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A Comissão Especial da Câmara de
Vereadores de Jaraguá do Sul, que inves

tiga denúncia de suposto favorecimento à

empresa Viação Canarinho no pagamento
de dívida de R$ 190 mil com ISS (Imposto
Sobre Serviços), reuniu-se mais uma vez

ontem no final da tarde. Os vereadores
decidiram convocar o ex-prefeito Irineu

Pasold (PSDB) e o atual, Moacir Bertoldi
(PL). Segundo o presidente da CEI, Pedro
Garcia (PMDB), no caso de Pasold, o
questionamento seria a não fiscalização de

empresas obrigadas a recolher o tributo. Já
Moacir Bertoldi, vice na época, também terá

que esclarecer dúvidas sobre o caso

Canarinho .
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Parreira deve mudar time para
enfrentar Seleção Japonesa
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Cristiano Mannes faz nascer em suas mãos instrumentos musicais que há séculos
encantam a humanidade, além de restaurar e ajustar. São violinos, violas e violoncelos
construídos de maneira artística e com conhecimento técnico daquele que é o único

catarinense formado em conservatório de música .
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• EDITORIAL
• •

.

O governo Lula reproduziu
uma prática dos que o

antecederam e distribuiu pelo
menos sete concessões de TV
e 27 rádios educativas a

•

fundações ligadas a políticos
do PL, PMDB e PSDB.
Também foi generoso com
,

. J

igrejas: destinou pelo menos
,

;uma emissora de TV e dez
,

rádios educativas a fundações
,

[igadas a organizações religi-
losas. Esse fenômeno confirma
,

a afirmação de funcionários
I

•

•

dato, pelo menos 13 fundações
ligadas a deputados federais
receberam TVs, desmentindo
a promessa que ele havia feito
de que colocaria um ponto final
no uso político das concessões

de radiodifusão. FHC acabou
com a distribuição gratuita de
concessões para rádios e TVs

• •

comerciais -passaram a ser

vendidas em licitações públi
cas-, mas as educativas conti

'nuam sendo distribuídas gra
tuitamente a escolhidos pelo

,

O governo destinou pelo menos uma
,

lemíssora de ,TV e dez rádios educativas a

! fundações ligadas a organizações relígíosas
I

i�,

;graduados do Ministério das

IComunicações de que, no

!Brasil, a radiodifusão "ou é

I altar ou é palanque". Eln três

Janos e meio de governo, Lula

iaprovou 110 emissoras educa
I tivas, sendo 29 televisões e 81
rádios. Levando em conta

I
· -

.sornente as concessoes 'a

!políticos, significa que ao
,

menos uma em cada três rádios

·

foi parar, diretamente ou
,

i indiretamente, nas mãos deles.
,

: Fernando Henrique' Cardoso
I autorizou 239 rádios FM e 118

: TVs educativas ern oito anos.

! No final de seu segundo man-
I
,
,
,

I

t. FRASE

Executivo. Antes de FHC, os

políticos recebiam emissoras

comerciais .. No governo do

general João Baptis ta Fi

gueiredo (1978 a 1985), foram
,

distribuídas 634 concessões,
entre rádios e televisões, mas

não se sabe quantas foram para

políticos. No governo Sarney'
(1985-90), houve recorde de
958 concessões de rádio e TV
distribuídas. Muitos políticos
COIlS truíram pa trimônios de
radiodifusão naquele período
ern nome de "laranjas". A
Fundação Rodesindo Pavan,
que recebeu uma rádio em

Balneário Camboriú, ern 2004,
é presidida pela mulher do
senador tucano Leonel Pavan,
segundo a documentação
existente no Senado. Pavan,
até onrern pré-candidato a

governador, não comentou o

assunto. A identíficação dos

políticos é difícil porque eles
não aparecem dir e tamen te
como responsáveis. pelas
fundações, mas se fazem

representar pot parentes,
assessores e cabos eleitorais. Os
três ministros que chefiaram a

pasta das Comunicações no

governo Lula -Miro Teixeira
(PDT), Eunício de Oliveira

(PMDB) e Hélio Costa

(PMDB) - aprov.aram quan
tidades parecidas de rádios.
Foram 23 autorizadas por
Teixeira, 25 por Costa e 31 por
Oliveira. Os três sustentam que
não sabiam do elo das fundações
com políticos, mas, curio

samente, todos reclamam da

pressão constante dos parla
mentares reivindicando novas

outorgas. As concessões de TV .

são dadas por decreto do

presidente, enquanto as de
rádio são aprovadas pelo
ministro, por portaria. As
concessões de TV são por 15

anos, renováveis, e as de

rádio, por 10 anos, também
, .

renovave is.

e fez

"Eu me considero um abençoado' por Deus. Ele me abençoa em tudo, principalmente nas
,

minhas estréias. E um momento mágico".

,
,

,

•

•

•

Por que acredito no

associativismo regional.
,

E notável a implantação na

região do Vale do Itapocu, do
Conselho de Desenvolvimento

I

, Pró- [araguá, resultado dos

esforços de entidades corno

PrefeituraMunicipal de Jaraguá do
Sui,' ACIJS, UNERJ, APEVI,

i AMVALI. VeIn nUln IllOluento
,
·

importante, em que a cidade'
! '

: possui cerca de 130 Inil
,

habitantes, com expectativa de

multiplicar por 2,5. vezes este

llúmero até 2030.
I Do ponto de vista social,
i jus,tifica-se por estruturar o
I '

crescimento da cidade - dentroI .'.

i. dos limites possíveis - para Çlutros
180 mil habitantes que virão, séja,

• •

por nasclluento, seja por
transferência de residência. Temos

exemplos práticos de cidades que
não conseguiram fazer isto de
ordenadamente, tendo como

resultado caos e desenvolvilnento
de bolsões de pobreza. Todos os que
usufruem deste ambiente são

unânimes em querer Inantê-Io ou

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

,

melhorá-lo.
Do ponto de vista econômico

tecnológico, foca esforços na

geração de valor adicionado a

.jnodutos que já desenvolvemos,
fazendo corn que empresários e

futuros ernpreeendedores regio
nais gerem renda a partir de
conceitos e de pesquisas realizadas.
Já há ulna série de progralllas que
estilnulam tal atividade e este será

um Ineio seguro de se lidar com
um futuro globalmellte sombrio,
de poucos empregos fonnais.

Do ponto de vista

institucional, reúne elll tonlO de
si lllna série de entidades que
cOlltribuem com sua expertise a este
ilnportante passo regional. Reúne
a capilaridade empresarial, o

respaldo público -político, a

pesquisa como ferramenta de
desenvolvimento tecnológiç:o. Em
outras cidades e regiões,' é

incomum que entidades com
. "..".

Interesses proprlos se reunam para
discutir um projeto global de como

diz a bandeira nacional, 'Ordem e

Progresso' .
Entretanto, neste Vale do

Itapocu corno um todo, algomuito
diferente - e bom - gera frutos.
Cabe notar que grande parte do
desenvolvimento que

experi�nentamos eln Santa
Catarina, remonta à estrutura do
desellvolvilllento Inesorregional
de Celso RalllOS nos anos 60. Foi

,

ele quem teve a vontade política e

estruturação técllica para verificar
a expertise de cada região do

. Estado, além de haver inaugurado•

um banco estatal, Ulna ulliversi-

dade, uma concessionária de

energia e um fundo de desenvol
vimellto.

.

O que esta região faz, neste.
momento histórico, é colocar o
desenvolvimento comometa a ser

continuada, ampliada e alardeada

para um Brasil acostumado a

escândalos políticos, futebol e
.

cerveja. Para todos, haverá vida

após a Copa, seja ela ganha ou não.

•

•
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Apoioao
empreendedorismo

•

De acordo corn dados oficiais, os

primeiros dois anos são decisivos para a

sobrevivência de uma empresa: Não é

novidade, de acordo COIn 'as notícias

divulgadas até commuita freqüência, estudos
indicando ulna taxa de mortalidade de até

52,9% dos 110VOS negócios que surgem no

Brasil, contrastando com o perfil
empreendedor de nosso País formado por
mais de 13 milhões de negócios. Ou seja, na

-

mesma proporçao em que nascem novos

empreendimentos, assistimos o fechamento
de empresas e a perda de postos de trabalho,
muitas vezes envolvendo famílias inteiras.

Encontrar razões para essa contradição
não é tarefa das mais difíceis. Basta ver que o

novo empreendedor esbarra em inúmeras

barreiras que vão das questões burocráticas a

ulna insidiosa carga tributária. Mas, sem

dúvida alguma, um dos pontos vitais é a falta
de um pleno conhecimento da gestão destes

problemas, pois muitas vezes faltam

informações sobre estratégias eficazes para
enfrentarmos os obstáculos.

,

E nesse sentido que o associativisrno

adquire importância cada vez mais relevante.

,

II CORREIO DO LEITOR

,

. f
o presidente da Acijs
Paulo César Chiodini
escreve às terças
nesta coluna

Sozinho, urn empreendedor nem sempre.

'",. ". Lo

consegue ser .cnativo em seu negocio e ao

mesmo tempo competente do ponto de vista
<IiÍ

administrativo. Participando de um

movimento ao lado de outros empresários na fl
•

mesma situação, é possível obter mais sucesso i�'
pela junção de esforços e capacidade de li
mobilização.

Tanto a ACIJS corno a APEVI atuam
facadas no fortalecimento da atividade I).
empreendedora, através dos núcleos setoriais :l
e dos programas de capacitação com a

1

participaçâo de seus parceiros. Com o objetivo
de promover o aumento da competitividade :>

das suas empresas nucleadas, ern parceria com c'

o SEBRAE foi criado o Programa de
fi

Consultorias dos Núcleos Setoriais. ?-'
De senvolvida através de consultorias

I

individuals nas empresas, treinamentos
Ci

empresariais e consultorias pós-treinamento, r:.c
esse programa é uma oportunidade para todos G
os empreendedores, ;

Convidamos os empresários de Jaraguá do
•

Sul a conhecerem esse programa e todas as
�

ferramentas, integrando nossa entidade e
�I

tornando-a cada vez mais forte.

•
. -

. . J

/

Votar
.

Em outubro vamos escolher vereadores,
prefeitos, deputados estaduais, deputados federais,
senadores e presidente da República, Começo a

sentir o peso: faltammenos de noventa dias para
que nossa decisão se transforme nos votos que
colocarão essas pessoas 110S postos chave da

Nação. Pensando bem, é muita responsabilidade.
,

COIn essa magnífica oportunidade de aprimorar
110SSO país, resolvi estudar um pouquinho o que

é, como surgiu, qual a origem do voto. NaGrécia
- senlpre lá! - Cleistenes, em 508 AC, introduziu

•

o que ficou conhecido como eleição negativa.
Muito interessante. Fiquei com uma inveja
danada dos gregos. Vejam o que eles faziam:

,

Pegavam em óstracos, ou seja, fragmentos de
cerâmica, nos quaisescreviam o nome do político
que queriambanir por dez (10) anos. O pobre do
sujeito que recebesse 6.000 (seis mil) óstracos

tinha que partir para o exílio. Não atingindo os
•

/' -. ". . . "'. . .

ostracos necessanos, pacrencia, o sujeito
continuava ern sua cidade, mas já sabendo quantas
pessoas queriam vê-lo pelas costas. Claro que essa

é a origem de ostracismo ...

Já o 110SSO sistema é um filhote da 'eleição
positiva', surgida na República de Veneza, no
século 13 de nossa era. Muitos sistemas diferentes
vieram surgindo, cada terra com seu uso, cada
roca cOin sell fuso. Mas, e 11ÓS? COlno votalnos?

Escoilleillos elltre Inuitos calldidatos de
inúmeros partidos, aquele que Inais 110S agrada.

. .

O que recebemais votos ganlla. Essa é a Ine.câllica
da coisa. Mas será que sabemos votar?

COlneça pelo nlunicípio em que vivelnos.

A política municipal, que silnplesnlente soçobra

• • •

.J

,
. ,

•

diante do apelo exagerado da campanha pela )

presidência da República, é com certeza a que )

deveria merecer um maior escrutínio de 'nossa

parte. Precisamos de municípios fortes e bem
.

adminístrados. Nosso país, que adoramacaquear 1
o país dos outros, ainda não se deu conta de que
urn país só é forte quando suas aldeias, vilas e

.

cidades também são fortes. Ij

E nós o que fazemos pelos nossosmunicípios? IJ

Escolhemos o prefeito da mesma maneira que =i;

escolhemos o presidente. Ternos na alma, parece, B

a nostalgia do Império. A nós nos interessa quem ,[
vai sentar no trono, Mas esse-não é o mais)

importante. O mais importante são aqueles que I
servem de base para o trono! )

Os vereadores legislam,. fiscalizam os )

prefeitos e seu secretariado, aprovam o orçamento \

anual, julgam se esse orçamento foibem aplicado. )

São responsáveis por denunciar ao Ministério I

Público e ao povo, os desvios administrativos ...�

Devem informar ao povo seus direitos e deveres.. '
Ao prefeito cabe executar o que foi aprovado pelos '

vereadores. Vereadores e prefeitos devem ,
•

trabalhar ern conjunto pelo bem do município. :o,
O que .queremos para nossos bairros? Para t,

nossos municípios? Quais são as nossasI
necessidades mais urgentes? Segurança! Saúde? i
Educação? Nisso devemos pensar na llora de .

escolher nossos vereadores. Claro que o meslno 1
se aplica aos oLltros cargos. Mas se cOlneçarmos a ,

moralizar, organizar e respeitar 110SS0SmUllicípios,
elll breve teremos unl país moralizado,
organizado, respeitado.

.

Maria Helena Rubinato Rodrigues de Sousa, colunista
'.

•

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

redação@jornalcorreiodopovo.com.br, óu por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251
200, Caixa Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).
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,

.Fred, que entrou em campo aos 43 minutos do segundo tempo do jogo contra a Austrália, no domingo,
o segundo gol

•
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ISS: CEI CONVOCA MAIS DOIS

CELSO MACHADO

.... Há onze anos \

I ,. ...

municipio nao

fiscalizava os

inadimplentes
}ARAGUÁ DO SUL- A CEI

(Comissão Especial de Investi
gação) da Câmara de Vereado
res que investiga denúncia de

suposto favorecimento à

. empresa Viação Canarinho no

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

Serviços), reuniu-se mais uma

vez ontem ao final da tarde. Em

pauta a deliberação pela neces
sidade ou não de ouvir o ex

prefeito Irineu Pasold (PSDB)
e o atual, Moacir Bertoldi (PL)'
A decisão tomada foi a de
convocar ambos, 'para depoi
mento na próxima segunda
feira, e mais um funcionário do
setor de fiscalização da secre

taria de Finanças da adminis

tração passada. Segundo o

presidente da CEI, Pedro Garcia
(PMDB), no caso de Pasold, o
questionamento seria a não

fiscalização . de empresas

obrigadas a recolher o tributo

(a última investida da Prefei-

l

•

,

Negherbon (E), Dieter, Garcia, Moretti e Raulino avaliaram documentos

tura contra inadimplentes com

'o ISS teria ocorrido em 1994,
ainda no governo do ex-prefeito
Durval Vasel). Desde à época,

.

disse Garcia, constatou-se que
a empresa Canarinho vinha
recolhendo o tributo à menor,

porque não havia fiscalização
do setor de tributos do

município. Bertoldi pouco teria

a acrescentar sobre o tema já que
no atual governo o procedi-

.
mento vem sendo feito, mas será
questionado sobre o caso

I

Canarinho. Em 2005, levan
tamento junto a 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 50% de
desconto de juros, multas e .

..... I' • •

correçao monetana 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 regula
mentou 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
datam dos dias 15 e 16 de janeiro.
Isso, segundo Garcia, foi o que
causou interpretação dúbia, já
que as avaliações foram feitas no
ano passado. O último de

poimento ouvido pela CEI foi o
do procurador geral do muni

cípio, [urandyr Bertoldi, na se

mana passada. O procurador
apenas confirmou depoi
mentos anteriores, afirmando
que não teria havido qualquer
ilegalidade na trasação.

Pré-candícatos mostram que a campanha já está nas ruas
}ARAGUÁ DO SUL- Convida

dos pela Rádio Brasil Novo para
,

uma exposição de idéias, no
sábado, quatro dos pré-candidatos
à Assembléia Legislativa por

. Jaraguá do Sul deram o tom da
campanha eleitoral a partir da

.

homologação das candidaturas.
Carione Pavanello (PFL), insinu
ou que há pretendentes no SPC

(Serviço de Proteção ao Crédito).
Carlos Chiodini (PMDB) acha a

reeleição de Luiz Henrique da
Silveira imprescindível para a

continuidade do desenvolvi
mento da região.NiuraDermarchi
dos Santos (PSDB), ex-titular da
SDR (Secretaria de Desenvolvi
mentoRegional) critica o governo
Lula 'pela não aprovaçãorlo
Fundeb (Fundo de Desenvolvi
mento da Educação Básica).

. Ronaldo Raulino (PL) condena o
excesso de candidatos, defende o

.
'

lançamento de apenas quatro
nomes por Jaraguá do Sul e diz que
apoiará candidato a deputado
federal mesmo que não seja da

.

região. O peemedebista Carlos
Chiodini não demonstrou dispo
sição para setorizar a campanha.
Preferiu manter propostas já
anunciadas desde que o partido
lançou se nome, Como os outros,

•

não fogemuito da 'cesta básica' de
todas as campanhas e que embute,
saúde, habitação, infraestrutura.e
educação. Mas acha que a conti

nuidade de investimentos nestas

e em outras áreas de competência
do Estado passam, necessaria

mente, pela reeleição do governa
dor licenciado Luiz Henrique da
Silveira (PMDB). Acha, também,
que, consolidada a coligação
PMDB/PSDB e PFL, para os

,

candidatos às eleições proporci-
onais a disputa ficamais apertada,

porque exigirá mais legendas.
Porém, entende, isso fortalecerá o
projeto do partido e de LHS.
"Teremos uma eleição morro

•

•

abaixo e não morro acima", disse .

Niura dos Santos criticou o gover
no do presidente Lula, defen
dendo investimentos maciços na

educação, incluindo aí cursos

profissionalizantes. "Eleita ou não,
-

sempre tive e terei isso como uma

das prioridades", disse a pré
candidata. No tocante à saúde,
Niura lembrou os investimentos

. ,

que estão sendo feitos nos três

hospitais da região (a maior parte
de recursos vindos da iniciativa

privada", mas entende que a

prevenção deve começar pelos
bairros, nos postos de saúde.
RonaldoRaulino, do PL e líder do

governomunicipal na Câmara de

Vereadores, acha que quatro
candidatos a deputado federal por

Jaraguá do Sul e região já é o

suficiente' para que o projeto
político dos partidos concorrentes
possa ter sucesso. Garantiu, ainda,
que apoiará uma candidatura a

deputado federal (a vice-prefeita
Rosemeire Vasel já teve seu nome

ratificado) mesmo que não seja da
cidade ou mesmo de seu partido.
Carlone Pavanello, também presi
dente daCâmara de Vereadores,
desafiou qualquer outro pre ten-

•
•

dente à Assembléia provar que'
tenha mais votos que ele, não
apehas na região mas em outras

localidades 'do Estado. E, ainda,
onde irão buscar recursos para a

campanha. "Se alguém provar isso,
eu estou fora", disse Pavanello. E
condenou as pretensões dÓ PL,

,

com candidatos à Assembléia e

Câmara dosDeputados. "Eles já têm
a prefeitura. Querem mais?",
indagou, .

,

.

Presldente Lula encerra, em Santa Catarina, roteiro de inaugurações.
BRAsÍI1A (CNR/ADI) -Uma

visita do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva a Santa Catarina,
nesta sexta-feira (23),marcará sua
última viagem para inaugurar
obras antes das eleições. Lula irá à

[oínville, onde além de inaugurar
,

� a nova unidade de ensino'
: do Centro Federal de Educação
,

.
: Tecnológica - Cefet, deverá ainda
: assinar a ordem de serviço para o
,

I início
das obras de construção da

unidade de outro Cefet em

Araranguá.
Segundo a senadora Ideli

. .

Salvatti, líder do PT no Senado, a
nova unidade do Cefet de [oinville
irá abrigar os cursos de

enfermagem, Mecânica Industrial
e Eletroeletrônica, que até então

.
funcionavam provisoriamente em

. prédios emprestados. Ao todo, o
Estado possui unidades do Cefet
em Florianópolis, São José e

Jaraguá.
De acordo com a senadora,

além da inauguração do Cefet de

[oinville e a assinatura da ordem
de serviço para construção de uma
unidade em Araranguá, na sexta
feira, o ministro da Educação,

.

Fernando Haddad virá ao Estado
em julho para inaugurar outro em

/

Chapecó. "E sempre bom lembrar

que as escolas técnicas emSC têm

96 aI10S e que em 92 anos, foram
feitas três, apenas. Mas, em quatro
anos do governo Lula, três escolas
foram entregues, portanto é uma

b / "
oa marca para nos .

O roteiro do presidente inclui
ainda a entrega de moradias

populares em Chapecó e

possivelmente Abelardo Luz,
dentro do programa de habitação
da agricultura familiar, "Nós
temos, atualmente, 3.600 casas em

construção na Fetraf,' e o

presidente deverá, ou entregar
• A •

casas ou assmar conventos nesse

sentido", informou Ideli.
,

•

•

.
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Sem fiador
Cornlssão de Constituição de Justiça da Câmara deve votar esta
semana parecer do deputado federal catarinense Fernando Coruja
(PPS), que, proíbe exigência de fiador nos contratos de aluguel
de imóvel, quando o locatário for pessoa física. Como garantia o

parlamentar sugere pagamento antecipado de até três meses de

aluguel. A proposta altera a Lei 8.245 de 1991 , também conhecida I :

como Lei do Inquilinato. Atualmente, as imobiliárias ou o próprio r;

locador exigem avalistas que podem ser pessoas físicas ou 0(;
pagamento de seguro fiança locatícia, um ônus a mais para o "

interessado no uso do imóvel. .:

.
.

, !

No pé
Ministro Marco Aurélio,· presidente
do Tribunal Superior Eleitoral,
prometeu rigor nas eleiçõés.E já
põs em prática: proibiu a estatal
Eletrosul de veicular campanha
sobre o risco de queimadas
próximas a linhas .de transmissão
e subestações de energia elétrica
entre junho e julho. Aurélio
entendeu que poderia caracterizar
uso da máquina pública com fins
eleitorais.

Ferino
Se ironia ganha eleição, o. ex- I',

governador Esperidião Amin (PP),,,"
continua imbativel. Disse ; J
acreditar que se Luiz Henrique for"
reeleito serão necessárias mais

.vr •

"

30 secretarias regionais, para
'

tucanos e pefelistas. Talvez até
uma delas ultramar (ou seja, lá

,

nó meio do oceano). No governo
•

de Amin havia os escritórios de ')

governo. Cada uma com doze "

,

office-boys de luxo.

Confirmado Esqueceram? 1 .'
�,

Valdir Bardin, presidente do Aliás, o ex-prefeito de Lages, )

diretório municipal do PFL e Raimundo Colombo (PFL), hoje '_,

assessor do presidente da Cãmara pré-candidato ao Senado pela t:
•

de Vereadores, Carione Pavanello, . coligação que terá, ainda, o n

foi ontem a reunião do PFL PMDB e PSDB, até recentemente,
.J

estadual destinada a définir foi crítico contumaz das SDRs. .

"

número de candidatos e Igualzinho a Amin, qualificava
confirmação de nomes do partido estas repartições como cabides 1

na disputa pelas 40 vagas da de empregos à disposição de 'J.

Assembléia Legislativa. interesses políticos e
'.

,

Candidatura de Cacá é irreversível, politiqueiros. Qual vai ser o :J

ele já tem vaga garantida. discurso agora? .-:;

Prazo Esqueceram? 2
•

Ainda de Jaraguá do Sul, Dieter
Janssen (PP), Ronalda Raulino

(PL) e Niura Demarchi dos Santos
deverão ter seus nomes
homologados nas convenções dos

respectivos partidos. O prazo final

para todas. as siglas confirmarem
quantidade de nominata de
candidatos é o dia 29 deste mês.

•

Outros pré-candidatos anunciados
há dois meses ou mais, sumiram
do mapa.

E o que dizer, então, do senador :',
,

Leonel Pavan (PSDB) que,
inconformado com a .

pouca'visibilidade' dada ao

partidG pelo apoio a Luiz
Henrique em 2002 no que toca ás
secretarias centrais, dizia a

1
mesma coisa e muito mais das '

SDRs- das 30 atuais, oito
comandadas pelos tucarios?

Esquecidos?
Pois é
Jovens e adultos que cursam o

ensino fundamental público fora da
idade esperada, no período
noturno, poderão passar a ter
acesso à mesma merenda escolar
fornecida aos alunos que estudam
durante o dia. O beneficio está

previsto em projeto de lei do
senador Paulo Paim (PT-RS) que
tramita no Senado. De fato, com o

esíômaçooeles ninguém se

importa.

,
. ,

Ultimo cargo importante que o .:
,

Vale do Itapocu teve no primeiro'
. escalão do Estado foi durante o

governo de Paulo Afonso Vieira

(PMDB), hoje deputado federal. O
empresário Adernar Duwe

respondeu pela Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Meio:
Ambiente. Ou seus sucessores

não ofereceram espaço, ou

fomos fracos na pedida ou,

então, ninguém mais quis.

•

De interesse
Homologados os nomes dos
candidatos a governador, a

•

Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul
deve montar calendário para ,

ouvir as propostas de cada um.
,

Como o fez na eleição de 2002,
inclusive com alguns
presidenciáveis, como José
Serra (PSDB) e Anth0ny
Garotinho, então concorrendo
pelo PSB. No cara a cara é bem,
melhor.

Vidente
"Estamos há um ano e meio' .

vivendo um grande drama na

política nacional, tenho andado por
150 municípios e ouvido

,

manifestação das pessoas, que é
de absoluta descrença. Todo
político que falar de ética e não a

praticar, será isolado por este novo
-

eletor Frase do deputado Celestino
Secco (PP), ao avaliar o ânimo do
eleitor catamense. Será, mesmo?

I

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO CONVIDA PARA:

Data: 08 de Julho de 2006
•

Horário: 21 hOD
Locat Salão da Gruta do Rio Molha
Baile com Banda Sam Remy (ENTRADA FRANCA)
Apoio: Valdir dos Santos
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EM JARAGUÁ NÃO PASSOU: PROJETO FOI PARAR NA GAVETA EM JUNHO DO ANO PASSADO• POUCAS & BOAS
I

,

r-r Delegados'
,

I

•

Em reunião no sábado na Escola Estadual Luiz Delfino, o Núcleo
,

do PSOL de Schroeder homologou quatros nomes para a

convenção estadual do dia 23. A reunião contou com a presença
do pré-candidato a governador, o ex-vereador por Joinville João

, Fachini, eleito delegado titular junto com Osnildo Konell. Os
i
suplentes de delegado eleitos foram Claudinei Schmbller e

.

I

Claudemlr Lindner. A convenção do PSOL será realizada no
, audltórlo do Dnit, a partir das 18 horas, e definirá os candidatos
,
a deputado e a política de alianças para a disputa majoritária no

Estado, \ .

f

•

•
,

J

CESAR JUNKES
afirmou o vereador, que defendeI

a moralização na condução da
coisa pública. "Os poder�s
devem ser cada vez mais trans

parentes, e mostrar isso para)a
população, que espera de nós um .

trabalho de respeito", discursou.
"Tem pessoas que podem

trabalhar com coerência,
lealdade e responsabilidade, e

para isso não precisa ser pa
rente", ressaltou o presidente,
informando que ainda não l!tá
data para apresentação do

projeto, por conta da indefi

nição sobre o período de recesso

parlamentar. Hoje, deve ser

apreciada a proposta de uma

nova Lei, Orgânica para r o

município. Enquanto .hoje '
o

,

recesso hoje é de 90 dias e a

nova LO reduz para 45 dias,
os vereadores estão divididos

CAROLINA TOMASELLI

� Já o PMDB ainda
não se manifestou.
Líder afirma que vai

.

conversar com bancada

,

Transferido 1
A audiência pública para prestação
de contas do primeiro quadrimestre
de 2006 da administração
municipal que seria realizada hoje,
às 19h30, na Câmara de
Vereadores de Guaramirim, foi
transferida para a próxima terça
feira, dia 27, A audiência pública é
realizada em cumprimento ao

artigo 9° da Lei de
,

Responsabilidade Fiscal.

Vitrine
r Começou a figurar na propaganda
1 do Partido Liberal em rede de

I televisão a vice-prefeita de Jaraguá
'. do Sul, Rosemeire VaseL Ex-PTB
, ingressa no partido do prefeito
� Moacir Bertoldi no ano passado,

, : Rose busca a estadualização do

I .

seu nome na condição de pré-
I candidata a deputada federal. Ou,
I . quem sabe, numa possívelI candidatura a vice-governadora,

como chegou a cogitar o PT, na
chapa encabeçada por José
Fritsch. Até que os partidos
realizem suas convenções no

Estado, a única certeza é que nada

parece ser impossível.

GUARAMIRIM - O presi

dente da Câmara de Vereadores,
Marcos Nfannes (PSDB), afir
mou que assinará o projeto de
lei contra o nepotismo, que o

vice-presidente Evaldo João
,

Junckes (PT), o Pupo, promete
apresentar. Na sessão da semana

passada, o petista.deu indícios
de que.apresentaria o projeto, e
confirmou a informação ao O

Correio, publicada em repor

tagem na edição de quinta-feira.
A proposta é proibir a contra-

.

•

tação de parentes de prefeito,
vice, secretários e vereadores

para cargos de confiança na

Prefeitura, incluindo autar

quias, e no Legislativo.
Junto com o PMDB, as

bancadas do PSDB e PT tem a

maioria na Casa. Os três

partidos somam cinco vereado
res e formam o bloco de oposi
ção ao governo do prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL), que

•

•

•

Transferido 2
O "Seminário sobre o Poder

'

Legislativ.o Municipal", que reuniria
em Florianópolis entre os dias 19 e

21 de junho, vereadores, asses
sores de Câmaras Municipais e

agentes públicos dos três Estados
do Sul foi transferido. De acordo
com a organização, o número de
inscritos foi insuficiente, Uma nova

data para o seminário será definida,

Apesar de não ter data prevista, as
inscrições continuam abertas. Os
nteressados podern se inscrever

pela site www2,camara,gov.br/
interacao ou pelo telefone 0800 619
619 (das 8h às 20h) ou e-mail'

, ,

0800@camara.gov,br, O seminário
é uma realização da Câmara dos

Deputados, com o apoio da
Assembléia Legislativa de Santa
Catarina.

Mannes: "Sou a favor e não tem nada que me segure", Pressão
Já o PSB descartou a vaga de 'vice
na chapa de José Fritsch ao

governo, O pré-candidato a

governador, Antônio Carlos Sontag,
estaria condicionando o apoio a

uma vaga ao Senado, hoje
confirmada a deputada federal Luci
Choinacki. Na região, o PSB tem
confirmadas as pré-candidaturas

: <lo ex-vereador e também membro
r da executiva estadual, Ivo Petras

Konell, a deputado estadual, e do
•

presidente do diretôrio de

Guaramirim, Caubi Pinheiro, à
Câmara Federal.

•

,

nada que' me segure", afirmou
•

Marcos Mannes, para quem os

cargos de confiança tanto na

Prefeitura quanto na Câmara de
Vereadores não podem ser

ocupados por parentes de

prefeito, vice, secretários e

vereadores. "Meu pai foi
prefeito na década de 1970 e

nunca 'usou da política para
colocar o filho na adrninis

tração ou qualquer autarquia",

tem na sua base de apoio o Pp,
com quatro vereadores. Apesar
do comentário de [unckes na

tribuna, o líder do PMDB, Osni
Bylaardt, disse ontem que o

partido não discutiu o assunto,
, '

até porque não foi procurado
pelo petista. O peemedebista
preferiu não se pronunciar antes
de conversar com os outros dois
vereadores da bancada.

\

"Eu sou a favor e não tem

, ,-

nas oprruo e s quanto ao

período de férias a que tem

direito. Bancadas do PMDB e
,

PP apresentaram emenda
alterando para 55 dias e as

bancadas do PSDB e PT
defendem 3 O dias. J unckes
informou que só deve pro
tocolar o projeto contra o ne

potismo no início do segundo
semestre.

I

!

•
,

amargo afirma que PT jamais' abrirá mão de Luci ao SenadoSuspensos
,Os rizicu�ores não precisam se

preocupar com os financiamentos
de custeio do Pronaf que começam
a vencer a partir de hoje. Conforme
informação da Superintendência do
Banco do Brasil, repassada ao de

putado Dionei da Silva (PT), todos os

vencimentos do Pronaf Cust�io
estão suspensos até 30 de julho,

,

prazo que o Banco Central estabe-
leceu para que seja possível enca
minhar as novas instruções de cál
culo das dívidas, já que o govemo
Lula concedeu desconto de 30%
para a rizicu�ura, Novos prazos de
pagamento serão estabelecidos a

partir daquela data, intormou O'
.

deputado,
.

,

" Votação
, ,

'

i Vereadores de Guaramirim devem

I votar hoje a proposta de uma nova

Lei Orgânica para o municipio, Na
última sessão, o projeto foi retirado
da pauta pelo presidente Marcos
Mannes (PSDB), atendendo pedido
das bancadas do PP e PMDB.

.

, Estes alegam pouco tempo para
análise e contestam a 'Iegalidade
do projeto, enqaanto o tucano

garante que todas as bancadas
.

.

receberam cópia do novo texto há

.;
cinco meses, tempo que considera

;;' suficiente para corrigir ou
. ,

acrescentar artigos,
'

PT a vaga de vice-governador e
.

as composições nas proporci
onais", resumiu o petista, ressal
tando que se o PSB tivesse feito
a proposta há três ou quatro
meses, "poderia até ter havido

pré-candidato a governador do
partido, Antônio Carlos

Sontag, não aceita a vaga de vice
na chapa encabeçada por José
Fritsch ao governo.

Pré-candidato a deputado
federal, Camargo salienta que o

partido, internamente, fechou
questão no que se refere à candi
datura própria a governador e

também com relação à candi
datura cia deputada federal Luci
Choinacki ao Senado, "Neste
momento está em discussão no

cortar a candidatura da Luci
como condição para.compor, é o
mesmo que dizer que não quer

coligar", declarou Camargo. .

Apesar das negociações da·

direção estadual do PSB, o

coordenador regional Emerson
Gonçalves reafirma o desejo
das bases de ter confirmada a

candidatura de Sontag a

governador. A .convenção
estadual do partido acontece

no próximo domingo, mesmo
dia da do PT.

}ARAGUÁ DO SUL - O
•

presidente do PT de Jaraguá do

Sul, Sebastião Camargo, afirmou.
ontem que o "partido jamais
abrirá mão de uma candidatura
como a de Luci, com grandes
chances de eleição". A

,

declaração faz contraponto a

posição do PSB de confirmar

apoio ao PT na eleição para

governador em troca da vaga ao

Senado, hoje confirmada a

deputada federal Luci Choi
nacki. O PSB confirmou que o

-

avanços, mas nao neste mo-

mento".
"O 'PSB é importante para

nossa coligação pela sua história,
pela sua atuação no primeiro
governo Lula, mas neste mo

mento eu acho, como presidente
do PT, que' alguém pedir para

Reunião
Ontem à noite, os vereadores das
bancadas do PMDB, PSDB e PT e

': os presidentes dos três partidos
reuniram-se para tentar um acordo
em torno dos projetos da nova Lei

, Orgânica e também do Regimento
, .

, Intemo. E que pela primeira vez na

atual legislatura houve .

L
discordância entre os três partidos

-

no âmbito do Legislativo. O PMDB,
da oposição, acabou se

aproximando pp, da base 'de apoio
ao govemo do prefeito Mário

. � Sérgio Peixer (PFL).

!

Vereador sugere programa de esterilização de cães à. Preteítura
r

Básico •

Assim como em Massaranduba,
moradores de localidades rurais de
Barra Velha e de Penha também
continuam a esperar por linhas
telefônicas, Nos três casos, o pedido
não é de hoje e o argumento da
Brasil Telecom, o mesmo: a

legislação exige população superior
a 301 habitantes por bairro. Muitos
moradores, pelo jeito, vão ter de

esperar um bom tempo ainda ...

DIVULGAÇÃOBARRA VELHA -.0 vereador

José Carlos Nene de Oliveira
(PP) entregou à presidência. da
Câmara de Vereadores de Barra
Velha e apresentou ao líder do

governo no Legislativo,
vereador Dalete Vieira (PFL), o
projeto de um programa de

esterilização de animais visando
à diminuição dos cachorros
abandonados na cidade,
problema lembrado com

,

freqüência pelos parlamentares.
Nene destacou que o programa
de esterilização é acessível aos

,

cofres públicos - custa em torno

de R$ 1.500,00 e, com a

medicação, é possível esterilizar
60 cães.

O vereador teve acesso ao

programa em contato corn

veterinários, que se colocaram a'

disposição da Prefeitura para
atuar de forma voluntária,
cobrando apenas pela.
medicação. Nene afirmou que,

pelas estatísticas veterinárias,
cinco cães machos podem gerar
350 animais em três anos. "Se
não tomarmos providências
rieste sentido, a cidade ficará

exposta às zoonoses", alertou o

vereador, explicando que, com a

esterilização de 60' animais a
,

cada programa, o município
elimina a possibilidade de ter, em

três anos, 4.200 animais

abandonados pelas ruas.
Nene apontou ainda

situações críticas na cidade. "Há
um terreno no centro da cidade,
onde perambulam 50 ou 60 cães.

•

•

uar em ...

Nene diz que é necessário tomar uma providência urgente
L

O problema dos animais

abandonados é gradativo, e

precisamos de uma ação como
, .

este programa, que e prevennvo
e ainda conta com a boa vontade

de veterinários que se dispõe a

trabalhar voluntariamente",
comentou. O programa de

esterilização deve ser entregue
agora à Secretaria de Agricultura.

A 18i! Noite de Queijos e Vinhos,
.

no dia 23/06/06
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DAIANE ZANGHELINI •

.)

,�.... Por meio de cortes
(;�e meio centímetro,
�cirurgia permite mais

.rápíoa recuperação
'j,d

['1 }ARAGUÁ DO SUL - Os
médicos Luiz Koyti Hoshino,
)especialista em ombro e

'Js:otovelo e Pedro Chuji Nishi
,�ore, especialista em ortopedia
;-fS traumatologia, realizaram a

l\Huarta videoartroscopia de
. .ornbro no município, no

-)Hospital eMaternidade Jaraguá.
·,A cirurgia foi realizada na tarde
L I�e ontem em uma paciente que,
, ,lesionou um tendão do ombro

; direito e durou cerca de uma

í' hora. O nome e a idade dela não

;-:foram divulgados pela equipe
ê do centro cirúrgico do hospital.
o .As quatro videoartroscopias de

i',ombro realizadas no município

,

,

feitos apenas dois ou três

pequenos furos 110 ombro. "A

cirurgia é feita através de

pequenas incisões na pele, de

aproximadamente meio cen

tímetro. Em uma cirurgia
aberta, o tamanho do corte é de
cinco a 10 centímetros", explica
o especialista Luiz Koyti
Hoshino.

A videoartroscopia no

ombro dura entre uma hora e

meia e duas horas e o paciente
precisa ficar apenas um dia
internado no hospital .. "Du
rante a recuperação, o local

operado deve ser imobilizado
.

com uma tipóia no período•

entre 15 e 45 dias, dependendo
do tipo de lesão. A cicatrização

:

do tendão do ombro demora,
em média, 40 dias", ressalta

Kovti. Embora o interior de
,

quase todas as juntas possam ser

vistos com este exame, seis delas
são examinadas com mais

freqüência: as do joelho,
cotovelo, quadril, pulso e

ombro. Entre estas, a vide

oartroscopia no joelho é reali
zada há mais tempo no rou-,

•

J aconteceram neste ano.

A videoartroscopia é uma
. ". '';'

�,tecnlca clrurglca recente no

jBrastl e, por meio dela, é

(,. possível visualizar o problema
.

,
dentro de uma junta e tratar

. lesões de tendão, e ligamento.
\)�JO paciente recebe' anestesia

.geral e os especialistas intro

duzem uma microcârnera no

interior da articulação, por
meio de um pequeno corte.

Dessa forma, podem ter a visão

completa do local através de um

. / .

nlClplO.
As lesões nas articulações

decorrem geralmente de uma

. queda brusca ou de movimentos

repetitivos, que podem se

agravar como decorrer dos anos
•

e se tornar uma artrose, ou seja,
na destruição progressiva dos
tecidos que coml?õem as

articulações. Apesar da exis

tência de exames como o raio

x, tomografia computadorizada

, 1 "vídeo.
,

o r

E dntre as vantagens essa

'l:Jltécnica destacam-se a recu

peração mais rápida do paci
B�'ente, o rnenor risco de infecção.
()

e a melhoria estética, pois são A'
"

•

e ressonancra magnética, a

•

o [
•

•

PIERO RAGAZZI DE FREITAS
w

videoartroscopia possibilita um

diagnóstico mais preciso. A
paciente que estava sendo

operada fez exames de res-
A' , , ,

sonancta magnetica e, apos o

diagnóstico, foi agendada a
• •

cirurgia.
COIUO a maioria dos

.equipamen tos. utilizados é

importada, o SU� (Sistema
/

Unico de Saúde) não cobre
,

essa cirurgia na região, sendo
realizada apenas por con

vênios. Alguns dos equipa
mentos usados são o shaver

(aparelho que faz a 'limpeza nas
lesões), câmera ótica, vídeo,
fonte -de luz, aparelho de ra

diofreqüência (faz a coagu

lação, evitando sangramento),
pinças e outros instrumentos

• •

especiais.

,

: Canarinho disponibiliza linha de ônibus para o Centro Vida
()
- ,

}ARAGUÁ DO SUL - Os tativa é de aumento considerável
nos próximos dias, COl110 explica
omotorista responsável pela rota,
Alfredo Lisboa da Silva. Ele
comenta que as reclamações sobre
a falta de ônibus até o local eram

, constantes, principalmente por

parte de pessoas COIU mais de 60
anos. '

A linha em direção à Poli
clínica deve passar pelas ruas

,
.

Getúlio Vargas, Procópio Gomes
de Oliveira, Reinaldo Rau, Barão

CONFIRA OS HORÁRIOS:
. ., ,

." pacientes que precisam Ir ate a
. • 1

Policlínica de Especialidades Dr.

João Biron podem, a partir desta '

semana, se deslocar de transporte
/

.

coletivo. E que a Viação Cana-
rinho implantou uma linha.espe
cial com dez horários por dia, entre

n_�!"às 7h30 e l8h30, que sai dos
"

l_ bairros', pára pelo Terminal
r

'

Urbano e segue até oCentroVida.
O itinerário ainda está com

pouco movimento, mas, a expec-
,

Saída do Saída da
Terminal Policlínica

J 7h40 8h
8h40 9h
9h40 10h
10h40 11h30
12h40 12h05
12h50 13h

.

14h45 14h10
15h10 15h30
16h10 16h.30
18h20 18h30

doRioBranco,Marechal Deodoro
daFonseca e Leonora SatlerPradi.

,

No retorno, os passageiros
,

são levados ao centro de Jaraguá
pelas ruas João Planincheck,
Marechal Deodoro da Fonseca,
Expe-dicionário João Zapella,
Francisco Fischer, Henrique
Piazera, Esthéria Lenzi e Epi
tácio Pessoa. O valor da pas

sagem é o mesmo das linhas
normais da Canarinho: R$
1,95, (Kelly Erdmann)

1

. I

r Vacinação contra poliomielite é prorrogada pela segunda vez
I •

}ARAGUÁ DO SUL - A

campanha de vacinação contra a

poliomielite em Jaraguá do Sul se
estende até a próxima sexta-feira,
23. Isso porque, mesmo com a

prorrogação do prazo, a meta de'
vacinar 95% das crianças de zero a

c Cil1CO anos no município ainda
.,

não foi atingida. Levantamento
, ; realizado pela equipe de Vigilância
)1" Epidemiológica de Jaraguá do Sul,
.1'1' ligada à secretaria de Saúde,

constatou que foram vacinadas
9.489 crianças até o momento, o

equivalente a 92,620/0 do esperado.
O objetivo era vacinar 9.732

crianças, já que o número total de
crianças em [araguá do Sul é de
10.244. .

De acordo com a supervisora
de imunização, Ana Cristina

Kneipp, 830/0 dosrnunicípios

18 postos de' saúde da cidade
continuam oferecendo a gotinha,
com exceção dos postos dos
bairros Amizade, Vila Lenzi, Ana
Paula, Rio da Luz e do Pama I

(Czemiewicz), que não possuem
salas de vacinação.

A vacinação contra paralisia
infantil em todo o país começou
no dia 5 e seria finalizado no dia
10, se ametade95% da vacinação
fosse atingida. COIUO a vacinação

,

I
I

. ,..,..

catannenses nao atmgiram ameta

de vacinação, Dessa forma, 14 dos

,
I . '

ficou abaixo das expectativas, a

campanha foi' prorrogada até a

última sexta-feira, 16, mas o

Ministério da Saúde estipulou um
novo prazo porque ameta não foi

alcançada mesmo assim. Em

Jaraguá do Sul, apenas 830/0 da
meta foi atingida até o dia 10, com
a vacinação de 8.553 crianças, A
segunda etapa da campanha
acontecerá no dia 26 de' agosto.
(Daiane Zanghelini)
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• CORREIO ECONOMICO

,

R$863,55

,

•

Malha Fina
Apesar das garras cada vez mais afiadas da Receita Federal, o '

número de contribuintes que omitiram ganhos com aluguel de ,

imóveis na declaração de Imposto de Renda cresceu 34,4% neste
'

ano. Dados mostram que, em 2006, esse tipo de sonegação
envolveu 47,3 mil pessoas físicas, que estão retidas na malha;
fina por não declarar ao fisco a renda com locações referentes j

,

ao ano passado.Em 2005, caíram na: malha por omissão de'
renda de aluguel 35,2 mil contribuintes. Os sonegadores.

,

"pescados" neste ano receberão agora uma notificação da Receita I
· .

e terão um prazo de 30 dias para apresentar explicações. Caso
. ,

fique comprovada a irregularidade, essas pessoas terão que:, , ,

pagar o imposto devido mais multa de 75%. Ainda há incidência:
,

da Selic (taxa básica de juros).Para chegar aos sonegadores, a:
'Receita lança mão, desde 2003, de uma declaração fDimob)!

,

apresentada por cartórios, imobiliárias e tncorporadoras/'
construtoras com informações de compras, vendas e aluguéis
de imóveis. Esses dados são cruzados com a declaração de
renda do contribuinte, podendo então ser verificada a omissão,
do rendimento.

-

•

"

•

Dimob
Segundo a Receita, a

Dimob registrou R$ 14,6
bilhões em ganhos com

locações de imóveis em

2004. Os aluguéis
referentes a 2005
somaram R$ 17,2
bilhões. O Estado que
concentra a maior parte
dessa renda é São Paulo,
onde foram apurados R$
6,1 bilhões em 2005.

Comércio
As vendas no comércio varejista no

país cresceram 1,52% em abril na

comparação com março, de acordo
com pesquisa divulgada ontem pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia

•

e Estatística). Trata-se de uma ,

aceleração no ritmo dos negócios. Em:
março, o incremento havia sido de .'

,

0,130/0. Já em fevereiro, houve queda '

de 3,86% no volume das vendas.Na

comparação com igual mês do ano :
I

passado, as vendas avançaram
7,420/0. No ano, � alta acumulada é de:
5,64%.

'

Ferramentas
Além da declaração de

informações imobiliárias,
o fisco conta com outras

ferramentas, que vêm
elevando crescentemente
o nível dê controle da
Receita sobre os

contribuintes. Entre elas,
estão os dados de

, movimentação financeira
com base na CPMF, os de

compra e venda de
aeronaves e

embarcações e os de
cartão de crédito.Esses
mecanismos têm

garantido mais de 90% de
sucesso nas ações
fiscais dos auditores da
Receita.

Segmentos
Segundo o IBGE, na comparação mês.
a mês, entre as quatro atividades corri
séries ajustadas sazonalmente, três
tiveram altas e uma teve queda:

'

Hipermercados, supermercados" .

produtos alimentícios, bebidas e fumo

(0,67%); Móveis e eletrodomésticos ,

,

(2,30%); Tecidos, vestuário e calçados
(2,62%) e Combustíveis e lubrificantes'

•

(-2,28%).

Estados
Pela participação na composição da
taxa do Comércio varejista, os
destaques foram São Paulo (7,58%);
Minas Geráis (11,33%); Rio de Jaaero

•.

(7,84%); Bahia (10,16%) e Santa
Catarina com 8,83% .

•

, "

• INDICADORES ECONOMICOS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL .

�

,'�� ,"0, �,: �

•

EURO.DOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL '2,251 2,253 11 COMPRA VENDA
..

PARALELO 2,270 2,393 11 2,815 2,818
PESO (Argentina)

TURISMO 2,167 2,252 11
I 0,730 0,730

.

iii BOLSAS DE VALORES
.

• POUPANÇA
0,671PONTOS OSCILAÇAO

" BOVESPA 33.897 -1,640/0
'

" DOW JONES (N. York) 10.942 -O 660/0

11 MERVAL (B. Aires) 1.578
'

010"10

" NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,390/0

• CUB maio

•

• LOTERIAS
. . �

.

• Megasena' . . _.

li Quina
concurso: 773

0'3':-05 • 'f472�9- 3'4-

• Lotomania
,

.

,

• Loteria Federal '

.
, ,

concurse: 629
05 - 08 - 10 - 12 - 27 - 28 - 33

35 - 38 - 39 - 44 - 51 - 59 - 63

65 - 69 - 78 - 81 - 82 - 94

concurso: 04045
1 ° Prêmio: 22.670
2° Prêmio: 06.057
3° Prêmio: 25.687
4° Prêmio: 08.294
5° Prêmio: 13.411

�'

I

•

.

•

".,
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• OCORRENCIAS POLICIAIS

Operação Corpus Christi
A Polícia Rodoviária Federal encerrou às 24 horas de domingo,
em todo o país, a Operação Corpus Christi. Em Santa Catarina, a
PRF registrou 103 acidentes, com 97 feridos e 10 vítimas fatais. O

'� destaque positivo foram as BRs 282 e 116, onde não aconteceu
.

'nenhum acidente com vítima fatal apesar do grande fluxo de
,

,

veículos devido à Festa do Pinhão em Lages. Já a BR 101 Sul,
·

mais uma vez, registrou um grande número de mortes: cinco
..: casos. A BR 470 teve três vítimas fatais e a BR 101 Norte

•

,,' (duplicada), duas mortes. Durante a Operação Corpus Christi, a
PRF/SC também deteve oito pessoas por estarem dirigindo sob.

i efeito de álcool, cinco por não serem habilitadas e dez pessoas
por outros motivos, como mandado de prisão em aberto ou porte .

" de drogas. /

_,

" Acidente
.' A manhã de segunda-feira, 19,
, começou com acidente na BR-280,
, em Guaramirim. A batida frontal entre

>

·

dois veículos aconteceu às 7h25, no
, km 53, próximo à entrada do Bairro
"

Guaramiranga. Segundo os bombeiros
,

que atenderam a. ocorrência, Ezequias
• Reis Duarte, 29 anos, condutor do

..

Ford Escort placas MAP-7397, de
Schroeder, foi fechado por outro
automóvel e acabou colidindo com o

"

:: caminhão dirigido por José América
Rodrigues, 45. Os dois motoristas
apenas sofreram ferimentos leves e

foram encaminhados ao Pronto
Socorro do Hospital São Antonio.

•

Furto 1
A jovem D,C.G., 19 anos, teve sua

carteir� furtada na madrugada de

domingo. Dentro da' carteira estavam
, vários documentos pessoais, cartão
·

crédito e aproximadamente R$ 40,00.
•

•
o furto aconteceu dentro da Danceteria

:: Moinho, no Bairro do Rio Molha.
� "

... 1_"

.'
, ,

'1;, Furto 2
Foi furtada uma bicieleta Calai, aro 26
Montana, 21 marchas de cor branca

:-' com vermelho. O furto aconteceu ao
•

, meio-dia de sábado, quando a

bicicleta estava no pátio de uma

residência na Rua Affonso Nicoluzzi,
Bairro Vila Rau.

•

•

:

.

Furto 3
Furtaram uma bicicleta marca Fisch.er
Princes, aro 26 de cor Taxa, que
estava cadeada no bicicletário do

Shopping Breithaupt. O furto
. aconteceu por volta das 15h da última
sexta-feira,

,

;

I
I
•

,
•

!

I

I
I
I

Furto 4
Foi furtada, na manha de sexta-feira,
uma bicicleta Metal Fax, 21 marchas
de cor preta com cinza, A bicicleta
estava cadeada no estacionamento
dos funcionários da Loja Beber, na
Avenida Marechal Deodoro da

, .

Fonseca.

I

I

I
t

Invasão
Invadiram um prédio em construção

· na Rua João Marangoni, arrombaram
a porta do interior e furtaram um

aparelho de televisão marca CCE 14

polegadas, uma extensão e fio de

aproximadamente 200 metros. O furto
aconteceu às 7h da última quinta-feira.

•

!

I
I

r

I .. FALECIMENTOS
Faleceu às 01:30h do dia 19/06, a senhora Maria Tfardowski
Urbaisnki; com idade de 85 anos. O velório foi realizado na Capela
Mortuária da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal da
Vila Lenzi.
Faleceu às 15:45h do dia 18/06, o senhor João Davids, com idade de
72 anos. O velório foi realizado na Comunidade de Santa Ana e o

sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.
Faleceu às 14:00h do dia 18/06, o jovem Cristiano Rodrigues Godois, .

com idade de 19 anos. O velório foi realizado na Igreja Sagrado Coração
L _

de Jesus e o sepultamento no cemitério da Vila Amizade em Schroeder.

I

I

, Detido
Detido J.R,N.S, por furtar
um aparelho celular no

interior de um ônibus de
linha municipal do qual era
passageiro em Araranguá.
Na ocasião ele portava um

revolver calibre .32 com

três munições. O homem
foi detido no Km 417 da BR

101, por volta das 19h de

domingo.

Tentativa de furto
Preso em flagrante, um
homem que roubou a bolsa
de uma senhora na Rua
Olavo Marquardt. O
bandido tentou fugir para a

ciclovia, mas foi detido por
um policial que estava de

folga e testemunhou Q
assalto. O fato ocorreu no

sábado, por volta das 18h.
•

Recuperação de
veículo'
Foi recuperado
abandonado às margens
da BR 1 Q1, o veículo FiaV
Tempra de placas 101-
0364/SC com registro de
furto. O carro foi
encontrado às 8h30min de
sábado no Km 139 em

,

Balneário Camboriú .

Contra muro
Um motociclista de 21
anos bateu contra um muro

na Rua Marechal Castelo
,

Branco, Centro de
Schroeder, por volta das
21 h desse domingo. Ele foi
levado ao Hospital São
José com ferimento no pé

, direito.

Furto de celular
Foram furtados quatro
aparelhos celulares' que
estavam no mostruário da
LOja Koerich, na Avenida
Marechal Deodoro da
Fonseca. Os celulares são:
um Motorola V220, um
Siemens C,":Jl, um

Gradiente GF69D e um

NOkia 3220, o furto
aconteceu às 10h da última

quarta-feira, 14.

-

SEGURANÇA: BATALHA0 DA PM AUMENTA SEGURANÇA NAS RUAS
,

I
,

O CORREIO DO POVO
,.

•

KELLT ERDMANN

,

� Irmãos dizem ter
sido agredidos por dois

policiais militares,
,

-

que negam acusaçao

•

}ARAGUÁ no SUL - "Nós
não somos bandidos para
sermos tratados dessa forma".
Foi assim que Elaine Freiberger,
ainda indignada, procurou a

reportagern de O Correio do
Povo namanhã de segunda-feira,
19, para denunciar as supostas
agressões físicas causadas pbr
policiais militares logo depois do
jogo da seleção brasileira, no

•

último domingo.
Segundo Elaine, cerca de dez

pessoas, entre elas crianças,
festejavam a vitória com alguns

,

amigos na Avenida Reinoldo
Rau, quando dois sargentos da
PM (Carli to e Adriano)
atravessaram a rUá e deram voz

'

de prisão para Adilson,
,

Valdemir e Odair Frieberger,
ambos irmãos. Logo depois de

"

serem algemados, sem motivo

aparente, eles foram surpre
endidos com um spray disper-

. ,

sante jogado pelos policiais. "Na'
hora que meu marido (Adilson)
caiu no chão, virou tumulto",
desabafa Elaine. "Procurei a

•

•

• ,

PIERD RAGAZZl DE FREITAS

!

pelos irmãos' Freiberger. Além
disso, conforme a ficha de rondas'
número 180543, preenchida
pelos PM's logo depois d-á'

ocorrência, Adilson, Valdernine
, , .

Odair machucaram os policiais, I � "

militares com pontapés. II ,

O major Amarildo explica'
,

que caso os populares se sintam

agredidos devem procurar a
. ,

corregedoria do Batalhão de
Polícia para formalizar a queixa:
Em seguida, o órgão instaura urrt
processo administrativo disci

plinar e investiga o caso, con

forme as provas apresentadas. :

COPA
Nos dias de jogos da seleção

•

brasileira a população vai contar
com mais policiais militares nas

ruas 'para conter qualquer confu-
, são que possa acontecer, Confor
me explica o major Amarildo de
Assis Alves, o objetivo é garantir
a segurança dos torcedores e

impedir a depredação do patri
mônio alheio. Ele comenta ainda

que não é permitido fechar as
avenidas jaraguaenses para festejar
as vitórias do Brasil na Copa do

Mundo, só quem tem autoridade
para isto é o poder público. Se a

seleção chegar à fase final, é,
provável que algumas ruas sejam
interditadas para a comemoração, '

porém, nada está confirmado até

agora ..

I

Adilson mostramarca do machucado supostamente causado pela PM

imprensa, pois acredito que
todo tipo de abuso deve ser

denunciado, é necessário perder
o medo". Além dele, Valdemir
também foi atingido e, ainda, diz
ter tido uma arma apontada para
a face. "Foi uma humilhação",
comenta .

Logo depois da confusão, os
três irmãos foram encaminhados
à Delegacia de Polícia Civil. De
acordo com Adilson Freiberger,

,

as algemas estavam apertadas e

deixaram o pulso direito inchado
e com marcas vermelhas. Por
causa da queda, o cotovelo

esquerdo ficou machucado. Os
ou tros irmãos não sofreram
ferimentos.

-

A VERSAO DA PM
De acordo com o major

Amarildo de Assis Alves, os dois
sargentos foram desacatados
COIn palavras de "baixo calão"

•

•

'Anatel fecha rádios clandestinas em Santa Catarina
I

FLORIANÓPOLIS (CNR/
ADI) - Durante uma operação
conjunta com ª' Polícia
Federal, realizada entre 5 e 9
de junho, fiscais da Agência
Naciona! de Telecornunica-.
ções (Ana tel) fecharam cinco

emissoras de rádio que

operavam clandestinamente
em Santa Catarina .. Foram

apreendidos equipamentos e

fechadas duas emissoras de
São João do Sul, Ulna em Içara;
em Navegantes e outra em

Itajaí. Os responsáveis foram'
indiciados criminal-mente.

O gerente da Unidade

Ope-racional da Anatel no

Estado, engenheiro Estevão
Hobold, destaca que as fisca

lizações foram inteasificadas
desde meados do ano passado.

Disk denúncia da Anatel
Para denúncias sobre serviços de telefonia fixa e móvel e sobre o

funcionamento de rádios clandestinas ligue para o call center da
Anatel 0800 33 2001. Disponível 24 horas por dia.

Neste período foram fechadas
em torno de 60 emissoras

clandestinas, popularmente
conhecidas como "rádio

pirata". Segundo Hobold, há
duas formas de se localizar uma
emissora clandestina. Pri

.meiro, pelo rastreamento da

origem .da freqüência e,

segundo, através de denún
cias. Para o crime, a lei prevê
até R$ 10 mil de multa e

detenção de' 2 a 4 anos, po
dendo ser aumentada da
meta-de se houver danos a

terceiros.
-

Hobo ld explica que as

emissoras clandestinas bur
lam todo um processo de

qüências aleatórias e colocam
as emissoras no ar e, na maioria

dos casos, tem se constatado

problemas de, interferência,
porque eles usam' canal
indevidamente", diz o gerente,
destacando que essas emissoras

se auto-intitulam de "cornu

nitárias", quando na verdade
são clandestinas e como tal são
tratadas judicialmente, por
que comunitárias são aquelas
efetivamente outorgadas.

A estrutura da Anatel em
Santa Catarina está voltada

. ,

para a outorga e fiscalização.
"A outorga atende os pedidos
dos serviços privados,
analisa e" autoriza. Na

fiscalização temos o

atendimento às denúncias
•

contra a telefonia fixa e

móvel e também, o uso

indevido do espectro de

freqüência", diz Hobold. De
acordo com o gerente, a

demanda é grande, pr in

cipalmente na área de tele

fonia, em, que ocorrem

muitas' reclamações.
'

,

/ .

outorga ne cess arto para o

funcionamento legal de uma

rádio. "Eles escolhem fre-
•

•

•

,

•

/

•

,

' ,

Passeata marca o fim do mês contra abuso sexual infantil',

}ARAGUÁ DO SUL - Uma

passeata pelo centro de Jaraguá
do Sul encerrou omês de consci

.entização contra a violência e a

exploração sexual infanto-
, juvenil. O manifesto ocorreu na

manhã de ontem, 19, e teve a
•

pa.rticipação de cerca de 60

pessoas, entre elas, repre
sentantes do Conselho Tutelar,

Ministério Público e Conselho

Municipal de Direitos da

Criança e do Adolescente

(CMDCA).
Além da caminhada pelo

Calçadão da Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca, a equipe
distribuiu panfletos com infor

mações de como evitar o abuso
sexual. Segundo o conselheiro

tutelar Luis Fernando Olegar,
diversas atividades que tratam

desse tema foram desenvolvidas
com alunos de três escolas da

região. Francisco Solamom, Luiz
Gonzaga Ayroso e Euclides da

. Cunha (de Schroeder). O início

dos trabalhos foi em 18 de maio,
data que é considerada o Dia
Nacional de Luta Contra a Ex-

ploração Infanto-Juvenil.
Se você viu ou conhece

alguém que sofreu violação de
direitos, procure o Conselho
Tutelar, instalado na Avenida
Getúlio Vargas, 577, centro de

Jaraguá do Sul. O, telefone para
denúncias é 0800 64 20122. As

ligações para este número são

gratuitas. (Kelly Erdmann)
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GUARAMIRIM: POLITICA DE BOA VIZINHANCA
,

�

.
'

,
•

KELLY ERDMANN

f; J

'1Jit: Contrato já
está vencido

•

rlá mais de
um ano

B GUARAMlRIM - O impasse,
que dura mais de um ano, entre

i). Prefeitura de Guararnirim e a

_f;f':asan em torno da renovação.
cio contrato de concessão de

serviços de água e esgoto, já
prejudica os guaramirense. Na
Corticeirinha, interior do

,).punicípio, quatro famílias

gependem da política da boa

cy,izinh:iri.ça para ter água.
,

" E' o caso de, Leonide s e
"

Adriana Arendartchuk. O
.casal está construindo uma casa
�,

J?ca Rua José Rover Belegant e

:para viabilizar a obra precisou
.çOt1tar com a ajuda do morador
.dos . fundos, que cede a
�__',. .

"instalação da Casan por meio

,;Çle mangueiras. "Daqui a pouco
o'íamos nos mudar e não temos

.água. Para pedir votos os
- .

.políticos estão sempre aqui,J.

;,ag:or,a, que é -. para, ajudar,
Ininguém aparece", reclamam.

.C\ Situação semelhante é

;jvivida por Roseny Moraes e
_.1 .

•

•

Jorge divide os gastos e a água com as famílias que moram ao lado até que situação seja resolvida

pelas outras quatro pessoas que
.

residem com ela naquela
.Iocalidade há dois meses. A
família é obrigada a dividir os

gastos COtU Jorge Araújo, que
mora ao lado, porque nenhum

. .

deles possui relógio próprio para
a contagem dos gastos. Os dois

é desembolsar mais de R$ 500 e
:

comprar a tubulação necessária

para a extensão de 65 metros.

Fato este que o deixa indignado,
pois os moradores próximos não
tiveram estes gastos. O valor de
cadametro de cano custa de R$
3 a R$ 10.

De acordo CaIU o gerente da

agência regional da Casan,
Irvando Luiz Zomer, compete à

administração pública custear

os materiais e a autarquia fazer
o serviço. Porém, isto não

causa do'
contrato de

acontece por
vencimento do
concessão dos serviços de água
e esgoto, ocorrido há mais de

,

um a110 e ate agora sem

renovação. "Como vamos fazer
\ investimentos sem garantia de

retorno?",
.

indaga. Para
, ,

'

so contam COIU agua nas

torneiras das casas porque U111
•

vizi11110 deixou ligar ca110S à

rede que utiliza.

Segundo Leonide s

Arendartchuk, a única solução

, .

conversar a respeito, a

reportagem de O Correio do
Povo tentou entrar em contato

COIU o prefeito Mário Sérgio
Peixer, luas, não obteve retorno
até o fechamento desta edição.

•

Maconha pode provocar overdose e surto psicótico, mostra pesquisa
RIO DE JANEIRO - Uma

,

brincadeira de mau gosto entre
.

, ,)

. amigos cOluprovou cientifi-
';),( .

çamente que amaconha ingerida
, .

(é muito mais potente do que.f, ! I

quando fumada. Um universitário
,
,

, de 26 at10S teve UIU surto psicótico.., ,"o
"

'jde 36 horas após cotuerbrigadeiro
. misturado à droga. O rapaz, que'i) { .

> passou um ano em tratamento
.' .

>.\Zom antipsi-cóticos e chegou a

"ficar internado, tinha 11a urina
.,

. .". .

sete vezes mais o prInCIpIO atIVO
, í

da maconha (THC) do que
_

,aqueles que a fumaram.O estudo,
( ..

"dos psiqui-atras Jorge Jaber e

André Charles, foi publicado na

revista americana "CNS

Spectrum", patrocinada pelo
Colégio Internacional de

Neuropsi-quiatria. "Esse caso

serve de alerta e chama atenção
para o risco de surto psicótico.

" Esse jovem poderia ter cometido
suicídio para se proteger da forte

sensação de perseguição. O surto

também poderia ter evoluído para

esquizofrenia ou doença psicótica confiou de efeito de drogas. "Mas
o rapaz era radicalmente contra

o uso de substâncias tóxicas e

discutia com a familiares e.amigos
que faziam uso dessas substâncias.

,

, O médico era experiente e

insistiu com os pais do rapaz." O
pai do universitário procurou os

amigos do fi1110. Um deles
confirmou que haviam tentado

"pregar uma peça" no amigo,
acrescentandomaconha à receita,
do brigadeiro. "Eles queriam que
o jovem experimentasse lua-

conha de uma forma ou de outra.'
O rapaz não sabia da 'brincadeira'
e abusou do brigadeiro. Quando
ele começou a 'viajar' e evoluiu

rapidamente para, o quadro
paranóico os amigos o deixaram
em casa e não contaram nada aos

, .

pais dele" contou Jaber, para quem
o caso foi encaminhado.
A urina da vítima do trote foi
analisada e nela havia quan
tidade de THC sete vezes superior
à da presente na urina daqueles
que apenas fumaram maconha.

,
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Cooperativa de crédito inaugura
•

agência em Jaraguá do Sul
JARAGUÁ DO SUL - Com o

objetivo de fomentar a

economia da região do Vale do
Itapocu, a Blucredi - Coope
rativa de Economia e Crédito,

, inaugurou na manhã de on

tem, 19, a 9ª agência em Santa
Catarina. Localizado na Rua

Walter Marquardt, 407, o

,

pital, que tern val6r mínimo de]
R$ 20. EIU seguida, o sócio passa:
a ter acesso às facilidades da'

. -"
mats grave, o que nao ocorreu ,

disse Jaber, do Colégio Inter
nacional de Neuropsiquiatria e

diretor-geral da Clínica Jorge
Jaber, especializada em depen
dência química. O estudante

chegou à emergência psiquiátrica
com quadro de delírios de

. - ,;,',-

perseguiçao, paranoia, agitação e

alucinações. "Ele dizia que seria

assassinado por um enviado do
demônio", con ta Jaber. O

psiquiatra que o atendeu des-

/

. ,. . .

escrttorro jaraguaense val

oferecer movimentação
financeira aos servidores

públicos municipais, do
Estado e federais.

De acordo com o presi
dente da Blucredi, João Marcos
Baron, para fazer parte do

grupo de 13.,500 associados, em
nove cidades catarinenses, é

. preciso comprar uma cota ca-

.
'

cooperatrva, como por exem- .

pia: conta corrente; cheque:'
I

especial com taxa de juros entre:
,

1,750/0 a 4,95% ao mês; emprés-:
,

times; cartões de créditos; e:
I

seguros diversos. :
•

A rede Blucredi, vinculada
,

ao Sicoob (Sistema de Coopera:
_ I

tivas de Créditodo Brasil), nas-'
.

'

,

ceu há seis anos em Blumenau
,

com 55 associados. Atualmente '

tem 120 funcionários qucl
,

atendem os municípios de
,

.' Gaspar, Brusque, Ilhota;
I

Balneário Camboriú, Indaíal;
I

Timbó, Pornerode e, agora]
,

Jaraguá do Sui. (Kelly Erdmann) i
PIERO RAGAZZI DE FREITA�

•

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".

, -'
"

,

João Marcos Baron, presidente da B/ucredi, inaugurada ontem
I
I
I
I

Av. Presidente Epitácio Pessoa, 519
, .

(ao lado da Escola Abdon Batista)
Fone 3275-1903 ' ,

,

I
•

, ,

•

EDITAL DE
-

CONVOCAÇAO
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Plásticas,
Borrachas e Papelão, com base territorial nos municípios de Jaraguá do
Sul, Corupá, Guaramirim, Massaranduba e Schroeder, por seu Presidente
Sérgio Luís Ferrari, convoca todos os integrantes das categorias
Químicas, Borrachas e Papel/Papelão representados por esta Entidade,

•

sindicalizados ou não, para comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL
•

EXTRAORDINARIA, a realizar-se no dia 24 (vinte e quatro) de junho de
2006 (sábado), às 14h30min, na Rua José Emmendoerfer, 240 (na Sede
do Sindicato) Bairro Nova Brasília, na cidade de Jaraguá do Sul, neste
Estado de Santa Catarina, para deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: 1) Aprovação das reivindicações referentes às condições de salário
e trabalho, a serem discutidas com a categoria econômica, visando à

,
renovação da norma coletiva vigente; 2) Unificação da data-base e

pisos salariais das três categorias; 3) Outorga de poderes à Diretoria do
Sindicato Profissional para celebrar Acordo ou Convenção Coletiva e na

hipótese de malogro nas negociações, para ajuizar o Dissídio Coletivo
de Trabalho; 4) Deliberação sobre a conveniência de dar caráter

permanente às Assembléias, enquanto perdurar a campanha salarial,
permitindo que as futuras convocações sejam efetuadas mediante

simples comunicados nos locais de trabalho; 5) Ratificação do desconto
em folha de pagamento da Contribuição Negociai, a ser recolhida em
favor da entidade profissional ou forma de custeio da entidade, com
direito de oposição na Assembléia. Não havendo quorum por ocasião da

primeira convocação, conforme estatuto da Entidade, a Assembléia será
realizada 30 (trinta) minutos após, em segunda e última convocação, no
mesmo dia e local acima designado, com qualquer número de presenças.

Jaraguá do Sul-SC, 20 de junho de 2006

Sérgio Luís Ferrari
Presidente

•
•

_'

, '

. ,

"I
"

.

• •
" ) j

Parte da renda arrecadada será revertida para
o "Grupo Novo Amanhã'!

A Casa da Amizade de Jaraguá do Sul
Convida para a XVIII Noite do Queijo e Vinho.
Local: Associação Recreativa Duas Rodas'
Início: 21 horas
Data: 2.3, de junho de 2006

Valor: R$ 40,00
Com música ao vivo

•

•

Apoio:

O CORREIO DO POVO

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EXCEÇÃO: JARAGUENSE É O ÚNICO CATARINENSE FORMADO EM CONSERVATÓRIO DE MÚSICA

CAROLINA TOMASELLI

.... Cristiano M.annes
dedica-se à arte de
construir e restaurar
instrumentos musicais

•

IADIO

JÂR�

CrisOano diz que paÍxão começou ao participar de eventos na Scar

•

•

}ARAGUÁ DO SUL .: Na porta, o desenho de um
-

.
. ,

violino e a palavra "luthier" escrita logo abaixo. E ali,
�lP. urna pequena sala nos fundos do prédio de número
1369, na Avenida Marechal Deodoro, que Cristiano

Mannes, com a precisão e habilidade que a profissão
exige, faz nascer em suas mãos instrumentos musicais

que há séculos encantam a. humanidade. São violinos,
violas e violoncelos construídos de maneira artística e

com conhecimento técnico daquele que é o único
.' .

catarinense formado em conservatório de música.
; .. '

.' A curiosidade pelo curso foi conseqüência dos
contatos feitos com pessoas do meio que participavam
de eventos ou vinham lecionar música na Scar

, .

(Sociedade Cultura Artística), à época com sede bem

próxima ao apartamento onde Cristiano mora até hoje.
Ainda na condição. de aluno de violão erudito, o

,

jaraguaense mudou-se para o interior paulista, para
estudar música no Conservatório Dramático e Musical
de Tatuí.'Lá, surgiu o interesse pelo curso de luteria. Fez
o' teste de seleção, rígido diante da procura, muito

.superíor ao númerode vagas oferecidas, e foi aprovado.
Foram seis anos dedicados à formação, período em

.que surgiram os primeiros clientes,' do Rio de Janeiro e

Porto Alegre, regiões que, even-tualmente, continua a

atender, devido aos contatos mantidos em concertos e

outros eventos de música. "O que mais faço são consertos
e restaurações, até porque a construção de um

.
.

instrumento é muito demorada e também porque, no

começo, o pessoal quer conhecer o trabalho, já que o

profissional não tem um registro que vai coibir
amadores de se apresentarem como luteriers", comentou

,

o jaraguaense.
Ao mesmo tempo em que restaura, faz ajustes e

•

manutenções de arcos, violinos, violas, violoncelos e

contrabaixos, paralelamente Cristiano vai trabalhando
na construção de novos instrumentos. São até seis meses

de dedicação para terminar cada uma das encomendas,
que recebem carac-terísticas ao gosto do futuro dono,
"0 cliente pede a tonalidade e com corantes, alguns
naturais como o pau-brasil, vou atingindo o tom

desejado", conta o luthier, explicando que algumas etapas
podem levar um mês cada, como a secagem, a colagem
das peças, e o envernizamento.

"A cabeça do violino é uma peça que todos prestam
atenção, por ser entalhada manualmente. O cliente vai
procurar a sutileza, a delicadeza da cabeça", explicou o

profissional, mostrando um violino feito por ele no
modelo Guarneri, "que rivaliza com Stradinari", citando
dois dos modelos mais utilizados e que, segundo ele,
diferem em detalhes imperceptíveis para os leigos. ''As
diferenças são sutilezas".

1

(

--�------------
•

Saiba como um violino .é construído
,

..•.._ .....

FOTOS: DIVULGAÇÃO

•

....

. ,":1>; .,,_
_ �

3. A parte externa do tampo está quase pronta .

, '

,

6. Acabamento sendo feito na barra harmônica,

��
.<\

4. No tampo são cortadas as
.

effes
.

5. Na parte interna do tampo é cola'da a barra
harmônica

•

I

j
9. O fundo é escavado com uma goiva

,
.

8. Acabamento do fundo feito com uma raspilha
7, No fundo do violino é feita uma canaleta para
colocar o filete (três tiras de madeira)

,

\
,
,

'\
, \

'&;t
, �

,
.

11 A caixa harmônica do violino foi colada
10, Após retirar a fôrma, é feito o acabamento
dos tacos internos

•

" , .'"
,', ,,\ ' '

.

, :iiiIIJ

13. Ajuste do encaixe das cravelhas

14 Várias camadas de verniz

orgânico (resinas naturais) são passadas
para proteger a madeira

15. O violino já pronto
L

,
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� GLOBO ··iSH

Sinhá Moça
Cândida convence Sinhá Moça a dar uma
volta pela fazenda com ela e fica indignada
ao perceber que o Capitão está seguindo
as. Virginia explica para Bastião que o

Barão desconfiaria dele se algo sumisse e

o convence a desistir deste plano de

vingança. O Capitão vê Bastião voltando
da senzala e pergunta o que ele foi fazer I�.
Cândida e Sinhá Moça interferem e o

capitão é obrigado a obedecê-Ias.
Coutinho fala para- o Barão que vai
contratar italianos para cuidar de sua'
próxima colheita, deixando-o indignado.
Juliana diz a Mário que ele deve desistir de
trabalhar na tipografia e voltar a estudar. O

rapaz responde que só vai desistir quando
conquistá-Ia. Cândida fala para o marido

que irá embora se o Capitão continuar a
.

vigiá-Ia, mas ele não cede.

� SST - 18h30

> 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 [amílla
estouram o crédito que Foguinho lhes deu
na Luxus. Foguinho rnánda a segurança
colocar a família para fora. Leona diz para
Celina que quer vencer pelos próprios
méritos. Estevão leva Sushi ao ateliê de
Bel, que vibra. Sushi tentatuqh; mas Bel

garante que nada de mau lhe acontecerá.
Silvana desaconselha Duda a procurar
Bel. Bel diz a Estevão que quer conversar .

com Henriqueta para adotar Sushi. Letícia
diz a Martim que tem certeza de que ele
não matou Nikki. Fernanda manda Martim

procurar Dr. Alberto. Morreu, Biscoito,
Búfalo e Serafim entram na rede de esgoto
tentando alcançar a Luxus, mas' acabam
em um posto policial e fogem. Kika

experimenta seu vestido de noiva. Ellen
assedia Foguinho no provador. Sushi

implora que Belleve-o para ver Duda,

" GLOBO - 21 f-1

Belíssima
Vitória avisa que Bia deverá ficar longe de

,

sua família e, que em contrapartida, se .

compromete em levar Sabina, de vez em

quando, para visitá-Ia. Bia jura que só quer
o bem da família. Gigi conta o que Bia lhe
pediu e Júlia manda que ele finja estar ao

•
•

lado dela. Giovana se assusta ao saber
•

que Erica é filha de Cyro. Gilberto acha que
Vitória fez mal em procurar Bia. Katina
descobre que o cheque desapareceu.

•

Pascoal quer levar Jamanta na delegacia
para resolver o problema dos
documentos. Katina e Narciso vão ao

cassino clandestino e tiram o cheque que
Murat colocou na mesa, André diz a Júlla
que pode entregar a casa de volta para ela.
Medeiros conta para Bia que foi intimado e

pode revelartudo.

Rebelde I

Inaki diz a Roberta que Diego lhe pediu que
se aproximara 'dela para que ficasse
sabendo de tudo sobre sua campanha e

.

confessa que também colocou O boneco

ensangüentado em seu quarto. Lupita diz
a Miguel que já se reconclliou com Mia e

Roberta, ao que parece, também fez as
.

pazes com Diego, por isso, deveriam
formar novamente a banda RBD. Santos
diz a Téo que gostaria de ter com Lupita
uma relação igual a que ele tem com Josy. '

W RECORD - 191115

Prova de Amor
Lopo chama Clarice para tomar banho
com ela. Clarice diz que não tem nada a

ver tomar banho com ele. Clarice diz para
Lapa que olha para ele e não sente amor.

Dr Leandro chega. Lopo dá uma'

piscadinha para Dr. Leandro sem que
Clarice veja. Lopo diz 'para o medico que
Clarice caiu e bateu a cabeça. O médico
diz que ela pode ter um derrame. Daniel
está com Nininha no colo e fala que
precisa sair da ilha antes que anoiteça.

> BANDEIRANTES - 22h

Mandacaru
•

Juliana entra na casa dos escritores e quer
falar com Arlete. Baioneta escuta tudo
escondido. Padre Waldeck e Frei DodO
estão comentando sobre o cangaceiro
escravo Tonhão. Zebedeus chama
Marinheiro e diz para ele se atracar com
Sucena. Zagai escuta tudo,

•

,
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��AGORA NAO
Ellen Jabour,
namorada do ator

Rodrigo Santoro, já
está desenhando o

vestido de noiva.
Pelo jeito a modelo
está sendo

precipltada. Rodrigo
desconversa quando
o assunto é
casamento, mas
outro dia deixou
escapar: "Ela
desenha muito bem,
mas não estou

pensando nisso
agora" ...

,

��DESPERDICIO
Em apenas uma tarde,
três carros no valor de
US$ 900mil foram
destruídos nas

filmagens no filme
Casino Royale, mais

•

um longa-metragem
, .

com o personagem
. James Bond, de
acordo com o site
Contact Mus.ic. O carro

Aston Martin DBS V12
foi criado
especialmente para o

filme, que é o primeiro
protagonizado pelo ator
Daniel Craig.

��GASTANDO
Victoria Beckham e

outras esposas dos

jogadores da seleção
inglesa de futebol estão
aproveitando a estada
Alemanha por conta da
Copa do Mundo para um

dos programas preferidos
das mulheres: compras' O
grupo foi a um luxuoso

shopping center neste
final de semana e gastou
mais de 100 mil dólares
em cerca de uma hora,
informou nesta

segunda-feira a imprensa
alemã.

��CONFUSÕES
O ex-craque Maradona
continua aprontando das
suas. Atualmente na

Alemanha, onde assiste .

. à Copa do Mundo 2006, .

• •

o argentino passou por
algumas saias-justas. De
acordo como Jornal

•

Extra, primeiro, ele foi •

expulso de umá loja,
quando teimou em'fumar "'.

.' um charuto e', depois, foi .

multado quando dirigià;:
.

numa vià a 120 kmYh,
.

quando a velocidade
.

máxima era de apenas
80 km/h. i

,

��INESQUECIVEL
Segundo a colunista
norte-americana Maxine

Page, Leonardo
DiCaprio não conseguiu
esquecer a ex

namorada, a top model
Gisele Bündchen.

Segundo um informante
•

próximo a DiCaprio,
embora esteja saindo
com a modelo Bar

Rafaeli, 20 anos, o ator
não vê futuró nessa

relação, pois está'
decidido a reconquistar
o amor de Gisele.

•

r
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Imperdível
O trombonista Raul de Souza,
reconhecido como um dos mais

importantes instrumentistas brasileiros
- "-

com atuaçao no extenor, e atraçao no

palco do centro Cultural da Scar, em
Jaraguá do Sul, amanhã. Acompanhado
de banda, el� apresenta às 20h30min, o
show 'Cinema do Raul', em que faz um

retrospecto da carreira que ganhou o .

mundo divulgando a música brasileira e

as influências no trabalho do artista. A

apresentação faz parte das .

comemorações dos 50 anos da Scar e
os ingressos a R$ 30,00 e R$ 15,00
(estudantes e acima de 60 anos) podem
ser adquiridos na secretaria do Centro
Cultural. Informações pelo telefone

(47) 3275-2477 e no site
www.scar.art.br.

- .

Brincando no Bairro
A CDL, oIS.ESC, SENAC e a Prefeitura
Municipal estão programando mais'
uma edição do Projeto "Brincando no

Bairro", que acontecerá no próximo
sábado, 24 de junho. Desta vez o

,evento será no Bairro Santo Antônio,
das 9h às 17h no Pátio do Posto

Vicenzi, Rua Domingos Anacleto
Garcia na 1.728, se chover o evento

acontecerá no Ginásio da Escola Victor
Meireles,

Frutos do Mar
Inaugura hoje, o restaurante "Zinho

Batista", com um variado cardápio de
frutos do mar. No almoço tem buffet e
a noite "à la carte". Endereço, Rua _

Presidente Epitácio Pessoa, 519, ao
lado da Escola Abdon Batista, fone
3275-1903 .

•

.

CESAR JUNKES

A super
animada equipe
da Studio FM,
que no

domingo, às

vésperas do
jogo do Brasil
contra a

Austrália,
entrou no cum«
da Copa e

promoveu uma

verdadeira
festa ao longo
da Rua

Domingos da
Nova

,

;¥, PARABENS!
Aniversariantes do dia

Lislei C. Becker

Pincel a

punho,
•

crianças e

adultos
abusaram da
criatividade

nos desenhos
em verde e

amarelo. A
Studio Fm
também
sorteou

brindes e

distribuiu
,

pipoca,
algodão doce
e refrigerante

aos

participantes

Dilmar L. Tissi

Jonatan Baumgartel
J'uliele Baumgartel
Rafael F. Réus .

.

Anderson Vogt
Carol H. Hening
Maria D. Garcia

Renata Schulz
Stefane A ..Vieira

Maria de F. Feldmann

Daniel Milbratz

Anderson Baumann

Bruna C. Cândida
Jonas A. Vieira

•

,

Jean R. Correia

Kelen Reckziegel
Augusto W. Packer

Maristela P. Zoz

Diego L. Woginski

Palestra
Acontece hoje uma palestra
gratuita no Auditório

Senac, na Rua dos

Imigrantes, na 410, Bairro
Vila Rau. O palestrante é o

Engenheiro Luiz Fernando
Bicalho Mendes Vinagre.
O terna será a "Importância
da Certificação CISCO".

•

. Reservas de vagas no fone
3275-8400:

,

II HOROSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
•

Seja fiel à sua palavra, amigo carneiro. A grama
sempre parece mais verde no outro lado da

cerca, mas você não chegará lá até que as

questões estejam resolvidas aqui. As coisas
ligadas à comunicação e troca de informações
podem estar meio complicadas, mas não se

preocupe, seu comprometimento está mais para
o orgulho que para a dor. Avante!

Touro 21/4 a 20/5 ..

Este dia pode se tornar bastante produtivo, se
você quiser. Comece se organizando e

planejando estratégias. Você é habilidoso e pra
lá de criativo, às vezes só falta é explorar seu
potencial. Aproveite que levantou inspirado e'
cheio de energia e siga até o seu objeto de

desejo, sem se desviar. Quando encontrá-lo,
confie em seu talento e mostre a sua arte.

,

Gêmeos 21/5 a 20/6
Projetos a milhão, você dando tudo de si para
alcançar suas metas e cumprir seus prazos. Se
uns & outros não entendem sua visão inovadora
e ficam tentando colocar todo tipo de
obstáculos na sua frente, faça de conta que eles
não estão ali e prossiga. Não perca o foco nas

coisas boas que estão acontecendo na sua

vida. Vá pela luz. ,

Câncer 21/6 a 21/7
Cantos, curvas, gavetas e prateleiras no maior
,

diálogo? Não é estado alterado de consciência,
f .

não, canceriano. Como bom ser das águas,
antenado, receptivo e outros que tais, há
sensações que são capturadas inteiras e sem .

médias medidas. Não vale se apavorar, mas sim
contabilizar afloranientos e fichas que caem.

I

Deixe a alma traduzir o relato.

Libra 23/9 a 22/10
Ora, não reclame que é difícil manter a

concentração quando ... O quê mesmo? Não
tem jeito, é preciso encarar a velha poeira que
vinha sendo empurrada pra debaixo do tapete.
Essas coisas que, aparentemente, não foram

. feitas para aéreos indivíduos exigem muita

energia, não há como negar. Nada que assentar
os pés na terra não ajude a solucionar.

•

Capricórnio 22/2, a 21/1
Pode não ter sido você a propor as novidades,
mas você pode gostar. Num primeiro momento,
uma sacudida, um confronto de padrões, mas
depois você verá que só veio trazer à luz um

processo de mudança que vinha se

engendrando dentro de você há tempos. Ouvir
•

sempre a mesma música não dá. Como é bom
se experimentar em outros tons e escalas ...

•

Leão 22/7 a 22/8
Legal, aquele impulso pra fazer algo radical,
para mudanças arrebatadoras está de volta. A
boa notícia é que se você iniciar estas

mudanças agora (vai. conseguir ficar parado?)
elas serão pra valer, vão durar. Antes de

•

começar, prepare-se, nutra-se, se dê um bom
trato. Hãn, uma festinha íntima? Não esqueça
de desligar o celular.

.

Escorpião 23/10 a 21/11
Eles pensam que sabem o que você fará em

seguida ... É você que é óbvio ou está cercado
de pessoas que já viram este filme? Cornourn
signo de Água, você gostaria mesmo é se

pudesse tornar-se líquido e escapar da vista
alheia ... Será que essa saia justa é assim tão

grande? Você domina a arte da sobrevivência,
certamente poderá dar conta do recado.

Aquário 21/1 a 18/2
Culpando o mundo por ter perdido o nonce da
história? Talvez, distraído com enroscas do

I

passado, você não tenha visto o tempo passar.
Ok, todos têm direito de curtir suas deprês
particulares, mas não é da sua natureza

desperdiçar novas e promissoras viagens. Não
se desgaste com coisas e pessoas que não lhe
merecem e só tiram a sua energia.

•

Sagitário 22/11 a 21/12
,

Inspiração e. transpiração: que combinação! E
bem isso que o dia envia pra você. Não deixe

.

nada desviá-lo de seus alvos. E não perca
tempo insistindo para que os outros entrem
numa parada que, na real, é só sua.

Certifique-se que suas necessidades tenham
sido claramente comunicadas antes de
reclamar que elas não foram preenchidas.

,

Peixes 19/2 a 19/3
Racionalizar. Decore bem essa palavra, que é
sempre útil quando, na hora H, aquela das
escolhas que só você mesmo pode fazer, você
for irremediavelmente colocado contra a

parede. Ah, não era bem assim que você
queria? Mas pode ter sido isso que algumas de
suas atitudes levaram uns & outros a Imaginar.
Respire três vezes, pense e ...

•

Virgem 23/8 a 22/9
O que deu em você, amigo Virgo, pra que tanta

inquietação? Certo, está tudo muito solto e
,

indefinido pro seu gosto, mas não fique nervo

so. Você gostaria que as coisas estivessem em

seus devidos lugares, mas há algo tão grande e
•

bonito cozinhando pra você e que valerá a pena
esperar... Vá abrindo espaço em seu coração
para poder sentir tudo por completo.I • .
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REFELXO: DO BOM COMPORTAMENTO DOS PREÇOS

GUSTAVO FREIRE(AE

a

O CORREIO DO POVO
•

,

•

•

dos combustíveis e dos alimentos.
Passado estemês, a economista da
Tendência acredita que as

projeções de inflação para este ano
/

deverão voltar a subir. "E possível
que o IPCA venha a ficar num

patamar entre 4 3% e 4,40/0",
comentou. Nesta hipótese, o

índice fechado do ano passaria a

ficar mais próximo da meta de
4,50% fixada pelo Conselho
MonetárioNacional (CMN) para
2005. O aumento das previsões de
mercado para a taxa de câmbio no
final do ano de R$ 2,20 para R$
2,24, conforme detectado pela
pesquisa, não chegou a preocupar
a economista. "Foi umamudança
muito pequena. A situação con

tinua confortável para o cumpri-•

dos embriões do programa
"Casseta & Planeta Ur-
ti"gen e ..

O humorista iniciou sua

participação na TV em 1988
como redator do programa
"TV Pirata", que era exibido
na Rede Globo. No ano

seguinte, com o show "Eu vou
tirar você desse lugar", dá
início à parceria com o Planeta
Diário, surgindo então o

"Casse sa & Planeta Ur

gente!", que iria ao ar anos

depois, em substituição ao TV
Pirata.Como protagonista do
Casseta desde 1992, Bussunda

•

/ .

representava varias per-

A Música e a cachaça.
Rossini compôs a maior parte de sua obra

embriagado. A ópera O barbeiro de Sevilha teria
sido escrita às pressas, em 13 dias, para o

pagamento de uma dívida. Ela foi vaiada na

estréia, no Teatro Argentina, em Roma, no ano

de 1817.

Bons tempos ...
,

O recorde nacional de vendas de álbuns de
música clássica ocorreu em 1997. Neste ano,
foram comercializados 1,43 milhões de discos e

onze anos atrás, no dia 5 de julho de 1986, 800.000
pessoas assistiam a filarmônica de Nova York.
Um recorde que é constado até no Guiness Book.

ASSOCIAÇÃO DOS DIÁRIOS DO IN'lERIOR (AOI/SC)
CO L UNAADl@CNRSC,COM.BR

•

....
'

Outra aposta é de que o Capam voltará a

cortar os juros em 0,50 ponto porcentual na,
reunião de julho

BRASÍLIA- As projeções do
mercado financeiro para a inflação
deste ano recuaram pela terceira

vez consecutiva na pesquisa
semanal que Banco Central (BC),

faz entre bancos e empresas de

consultoria, com a expectativa
/

para o Índice de Preços ao
�

Consumidor Amplo (IPCA)
passando de 4,22% para 4,17% e

ficandomais abaixo ainda dameta
oficial de 4,50/0.

A economísta Marcela Prada,
da Consultoria Tendências,

explicou que a queda foiprovocada
pelo bom compor-tamento dos

,

preços no curto prazo. "A inflação
de junho está vindo em um

patamar inferior ao que se 'espera

para os .dernais meses do ano",
disse. Para o mercado, o IPCA
deste mês deverá ficar em 0,1.50/0.
"Para outros meses, as' projeções
estão estáveis entre 0,3% e 0,4%",
comentou Prada. A inflação mais
baixa de junho, segundo a

economista, tem como causa o
,

bom comportamento dos preços

•

,
• .J 'Oi
,j � .,

_'

divertido em gravar. No do

mingo, o humorístico "Pânico
na TV!" (Rede TV!) também
prestou tributo a Bussunda.

/

TRAJETORIA
Bussunda começou

carreira no início da década de
80 como redator do fanzine, .

-jornal e depois revista hu
morística "A Casseta Po

pular"; qué fez sucesso ao com

binar humor escrachado com

a crítica política e de com-

.portarnento. N a época, ainda
estudava Jornalismo na UFRJ
(Universidade Federal do Rio
de Janeiro). O jornal foi um

• CURIOSIDADES MUSICAIS

E para aqueles que estão entocados debaixo do

cobertor, gostaria de dar umas. sugestões de

alguns filmes que abordam a vida de alguns
compositores.
"Minha amada imortal"( drama, Beethoven)
"Amadeus" ( comédia até certo ponto, Mozart)
É isso ai, mas a escolha do vinho-e do queijo, fica
com vocês! Fui!!

•

�:
j
,

,
,
"

'.J
.'
,

ROVA DE FOGO DO

... De tabela
Ao final da reunião do

PFL, ficou valendo a pala
vra-de-ordem dada por
Raimundo Colombo: é

preciso vencer a eleição
nacional, apoiando o tu
cano Geraldo Alckmin. E,
por isso, tudo leva mes

mo à tríplice aliança
PMDB-PSDB-PFL.

... Palanque
o PP realizou ontem na

Capital movimentada reu

nião com mais de 300
.»

pessoas. Na quinta-feira,
o ex-governador Esperi
dião Amin conversa com o

PDT de Maneca Dias. Em

"legítima defesa", como

dizArntn, PP e PDT podem
construir, com -Crlstovam

Buarque, o terceiro palan
que presidencial em SC.

'�Motim2
"Foi o PFL que rompeu
com a gente, por isso não
me sinto compromissa-,

do", diz o prefeito Renati
nho. No entanto, é público
que havia um acordo, des- ;

I

. de a eleição de 2002, de j

que ele concorreria a vice

para que, agora, pudesse. '

assumir a prefeitura sem j

mexer no secretariado de
, Colombo.

OLIVETE SALMORIA •

CORREIO LAGEANO •

� Febre aftosa
Mais uma tentativa de acer
tar a estratégia para rea-,
brir o mercado europeu à
carne brasileira se dá hoje
com a reunião dos três'

"

secretários de Aqricultura '

do Sul do País com o se- i
cretário de Saúde Animal!
do Ministério da Agricultu-

'

ra, Gabriel Maciel, em Flo

rianópolis.

... Corte
I

.�
.'
.'

.
. ...
..

�.�
oi .,iÍ'

_..; .... �
..
'

, ,
..�� ,.

menta dameta", disse. Para ela, a " ,.

, ,-
,
• .i_

expectativa para a taxa de câmbio
-_ ,':

de final de ano só começará a

provocar alguma preocupação]' ,.�

quando passar dos R$ 2,30. I' :�.:::
•

O mercado ainda manteve a
,..-" ..

) aposta de que oComitê de Política
r'

, .; \

Monetária (Capam) voltará ai. ::S�
cortar os juros em 0,50 ponto
percentual na 1(OOnião de julho.
Com isso, a taxa Selic passaria dos. ' I .', -'

atuais 15,250/0 para 14,750/0 ao _ elL',

ano. Depois disto, a taxa passará all ",er
cair com menor intensidade e .. fi

. ,

terminará o ano em 14,500/0 Há '

.:
,

duas semanas, o mercado estava " ,

mais otimista e ainda trabalhava' .},

com a possibilidade de a Selic" '>:
fechar 2005 o ano em 14,250/0 ao ',"!
ano .

"Casseta & Planeta Urgente!" faz homenagem. a Bussunda hoje
RIO DE JANEIRO -' O

programa "Casseta & Planeta

'Urgente!" (Globo) faz hoje
uma' homenagem ao humo-

,

rista Cláudio Besserman

Vianna, o Bussunda, morto no

último sábado em Munique,
na Alemanha. Bussunda

,

completaria 44 anos no

próximo dia 25. Segundo o

site oficial da atração, a home
nagem será feita pelos próprios
companheiros de Bussunda.

'

S'erão veiculadas as últimas

imagens do humorista em

Munique. Também farão parte
da homenagem os quadros em

que Bussunda mais teria se

Enrico Caruzo, um dos cantores de ópera mais

populares do rnundo, foi preso em Nova York
por ter beliscado o bumbum de uma mulher no
Central Park, em 1906. O caso ficou conhecido ,

como "Escândalo de jaula do Macaco"

_ , .

,,' -,
-

" ,
, .

�

sonagens, como o presidente .. ;;
•

Luiz Inácio Lula da Silva e o .r:

jogador Ronaldinho, o Fenô- : I',

.
' ..-'

meno. .
_

Mesmo após a criação do ',';

programa, Bussunda coriti- ,-,

nuou a' atuar como cronista �)
,

e jornalista independente. j
Colaborou' com várias ;

,

,J, . .

revistas esportivas e escreveu

11 livros. O humorista tam-
o' .;

•

bém participou de cam

panhas publicitárias, gravou
três discos, encenou uma

peça teatral, filmou dois

longas metragem e dublou o

, personagem Shrek, do filme
•

do mesmo nome.

, •

:
A aceitação das bases do PFL à aliança com 01

PMDB no Estado passou ontem, por sua prova de I
fogo no encontro que reuniu candidatos a deputado, i
prefeitos e lideranças do interior em Florianópolis.1

. ,

Dos 13 pefelístas que tiveram direito à palavra, seis:
, insistiram na chapa pura e sete passaram 'procura
ção' a Raimundo Colombo para decidir o que fazer.

: Enquanto os seis primeiros falaram da dificuldade
,

de assumir um discurso pró-Luiz Henrique, os sete:
últimos concordaram com esse ponto, rnas-lernbra-l

I ram que seria difícil também fazer um discurso pró-.
Amin depois dos "furos" nas negociações com o PP

,
..

nesta e em eleições anteriores. ,

... Hierarquia
o senador Leonel Pavan
conversa hoje em Brasí-
lia com o candidato tu

"

cano Geraldo Alckmin.
Devem fechar o nome do
vice de Luiz Henrique,
provavelmente o do pró
prio senador. Este en

contro foi o motivo do
adiamento da reunião
do PSDB estadual de
ontem para quinta (22).

... Motim 1 '

•

o governo vai cortar 11 mil
.das 132 mil famílias que
recebem o Bolsa Família

. em SC. Garante que não é .

fraude. "A exclusão se faz,
,

, às vezes por duplicidade de j

pagamento, mas a maior'
parte é porque a família
mudou de situação", expli
ca Rosani Alves, do Minis-

,

tério de Desenvolvimento
Social.' /

� Escaldado
Encontro sobre "Poder

Legislativo Municipal" que
começaria ontem na,Ca
pjtal, com previsão de pre
sença de 360 vereadores •

dos estados do Sul, foi

cancelado. O número de

inscrições não chegou a

100. Efeito Foz do Iguaçu.
FERNANDO BOND E AORIÁNA BALOlSSARELl, COM A COLARORAÇA[] DE

PATRÍCIA ()OMES/CNR •

•

Por Eduardo Alves, sonoplasta da peça infantil "O Patinho Feio" do Grupo Gats e professor particular de violão e guitarra em Jaraguá do Sul
e Guaramirim. Fone: 3370-6088.

•

Que feio!!

•

o prefeito de Lages, Re
nato Nunes de Oliveira

(PP), garante que a partir,
do dia 30 vai demitir todos
os ocupantes de cargos,
em comissão que são do

I PFL. É a primeira forte re

!. ação regional à adesão do
ex-prefeito Raimundo Co
lombo à superaliança
com o PMDB.

/!tTfIlJ:s<itD

guitarra e

').
violão

, .

I

Eduardo,
, Fone: 3370-6088·9104-4565
eduthelema@hotmail.com

•

Super Center Angeloni
Rua Cel. Bernardo Grubba, 250 • Sala 03
Rua Venâncio da Silva Porto, 183· Salias 05 � 06

Jaraguá do sul- SC Fone: (47) 3274..8716

. Lavan íería

Passadoria

Novo conceito em lavanderia,

•

onsertos

•
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TENSÃO: GOVERNO NÃO SE PRONUNCIOU SOBRE O ASSUNTO •

•

• • •

,

•

,

AGÊNCIA ESTADO ,

espionagem aérea praticada pelos
Estados Unidos".

,

O Japão lidera os apelos pelo
fim da preparação dos testes

nucleares. "Pedimos que a Coréia
doNorte suspenda a tentativa de

lançar um míssil", afirmou o

premiê japonês, Junichiro
Koizumi. Em 1998, um míssil,
norte-coreano sobrevoou o

� De acordo com informações obtidas por
serviços de espionagem, o país lançaria um

míssil de longo alcance que seria capaz de
'

alcançar os Estados Unidos

TÓQUIO!}APÃO - Os Estados

Unidos, o ]apão e a Austrália e se

uniram para se opor aos testes

nucleares anunciados pelaCoréia
do Norte, afirmando que

qualquer tipo de teste com

mísseis nucleares de longa
\

distância poderá perar "sérias e
o'A • "

graves consequencias para o
,

país.De acordo com informações
obtidas por serviços de

militar de prevenção a eventuais
, / '

ataques a seu terntono.

Ontem, a TV estatal norte
coreana fez sua primeira menção,

ao tema segundomonitoramento
,

feito em Seul. Um noticioso

apresentado na noite de ontem,

pelo' horário local, citou a

imprensa russa para falar sobre o

assunto.De acordo com a TV

norte-coreana, jornais russos

publicaram que "a alegação dos
Estados Unidos de que a Coréia
do Norte possui um míssil que
pode' atingir' o território
americano é urna especulação
não confirmada".Em editorial, o
noticioso informou que "a Coréia
do Norte se reserva o direito de

possuir um míssil capaz conter

imediatamente a irresponsável

0/" " •

terrttorio japories e caiu no

Pacífico.
" "Estamos nos esforçando
para que o país aja de maneira

racional e com auto-preservação.
Se não nos ouvirem e lançarem
um míssil, consultaremos os

Estados Unidos para tomar

medidas duras", acrescentou.
Koizumi se recusou a especificar
que tipo de medida poderia ser

tomada, mas autoridades citam

sanções e UIU apelo ao Conselho
de Segurança daONU. ACoréia
,doNorte respeita a suspensão dos
testes com mísseis de longa
distância desde 1999. '

Emboscadas atribuídas ao
,

Taleban deixam 30 mortos no

, /

espionagem, os países acusam a
• Coréia do Norte de ter realizado

,

movimentos para testar ummíssil
de longo alcance que seria capaz
de alcançar os Estados Unidos.O
governo norte-coreano nada
, .

declarou oficialmente sobre o

possível lançamento até o

momento, luas recentemente

prometeu reforçar seu poder

I

Afeganistão
Kandahar/Afeganistão -

Guerrilheiros supostamente
ligados à milícia fundamentalista
islâmica Taleban mataram pelo
menos 30 pessoas em emboscadas
contra dois comboios

transportando membros de uma
mesma família em Helmand, no
sul do Afeganistão, informaram
familiares e autoridades locais
ontem

N um episódio separado,
soldados afegãos e estrangeiros
mataram sete supostos mili
tantes rebeldes durante uma

operação militar em ampla
escala emUruzgan, uma contur-

,

,
'bada província no sul do Afega-

, ,

nistão, disseram comandantes
locais.A primeira emboscada
teria ocorrido domingo. O alvo
foi um comboio'no qual viajava
J ama, Gul, um ex-dirigente
distrital da província de
Helmand. Gul e quatro de seus

guarda-costas morreram, disse
Ghulam Mohiudin, porta-voz
do governo local.A segunda

�------------------�"
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•

-

NO JAPAO
� Caça,
O Japão e outros países que

,

defendem a caça da baleia para
fins comerciais tiveram sua

primeira vitória em 20 anos, na

reunião anual da Comissão
Baleeira Internacional, na ilha de
st Kitts, no Caríbe.Os

)

representantes do encontro

aprovaram uma resolução
pedindo a retomada da caça

,

comercial, que é proibida por um
acordo formulado para proteger '

o mamífero, cuja população está

ameaçada,

,

,

,

,

\

,

NO IRAQUE

� Autoria
o Conselho Shura dos
Combatentes Sagrados, coalizão
de grupos extremistas em

atividade no Iraque, reivindicou
ontem os seqüestros de dois
soldados americanos e de

quatro integrantes do corpo
diplomático russo em

Bagdá,Não \ foi possível
'confirmar a autenticidade das

declarações, mas as

reivindicações foram feitas em

mensagens publicadas em uma

página da rede mundial de'

computadores utilizada com

freqüência por grupos
extremistas islâmicos, Na
mensagem referente ao

,

seqüestro dos americanos, o
grupo não divulgou ameaças
nem exigências e informou que
divulgaria uma nova declaração
dentro de alguns dias,

emboscada ocorreu algumas
horas depois, quando cerca de
40 familiares do ex-dirigente
dirigiam-se em comboio ao

local para recolher o corpo, 'disse
Dad Mohammed Khan, irmão
de Gul.
,

Khan, um deputado local e
ex-diretor dos serviços secretos

de .Helmand, disse que 25

pessoas morreram no segundo
ataque, entre eles um outro

irmão e um sobrinho de Gul. '

Mais quatro pessoas ficaram
feridas e dez estão desapare- -

cidas, prosseguiu ele. "Não sabe-
� . "

mos se estao VIVOS ou mortos ,

comentou Khan.As duas
emboscadas ocorreram a poucos,

quilômetros de distância uma da
outra numa rodovia entre os

distritos de Sangin e Grishk,
ambos em Helmand.

'

,

Os sete supostos militantes
em confronto também mor

reram nas proximidades de
Tirin Kat, a capital de Uruzgan.
Quatro suspeitos feridos foram
detidos.

il

Mais de 800 km de estradas estacuals foram construídas ou recuperadas. Os munlcíplos
catarinenses estão ganhando acesso pavimentado. Isso impulsiona nossa economia, pois reduz
os custos de transporte e estimula a in,tegração entre as regiões. Os resultados são mais
empregos e mais qualidade de vida para os catarinenses. Infra-estrutura é 'desenvolvimento.

•

,

,

SlennarladI
Esladoda
1111ra IBII1Ibln
www.sle.se.gov.br

DIPanamlnto Estadual
dllnfra·Eslftllun •DElI'"

, www.delnfra.se.gov.br

•

,

•
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Par Daniele Santos
Iecepcaocorreiodopovo@netuno.com,br
"viar fotos até Quarta às 12h)

•

• • •

,

" ,

,

" Os pais
-

�é'�il
e Regina'

'

mandam os

parabéns pras
gatinhas
Luana que,
completou ,11
anos dia t3 e

para Alana
que completa 1

6 anos dii;J:,2 t.
Felicidadés ,

o gatíssimo
Bruno
Vinic/us
completou dia
16 seu'tO
aninho. A tia
coruja fabi,
os paise
avós estão
mais (!ltJe, .,

felizescom
está dádiva e

•

desejam que
Deus
continue o

iluminando
sempre

•

•

•

,

,'-- •
-

,

-,

,
,

I

"

,

•

•

,

�, '

Fazendo pose
com o irmão
a princesinha
Bruna

,

Cr;stin; qua
camplatQ42
aninhas dia
17. Seus pais
Claudete e

,

José e às
irmáO$,iistão
muito feíizes

,

'.
,

, ."".

., �

•

,

t

,

•

•
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CELSO JÚNIOR/AGENCIA ESTADO

• •

mais ansiosos por uma
" ,

vaga no time que enfrenta
o Japão na quinta-feira, às ,c

16h. Os jogadores que

•

,

,

! Ontem foi dia dos
reservas treinarem. O

•

técnico Carlos Alberto
Parreira pode promover .

mudanças na equipe,
poupando jogadores
pendurados e, com isso',
crescem as expectativas
dos reservas, que podem
conseguir um lugar na
equipe. Cicinho e [uninho
Pernambucano são os

.

-,i

estão com cartão amarelo
são Ronaldo, Rabinho,'

•

Cafu e Emerson. Parreira

disse que se fOF necessário

muâar, ele vai mudar.
l' '.

"Vall fazer o que for
,

'

melh®r para a Seleção
, ,

Brasileira", afirmou o
,

" . . ,

tecníco em entrevista a

.
TV Globo.

,�
"

•

..

FINAL DRAMÁTICA:
.

LIGA FUTSAL:
.

,

União leva o título em Schroeder Malwe� enfrenta o Cabo Frio hoje
ao vencer a Grameyer nos pênaltis .pensando na reabilitação no campeonato

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

Depois de empatar corri o São Bernardo ern

3x3, com dois gols de Valdin (foto), a
Malwee enfrenta hoje, às 20h15, o Cabo
Frio, fora de casa. Os jogadores querem
buscar o rumo das vitórias fora de casa,

para chegar com moral na segunda fase...
. Depois de enfrentar o time carioca, o time, .

do técnico Fernando Ferretti volta para \

Jaraguá do Sul, onde retoma os

treinamentos. No dia 27 a Malwee recebe á �'" - -"

Intelli e no dia 29 o São Caetano,
encerrando a participaçâo na primeira fase
no dia 3 de julho contra a Ulbra.

Depois de um primeiro tempo
tumultuado e um empate em

lxl no tempo normal, a
equipe do União levou a

melhor e venceu a Gramever
por 4x2 nos penâltis. Além do I

troféu de campeão, teve ainda
o goleiro menos vazado da

competição e o artilheiro. O
terceiro lugar ficou com o

Sport Rancho Bom, que bateu
o Aliança por 3xl.

•

,

CHEGANDO AO FIM:

Definidos os quatro finalistas do
Campeonato Varzeano em Jaraguá

. .

Kiferro, União, Amizade/Rozzaco
Pneus e Atlético começam, a

partir do próximo sábado, a
decidir o título do Campeonato
Varzeano de Futebol- Troféu
Posto Mime. As equipes
garantiram a vaga na última

rodada, que acontece no fim-de
semana. A tabela de horário e

local dos jogos será divulgada
amanhã pela Fundação Municipal
de Esportes.
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�� VÔLEI

•

��JUDÔ
O judoca Luciano Correa foi o grande nome da delegação
brasileira no Circuito Pau-Americano de Judô, disputado neste

fim de semana, em Cartagena das índias, na Colômbia. Com
um total de 11 ipons, ele conquistou quatro medalhas de ouro.

��BASQUETE
•

A Seleção Brasileira feminina de vôlei se sagrou campeã
no Torneio de Courmayeur. A equipe comandada pelo
técnico José Roberto Guimarães derrotou a Itália por 3
sets a 0, parciais de 25/16,26/24 e 25/20, no Sábado.

A Seleção Brasileira feminina de basquete iniciou ontem os treinos,

para o Campeonato Mundial do Brasil, que será realizado entre os

dias 12 e 23 de setembro. O técnico também prepara as jogadoras•

para disputar outras competições da temporada 2006.
•

CORREIO DO POVO

•

I

Malwee busca a

vitória em Cabo
Frio hoje

\

•

•

•

•

ARUUIVD/CESAR JUNKES

,
'

Leco disse que a equipe precisa
, voltar a vencer fora de casa

,

}ARAGUADO SUL - Depois
do empate em 3x3 com o

ECB/São Bernardo, no sábado, a
Malwee volta a quadra hoje, às

20h15, contra o Cabo Frio, fora
de casa. Em nono lugar na tabela
'com 24 pontos em 15 jogos, o

objetivo da equipe é voltar a

vencer fora de casa. "Ficamos
tristes com o empate. Precisamos
voltar a vencer para garantir• •

•

ma tema ticamenre, a

classificação", comentou

Chico.

nossa

o fixo

. O ala Leco acredita que a equipe
está pecando na hora de concluir
em gol. "Temos que ter mais

atenção e concentração nestas

partidas fora de casa. Estamos

jogando e procurando evoluir a

cada jogo paraconquistar a vaga",
avaliou o camisa 8.
O auxiliar técnico Marcos

Moraes, o Marcão, acredita que a

equipe vai atingir a sua melhor

forma na próxima fase. "Está
faltando encontrar o espírito de

competição. Como estamos

numa seqüência de jogos fora de
casa, não estamos encontrando

tempo para treinar e melhorar os•
nossos pontos vulneráveis",
avaliou. "Mas temos que buscar
outro perfil psicológico para a

próxima fase para que possamos
.'

mostrar que somos uma equipe
vencedora", disse aindaMarcão.
Depois de enfrentar o Cabo

,

Frio, a Malwee faz mais duas

partidas em casa, 110 dia 27 contra
São Caetano e dia 29 contra a

•

Intelli, e encerra sua participação
na primeira fase em Canoas (RS), '

no dia 3 de julho, contra aUlbra.

., CORREIO DO POVO
CORREIO ESPORTIVO

.
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DECISÃO TUMULTUADA: FINAL EM SCHROEDER
\

e,..

mao vence
e

lea co o
Depois de um primeiro
tempo tumultuado, as
duas equipes fizeram urn

belo espetáculo, e o título
foi decidido nos pênaltis

SCHROEDER - Um jogo com
•

fortes emoções e muita confusão
decidiu o título do Campeonato
Municipal de Futebol de Campo
de Schroeder. Melhor para o

União, que venceu a Grameyer
nos pênaltis por 4x2 (lxl no

tempo normal) e ficou com' o
troféu. Além do título a equipe ,

teve o goleiro menos vazado (José
Roberto Kniess) e Leandro como

artilheiro da competição, COIn

nove gols. O terceiro lugar ficou
COll1 o Sport Rancho Bam, que
venceu o Aliança por3xl.
O primeiro tempo foi um tanto

tumultuado. Depois de uma

confusão generalizada entre as

duas equipes, .que contou com a

intervenção da Polícia Militar

.para acalmar os ânimos. Cada
time perdeu um jogador titular e

dois reservas, todos expulsos.
Depois de esfriarem a cabeça nos

vestiários, voltaram para a etapa
final e fizeram uma bela partida.
A Grameyer abriu o placar aos 22

A

ena
e

IS eer nosrame
,

e e

uruci
•

Equipe do União comemora o gol de empate que levou a decisão para os pênaltis

minutos com Bocó e o empate
veio no último minuto com

\

Leandro.
A coordenadora da CME de

Schroeder, Edite' Hang, avaliou
positivamente a competição,
mesmo com os problemas que
enfrentou. "Tivemos problemas
com arbitragem no aspecto
disciplinar, o que n

ã

o

iníluenciou nos resultados. Mas
acredito que o segundo tempo

,

da final refletiu bem o que foi o

campeonato. Muito disputado e

mostrando que qualquer urna

das duas equipes poderia ter

ficado com o título", disse. Os

problemas corn arbitragem
foram resolvidos com a troca de

,juízes durante a competição.

"Não gostaríamos e nunca

tínhamos feito isso. Mas era

preciso", argumentou Edite.
Nas 25, partidas disputadas,
foram marcados 116 gols, o que dá
uma média de 4,64 por jogo.
Foram distribuídos 130 cartões

amarelos -e 18 vermelhos. A

competição envolveu dez equipes,
com 220 atletasmais 30 dirigentes.

---------------_. _ -_ _---_ __ . __ .. ---_. __ ._--_ .. _ , , ,., , , , ,.,., , , , , , , , , , , , , , .
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RETA fiNAL: DECrsAo COMEÇA SÁBADO

• e

e rm os os

am eonato
,

JARAGUA00 SUL ' Das quatro
vagas para a semifinal do 240
Campeonato Varzeano de Futebol
"Raul Valdir Rodrigues" , Troféu Posto

Milne, três foram definidos no último
sábado. Apenas a Kiferro chegou na

última rodada da terceira fase já
garantida entre os quatro melhores da

competição. União, Atlético e

Amizade/Rozzaco Pneus são os outros

semifina-listas.
No Grupo N, o Atlético garantiu o

primeiro lugar aogoleara jáeliminadoJJ
Bordados por 4x 1 e terminou a terceira

fase com sete pontos. O Atlético fez o

que precisava. Jogava pelo empate com
o Gesso Jaraguá/RV Veículos e assim o

fez. O placar de lx 1 classificou a equipe
emsegundo lugar.
Já no Grupo O, o União precisava

apenas de um empate para garantir a
vagacontra a já classificadaKiferro,mas
acabou sendo goleada por 8x2, que
fechou a participação nesta fase com

três vitórias ern três jogos. Mas, oUnião
foi favorecido pelo empate sem gols
entre Fannareis;Santa Luzia e Serysyl,
que forameliminadosdacompetição.
A semifinal acontece no próximo

sábado, em horário e local a ser

confirmado pela Fundação Municipal
de Esportes até amanhã, O Atlético
enfrenta oUnião e aKiferro joga contra
o.Arnizade/RozeacoPneus,

I

\

•

. e.'.

uatro semi Ina ístas
(

arzeano
PIERD RAGAZZI DE FREITAS

K'iferro (branco) e União foram os classificados do Grupo O para a semifinal
\

•

(
,.

Catarinense de
8icicross reúne
182 pilotos no
Parque Malwee

,

,
,

, &
JARAGUA DO SUL - A ]a
etapa do Campeonatp
Catarinense de Bicicross, que
aconteceu no' sábado no

Parque Malwee, reuniu 182

pilotos de todo o Estado em 35

categorias, diferentes. A_
liderança por clubes é de Rio
do Sul, com 868 pontos,

,

seguido pela As so c ia ção
Jaraguaense de Bikers, com

780, e por Gaspar, com 760. Já
por equipe quem está na frente
é a Equipe Duas Rodas, com
866, seguido de Rio do Sul com
842 e Gaspar com 760.
Os campeões, por categoria;

foram: boys ,6 al10S - Eduardo

Spredemann (Duas Rodas);
boys 7 anos - Vinícius da Silva

(Associação J ar,!-guaense de

Bikers); boys 8 anos - Mateus

Hening (São José); boys 9 anos.

- Mateus Marcelino (Rio do

Sul); boys 10 anos - Leonardo

Spredemann (Duas Rodas);
boys 11 anos - Diogo Cecon
(Gaspar); boys 12 arios - João .

, Scalabrim (loaçaba): boys 13
anos' - Willian Theiss (Rio do

Sul); boys 14 anos - Leandro
"Taxinha" Miranda (Duas
Rodas) ; boys 15 anos - Everton
Munch (Brusque); boys 16
anos -josé Reinait (Gaspar).
Junior man - Ricardo

•

Gruetzmacher (Duas Rodas);
25+ - Alysson Zanão.
(Brusque); elite man - André
Montibeller (Brusque); expert
17/24 - José Sérgio (Lages);
cruizer 12 anos - João
Scalabrim (Ioaçaba): cruizer

1 3 / 1 4 a nos - L e and r o

"Taxinha" Miranda (Duas:
Rodas); cruizer 15/16 .:

Ricardo Elias (Rio do Sul);
,

cruizer júnior - Edipo Galdino
(Balneário Camboriú): cruizer
17/24 anos - Tiago Soares

(Gaspar); cruizer elite -

Luciano Andriotto (Gaspar);
cruizer 25/29 anos - Cláudio
Bertoldi (Associação
Jaraguaense de Bikers) ; cruizer

30/34 anos - Marcos Tocha

(São José); cruizer 35/39 anos -

. Anderson Reis (Rio do Sul);
cruizer 40/44 anos - Sebastião
Rosa (Duas Rodas); cruizer

45/49 anos - Nei Bourscheidt

(Duas Rodas); 50+ - Dorival
Gruetzmacher (Duas Rodas) .

Girls 7/8 anos - Carolina
Tomena (Guabíruba) ; girls
9/10 anos - Jennifer Demarki
(Associação Jaraguaense de

Bikers); girls 11/12 anos -

Alexandra Antunes (Lages);
girls 13/14 anos - Taluana
Habitzreuter (Guabiruba);
girls 15/16 anos - Squel Steim
(Rio do Sul); Júnior woman -

Yohana Pinheiro (Rio do Sul);
cruizer 13 anos - Alexandra
Antunes (Lages); cruizer 18 + '
Yohana Pinheiro (Rio do Sul).

•

,

I

•
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AZARÃO: QUERENDO SURPREENDER
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JULIMAR PIVATIO

Enfrentando favoritos
como Blumenau e

,

Joinville, o técnico Milton
Mateus diz que a equipe
tem chances de
conquistar o título

,

}ARAGUA DO SUL - Se1U

folga para os jogadores. No
mês que antecede a abertura
da Olesc, o técnico do

basquete masculino Milton
Mateus já adiantou
treinos

-

serao

Vale

tem

fortes

•

equ1pes
Es tado

.
'

mais

na

foi a base dacompetição e

equipe terceira colocada nos

Joguinhos do ano passado.
bastante"Vamos ter

dificuldades. Queremos
•

terrnmar

finalis tas,
entre os quatro
mas ainda não

podemos contar com isso sem

antes conhecer o sorteio das
chaves", analisou Mateus. Os

grupos serão definidos
somente no dia 30, no

congresso técnico. Balneário
Camboriú e Blumenau são os

dois cabeças-de-chave nesta

modalidade. Sobre os treinos,
Mateus
com os

junto
Estadual,
uma boa

time da

Juvenil
•

1SS0 vem

Nos

,TERÇA-FEIRA, 20 de junho de 2006 I 3

ARQUIVD/CESAR JUNKES

•

uersero
II avi"

acredita que,
do

•

Jogos
fazer

. ,

conseguira
-

preparaçao.
"Estamos 'usando o

Olesc no Estadual
18 anos) e

U1U bom ritmo.
(até
dando
•

Jogos
abrir

•

consigamosem que
uma boa vantagem,

vamos arriscando algumas
jogadas diferentes e tentamos

que está errado",
o treinador. Mas

uma

• •

corngtr o

comentou

ele acha
facilidade

,

que tera

em -lidar com o

grupo pois, segundo ele, o

ponto forte da equipe é que
eles jogam juntos há um bom

'tempo e ele já conhece o estilo
de cada um.

superarmos as

durante a competição.
poder alterar o esquema
tático da equipe sem precisar
pedir tempo", disse Mateus .

Para ele, os problemas que
teve até agora, com a falta de

,

local para treinar, já estão

superados, e ainda, acredita
numa boa preparação no

tempo que tem até a abertura.
"Vamos fazer isso o mais

rápido possível. Acredito .que

consigamos", concluiu.

"Vai ser
•

mais fácil para
dificuldades

Vou

•
"

,
,

,
f

i , • ,

,

, í

•

!

,
"

J
I

uIVULGf. r: 60/FME

que os

intensificados,
inclusive 110S dias de jogo.

tudo para recuperar o

tempo perdido e chegar
inteiro e bem preparado para a

competição. Mas a tarefa não

vai ser fácil, já que Blumenau
uma das

do

•

,

,

PIERD RAGAZZI DE FREITAS

Gabriel, armador

•

,

te

Gilberto, pivô

•

•
,

André, ala

Igor, ala
"

,

Rafael, pivô

Basquete masculinovem d'is p ut a n d o o Campeonato Estadual para dar ritmo dejogo aos atletas da equipe (acima)

Lídio, armador

Pedro, armador

Fernando, ala/pivô

Leonardo, ala

Local dos Jogos: Ginásio ArturMüller

• Artur, armador ,

TECNICO:•

COMVNICAÇAO

Marcelo, pivô

CROMOART
�._._-

Milton Mateus
•

\

r

li NUMEROS
. ,

Classificação nas Edições Anteriores

•

•

Campeões
•

Principais Adversários

Out,ros Participantes

Xal\im

Patrocinador
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COPA DO MUNDO: PREPARAÇÃO PARA QU1NTA

•

André Cardoso (AE)

Cicinho e Juninho
'

Pernambucano são os que
vivem a maior expectative
de entrarem jogando

,

BERGISCH GLADBACH
(ALEMANHA) - O próximo
jogo da seleção brasileira na

Copa doMundo, contra o ]apão,
na próxima quinta-feira, é visto

com muita expectativa para
metade do grupo de jogadores
que 'está sob o comando do
técnico Carlos Alberto Parreira

,

na Alemanha. E que existe a

possibilidade de alguns titulares
serem poupados e, aí, os reservas

ganhariam a sonhada chance de

começar jogando uma partida do
torneio.

Por enquanto as trocas (ou
não) no time são mantidas em

sigilo pelo técnico brasileiro. "Eu
vou fazer o que for melhor para a

seleção brasileira. Se for melhor
mexer, eu mexo, se for melhor

manter, eu mantenho", disse
Parreira em entrevista à TVGlobo
na saída do treino.
Ummotivo que pode pesar é que

existem jogadores que podem ser

poupados justamente por estarem

pendurados por ter um cartão
,.

amarelo recebido. E o caso de

Cafu, Robinho, Ronaldo e

Emerson. Por outro lado, há
também quem esteja mais

desgastado fisicamente que, ÓS

compariheiros. E há ainda uma

terceira situação: a necessidade de
colocar os reservas que estão tendo
bom desempenho para jogar.
Neste último item se encaixa o

meia Juninho Pernambucano. Ele
não esconde a chateação por ainda
não ter entrado nenhum minuto

•

•

I,
•

•

• •

•

•

.
'

Fred (à frente) viveu dia de herói ontem e pode ser opção no ataque brasileiro contra o Japão
•

,
,

em campo nos dois jogos da Copa. sentir um pouco a falta de ritrno,
. ,

"Ainda não é ,unla decepção não mas não tern tempo para isso. E
ter entrado. Eu acho que tenho entrar em campo e fazer omáximo
chance de jogar sempre, mas é o para o time vencer. O Parreira
treinador quem define, é o direito ainda não definiu quem vai jogar e
dele e eu respeito", disse o jogador, .tenho esperança de que isso possa
na entrevista coletiva depois do

<'
acontecer", afirmou.

treino. Já o lateral-direito Cicinho, que
[uninho procura ainda mostrar tem a perspectiva de jogar uln

que ainda tem esperanças. "Seria pouco maior que [unínho, pois o'

bom se eu tivesse oportunidade de titular Cafu está pendurado' (e
jogar de alguma forma. Posso quem for suspenso não poderá

•

COSTA RICAX POLÔNIA
Eliminados da, copa, as duas equipes se enfrentam hoje, às 11 h em

Hannover, tentando sair da competição de cabeça erguida. A

prioridade dos poloneses é marcar o primeiro ,gol e agradar os

torcedores que foram até a Alemanha para acompanhar a equipe.Já
para os jogadoresWarichope eGómez,da Costa Rica,o jogo vale como
despedida da Seleção.

/
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jogar a partida das oitavas-de

final), se diz satisfeito com ulna

chance mesmo que seja pequena.

"Jogar quinze minutos para mim

está bom demais, se puder jogar
/

um pouco estou feliz, se for
noventaminutos melhor ainda. A .

minha vontade é jogar, estou

trabalhando e esperando. Na
minha posição tem o melhor
lateral-direito do mundo e eu

trabalho para estar em campo".

RECUPERAÇÃO: ESPANHA TAMBÉf\� ESCAPA
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HAMBURGO (ALEMANHA) Vítima da segunda maior goleada na Copa do
Mundo da Alemanha até esta segunda-feira, a Ucrânia se redimíu ao bater, sem
dificuldades, a ArábiaSaudita por 4x, 110 Estádio AOL Arena, em Hamburgo. Os
ucranianos seguem com chances de se classificar às oitavas-de-final. Com o

resultado, a seleção do leste europeu, que foi superada pela Espanha pelo mesmo

placarna estréia', assumiu a segunda colocação doGrupoH, corn três pontos.
Já os árabes, comandados pelo brasileiro Marcos Paquetá, amargam a lanterna da
chave (um ponto) eficaram mais longe da vaga. Os gols forammarcados por Rusol,
Rebrov, Shevchenko e Kalinichenko.
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VITORIA SUlÇA A Suíça derrotou Toga por 2xO, nesta segunda-feira, e

assumiu a liderança do Grupo G, com quatro pontos e um gol a mais de saldo que a

Coréia do Sul 2 a 1. Para chegar às oitavas-de-final, a equipe joga por um empate
simples contra os coreanos lla última rodada, sexta-feira, emHannover. Mas terá de

,

vencer para ficar em primeiro lugarsem depender do resultado de França x Toga,
ernColônia.A seleção africana foi eliminada,
Já a França, que não passou de 1x1 -com 'a Coréia neste domingo, ern Leipzig,
tambémprecisa vencer, e por dois gols de diferença, para se classífícar sem depender
do resultado da outra partida. A seleção de Toga, que chegou a ameaçar nãoentrar

em campo nos últimos dias, por causa de discussões financeiras com a Federação
Togolesa de Futebol, reclamou de ter sido prejudicada pelo árbitro CarlosAmarilla,
que nâo mareou dois pênaltis cometidos pelo zagueiro Mueller sobre o atacante

Adebayor, ambos no primeiro tempo.
VIRADA ESPANHOLA A Espanha não repetiu a grande atuação da estréia,

,

contra a Ucrânia, mas fez um born segundo tempo e derrotou a Tunísia por 3X1, de
virada, nesra segunda-feira, ern Stuttgart. COin o resultado, 9 time garantiu
classificação antecipada às oitavas-de-final da Copa do Muriclo. A seleção
comandada por Luis Aragonés passou a somar seis pontos esó pode ser alcançada
pela Ucrânia, que tem três. COin urn, os tunisianos precisam vencer os ucranianos

na rodada decisiva e torcer paraque aArábiaSauditanão goleie aEspanha.
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II liNHA DE FUNDO
Julimar Pivatto .

Nostradamus,
Sequndo o jornal espanhol
20 Minutos uma profecia
de Nostradamus mostra

que os espanhóis levarão o

caneco esse ano. Confira o

texto que o profeta teria
escrito."Quando o sexto

mês de 2006 terminar, o rei
da Espanha cruzará os

" montes Pirineus com seus

exércitos. As legiões de
Belzebu aguardarão a

batalha nas planícies da

Europa Central. A

destruição e a derrota cairá
sobre os malvados.O Santo
Graal voltará com o rei
triunfante à Espanha':Mas a

publicação alerta que a

versão está circulando na

internet "possivelmente
não é a original das
profecias':

Curiosidades
,

A Copa de 1998 na França
foi a que registrou o maior
número de gols em uma

única edição. As redes
balançaram 171 vezes.Já a

maior média foi registrada
na Copa de 1954, na Suíça,
com S,38 por partida. Sobre
o número de pagantes, o
menor foi registrado na

primeira edição, em 1930,
, '

no Uruguai,quando 300
•

. . . , .

pessoas assistiram a vitoria

da Romênia por 3x1 sobre
o Peru, em Montevidéu.

,

Punição
o comitê disciplinar da Fifa
abriu ontem um processo
contra o atacante
australiano Harry Kewell,
por ter insultado o árbitro
da partida em que a

Austrália perdeu por 2xO

para o Brasil no último
domingo,em Munique.
Aborrecido com a

arbitragem de Markus
Merk, antes de deixar o
campo Kewell foi até o

alemão queixar-se de seu

trabalho, mas o árbitro
alegou ter sido insultado

•
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varias vezes, e o atacante
do Liverpool poderá ficar
de fora da partida decisiva
contra a Croácia.

Suspenso
A Fifa confirmou ontem a

suspensão ao atacante da

seleção de Gana, Asamoah
Gyan, que foi punido com

um cartão amarelo por ter
,

cobrado um pênalti na
partida contra a República
Checa antes do apito do

juiz o jogador alega ter

ouvido um assobio da

arquibancada.A Federação
Ganesa de Futebol havia
apresentado um recurso na

Fifa, para tentar liberar o
jogador, mas ele foi
rejeitado pelos membros
da entidade. O cartão
amarelo foi o segundo de

Gyan no Mundial, Dessa
maneira.ele ficará de fora
da partida contra os

, Estados Unidos Gana

precisa da vitória para
garantir vaga às oitavas-de

, final da Copa.

Recorde
A equipe de Carlos Alberto
Parreira não sofreu gols nas

últimas sete partidas e está

perto dos números do time
dirigido por Sebastião
Lazaroni, que em 1989
ficou oito jogos sem levar
gols.A equipe atual não
sofre um gol desde o dia 9
de outubro do ano

passado, quando empatou,
em 1 xl com a Bolívia, em•

La Paz, pelas eliminatórias
da Copa do Mundo,
segundo a Agência Placar. E
logo o setor mais criticado
antes da Copa. Lúcio e Juan
não vem decepcionando
nos-jogos, mas deveriam
desistir de querer apoiar
muito o ataque.

COPA 00 MUNDO
grup, A
AIªffiinlli 4�� �ª§ii �Iei
FtJlbn'ª Ox2 �Qtli�gr
AI6ft'l3RMi 1 "0 Pt)I�flli '

iQuadtJf 3�O OIJ�t3 1'1'($1
10/01

'

11 h Ct}§ta Alea)l Polônia
1111 Etluador)( AIt.JttlíàFllla

'

Orupo I'
InglAfarra 1 xO ParAguai
T, jobago OxO SUéclll
InglAterra 2)(0 t Tobago
SU0cla 1 xO Paraguai .

20/08
16h Paraguai x j, Tobago
1 Gil Suécia x Ingll1t"rra
Grupo C

,

Argêtltinl 2;<1 C. Marfim
Sérvil1 Ox1 Hala,nua
Arg0ntlntl t1xO Sêrvla
Holanda 2)(1 C. Marfim
21/06
1 an C, Marfim x SiJrvia
i6h Holanda x ArOêntina
Grupo D
Mexico 3x1 Irã

,

Angola Ox1 Portugal
México OxO Angola
Portugal 2xO Irã
21/06
11 h Ir� � Angola
11 h Portllgltl)( M0l(leo
Grupo B
�UA O�3 R��, TehDe�
Itªlia �)(O tIlana

, '

Re�, Teh�e� 0)(2 tIlini
Itªlla 1)(1 EUA '

21/0B
11 h Ga'1m)i EUA
'1 h Rep, Tet'�el x Ití\lIm
Grupo F
Austfâll� 3x1 Japào
Bmsll1 xO Croâela '

J�pât) OxO Croi1cltt
Brllsil �xO AustrâHfi
22/06
16h Brasil x Japão
,611 Croãcli x Austrálll1
Grupo G
Coréia do .Sul 2x1 Togo
Frànça OxO Sutça
Fr:ãnça 1 xi Coréia do Sul
Togo Ox2 Suíça
23106
16h SUIÇIl x Coréia do Sul
'61'1 ,Togo x França
GrupoN
Espanha 4xO Ucrânia
Tunisia 2)(2 Arábia Sâudita
A, Saudtta Ox4 Ucrânia
Espllnhll3x1 Tunísia
23106
, '1 h A, Staudlta x Espanha
, 1 ti Ucrânia x lUnlsia
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Rapidinhas da Copa

ALEMANHAX EQUADOR
O time sul-americano precisa apenas de um empate, hoje às 11 h em

Berlim,para confirmar o primeiro lugar no Grupo A.O técnico alemão,
. Jürgen Klinsman'n,disse ontem que não teme o adversário e defendeu
o atacante Podolski, que vem recebendo críticas da imprensa alemã.
Os equatorianos sonham alto e já falam em título. Mas o técnico Luís

.

Fernando Suárez preferiu fazer mistério e não divulgou a equipe que
começarájogando. '

PARAGUAIXTRINIDAD ETOBAGO
Com chances ainda de classificação, a Seleção de Trinidad e Tobago
entra em campo hoje, às 16h, tentando a vitória contra o Paraguai e
torcendo para que a Inglaterra vença a Suécia.Além disso, tem de fazer
saldo de gols,já que os suecos têm um positivo e os caribenhos têm
dois neqativo. Já os paraguaios, eliminados, querem se despedir de
forma digna da competição.A partida acontecerá em Kaiserslautern.

SUÉCIAX INGLATERRA
Já classificada, a Inglaterra tem um grande objetivo hoje, às' 16h em

Colônia. Evitar o confronto com a Alemanha nas oitavas-de-finaI.Tudo
vai depender também do confronto dos alemães contra o Equador,
que será às 11 h.Para ficarcom a liderança,os inglesesprecisam apenas
de um empate. Já os suecos, que precisam da vitória para ficar em
primeiro, não contam com o' atacante Ibrahimovic, que está
machucado.
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