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tririeu Pasold pode ser

convocado a depor
Tom Cruise é a celebridade
mais poderosa do ano

•
•

\

•

5 I ALERTA: POPULAÇÃO TERÁ QUE ECONOMIZAR PARA GARANTIR ABASTECIMENTO
,

•••

• •

,

o volume insuficiente de chuva nos últimos meses baixou o

nível de dois ribeirões do Bairro Ilha da Figueira e já deixou
•

racionamento e faz um apelo para que a populaçãocerca de seis-mil pessoas sem água. Caso não chova forte nos

próximos dias, o Samae admite a possibilidade de
•

economIze .

J

I •

2B I NO BRASIL

Cerca de 55
milhões
devem viver
.em favelas
até 2020

8 I COPA DO MUNDO: AO SOM DE TANGO
,

AGÉNCIA ESTADO

A Argentina não

.
encontrou qualquer
dificuldade para fazer 6
a O sobre Sérvia e .

'

Montenegro, ontem em

Gelsenkirchen, e

conquistar a vaga para

próxima fase da Copa
do Mundo. Foi um

verdadeiro baile da

equipe treinada por

José Pekerman, que

promoveu a estréia de
Tevez (foto) e Messi no

segundo tempo cada
um fez um gol. Além
deles marcaram

Rodríguez (2), Crespo e

Cambiasso. J á para a

Seleção Brasileira o dia
foi marcado por um

forte treino de ataque
comandado pelo.

•

•

71 ESPECIAL OlESC

Meninas do
futsal

.prometem
brilhar

61 JUNHO/JULHO

Fogos podem
.

transíormar
festa em dor
de cabeça

.

técnico Parreira que'

gritou e gesticulou
.

.

bastante e, no final
,acabou admitindo: .

Ronaldo pode ficar fora
se não mostrar um born
futebol contra a

Austrália no domingo.
•

•
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Dia dos namorados Yang Fashion
INVERNO 2006 YANG FASHION .

A Yang Fashion está com uma belíssima

coleção de artigos femininos em lã ,e fios
de modal, elastano e mousse. São blusas,
casacos, boleros' e twinsets a preços
especiais para aquecei esse inverno.

Para a prática de exercícios físicos os

artigos de fitness, como calças, capris,
corsários, tops, bermudas, regatas, maiôs

para natação e hidroginástica, são todos
.

confeccionados em supplex, tecido que
denota conforto na prática esportiva a

preços de fábrica.

.

O "VELHO ZINHO BATISTA"
de São Francisco do Sul/Joinville

.. "'.,., ..

:;,...... ;..........."._.......

está de volta.
A partir desta

terça-feira,20/06/06,
servindo um variado e delicioso

cardápio de frutos do mar.

No almoço buffet e à noite "à la carte".

j
,

I

Fashion
Qualidade que valoriza

o seu corpo!
Rua Bernardo Dornbush, 432. Baependi

. Jaraguá do Sul- Fone: (47) 3275-3290

Av. Presidente Epitâcio Pessoa, 519
(ao lado da Escola Abdon Batista)
Fone 3275-1903

I . .
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r. EDITORIAL
I

!
,

,

I Ao longo dos anos, a saúde

I pública tem liderado a lista de

I priorid�des da região do Vale do

; Itapocu nas discussões que s,e
i travam nas câmaras de vereadores

! entre os blocos de oposição e
I

•

I aqueles que dao a base de

I sustentação política aos prefeitos.
,

i Da mesma forma, nas audiências
I públicas realizadas pela
I
I Assembléia Legislativa destinadas

I a locação de recursos públicos que,
I .. .

nas propostas originals,

contemplam o orçamento do

I Estado como um todo, não

I levando em conta as necessidades
de cada microrregião. Meritório,

I visto o tratamento dispensado a

i pacientes menos abastados- e,

também por legítimo direito, a

todos aqueles que contribuem ou
'

contribuíram durante metade da
,

vida- pelo Sistema UI1ÍCO de Saúde.
Mais recentemente, caiu o evento

I da política de descentralização das
.

ações do governo do Estado,
criaram- se as Secretarias de
Desenvolvimento Regional e,

com elas, os Conselhos de
: Desenvolvimento Regional, estes

I integrados
.

por prefeitos e

vereadores e 'órgãos municipais.

•

• FRASE"I
1
I

I
[

•

Na audiência pública realizada há

poucos dias em Joinville,
incluindo o Vale do Itapocu, a

'preocupação' com a saúde pública
encabeçou a lista de prioridade.
Não pela construção de novos

hospitais, diga-se, mas em defesa
da injeção de recursos nas

estruturas hospitalares já
existentes, hoje limitadas a Jaraguá
do Sul e Guaramirim. Mas, é de se

perguntar: exceção de
investimentos pesados feitos pela

•

iniciativa privada, qual o

montante destinado pelos
municípios? Considerando-se as

migalhas- e não há outra forma de

qualíficar a participação das
Prefeituras dos cinco maiores

municípios da região- a resposta é

quase nada, ou, nada em alguns'
. casos. Hospitais que existiam em

Corupá e Massaranduba, foram
fechados diante da inércia ou

conivência das Prefeituras. A

população de Schroeder nunca

teve o privilégio e a segurança de
UIU hospital e nem há sinais de

que exista qualquer preocupação
quanto a isso. As obras do novo

centro cirúrgico de Guaramirim
estão paralisadas há sete meses e

. ,

• • CORREIO DO LEITOR
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•

,

so começaram com recursos,

doados pelo' industrial Wandér

Weege. Que também injetou
recursos na reforma de todos os

móveis do antigo hospital de
Massaranduba. E, ainda, é o grande
responsável pelo reerguimento
dos hospitais São José e [araguá,
onde deságuam pacientes de todas
as partes sem que as Prefeituras que
os transportam contribuam com

um centavo sequer. Disse bem o

industrial em ato recente no
•

hospital de· Guaramirim:
vereadores perdem tempo demais
com .picuinhas político
partidárias, quando, no exercício

da função, deveriam prestar serviço
mais nobre. Um deles, preocupação
efetiva com a saúde da população,
especialmente o segmento que não

pode desembolsar recursos

próprios por consultas, cirurgias e

outros procedimentos da medici
na. Preocupa ainda mais quando
as discussões fogem do campo das
idéias para se tentar encontrar cul

pados. Ou, não raro, para alguns se

apresentarem como "pais da cria

nça" depois da obra feita. Políticos
e empresários do Rio Grande do
Sul e de estados do Nordeste, só

para citar regiões geográficas de

pontos opostos, nos dão lições
contínuas. juntam pessoas e

partidos para pressionar em busca
de recursos. De fato, ainda temos

muito o que aprender caiu eles.

J

•

� Exceção de investimentos .pesados feitos

, pela iniciativa privada? qual o montante

destinado pelas Prefeituras da região?

.' , .

, ,

I

I
I

I

1958, o começo
da glória

I

•

A Copa de 1958 foi de
,

arrepiar.Ressabiada, depois que

aquela bola rasante de Gighia
calou o Maracanã, transformando
em velório a grande festa pré
programada para comemorar o

anunciado massacre sobre o

"fraco" Uruguai e o primeiro título,
a'Nação brasileira desconfiava de
um novo fracasso, depois que, em

1954, desabamos diante da
arrasadora locomotiva húngara,
comandada pelos infernais
Puskas, Kocsis e Czibor.Eram,
ainda, os tempos das transmissões

radiofônicas.

Surpreendemos no toga de
,

estréia derrotando a Austria por 3
,

,

a O, com um golaço bissexto de
-

Nilton Santos, apelidado de
r.

"enciclopédia do futebol".
·

,

Veio Q segundo jogo, contra o
- decantado esquadrão da

Inglaterra. Com fama de

inexpugnável, o time comandado
(

par Billy Wright, John Haynes e

·
Derek Kevan nos aplicou um

;' i :, verdadeiro bombardeio, com
�.,

'

,"

dezenas de perigosos cruzamentos

i

o governador
licenciado
Luiz Henrique

escreve aos
-

sábados

sobre a nossa área. Aliviados,
encerramos o jogo com um empate
em O a O, que teve sabor de vitória;

Para esse jogo, Feola fez a primeira
de quatro substituições qU,e se

mostrariam decisivas. Trocou

Dida, introduzindo Vavá, para

jogar com dois centroavantes, ele
e Mazzola. Foi um tiroteio, lá e cá,
que só não acabou em muitos gols
porque Gilmar e McDonald
estavam em dia de graça.

Chegou o dia de enfrentar os

campeões olímpicos. Feola fez
outras três providenciais
substituições, que deu ao time sua

escalação quase definitiva. sacou

do time o centro-médio Dina Sani

pelo santista Zito, tirou o rápido,
mas burocrático, Joel, e pôs o genial
Garrincha; e inaugurou Pelé (que,
além de ter, só 17 anos e nenhuma

experiência internacional, foi para
a Copa machucado) no lugar de
Mazzola.

Aquele jogo fez o mundo
A •

encantar-se com o gemo

primitivo e inocente de
Garrincha. Foi depois de vários

1

•

dribles pela direita que centrou,

rasteiro, para Vavá marcar, quase
sozinho,

.

dois gols, na. cara do
"aranha negra" Yashin.

Depois da nervosa partida
com os russos, veio o cerco contra

a defesa impenetrável do País de
Gales, que só foi vazada uma vez

porque tínhamos Pelé. Aquele gol
antológico revelou a maturidade
do craque, embora ainda

• •

adolescente. Para surpresa geral, o

Brasil passava fácil pela melhor

equipe que a França pôs em campo
em toda a história de seu futebol.
De goleada: 5 a 2.

Na final contra a Suécia, veio

aquele gol de Nils Liedholm logo

•

. , . .

no 1illCIO, aos quatro minutos, para

apavotar todo mundo. Didi foi ao

fundo das redes, caminhando,
lentamente, para o centro do

campo, o "Príncipe Etíope" foi

falando, de um por um: "Calma, a

gente vai encher de gols esses

gringos!". Foi a senha para uma

nova e final goleada de 5 a 2.

Finalmente, o Brasil ganhava
uma Copa, a sua primeira Copa!

Um novo eleitor
A derrota da campanha do desarmamento em

2005 e a elevada popularidade de Lula revelam uma

nova realidade eleitoral. Até então, as elites
intermediárias exerciam grande influência sobre o

eleitorado menos esclarecido. Agora, o eleitorado
menos esclarecido parece se guiar por sua própria
agenda, diferentemente do que ocorria até 2002.

A partir do apoio de jornalistas, profissionais
liberais, acadêmicos e outros estratos da classe média
que o apoiavam, Lula conseguiu vencer o

preconceito que os pobres tinham de um presidente
sem instrução. O "produto" Lula foi diligentemente

,

vendido para a sociedade por formadores de opinião
durante anos. Estrelas da Rede Globo, como Paloma

Duarte, e muitas outras, transmitiram ao público
menos esclarecido que Lula era a esperança de.

transformação, mas sem a sanção e o apoio dos
formadores de opinião ele não teria chegado lá .

Na eleição de outubro, teremos uma nova

realidade cujos contornos apareceram na

surpreendente derrota da campanha do

desarmamento, em outubro do ano passado. De
forma equivocada, acreditei que os artistas da Rede
Globo e demais formadores de opirtião conseguiriam
convencer a população a votar "sim". Engano.

O povo votou maciçamente contra o

desarmamento por desconfiar da capacidade da
Polícia de protegê-los. Foi o grito de independência
do eleitorado inculto e pobre do país. O resultado foi

surpreendente: 63,94% dos votos a favor da venda
de armas e apenas 36,06% contra. Não houve um

.
.

estado sequer onde a proibição de vendas de armas
,

tenha vencido.
O mesmo se passou no episódio do "mensalão".

Lula deveria ter sua popularidade demolida por conta

da perda de apoios junto aos formadores de opinião.
Não aconteceu. Até agora, o povo está julgando
eleitoralmente Lula pelo seu desempenho
econômico e pelo aumento da renda da população

,

\

.

.

mais pobre. A opinião dos esclarecidos está tendo
. ,

pouco peso.
. f

De acordo com última pesquisa realizada pelO!
Datafolha (23 e 24 de maio), Lula tem 60% das.,
intenções de voto na região Nordeste, 48% das

"
.

/ intenções de voto entre os eleitores que têm apenas
o ensino fundamental e 490/0 dos votos entre aqueles J

que ganham até dois salários mínimos. Já Geraldo
Alckmin (PSDB), vence Lula entre os eleitores que,'.
ganhammaisde 10saláriosmínimos (35%a27%) éJ
está tecnicamente empatado junto aos eleitores que.
têm curso superior (30%X320/0). I

,

E uma situação eleitoral nova. Tanto para LulaJ
que fará a campanha sem o apoio camarada da visão

torta de muitos jornalistas quanto para Alckmin, que
não consegue empla-car o discurso da ética e da'
moralidade. Tal situação não é explicada apenas pelo r
comportamento independente das classes menos!

favorecidas. Lula teve certa proteção da mídia)
eletrônica, que não se empenhou e111:l
"desinstirucionalizá-lo'', Ao contrário da mídi�
impressa, que o atacou fortemente.

I

Evidentemente, a eleição de um presidente,
desprovido de apoio nas elites é algo ainda:

. ,

improvável no Brasil. Mesmo perdendo o respaldo"
de muitos, indignados com os episódios do mensalão�Lula tem o apoio dos sindicatos, de segmentos

expressivos do empresariado e não encontra'
hostilidade de setores organizados.

Assim, o presidente preserva apoios itnportantes.
Porém, sem nenhuma dúvida, ele entrará na'

campanha desfalcada de apoios importantes ern

setores da esquerda liberal espalhados entre

professores, jornalistas, profissionais liberais"
funcionários médios do setor privado e até mesmo

no funcionalismo público. Para eles, os pecados do
mensalão são imperdoáveis. )•

•

•

I

Murillo de Aragão, cientista político )

,

Arremessando anões
,

O título do artigo é certamente no mínimo

inusitado. Mais inusitada, ainda, é a razão que o

leva a ser escrito. Trata-se de um caso real, ocorrido
na França e muito famoso naquele país.Uma
danceteria de uma cidade francesa promovia
semanalmente uma competição, que consistia em

arremessar anões à distância. Aquele que
arremessasse mais longe os anões receberia um

prêmio. Não havia qualquer risco à integridade dos
anões, que mediante o recebimento de uma

importância em dinheiro,' se prestavam
,

voluntariamente a ser arremessados.
As autoridades locais decidiram proibir a prática

e isso levou a uma acirrada discussão perante a justiça
administrativa francesa, que culminou com uma

decisão do Conselho de Estado Francês, em outubro
de 1995, proibindo a referida prática. As razões da
decisão consistiram no respeito à dignidade do ser.

humano. De acordo com a referida decisão, a
•

dignidade da pessoa humana tem tamanha

importância que não pode ser afrontada nem mesmo
. ,

com a concordância do cidadão.E de se pens,ar o .

que aconteceria se alguma danceteria brasileira
,

resolvesse adotar a mesma prática. E muito possível
que ninguém se importasse, porque o cidadão

'brasileiro perdeu a capacidade de indignação.
Basta abrir o jomal. Há fome, miséria, criminalidade.

Para confrontar essa realidade, o governo divulga
Indices que comprovam cotno a vida do brasileiro é

boa.
A solução para todos os problemas é a edição de

"Eu me tornei o homem nos relacionamentos. Ultimamente, não consigo manter uma

relação apenas. Existem várias pessoas que eu gostaria de namorar"

•Lindsay Lohan, atriz, 19 anos, eleita uma das mulheres mais lindas do mundo.

•

•

,

,

uma lei ou medida provisória. As leis tudo garantem.
O papel aceita tudo. Embora sejam editadas para
serem perenes, muitas leis apenas são aplicadak
enquanto a "moda" perdura. Outras nem chegam a

ser 'aplicadas. Nesses casos diz-se que a lei "não
,

pegou". Nos casos em que a lei pega, mas afeta certos

interesses muda-se a lei. Há até mesmo casos dé
mudança da Constituição para tentar

"constitucionalizar" leis editadas incensei

tucionalmente.
G mau exemplo, portanto, vem de cima. A

população apenas segue o "tom" dado pela classe .

•

política dominante. Houve época em que os

partidários de um certo candidato justificavam a sua

opção eleitoral com o famoso adágio "rouba, mas

r "
laz .

Atualmente, o adágio poderia ser modificado
para "rouba e não faz" e mesmo assim o cidadão
brasileiro não age. Acomoda-se. Não se rebela. Não
se revolta. Sofre calado. Continua a acreditar que o

Brasil é o país do futuro e em promessas eleitoreiras
,

irrealizáveis. Apenas se amolda à realidade.
É necessário que se mude essa postura. A sociedadb
civil deve se organizarpara pleitear o respeito ao Estad6
Democrático de Direito e aos direitos e garantias
individuals instituídos pela Constituição Federal.
Caso isso não aconteça, brevemente haverá 'a

I

possibilidade de legalização até mesmo do arremesso
-

de anões. Quem viver verá .

Marcelo Harger, advogado
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ISS: CEI DECIDE SE CONVOCA EX-PREFEITO
•

CELSO MACHADO

� Município deixou
de fiscalizar os

,

inadimplentes
durante 11 anos

(

)ARAGUÁ 00 SUL - A CEI

(Comissão Especial de
,

Investigação) da Câmara de

.

Vereadores que investiga denúncia
de suposto favorecimento à

empresa Viação Canarinho no

pagamento de dívida de R$ 190·
mil com ISS (Imposto Sobre.

Serviços), reúne-se na próxima
segunda-feira para deliberar se

,

convoca ou não o ex-prefeito
Irineu Pasold (PSDB) e o atual,

-Moacir Bertoldi (PL). O
(

presidente da CEI, Pedro Garcia

(PMDB) , considera as

convocações como 'remotas,
porém, adianta que a decisão será

tomada pela maioria dos
membros. Explica que, no caso de

Pasold, o questionamento seria a

não fiscalização de empresas

obrigadas a recolher o tributo (a
última investida da Prefeitura
contra inadimplentes com -6 ISS'

•

• "

•

,

Pedro Garcia foi contra investigações

teria ocorrido eI]11994, ainda no

governo do ex-prefeito Durval

Vasel). "De lá para cá constatou

se que a empresa (Canarinho)
vinha recolhendo o tributo à

menor, porque não havia,

fiscalização do setor de tributos do

município, o quê-justificaria a.
convocação (de Pasold) ", explicou
Garcia. Entretanto, segundo o

vereador, Bertoldi pouco teria a

acrescentar já que' no atual

governo' o procedimento vem

Fritsch diz que aliados vão
. ,

indícar flame para vice
[.

)ARAGUÁ DO SUL - "O
candidato a vice na chapa
.majoritária ao governo do Estado

será escolhido pelos partidos da

coligação", disse, por telefone à

Rádio Brasil Novo, o pré
candidato a governador pelo, PT,
José Fritsch. O ex-prefeito de

.Chapecó, que disputou a eleição
'para governador em 2002 - foi o

.

terceiro mais votado entre os três

primeiros e só não chegou ao

'segundo turno por diferença
inferior a 60 mil votos (com o que

'superaria' o peemedebista Luiz

Henrique da Silveira), referia-se
-"

'a comentários de que a vice-
,

prefeita Rosemeire Vasel (PL),
-'estaria cotada para integrar sua
I )

chapa corno candidata a vice-

governador. O petista .não
descarta a indicação do vice pelo

. PL, um dos partidos sondados para
,

formar a coligação no Estado, mas

não fala em nomes. A certeza é de

que o partido não disputará o

governo do Estado em chapa pura.

"
Na quarta-feira passada, em

.encontro que reuniu a deputada
estadual Odete de Jesus e outras

lideranças do PL em [aragua do

,-_ Sul, Rosemeire teve sua

I candidatura a deputada federal
confirmada, em dobradinha com

o vereador Ronaldo Raulino (PL)
que tenta vaga à Assembléia

Legislativa. Entretanto, Fritsch
disse que se sentia "honrado e feliz

se ela for a escolhida. Não tenho

,

I

!
!
I
I

•

preferência por nomes, lnas

tenho urn grande carinho por
,

[aragua do Sul onde fui o

candidato a governador mais

votado em 2002", lembrou. Em

resposta, Rosemeire devolveu os

elogios, usou a expressão
"honrada" para agradecer a

lembrança de seu nome e disse
sua recente enfermidade não será

empecilho para uma candidatura
a deputada federal.Na chapa
majoritária do PT só falta

preencher a vaga de vice, que
deverá sair do PC do B, PL, PSB,
PTB, PY, PMN ou PRB, já que a

deputada federal Luci Choinacki
,

está confirmada como candidata
ao Senado.A visita do presidente
Lula , marcada para dia 23 de

junho, acompanhado por

lideranças do PC do B, PL, PSB,
•

PTB, PMN e PRB, partidos que

integram o governo federal, vai

marcar a arrancada eleitoral do
PT catarinense. As cidades de

Joinville e Chapecó (esta última
forte base eleitoral de Fritsch)
estão no roteiro de Lula, que dia
24 oficializa candidatura a

.reeleição. O cenário da tríplice
.

aliança entre PMDB, PFL e PSDB
em Santa Catarina e PSDB
resolve o problema do palanque
único de Lula no Estado e pola
riza a campanha, já no primeiro
turno, entre Luiz Henrique da
Silveira (PMDB) e o candidato
do PT, José Fritsch. (C M)

sendo feito. No ano passado,
levantamento junto' à Canarinho
constatou dívida ao redor de R$

. 194 mil, relativa aos últimos cinco

anos e paga com dois ônibus
usados. Do montante, a empresa
usufruiu de .500/0 de desconto de

juros, multas e correção monetária

previsto em lei específica,
quitando restantes R$ 19 mil em

,

espécie. O recebimento de dois
veículos pela Prefeitura como

pagamento de parte da dívida está

respaldado pelas leis 3.85, de junho
•

de 2005 e 46,' de dezembro do
mesmo ano, que regulamentou a

primeira. A denúncia feita pelo
secretário geral do PSB, Emerson

•

Gonçalves; baseia-se no fato de

que, aprovada em dezembro, a lei,
como ela própria diz, entraria em

vigor na data de publicação (o que
ocorreu naquele mês), mas com

vigência apenas em 10 de janeiro
de 2006. De fato, as notas fiscais
emitidas daram dos días 15 e 16 de

janeiro .. Foi o que causou

interpretação dúbia, já que as

avaliações foram feitas no ano

passado. Em outro processo, a

Câmara rejeitou a aceitação de
imóvel por parte do município,

também para pagamento de ISS,
. localizado no Bairro Baependi,.
com oito mil metros quadrados e

avaliados em R$ 190 mil, de

propriedade da DJD Imóveis. A

empresa é inadimplente com o

tributo há 20 anos.

Do procurador geral do
,

. município, [urandyr Bertoldi foi o

último depoimento ouvido pela
, comissão no início da semana,

depois de servidores lotados nos

setores de tributação, fiscalização'
e financeiro da Prefeitura e

diretores da Canarinho. O

procurador disse que a tramitação
do negócio entre a Prefeitura e a

empresa aconteceu em dezembro.
Porém a execução foi em janeiro,
conforme comprovam as notas

fiscais dos veículos. Se os membros
da comissão entenderem como

suficientes os depoimentos
prestados até agora, a CEI parte

. ,

para relatório final a ser lido em

uma das sessões do Legislativo.
Entretanto, tanto GonçalvesI

como o vereador Rudolfo Gesser

(PP), prometem encaminhar a

denúncia ao TCE (Tribunal de
Contas do Estado) e Ministério
Público.

\

,

PP distribui candidaturas

para viabilizar a disputa
) ARAGuÁ DO SUL -, Pelo

telefone, o ex- governador
Esperidião Amin (PP) disse essa

semana ao pré-candidato ao

vereador e pré-candidato a

deputado estadual, Dieter

Jansen (PP), que ele (Amin)
continua sendo "oposição

.
'

..

100%", em referência à postura
de tucanos e pefelistas numa

tríplice aliança com o PMDB, e

num claro indicativo que,
embora o. partido tenha sido
isolado da composição com as

outras três maiores siglas na

disputa pelo governo do Estado,
vai concorrer como candida-

. ' .

tura propria mesmo que seja em

chapa pura. "Não pretendo me

envolver nessa discussão, até

porque ainda cogitamos apoio
de outros partidos a quem já foi
oferecido espaço na chapa
majoritária", disse Dieter,
aludindo a tratativas das

Iíderanças do partido que
devem se arrastar ainda pelos
próximos dias até a convenção
estadual do PP marcada para o

próximo dia 29. Na luta por
uma das 40 vagas na Assem
bléia Legislativa pela primeira
vez, Dieter vê na. composição
quase oficializada entre PMDB,
PSDB e PFL dificuldades para

pré-candidatos desses três

partidos a deputado estadual
Carlos Chiodini, Niura dos
Santos e Carione Pavanello,

•

respecti-vamente, na disputa
proporci-onal. Outros partidos

,

que aderirem à triplica aliança,
crê, vão aumentar ainda mais as

dificuldades. Na região ainda há
as candidaturas anunciadas a

deputado estadual de Dionei
Walter da Silva e Evaldo João
J unckes, pelo PTj Ronaldo
Raulino (PL), Ruy Lessmann

(PDT), Iva Petras Konell (PSB),
Ronaldo Raulino (PL) e

Bernadete Hilbrecht (PPS).
Entretanto, Dieter acredita que
o PP possa ter boa representação
na Assembléia a partir de 2007

, por força de um acordo informal
estabelecido entre pré
candidatos do partido. Embora
nada impeça a presença de
outros pretendentes da sigla, na

.distribuição de regiões já
definidas pelo diretório
estadual, ele teria seu próprio
espaço geográfico no Vale do

Itapocu. A região de São Bento
. ,

do Sul ficaria com o ex-prefeito
daquele município, Silvio
Dreweck. Por J oinville, a

vereadora Carmelina Alves F.

Barjona e o ex-vereador

Kennedy Nunes, par ]oinville.
Finalmente, J andir Bellini, ex

prefeito de Itajaí como

candidato daquela região. O

otimismo, disse Dieter, está no

fato de que Esperidião Amin
ainda é "um divisor de águas em

qualquer eleição".

• MOSAICO poi itica@jornalcorreiodopovo,com,br
•

Ganho achatado'
,

O resultado não poderia ser pior. Entre 2000 e 2005, o salário
mínimo subiu 98,68%, passando de R$ 151,00 para R$ 300:
mensais, mas as aposentadorias e pensões maiores que um

salário mínimo foram reaíustadas em apenas 56,46%. Ou seja,
somente nesse período a defasagem já é de cerca de 42%. Mais

•

de 23 milhões de aposentadorias sofrem esse achatamento que,'
em pouco tempo, vai atingir a grande maioria dos aposentados,i
nivelando-os a um patamar horizontal de apenas um mínimo.

,
, '

T

•

,

Teste
Cinco vereadores da

região do Vale do Itapocu
são pré-candidatos a

deputado estadual: por
Jaraguá do Sul, Carione
Pavanello (PFL), Ronaldo
Raulino (PL) e Dieter
Janssen (PP); em

Guaramirim, Evaldo João
Junckes (PT) e por
Corupá, Bernadete
Hilbrecht (PPS), Pavanello
e Junckes reeleitos em

2004, os outros três
eleitos no mesmo ano. Os
cinco, entretanto,
disputando o cargo pela

Ratificando
Tramita na Câmara dos

Deputados projeto de lei que
. determina o fim das penas para

os crimes considerados de
"baixíssimo potencial ofensivo", 3

como o furto de moedas de
pequeno valor ou as agressões
verbais no calor de uma

discussão. Geralmente, os

tribunais não punem essas

práticas, mas a regra não consta
de nenhuma lei.

'

Trânsito
Também na Cãmara está em

análise projeto que extingue os

'controladores de trânsito
conhecidos como pardais. A

fiscalização do limite de
velocidade nas vias públicas
seria feita somente pelas
barreiras eletrõnicas instaladas
nas calçadas e que registrem
velocidade acima do limite
estabelecido, comprovando a

infração cometida. '

j

•

,

,

•

t

I
,

\

, ,

primeira vez:

Quebrada? 1
Comenta-se que a ordem
do dia na Prefeitura de

Jaraguá do Sul é diminuir
o ritmo em todos os

setores, empurrando pra
frente tudo que for

possível no que toca a

compras e despesas. A se

ter como parâmeíro o

péssimo estado da,
sinalização horizontal nas

vias públicas, várias com

iluminação deficiente, é de
se imaginar a quantas
anda o cofre .

Publicidade 1 '

Governista e presidente do )

Senado, Renan Calheiros (PMDB)
recebeu do presidente da

Associação Brasileira de

Agências de Publicidade, Dalton
Pastare, sugestões para tornar
mais transparente a publicidade
do governo. Pastare afirmou que
Marcos Valéria, vencedor de I
sucessivas licitações no governo :

Lula, prejudicou a imagem das
'agências de publicidade no Brasil.

Quebrada? 2
Se é verdade- e algum
vereador deveria se

interessar em saber- que
a arrecadação mensal
bate na casa dos R$ 18
milhões ou mais, é .de
supor que a situação seja
muito mais critica que em

2004, com orçamento de
R$ 186 milhões para
aquele ano. E isso
considerando que não há
uma obra sequer de vulto
com dinheiro do município
que justifique o quadro.

,Publicidade 2
De acordá com Pastare, hoje
muitos briefings não são claros,
nem objetivos, dando espaço a

dneremes interpretações e

propiciando a ocorrência de
verdadeiros exercícios de ficção
nessa área. O que a Abap deseja
é que esse resumo preliminar
seja elaborado de forma a ser

entendido por qualquer '

profissional de publicidade.
Quebrada? 3
Com promessa do então
candidato a prefeito ' , ,

, Moacir Bertoldi (PL) de
cortar 50% dos cargos em

comissão,' o que se viu
nesse um ano e meio foi
exatamente o contrário. O
quadro, nessa área,
inchou. E os salários,
também. Afinal, quantos
são e quanto isso

, representa para o bolso do
contribuinte hoje?

Garantido
As cidades de Chapecó, com

cursos de mecânica industrial, e

Joinville, com enfermagem,
mecânica industrial e

eletroeletrônica, ganham até o

final do mês cinco Cefets, os

centros federais de educação
tecnológica. Jaraguá poderá ter o

seu no ano que vem, No país,
estas unidades descentralizadas

representam investimentos de R$
7,2 milhões,

A

merece MAIS comodidade
"

·lamento ortodôntico, todos os

alizados aqui mesmo na

instalações, que além de

ª,Iizadas,. no centro da cidade.

rto
•

diS
CLíNICA DE ORTODONTIA
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DIA 23: PARTIDO DEFINE POLíTICA DE ALIANÇAS E CANDIDATOS À MAJORITÁRIA E PROPORCIONAL
/

-

•

I

teriam direito a um delegado",
explicou, dizendo estar aguar
dando contato do PSOL ide
[araguá do Sul para participàr a

reunião para escolha ;do
delegado.

Além do deputado estadual
Afrânio Boppré, dissente do PT

que vai tentar a reeleição, o

PSOL tem nominata com cerca

de 30 pré-candidatos à Assem
bléia Legislativa, informou
Konell. Segundo ele, tanto na

.
esfera estadual quanto federal,
o partido negocia alianças com

o PSTU e PCB.
.

A convenção nacional do

partido será realizada t10 dia 24,
um dia depois da convenção
estadual, no Quilombo dos
Palmares, em Alagoas, com

início às nove horas da manhã.
A senadora Heloísa Helena será

confirmada candidata à Presi
dência da República, com o

economista César Benjamin de

více.r'Apesar de recente, o partido
está se tomando forte. Realizamos
uma pesquisa não oficial no

, Estado, onde Heloísa Helena

aparece com 12% das intenções. '

de voto", comentou Konell.
I • .1

Qual a obrigação da iniciativa privada e da população em geral
de doar recursos para financiar as obras de construção de um

Centro' Cirúrgico no Hospital Santo Antônio? A resposta é
nenhuma. E, mesmo porque se o poder público esperar por

i doações em .conta de luz, ainda que com a boa vontade do
I" povo, a obra corre risco de ficar pronta em tempo a se perder de

vista. Falta pelo menos R$ 600 mil para conclusão.

Obrigação
Agora, .

se a administração
municipal alega falta de
verbas, não pode
simplesmente se omitir e

abandonar a obra, parada
desde novembro do ano

passado. Na hora de usá
la durante a campanha
eleitoral, não perderam
tempo. Aliás, o centro

,

cirúrgico está prometido
no plano de governo da

coligação PFUPp, reeleita
em 2004. E, ainda assim,
a Prefeitura não investiu
um real do orçamento do

município para a

construção, que só saiu
do papel graças ao apoio
da iniciativa privada (Ieia
se Malwee Malhas).

Modelo
Tudo indica que Piçarras
pretende copiar o modelo da
Cozinha Comunitária lolanda

•

Brugnago, implantado em Barra
Velha, ambas cidades no litoral

\

Norte. Na semana passada, o

prefeito daquele município,
Leonel Martins (PP), e seu

vice, Ivo Fleith (PP), visitaram
a estrutura, que atua no \

combate à fome e se destaca
em atividades como a facção
comunitária, reforço escola e

horta comunitária.

Otimista
Projeções do deputado
estadual Wilson Vieira, o

Oentinho, para o PT, seu

partido, na eleição proporcional
no Estado: eleger 11 deputados
estaduais e seis federais. Ele
aposta que os candidatos

petistas sairão em vantagem
com relação aos de outros

partidos, e até no comparativo
com as eleições de 2002. E

,

explica o motivo: "O governo
Lula vai fortalecer todas as

candidaturas, inclusive a de
Fritsch (candidato do partido a

governador)". Confiante ele né!

I

CAROLINA TOMASELLI

� Encontre .será no

sábado, quando serão
escolhidos três nomes

com direito a voto

•

SCHROEDER - O núcleo de
base do PSOL de Schroeder
realiza no sábado, em local a ser

definido, reunião para eleição
dos delegados com direito a

voto na convenção estadual do

partido. A convenção será

realizada no próximo dia 23, às

18 horas, no auditório do Dnit,
em Florianópolis, e definirá os

candidatos a deputado e a

política de alianças para a

disputa majoritária no Estado.
A legenda tem dois pré-candi
datos a governador: João
Fachini, de [oinville, e Alber
tina Rosso, da região de Cri-

._

ciuma.

Segundo um dos coorde
nadores do PSOL em Schroeder,
Osnildo Konell, o núcleo estará

representado por três dele-'

gados, obedecendo à propor- ,

_--",-RAFAEL GÜNTHER

Candidatura de Ruy Lessmann ia deputado é homologa dia 29
}ARAGUÁ DO SUL - Defensor

da tese de que "partido que é
. '

partido tem candidato", o
"

presidente do PDT de [aragua do

Sul, Ruy Lessmann, segue firme e

forte na busca de apoio ao seu

objetivo de ser eleito deputado
estadual nas eleições de outubro.
A candidatura dele será homo

logada na convenção estadual do

partido, que aco,ntece dia 29, no '

plenário da Assembléia Legisla
tiva, em Florianópolis. .

"Mesmo que se diga que há um

número excessivos de candidatos,
•

•

Kanetl diz que pesquisa mostra Heloísa Helena com 12% dos votos em se

cionalidade de filiados, hoje em

número de 27. 'Na condição de
um dos membros titulares do
diretório estadual, Konell disse

•

que é responsável também por

acompanhar as plenárias para

eleição dos delegados na região
da Arnvali '(Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu),
onde o partido também conta

COtU núcleo em J araguá do Sul.
"Este núcleo foi criado, mas não

foi formalizado junto ao

diretório estadual, pelo menos

até o mês passado. Mas, pelo
número de filiados (14), eles

outros 27 a deputado federal. Hoje,
o PDT está representado na

Assembléia Legislativa pelo
deputado Nilson Nelson Machado.
Com relação à disputa majoritária
no Estado, o pré-candidato acredita
na confirmação da candidatura do

,

presidente estadual da sigla, Manoel
Dias, apesar das conversações
com partidos maiores, mais

recentemente com o PP de

Esper id ião Aruin. Nacio
nalmente, o PDT tem como

pré-candidato a presidente o

senador Cristovão Buarque.

Vereador diz aguardar parecer do Executivo sobre projeto d-e I'ei
GUARAMIRIM - Autor de

projeto de lei que dispõe sobre

identificação de carros oficiais,
o presidente da Câmara de
Vereadores Marcos Mannes

. (PSDB) disse ontem que

aguarda parecer do Executivo.
,

Aprovado em segundo turno da
sessão do dia 18 de maio, o

projeto foi encaminhado para o

prefeito Mário Sérgio Peixer

(PFL), que até ontem não tinha

,

entendo que a oportunidade deve
ser dada a todos, sem restrições.

I

Vai daí a aceitação, a proposta e a

visibilidade do candidato para que

possa ser eleito UtU legítimo
representante do povo',', defendeu
Lessmann, diante das pré-

I candidaturas à Assembléia

Legislativa anunciadas pelos
partidos da região, em torno de
doze.�

Com diretórios 'do PDT
/

constituídos em [araguá do Sul e
.

Guaramirirn, e contatos COtU

lideranças' também de Schroeder
-,

e Corupá, Lessmann afirma que
sua campanha não ficará restrita a

microrregião, onde é nome de
consenso do partido. Toda a região
Norte, incluindo os municípios de

Campo Alegre, São Bento do Sul,
Rio Negro e Pomerode, integram
a rota eleitoral do postulante.

,
.

A Câmara Federal, o partido
não terá candidato pela

. '_ . , .

nucrorregiao, que apoiara nome a

ser definido com a homologação
das cal1didaturas., Segundo
Lessmann, o partido tem 40 pré-

•

candidatos a deputado estadual e

de altura por 27 cm de largura.
Também deverá constar acima do
brasão "Prefeitura Municipal",
COtU letras medindo 2 CtU de
altura. O vereador disse que a

'

intenção é normatizar o forrnato
da identificação e também para

que a população possa fiscalizar a

utilização dos veículos oficiais,
destinados a uso exclusivo das
atividades inerentes à adrni

nistração pública.

•

': ,

--

of-"
.,

Participação
populàr
Se não tiver confirmada
sua candidatura a

deputado federal, Caubi
.

Pinheiro (PPS), na

condição de primeiro
suplente da coligação
PMOB/PT, assumirá a

vaga de Evaldo João
Junckes (PT) na Câmara
de Vereadores de
Guaramirim. Isso'se o

petista tiver homologada
sua candidatura à

.

Assembléia. E, neste ,

caso, Caubi diz que seu.

mandato, ainda que
temporário, será marcado
pela partíclpaçào popular,
especialmente das '

.

comunidades do interior, ,

"onde estão os problemas
mais caóticos". "A pessoa
pública não pode se

distanciar do povo",
•

resumiu.

Com assento
,

Nas eleições de 2002, o

Partido dos Trabalhadores

elegeu em Santa Catarina cinco
deputados federais: Carlito
Merss, Jorge Boelra, Luci
Choinacki, Mauro Passos e

-

Cláudio Vignatti. Já à
Assembléia Legislativa, oito
petistas assumiram vagas.

.

Estão lá Ana Paula Lima,
Dionei da Silva, José Paulo
Serafim, Paulo Eccel, Pedro
Baldissera, Vânia dos Santos,
Wilson Vieira e o atual líder da
bancada, Francisco de Assis
Nunes.

(

Navez
Confirmadas as

candidaturas de Evaldo
João Junckes (PT) a

deputado estadual e Caubi
Pinheiro (PPS) a deputado
federal, ocupará a vaga na

Câmara de Vereadores de
Guaramirim o médico
Paulo Veloso (PMOB). Pela

coligação Guaramirim Para
Todos (PMOB e PT), o

peemedebista foi o sexto

colocado, coni 436 votos,
dez votos a menos que
Caubi, à época filiado ao PT.
Se Veloso assumir, a

bancada do PMOB passa a

ter quatro vereadores, o
.

mesmo número do PP.

Aprovado
Secretário de infra-estrutura
hídrica do Ministério da

Integração Nacional, Hypérides
Pereira de Macedo, confirmou
aprovação do projeto de
abertu ra e fixação da boca da
barra do R,io Itapocu, em Barra
Velha. A informação foi

repassada ao prefeito da cidade,
Valter Zimmermann (PFL), em

audiência em Brasília na
'

semana passada. Segundo o

deputada Carlita Merss, que
agendou o encontro, o governo
federal vai investir recursos da
ordem de R$ 1,5 milhão e a

assinatura do convênio deve
acontecer até o fim deste mês.

•

•

* *

�i BREITHAUPT
I
,

DESDE1926

•

,

sancionado nem vetado a

proposta.
"O prazo para dar o parecer

(15 dias a contar da aprovação)
•

. já expirou. Se não receber o

projeto até o início da próxima
semana, vou sancionar a lei na

sessão de terça-feira", disse

Mannes, que recebeu informa

.ção extra-oficial de que o

prefeito irá sancionar o projeto.
''Até porque só estou cobrando

o cumprimento de uma leique
, já existe. O código de trânsito é

bem claro neste sentido. Todo
carro de órgãos oficiais, para ser

licenciado, deve ter o brasão",
salientou Mannes.

Pelo projeto, os veículos
oficiais deverão ostentar nas

. portas dianteiras o brasão de

Guaramirim, com 24 em de altura

por 23 ern de largura. O fundo
deverá ser branco medindo 30 cm

•
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OBRA: NOVA ESTAÇAO DE TRATAMENTO SERA CONSTRUIDA EM 2007
•

,. DAIANE. ZANGHELINI
,'----------------------

,

:;fi'� Consumo consciente
G .é o grande aliado para
()i1amenizar efeitos da

[;,uestiagem na reqlão
, JARAGUÁ DO SUL - "SÓ
'J ,

C'
existem duas formas de evitar a

-rn
falta de água em Jaraguá do Sul:

,; o
ou chovendo por alguns dias ou

;:(1
a população economizando

.1, ;,água. Como não se sabe quando .

[f,Oa chuva vem, a solução é mesmo

economizar". A afirmação é do

,í assessor de informação' e
\.... .J

�tecnologia do Samae (Serviço
. ,

. (\J;:Municipal de Agua e Esgoto),
2' [Adilson Mietto sobre o

'r .problerna de abastecimento
� l ,.

z enfrentado nas localidades de
., ,

[' I' Aguas Claras, Krause e Boa
: .Vista, no Bairro Ilha da
, ,

o ,Figueira.
::li, Segundo Miotto, a falta de

c,i ,I
chuva por mais 15 oú 20 dias,

2' )f;
aliada à falta de conscientização

" ' da população sobre o consumo
\...__ l 1.

{'([',consciente, poderão causar o

i"'j.') racionamento de água em todo
o município. Depois disso,

\

também pode começar a faltar
, ' ,

agua, como Ja acontece nessas

localidades. O problema da
.

falta de água começou há 12 dias
,

em Aguas Claras e na região do
,l(f Krause e há três no Boa Vista,
r.n prejudicando cerca de' 6 mil
'J13habitantes. Como não há

•

. ')'l[previsão de chuva forte para os
. ,

J-;j1J próximos dias, a autarquia está
I,j,!' alertando a população para

,

r )t_) "

. ,

I

,

gastar agua somente com o que
for essencial. Evitar tomar

banhos demorados, fechar a

torneira enquanto escova os
.

•

dentes ou faz a barba, manter a '

válvula da descarga sempre bem'

regulada, não lavar o carro nem

a calçada e evitar molhar o

jardim e a rua são alguns
cuidados que podem amenizar

os efeitos da estiagem.
"Economize mesmo que .você
não tenha percebido a falta de

água, pois assim ela pode ser

redirecionada para os locais

prejudicados", explica.
O volume insuficiente de

chuva nos últimos meses baixou
o nível da água em dois ribeirões
do Bairro Ilha da Figueira,
reduziu a capacidade produtiva
dos três mini-sistemas em 600/0.

,

O mini-sistema do Aguas
Claras, que normalmente

captava 12 litros d' água por

segundo, atualmente está

captando apenas três; o mesmo

acontece com o da região do

Krause, que têm capacidade de
captação de 10 litros d' água por

segundo; e o do Boa Vista, onde
a captação era de cinco litros d'

água por segundo, hoje não passa
dos 2,5 litros d' água por

•
PIERO RAGAZZI DE FREITAS

"

�':,p

Captação na estação do centro ainda está normal, mas pode baixar em breve

segundo. Para manter o nível de

água nos três mini-sistemas, foi
instalada uma bomba que

pressuriza água da rede do
centro para as regiões mais altas.
Além disso, o reservatório da
localidade está, há cerca de 10

dias, sendo abastecido por

caminhões-pipa.
Já na.região central, a captação

continua" normal porque a

Estação de Tratamento Central

capta água diretamente do Rio

Itapocu, que por enquanto 'não

foi comprometido pela estiagem.
Miotto admitiu, entretanto, que'
na área onde a água é captada para
ser bombeada às estações
centrais, o nível da vazão baixou

aproximadamente 60 centíme

tros e vem se mantendo assim há
dois meses. O volume de água
captado pela Estação de Trata
mento Central é de 364litros por

segundo, o que equivale a 80% da

produção total do Samae.

-

NOVA ESTAÇAO
9 Samae está adquirindo um terreno no Garibaldi para a-construção de uma nova Estação de Tratamento de
Agua, As obras iniciam no ano que vem e deve abastecer aproximadamente 50 mil habitantes dos bairros

Jaraguá 84, Jaraguá 99, Rio da Luz, Rio Cerro I e II e parte da Barra do Rio Cerro, abastecidos hoje pela
Estação de Tratamento Central. A nova estação terá capacidade para produzir 150 litros por segundo, O
investimento previsto para a obra, que deve ser concluida em 2008, e de aproximadamente R$ 2,2 milhões,

,

': Reclamação sobre telefonia

'�)�',;já virou rotina no Procon
}ARAGUÁ DO SUL - O nú

mero de consumidores insatis

feitos com os serviços prestados
pelas empresas de telefonia fixa
e móvel tem aumentado na

agência jaraguaense do Procon.
,;'ILAs reclamações .deste tipo só

',l· f perdem para aquelas vinculadas
,"!j -a problemas verificados em

,

<11) produtos, principalmente quan-
I, .do o assunto é a falta de quali
',ê' 1 dade e a demora nos consertos.

r,!h Conforme o diretor do
','jJ; Procon, Juliano Nora, a dar de
,-" cabeça ocasionada pelas
?GÍ 'cobranças indevidas de taxas

,,'; .telefônicas tende a aumentar

nos próximos' meses. Isto

porque, existe dificuldade de

acompanhar a legislação que

rege o setor por causa das
constantes alterações
provocadas por liminares na

esfera federal.
. Apenas no mês passado, o

órgão de defesa atendeu 96 casos

de clientes lesados por essas

empresas. A maioria deles (27)
alegou ter que pagar por serviços

•

não solicitados. As con

testações de chamadas supos
tamente não realizadas vêm ern

seguida, com 17 procuras de ;'

esclarecimento. Engrossando a

lista, a insatisfação causada pelo
cancelamento irregular de
linhas telefônicas e a deficiência
no processo informativo das

empresas também aparecem no

balanço divulgado porjuliano
Nora ..

Para auxiliar os COIlS li

midores com dúvidas, o diretor
comenta que quem tiver

problemas' com' o serviço da
Brasil Telecom pode procurar

ajuda no escritório central da

agência, localizado no cru

zamento das ruas Epitácio
Pessoa e Marechal Floriano
Peixoto. Além disso, as

revendedoras da Tim dispo
nibilizam um aparelho .

especial para as ligações ao

tele-atendimento a clientes,
basta procurar estes estabele
cimentos comerciais. (Kelly
Erdmann)

,

,

•

-

EDUC�ÇAO 'MARISTA

o Colégio Marista São Luís é um centro educativo que
através do Instituto Marista busca oferecer a formação
integral de seus educandos.

Propõe às famílias um projeto educativo que harmoniza fé
e cultura de vida, Este projeto destaca os valores da pessoa,

.

aberta aos demais, apresenta a cultura como meio de
comunhão entre os homens, e o saber como compromisso
de serviço.
Vê o homem como uma pessoa livre e original, que, em

relação com a natureza, com os demais e com Deus, nosso

pai, se assume como sujeito e autor de seu próprio
desenvolvimento e história.
Desta forma, o Marista vai de .encontro a sua Missão

.
.

.

Educativa e ao princípio de que, "para educar é preciso ser

presença junto às crianças e adolescentes, demonstrando
lhes que nos preocupamos com eles e estamos atentos

, às suas necessidades".

COLÉGIO
•

•

- ,

SAO lUIS
,

•

Tradição e Modernidade na formação
de uma nova geração.

•

•
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• CORREIO ECONÔMICO
•

Na balança
As exportações catarinenses no mês de maio somaram US$
515,7 milhões, com alta de 12,8% em relação a abril, divulgou
ontem a Fiesc. No acumulado do ano o Estado vendeu US$ 2,3
bilhões ao exterior, número 6% maior que o do mesmo período
em 2005, mas abaixo do crescimento das exportações nacionais,
que foi de 13,8%. Além de estar abaixo da média brasileira, o

aumento dos embarques catarinenses deveu-se em grande parte
à venda de fumo, enquanto outros itens tradicionais da economia
do Estado registraram queda aceníuada.Apesar da recuperação
pontual, a Fiesc mantém a preocupação com os efeitos da política
econômica sobre o setor exportador. Os fatores que levaram à

.

queda das exportações catarinenses nos últimos meses

continuam os mesmos, acrescidos de novas dificuldades. Além
do câmbio, da carga tributária, das tarifas públicas e da .

concorrência desleal, as empresas tiveram de enfrentar atrasos
nos embarques causados por greves como a dos auditores da
Receita Federal.

Segmentos
o crescimento das

exportações
verificado nos cinco

primeiros meses do
·ana foi puxado pelos

, embarques de fumo,
que já é o terceiro
item mais exportado
pelo Estado. As
vendas
cresceram 129,2% e

alcançaram US$
125,8 milhões.

Autopeças (39,3%),
motores elétricos

(24,4%) e portas
(19,6%) também
tiveram altas.Entre os

dez principais itens
da pauta exportadora
catarinense, no

entanto, cinco

registraram queda:
frango,
motocompressores,
artigos têxteis:
móveis e carne suína.
A exemplo dos
últimos meses" as

quedas mais
·

expressivas foram
nos embarques de

• •

Valorização do real
Situação preocupante também
vivem as moveleiras,

•

principalmente por causa

valorização do real frente ao

dólar. Altamente exportador, o
•

setor é um dos mais

castigados pela atual .

política cambial e amargou de

janeiro a maio queda de 24%
,

nas exportações, que
passaram aeUS$ 163,3
milhões .para US$ 124
milhões. A retenção dos
créditos de ICMS previstos'
pela Lei Kandir é outro fator de

pressão, As fabricantes de
móveis precisam desse
ressarcimento do governo
federal, que resiste apesar dos

esforços de várias entidades
representativas,entre elas a

Hesc.

Importações
Puxadas pelo' cãmbio, as

importações continuam em

alta. De janeiro á maio as

compras
cresceram 63,9% e

acumularam US$ 1,2 bilhão. O
saldo da balança comercial
catarinense
ficou em US$ '1 bilhão,
significativamente menor que
o US$ 1,4 bilhão do mesmo

período no ano passado.
,

, . ,

moveis e carne suma,,

segmentos de grande
importância na

economia estadual.
\

Embargo
As vendas de carne

suína estão em

queda-livre em

função do embargo
imposto pela' Rússia.
A redução neste ano

foi de 42,3%.,
passando de US$

· 200,1 milhões para
US$ 116 milhões. Os
frigoríficos enfrentam

problemas e a

indústria alimentícia
tem liderado o

ranking das
demissões em Santa
Catarina.

.

•

Comércio
Levantamento divulgado
ontem pelo Serviço de

.

.

Proteção ao Crédito Brasil

(SPC Brasil) apontou que as

vendas por meio de cheques e

crediário apresentaram
crescimento em maio no País.
No mês passado, as consultas

para análise de crédito feitas
ao banco de dados da

empresa cresceram 11,14%
sobre o mesmo período de
2005. Na comparação com

abril de 2006, o resultado foi
ainda mais expressivo: um

aumento de 26 88% ..

"-

INDICADORES ECONOMICOS
•

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA EURO

COMERCIAL 2,243 2,245 It COMPRA VENDA

PARALELO 2.290 2,380 It 2,846 2,847
PESO (Argentina)

TURISMO 2.195 2,325 It
I 0,730, 0,740

• BOLSAS DE VALORES .. '

.

s: d". ..' .... • POUPANÇA

11 BOVESPA

1,39%

OSCILAÇÃO 0,689PONTOS

34.398 4.42%
It DOW JONES (N. York) 11.014 ·0010/0

11 MERVAL (B. Aires) 1.578 010% R$ 863,55
• NIKKEI (Tokio) 16.951

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• OCORRÊNCIAS P.OLICIAIS

Tentativa de furto
•

, ,

"

,
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•

•

,
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•

•

•

Foi detido o jovem S.C.L., 22 anos, acusado de arrombar um

veículo estacionado na Rua Pastor Albert Schneider, Bairro Barra
do Rio Cerro. A proprietária do veículo estava na rua, próxima ao

Salão Botafogo, quando ouviu o alarme do seu carro disparar e

viu o acusado saindo do local, ern seguida chamou a polícia. O
fato aconteceu por volta da 1 h de ontem.

" Atropelamento
Morreu atropelado na

quinta-feira o Sr. LL.P., 49

anos, que residia em ItajaL
Ele foi atingido pelo carro

GM/Celta de Minas Gerais.
O acidente aconteceu às
15h20min no Km 124 da
BR 101 em ltajaí.

O Sr. LV.B., 32 anos, foi
assaltado por volta das
23h da última quarta-:
feira, Ele caminhava pela
Rua Waldemar' Rau,
Bairro Vila Rau, quando
foi abordado por três
homens que o agrediram
e levaram sua carteira,
contendo vários
documentos e

aproximadamente R$
370,00.

Colisão
O ciclista L.A.P.L,; 47 anos,
morreu em colisão com o

veículo VW/Gol, placas
MOA 5933, O acidente
aconteceu no Km 416 da
BR 101 em Araranguá, por
volta das 21 h de quinta
feira.

•

Veículo

Recuperado I

Foi detido o sr A.A,L" 22
,

anos, por conduzir a moto
Honda CG 125 com chassi
adulterado e registro de
furto, A polícia o abordou
no Km 94 da BR 101 em,

Barra Velha, às 16h de

quinta-feira.

arma,

Apreensão de
droga

,
Três pessoas foram
detidas na noite de quita
feira por porte de droga, Ao
fiscalizarem o veículo dos
detidos, o Fiat/Uno, placas
LXV 7616, a polícia
encontrou 100 gramas de
crack, A apreensão foi
realizada no Km 140 da BR
470 em Rio do Sul.

•

Acidente I
Morreu, nessa quarta
feira, o jovem E.M" 21
anos. Por volta das 19h
ele tinha saído de moto

para ir à faculdade e

acabou colidindo contra
. um veículo na Avenida

'

Santos Dumont, em '

Joinville. E.M. chegou a

ser operado no Hospital
São José, mas morreu às
23h.

Furto em escola
D.R.S., 31 anos, e V.C.J.,

•

35, foram presos em

flagrante na quinta-feira
quando roubavam
materiais de construção

.

em uma escola de Itajaí. A

dupla foi flagrada por uma

viatura da Polícia Militar, e

já haviam retirado três
latas de tinta: e um

capacete amarelo do
interior do Colégio Padre
Pedro Baron. Eles foram
levados à Central de
Plantão Policial de ltaiaí.

Acidente II
o aposentado J.O.R., 82

,

anos, morreu após ser

atingido por um caminhão

quando passeava de
bicicleta. O acidente
ocorreu às 16h desta
quinta, na Rua Fátima,
Bairro Itaum, em Joinville.

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO CONVIDA PARA:

Data: 08 de Julho de 2006
Horário: 21 hOO
Local: Salão da Gruta do Rio Molha
Balle com Banda Sam Remy (ENTRADA FRANCA)
Apoio: Valdir dos Santos

uar em ...

\

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

•

PRECAUÇÃO: MEDIDAS SIMPLES EVITAM GRANDES TRAGÉDIAS

•

• '.

O CORREIO DO POVO

. .

-

LOJAS DE FOGOS FESTEJAM INCREMENTO NAS VENDAS
OS meses de junho e junho, em virtude dos festejos, são a época propícia para que as lojas que vendem

,

fogos de artifício experimentem um lucro maior. Em uma loja especializada em artigos de caça e pesca no

Centro de Jaraguá do Sul, por exemplo, a venda desse produto cresce entre 15 e 20%, perdendo apenas para
dezembro, quando a procura é até 100% maior.
Os foguetes vendidos na empresa podem ser do tipo "tiro" (manual) ou "bateria" (automático). A caixa de

foguetes tipo tiro que mais vende é a 12x1 (com seis foguetes, que disparam 12 tiros fracos e um forte), que
custa R$ 11. Já a caixa do foguete tipo bateria (que pode ser de tiros, cores ou mista) mais procurada é a de
468 tiros, no valor de R$ 75. A caixa mais cara de fogos de artifício é a de bateria para 3.600 tiros, que custa
R$ 395. Já as famosas bombinhas custam R$ 0,50 cada, sendo proibida a venda para menores de 18 anos.

.
"

�' Assalto I
f

, ,

;

;i;'',.
.. .

�\-.:. '"

,

�:� Assalto II
.
".

::" .o Sr. J.P.R.S., 53 anos,
�" teve seu revolver calibre
..
" 38, marca Taurus,

roubado. Na madrugada
de ontem ele estacionou
seu veículo próximo a

Verdureira Dimar na BR
,280, Bairro Vila Rau,
quando saiu do carro foi
abordado por dois
homens que lhe

seguraram pelo braço e o

fizeram retornar ao

veículo. Após pegar a

arma da vítima que
estava no porta luvas, os

bandidos mandaram

dirigir até a Rua Max
Wilhelm, onde desceram
do carro e levaram a

•

DAIANE ZANGHELINI

... Venda de foguetes
cresce em até 20% em

•

lojas especializadas
do Vale do Itapocu

JARAGUÁ DO SUL - A

'tradição de festejar o mês de

junho antecede o nascimento de
Cristo. Para os antigos, o verão,
que nos países do hemisfério

,%
�

��
. . . �

, norte se imcia nessa epoca, era

sinal do início das colheitas. Em
,

uma época em que as alterações
climáticas eram vistas corno

sinais dos deuses, o fogo
representava proteção contra a

falta de chuvas, as pestes e a seca.

No século sexto, o catolicis-

Venda cresce consideravelmente só perdendo para dezembro
.

pessoas soltam fogos de artifício
sem qualquer tipo de cautela.
Levantamento realizado pelo
Corpo de Bombeiros Voluntários
de Jaraguá do Sul constatou que
'aconteceram 168 acidentes no'

ano passado envolvendo

queimaduras. Destes, seis foram
causados por fogos de artifício:
foram dois acidentes mês de

•

junho, um em julho e três em

dezembro. Das três ocorrências

que aconteceram em dezembro,
todas foram no último dia do ano.

"O pior deles aconteceu na

virada do ano, quando um

homem perdeu dois dedos",
lamentou 'o subcomandante do

Corpo de Bombeiros Voluntários
de [araguá do Sul, Jean Carlos

,

mo passou a associar esta celebra-

ção ao aniversário de São João e,

no século 13, os portugueses
incluíram São Pedro e Santo
Antônio nas festanças. Além da

fogueira e da quadrilha, existe a

tradicional queima de fogos de
artifício, como bombinhas e

rojões, para espantar o mau

olhado. Mas a diversão por vezes

vira tragédia quando as pessoas
desconhecem ou não têm

consciência sobre os problemas
envolvendo queimaduras e suas

•• 1'\ •

consequencras.

Na região do Vale do Itapocu,
embora não se tenha o costume

de soltar balões (que agora' é

<,proibido pela Lei n? 9.065, de

Crimes, Ambientais), muitas

•

I

Walz. Segundo Walz, a maioria

dos que se ferem são homens

adultos, alguns até sob efeito de
álcool, o que torna o perigo ainda

•

malar.

Apesar de ser contra a soltura
.

de fogos durante os festejos
juninos e julinos, o subcoman
dante alerta que alguns cuidados

imprescindíveis devem ser

tomados por aqueles que não

abrem mão da prática. Ele

ressalta, por exemplo, que o local
deve ser aberto e distante de matas

e residências, para evitar que o

fogo se alastre. Também é impor
tante colocar o fogo de artifício
sobre algum objeto fixo (como
uma haste de ferro) e manter uma

certa distância antes de soltar. "Isso
minimiza muito a possibilidade de

alguém se machucar", afirma.
Os pais também devem

impedir as crianças de mexer com

esse material e até mesmo de

comprar bombinhas, comumente

vendidas sem restrição alguma nas

., festas da região.

1

,

Casal cai de moto por causa de buraco na Ezídio Peixer
•

/

Contorrne os moradores.da Avenida Ezídio Carlos Peixer, o tráfego intenso
de caminhões e a falta de manutenção na via estão incomodando. Para
Ataliba Eleutério que reside há oito anos na região, três buracos no

asfalto ocasionaram rachaduras na casa onde vive. Ele explica que a

construção está prejudicada desde a abertura da rua para o conserte de
encanamentos de água, em 2004. Depois disso, mesmo com a operação
tapa-buracos da Prefeitura, realizada em seguida, as infiltrações são
visíveis. "São três em um só, isso aqui está terrível", reclama
Além desse, outros buracos também prejudicam o trânsito de ciclistas
e pedestres. Um deles, próximo ao local onde Jonas Furlan se acidentou,
obriga estas pessoas a andar na pista. É o caso os primos Leandro e

Wilson Junior, de 12 e dez anos respectivamente. Os dois dizem que
I ficam com medo, mas, como gostam de pedalar acabam enfrentando

•

os perigos.

GUARAMIRIM. - Um casal de
motociclistas se acidentou na

manhã de ontem, 16, na AV�llida
Ezídio Carlos Peixer, Bairro Ilha
da Figueira. O condutor, Jonas
Furlan, tentou desviar de uma

bicicleta, perdeu a direção e caiu

no barranco ao lado da estrada.

Segundo moradores, a culpa pela
queda foi de um buraco no asfalto,
/

E que a rua não possui acosta-

mento e, para poder transitar, os

ciclistas precisam subir na pista,
driblando as rachaduras. Para
evitar um atropelamento, Furlan
teve que passar por cima das
tachões e quando chegou na

curva, cerca de 50 metros depois,
", CESAR JUNKES

OS BURACOS

•

Primos se arriscam andando de bicicleta na pista sem acostamento

,

caiu. Ana Paula Pereira, 17, e Jonas
Furlan, 23, sofreram apenas

escoriações leves pelo corpo e

foram encaminhados ao Pronto
Socorro do Hospital São José, para
exames. (Kelly Erdmann)

,

Ladrões invadem salas comerciais sem deixar rastro
JARAGUÁ 00 SUL - Três salas

comerciais do edifício Royal Barg,. ,

na Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca (em frente ao Posto

Marechal), foram invadidas na

madrugada de ontem por•

criminosos, que roubaram
mercadorias, diriheiro e

equipamentos eletroeletrônicos.
O curioso é que apenas a porta da

frente do edifício foi arrombada,
•

o que dificulta as investigações,
já que os ladrões não deixaram

,

qualquer rastro.

Uma das vítimas foi Liane
Beatriz Franz, proprietária de uma

loja de acessórios e bijuterias. Ela
conta que os ladrões levaram R$J
3 mil em dinheiro e ern

mercadorias, como bolsas. e

óculos. Também foram levados
cinco computadores: quatro
equipamentos de uma central de
reservas de hotel e mais um de
Ulna imobiliária. Eles também

. / .

tentaram entrar em um escntono

de engenharia, mas não

conseguiram. Proprietários e

funcionários dos estabe
lecimentos que foram trabalhar

pela manhã encontraram as

portas chaveadas, como se nada
.

tivesse acontecido.
,

A Polícia Civil ainda não tem

idéia quem sejam ou quantos são

os ladrões, mas suspeita que são

pessoas experientes nesse tipo de
crime e que provavelmente
utilizaram uma chave especial.
(Daiane Zanghelini)

•• •
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PARA O ATAQUE: PREPARAÇÃO COM AMISTOSOS
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() � Segundo o técnico
•

I( Maurício Berti, o ponto
�� forte da equipe são as

,,'r[iogadas de ataque
·

)�(

eo }ARAGUÁ DO SUL _ Elas
fazem bonito e cada vez mais

;"';estão conquistando o espaço
;' iq ue era do m in ad o por
::[�homens. Corn as meninas da
::i equipe de futsal feminino de

::hIJ araguá do Sul, a história não

é diferente. Mesmo com idade
entre 14 e 16 anos, já mostram

em quadra muita experiência
em competições e

destaque na categoria em

Santa .Catarina. No

-

sao

ano

passadc.. com uma equipe
jovem, J araguá do Sul
terminou em sexto lugar. Em

2006, o objetivo é terminar

entre os quatro finalistas.
"N osso ponto forte é o

ataque. 'Vamos aproveitar esse

,

), .

, -.' "

�'�r. ,.-

Agda Cristina, ala

•

". . ". .

tempo que resta ate o InICIo
o

da competição para melhorar
a parte defensiva. Além disso,
estamos treinando muito as

jogadas de bola parada", disse
o técnico da equipe, Maurício
Berti. Segundo o treinador, a

equipe titular é bem

homogênea e é difícil apontar
um destaque individual. O

objetivo agora é evitar as

lesões, já que antes da Olesc
elas vão disputar duas etapas
do Estadual .

"Vamos tomar o máximo
cuidado para que isso não

aconteça. Se chegarmos sem

problemas de contusão na

Olesc, temos chance de brigar
pelo título", comentou Berti.
No campeonato estadual, o

time é o líder da competição
e tem o melhor ataque até

agora. "Mas nosso enfoque
/

todo na Olesc. E
c o rnp e t iç ão

/

es ta

principal
a

da
. ".

categoria neste ano ,resumIu
/ o

o tecruco.

Para ele, o fato de jogar em
.. . ".

casa val ser importante, ja que
a torcida e a presença dos pais
vai ajudar bastante. "A gente
sabe que tern pais de atletas

que p e d ir am férias n e s te

período para acompanhar os

jogos. Junto com a presença
da torcida, sei que vai ser

,

importante para o time", disse'
Berti. '

\

Ana Jéssica, ala Brenda, ala

Local dos Jogos: Ginásio Artur Müller
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Diany, ala Greice, goleira Jéssika, ala
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Técnico Maurício Berti conversa com as meninas durante um amistoso que elas fizeram contra Blumenau (alto). Preparação tem sido intensa

\

" 6°
.J ,

2005 )

�wAliJo's

(2004
i&.,' '. � >.", • ',,' !l>

� Não participou
,

,

'\-:< ','

'J2003 5° I e,
;. -

,

t,,',,-,_' �

I
' ,� .

Não participou I, 2002 I
- I' "''?l

2001 2° , I
, I(®.J )

,

CESAR JUNKES

•
,

,

"

.,,-,-,:_-,-' ",

,,, ,

,

Bruna, pivô

•

..

Letícia, ala • TÉCNICOS

•
•

Maurício Berti

-,

, ,
,.

,

, , ), 1 ,-
�

o
"

'- ,

· ,
,_ ,

-, ,
. _

,

Manoela, ala Natasha, fixa
· ; .

. "'.' ;

,

Raumak ,
•

•

• • O Boticário
•

•
�. ' ,

,

Wiler,

Anderson Bortolini (auxiliar)
• •

,
•

• Malhas Mohr
,

•

•

•

Samantha, fixa

,

.. NUMEROS
,

• �., �.' (".,- ,��,,,,-, <. ". '_

-iClassificàÇáo nas outras edições "

�'.' "";""<""C,�,..':.( • " .,'.• _ . . •

2005
<Ill

' , , • ,

�, -,I-,

I. Ghapecó ,
I

2004 Chapecó I
)

2003 Fraiburgo �,
2002 Orleans
2001 . Fraíburgo

· Principais, adversários
.. '_ , _, ,.

Griciúma
Ghapecó
Blumenau

."

":"''''''$
�--- ","

-""� ;;-''-'" • '*,.- .

· Outros participantes. .

, .'
. ':»

[ _' .o' . ,
.

'; 1:' '-.
" "

'.
�.'

, •

Joinville
. ;"

.

Florianopolis
Gaspar
He'ival d:Q�ste

_•.

�-�
Iporã d'Oeste

-� -""'41( Lagufla ... " ....., _••�
Ponte Alta do Norte
Rio dO Sul
Rio Negrinho :

l.*,'t:n _-'"

B
. , '''" _,Wf ,::"",,�'n"l':,i""':'�

� • res ,a.rra.s ., ',,.l

Tunápolis
iL:.Xaxim �

\'

· ,

.:.....J
_'--,

* Os participantes serão confirmados
oficialmente na segunda-feira

·

Patrocinadores ,!..
.

c.. . "

""".�''',: .. ,-
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MAIS DUAS: GOLEADA E SUFOCO

•

•

,
'

•

•

KELLY ERDMANN
•

.... Nossos vizinhos
,

deram um show e

impuseram a maior
goleada da Copa

GELSENKIRCHEN', (ALEMA
NHA) - A Argentina deu um

show de bola no Granada da
AufSchalke Arena, em

Gelsenkirchen, e aplicou em

Sérvia e Montenegro a maior

goleada da Copa: 6xO. Foi um

verdadeiro baile da equipe
treinada por José Pekerman, que

promoveu a estréia de, Tevez e

Messi no segundo tempo - cada
,

um mareou um gol. Além deles
marcaram Rodríguez (2),
Crespo e Cambiasso.

Ao contrário de outras
/

partidas da Copa do Mundo em

que os times vencedores'
, ultrapassaram as 20

finalizações, a Argentina não

precisou de mais de 11 chutes
ao gol de Sérvia e Montenegro
para construir a goleada por
6xO. A perfeição da pontaria

'" ,' ... , ..
,,..._ "�o _. �'.

mareou o desempenho da

equipe treinada. por José
Pekerrnan, que chutou apenas
duas bolas para fora - das nove

que foram na direção do gol, o

, ,

(VINCENZO PINTO/AGENCE FRANCE PRESS/AE)

'.' '-.',' -....., -,.- '.

Tevez comemora com os companheiros do banco o seu primeiro gol em Copas do Mundo

goleiro J evric só pôde defender
três.

VITÓRIA LARANJA -

,

Sem surpresas, a Holanda bateu
a Costa do Marfim por 2xl, '

ontem, no Estádio Gottlieb

Daimler, em Stuttgart, e

garantiu a sua classificação às

oitavas-de-final da Copa do
Mundo. De quebra, a-Argentina
também avançou.à segunda fase.
Fora do último Mundial, em

2002, os holandeses ocupam a

, segunda colocação do Grupo C,
'

com seis pontos. Os gols
holandeses foram marcados por,

,
,

II RAPIDINHAS DA COPA ",
•

Portugal x Irã
o técnico Luís Felipe Scolari disse ontem que o time precisa
melhorar muito se quer "prosseguir na Copa do MundQ. Para tentar
esta melhora, o treinador conta com a volta do meia Deco, hoje às
10h, que estava contundido e não enfrentou a Angola. Ele entra no

lugar de Simão. A outra mudança é a entrada de Costinha no lugar de
, Tiago. Já os iranianos podem perder o atacante veterano Ali Daei,

que não foi bem na estréia coni o México e deverá ficar no banco.

República Checa x Gana
, '

Para o jogo de logo mais, às 13h, o técnico checo Karel Bruckner
não poderá contar com o atacante Koller, que se machucou na vitória
por 3xO em cima dos Estados Unidos, No seu lugar entrará Lokvenc,
mantendo o esquema 4-5-1, Já os jogadores de Gana esperam

',melhorar a definição, já que perderam muitos gols contra a Itália.

Itália x Estados Unidos
, ,

,

O jogo de hoje, às 16h, promete ser quente. Tudo porque o atacante
Eddie Johnson, dos Estados Unidos, disse que a equipe está preparada
para uma guerra, depoiS de passarem a semana em uma base
militar americana na Alemanha, Os italianos contam com a volta de '

Zambrotta, no lugar do lateral-direito Zaccardo. Gattuso ainda se

recupera de uma lesão e deve voltar apenas contra a República
Checa.

'

,

,

,

,

Van Persie (22 minutos) e Van

Nistelrooy (27 do primeiro
tempo). Os : africanos
descontaram com Koné (37 do

primeiro).
,EMPATE EM HANNO

VER - Cabeça-de-chave do

Grupo O, a seleção mexicana

decepcionou ao empatar por
OxO com Angola ontem, em

Hannover. Mesmo com um

jogador a mais por 15 minutos,
o time de Ricardo Lavolpe não

conseguiu chegar ao gol. Com
o resultado, o México chegou

,

primeira colocação da chave, '

com quatro pontos, contra um

dos angolanos. A liderança
pode passar a Portugal neste

sábado, quando os comandados
de Luiz Felipe Scolari medem

forças com o Irã, que ainda nâo

pontuou. As duas equipes
fecham sua participaçâo na

primeira fase db' 'Múndial na

próxima quarta-feira, às 11h (de
Brasília). Enquanto Angola
enfrenta o Irã, em Leipzig,
Portugal e México medem

forças', em Gelsenkírchen.

II ll,NHA DE' FUNDO

,

aos quatro pontos e aSSUll11U a
•

JULI�.jlj\R PIVATTO

Na França também
Enquanto o atacante Ronaldo
vem sofrendo com bolhas,
tonturas e febre, o caso do
meia francês Malouda é um

pouco mais grave, Ele não
participou da partida de

,

estréia contra a Suíça (que
ficou OxO) porque teve uma

crise de hemorróidas. Operado
'na terça-feira, ,ele disse ontem

que já está pronto para voltar.

Sempre tem alguém pior,

Brasil x Austrália
Dando uma de palpiteiro,
acredito que vai ser um jogo
muito difícil. Como foi contra a

Croácia, O técnico australiano
já vem dizendo que pretende
poupar alguns jogadores
pendurados, Mesmo assim,
não será uma tarefa fácil para
o Brasil, a não ser que o

quadrado mágico faça jus ao
,

nome. Ronaldo está

confirmado, mas Parreira
disse que se ele não for bem,
vai para o banco contra o

,

Japão. E esperar para ver.

.'

Treino de ataque marca adeus
,

da seleção em Konigstein
KÓNlGSTEIN ( para a ponta para fazer a cobertura

- Kaká pela direita ou Ronaldinho
,

pela esquerda.
Na seqüência, o mesmo time

praticava marcação sob pressão.
'

Quando o time recuperava a bola, '

invadia a área com toques rápidos.
Nesse momento do treino,
Parreira, que normalmente
acompanha calado os treinos,
gritou bastante para motivar os

,

jogadores - "Encosta pra ajudar o

companheiro" e "Tem que atacar

com três na jogada", foram

algumas das frases ditas.
O último treino antes do jogo

contra a Austrália será feito neste

sábado, às 18h15 (13h15 em

Brasília), já em Munique, na

Allianz Arena, local da partida,
que será disputada às 18 horas lá

(13 horas em Brasília). A
•

delegação deixou Kõnigstein
ainda ontem.

.

De encher os olhos
A Argentina deu um show de
futebol ontem. No primeiro
tempo, toques rápidos e

envolventes que deixaram o

placar em 3xO. Depois do
intervalo, com Tevez e Messi
inspirados para buscar uma

vaga no titular, outro passeio.
Os herman os são, no

momento, os principais
candidatos ao título, Vamos
ver como se comportam
contra os holandeses na

última rodada desta fase,

,

COPA DO MUNDO
, Gl1IpoA
Alemanha 4)(2 Costa Rica

•

Polônia 0)(2 Equador
Alemanha 1)(0 Polônia
Equador 3)(0 Costa Rica
20106
11 h Costa Rica x Polônia

, ,

11 h Equador x Alemanha
GrupoB
Inglaterra 1 xO Paraguai '

T. Tobago OxO Suécia
Inglaterra 2xO T. Tobago
Suécia 1xO Paraguai
20/06
16h Paraguai x T. Tobago
16h �uécia x Inglaterra
Grupo C
Argentina 2x1 C. Marfim
Sérvia ,Ox1 Holanda '

Argentína·6XO Sérvia
Holanda 2x1 C. Marfim
21/06
16h C, Marfim x Sérvla
16h Holanda x Argentina
GrupoD
México 3x1 Ira
Angola Ox1 Portugal
México OxO Angola
Hole

,

.

10h Portugal x Irã

GrupoE
EUA Ox3 Rep. Tcheca
Itália 2xO Gana

.

,

Hoje'
13h Rep. Tcheca x Gana
16h Itália x EUA

.. ,
Grupo F
Austrália 3x1, Japão
Brasili xO Croácia
Amanhã
10h Japão x Croácia
13h Brasil x Austrália

...çrupo G
Coréia do Sul 2x1 Togo
França OxO Sulça
Amanha

.. 16h
. França x Coréia do Sul

18/08
10h Toga x Sulça
GrupoH
Espanha 4xO Uorlnla

, Tunisia 2x2 Arábia Saudita
18/08
13h A. Saudita x Ucr&nla
16h Espanha x Tunisia

movimentação rápida do ataque, '

com tabelas para evitar a forte

marcação da Austrália, adversária
de domíngo, foi a prioridade do
técnico Carlos Alberto Parreira
no último treino da seleção
brasileira em Kônigstein, realizado
ontem, no SportPark. Parreira
dividiu a movimentação em várias

partes, sempre com o objetivo de

preparar o ataque para escapar do
contato com os australianos, mais

,

fortes fisicamente.
Na primeira parte, o time

titular completo, à exceção dos .

zagueiros e do goleiro Dida,
treinou saídas rápidas em contra- '

ataque, em que o objetivo era

acionar o mais rápido possível os

membros do quarteto - Kaká,
Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e

.

Adriano. Na subida ao ataque de
um dos laterais, um dos meias caía

•

Tietagem
Os jornalistas, especialmente
os estrangeiros, promoveram
um tumulto no final da coletiva
de Ronaidinho Gaúcho ontem,

Segundo o site do Terra,
depois que o assessor de

imprensa da CBF deu por'
encerrada a última pergunta, o

frisson foi grande e.o empurra
empurra da imprensa para
conseguir um autógr-afo do
melhor jogador do mundo. A

disputa terminou em

empurrões e até discussões

ásperas.

No Haiti
•

O Haiti é um dos países mais
pobre das Américas, e

também um dos mals
apaixonados por futebol. Por
isso, a Organização
Internacional para as

,

Migrações distribuiu vários
televisores entre as

comunidades, mais pobres do

país. Foram 25 bairros
,

"contemplados" com os

aparelhos, todos na capital
Porto Príncipe. Esta entidade é
filiada a Onu.

Alemão no apito
o juiz do jogo do Brasil e

Austrália será o alemão
Markus Merk, um dos mais
reconhecidos do mundo. Foi
ele quem comandou a final da
Eurocopa, em que a Grécia
derrotou. Portugal com 1 xO. ,

Ele tem 44 anos e está no

quadro internacional. desde
1992 e já "apitou Brasil 2x2

,

Turquia, na Copa das

Confederações de 2003.
Nesta Copa, Merk trabalhou
na vitória da Holanda por 1 xO
em cima da Sérvia e

Montenegro.

','.
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�TI NOVELAS

•

� G!�080 - i 811

Sinhá Moça
o Barão revela a Coutinho que só lhe
vendeu Adelaide porque já sabia que
José Coutinho queria se casar com ela.
Adelaide confessa para Frei José que
está esperando um filho de José
Coutinho e que morre de. medo dele
nascer negro. �inhá Moça/se recusa a

comer, deixando yirgínia e Cândida
muito preocupadas. Rodolfo fica
sabendo do desânimo de Sinhá Moça. O
Barão chama um médico para examinar
a filha e ele o aconselha a permitir que
ela se case com Rodolfo. Dimas ensina
a Mário o ofício de tipógrafo e é gentil
com ele, Juliana não gosta. Sinhá Moça
confessa para Cândida que Rodolfo é o

Irmão do Quilombo, deixando-a pasma.

} GLOBO - í9H

Cobras e Lagartos
'Duda apela para a conselheira do

juizado, mas Estevão leva Sushi. Duda

promete ao menino que ele irá voltar.
Ramires e família estouram o crédito

que Foguinho lhes deu na Luxus.

Foguinho manda a segurança colocar a

família para fora. Bel diz a Estevão que
quer conversar com Henriqueta para
adétar Sushi. Ellen assedia Foguinho no

provador. Sushi implora que Bel leve-o

para ver Duda. Leona teme que Duda e,

Bel se reaproximem por causa de Sushi.
A família de Foguinho faz uma

manítestaçào na porta da Luxus.
Foguinho fica atônito quando Shirley
avisa que estão em greve de fome. Dr.
Alberto fica petrificado ao ver Martim.
Bel leva Sushi na garagem dos
Lagartos.

� GLOBO - 21H

Belíssima
Gilberto e Vitória não são atingidos.
Regina da Glória obriga Jamanta a se

casar com ela. Gilberto acha que os

tiros foram para ele, mas Vitória duvida.
Vitória pergunta a Bia se mandou que
atirassem nela. André aconselha Vitória
a sair da cidade. Alberto se enfurece

quando Mateus conta que Mônica e

Cemil voltaram. Giovana abraça Cyro,
ao vê-lo entrando no coquetel e diz que
sentiu saudades. Jamanta diz a Pascoal

que não pode se Casar porque não tem
documento e nem sabe seu verdadeiro
nome. Katina e Murat se reconciliam.

Freddy dá um cheque para Safira no

valor da dívida de Murat. Bia e Medeiros
chegam à delegacia. Gilberto apresenta
os bandidos, que apontam Medeiros
como mandante dos tiros.

-

� ss'r - 18h3i)

Rebelde
Mia diz a Miguel que sua cabeça lhe diz
uma coisa e seu coração outra. Ela o

beija, diz que sempre sonhou ficar com
. ele pelo resto da vida e jura que não tem

nada com Gastão. Miguel diz que
também não tem nada com Romina.
Pilar diz a Téo e Raquel que sua saia não
descosturou por acidente e acusa

Roberta e Josy. Roberta diz a Josy que
está fazendo mal a si mesma ao tentar
manter Téo a seu lado, pois está claro

que já não têm nada em comum e o

melhor é que terminem o

relacionamento.

� liECoRD� 19h15

Prova de Amor
Lapa e Murilo carregam Clarice. Gerião
está cercado por Bruque e sua galera.
Gerião diz que não vai aceitar dinheiro
nenhum para se afastar de Lola. Bruque
ameaça Gerião. Ella chora e Baltazar'a
consola. Pestana está com Toquinho no

colo morrendo de ciúmes. Ella
confessa para Baltazar que inventou
toda a história de sua família e que sua

mãe foi presa injustamente. Ella briga
com Pestana. Ella beija Baltazar. Daniel

.

e Nininha correm pela mata. Um bicho
segue atrás deles

� RECORD '- 21 [1

A Escrava Isaura
Até o fechamento' desta edição os

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

��FESTIVAL
Em julho, São Paulo vai
ganhar uma mostra que vai
homenagear um cinema
cada vez mais promissor.
Trata-se do 10 Festival de
Cinema Latino-Americano,
que reúne mais de 100
filmes - dos clássicos até os

modernos. Entre os

clássicos da programação,
,

"Lucia" - do cubano
Humberto Solas - e

"Barravento" - de Glauber
Rocha. A mostra acontece
no Memorial da América

•

Latina, no Cinesesc e na

Sala Cinemateca, de 10 a 16
de julho ..

•
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��PODEROSOS I
Tom Cruise lidera a lista

•

��PARECIDO
,

\

"Cobras & Lagartos"
virou motivo de

•

piada. Vários

personagens e

situações são .1

idênticos ou
;-;.;

parecidos com os
de outras novelas.
Agora.é a vez de
Francisco Cuoco,
que morreu e voltará
como um fantasma.
Em "A Viagem", cula
reprise está no ar na

.'

Globo, aconteceu o

mesmo com

Guilherme Pontes ...

das celebridades
mais poderosas do

mundo, divulgada
na última quinta-feira

•

pela Revista Forbes.

Depois de ser muito
criticado por conta de
suas declarações de
amor exageradas por
Katie Holmes e pelos
dados "bizarros"
relacionados ao nascimento
da filha do casal e a prática da

cientologia, Tom conqulstou
o primeiro lugar da
lista.

��RANKING
E tem brasileiro se

destacando entre a

lista das 100
Celebridades mais
Poderosas do
mundo, divulgadas
revista Forbes. O
Brasil conta com

três representantes
na seleta lista:

;.;,

,Ronaldo, que
aparece na 53a

.. posição, Gisele
Bündcfi�n, que está
no 710 lugar, e '

Adriana Li!11a, a
-;';',' ',;

\

penúltima do
ranking.

.i

��REBOLADO
.

Shakira tem dado
aulas para a seleção
inglesa de futebol. A
matéria é rebolado. O
time pretende usar as

dicas da professora na

hora de comemorar os
,

gols. "Mostrei a eles
como rebolar igual a

mim. Eles podem usar

a coreografia se

ganharem, mas acho
.

.

que são muito tímidos

para isso". A cantora
está na Alemanha para
promover seu novo

álbum, Hips Don' t Lie.
•

. R e d a C a o @ j o rn a I C o r r e i o d o P o V o . C om. b r

Feijoada
Todo o sábado a partir de hoje, será servida uma

deliciosa Feijoada nas dependências da: Recreativa
Duas Rodas ao meio dia, com o custo de R$ 15,00

,

por pessoa. Reservas pelo fone 32751135 ou

99535617 com Simone e Adilson

OIVULGAÇÃO
•

-

-

7a Noite da Sopa
Acontece hoje a 7ª 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.

Frutos do Mar
Está de volta a partir dessa terça-feira, 20, o

restaurante "linho Batista", servindo um variado

cardápio de frutos do mar. No almoço tern buffet e a

noite "à la carte". Endereço, Rua Presidente Epitácio
Pessoa, 51�, -ao lado da Escola Abdon Batista, fone
3275-1903.

Curupira Rock Club
Hoje, 17, tem show dos Garotos Podres no Curupira
Rock Club, a partir das 22h30mi11. Esse show estava

marcado dia 21 de abril, luas foi adiado devido ao

grave acidente do guitarrista da banda. Os ingressos
.

continuam sendo vendidos normalmente nos postos
de venda, ao valor de R$ 15 reais, e quem comprou

para o dia 21/abril, poderá utilizar.

Rodeio
De 1,6 a 18 de junho acontece o IV Rodeio Crioulo,
no CTG Velha Querêncía, Bairro Rio da Luz. Sábado
tem baile com Grupo Chamamento e Chiquito &

Bordoneio, e no domingo Os 4 Gaudeiros. Haverá
também um telão domingo para assistir o jogo da

Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

•

As amigas Elis e Eva no .maior estilo anos 60, em jantar no Clube Atlético Baependi,
divulgando a 3a Festa do Vinil que acontecerá na boate Combat no próximo dia 30

Comemora
idade nova

nesse

domingo, 18
de junho, Eloi
Duarte
Mattos. A

esposa Sonia
.

e os filhos
David e

Fernanda,

desejam
muitas
felicidades.
Parabéns!

•

Aniversariantes do dia

11/6
Albano Kanzler

Isolde Engelmann Rengel
Rafael S. Porto

Flávio R. Ramos

Dalianna Garcia

Juçara Maria Amádio

Ana Luiza Wenk dos Santos
-

Hamilton J. Miranda

Eno Mathias

Ricardo Jensen
,

Neide Maria Lenzi

Tobias Milani Dietrich

18/6

Jorae Luis Correa

Maria de Fátima Schubert
, Valdir Deretti

Pedro Pessate

Adelino Bompani
.

Larissa M. Marquardt
Egan César Behling
Gustavo H. Bertoldi •

Erick S. Martins

Edmundo Fiedler

Cecília W. Schneider
.

João Francisco Chaves

Denise Maria Katshowski

Mariana S. Kath
, . Eloi D. Mattos

•

Claudia Biehl

,

II HOROSCOPO '

, .

Aries 20/3 a 20/4
Você foi mordido por um mosquitinho que lhe

inspirou a fazer grandes mudanças ... Ei, isso

significa que você vai se atirar na primeira coisa

que aparecer? Cuidado com a impulsividade,
amigo carneiro. Melhor pegar leve e dar a mão
para quem está a seu lado. O caminho

'

enlameado logo se transformará em um jardim
de flores.

Touro 21/4 a 20/5.
Amores e diversão, tudo de bão. Aproveite que
o princípio do prazer está em alta neste final de
semana e ponha logo aquelas idéias românticas
em prática. Ah, não sabe quais são, é? Não se

,

faça de bobo, taurino, aquelas idéias bem
,

.

ousadinhas que andam rodando na sua cabeça
Há dias. Vamos lá, olhos expectantes estão
mirando você ...

Gêmeos 21/5 a 20/6
Céu de brigadeiro, infinitos horizontes. Em vôo

•

solo ou muito bem acompanhado, liberte seus

sonhos no mundo. Celebre a vida, faça a festa,
.

mas não gaste todas as suas economias ... Não

esqueça daquele projeto bacana, você ainda
tem muitas milhas a cobrir até chegar ao seu

destino. Nos negócios e no amor, tudo de bom.
Fique de olho no combustível.

•

•

Câncer 21/6 a 21/7
Sua concha rola pra lá, rola pra cá, gira o dial,
troca de canal, não consegue sossegar. Não
sabe o que você tem, caranguejo? Você está

precisando acariciar e ser acariciado. A cura é

procurar sua(s) pessoa(s) querida(s) o mais

rápido possível e atacar. Com calma, é claro.
Vale abraço, beijo, amasso, o importante é

responder aos apelos do coração.

Libra 23/9 a 22/10
Sabe aquele segredo que você pensava em

manter congelado até sabe lá quando? Não vai
dar. O primeiro indicio será um batidão mais
forte ern seu peito assim que olhar para a tal

pessoa, O estilo libriano é não apressar as

coisas, mas às vezes não há como evitar. Se
tudo terminar em confusão, que seja, mas com

certeza você terá se divertido um bocado.

. Capricórnio 22/2, a 21/1
No início você pode não ter gostado, seus

amigos podem ter aberto uma porta que você
tinha escolhido ignorar. Mas agora escancarou

se e, confesse, você está se sentindo bem
melhor. Uaaah ... Respire este novo ar. Quanta
coisa guardada, quanta energia comprimida num

espaço tão pequeno, não? Que saiam o mofo,
os fantasmas, as borboletas!

•

Leão 22/7 a 22/8
Qual o problema em ficar malinha? Ainda mais

que não é de tristeza e sim uma emoção macia,
gostosa, que se enrosca jeitosa em sua juba.
Esqueceu que felinos também têm seu lado

mejgo? Você tem batalhado tanto nas

demandas do reino e até solucionou causas
,

consideradas perdidas ... Se dê tempos
generosos pra fazer a paz e o amor.

Escorpião 23/10 a 21/11
Você tem toda razão em ser seletivo. Com toda'
essa gente batendo à sua porta, querendo sua

atenção e' seus favores ... Ora, não seja
modesto, você está fazendo sucesso. Como,•
.não está? Ora, então você anda escondendo
seus talentos (e sua beleza). Mostre ao mundo

que você é bom naquilo que faz. Você pode ter
bem mais do que quinze minutos de fama ...

Aquário 21/1 a 18/2
Tem gente que está quase lhe perguntando o

que está se passando na sua mente ... Tente não
rir quando isso acontecer. Apenas acene com a

,
.

cabeça e não deixe transparecer sua intenção.
Surpresas são sua especialidade. Ou será que
não? Se o romance está nas cartas, você é o

carteador. Depois você ensina algl!ns de seus

truques favoritos para o seu eleito.
,

Virgem 23/8 a 22/9
Os opostos podem se atrair, mas você sabe

quê nunca se sentirá confortável com alguém
irresponsável ou superficial. Mesmo assim,
talvez você não se veja muito inclinado aos

tipos responsáveis e disciplinadas como você,
a história agora é diferente. Bem que hoje você

poderia dar uma soltadinha em alguns,
departamentos ...

Sagitário 22/11 a 21/12 \

, Um incenso, uma música estimulante, a

companhia perfeita de um livro são opções
mais que válidas para este dia ... Deixar a

I
, mente livre para captar conhecimentos pas-

, sad os e futuros como numa viagem a Urn local
desconhecido, enriquecendo seu mundo inte
rior. Tempo pra isso? SeTpre tem. Você sabe
que o tempo é uma abstração.

Peixes 19/2 a 19/3
o que está acontecendo? Fugir da raia agora,
peixinho; não tem como nem porquê. A meta é ir
em frente. E o mais rápido possível, sem perder
nada de vista. Aproveite o dia: você tem

passagem marcada e trânsito livre para .

desbravar os caminhos mais loucos. Vale
lembrar que aquela companhia especial pode
deixar a aventura bem mais divertida ...

•
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A MARCA DO PÊNALTI

,

.. A pergunta
Nem o ex-governador

� I Esperidião Amin (PP) duvi-
,

I" da mais da tríplice aliança.
Ontemrespondia à ques
tão com uma pergunta: "Se
o Geraldo Alckmin convida
o Colombo, que é de outro

! I partido, para, fazer aliança
! com Luiz Henrique, tam

, .' bém de outro partido, como

: a é que o Pavan, que é do
,

partido do Alckmin, vai ser

contra?"

,

,
,

.. Pinhão 2
Se fosse aplicada à ris-:

ca a atual legislação flores
tal em SC, nada menos do

que 32 mil famílias de pro
dutores rurais teriam. de lar

�ar a atividade. A emenda

que reduz as faixas de mata'
,

ciliar e reclassifica áreas de
reserva legal está trancada
no Congresso há anos.

· De letra
A Seleção começou com

o pé esquerdo de Kaká,
.. Vai esperar mas neste domingo tem

No entanto Amin disse mais. No varejo, o resulta-
,

�::.� que "por uma questão de
.

do já é positivo. O presiden- ,.

�: I , respeito" vai esperar a po-
'", te da Fecomércio, Edmun

::;: I
sição que Pavàn prometeu do Pacheco, estima cres-.

���. para esta, segunda-feira cimento de 5% sobre junho'
�"':: I . sobre uma coligação PP- de. ?005, com as vendas de

i '

PSDB. eletroeletrônicos, roupas,
� . bandeiras e acessórios

,
!
,

!
:
�'

,
•

I
I
,
•

,

i

;
,

I
,
,

•

,

•
,
•

•
,

,
.. Estratégi as

Enquanto o senador Pa
van tenta amarrar junto às

lideranças de PMDB e PFL
um compromisso quanto
à candidatura ao Governo
em 2010, o também tuca-

.

no prefeito de' Florianópo
lis, Dário Berger, vai à luta

,

para 'estadualizar' o nome.

Hoje toma café com jorna
listas em Chapecó.

I .. Pinhão 1\
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OLIVETE SALMúRIA
CORREIO LAGEANO

esportivos.

Floriu
A pacata Flor do Sertão.

(Oeste) ficou entre as 13.

primeiras cidades brasilei
ras no índice de Gestão,
Descentralizada (IGD) que:
define quanto cada uma de
5.099 prefeituras vai rece

ber dos R$ 15,8 milhões;
do Bolsa Família. Para sa-

'

ber a classificação das

prefeituras é só acessar

http://www.mds.gov.br/ade- ,

sao/index. htm.

� No telefone
Eduardo Moreira pediu a

assessores para aliviar a

agenda do fim de semana'

para 'articular'. Domingo,'
assiste ao jogo em casa e ,

depois abre a mega expo
sição de supermercados, a

•

Exposuper.

FERNANDO BOND E ADRIANA BAlDISSAREll
•

,

Amigo da
In armação:

,

LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLiNICAS LTDA,

371 0882

'.. .

CIDADES DO MUNDO: CONDIÇOES PRfC ','

•

AGÊNCIA ESTADO

... Apesar do número, o documento frisa Que a

taxa de crescimento deste tipo de moradia no

Brasil, em 0,34% ao ano, está estabilizada

SÃO PAULO - Um relatório
das Nações Unidas sobre os

centros urbanos no mundo,
,

divulgado 'ontem em Londres,
di:z que o número de mora

dores nas favelas brasileiras
,

deve subir para 55 milhões em
.

2020, o que seria equivalente a

250/0 da população do país, de
acordo com projeções demo

gráficas feitas pelo IBGE.

Apesar do número alto, o

documento frisa que a taxa de
,crescimento das favelas no

Brasil, em 0,340/0 ao ano, está

praticamente estabilizada. Os
dados das Nações Unidas
mostram que 52,3 milhões de

pessoas viviam em favelas
brasileiras em 2005, 28% da

população do país. Isso signi
fica que apesar do aumento

absoluto no número de habi
tantes nas favelas nos próximos
anos, eles representariam um

•

percentual cada vez menor da

população total do país.
.

O relatório elogia diversos

programas sociais brasileiros,
mas alerta que a vida de quem
vive nas favelas continua

piorando e que os velhos

preconceitos não mudaram. O
documento O Estado das
Cidades do Mundo 2006-2007,

. elaborado pelo programa
Habitat, mostra como as

condições de moradia afetam

quem vive nas favelas: eles

passam mais ferne, têm menos

educação, menos chances de

conseguir emprego no setor

formal e sofrem mais com
,

doenças que o resto da

população das cidades.Ainda

assim, o Brasil foi citado como

exemplo em políticas de urba

nização, sarieamento básico e

orçamento participativo. Se

gundo o relatório, na América •

•

•

o quarteto Luiz Henrique, Pinho Moreira, Leonel
Pavan e Dalírio Serber fez preleção de três horas
ontem na Casa d'Agronômica. Ao final, o governa
dor em exercíclo disse apostar todas as fichas na

aliança com os tucanos. Pavan insistiu que ainda
'está' candidato ao Governo, mas admitiu que a con-

,

versa foi muito boa e franca. Ainda que PMDS e

. PSDS sustentem a coligação que administra o Es

tado, o time para disputar a reeleição fechou primei- !
'

ro com o PFL e a escalação de Raimundo Colombo
ao Senado. Falta o PSDS decidir se indica o candi
dato a vice. Mas já deu a senha: o próprio Pavan

, '

cogitava ontem antecipar a convenção para o mes-

mo dia do PMDS (25). Igualzinho 2002 ..
•

.,
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Latina, Argentina, Brasil e

México vão ter a maior

influência na redução da
•

população nas favelas da região
até 2020. Brasil e México já
teriam atingido uma redução
extraordinária na fatia de
moradores de favelas nas áreas

urbanas, enquanto em

números ãbsolutos, o aumento

foi pequeno nos dois países. Já
na Argentina, a taxa de
crescimento das favelas é de

2,21 % ao ano. .

Atualmente, quase um

bilhão de pessoas - um sexto

da população mundial- vivem

em favelas. Se a tendência
atual continuar, este número

vai subir para 1,4 bilhão em

2020 - o equivalente à

população da China - de
acordo com o relatório do

•

programa Habitat. Para a

ONU, "a cornunidade
. internacional não pode
ignorar os habitantes das

favelas, porque, depois da

população do campo, eles são
, -

o maior grupo nos parses em

desenvolvimento - e este

número vai crescer quando

•
•

•

- '

estes países se tornarem mais

urbanizados". Até 2030, as

cidades dos países em

desenvolvimento vão ter cerca

de 4 bilhões de habitantes, 8G%
da população urbana flo
mundo. A ONU sugere que os

,

governantes levem as

diferenças entre favela e outtas

áreas urbanas ern conta na hora
de formular políticas sociais.

O estudo da ONU mostra

que, em termos de desigualdade
entre os moradores das favelas
e de áreas urbanizadas, o Brasil
só pode ser comparado à Costa
do Marfim.

O índice de desnutrição no

Brasil é de 190/0 entre os

moradores de favelas, ante 50/0
.

,

entre os que VIvem em outras

áreas urbanas; No caso da
. mortalidade infantil, a .ONU
ressalta que os números

brasileiros melhoraram muito

corno conseqüência de inves

timento no sistema público de

saúde, mas alerta que as crianças
das favelas ainda correm um

, .

risco muito mais alto que as

que v ive m em áreas urba
nizadas.

\

.

Lula e Alckmin cumprem agenda. no Rio Grande do Sul
•

SÃO PAUW - Ainda de olho
na última pesquisa do Instituto
Brasileiro de Opini-ão Pública e

.

"Estatística (Ibope), contratada
,

pela Confederação Nacional da
Indústria (eNI) e divulgada nesta

semana, o presidente Luiz Inácio
. Lula da Silva, pré-candidato à

reeleição, e o candidato a

presidente Geraldo Alckmin

(PSDB) desembarcam' nos

próximos dias no Sul. Alckmin e

Lula têm na região índices de

intenção .de votos inferiores à
media nacional. Hoje, o candidato
do PSDB apresidente estará em

Rio Grande, Pelotas e Bagé (RS).
Contando com 150/0 das

intenções de voto rio Sul,
conforme a Ibope/CNI, enquanto

a média nacional é de 18%,
Alckmin participará de encontros

COIn líderes ·locais e visitará a Feira
Nacional do Doce, em Pelotas. O

presidente, ainda sem oficializar a

candidatura à reeleição, aparece na

próxima terça-feira em Curitiba e

em Passo Fundo (RS) para o
,

lançamento de programas ligados
à produção de bíodiesel nas duas
cidades.

-

E na região Sul que Lula

encontra, segundo o levanta
mento da CNI, um maior índice
de desaprovação do governo e

menor porcentual de intenções de
voto. Conforme a sondagem, 360/0
dos entrevistados disseram que
votarão nele na próxima eleição,
índice bem inferior aos 48%

recebidos na média nacional. Na
mesma região, 25% avaliam a

gestão Lula como ruim ou péssima,
enquanto a média nacional dessa

percepção é de 19%. O presidente
nacional do PT e coordenador da
campanha presidencial pelo
partido, deputado Ricardo

-

Berzoini (SP), admite que Lula
enfrenta dificuldades na região,

'

sobretudo no Rio Grande do Sul.
As motivações para esse desgaste
•• A' ,..

teriam ongem econormca e nao

necessariamente política.
"Infelizmente, nos últimos dois
anos, o Sul enfrentou 'um

problema sério de estiagem,
prejudicando fortemente a

agricultura. Embora o presidente
.

Lula não tenha culpa dos

•

problemas climatológicos, a

quebra de safra prejudicou a

agricultura e a economia local,
gerando, assim, empregos num

ritmo muito menor do que a média

nacional", avaliou. "Temos
também o problema do câmbio, .

que atinge mais dramaticamente
os produtores do Rio Grande do

"
.

Sul, o que também estaria por

prejudicar uma melhor percepção
do eleitorado sobre o governo",
acrescentou. Berzoini negou,
entretanto, que a ida do presidente
ao Sul tenha como objetivo
melhorar a avaliação após o

resultado da CNI. "O presidente
tem corrido todo o País e não seria

diferente em relação ao Sul",
•

adiantou.
·

. I � 'Eduardo Moreira pôs a
,

. mão na terra à noite em La-
ges pela campanha "Plan
te uma Araucária" do lnstl
tuto Camargo Corrêa, As-

ti' sembléia, Fatma e Secre- I

taria de Desenvolvimento
Sustentável. A meta' é reflo
restar áreas de pinheiro na

Serra, Meio-Oeste e Norte.

I
,

I

Vendas por cheque e. crediário batem recorde no, ano

+

SÃO PAULO - Levantamento

divulgado ontem pelo Serviço
de Proteção ao Crédito Brasil

. (SPC Brasil) apontou que as

vendas por meio de cheques e

crediário apresentaram cresci

mento em maio no País. No
mês passado, as consultas para
análise de crédito feitas ao

,

banco de dados da empresa
cresceram 11 � 140/0 sobre o

mesmo período de 2005. Na

comparação com abril de 2006,
o resultado foi ainda mais

expressivo: um aumento de 26

88%. O SPC Brasil destacou que
os. brasileiros "limparam. o

nome" em maio e foram às

compras "COIn vontade",
re al iz aram aquisições com

cheques e no crediário em

volume maior do que em todos
os outros meses deste ano. De
acordo com a companhia, a

multiplicaçâo das prestações
oferecidas, especialmente por

grandes redes de varejo, é uma

das explicações para esse

crescimento.

Outros fatores citados pelo
SPC Brasil foram o tradicional

impacto do Dia das Mães, o

reajuste do salário mínimo e a

fraca base de comparação com
•

abril de 2006, já que o quarto
mês do ano contou com menos

dias úteis, em razão dos feriados
e apresentou uma maior

quantidade de dorningos
(cinco), além de ter começado
em um sábado, considerado para

•

a maioria dos estabelecimentos
brasileiros um dia "pela meta

de". A companhia salientou que
o aumento no volume de
vendas ainda encontrou

sustentação na recuperação de
crédito, isto é, daqueles que

•

tinham restrições para adquirir
bens COIn cheque e no crediário.
As exclusões de registros de

inadimplência eln maio supe
raram em 52,590/0 o número

verificado em abril. O movi

mento positivo pela reabilita

ção do crédito na comparação
COIn malo de 2005 foi de 6,59%.
J á a inclusão de registros de

inadimplência na base de dados
do SPC Brasil também evoluiu
no período. Em relação a maio
de 2005, houve crescimento.de
24,42%. Na comparação com

abril deste ano, as restrições ao

crédito aumentaram, mas em

menor escala, com a base de
dados da empresa recebendo
. I

.12,94% notificações a mais .'
\
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PACOTE INICIAL: US$ 126 MILH,ÕES

/

•

,

/.

•

, �, Porém fica descartado 'qualquer acordo de paz
"com o Hamas, enquanto o grupo não renunciar à
" violência e reconhecer o Estado de Israel

" RÚSSIA - Líderes da União
», Européia (UE) aprovaramontem
, o envio de uma ajuda de US$ 126 '

milhões aos palestinos para as

· ',áreas da saúde, de fornecimento
de energia elétrica e ajuda às

, famílias necessitadas. O grupo
manteve, no entanto, o boicote
financeiro ao governo do
Hamas.Um documento assinado
por representantes dos 25 países-

membros do bloco afirma que a
,

UE está "pronta para contribuir
com uma quantia substancial por
meio de um mecanismo
internacional", que chegaria
diretamente aos palestinos sem,
passar pelo Hamas.

Segundo a porta-voz da UE,
Emma Udwin, o grupo pretende
enviar um pacote inicial de US$
126 milhões. O mecanismo
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, ."

•

•

•

internacional deve entrar em

funcionamento em julho
/ .

proximo.
"Nós, europeus, estamos

determinados a fazer nossa parte
para evitar' que uma crise

humanitária se estabeleça nos
•

territórios palestinos", afirmou a

comissária de Relações Externas
da UE, Benita Ferrero-Waldner.
Ela deve ir ao Oriente Médio na

segunda-feira (19) para
,

apresentar o plano de ajuda.
Segundo um comunicado da UE,

,

a proposta foi elaborada em

conjunto com os Estados Unidos,
a Rússia e a ONU, que concordara,
que a UE crie, em maio próximo, '

/

um mecanismo internacional
•

para manter a econorma

palestina, apesar do corte do
envio de recursos ao governo do
Hamas. /

PROPOSTA
O fundo será administrado

pelo Banco Mundial e pela UE,
ao lado do' presidente da
Autoridade Nacional Palestina

(ANP), Mahmoud Abbas -ligado
ao 'Fatah, partido, rival do
Hamas.O mecanismo deverá ser

dividido em três partes: uma

administrada pelo Banco

Mundial, que será focada em

manter os serviços de saúde,

· Família de Jean Charles critica adiamento de relatório sobre morte
REINO UNIDO - O relatório

com dados da investigação sobre
,

a morte do brasileiro Jean Charles
de Menezes- morto em julho

, passado pela polícia londrina após
'.

ser confundido com um terroris-
"

,

ta- será publicado entre setembro
·

,
"

e outubro, anunciou ontem a

comissão que estuda o caso.

''Acreditamos que a publicação
sairá no final do verão' [europeu1 ",
afirmou um porta-voz da comissão

independente que examina as

denúncias contra a polícia
metropolitana de Londres e sua

responsabilidade na morte do

brasileiro. Apesar de a divulgação
estar inicialmente prevista para
ontem, o porta-voz explicou que
o adiamento da publicação
ocorreu devido à necessidade de '

dar tempo aos investigadores.
Familiares de Jean Charles

denunciaram imediatamente o

novo adiamento do relatório. Em
um comunicado no qual critica a

lentidão da comissão para
esclarecer o caso, a família afirma

,

que dois oficiais da polícia que
ainda devem ser interrogados só

serão ouvidos em julho ou agosto.
'Nossa família já foi abandonada

outra voltada para garantir
• • •

serviços essenciais como

fornecimento de água e energia
elétrica, e uma terceira para criar

uma "rede de proteção social"

para as famílias palestinas mais

necessitadas.
'

,

BOICOTE
, A UE reiterou que não terá

contato com o Hamas enquanto o

grupo terrorista e partido político
não renunciar à violência,
reconhecer a existência do Estado
de Israel e respeitar os acordos de

paz. "Não podemos negociar com,
um governo que ainda não aceitou

o princípio básico da paz", afirmou
Ferrero-Waldner.O grupo pediu, no

entanto, que Israel retome a

transferência mensal de US$ 50
milhões em impostos para a ANp,

,

já que os fundos são"essenciais para
. . ". .

'reverter a cnse nos territonos

palestinos". O comunicado, diz que
os recursos podem ser controlados

pelo novo mecanismo.

pela polícia, e agora está sendo pela
promotoria e pela comissão inves

tigadora', diz Q comunicado. A fa-
,

milia pede, que os responsáveis
pela morte de Jean sejam levados
à justiça e exige, que o chefe da

polícia metropolitana de Londres,
Ian Blair, seja afastado do cargo.
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SANTA CATARINA

• BREVES

NA HUNGRIA

.... Aves
A Hungria sacrificará 450 mil
aves de granja após a

detecção do vírus da gripe,
aviária no Condado de Bács
Kiskurl, sul de Budapeste,
infonnou ontem a rede de TV
pública, Autoridades húngaras
tinham anunciado a presença
da gripe aviária em Bodoglár
na quinta-feira e o laboratório
de reíerência da UE em

Weybridge (Inglaterra)
confirmou ontem os resutados
preliminares como positivos,
após analisar amostras
enviadas pela Hungria.
O veterinário-geral da Hungria,
Miklós Süth, infonnou que "as
análises 'realizadas pelo
laboratório de Weybridge

\

•

a�amente patogênico" é rnuto
similar aos detectados até
agora, por exemplo, na

Romênia e França, e que
resultaram ser da variante
H5N1, a mais danosa da gripe
aviária '

•

NA INDONESIA

.... Vulcão 1
O vulcão Merapi -o mais
perigoso da ilha indonésia de
Java- fez ontem suas

primeiras vítimas fatais, dois
,

jovens voluntários que
morreram em um bunker
subterrãneo 36 horas após'
terem' ficado presos no local.

, '

•

•

Novos projetos
e obras impleme das
pela Secretaria da Educa -o'
gara m esCOlas públicas
de qualidade.

Secretaria de
, Estado da Educação,
Ciência e Tecnologia
www.sed.rct-sc.br
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