto,
causando ferimentos na
vítima. Segundo a polícia
o condutor do Escort

,

também estava parado
para entrar na BR 280 e

quando arrancar o veículo
não viu a moto na sua

frente, vindo a bater na
mesma.

Furto em residência
Uma casa foi invadida na Rua José Maestri, Bairro Jaraguá
99. O crime aconteceu na quarta-feira a noite. Após entrar
na residência pela janela da frente, o bandido furtou um

aparelho de OVO com Home Theater marca Britânia, um
secador de cabelo marca Arno, vários frascos de shampoo

--

Dove, sabonetes, quatro perfumes do Boticário e Natura,
-

um par de chinelos e um estojo com jóias.

-

Apreensão
Seis pessoas foram

-- presas transportando
_
200 cabeças de palmito

,- "in natura", sem
autorização legal. O
transporte da
mercadoria estava
sendo feita nos veículo
VW/Kombi, placas AED
5365, e Fiat/Uno, placas
MAl 4506. A apreensão
foi feita no Km 26 da BR
101 em Piraberaba.

Assalto
Dois homens armados
assaltaram na madrugada
de quarta-feira o terminal
urbano do bairro Itaum,
em Joinville. Eles
renderam um funcionário,
quebraram o vidro da
bilheteria e levaram um

malote com passes de
ônibus. Um funcionário
foi atingido por estilhaços
de vidro e encaminhado
ao hospital. Os assaltantes
fugiram.

•

Detido
Foi detido o Sr. R.F., 37
anos, por invadir uma

propriedade na Rua
Carlos Eggert, Bairro
Vila Lalau. Elecumpre
pena no Presídio de '

Joinville e havia
recebido uma

autorização de saída
temporária. O crime
aconteceu' às 2h de

-

Na contra-mão
Uma mulher ficou ferida
na tarde de quarta-fe,ira

,
'

em um acidente no Bairro

Sãp Luis. O Fiat/Tempra
em que a vítima R.A.A.',
25 anos, estava com sua

família trafegava pela Rua
Antonio J. Macedo,
sentido centro/bairro,
quando outro carro Fiat/
Tempra de Araraquara -
SP avançou na contra
mão e colidiu com a lateral
do veículo. A polícia foi
chamada e ao abordar o
condutor do veículo

Tempra de São Paulo
constatou-se que este
estava embriagado e

preci.sou ser levado ao

hospital.

-

ontem.

Acidente Fatal
,

A Sra. M.J.F.X., 68
• • •

anos, morreu no IfllCIO

da noite quarta-feira em

uma colisão na SC-402,
no trevo das praias de
Jurerê e Daniela, em

,� Florianópolis. Segundo
a Polícia Militar
Rodoviária o carro

conduzido por M.J.F.X.
,'- foi atingido por um
,.', microônibus quando ela

fazia o retorno no trevo.
I'; Por causa da força do

.
, impacto ela morreu no

',,�, local.

•

,

Colisão

"

•

•

')': Porte de droga
Fi ;

(J'
Preso na madrugada de

, ontem, o jovem T.T.F.,
,,'

18 anos, por porte de
(' .

••

substancia
,..

•

: entorpecente. Policiais
_,

faziam rondas, quando
.

na Praça Ângelo Piazera
abordaram um.qrupo de

rapazes e encontraram a

porção de maconha em

posse de T.T.F., que
recebeu voz de prisão.

..
'

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

'c' ,

,

CINEMA De sexta 16/6 à quinta 22/6la
,

,

CINE SHOPPING BREITHAUPT
'

I,jARA UÁ DO SUL - RUA EMíliO C. JOURDAN
• •

SALA FILME/HORARIO GENERa, '

,

( Código Da Vinci
1 .Drama

.. 14h30-17h30-20h30,

1 •

Resgate Abaixo de Zero
Aventura

r, 14h45 - 16h45'-'

2
. ' OAlbergue I Horror

19h15-21h15

3 Tudo Mundo em Pânico 4
Comédia

• 14hOO -15h45 -17h30 -19h30 - 21 h30, ..

,

O CORREIO DO POVp
,

ATO DE FE: TAPETES ENFEITARAM .A CIDADE

DAIANE ZANGHELINI
,

�
.

Celebração na Igreja
Matriz durou cerca de
três horas e reuniu
cerca de cinco mil

}ARAGUÁ DO SUL - Milha
res de fiéis se uniram na manhã

•

de ontem, 15, para louvar o dia
de Corpus Christi. Mesmo com
o sol escaldante do feriado,
multidões acompanharam as,

missas e procissões realizadas

pelas ruas j araguaenses. No
centro, desde às 6 horas da

manhã, os católicos já traba
lhavam na confecção dos tape
tes que embelezaram a avenidas
Marechal Deodoro da Fonseca
e Reinaldo Rau, e as Rua

Françisco Zapela e Quintina
Bocaiúva. Depois, por volta das
9 horas, cerca de cinco mil

•

.. ,.

pessoas assistiram a missa.
comandada pelo pároco da

Igreja São Sebastião, Sildo César
da Costa..

,

Nas escadarias da Matriz,
nas ruas, nas varandas ,e janelas
dos prédios, por todos os lados
havia fiéis com lágrimas nos

olhos, de joelhos no asfalto e

compenetrados nas palavras do
padre. ''A eucaristia nos chama
a ficar mais perto de Deus",
enfatizou ele durante a

. , .

cerimorua.
. Os rostos e as vozes da fé não
tiveram idade. A missa teve a

. ,,,

participação maciça de crianças,
jovens, adultos e idosos.
Conforme explica o Padre Israel
Batista de Carvalho, "todos

•

recebem Cristo indiferente de

quem sejam". Corpus Christi é
o momento "do povo comungar
como irmãos diante de Deus",
comenta o mineiro que

aproveitou as férias para visitar

Jaraguá em uma das datas mais

importantes da Igreja Católica.
A celebração se estendeu

por mais de Ulna hora e foi
finalizada entre palmas e

canções, Logo depois, os cató
licos seguiram em procissão.
Alguns deles com lágrimas
escorrendo pela face, outros
alegres e renovados. Porém, o

,

motivo era um só: a emoção de
vivenciar aquele instante de
eucaristia que, segundo o Padre
Israel, revela não só a palavra
de Jesus, mas, também ele

próprio nos corações de cada

•

••
..

" •
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Missa foi marcada pela emoção que contagiou os milhares de fiéis que celebraram o Corpus Christi

um daqueles cristãos.
/ ,

E exatamente isto que fez

Agda Candido, de 58 anos,

esperar a descida do santíssimo

sacramento na escadaria da

Igreja Matriz. Para ela, que

participa da procissão de

Corpus Christi todos os anos,

"não existe emoção maior". A
data é a expressão do amor e do
respeito, além de tocar fundo o

,

coração das pessoas, comenta .

Segundo a alagoana Luzia

Rodrigues da Silva, há 16 anos

em Jaraguá, estes sentimentos

não podem ser materializados

em palavras, são únicos. Quanto
ao calor de quase 30° C que teve

de enfrentar, ela diz sim

plesmente: "é a fé que me leva".
.

.

A procissão seguiu até às

I1h30 com as ruas tomadas

por fiéis. Ao lado dos tapetes
coloridos e debaixo de um céu

clare, sem nenhuma nuvem, os
•

católicos oraram o tempo
todo. Ulna dessas pessoas era

Suzana Possamai, de 19 anos.

A jovem comenta que ver a

família reunida "na cami

nhada de Jesus" é um dos
Inativos para acordar cedo e

fazer parte da celebração, �e
Corpus Christi.

Além da multidão que

acompanhou a cerimônia na ,

J

Igreja Matriz, milhares de fiéis
também par t icipararn de

procissões nos bairros. No
,

Agua Verde, o ato começou às

8h30 com missa 11a Paróquia
São Judas Tadeu. Na Barra do
Rio Cerro, os católicos

começaram a confeccionar os

tapetes por volta das 4 horas

e, em seguida, seguiram até o

Noviciado Nossa Senhora de
Fátima .

-

11",,',

":"'" _' _ .....
'

,

CESAR JUNKES
.....,.."

ESPERANÇA, FÉ E PROMESSA
Com um rosário branco nas mãos, Irene Hoeschler Irísotto, de 48
anos, acompanhou toda a missa sentada no beiral do jardim de
entrada da Igreja Matriz São Sebasüão. Por causa do sol escaldante
ela teve tonturas; mas, mesmo assim, não deixou de rezar e cantar,
Para Irene, a data é um momento especial, motivador e contente
que induz à aproximação com Jesus. "Deus é tudo na minha vida.
Temos que acreditar nele porque está no nosso meio, e disso eu

..• ' tenho certeza", confessa. A aposentada Rosa Scbraoth, 70 anos,
completa dizendo que este dia é uma oportunidade para amar.

Além disso, "a eucaristía é vida. Aquele que não se entregar não
sobrevive". -

A procissão também serviu para Cecília Ferreira Gerent pagar a

'promessa que fez no último ano, Ela rezou para a neta nascer'

saudável' e pôde agradecer a conquista ao lado da menina, que
dormia no ombro do pai, enquanto a avó louvava Corpus Christi.

(
"tf"

Bombeiros voluntários têm curso' para ministrar aulas
}ARAGUÁ DO SUL - O

auditório número I, do Senac de
[araguá do Sul, transformou-se,
por 50 minutos, na noite da
última quarta-feira.. na central

regional do Corpo de Bombeiros
Voluntários. Isto porque todos os
comandantes das corporações de
bombeiro da região estiveram lá

I I

reunidos para a cerimônia de
en trega dos certificados de
conclusão do curso Profis -

Programa de Desenvolvimento
de Educadores, ministrado pelo
Serviço Nacional de Aprendiza-

,

gem Comercial. O curso, Cain

duração de 200 horas, foi criado
pela divisão de educação

profissional do Senac, em

Florianópolis, e teve por

objetivo capacitar profissionais
da educação tessignificando a

prática docente, a partir dos

pressupostos teóricos, filo
sóficos e metodológicos inte

grados Cain a vivência da sala
de aula. O curso veio ao

encontro às necessidades de
,

capacitação docente· para
instrutores dos : CCBV -

Centros de Capacitação de
Bombeiros Voluntários de
Santa Catarina. Até outubro
98 bombeiros voluntários
instrutores que terão recebido
o certífícado Profis .

•

•
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ORGANIZAÇÃO: FAZER A MELHOR EDiÇÃOI

JULIMAR PIVATTO

· , .
•

"

:, }ARAGUÁ 00. SUL - Quando
�f assumiu a FundaçãoMunicipal de
:LEsportes, no allO passado, Jean, -

,

; Leutprecht tinha, entre seus
,-

.: compromissos, organizar
; competições estaduais e nacionais
,

: em [araguá do Sul. A primeira
delas acontecerá de 14 a 22 de

_:julho. A Olesc (Olimpíada
, Estudantil de SantaCatarina) está,

:; em sua sexta edição e envolve
"

:J

,,',atletas até 16 anos. Acostumada
, a revelar talentos no esporte,
"

,:' Jaraguá do Sul agora sedia pela.
<:,' primeira vez a competição.
•

�: "Estamos nos reunindo
semanalmente para organizarmos
a competição da melhor forma

possível", comentou o presidente
da FME. O calendário de jogos
será decidido no dia 30 de junho,

, ,

no congresso tecruco que
acontecerá na Ser Marisol. Antes

, ,
, 'disso, no dia 28, ele se reúne com

os coordenadores das 23
::- 'modalidades participantes, para
n

, explicar e dar irlcentivo aos quase
;, 250 atletas e dirigentes que
':'
representarão Jaraguá do Sul.

•
,

"Queremos figurar de novo entre
;;"
os três primeiros colocados, já que

,
" , ficamos eln quintono ano passado.
, '

""Mas grande parte dos nossos
o
,\ atletas já estão juntos há mais de
o'.'
um ano e devem chegarbem agora

�!'nesta sexta edição",. avaliou
•

,

Leutprecht.
O)
- Será a primeira vez também,
que Jaraguá do Sul participará em
todas as modalidades, incluindo
Ginástica Olímpica e Ginástica
Rítmica Desportiva. "Temos

grandes chances também de

surpreender dentre os três

primeiros colocados. Mas temos

como grandes adversários como

[oinville, Blumenau, Florianópolis
e Itajaí", lembrou o presidente.

Para dar umamelhor estrutura
aos competidores, foram
,reformados alguns alojamentos e

também locais de provas. A

FOTOS: CESAR JUNKES

I

•

Ginásio Artur Müller (acima) passa por reformas e

de,ve ser entregue até o fim deste mês
,

Jean Leutprecht
(acima) espera
figurar entre os

três melhores da
el''''' Olesc. Ao lado, a

pista do Baependi,
que também será
reformada para a

competição

Cannavaro está perto de superar marca na ltália
DUlSBURG (ALEMANHA) - O

zagueiro Cannavaro completou
94 partidas com a camisa da

seleção italiana no jogo de

segunda-feira, contra Gana, e

alcançou Giacinto Facchetti -

presidente da Inter e capitão da
Itália na Copa de 70. No sábado

- diante dos Estados Unidos, ele se

isolará como o terceiro jogador ,

no ranking de presenças em

'. campo pela Azzurra (Maldini
jogou 126 vezes e Zoff, 112). E

poderá completar a centésima se

participar de todos os jogos e a

Itália chegar à final. Não é pouca
coisa para quem está longe de ter
o tipo físico padrão para os

jogadores de sua posição.
Com 1m75, ele só é mais alto

do que dois dos 23 jogadores
convocados par Marcello Lippi:
Del Piero (lm74) e Camoranesi

(1m73). Os outros zagueiros do
elenco são gigantes perto dele.
Nesta e Barzagli medem 1m88 e

Materazzi tem 11n94, No 'jogo
contraGana,. ele era omais baixo
dos 22 jogadores que forarn
titulares.

Velocidade, impulsão, boa
colocação e liderança são as

virtudes que fizeram o "baixinho"
chegar ao ponto em que chegou.
Desde que Marcello Lippi
assumiu o comando da, seleção,
depois da Eurocopa de 2004 em

Portugal, é ele o capitão. E ele não
é o tipo de capitão que serve s6

para tirar cara ou coroa antes do
início da partida. Ern campo, grita

,

e gesticula o tempo todo para
orientar o posicionamento de
seus companheiros.

Se durante as partidas ele é

.
muito enérgico, fora o napolitano
de 32 anos é uma pessoa
tranqüila. Terça-feira à tarde,
quando o elenco ganhou umas

horas de folga, fez o programa mais
familiar possível: levou a mulher
e os dois filhos ao zoológico. (AE)

,
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•

piscina do Acaraí já está pronta.
Restam ainda as reformas da pista
de atletismo do Baependi e do
Ginásio Artur Müller, que estão

em andamento. Leutprecht falou'
também que os jogos das equipes
, -

jaraguaenses acontecerao sempre
no final da tarde e começo da
noite, para que a população possa

acompanhar. O futsal e o basquete
serão no Artur Müller, o vôlei na'
SerMarisol e oHandebol no Sesi.
A partir do dia 15, também estará

no ar o site daOlesc, 110 endereço
wwwolesc.br, onde será divulgada
a tabela de todos os jogos, além de

informações dos locais de

competição e um pouco do
histórico do evento.

• CLASSIFICAÇÃO NAS
-

EDIÇOES ANTERIORES
2005 - 5°

2004 - 2°

2003 - 3°

2002 -1°

2001 -1 °

• CAMPEÕES
2005 - Joinville
2004 - Joinville
2003 - Joinville
2002 - Jaraguá do Sul
2001 - Jaraguá do Sul

•

•

II PRINCIPAIS ADVERSARIOS
Joinville

Blumenau

Itajaí

• LOCAIS DE COMPETiÇÃO:
Baependi (atletismo)
Artur Müller (basquete e futsal)
Parque Malwee (ciclismo)
Centro (ciclismo)
Arweg (futsal)
Colégio Evangélico (ginástica olímpica e ginástica rítmica

desportiva)
Sesi (handebol)
Acaraí (natação)
Beira Rio (tênis de campo)
São Luís (tênis de mesa)
Marisol (vôlei masculino)
AABB (vôlei feminino)
-

Salão Baependi (xadrez)

•

•

• I
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Ayala: símbolode derrotas I

'e vitórias no time argentino
GELSENKIRCHEN (ALEMA

NHA) - Roberto Fabián Ayala
fez Ulna partida .de antologia
contra Costa do Marfim, Uma

,

partida para marcar o início da

redenção de um jogador de
•

altíssimo nível e que temmuito

a lamentar nos dois últimos
mundiais. Em 1998, a Argen
tina empatava com a Holanda'

por 1x1 já na prorrogação. Frank
de Boer fez um lançamento de
40 metros, desde a defesa,
alçando o peito de Bergkamp, na
direita do ataque. Ayala, o líbero,
foi fazer a cobertura, levou Lim

drible e a Argentina foi
desclassificada ap6s a conclusão

,

cirúrgica de Bergkamp.
Em 2002, no vestiário,

fazendo aquecimento para
entrar em campo, Ayala sentiu

a distensão muscular. Ficou fora
da estréia, contra a Nigéria.
Recuperou-se e voltaria ao time

11a primeira partida das oitavas,
de-final. Que não houve, todos
os argentinos se lembram,
depois da derrota COlltra a

Inglaterra e o empate contra a

Suécia.
Terminado o jogo contra os

suecos, Ayala, que era o capitão
do time, foi de jogador a jogador
levar o seu apoio. Em muitos

casos, os levantava da grama,
onde a eliminação os havia
jogado.

Discreto, de pouco falar,
Ayala tinha contra si o fato de

não ter muitos títulos. Era
confundido corno urn símbolo do

jejum argentino pós-Maradona.
Mudou um pouco ao conquistar
a medalha de ouro 11a Olimpíada
de Atenas. Então, a de prata, que
havia conseguido em Sydnev-
2000 passou a ser considerada um
mérito e não uma derrota a mais.

Com 33 anos completados
em abril, Ayala fará hoje o seu

102.° jogo com a Seleção. Ele
igualasse a Zanetti e inicia a

perseguição à Simeone, que tem

106 jogos, o recorde nacional.
Marcou seis gols. Apesar da pouca
altura (ln178) salta muito. Foi
revelado pelo Ferrocarril em 1991

,

e vendido aoRiver Plate ern 1993.

Chegou à Europa ern 199,5,
jogando três, temporadas pelo
Napoli, duas pelo Milan e outras

seis pelo Valência, onde é um dos

destaques.
O COMPANHEIRO

Gabriel Heinze tern um centí-
,

metro amais que Ayala e também
mostra boa impulsão em campo.
Ao contrário do companheiro,
mais técnico, exibe uma boa dose
de maldade eln campo. Ern

seguida, pede desculpas.
Heinze é um desconhecido

em Buenos Aires. Revelado por
Marcelo Bielsa, no Newells Old
Boys, de Rosário, foi para o

Valladolid ern 1998, com 20 anos.

Jogo no Sporting e teve um gran
de desempenho no Paris Saint

Germain, de 2001 a 2004.(AE)

I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



. .

•

•

O CORREIO DO POVO

•

• LINHA DE FUNDO
----_------- ------_._-- -_ ------�---------------.._----------

NAS OITAVAS: COMEÇA A FASE DECISI
. ./

KELLY ERDMANN

... Time sui-americana
conquistou a vaga
pela primeira vez

na história

HAMBURGO (ALEMANHA) -

O Equador bateu a Costá Rica

por 3xO, ontem em Hamburgo,
e conquistou a inédita

classíficação para as oitavas-de
final da Copa do Mundo, em
sua segunda participação. De

quebra, garantiu a classificação
da Alemanha, a quem enfrenta
na próxima terça-feira, em

.

Berlim. Detalhe: como tem

melhor saldo de gols (5 a 3),
terá a vantagem do empate
contra os anfitriões para ficar
com o primeiro lugar do Grupo
A.

A vitória do Equador come
çou a ser construída da mesma

maneira que no jogo' contra a

Polônia, na estréia: com um gol
de Carlos Tenorio no primeiro
tempo e ou tro de Agus tín
Delgado (eleito o melhor da

partida) na etapa final. Nos

descontos, Kaviedes fechou o
•

marcador.
INGLATERRA

CLASSIFICADA - No duelo'

I
I
�.

•

O atacante Crouch (21) marcou o primeiro gol da Inglaterra em cima de Trinidad e Tobago

entre Davi e Golias, a Inglaterra
teve dificuldades para superar
Trinidad e Tobago par 2xO,
ontem, e garantir com antece

dência a classificação às oitavas
de-final da Copa do Mundo. A
vitória deixou a equipe
comandada pelo trei'nador
sueco Sven-Gõran Eriksson na

ponta isolada da chave COIn seis

pontos. Os caribenhos, que
haviam empatado.sem gols com

• RAPIDINHAS DA COPA
•

Argentina x Sérvia e Montenegro
Os hermanos anunciaram uma mudança para o jogo de

hoje, às 1 Oh, em Gelsenkirchen. O meia tucho Gonzáles
entrará no lugar de Cambiasso. O time sérvio tem duas
dúvidas para a partida. O técnico Ilija Petkovic deve
colocar LjuDoja no ataque, no lugar de Kezman, e

também de Koroman, no lugar de Djordievlc.

•

Holanda x Costa do Marfim
o técnico holandês Marco Van Basten promete manter o

esquema com três atacantes, para a partida de hoje, às
13h, em Stuttgart. O time africano também prometeu
jogar ofensivamente, pois precisa vencer para continuar
sonhando com a vaga para a próxima fase.
.

México x Angola
,

o principal atacante mexicano será poupado para o jogo
,

de hoje, às 16h, em Hannover. Borgetti sentiu uma lesão
na coxa e deve ser substituído pelo brasileiro

.

naturalizado Zinha ou Francisco Fonseca. Os angolanos
devem manter o mesmo time que perdeu por 1 xO para
Po rtu gal.
,

. ,. . .

.os suecos na estrela, precisam

superar o Paraguai na última
rodada e torcer para a Inglaterra
bater a Suécia para seguirem na

. -
I

.

cornpetiçao.
PARAGUAI

ELIMINADO - Em um jogo
sem grandes emoções, a Suécia.
derrotou o Paraguai no final por
1xO em jogo válido pelo Grupo
B da Copa do Mundo disputado
no Estádio Olímpico de Berlim.

KÓNIGSTEIN (ALEMANHA) -
Omédico da seleção brasíleírajosé

.

.
.

Luiz Runco confirmou ontem que

precisou realizar até uma endo

scopia '(processo onde se busca
saber se o jogador tem algum pro
blema estomacal) para descobrir

qual o motivo do atacante

Ronaldo estar sentindo dores de

cabeça e tontura na quarta-feira.
Para alívio da comissão técnica,
nada foi constatado.

"O Ronaldo é um ser humano
e tem direito a ter qualquer
patologia. Como ele teve um

,

quadro de tonteira, era minha
,>

obrigação examiná-lo, A tonteira
fez com que a gente conversasse

com ele (Ronaldo) e

automaticamente fosse levado

para o hospital. Quando ele teve

'aquele quadro febril ficamos

preocupados e precisamos avaliar
.
tudo. E quando você faz um

,B,RASIL!

1

A seleção sueca pressionou
mais e aos 44 minutos do

segundo tempo mareou COIn o

meia Ljungberg em uma bela

cabeçada de dentro da área.
Com o resultado de ontem o

Paraguai dá adeus à Copa. A
Inglaterra já está nas oitavas, e

Trinidad e Tobago e Suécia

disputam a última vaga ,do
Grupo B na próxima fase na

última rodada.

processo daquele (tratamento
para a febre) com medicação,
precisava clarear todo e qualquer
problema que ele venha a ter",
discursou o médico.
,

. Runco reforçou que a

endoscopia não apontou nenhum
problema e negou que o atacante

tivesse tido algum problema
durante a partida contra aCroácia.
"Não, em momento algum ele
teve quadro de vômito ou qualquer
coisa desse tipo. O quadro agora é

cuidar da alimentação. Ele não
. "

tem gastnte ..

O médico tratou ainda de

rechaçar qualquer comparação
entre os atuais problemas de saúde
do jogador e a crise pela qual ele
passou na Copa do Mundo de
1998. "Não sei responder porque
não estava noMundial da França.
Não era o médico da seleção

,

brasileira" .

•

.. Votorantim I Finanças

. .

,.i(JI..Ii\�.t\R PIVAT1'C)

Sem prêmio
Os jogadores da Arábia Saudita
já avisaram que não vão receber
o prêmio de melhor jogador da
partida, caso venham a recebê
lo. A informação é do jornal Los
Angeles Time, dos Estados
Unidos. Tudo porque a

condecoração é oferecida por
uma empresa de cervejas, que
patrocina o rnndial. O

.

islamismo proíbe o uso de
bebidas alcoólicas. Os jogadores
podem ficar tranqüilos. Contra
Espanha e Ucrânia devem

.

apenas ser coadjuvantes.

Nas oitavas
o Equador bateu a fraca seleção
costarriquenha e, de quebra,
levou a Alemanha junto para as

semifinais. O time sul-americano
nunca foi tão longe na Copa do
Mundo e chega com a melhor
defesa da competição, ainda sem

íomarools. Claro que enfrentaram
duas seleções fracas. Para se

firmar como uma boa equipe
precisa fazer bonito frente a um

adversário tradicional, como a

Alemanha, no próximo dia 20. Até
para tentar queimar a língua dos

que falam (me incluindo nessa)
que o Equador não se dá bem fora
da altitude de Quito,

COPA DO M'UNDO
Time da casa
Também garantida na semifinal, a

Alemanha pelo menos mostrou
melhor poder defensivo contra os .

poloneses. Pelo que se viu

ontem, no jogo entre Costa Rica e

Equador, é muito difícil levar gol'
.
dos costarriquenhos, Parece que
o técnico Jürgen Klinsmann deu
um jeito na marcação. Mas o que
falhou foi o ataque. O confronto

,

com os equatorianos promete.

GrupoA
Alemanha 4x2 Costa RIca
Polônia 0)(2 Equador
Al6manlla 1 xO Polônia
Equador 3)(0 Costa Rica
20/08
11 h Costa Rica x POIOnla
11 h Equador x Alemanha
Grupo 8
Inglaterra 1 xO Paraguai
1: Tobago OxO Suécia
Inglaterra 2XO 1: Tobago
Suécia 1 xO Paraguai
20/06
16h Paraguai x T. Tobago
16h Suécia x Inglaterra
Grupo C

Argentina 2x1 C. Marfim
Sérvía Ox1 Holanda

Hoje
10h Argentina x Sérvia
13h Holanda x C. Marfim

Sofrida
A classificação inglesa para as

oitavas-de-final foi conquista de
forma dramática. Só conseguiu
fazer 2xO nos dez minutos finais
contra a, teoricamente, fraca
seleção de Trinidad e Tobago,
Muito aplicados na marcação, os
caribenhos quase surpreenderam
um dos times mais caros da
Europa. No final, valeu a

experiência dos ingleses, que já
se garantiram na segunda fase.
Mas com duas vitórias sofridas.

Grupo D .

Méxíco 3x1 Irã

Angola Ox1 Portugal
Hoje
16h Méxíco x Angola
Amanhã
10h Portugal x Irã
Grupo E

.

EUA Ox3 Rep. Tcheca
Itália 2xO Gana
Amanhl '0

13h Rep. Tcheca x Gana
16h Mlia x EUA

Grupo F
Austrália 3x1 JapAo
.

.

Brasil1 xO Croácia
18/06
10h JapAo x Croàcia
13h Brasil x Austrália

GrupoG
Coréia do Sul 2x1 logo
França 0x0 Suíça
18/06

, Runco reforça que Ronaldo
não tem problema de saúde

.
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Visita
o Blog dos Enviados, assinado
por Daniel Tozzi e João Henrique
lVIédice, noticiou que quem
almoçou junto com os jogadores
da Seleção Brasileira ontem foi o

ex-capitão Dunga, hoje
comentarista do canal fechado
Bandsports, Em entrevista ao site
oficial da CBF, o ex-jogador disse
que "o importante é vencer, ainda
mais em jogo de estréia",

Enquete
Falando em blogs, os registrados .

pelo site Vol estão fazendo uma

enquete, no mínimo, divertida. A
pergunta é "Qual você acha que
vai ser o comentário mais usado
na TV durante a Copa?". Dos
vários clichês conhecidos, alguns
foram citados e o mais votado,
até o final da tarde de ontem; com
38,48%, foi o "não tem mais time

-

bobo no futebol". Na seqüência .

vem "o futebol é uma caixinha de

surpresa" (15;8%), "quem nâo
faz, toma" (12,62%) e "está .

faltando aquele último passe para
o gol" (9,85%). Nos jogos do
Brasil, poderia ser acrescentado o

clássico (e já chato) "a regra é
clara" .

•

16h França x Coréia do Sul

19/06
10h Togo x Suiça
GrupoH
Espanha 4xO Ucrânia
Tunisia 2x2 Arábia Saudita
19/06
13h A. Saudita)l Ucrânia
16h Espanha x lunísia

•

•

,

Fi aaciamento I'e iMo 8S,
Au,toméveis ,e ,Cami.h'"es

(OSI8 �8;t '8S80
,

,

-
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO
\

• NOVELAS
� GLOBO � 18H

Sinhá Moça
Fulgêncio decide não contar a ninguém
que está enxergando de novo. Dimas
avisa Adelaide que ele e Rodolfo vão
soltar os escravos do Barão e a manda
tomar cuidado com Justina, que pode
querer vingança. O Barão explica para o

Capitão que Sinhá Moça tem. ideais
abolicionistas e revela que sabe que ela
Já ajudou na fuga de alguns escravos.

Rodolfo confessa para José Coutinho

que foi ele quem soltou os escravos de
Coutinho. Dimas pede a Juliana que o

,

esqueça. Sinhá Moça morre de
saudades de Rodolfo e se recusa a

• levantar da cama, dizendo a Cândida
que sua vida está sem sentido.

-

Cobras e Lagartos
Bel e DLida descobrem que ambos

pensaram em adotar Sushi. Foguinho
assume a Luxus. Fernanda não acredita
na falta de memória de Martim. Celina
pede demissão. Leona acha que
!Estevão deve conseguir uma

procuração de Bel e vender a parte dela

para Foguinho. Foguinho' reclama
porque Ellen está fora da sua seção e

manda que Kika pare de trabalhar. Bel
não quer abrir mão de sua parte na

empresa. Foguinho come iguarias finas
e se embebeda com champanhe.
Alberto diz a Otaviano que Luciano está
de volta. Otaviano fala que foi Alberto

quem o criou. Milu.teme que o filho de,
Omar dê problemas. Estevão encontra
Sushi. Duda interfere ..

•

� Gl()80 - 21 H

Belíssima
Bla manda que Medeiros não contrate

pessoas ineficientes como fez na

Grécia. Tosca implora à santa que
Fladson jamais saiba a verdade. Bia se

lembra de quando negociou para que
Vitória fosse executada na Grécia.
Cemil diz que ama muito Mônica e os

dois se beijam apaixonados. Júlia,
mostra para Katina um plano para
pagamento da dívida. Matilde conta

para Júlia que' Medeiros esteve com

Bia. André diz a Júlia que um dia vai

provar que a ama. Vitória sai com

Gilberto e são vigiados. Gigi aconselha
Guida a deixar Mary participar do show.
Gilberto tem a sensação de que estão
sendo vigiados. Regina da Glória conta

para Jamanta que está grávida. Gilberto
se joga em cima de Vitória quando um

carro passa atirando.

> SS'[ - 18h30

Rebelde
.

Antes do início do desfile, promovido
por Sol, Diego reconhece perante todos
que venceu as eleições por que houve
fraude na contagem dos votos e diz que
Roberta deve assumir a presidência.
Miguel chega ao colégio e diz a Mia que
nunca teve nada com Romina,
reconhece que às vezes se comporta
mal para provocá-Ia mas admite que a

ama. Sol convence Celina a costurar
um dos modelos. Raquel desfila e a saia
cai no meio da passarela. Roberta diz a

Josy que essa foi por ela. Téo empresta
seu paletó para Raquel.

� f�ECOI{I) . 191,15

Prova de Amor
, Lapa e Murilo se aproximam pela mata ..

Daniel volta e tenta levantar Clarice.
Clarice está desacordada. Daniel chora.
Nininha e Daniel estão agachados ao

lado de Clarice que está imóvel. Daniel
tem que escolher deixar Clarice ou fugir
com Nininha e salvar a vida dele e da
filha. Daniel corre com Nininha. Lapa e

Murilo correm. Lapa se joga de joelhos
ao lado de Clarice. Lapa fica com

Clarice e manda Murilo ir atrás de
Daniel. Lapa beija' Clarice, que está
desacordada.

� RECORD - 21 [1

A Escrava Isaura
Até o fechamento desta edição os

capítulos de "A Escrava Isaura" não
,

haviam sido editados.

QUINTA - FEIRA, 16 de junho de 2006 li B

,
.

,

��SEM DUVIDA
, Se o Brasil vai conquistar o
hexa na Copa da Alemanha,
ainda não se sabe. Mas que
a música brasileira já caiu
no gosto alemão não resta
dúvida. Depois das

presenças de Daniela

Mercury, Sandra de Sá,
Gilberto Gil, Margareth
Menezes, foi a vez de Ivete
Sangalo subir ao palco na

quarta-feira, e agitar a
platéia com seus sucessos.

Ivete colocou todo mundo

para dançar, com alegria
que, modestamente, só o

brasileiro tem,

��DIFERENTE
Definitivamente,
o próximo ,

personauern de
Deborah Secco

��JUNTOS
Doze anos depois do sucesso Velocidade
Máxima, Sandra Bullock e Keanu Reeves
voltam a atuar juntos. Em 'The Lake House',
eles interpretam um casal que se

•

corresponds através de cartas e

acabam se apaixonando. Na pré-
estréia do filme, em Los
Angeles, Keanu declarou: "Não
acredito que demorou doze
anos para que atuássemos
juntos novamente.
Sandra é uma pessoa
muito inspiradora,

.

foi ótimo poder
,

•

passar mais

tempo com

ela",

,

Depois dos filmes "8
Mile", "The Hip Hop
Witch" e "The Wash",
Eminem fará mais um

IOQga. "Have Gun Will
Travel" será uma

refilmagem de um

seriado de televisão dos
anos 50, que levava esse

mesmo nome. De acordo
com o seu empresário
Paul Rosenberg, o cantor
está superanlmaoo com

a idéia de atuar
novamente e de fazer a
trilha sonora do próprio
filme. ,

• ��MAIS UM

.

na telinha não vai

agradar a ala

(masculina. A atriz
• •

val viver uma

freira em "Pé na

Jaca", próxima
novela das sete
de Carlos
Lombardi.. E:'ao
que parece, ela
vai continuar .

virgem até o final
da trama.

. ,

•

•

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
-

CESAR JUNKES

Festival da Canção
Hoje, a partir das 19 horas, acontece o sa.
Festival da Canção "Canta Guaramirim".
Serão 13 calouros na categoria sertaneja, 12
na categoria popular e três na categoria
internacional. Os candidatos serão avaliados
nos quesitos: dicção, ritmo e interpretação. O
evento é promovido pela Prefeitura de
Guaramirim no, Pavilhão B do Parque de

Eventos, com entrada franca. A animação fica
por conta da Banda Som da América.

Janice Nazario, Nadilma
Tavares e Juceli
Flílnzner, no almoço de

Corpus Christi da
Paróquia São Sebastião.
Mais de 1.400 pessoas
participaram da

confraternização,
•

organizada pela'
Catequese da Eucaristia.
A renda foi revertida para
a continuidade das obras
de reforma da Igreja
Matriz

•

• ,

•

•

Festa
Acontece nesse domingo, 18, no La Cabana,

· em Indaial, a Festa Explosion. O evento tem

início às 20h e elas não pagam até às 21h.

Animação com Dj Residente Herom e

· Gelson Prado. Ingressos antecipados em

Indaial e Timbó Arte de Vestir no valor de
R$ 7 reais. Outras informações (47) 3394-
0122/8405-1104.

Apresentação
A cantora gospel, Aline Barros, estará em
Jaraguá do Sul nesse sábado, 17 de junho. O'
show acontecerá nas dependências do.
campo da Sociedade João Pessoa com início

previsto para às 17h. Os ingressos
antecipados estão à venda nas livrarias

evangélicas de Jaraguá do Sul e também na

loja Center Som. A expectativa dos

organizadores é reunir um grande público
nesta apresentação inédita de Aline na

cidade. Informações pelos fones: 3376-2388
ou 9903-0660.

Ut tiUDIUnIUll\lHU.

nÚCLEOS EM PAUTA
o O$$oc;tsllvismo em eliídêneits

Edson Schmitt, do
Conselho de Núcleos (E),

.

Rejane Bassi,
coordenadora de

serviços, e Alessandro

Vargas, vice-presidente
para Assuntos de

Núcleos Setoriais da

Acijs, ao lado da equipe
. de consultores, na

apresentaç�o do
informativo 'Núcleos em

. Pauta'

I

,.,.,.�"'i'_ .

,

T' Noite da Sopa
Acontece nesse. sábado, 17 de junho, a T'
Noite da Sopa Húngara. O evento tem início
às 20 horas no Pavilhão A do Parque
Municipal de Eventos. Ingressos com a

Claudia no fone 3371-8010.

- .
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II HOROSCOPO
,

'

Aries 20/3 a 20/4
E aí, arianíssimo? Já sabe se vai concluir o

,

curso de pirotecnia ou dar início aos trabalhos
de 'pioneirismo, atos heróicos, isso e mais
aquilo? A objetividade é preciosa neste dia.
Conforme o caso, refaça algumas trilhas,
recolha detalhes importantes que pode ter
perdido pelo caminho. O papelzinho com

endereço da tal pessoa, por exemplo.

,

Câncer 21/6 a 21/7
A grande viagem sem sair do lugar... O ser de
Câncer conhece esse prazer como ninguém.
Seu lar doce lar, tudo lindo, belamente
decorado e acolhedor, com gostosuras para
saborear e trilhas sonoras para embalar. O fim
de semana está chegando, chame aquele
alguém para passear no seu trenzinho. Um

vagão atrás do outro, mil e uma possibilidades.
,

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 urn tempo generoso para si? Pensar na
vida, em 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
Você tem uma mão em cada coisa e talvez um

pé também. Como consegue fazer tudo isso e

ainda cuidar da sua própria vida? Bem, o
excesso de compromissos pode não ser assim
tão ruim se você não se apavorar. Mas como a

Lua Fora de Curso se intromete em sua manhã,
tire uma folguinha prolongada até o horário de

almoço. Vai dar tudo certo.

Touro 21/4 a 20/5
Taurinos sábios dão suas paradinhas na sombra

para beber água fresca e contemplar a
paisagem. Apesar de sua certeza de que a Vida
não é fácil, eles não desperdiçam energias

•

brigando com a natureza e.as forças divinas.
Muito menos com as imperfeições humanas.

Hoje mesmo, pra que se estressar se as coisas
· saírem diferente do planejado? .

Leão 22/7 a 22/8
Ataques de generosidade, que seja de afeto .:
Monitore seus impulsos: não esqueça que
você precisa da verba de produção que vem

guardando para concretizar aquele sonho, seu
projeto de realização pessoal. Vai adiá-lo mais
umavez? Já pensou no estado em que vai
ficar? Há coisas que deixam leoninos meio
nervosos ... Uma delas é esperar.

Escorpião 23/10 a 21/11
Tem gente que enxerga os escorpianos como

seres distantes, frios e indiferentes. Estão bem

enganados, e você se diverte com isso, não?
Talvez você goste de levar esses títulos e até de'
ser um pouquinho temido, mas confesse que
às vezes eá um trabalhão. Deixe aquele ser

amoroso e sedutor que mora em você
aparecer...

Aquário 21/1 a 18/2
Para aquarianos, pensar é quase a mesma

,

coisa que fazer. Há quem os entenda, mas tem
gente que entra em parafuso. Começar uma

.

muvuca, completar com uma polêmica e

depois solucionar esses quebra-cabeças pode
ser divertido, mas acaba criando uma cortina
de fumaça ... Cof -cof! Se às vezes nem você se

acha, como ficam os outros?

,

Sagitário 22/11 a 21/12
Já que para você tudo vai tío sutil 8 ou 80,
que tal sacudir a poeira dos interiores e

radicalizar algumas mudanças? Continuar
guardando todo esse entulho pode impedir a

passagem de novos projetos pela sua vida.
Ser conservador em relação a determinados
valores não significa deixar de experimentar
novos designs.'

Gêmeos 21/5 a 20/6
Operando em velocidade total, surpreendendo
até a si mesmo? Legal, sua mente criativa está
a todo vapor, querendo viagem e emoção. Antes
de dar um chega pra lá em alguém que você
ama porque vocês não estão conseguindo
acertar o passo, ou apenas porque não estão na

mesma página, dê uma paradinha. Respire e

reflita. Só então continue a história.

Virgem 23/8 a 22/9
Não se apresse pra fechar aquele negócio na

ânsia de resolver o assunto. Veja como as coi
sas se movimentam, avalie se o outro lado po
de mesmo cumprir sua parte no contrato. Ape
sar de ser um sig�o de Terra, vezenquando seu

sangue ferve, acordando vulcões adormecidos.

Enquanto a Lua sai de curso e faz das suas, o
Sol continua brilhando atrás das nuvens.

Peixes 19/2 a.19/3
•

Você vive cuidando de todo mundo, mas quem
cuida de você, amigo peixe? Que tal ser uma
mãe para si mesmo hoje? Daquelas bem
corujas, que ninam, mimam, nutrem e agradam
com calores, sabores e outras rimas
estimulantes ... Sim, essa deveria ser uma

prática diária, deveria um monte de coisas. Tá
na hora de sair da teoria .

•

•
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LIANÇA DEMOCRÁTICA
Ao que tudo indica, Santa Catarina vai "tancrede

ar" as eleições ao governo do Estado. O candidato
à reeleição Luiz Henrique, com o apoio do senador

,

Jorge Bornhausen, faz os últimos movimentos para
consolidar, até o dia 25, não apenas a tríplice alian

ça (PMDB, PFL e PSDB), mas uma ampla coliga-
I

, ção como aquela que, há 22 anos, derrubou Paulo
i Maluf no Colégio Eleitoral. Como pode ocorrer ago
ra em escala estadual, apenas PT e PP (naquela
época PDS) ficaram de fora da Aliança Democráti
ca que elegeu Tancredo Neves e governou com José

Sarney. As forças de tal coalizão devem derrubar

pretensões pessoais para o governo em 2010.
PMDB e PFL resistem em assinar a "escritura" an

tecipada de posse pretendida pelos tucanos.�

,

� Barbada � Big Brother
Os ladrões do Sul do Es

tado resolveram mudar de

''freguesia'' depois que Crici
úma instalou 36 câmeras de

segurança no centro e em

alguns bairros. Resultado:
,

diminuiu o número de ocor-

rências em Crlclúrna, mas I
aumentou muito em Içara,
onde só na segunda-feira
três lojas foram assaltadas.

I
. '

MARlI VITALI/JORNAL DA MANHA i

L"
i

.. IXO I

Muitas cidades catarinen-I
ses andam jogando dinhei- i
ro no lixo por fãlta'de aterro

i

sanitário. São Bento do Sul

gastou R$ 1,25 milhão em

dois anos e meio para levar
o lixo .para Mafra. Outra ci
dade que tem o mesmo pro
.blerna é Jaraguá do Sul, que I
manda o lixo para Brusque. !

i

A reunião do PFL que en
caminha a confirmação do
nome do ex-prefeito Rai
mundo Colombo ao Senado

•

na aliança com PMDB e

PSDB será no dia 23. Sem
chance de zebra. O presi
dente da Assembléia, Júlio

. Garcia, dá a senha: "Sem

I dúvida, 'o partido deve se in-
Z clinar aomesmo pensamen
to de Raimundo Colombo". '

.. Bicadas
Vários tucanos dão ra

sante sobre a vaga de vice
.

,na chapa Luiz Henriquel
Colombo. Além de Dalírio

I Beber, Gilmar Knaesel,
Djalma Berger, Pértcles

I
Prade, Jorqlnho Mello, sur

i ge Enori Barbieri, vice-pre
. sidente da Faesc e vice

prefeito de Xanxerê. Dado
Cherem voa por cima.

� Agenda,
Para ter chance de nego

ciar alianças até o último
minuto, muitos partidos
mudaram as datas de suas

convenções no Estado. Até
ontem, estava assim: PC

, do B (24, sábado);' PT,
. PMDB e PSB (25, domin
i go); PFL (26, segunda);
PSDB (28, quarta); PDT e

PP (29, quinta) e PPS (30"
sexta-feira) .

".. SUS-Frango
,

A prevenção das granjas
contra a gripe aviária é o I
prato principal do cardápio I
dos dois seminários promo- I

I

vidas pelo deputado Cláu-I
I

dlo Vignatti em Chapecó I

(dia 19) e Indáial (20) para
explicar com funcionará o

SUS da Sanidade Agrope-
, .

cuana.

.. Bem-me-quer
� Cartão-ponto Apaixãonemsempresu-!
Ainda não deslanchou o pera a crise: pesquisa da

calendário especial de ses- Fecomércio revela que
sões montado pela Assem- 49,20/0 dos comerciantes
bléia para conciliar o traba- de Santa Catarina tiveram!
lho com a campanha: das 25 movimento igual ao do ano'

sessões previstas até 6 de passado no Dia dos Namo-lsetembro, quatro desta se- rados. Aexpectativa de seis
. I

mana furaram. Foram troca- em cada 10 era aumentar j
_d_a�s_p_o_r_a_ud_i_ê_n_ci_a_s_p_ú_b_lic_a_s_.__a__v_e_n_d_a_e_m__1_0_�_0_' 1

.

FERNANDO BOND E ADRIANA BALUISSAREW, COM A COLABORAçAo DE LUCIANO WEBER!A GAZETA I
,

Amigo da'

Informação:
.

LABORATÓR.lO JARAGUAENSE
DE AN.ÁLISES CLINICAS LTOA,

371 0882
,

,

,

POLÊMICA: PREFEITURA COBRA MUDANÇA DE LOCAL
,

,

AGÊNCIA !:STADO

JIi- Cerca de dois milhões de pessoas são

esperadas para edição deste ano que acontece
amanhã em São Paulo

SÃO PAULO - Apesar de
ter assinado um acordo com a

Prefeitura de São Paulo se

comprometendo deixar a

avenida Paulista após' o
evento deste ano, a Parada gay

pretende manter a festa na

região.Cogitou-se a

transferência da festa de 2007

para avenidas como Faria

Lima, 9 de Julho e 23 de Maio.
�.

Porém, segundo a organiza-
ção, nenhum destes lugares
, , .

conseguiria comportar o

público do evento. Em 2005

o/desfile atingiu 2,5 milhões
de pessoas em dados da Parada
e 1,8 milhões em contagem da
Policia Militar.

No termo de compromisso
assinado em maio deste ano

.entre o Ministério Público
.

Estadual, a Prefeitura e a

APOGLBT (Associação da
. .

Parada do Orgulho GLBT)
está previsto que a cada
cláusula desrespeitada a

parada deverá pagar R$ 30
mil.

A Prefeitura terá um prazo

\

Capitão da PM do Riomorre em

tentativa de assalto em Resende,
RIU DE JANEIRO - O

capitão .da Polícia .Mil itar,
Alexandre da Silva Fumoux,. , ,

de 28 anos, lotado no batalhão
de Resende (RJ), morreu on

tem numa tentativa de as

salto em Inhaúma, zona norte
.

'

da cidade. O PM, que estava à

paisana, dirigia seu Fiat Stílo

preto quando foi intercep
ta'do por outro carro, com pelo
menos dois criminosos, às 9
horas. Ele teria reagido e foi

atingido 60r quatro disparos:
,

nas costas, no peito, no rosto
.

e no braço. O crime aconteceu
a cerca de 200 metros da

delegacia de Inhaúma (44.a
,

DP). Agentes dá 44.ª DP
disseram que acham pouco

provável que o policial tenha
sido vítima de vingança, mas
não descartam essa hipótese.
O PM, que estaria indo para
casa, morreu a caminho do

Hospital Salgado Filho, no

Méier, na zona norte. O carro

dele foi perfurado por 13 tiros.
Cápsulas de pistolas de 9 e 40
mm foram encontradas no

local do crime. Até o fim da

tarde de ontem, os assaltantes
não tinham sido prçsos.

, ,

O sargento Everton
Ribeiro Pinto, do batalhão de

. Resende disse que F�moux era
muito querido no quartel.
"Era uma pessoa amiga e

compreensiva. A gente está '

muito triste. Infelizmente,
isso· pode acontecer com

qualquer um. Não tenho mais

palavras."
.

Há um mês, mais de dez

pessoas morreram durante
tentativas de roubo de carros

na cidade. No caso de maior
,

repercussão,
.

o guitarrista da
.

,

banda de rock Detonautas,
Rodrigo Netto, o Nettinho,
de 29 anos, foi assassinado no

bairro do Rocha, zona norte,
no dia 4 de junho. Ele dirigia
seu Astra, quando outro

veículo do mesmo tipo, com
�

quatro ocupantes, emparelhou
com o dele. Nervoso,
Nettinho teria acelerado e os

bandidos dispararam. O
músico foi ferido na. axila

esquerda. A bala atravessou o

peito e ele.morreu na hora.

•

•

•

•
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Incra quer assentar 60 tarnüías I
, ", .

em fazenda na Serra do Japi

,

de 90 dias depois da patada
para apresentar três lugares
alternativos à avenida
Paulista', deixando a escolha

para a APOGLBT. Os

organizadores da parada
dizem que a associação deve
entrar na Justiça caso a

•

Prefeitura não "flexibilízar".

algumas cláusulas.

NESTE ANO
A Copa do Mundo deve

reduzir a multidão da loa

parada gay de São Paulo neste
sábado. Houve demora na

definição da data e local e

neste ano o desfile será no

sábado (amanhã). Motivo:

'domingo terá jogo do Brasil
contra Austrália.Além do

SOROCABA- O Instituto
,

Nacional de Colonização e

Reforma Agrária (Incra) quer
assentar 60 famílias do·

,

Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST) em uma fazenda
encravada na Serra do [api,
entre [undiaí, no interior de

.
.

São Paulo, e Cajamar, na

Grande São Paulo, nos limites
das duas cidades.
As terras, com cerca de 1.200

hectares, foram vistoriadas e

declaradas de interesse para

compra, por meio de uma

portaria publicada pelo órgão.
A vistoria ocorreu depois que
a Fazenda São Luiz foi
invadida pelos integrantes dos
acampamentos Irmã Alberta,
D. Pedro Casaldáglia e Camilo

Tortes, existentes na região.
Uma lei editada pelo ex

presidente Fernando

Henrique Cardoso impede a

vistoria de fazendas invadidas
até dois anos após a ocupação.
Moradores e ambientalistas

,

opõem-se ao projeto, pois
consideram o assentamento

\

Justiça reconhece compra da Varig Log pela Valo
RIO DE JANEIRO - A

Justiça de Brasília
reconheceu' a compra da

Varig Log, sub s id iár ia de

logística da Varig, pela Volo
do Brasil, anunciada no fim
de 2005. A aquisição era alvo
de críticas da Agência
Nacional de Aviação Civil

(Anac), que chegou a

suspender a compra em abril
deste ano alegando ausência

de urna certidão da Justiça
Federal referente a débitos

,

com o Instituto Nacional do

Seguro Social (INSS).
Em comunicado divul

gado ontem, a Volo do Brasil
informou que o Tribunal

Regional Federal (TRF) da
1. ª Região (Brasília),
suspendeu as exigências
feitas pela Anac para a

aprovação da compra. Na

avaliação da Volo, as

exigências da Anac eram

"descabidas", visto que a

agência, segundo a empresa,

desconheceu docu-mentos

apresentados que satisfaziam
os pedidos de documentação,

,

,

A Volo criticou ainda, no

comunicado, a supressão, no
processo administrativo, de

pareceres favoráveis à

compra, feitos pela Anac, e

pelo Departamento de

Aviação Civil (DAC).
A aprovação da Justiça
permite a transferência do
controle acionário da Varig
Log para a Volo - ainda não

· ,·
,
,

•
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entrave na data, a avenídaq I
,

I

tem de estar livre antes das: ;
20h, de acordo com um acertà: i
entre a prefeitura e i,11

. � d d AlIi'
orgarnzaçao a para a. 1"1. :

� , d
I iconcentraçao esta marca �: I

para meio-dia, e o desfilej, I
deve .começar às 14h,) i

,
,

,.

.

Além' disso, os organizadores'; i
,

,

têm de proteger com tapumes) i
os acessos às estações dee:
metrô e cuidar da limpeza da" !
área, sob pena de pagar-multa'! I

,

_.

I

A parada deve reunir cerca de. �
2 milhões de participantes," :

., ,

estima a Associação d a' :
Parada do Orgulho GLBT deC: :

São Paulo. O númeró::
� , ';

representa uma queda de 20%:. ;
. ., \ I, .

•

�

. na comparaçao com o
•

passado (2,5 milhões).
ano

\ :
, ,

,
·

,

,
,

i
·

,
,

•

, ,
, .

, .

,
· 1 •

,
'

incompatível com a pre-' 1
servação ambiental. ' , .

: l
, ,

. A serra é Area de Proteção, !
,

Ambiental (APA) do Estado e. :
,

foi tombada pela Unesco como, :
i' \

Reserva da Biosfera. e patri-. i
mô�io 'da humanidade .. A !
prefeitura. de Jundiaí e 'a, i
subsecção local da Ordem dost i
Advogados do Brasil (OAB)' i

" .

informaram que irão à Justiça, :
·

,

caso o Incra hão desista do' :
•

plano. " i
Em ofício dirigido ao, I

Conselho Municipal do Me\o'; !
Ambiente de [undiaí (Con-: 1
.serna) e à prefeitura, no dia 6, o !
superintendente do Incra em' i
São Paulo, Raimundo Pires l
Silva, confirma as negociações.' !
''A possível compra do imóvel; !

•

•

para fins de assentamento de !
trabalhadores rurais levará em i

.

conta todas as restrições l
,

ambientais que possam existir ;
sobre o imóvel." Segundo Silva, j
a agricultura familiar é l
compatível com a preservação �

.
I

ambiental em áreas exploradas !
pela agricultura, como é o caso I

,

da Fazenda São Luiz. 1
,

I
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•

•

•
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•

•
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•
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,

efetuado devido aos pedidos
da Anac. A Volo do Brasil

comprou a empresa por US$
48,2 milhões, e é uma

subsidiária do fundo de
investimentos americano,
Matlin Patterson - que já
foi apontado como um dos

grupos interessados em

adquirir a Varig. Em abril
deste ano, a Varig Log
chegou a oferecer US$ 400 i

milhões pela Varig, sem as
:

dívidas da empresa.
,

•

I
•
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REAÇÃO: PARLAMENTO PREPARA NOVA LEI• BREVES
NA CHINA

.... Gripe Aviária 1

•

• •

A China confirmou ontem o 19°
caso humano' de gripe das

aves, um homem de 31 anos
.

procedente da cidade de

Shenzhen, que se encontra em

estado crítico no hospital.O
homem, identificado apenas
pelo sobrenome Jiang,
apresentou febre e sintomas de

pneumonia em 3 de junho,
informou o Ministério da Saúde

· '

em seu site na

i�ternet,Resultados de exames

divulgados ontem confirmaram
,

alinfecção pela cepa mortal
KsN1, informou o ministério.
Autoridades anunciaram na

quarta-feira que o homem, um
motorista de caminhão de uma

cidade próxima a Hong Kong,
era um caso suspeito de

infecção humana por gripe das
,

aves.
•

raciais.Muitos dos incidentes
têm acontecido' em São

Petesburgo, cidade que vai

sediar, em julho, o encontro de

cúpula do G8, grupo dos países
mais ricos do mundo e a

Rússia.Grupos políticos que

gostam se descrever como

"racistas" têm forte atuação na
,

'

cidade, onde exercem influ-
ência ideológica. Em maio, a

organização de defesa dos
direitos humanos' Anistia

ataques racistas violentos na

Rússia estavam "fora de
controle". A entidade acusou

policiais e promotores russos

de freqüentemente classificar

AGÊNCIA ESTADO porta-voz do Ministério
descreveu a violência como

"um fenômeno feio" e disse que
o Parlamento russo está

preparando novas ,leis para

.... Relatório mostra que nos primeiros cinco meses

deste ano, foram registrados seis mil casos de ataques
contra africanos, asiáticos e pessoas de pele morena , , .

punir os responsaveis:
. �

assassmatos e agressoes rea-

lizados ·por grupos de "ski
nheads" de crimes pouco
graves. Dias depois, o

presidente Vladimir Putin fez
um discurso dizendo que os

extremistas do país estão
,

, "levando a Rússia para um

bec'o sem saída" e 'que a

atividade deles não seria

tolerada,

RÚSSIA - O número de

ataques a estrangeiros motiva
dos por racismo na Rússia

,

aumentou em 32% no último

ano, segundo o Ministério do
Interior do país.Ern um rela
tório divulgado ontem, a enti

dade afirma que, apenas nos
, ,

primeiros cinco meses deste

ano, foram registrados seis mil
,

casos de crimes contra' estran-

geiros no país.Os ataques têm

como alvo africanos, asiáticos
e pessoas de pele morena, e

acontecem na forma de surras,

esfaqueamentos e até ataques
com arma de fogo - alguns com
conseqüências fatais.Um

G8

Gangues de chamados
"skinheads" - jovens "de

cabeça raspada", conhecidos
pela sua xenofobia e ideais de
extrema-direita são

apontadas como as principais
incentivadoras e, por vezes,

autoras diretas dos crimes

,

Internacional divulgou um

relatório registrando 28 mortes
em 2005 e dizendo que os•

,

Série de explosões mata um e fere 20 na TailândiaIraque acha documentos da AI
Qaeda em local de morte de líder

,

NA CHINA

.... Gripe aviária 2
Segundo o ministério,
lnvestiçações indicaram que
Jiang visitou várias vezes um

" '

mercado local onde aves vivas
são vendidas antes de ficar
doente.Autoridades colocaram
as pessoas que tiveram contato
com Jiang sotr observação
médica, mas até agora
ninguém apresentou sintomas,
acrescentou a fonte.Doze dos
casos humanos anteriormente -

registrados na China foram
fatais.

•

separatistas muçulmanos do sul
planejavam as ações de ontem.
"As autoridades sabiam que
haveria ataques, mas não deram
a tenção ao alerta", disse
Shinawatra.t'Parece que os

ativistas coordenaram os

ataques, com UlTI bom plane
jamento, porque todas as

bombas explodiram num breve

intervalo", disse um policial de
Narathiwat, Sommai Phuttha
kun.

O ministro do Interior,
Kongsak Vantana, afírmouqtre
as bombas foram fabricadas-no '

TAlLÂNDlA - Ao menos um

membro das forças de segurança
morreu e outras 20 pessoas
ficaram feridas em cerca de 40
explosões registradas ontem

nas três Províncias em conflito
do sul da Tailândia. As explo
sões aconteceram nas Provín
cias de Narathiwat, Pattani e

Yala, de maioria muçulmana.
Um sangrento conflito sepa
ratista afeta a região há dois
anos e meio. Segundo as' auto
ridades locais, uma das explo-

perto de uma delegacia no

distrito de Yaha feriu o

proprietário do local. Ou tra
teve como alvo instalações
policiais no município de

Bannang Sata.Em Patani, um
oficial morreu quando uma

bomba explodiu em uma

cafeteria freqüentada por
funcionários do governo,

segundo a polícia. Outras oito

pessoas ficaram feridas. Muitas
bombas foram colocadas nos

IRAQUE - Forças de segu- eliminação total da violência
no país "não é razoável".

,

rança iraquianas encontraram

documentos pertencentes à
rede terrorista AI Qaeda no

Iraque no local onde o líder da
,

rede, o jordaniano Abu Musab
,

al Zarqawi, foimorto na semana
passada, informou o governo

iraquiano ontem.Segundo o

assessor iraquiano de segurança
nacional, Mowaffaq ai Rubaie,

•

, os papéis fornecem informações
valiosas soore 'o funcioúárnerito
da rede 'terrorista e o paradeiro
de seus líderé«. "É 9 começo do
'fim da AI Qaeda no Iraque,
afirmou AI Rubaie em uma

coletiva de imprensa.
N o início deste ano, o

governo iraquiano já havia

.

afirmado que a insurgência
sunita havia sido "derrotada"

pela administração xiita apoiada
pelos Estados Unidos. No

entanto, a violência prosseguiu
no país, matando centenas de

pessoas e sem perspectiva de

que chegue ao fim. Na terça
feira, um dia após fazer uma
visita- surpresa ao Iraque, o

presidente americano, George
/

W. Bush, admitiu que esperar a

•

"CRISE"
O documento - cuja auten

ticidade não foi comprovada
por fontes independentes-

• A' �

sugere que a, msurgencia esta

perdendo força pelas operações
militares dos EUA e propõe
maneiras de reverter a situação,
por meio de infiltrações nas

forças 'ârfnadas+dó 'Ir'áqué,' J

recrutamento de novos,

membr��'�' fàbricaç'ãb' d� �r;;';;;�: ri
O papel também afirma que a

melhor maneira de sair da

"crise" seria alimentar um

conflito entre os Estados
Unidos e outro país, como o Irã,
para tirar o foco da atenção sobre
o Iraque.

Segundo,AI Rubaie, o

material apreendido aponta que
a estratégia central da AI Qaeda

, é "dividir e destruir". "Esses
documentos nos dão vantagem
sobre a AI Qaeda e indicam o

,
,

paradeirode seus líderes, de suas
•

armas, da maneira como se

organizam e onde se reúnem",
disse.

1, . , . .. .

escn torios provincials e

.delegacías-de polícia:EM ISRAEL ., '" " ,

... Rejeição
' . ,','

Corte Sup'rema de Israel"
'I'

rejeitou ontem três processos
contra o governo do primeiro
ministro israelense, Ehud
Olmert, por autorizar a

transferência de 950 fuzis M16
da Jordãnia e do Egito ao

presidente da Autoridade
Nacional Palestina (ANP),
Mahmoud Abbas.Os recursos

contra o Executivo foram

apresentados pela Associação
de Vítimas do Terrorismo, pelo
Instituto de Pesquisas Mishlat,
e pela advogado Shimon

•

Halevy.Três caminhões com os

fuzis de assalto, de fabricação
americana, chegaram à cidade

cisjordaniana de Ramallah,
vindos da vizinha Jordãnia, pelo
posto fronteiriço de Allenby, e à
faixa de Gaza pela passagem
de Erez, ambos controlados por
forças de segurança
israelenses, informou o jornal

,

",Vediot Aharonot".

,

sões aconteceu em urn'escritório

do governo em Yala, minutos
.

I I.
,

ante's 'd/é rliiüá 'vls'{ik dÓ' '�lce;�
primeiro-ministro da Tailândia,
Chitchat Wannasathit.Outra
bomba explodiu na delegacia de
polícia e uma terceira atingiu a

prefeitura provincial.
,

Uma explosão em um café
(

, . .

,

exte'rior, sem especificar o

país.Cerca de 1.350 pessoas
morreram nas Províncias de

Narathiwat, Yala e Pattani
,

desde que o movimento

separatista islâmico retomou a

luta armada, em janeiro de 2004,

ALERTA
O primeiro-ministro inte

rino, Thakshin Shinawatra,
culpou a polícia por não ter

evitado a onda de ataques,
Segundo ele, existiam relatórios

, de espionagem alertando que os
•

,

Governosérvo recomece Montenegro inoependente
BELGRADO - O governo

sérvio reconheceu ontem a
. '

independência de Montenegro
.e informou que agora
estabelecerá relações diplo
máticas com seu último par
ceiro na hoje extinta Federação
Iugoslava.Por meio de um

comunicado divulgado em

, Belgrado, a Sérvia informou que
a decisão de reconhecer

Montenegro' como Estado

independente foi motivada pela
declaração de independência
feita pelo Parlamento monte

negrino no início do mês.

"Foram criadas condições para

que o governo da Sérvia reco

nheça a República de Mon-

tenegro e com ela estabeleça
relações diplomáticas", dizia o

comunicado.Ainda segundo
Belgrado, tal reconhecimento
"contribui com o desenvol
vimento de relações de amizade
e de boa vizinhança" entre os

dois países.
Em Podgorica, a capital de I

Montenegro, os líderes do país
celebraram a decisão do

go�erJ7lo sérvio. ''A Sérvia terá

um verdadeiro amigo em

Montenegro", assegurou
Predrag Sekulic, porta-voz do
Partido Democrata do Socia
lismo. "Sérvia e Montenegro
deveriam ajudar-se mutua

mente a se voltarem para a

Europa. "Depois da divulgação
do comunicado, o presidente da
Sérvia, Boris Tadic, escreveu
para seu homólogo monte

negrino, Filip Vujanovic, para
informá-lo sobre a decisão.t'A

República da Sérvia está
sinceramente determinada em

ampliar ainda mais as relações
amistosas com a República de

Montenegro como um Estado

independente e soberano", dizia
a carta.A separação de Sérvia e

Montenegro ITIarCa o fim formal
do que restou da Federação
Iugoslava. Bósnia, Croácia,
Eslovênia e Macedônia rom

peram com Belgrado nos

últimos anos.

NOTA DE AGRADECIMENTO
. '

(João 14,2):
" Na casa de meu Pai há muitas moradas.

Não fôra assim, e Eu vos teria dito; pois vou preparar-vos um

lugar" .

(

NOS'EUA
.... Crime
Uma ex-professora de História
de um colégio norte

americana, Danielle Marie
Walls, 27, foi acusada de
manter relações sexuais com

um aluno de 16 anos, a quem
também teria oferecido cocaína
e álcool, segundo fontes da

Justiça.Os fatos teriam ocorrido
em 2004, mas a família do
jovem apresentou a queixa ,

apenas em maio deste ano, A
promotoria afirma que Marie
Walls era viciada em cocaína
quando ocorreram os

fatos.Para o promotor-adjunto
Dwayne Moring, a professora
"violou todas as regras
judiciais, profissionais e

morais envolvendo as relações
entre um menor e um adulto".

,

Com estas palavras de esperança, despedimo-nos de nossa

querida esposa, mãe, avó e bisavó

INGEBURG DE CARVALHO
Vamos sentir saudades de seu zelo, carinho e de sua

serenidade.

Agradecemos a Deus por todo o tempo que nos permitiu
te-Ia conosco.

Somos gratos pela solidariedade recebida dos vizinhos, parentes
e amigos. .

Também o nosso reconhecimeto a todo Corpo Clínico do Hospital
São José,' assim como aos enfermeiros (as), aos funcionários'
(as), ao SAMU e ao Corpo de Bombeiros voluntários. Aos pastores
Everton Ricardo Bootz e pastor Junior nossa gratidão pelas

,

palavras proferidas.
'

Comunicamos que o culto em sua memória será
realizado na Igreja Luterana do centro, no dia 18 de junho, às 9
horas.

BC japonês mantém política de juro zero
recuperação da segunda maior

economia do planeta. A diretoria
do Banco do Japão manteve por
unanimidade a manutenção da
taxa de juro zero. Segundo os

diretores, as condições econômi
cas ainda não permitem mudan

ças, Mais tarde, Fukui disse a jorna
listas que pretende manter-se no

cargo apesar da pressão para que
renuncie por ter admitido que

TÓQUIO- O Banco do Japão
manteve em zero ontem sua

principal taxa de juro em um

momento no qual o governador
da instituição,Toshihiko Fukui,
'enfrenta problemas políticos.A
manutenção da política de juro
zero ocorre em meio às ações do
banco central japonês para

coordenar um aperto monetário

gradual sem prejudicar a lenta

investiu 10 milhões de ienes há
,

alguns anos'em um fundo operado
porYoshiakiMurakami, detido na
semana passada por favorecer-se
nos negócios com uso de informa

ções privilegiadas. A quantia
equivale a cerca de 200.000 reais.

N a conversa COlTI jornalistas,
Fukui afirmou pediu desculpas
pelo episódio' e assegurou que

pretende concluir seu mandate.

Que Deus os recompense. \

•

A FAMÍLIA ENLUTADA
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