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Estão abertas as inscrições
para mesários voll1ntários
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8 I COPA DO MUNDO

Bernadete confirma candldatura,
mas permanece na presidência

,
,

,

,

•• • • •

A Alemanha venceu o Equador por 3 a O ontem e garantiu o

primeiro lugar no grupo A da Copa do Mundo. Os donos da

3 I MANUTENÇÃO
Prefeitura quer vender
/ '

publicidade na Arena
A Câmara de Vereadores deve votar hoje o projeto enviado
pelo prefeito Moacir Bertoldi que pede a autorização para
comercializar espaços publicitários na Arena Multiuso. A
renda será destinada para a manutenção do local.
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3 t DINHEIRO PÚBLICO

Secretário terá que explicar
. abandono do abatedouro
O secretário do Desenvolvimento Rural de Jaraguá do Sul,
Amarildo Sarti, foi convocado a prestar esclarecimentos
sobro o estado de abandono do abatedouro na Câmara de
Veradores. Localizada no Bairro Garibaldi e inaugurada em

julho de 2004, embora inacabada, a obra tem investimentos

aproximados de R$ 600 mil do governo federal.
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, Estação.mais fria do
ano começahoje

I

I

,

fNSTAtAÇ6&S ,..tTlrCM, DE
BAIXA E' A·"fA TeH�Ac:>

COMê.ClO DE MATERIAIS ELáTR'.fCOS·

,-

• •

casa pegam a Suécia, na abertura das oitavas-de-final, no
sábado. Já Inglaterra que empatou com a Suécia por 2 a 2, se

prepara para enfrentar o Equador, no próximo domingo,
também por uma vaga nas quartas-de-final da competição.
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Dia de, sol e nebulosidade
variada com pancadas
isoladas de chuva
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III EDITORIAL
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.... O volume de contas pendentes de paga
mento no início de 2006 era mais de três vezes

, ,

•

o limite de gastos determinados para o ano

•

no ano. Fixado' por decreto
presidencial ern R$ 13 bilhões, o
limite de gastos não é suficiente

, ',i'
,

nem para pagar os investimentos .

I já contratados até dezembro de

2005, no valor de R$ 13,2 bilhões,

os superávits obtidos a partir dos
acordos com o FMI, em 1998,
deixaram de lado grande volume
de despesas.Na série histórica, os

. piores. desempenhos foram

registrados em 1999, no início do

segundo mandato de Fernando

Henrique Cardoso, em 2003, o
primeiro ano do governo Lula e

em 2005. Em 2003, quando
oficialmente o governo
economizou R$ 39,6 bilhões para

, juros e encargos da dívida, os restos
a pagar somaram R$ 33,5 bilhões,
o equivalente a quase,.850/0 do

"'f';' <: /'�� "'�','
','

1�

superávit dogoverno,central. Se a

conta dos restos a pagar fosse
,

.

inclúída, seria anulada parte
importante da meta de corte

alcançada em i003, em conjunto

,

segundo o Sistema Informatizado
, .

'

de Acompanhamento dos Gastos
Federais: No-último a110 'de Lula,
restam} três opções: 1) cancelar
partedos gastos já compro

metidos, a maior parte objeto de
contratos e alguns referentes à

,
.

serviços e produtos já entregues
--{) quti'\p,oéle xesultaE rem.dalote;
2) radicalizar o.,;cGWtes ,.de'gas tos
em ano elêitdral'óu)) aumentar
amda mais·o' volume de despesas
'pefictenres; conh�cidas no jargão
das �oiltá:s 'públicas como "restos

, '
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i relações'homoafetivas

com estatais, Estados e

municípios, equivalente a 4,25% ,

do PIB. No segundo ano de Lula, a
conta dos restos à pagar encolheu
mais de R$ 10 bilhões. Entre 2004
e 2005, voltou a crescer: 780/0.
Mesmo em valores corrigidos,
Lula registra recorde em

investimentos neste ano, mas

98% dos gastos referem-se a

despesas assumidas até 2005,Dos
investimentos pagos, há R$ 88
milhões autorizados pela lei

orçamentária de 2006 contra R$
3,7 bilhões de obras e serviços cujo
pagamento encontrava-se

pendente. Ou seja, a cada ano, é
•

preciso optar entre pagar as contas
anteriores ou cumprir os gastos
autorizados pela lei orçamentária.
Os restos a pagar ganharam.
destaque no noticiário há pouco
'mais de três anos. A 13 dias de

passar a faixa presidencial para
Lula, Fernando Henrique'
Cardoso mandou cancelar R$
26,1 bilhões, dos quais R$ 2,7
bilhões supostamente de serviços
concluídos, de. despesas
pendentes de 2001. Cerca de
2.000 contratos administrados

pelaCaixaEconômica Federal na
área de saneamento e urbanização
foram para o limbo. Mais de mil
obras foram paralisadas na

ocasião. Outro decreto, baixado
pelo próprio Lula em fevereiro de
2003, cancelou mais R$ 18,1

. ,

bilhões de despesas pendentes, dos
quais R$ 700 milhões já haviam
sido óbjeto de liquidação. E ávida

segue.

•

Imprescindível a. elaboração
do Con�rato de Convivência nas

\ . , :

relações homoafetivas. A não

preocupação com este tema leva
a sérios problemas futuros,
deixando os companheiros total-

i' •

• "

.

mentê qespt:otegidos juridica-
mente.

'" ",. .'

Muitas vezes o casal é
, \. ,"

repudiado e discriluinado por sua

própria família, que procura não

manter qualquer vínculo com o

casal. Mas estes ,mesmos falui
liares são Os prilueirós :a buscar
seus direiços na justiça, 110 caso

de fàlecimerito dê lim dos convi-
,
'. ,

.

". l. ,:' '.

ventes.'E aquele que sobreviveu,
.

,

no auge da dor da,perda do e11te

querido, num convívio de vários
anos, percebequê ne11humdireito

tem, 'podendo até mesmo perder
o rrIi¢vel q)J.e morava com seu

.
,

companheiro. Ele não é herdeiro,
, .

e, por não ter feito o Contrato de

Co��{vência, passa a ter sérias

dificuldades em provar a 1:lnião e

os direitos sobre 0S bens

adquiridos na constância da
mesma.

Daí, frisar a e110rme ilupor
tância do Contrato de Convi
vência nas reláções homoafetivas.
Como amda não hálei que regule
as relações de pessoas dô mesmo

l__

sexo, esta é a forma tuais segura
, .

de comprovar a existência da
união e a garantia de todos os

direitos advindos dela.
Neste contrato, devidamente

registrado no. Cartório compe
tente, todos os deveres e direitos
do casal serão estipulados. Nele
constará: o início da convi

vência; o patrimônio de cada um;
a existência de herdeiros; a

existência ou não de dependência
e11tre os conviventes; a quem
caberá a administração do lar; a

divisão dos bens ou incomu

nicabilidade dos mesmos em caso

de separação; alimentos e

i11de11ização em caso de separação
e abandono do lar; entre outros

,

'muitos direitos.
Ao contrário do Rio Grande

do Sul, a maioria dos estados
ainda está se posicionando sobre
as questões homoafetivas. Em
muitos estados, as uniões homo
afetivas ainda são reconhecidas
como meras sociedades de fato e

processadas e julgadas em varas
cíveis. Poucas têm sido as ações

.

tratando desta matéria, mas

enorme tem sido o apelo por parte
-

dos homossexuais. Mas com o

grande e salutar avanço jurispru
dencial, num futuro próximo, elas
deverão ser tratadas nas varas de
-

família, como já ocorre no Rio

,Grande do Sul.
A preocu.pação com a

diferenciação de, processamento
nestas varas tem uma importante
justificativa. Um casal ao se unir

tem por objetivo primordial o
afeto. O patrimônio vem em

segundo plano. Assim, numa
sociedade de fato só é discutido o

,

patrimônio, e, na vara cível, será
decidida a partilha do mesmo.

Como esta �elação se baseia no

afeto, entendemos que serámuito
melhor compreendida e regulada
numa vara de família competente.
Amatéria sendo tratada na seara

do Direito de Família garante
muito mais direitos, como por

exemplo: alimentos e direitos
, .

sucessorlOS.
.

'

Apesar de existir um longo
caminho a ser desenvolvido até

as pessoas conviverem, de modo

natural, com padrões familiares
tidos hoje em dia como alter
nativos, espera-se, gradativa
mente, o reconhecimentb' e a

anuência desta sociedade plural,
,

com relações familiares dialéticas
e espaço para todos, tendo como

base étiç:a os princípios da

igualdade, fraternidade e dig
nidade da pessoa humana, pois
fica a convicção de que conviver

é preciso!
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I Os sucessivos recordes em a pagar". Nesse último caso, Lula
'�' .i'.'

,
economia, de gastos obtidos pelo ou. seu sucessor começará o

I governo' federal, o chamado mandato em 2007 com parte
I ' , " .'

I s.u.perávit primário, nos últirnos .' importante dos tributos a serem

I a�os�.?cultarn despesas não pagas. arrecadados comprometida com

que alcançaram-R$ 39,6 bilhões gastos passados.' O maior

no início do último ano de constrangimento vai ocorrer nos

[mandaro do presidente Luiz ministérios da Saúde, da Defesa e

Inácio Lula.da Silva. O número é dos Transportes, que registram o

considerado'· "p't�o�u�ante" maior saldo de contas pendentes.
peloTribunal dê' Contas da Ao calcular o superávit primário-

�'I'íC",'7
.

" ".�"

Uniãó.O volume de C011tas a economia destinada ao
. ,

.

pendentes de pagamento no pagamento de juros da dívida
início de 2006 era mais de três pública- o governo não leva em

vezes o· limite de gastos conta despesas não pagas. Dados

,
determínado para -investímentos doTesouroNacionalmostramque

•

•

Marketing Pessoal
Há muita gente utilizando a expressão, .

Marketing Pessoal com o sentido ele auto-

ajuda, mas isto não está correto. Fazer
marke ting é fazer com Clue o re lacio-

,

narnento entre uma empresa e o mercado

seja o me lhor possível para ambos.

Marketing Pessoal, portanto, s ignifica
fazer COlU que o relacionamento de urna .

pessoa com o mercado de trabalho seja o

melhor para ambos, N() momento em que
estamos vivendo, no qual o conhecimento
é um fator importante de produção, o

conhecimento de urna pessoa pode se

tornar urn produto atraente para as

empresas: Desta forma, é preciso saber
colocar este produto em destaque no

mercado de trabalho.
O melhor Marketing Pessoal é aquele

que não prejudica alguém e que, quando
utilizado, propicia o desenvolvimento de
um relacionamento duradouro entre as

"partes. Se um dos lados levar vantagem, o
outro irá sentir-se inferiorizado e tenderá

•

a sair da relação. Isto diz respeito tanto ao

relacionamento com a empresa, quanto
com ()S companheiros lie trabalho, corn a

família e os amigos.
.

Para alavancar urn a carreira é

importante descobrir o que se gosta lie
fazer. Quem gosta do que faz, o faz caiu

mais prazer. Por isto conseguirá atingir
níveis maiores de excelência. Em segundo
lugar, deve-se ,pensar a longo prazo. O
imediatis1no pode levar à busca de
resultados isolados, que não colaboram
C()lU 'o desenvolvimento de lim padrão
sustentável de bem-estar pessoal. E, ern

terceiro lugar, l1ão podemos nos esquecer
que sofremos os efeitl)s ele fatl)res alheios
à nl)SSa vClntade, que irão OCClrrer eluer

gosteluos ou não deles. Isto sig11ifica qlle
•

, .

,
"

ternos de ser flexíveis às alterações de

planejamento.
Já passamos da fase do self-rrlacle man,;

-

. aquela pessoa que, sozinha, resolvia todos"
os problemas, tornava rodas as decisões,

"

importantes e era seguida e obedecida por
t o do s o s d e m ais. Hoje, o s melI1()re,
resultados são obtidos por equipes e grupos
de trabalhos. Isto é muito fácil de sg,
verificar nas empresas. Na minha juvenjj
tud e , o modelo ideal .de liderança 11,1£
empresas era o do "feitor": o chefe que era

temido por todos e que sempre deterrninava
tudo o que devia ser feito. Sua presença

• J

física era n e c e s s
á

r i a para que todos)
cumprissem suas obrigações. Hoje isto nãcl
faz mais sentido. Os melhores líderes sãcl1
os qlle acon1panl�aIu os anseios de sell grUI)q
e o relacionamento intergrupal é fllnda2
mental para a consecução dos obje tivos
empresariais. Portanto, se colocarmos as
ferramentas de marketing 110 relaciona-,
mente pessoal e profissional, veremos qu�
um bom r e l ac ionarnen to na empr esa �
condição indispensável para obtenção dt
resultados. Corno agregar valores a lint
proj e t o de marke ti ng pe sso al? Nà o

perdendo de vista que o resultado final será,
•

o conj unto de esforços de diversas partes,

envolvidas. Por exemplo: se nos e sque ,j
cerrnos de nossa família para termos mais

, \

tempo para l10S dedicar a nossa carteira
)

profissional veremos, mais tarde, que l1�1()
,

have r á

corn o cornpe.ns ar esta lacuna.
\

Portanto se nós não perdermos de vista 9
conjunto, poderemos avaliar melhor o queI
é born e o que não é eIU nossa vida. Isto

, )

facilitará o estabelecilue11to de valores à
"

!' ri"l '7

serenl agregados c1 urante nossa e�i?'têIlCiai'
t.. � -' _' -...... - � I,

Paulo Roberto Lucas de Oliveira, professor
•

Abusos adquiridos
I

A existê11cia de Rlareljás - servidores'
C01n elevadas relull11erações - nas três

esferas de governo (UIlião, estados e

mU11icíp.ios) e nt)s respectivos POlieres
Legislativo, Jlldiciário e Executivo senlpre
foi ocorrê11c'ia motivadora de discursos
grandill)qüentes, extensas reforluas
éldmi11istrativas e previdenciárias e muita

indignação da poplllação em ger'al, do
bolso dã qual sai o dinheiro para a manu

tençãc) dc)s chanlac{os "abusos adquir�dos".
Novamellte () telua ve1n à baila,' a partir

da mallifestação de ,ministro petista
defeneiendcl a "flexibilização dl) direitc)

adqllirido". Eln julllcl, inclusive, exaure
se o prazo dado pelo Conselho Nacional
de J liS tiça em 21 de março para l) corte lie
todos os salários, aposenteldorias e pensões
de magistrados que excedaln o teto

estabelecilio 110 i11Ciso XI do artigl) 37 da

C011stituição Federal. Lá está ditt)· que
11el1l1ulU servidor públicc) pode perceber
mais do qlle recebe em espécie lllU Ministro
dt) Suprenlo Tribunell Federal, hoje R$ 24,5
nliI, selldo qlle 110S estad()s e municípios
há tetos i11feriores.

•

�.

I11cllisive há l10rnla incisiva 110' artigo 117
do Att) das Disposições Constitll-cic)11ais
Transitórias (ADCT): "Os venci-nlelltos; a

remuneração, as val1tagens e os adicioIláis,
bem C()nlO ()S pr()vent()s de apose11ta({clria ellle
estejam se11do percebidos enl desac(lrd() cClm
a Constituição, serão ilnediatanlelite
reduzidbs al)S limites dela lieCl)rre11tes, Ilãcl

se adnlitilldcl, neste caso, invclcação (te (fireiro

adqtlirido Oll percepção de excesso a qualql1er
títlllo". .I

Então, l1a.da jllStificel Clue llaja notíciélside
salári()s all apose'tltallorias de R$ 30 ()U R$ 50

luil, engordalios por escandalosas illcor

IJOraçÕes de grati(icações e vantagells,
principalnlente em gover110S est,ldljai� e

nlunicipais. Tenl0S qlle, de fato, nos i11l1ignar
C011tra este acinte, que sabelul)s excepCi()lléll,
já que o'serviço públiccl não é l\lg�lr pareI

enriquecilnento, por mais lícito qlle pl)SSa

parecer. Qllem quiser fazê-lo que l)r()cure a

inici,ltiva privada e 11ão se IClcuplete do
.

din11eiro mi11guado do povo.

Vilson Antonio Romero, auditor fiscal da

previdência
I

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

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

* telefone (* não serão publicados).
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ARENA: PREFEITURA QUER VENDER PUBLICIDADE

. ,

•

••

CELSO MACHADO

....Projeto deve
•

ser votado
-

e aprovado
ainda hoje
fé

f }ARAGUÁ DO SUL- Projeto
enviado à Câmara de Verea
dores pelo prefeito Moacir
Bertoldi (PL) em regime de
"

urgência, pedindo autorização
para comercialização de espa

ços publicitários na arena

multiuso, acabou não sendo
votado na sessão de segunda
feira. O vereador Pedro Garcia

�PMDB) pediu vistas ao

projeto para que os vereadores
analisem melhor a emenda
íncdificativa apresentada pelo
vereador Eugenio Moretti
Garcia (PSDB), que autorizava,
também, a comercialização dos

espaços em ginásios e quadras
de esportes das escolas muni
cipais de ensino fundamental,
através de processo licitatório.
A emenda, num primeiro
mornento , foi considerada
inconstitucional, porque diri-'
,

gia o procedimento, o que não
t:

'é permitido ao Legislative
fazer. O tucano acredita que a

venda de espaços poderia gerar

;> i I }ARAGUÁ DO SUL- O coorde
,f.; nador do Dnit (Departamento
(G1Nacional de Infra-Estrutura de

,,;,Transportes) em Santa Catarina,
'I' João José dos Santos, vai estar em
" ! Guaramirim na próxima semana,
,

,

'Ir onde participa de reunião no

(JJ auditório da Aciag (Associação
1:' Comercial Industrial eAgrícola de
'Guaramirim) a convite do

"i deputado Díoneí Walter da Silva
()

-

(PT). O encontro destina-se à
.' discussão de obras de melhorias

. -em pontos críticos daBR-280, que
, já teve boa parte do trecho entre a

; '. BR-I0l eGuaramirim recuperado.
; Dionei e Santos pretendem

, . debater com os empresários e a

.: comunidade quais são 'as

o; prioridades do município em
,

, .

! ,I relação à rodovia, já que Q

deputado Carlito Merss (PT)
assegurou uma rubrica de R$ 40

CESAR JUNKES

,

Presidente da Câmara, Cacá Pavanello, deu prazo até hoje para apreciação

recursos para as APPEs

(Associações de Pais, Profes
sores e Alunos), geralmente,
carentes de verbas destinadas

aplicação dos valores ficasse a

critério das próprias escolas.
Criado o impasse, o presidente
do Legislativo, Carione
Pavanello (PFL), deli prazo até

hoje para que todos os

vereadores avaliem a emenda
e o projeto. A 'sessão foi

antecipada para às 1 7h30 desta

quarta-feira por causa do jogo

.. , .

. a remvestimentos nas propnas
escolas. Alertado, suprimiu da

'própria emenda o direcio
namento dos recursos a ser

obtidos com anúncios para as

APPEs, sugerindo que a

milhões no Orçamento da União

para melhorias de pontos críticos I

nas rodovias federais de Santa
Catarina. O encontro na Aciag

}ARAGUÁ DO SUL- Autora
de recente denúncia sobre o total
abandono do abatedouro comu
nitário, obra iniciadano governo
do ex-prefeito Irineu Pasold
(PSDB) com recursos federais e

municipais e abandonada pela•

atual administração, a vereadora
Maristela Menel (sem partido),

i
teve requerimento aprovado pelo
plenário da Câmara de Verea
dores para convocar o secretário
do Desenvolvimento Rural,
Amarildo Sarti, a prestar esclare
cimentos. Localizado no Bairro
Garibaldi e inaugurado em

julho de 2004, embora inacaba
do, a obra tem investimentos

aproximados de R$ 600mil do
governo federal. O abatedouro,
hoje completamente deteriora

do, segundo avaliação de técni-

"�(:'ps dó'setor teria sido superdi-

• • •

val acontecer na proxima

segunda-feira (26), às 18 horas. O
, DepartamentoNacional de Infra

, estrutura de Transportes de Santa
Catarina anunciou investimentos
R$ 71.550.800,00, para
continuidade dos serviços de

conservação e restauração dos

2.242,7 quilômetros de

'pavimentação das rodovias
federais. O empenho será liberado
até o final de junho. Santa
Catarina teve o maior orçamento
destinado para manutenção
rodoviária, superando o de Minas
Gerais, estado que possuiu amaior
malha viária federal do país,
com14mil quilômetros, e recebeu
aproximadamente R$ 66 milhôes.

•

..
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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",

•

Brasil e Japão'marcado para
amanhã, às 16 horas. O projeto
do Executivo pretende fo
mentar a auto-sustenrabi-

,

,

lidade daquele complexo
esportivo-cultural, amenizan

do os custos referentes à

manutenção pelo erário mu

nicipal. Por decreto, o prefeito
delegará à FME (Fundação
Municipal de Esportes) a

realização, de licitação,
- .

contrataçao, gerenciamento,
fiscalização da autorização,
permissão ou concessão dos

espaços públicos, e gestão
administrativa dos recursos,

• • •

cujo montante necessano a

cada mês ainda não foi
dimensionado. Os espaços
físicos e publicitários citados
no projeto compreendem o

nome da Arena ("naming
rigths"): espaços comerciais,
área de estacionamento, áreas

. '

destinadas à publicidade dos
fundadores e áreas gerais e

,

especiais para espectadores.
Outro projeto aprovado pela
Câmara remaneja R$ 632 mil

•

da FME (Fundação Municipal
de Esportes) para a secretaria

de Urbanismo, para o em-
,

"

penhamento' de despesas com
, .

a construção e instalação da
arena multiuse.

•

mensionado para a realidade da

região, segundo disse Sarti ao O
Correio do Povo no início de

junho. Segundo o secretário, para
manter a estrutura de 900 metros

quadrados em funcionamento
seriam precisos investimentos da
ordem de R$ 16 mil/mês para

vigilância, limpeza, veterinário e

outros seis funcionários. Projetado
•

para abater 300 suínos e 60
bovinos diariamente, o abate

douro, nem de longe, teria tal
demanda. Além disso, á época de
sua construção, apenas dezesseis
criadores se interessar am em

constituir uma cooperativa, o que
oneraria sobremaneira os próprios
associados. Quando a denúncia foi
levada ao .plenário da Câmara, o
vereador Dieter Janssen,' que à

época da construção do abate
douro era o secretário municipal
de Produção, sugeriu que uma saída
poderia ser a terceirização do

empreendimento por algum
frigorífico .

A Câmara também autorizou

a assinatura de convênio entre o

município e a Scar no valor de R$
76mil, divididos em nove parcelas,

,

para viabilizar o acesso gratuito de
adolescentes que integram proje
tos da secretaria de Desenvol
vimento Social, em aulas de

música, dança e teatro. (CM)

:
!

\ :

polilica@jornalcorreiodopovo.com.br \
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• MOSAICO

,

•

Bertoldi, à época ainda
filiado ao Pp, foi vice de
Pasold, mas nos últimos
dois anos daquele governo
literalmente abandonou a

. ,

prefeitura depois de
desentendimentos de ordem

política com o titular. Que o

acusou, então, de
ingerências indevidas na

administração pública,
ordenando, sem consultas,
atos e ações aos secretários
sem consultar o chefe.

Homenagem 1 I

r
•

•

Renovação •
•

,
,

Excetuando o artifício da reeleição, teoricamente o Senado Federal
,

,

• será renovado em um terço de seus membros - 27 cadeiras- em-
outubro. O mandato de um senador é de oito anos, o dobro do ,

mandato de um deputado, e a renovação alternada a cada quatro
!
•

,

anos dá ao eleitorado a possibilidade de mudar parcialmente a'
composição da Casa.A legislaçã,o manda alternar esta renovação�
em um terço e dois terços dos senadores. Em 2002, foram' , '

renovados dois terços dos senadores, ou seja, 54. Este ano, SC' I

tem só uma vaga.
'

.
)

.l

I

r

CEI,1 Fica assim?
,

,

Separadamente, mas no Essa história do ,

. 1
mesmo dia, o ex-prefeito abatedouro comunitário,

' ,

J
Irineu Pasold (PSDB, o uma utopia para a

:rdiretor d'e fiscalização à , realidade da região, • , ,

época, Milton Pereira Júnior merece investiqação r

e o atual prefeito, Moacir séria. Afinal, só do ' ,

r-
•

Bertoldi (PL), vão ser governo federal
ouvidos na segunda-feira enterraram ali pelo menos

pela CEI que investiga R$ 600 mil. Eis aí, com
supostas irregularidades no certeza, assunto que
pagamento de dívida com o merece a criação de uma

ISS pela empresa Canarinho. CEI. E a conseqüente
denúncia ao Ministério

CEI2 Público Federal.

I

Amanhã, em ato marcado

para às 19h30, no
Baependi, acontece o

lançamenfo do livro "De
Jaraguá a Jaraguá do
Sul", em ato da
Assembléia Legislativa
para homenagear os 130 . :

anos de colonização do

município

(

•

,

•

,

)

CNH

Doze mil contribuintes

inadimplentes com IPTU,
ISS, alvará de
funcionamento e outros.
tributos começam a receber
boletos da prefeitura de '

Jaraguá do Sul para quitação
da dívida. O prazo termina
dia 10 de julho, com
pagamento direto na Caixa
Econômica Federal.
Secretaria de Finanças
informa que as pendências
batem na casa dos R$ 5
milhões.

Tramita na Câmara cos
Deputados projeto de lei • ,_

do deputado federal
catarinense Edison
Andrino (PMDB), para que
jovens possam fazer o

)
exame de habilitação para
dirigir dois meses antes
de completar 18

,

anos.Andrino enfàtiza que
a iniciativa não tem a '

intenção de franquear a
condução de veículos a

menores de 18 anos, mas

agilizar o procedimento.

Recuperação da BR-280 é tema

\ . ,

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

Vereadora quer explicações
•

sobre o uso de abatedouro

Calados
A falta de chuvas no Vale o

Itapocu projeta quadro
caótico no que toca ao

abastecimento de água.
Mas, parece que prefeitos e

vereadores não estão nem

um pouco preocupados, já
que, até agora, nenhum se

manifestou. O assunto já
está por merecer a atenção
do Conselho Regional de
Desenvolvimento, criado
não apenas para que cada
um asse a sua própria
sardinha.

, 'Explicando'
Deputado Fernando
Coruja disse que o PPS,
embora tenha

divergências ideológicas
com o PFL e com o

PSDB, uniu-se a essas

siglas para o combate à

corrupção do '

"desgoverno Lula".
, Referia-se à decisão da
Executiva nacional do
partido de dar apoio
informal à candidatura
presidencial de Geraldo
Alckmin (PSDB). Então,
direita, volver!

Quem en,tende?
"Se a coligação (PMDB,
PSDB, PFL) for feita, não
terei problema em subir no
mesmo palanque (de Luiz

Henrique), mas não há _

possibilidade de mudança
do meu posicionamento
sobre a sua

, administração."A frase é do

ex-prefeito de Lages e

candidato ao Senado,
Raimundo Colombo: E qual
será o discurso, então? De

apolo.ou de críticas?

Aprendendo
Dia 5 de julho chegam a

Santa Catarina 36 jovens
russos que parncípam de

competições anuais de
futebol. Selecionados por

'

concurso para dois
meses de treinos no

Figueirense. Dia 10 de
setembro, começa, a
funcionar, na' cidade de
Krasnodar, sul da Rússia,,

,

a primeira de duas
escolas de futebol
brasileiro naquele país. A

. ' '

outra fica em Moscou.

,
,

,
,
,

,

i
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• POUCAS & BOAS
"
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Complicado
.Na largada das pré-candidaturas a governador, o discurso dos

, principais partidos no Estado, obviamente com exceção do
PMOB, era um só: abaixo as secretarias regionais, implantadas

•

no governo de Luiz Henrique, Que o diga o pré-candidato ao

governo pelo PFL, Raimundo Colombo, crítico voraz das SORs,
tidas por ele como cabides de emprego. Agora, e em curto

espaço de tempo, vai dizer o quê, uma vez confirmada a tríplice
aliança PMOB, PSOB e PFL para reeleição do governador
licenciado? .

Palestra
César Benjamin, economista e

candidato a vice-presidente pelo
PSOL na chapa encabeçada pela
.senadora Heloísa Helena para
presidente, faz palestra hoje em

Florianópolis sobre Conjuntura:
Política e Movimentos Sociais,
Realizada pelo deputado Afrânio
Boppré, o evento acontece no

auditório da UFSC a partir das 19
horas. .

-

acusaçoes.

•

Homenagem
A Câmara de Vereadores de
Joinville entrega hoje ao bispo
Dom Orlando Brandes, nomeado

arcebispo de Londrina (PR), o
•

título de cidadão honorário do

município. A proposição foi feita
pelo vereador Maurício Peixer

(PSDB), irmão do prefeito de
Guaramirim, Mário Sérgio
Peixer (PFL). "Temos a missão
de reconhecer os trabalhos
idealizados e praticados por
Dom Orlando frente à Diocese
de Joinville", destacou o

,

vereador. A sessão solene va:i
acontecer na Mitra Diocesana, a

,

partir das 1 Q horas.

Imã

Crescimento

Correto
Líder da bancada do PMDB no

Legislativo de Corupá, Herrmann
Suessenbach criticou, na

sessão de segunda-feira, a
ausência de citação da Aciac
nas placas indicativas
recentemente colocadas nos

principais pontos da cidade. "A
entidade empresarial do
município foi esquecida. O que
seria inscrito nas placas não foi

apresentado aqui na Câmara

pela Secretaria de

Planejamento. Lamento que o

Legislativo não teve

oportunidade de dar parecer",
disse o vereador, também'
presidente da Associação
Comercial, que sem contestação
deveria ser citada nas placas,
até por ser um dos espaços
públicos mais procurados.

Gonçalves também
informou que o partido
estava presente em

quatro municípios nas

eleições de 2002 e que
este ano alcançou' 97
diretórios municipais,
número que sobe para
127, se somadas as

comissões provisórias,
"Nestas eleições,
varnos ter pelo menos

uma pessoa em cada
um dos 293 municípios

�t catarinenses pedindo
voto· para Sontag

,

(candidato a
e

governador) ,

� capitaneando a

" campanha. E se o PSB
�
não existe, essa pessoa

.� vai ser o presidente da
,

Educação
Em audiência com a secretária
de Estado da Educação,
Elisabete Nunes Anderle, o

.

deputado Dionei da Silva (PT)
cobrou agilidade na liberação
dos repasses do Artigo 170,
destinados ao pagamento de
bolsas de estudo unlversitárias.
A secretária informou que o

pagamento da primeira de oito

parcelas anuais foi efetuado no

dia 12 de junho,O Estado já
deveria ter pagado duas
parcelas até o momento, por
isso o deputado Dionei atendeu

reivindicação do Centro
Universitário de Jaraguá do Sul
- Unerj e cobrou mais agilidade
na liberação dos repasses às
universidades. De acordo com'

a posição da Secretaria, os

pagamentos serão.
normalizados de agora em

d i ante.

•

comissão provisória,
. ,

Nosso objetivo em 2006

� é manter o partido
nacionalmente" ,

declarou o coordenador

regional..

\

O CORREIO DO POV,Q
;

ASSEMBlEIA: VEREADORA POR CORUPÁ É NOME DO CONSENSO DO PPS NO VALE DO ITAPOCU

,

Convidado
o secretário interino de
Saúde de Corupá,
Marcelo Ferreira

� -

Gonçalves, apresenta as

atividades da pasta na

próxima sessão da
Câmara de Vereadores,
na segunda-feira, a partir,

das 19 horas, O pedido
foi feito pelo vice

presidente da Casa,
Loriano Costa (PSDB), da
base aliada do governo
do prefeito Conrado
Müller (PP). No dia 22 de
maio, o diretor da

Fundação Beneficente de

Corupá, Dário Streidt,
participou da sessão e

criticou o atendimento
dos médicos nos' postos
de saúde no turno da
noite, Gonçalves,
responsável por um dos
postos, deve rebater as

CAROLINA TOMASELLI
. DIVULGAÇÁü

� Candidatura a

deputada estadual
será homologada na

convenção no dia 30

,

CORUPÁ - A presidente da
Câmara deVereadores de Corupá,
Bernadete Hillbrecht (PPS), disse
que pretende conciliar a cam

panha eleitoral coin as atividades

parlamentares. Salvo acidente de

percurso, a vereadora terá sua

candidatura homologada na

convenção estadual do PPS,
marcada para o dia 30, até por ser
nome de consenso do partido no
Vale do Itapocu, onde o partido

:.-w,. "�

Vereadora afirma ter compromisso com seus eleitores

Florianópolis com todos os pré
candidatos da sigla .

,

"E claro que vai depender de
como vai se encaminhar a earn-

. panha, mas pretendo não me

licenciar nem renunciar. Não

posso simplesmente abandonar o

município. Tenho um compro
misso comCorupá e também com

'o Legislative", resumiu Bemadete,
a vereadora mais votada nas

eleições municipais de 2004, com
511 yotos, na época ainda filiada
aoPMDB.

No caso de não conseguir
conciliar os compromissos de

•

candidata com os de vereadora,
acrescidos à presidência do

. - . , .

tem corrussoes provisorias em
\

Jaraguá 'do Sul, Guaramirim e

Corupá. Na quinta-feira, ela
participa de um encontro em

•

\
..

,

�

Legislativo, Bernadete disse qtl�
,

vai pedir licença do cargo durante
os três meses de campanha, ainga
que julho seja mês de recesVo
parlamentar. Neste caso, o viq�
presidente da Casa, LorianoCo,"
(PSDB), o Kutscha, assumirá à

presidência no lugar de Bemadete.
E o primeiro suplente do PMDB,
IngoHeideke, ocupará a nona vaga

•

naCâmara. j
•

Além de Bernadete, outro
presidente de Legislativo r?a
microrregião que deve disputár

c

uma vaga à Assembléia Legis-
lativa é Carione Pavanello (PFt),

�

de Jaraguá do Sul. Ao contrário da
vereadora, ele já anunciou que ifá
renunciar ao cargo no dia 30,
obrigando a eleição da nova Mega
Diretora, programada parao dia fs
de julho, último dia do período

,

legislativo.
r
"

• j
j
,

Coordenador do PSB confirma candidatura de Sontag' ao governo J

}ARAGUÁ DO SUL - O
coordenador regional do PSB,
Emerson Gonçalves, confirmou
ontem a candidatura do

presidente estadual do partido,
Antônio Carlos Sontag, para
governador. O empresário da

região de São José vai encabeçar a
chapa, que terá corno aliados o

PTB, PY, PMN, PRB e o Prona. E;
provavelmente, também o PDT
deManoelDias, comquemSontag

.'
esteve reunido no final da tarde

ontem. Já as negociações do PSB
COIn o PT não prosseguiram. ',

Sontag queria a candidatura ao

Senado, já confirmada para a

deputada federal Luci Chionacki.
"O partido necessita de

candidatura majoritária, ou

governador ou a senador, caso

contrário não tem visibilidade,
não tem vitrine e daí, conse-

ingresso na coligação, indicar o
vice-governador na chapa.

Na avaliação do coordenador,
o partido ficou numa situação
"boa" no Estado, uma vez que

apresenta como uma nova opção
para o eleitor catarinense. "Esta

eleição terá de um lado Luiz

"A candídatura a
"

govérnador é fundamental
i porcjue é uma vitrine, que.

acaba atraindo votos para
a legenda para deputado
federal e estadual, sem

necessariamente votar no

deputado", A avaliação é
de Emerson Gonçalves,
coordenador do PSB na

regiãq, onde o partido tem
confirmadas as

candidaturas do ex

vereador Ivo Petras
Konell, a deputado
estadual, e do suplente de
vereador por Guaramirim,
Caubi Pinheiro, à Câmara
Federal. 'Já foi até

entregue a dccumentaçao
dos dois candidatos",
informou Gonçalves,

afirmou Gonçalves, informando
que a vaga ao Senado ficou para o

PY, que indicou dnome de Gerson

Basso, presidente estadual da sigla.
Caberá ao PDT, confirmado o

,

.. "".

quenternente, nao atinge a

porcentagem de 50/0 dos votos
. exigida pela cláusula de barreira",

Henrique (PMDB), que estará
.

coligado com o PFL, que criticou
as secretarias regionais e agora so�e

'i
no palanque do PMDB. Pro outro
lado oAmin (PP), tentando voltar

. '.� \" . '(1-

ao governo com o discurso He qúe
-

vai fazer o que não fez antes. OPT
está isolado. E o Sontag será

. ,

candidato pela primeira vez. Santa
.
Catarina não é um Estado para ter
só três candidatos e o PSB surge
como' outra via possível",
argumentou Gonçalves.

j

Inscrições abertas para mesários
1

•

voluntários das eleições 2006
,

•

Alcíbaldo Pereira Germann • Lembra o Dia Internacional do Meio Ambiente.
"Precisamos fazer uma reflexão não só no dia 05 de Junho. mas todos os dias,
Quero chamara atençãopara um dado no Estado: Santa Catarina. em saneamento

básico, S{) ganha elo estado '/0 Piaui. Temos apenas 2% de saneamento. (In/a
vergonha t Precisamos reverter essequadro ".
LulzAntêníoChíodín! -Está solicitando ao Executivo a confecção de unia cartilha
de Segurança no Trânsito e Segurança Residencial para ser distribuída it população
do município. "A comunidade (Jade elaborar esta cartilha, Call! aigumas .

orientações de como se prevenir de assaltos e· roubos e, também, orientuções de
.A. , I �

CO/110 se comportar no transtto .

.

Adllson André Araú]» - Está solicitando ao Prefeito Municipal firmar um

convênio COIn aAção Social objetivando cederum professor para atender os alunos
do Projeto Pequenos Querubins, "£111 visita á, Açào Social pude observar o

atendimento que li'prestado às Cf/onças. e 'lile estãoprecisando de apoio, Acredito
que se C01Ise&"Uif'lHOSUII! professorpOI'20horas vatauxitiar aquela entidade".
João Díniz Vick - Esteve ern Florianópolis numa audiência no Deinfra onde foi
tratar do Projeto de implantação de um Terminal Rodoviário ItO município. "A
('OIlStI11Ç(IO deste terminal retiraria do centro da cidade (J trafego de veiculos
pesados, Será elaborado 1111111/'0)"to e esperamos que em breve inicie esta obra tão
importantepara Guaramirim".' • .

Jorge Luis Feldmann - Faz' elogios a Associação de Moradores do Bairro
Figueirinha que esreve na Câmara para reivindicar melhorias para aquela
comunidade. "E Ulna associação que es(,í sempre á frente e de 11/lIl1 forma
organizada. É assim que devemosfazer: pedirpara o legislativo e o executivo, para
que 'ISobras sejam realizadas ". »

Marcos Mannes - Quer que a cobrança da Taxa de Iluminação Pública seja revista
no município. já que tem moradores que pagam e não tem ° benefício, "!lspesso"s
estão me quesüonando por que pagam a iluminação pública e não têm na prôpria
11.io?4 resposta é sempre a mesma: que qua/Ida o morador VeIl!para o centro tem

iluminação. Entendo (fue não ".iIISfO ".
.
Evaldo João Junkes (Pupo) - Falando sobre a saúde, disse que não entendeporque
urnaRessonânciaMagnética custamais earn emBlumenau do que emCuritiba. "Ell '

consigo 110 Estado do Para/lá uma ressonância por R$ 450,00 reais. A
admtnistração consegue a Ilte.SII/a ressonânci" elft Bluluel1'lu PC)f'R$ 4·90,O() 112(1is.
Forqlle essa tfijerença?",
Osni Bylaardt - LClnbj·ou do projeto do BNDES que ainda não foi liberado.
"Ftlre£"e qlle o pre,leito não telll Illa;s cOlupromisso COlli o pOVO. O Pro,;eto (lo
BlIlDES, el1lprésti/'I() de R,� .9 míl}lõe,� par(1 ()b/'as de ,1sjt/{taln(!.III(1 lIà() Stlill..Dize'l!
por (li que é culplJ dos vereadare,y, e 'lllel'Clll $e escoJIlleJ' (Itrás (lá Ct1nlal'll! lI/Ias 110.1'
flzeJl1f)s a nl).�slll,arle. apJ'OV(llllf)S oprcljet{) ".
Marla Lucia da Silva Richard - Está solicitando à adlllinístração flllll.1icipal a

. eOllstrução de uln girlásio de esportes no bairro Caixa D'água. "E,çte ginásío vaí

ben<d1ciar a c()nllitlidade e a escá!el, pe)is <IS ptY'!fe,l;Sf)I12S "ào rênl lilll I,)co{
Cl{Jropriallo para aprática ,l,l e,iIJCaçãO,fi,vic(l. O iluportlill/e é ver ,'S crícl/lças e os

joVeJ4�p/'a/ieclndo ei'llorles ", .

.

,

FLORIANÓPOLIS (CNR/
,

ADI) - Epoca de eleições se

aproximando e muitos já ficam
com a pulga atrás da orelha:
"será que serei convocado para
trabalhar no dia das eleições!"
As justificativas para requerer
a dispensa do serviço também

começam a ser arquitetadas
COIn antecedência, elas vão

desde alegações de problemas de
saúde até a necessidade de ter

que ficar em casa cuidando dos
filhos. Para evitar a convocação
de pessoas que não estão

-

motivadas ou que realmente
não podem contribuir com o

processo 'eleitoral, o TER/SC
(Triburial Regional Eleitoral de
Santa Catarina) editou ern
2004 uma resolução que criou

. .

o ProgramaMesário Voluntário.'
Através deste programa, os

•

interessados em participar de
forma mais ativa da organização\

do processo de escolha de
nossos representantes podem se

cal1didatar, voluntariamente,
'

para trabalhar como mesário no
dia das eleições .

. Segundo Eduardo Cardoso, '

coordenador de Eleições doTRE/
,

SC, o programa visa facilitar a

seleção dos mesários pelos

•

,

As sessões dos vereadores estão sendo transmitidas ao vivo pela
RÁDIO CÂMARA, através do site www.cmg.sc.gov.br

Rádio Ccimara via internet. Acesse: www.cmg.sc .•g.v.IJ.�
\

:
I

\ ",.

Cartórios ·Eleitorais. "E um

número muito grande demesários
envolvidos, em Santa Catarina,
em torno de SO mil. Assim,

\

a

busca de voluntários facilita' o
trabalho", explica. A primeira
experiência do programa foi nas

eleições municipais de 2004 e

depois no referendo do
desarmamento. As inscrições são

renovadas a cada eleição e, nessas

duas ocasiões, os candidatbs
voluntários não passaram de
1.500. No entanto, para as

eleições deste ano, a expectativa
do Tribunal é chegar a oito mil
inscritos no programa. Até agora,

já estão inscritos quase 1.300
volun-tários.

Podem se inscrever no

Programa Mesário Voluntário'

qualquer eleitormaior de 18 anos.
Não podem sermesários parentes
em até segundo grau de can

didatos, pessoas que participem,
da executiva de partidos políticos
e autoridades e agentes I?oliciais,
bem como os funcionários no

desempenho de cargos' de

confiança do Executivo. Os
interessados podem fazer a

inscrição pelo site www.tre

sc.gov.br ou diretamente em sua

Zona eleitoral.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PREVISAO: FRIO DEVE AUMENTAR DENTRO DE 20 DIAS

,

I
I

. "-

• CORREIO ECONOMICO

R$863,55

, .

Debate na Acijs '

.

•

o Brasil está classificado como país emergente no consumo dê
gás natural. Ainda está na fase inicial e tem potencial de,

crescimento muito grande, mas depende de altos investimentos
na infra-estrutura de transporte e distribuição para assegurar a
estabilidade do suprimento dos consumidores finais. A revelação

.

é de Walter Fernando Piazza Júnior, diretor técnico comercial da
SC-GÁS - Companhia de Gás de Santa Catarina, que responde
interinamente pela presidência da empresa.O executivo estevé
na plenária da Acijs e Apevi na segunda-feira, para falar sobre á '

situação atual e perspectivas para o abastecimento em Santa
Catarina. liA nossa missão é a de garantir a solução energética
limpa, eficiente, segura e econômica para a preservação do meio i
ambiente e para o desenvolvimento de Santa Catarina", expôs
Piazza Júnior.

•

•

Valdir da Silva está internado fazendo tratamento para pneumonia

•

"-

• INDICADORES ECONOMICOS
.

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

cardíacos e outros.

O soldador Valdir da Silva,
43 anos, é uma das vítimas da

mudança de temperatura. Há
oito dias, descobriu que estava

corn pneumorria depois de
tossir e escarrar sangue. Desde

segunda-feira passada, '12,
Valdir passa por tratamento

•

no Hospital e Maternidade

São]osé, onde recebe injeção
através de um pequeno cano

preso ao pulso, e antibiótico
rn in is trad o de quatro em

quatro horas. "Há três.dias já
estou rn e sentindo bem .

Achei até que ganharia alta

hoj e (on tem), mas ainda

preciso fazer uma tomografia
para ver se está tudo certo",
comentou Valdir, que mora

no Bairro Ana Paula com a

esposa Nelsa e os filho s
/

Michele, 16 anos, e Ederson,
10. Ele contou que, há alguns
dias, o filho caçula também

precisou fazer tratamento

COlltra. bronquite.
'

A empresa
•

Reajuste
o presidente .em exercício
da SC-GÁS disse, ainda, ,

que a questão do reajuste
do preço do gás natural
está dentro do contrato
firmado entre a Petrobras e

a YFB, da Bolívia, e que
está sendo cumprido.
Piazza Júnior defende a

busca de outras fontes
fornecedoras e, como

exemplo, cita o gás natural

liquefeito, que poderia ser

adquirido em outros países
produtores, para fugir da
vulnerabilidade do
fornecimento do gás
boliviano.

,

,
I
,

,

,

, 1
,

,

Festa Junina da Terceira ldadereúne mais de 900 idosos

·
.

:rCapacitação Empresarial mostra ganhos com criatvtdade

•

DAIANE ZANGHELINI
•

::;.. Ambientes mal.
c-r>
i:: U

rMentilados facilitam
transmlssão de
�\iírus e bactérias
f;

•

. J�

.8 }ARAGUÁ DO SUL - Chuvas
escassas e mal distribuídas,

r"

"pe'ríodos de frio. intenso
intercalados com ondas de
o 1
calor e possibilidade de neve
f;f

,pas regiões mais altas do
estado. Essa é a previsão eli-
'2'

rnática para o inverno segundo
�\) engenheiro ambiental Mauri
federizzi, da estação meteo

�')ológica da Univille (Univer
sidade da Região de [oinville).

'-, r�' .

('q.ssegurando a chegada do frio
dentro de 20 dias, quando as

{ J�
massas de ar frio se deslocarão

para Santa Catarina. A estação
mais fria do ano começa às

9h27 de hoje no hemisfério sul,
e seu início é demarcado pelo

· Solstício, quando a área
I J 1

"jluminada pelo sol é maior no

hemisfério norte que no sul.
�.·I

No hemisfério sul, o inverno
(-j""

.!,ellcerra no dia 23 ,de setembro,
quando começa a primavera.
I

'T' Com a temperatura e
L

•

, umidade do ar mais baixas e
.f-) 'i
ventos frios, a incidência de

I, ,

.••doenças infecciosas, corno
,

'j:gripes e resfriados é mais alta.
',A. maior incidência de
,

infecções respiratórias nos

meses de inverno é explicada
pela tendência à aglomeração
•

rn

.'l }ARAGUÁ DO SUL - O

.segundo dia da 7ª Festa]unina doI .

'-; Centro de Convivência reuniu

r)mais de 900 idosos na tarde de

;; ontem, no Pavilhão B do Parque
�".Municipal. O evento começou na

, segunda-feira e acontece até hoje,. ,

, . das 14h às 17h. Durante os três

,.,dias, o evento deve atrair cerca de,.

i's?mil idosos que participam de 31

_,.grupos de terceira idade.
De acordo com o coorde-::it

.nador doCentro de Convivência
h ,da Terceira Idade, Caius Ananda
:i Xavier dos Santos, na sexta-feira,
23, acontece a Festa ]unina do

·
,

,'!rClube de Mães, das 14h às 17h,
--

também 110 Parque Municipal de
•

, Eventos; às ISh, outra festa

'; junina será realizada na

_,Associação Assistencial para
•

•

(, }ARAGUÁ 00 SUL - Através

')' de parceria do setor de Capa-
citação Empresarial da Acijs e a

.' Sociedade Educacional de Santa

f, Catarina, acontece nos dias 27 e

, 28 de julho curso voltado à

t�' criatividade como meio de

competência para o sucesso. A

,
•

em lugares com janelas e portas
fechadas para se proteger do
frio. Nesses ambientes mal

ventilados, a proximidade das

pessoas facilita a transmissâo

de vírus e bactérias de uma para
a outra.

De acordo com o gerente de.
enfermagem do Hospital e ,

Maternidade São José, Marcos
Vinícius Brasil, a imunidade do
nosso organismo baixa durante
o inverno devido à oscilação de

temperatura, que interfere 11a

nossa flora natural. "Algumas
pessoas têm pré-disposição a

doenças respiratórias, e isso se

agrava durante o frio porque
todo o nosso organismo

. funciona de forma diferente",
•

explicou. Marcos ressalta que

Idosos Lar das Flores (Centro),
que deve reunir cerca de 60 idosos.
"Pela primeira vez resolvemos
realizar a festa dos idosos 110

Pavilhão em três dias, para dar
mais espaço para eles dançarem,
sentarem e se divertirem", disse,
explicando que até o ano passado
a festa junina do Centro de
Convivência da Terceira Idade se

•

estendia por dois dias apenas.
Durante a festa, os par

ticipantes dos grupos de terceira
idade puderam dançar e comer

comidas típicas de festa junina,
como pinhão, quentão, pipoca,
cachorro-quente e bolo, além de
'beber água e refrigeranre, tudo de
graça. O casal Rudolfo e Georgina
Konell, ambos com 63 anos de

idade, freqüentam desde março o

atividade será ministrada por
Ana Lúcia de Mattos Santa

Isabel, graduada em Língua
Portuguesa e Literatura Brasileira

pela UER] e pós-graduada em

Administração de Recursos
Humanos pela UFPR.

Destinado a profissionais pró-

•
-

,

A SC-GAS iniciou as

atividades em abril de
2000 e comercializa, em
média, 1,5 milhão de
metros cúbicos/dia de
gás natural para 236
clientes, sendo 123
estabelecimentos
industriais, 51
comerciais, dois

residenclals e 60 postos
que fornecem gás
veicular natural.Os
clientes são abastecidos

por uma rede de

distribuição de 659
quilômetros, onde a

empresa investiu R$ 225
milhões, Conta com nove

estações de distribuição
- uma delas em

Guaramirim -, quatro
bases de operação e

passa por 34 municípios
catarinenses.

a melhor receita para manter a

saúde durante o inverno é a

alimentação adequada e a

realização de atividades físicas
diárias, que aliviam o stress e

evitam o surgimento de

problemas respiratórios,
Ecotur 2006

\

lançado ontem na capital o
Encontro Catarinense de

. Turismo - Ecatur 2006. O
. .,

evento começa no dia 29
de junho e vai até o dia 10
de julho, no Centrosul, em .

Florianópolisn e deve
receber este ano cerca de '

6 mil visitantes. Os
organizadores acreditam

que os três dias do
Encontro devem gerar em
torno de R$ 50 milhões em

novos neg,ócios para o

setor turístico. O Ecatur é
promovido pela
Associação Brasileira da
Indústria de Hotéis (ABIH-
SC)' junto com a

.

Associação Brasileira das
Agências de Viagens
(ABAV-SC) .

,

DE OLHO NA SAUDE
Para evitar problemas respiratórios, é necessário ter alguns cuidados, .

como: manter arejados os ambientes internos (uma boa medida é
abrir as janelas entre 10h e 17h); usar aparelhos para purificação do

ar; evitar carpetes ou cortinas que acumulem poeiras; evitar roupas e

cobertores de lã ou com pêlos; colocar as roupas de inverno e

cobertores no sol; recobrir colchões, travesseiros e almofadas com

plásticos; a cama deve estar afastada da parede; colocar livros e

objetos em armários fechados; limpar a casa com pano úmido; evitar
produtos de limpeza com cheiro ativo, preferindo o álcool; evitar

permanecer em cômodos úmidos, fechados, lidar com papéis, roupas
e objetos guardados por muito tempo; evitar animais de pêlo ou pena
dentro de casa; não permitir que fumem em ambientes internos.

•

Expectativa
Neste ano, a expectativa
da SC-GÁS é alcançar
uma demanda de vendas
de 1,6 milhão de m3 de

gás natural diários. O
setor cerâmico responde
por 51 % do consumo; o
GNV (gás veicular) por
17%; o setor metal
mecânico por 12,7% e o

têxtil por 9,3% .

•

•

•

•

•

PIERO RAGAlZI DE FREITAS

Expansão
Piazza Júnior informou
que a tendência é o

crescimento do GNV e

nos setores metal
mecânico e têxtil. A

•

capacidade de demanda

para o Sul do Brasil é de
6 milhões de m3/dia. A
expansão do transporte e

distribuição do gás
natural, segundo ele,
passa necessariamente

por investimentos, que
devem ser realizados
logo, Existe projeto de
expandir para o Alto Vale
até a região de Lages,

O Encontro engloba ainda a

realização de cinco
eventos simultâneos: o 200
Encatho - Encontro
Catarinenses de
Hoteleiros; a 1Sa Exprotel -
Feira de Produtos para /

Hotéis; o 40 Seminário de
.

Turismo e Hotelaria; o

Salão Catarinense de
Turismo e Hotelaria; e a

Fecatur - Feira Catarinense
de Turismo.

,,�,�' Simultâneos

" ._�.

�
Rudolfo e Georgina Konell já confirmarampresença na próxima edição

•
•

Grupo de Terceira Idade da Igreja
Evangélica Luterana e par

ticiparam da festa pela primeira
vez. "Chegamos bem no início e

aproveitamos bastante. Dan-

çamos e comemos pinhão,
pipoca, bolo e cachorro-quente",
contou Georgina, que prometeu
participar da próxima edição.
(Daiane Zanghelini)

•

• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

•

•

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA EURO

COMERCIAL 2,244 2,246 It COMPRA VENDA

PARALELO 2,290 2,390 It 2,830 2,832 ..,
PESO (Argentina)

TURISMO 2,193 2,360 "
I 0,729 0,738

ativos e abertos às mudanças,
ligados às mais diversas áreas que
buscam ampliar a sua capacidade
criativa, o objetivo do curso é

possibilitar ao parricipan t e
vivenciar as quatro fases do

processo de criatividade,
estabe-lecer a ponte entre os

hemisférios cerebrais, desmas
carar os mitos que cercam a

criatividade e levar à des
coberta da criatividade
individual. Informações e

inscrições pelo telefone (47)
3275-7059 e pelo e-mail

capacitacaoZéj'acijs.corn.br,

• BOLSAS DE VALORES· .'.
-. • POUPANÇA

•

0,697PONTOS OSCILAÇAO
It BOVESPA 33.632 -0,780/0
" DOW JONES (N. York, 10.974 030%

It MERVAL (B. Aires) 1.550. -179%
. It' NIKKEI (Tokio) 16,951 -1,39%

• CUB maio

•
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Patrono ajudou a construir escolas e participou ativamente na área educacional
•

'A escola Erich 8/0sfeld atende 25 alunos do jardim 00 quinto ano. A

quadro de esportes e o porque infantil garantem o alegria do

garotada.
\

De acordo com o diretor Daniel Francisco do Silvo Mendes, uma dos

principais dificuldades enfrentados é o pequeno espaço do terreno,

impossibilitando que o instituiçõo atendo todo o Ensino
Fundamental.

•

. .. 0.0 0.0. 0.0.... 0.0.. . ,. ..

�;.,

Jaraguá do Sul Localizada no Bairro Ilha da Figueira, na
. , .

localidade conhecida como Aguas Claras (a três quilômetros do
Centro), a Escola Munic:ip')ll de Ensino Fundamental Erich
Blosfeld foi inaugurada em 13 de agosto de 1961. A pequena

. ,

construção de madeira foi trazida da comunidade de Santa Luzia
,

para Aguas Claras, e inicialmente atendia cerca de 30 alunos de

primeira a quarta série, um uma sala multisseriada ..
O nome da escola é uma homenagem ao senhor Erich Blbsfeld,
que foi comerciante, juiz de paz e juiz .substituto do juiz de.
direito. Na área da educação, ajudou os estabelecimentos de

ensino, tanto em construções como em bolsas de estudo dos
alunos de colégios particulares. Erich Blosfeld nasceu em

Blumenau, no dia 8 de março de 1900, filho de Carlos e Emília
Konell Blosfeld. Casou-se com Joana Breithaupt Blosfeld em

1·926 e morreu no dia I 7 de março de I 960, em Jaraguá do Sul.
O atual prédio em alvenaria da instituição foi inaugurado no dia
28 de março de 1976, e foi ampliado aos poucos dentro das

nectõ:ssidad'es, com a construção de salas, cozinha, banheiros e
,

biblioteca. Hoje, a escola conta com seis salas de aula,
sala de professores, sala da direção, refeitório,
AT (Ambiente Tecnológico), \ cozinha,

orientação educacional, depósito.. cinco banheiros, sala de

educação física,
.

sala multi usa, quadra de esporte e parque
infantil. A Erich Blosfeld, que começou apenas com duas

professoras e uma servente, tem hoje 21 funcionários, sendo
,

doze professores, diretor, secretária, orientadora, pedagoga,

atividades

secretaria,
... .. .

biblioteca, de

auxiliar de biblioteca, duas serventes, duas merendeiras e

uma bolsista .

.... '" . .

A Instituição, situada na Rua Antônio Ribeiro, 354, atende
251 alunos do jardim ao quinto ano, divididos em 12 turmas
nos turnos matutino e vespertino. Segundo o diretor Daniel
Francisco da Silva Mendes, o número de alunos foi crescendo

gradativamente e se mantém entre 200 e 250 alunos ,há
cinco anos. Uma das principais dificuldades enfrentadas é o

fato de o terreno da escola ser pequeno, impedindo a

instituição de instalar turmas do sexto ao nono ano e atender
estudantes de todo o Ensino Fundamental.

. .. . . o.. .

Entre os projetos da escola destacam-se as

esportivas extra-classe, como a "Dança Escolar", ell} parceria
•

com a Secretaria Municipal de Educação, o futsal e o tênis de

mesa, com o apoio do PEC (Programa Esporte e Cidadania), �

gerenciado pela Fundação Municipal de Esportes. Na área
didática; a escola desenvolve os projetos "Copa do Mundo" e,

as viagens de estudo anuais.
O projeto "Copa do Mundo" começou em maio, e os

conhecimentos da história e geografia sobre alguns países
será aplicado em diversas disciplinas até o final da

.cornpetição. Já as viagens de estudo englobam passeios no
..

'zoobotânico .de Brusque, zoológico de PomerocJe e ao
município de Florianópolis, para desenvolver atividades
relacionadas ao meio ambiente através da conscientização
ecológica.

sala

•

fai• ,�

I
I tit ,

. . , .

•

,

,
,

l _

•

,

•

De acordo com o diretor Daniel Francisco da Silva
•

Mendes, o ponto forte da escola é a biblioteca
devido ao bom acervo, composto por livros de

.
.

literatura e teóricos de diversas áreas, ("omo
português, matemática, história e geografia. "Com
pramos as obras com o dinheiro de rifas, festas,
bingos e feijoadas promovidas pela escola", ressalta.
Daniel avisa que a instituição promoverá a .esta

-

junina no dia 8 de julho e uma feijoada com bingo no
•

dia: 12 de agosto, para melhorias na escola,
Interessados em adquirir cartões para a feijoada e o

bingo podem entrar em contato com a escola pelo
, .

telefone: (47) 3370-6000 .

Muitos livros de literatura foram adquiridos com o dinheiro
,

de rifas, bingos e festas, somo mostro a auxiliar de
biblioteca Geraldo Mora Prestes Mendes

•

Entre os documentos que contam a história da
,

escola, o diretor Daniel guarda um dos papéis com
em sentimento especial: um bilhete escrito pelo
historiador Emilio da Silva à escola, em 1989, que

I , .

explica a' origem do nome da localidade de Aguas
Claras. No documento, Emilio da Silva comenta

sobre um produtor de farinha, açúcar e cachaça
chamado Gabriel Clara, razão pela qual a localidade

I

era denominada de "Ribeirão Clara" há algumas
décadas. "Com o passar do tempo, a localidade

. ,

passou a chamar-se Aguas Claras porque os

moradores acharam, erroneamente, que a palavra
'clara' dizia respeito às águas cristalinas do ribeirão",
ressalta Daniel. O diretor comenta que, quando era
criança, acompanhou o desenvolvimento da

localidade. "Essa rua (a da escola) foi aberta à picada,
e eu tive oportunidade de ver os trabalhadores
tirando o mato e construindo a estrada usando

apenas as enxadas como ferramenta", relembra.
'

Escrito pelo
historiador
Emílio do

Silva, bilhete
de 1989 faz
referência 00

produtor de
alimentos
Gabriel Cloro

i

..

.1"

•

; ,
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O�ULIMAR PIVATTO
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,i'.... Em quatro participa
� ções na competição, a
-� .

,modalidade sempre
'Jigurou entre os finalistas

•
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}ARAGUÁ DO SUL .. O

basquete feminino jaraguaense
já tem tradição no Estado.
Grande formadora de talentos

'chega neste ano, a exemplo da

primeira edição, somente com

;àtletas jaraguaenses, metade
:aelas reveladas l10S pólos que a
c:

f",� •

"'"
•
' ..
o "

>.-

I",

r)

' .

....) "

£:,,:
oJ

..

-: "

,

c r
"'.

Equipe feminjna de basquete é toda formada por atletas de Jaraguá oo Sul, a maioria revelada nos pólos

,

Local dos Jogos: Ginásio Artur Müller

; ,

1'1:
,

Jaque, lateral Jéssica Dremer, lateral Juliana, pivô

• TÉCNICO•

,

modalidade mantém nas escolas
,

da cidade. Jogando juntas há três
anos, esse conjunto e a amizade
criada entre elas é o ponto forte
da equipe, que, a exemplo de
outras participações, quer

figurar entre as três melhores.
O técnico Júlio Patrício

disse que os treinos estão em

fase decisiva e que ter um grupo
só com jogadoras da cidade é

gratificante. "Ganhamos

motivação por causa disso.
Temos pelo menos cinco atletas
que estão entre as melhores de
Santa Catarina", comentou.
"Nossa equipe também é jovem,
.",. -

pois temmemnas que estao tern
um ou dois anos de Olese ainda" ,
disse o treinador.

Ter um grupo unido e que
está há três anos treinando

jU11tO é UlU dos principais
pontos fortes, l1a opinião de ,

Patrício. "Todas cresceram

juntas no basquete e sào muito
•

amigas. Percebe-se que elas

,

• NUMEROS

•

estão unidas e não existem rixas

ou estrelismo entre as atletas.
Isso é muito importante",
argumentou. O técnico

" ...

apontou os tres prmcrpais
adversários na busca pelo título:
O primeiro é São Miguel do
Oeste, líder da chave Oeste no

Estadual. Logo depois vem

Blumenau, como a equipe que
mais investiu para a

modalidade, e [oinville, pela
tradição que tem ..

O fato de jogar em casa

ainda é uma dúvida para o

treinador. O desempenho das
•

meninas em casa no

Catarinense não vem sendo
bom, luas ele acredita que na

Olesc a história pode mudar.
"No primeiro jogo elas podem
sentir o nervosismo de ter os

pais assistindo, os amigos, Mas
acredito que a partir do segundo
esse apoio vai ser fundamental

para a caminhada rumo ao

, título", concluiu.

Classificação nas outras edições Principais adversários

"
São Miguel dQ Oeste
Blumenau

j=' ".,. "'"'

� Joinville .

Outros participantes *

Florianópolis
, ." '%'

"

Itaj?í '., ,6

Lages
S�oJosé

•

2005 3°
• •

2004 20
2003 2°

_,

2002 1°
2001 2°

•

,

Jéssica Urban, pivô

Júlio Patrício

\

Campeões
2005 .Florianópolis·,
2004 Joinville

, "

'"� �" ' ,�'�, . _

O%�.

2003 ,Chapecó '

2002 Jaraguá do Sul
_

_.�
__

'" o. '

2001 t, Chap,ecó, . •

• <

Patrocinadores

·Instituto Educacional Jangada

"f:
.�
h..:;

Raquel, lateral Aline, pivô Maiara, armadora Marcela Prada, armadora

•

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

Valor: R$ 40,00
Com música ao vivo Apoio:

• o CORREIO DO POVO
)"��1919

•

Marcela Silva, armadora Luísa, lateral Nathália, lateral

I

<

A Casa da Amizade de Jaraguá do Sul
Convida para a XVIII Nóite do Queijo e Vinho.
Local: Associação Recreativa Duas Rodas
Início: 21 horas'
Data: 23 de junho de 2006

r

•

,

•
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COPA DO MUNDO: DOIS JOGOS DEFINIDOS

JULIMAR PIVATTO

� Primeiro jogo das
oitavas-de-final será
sábado, entre
Alemanha' e Suécia

•

•

.
.

COLÓNIA (ALEMANHA) � A

Inglaterramanteve o jejum de 38
anos sem vencer a Suécia ao

empatar com os adversários por
2x2, ontem, no Estádio Rhein

Energie, em Colônia. Com o

resultad6, o "English Team"
ratificou a primeira colocação no
Grupo B e evitou um confronto
com a Alemanha nas oitavas-de
final da Copa do Mundo.

O selecionado britânico, que
é comandando curio-samente

por um sueco (Sven-Goran
Eriksson), fechou a fase
classificatória com sete pontos
ganhos e na liderança da chave.
O time da estrela David
Beckham pega Q Equador na
próxima fase, enquanto a seleção
nórdica enfrenta os donos da casa
ao terminarem em segundo no

grupo (cinco pontos).
DESPEDIDA - O Paraguai

se despediu com vitória da Copa
do Mundo na tarde de ontem.

·

Jogando em Kaísers-Iautern
diante, de Trinidad e Tobago, o

o

LUCA BRUNO/ASSOCIATED PRESS/AE)
� 'I, .".,

Klose (11), da Alemanha, é o artilheiro da Copa com quatro gols, dois marcados ontem

time do técnico Aníbal Ruiz
mareou seu 'primeiro gol na
competição e bateu a seleção

.

caribenha por 2xO. Com este

resultado, os dois times estão fora
doMundial. Enquanto o Paraguai
termina na terceira posição com
três pontos ganhos, Trinidad e

Tobago fica na lanterna da chave,
com apenas um ponto.

DONOS DA CASA - A
.

.

Alemanha espantou a zebra,
venceu o. Equador por 3xO, em
Berlim, e assegurou o primeiro

•

• RAPIDINHAS DA COPA

,
,

,

• •

•

'.

.

,

lugar do Grupo A..0 jogo das
oitavas-de-final será sábado, ern
Munique, às 12 horas (de
Brasília). O Equador; que ficou
com o segundo lugar, vai jogar, no
domingo, em Stuttgart, também
às 12 horas. De quebra, o atacante
Klose saiu de campo como novo

artilheiro da Copa, com quatro
gols marcados. Desempenho pior
que em 2002, quando mareou

cinco gols na primeira fase - mas

passou embranco nomata-mata.
CU:MPRINDOTABELA-

<.'

•

Eliminados, Costa Rica e Polônia.
. .

entraram em campo on'fm
decididos a.ganhar a partida para
se despedir "honrosamente do
Mundial". Mais equilibrados
taticamente e com uma forte

marcação, ospoloneses acabaram
ganhando o jogo por 2xI, de
virada. O time costarriquenho
saiu na frente aos 24 minutos do

primeiro tempo comGómez. Aos
33 Bosacki empatou e aos 20 do

segundo o mesmo Bosacki
decretou a vitória polonesa.

•

Parreira mantém segredo
sobre o time titular' do B'rasil

BERGISH GLADBACH (ALE
MANHA) - O técnico Carlos

, . ..

Alberto Parreira ainda não deu
nenhuma pista do time do Brasil

que vai escalar no jogo de amanhã
contra oJapão, pela terceira roda
da e que encerra a primeira fase
da Copa do Mundo. Até a entre

vista coletiva que ele concederia
foi cancelada - será realizada hoje.

Ontem, no treino em Bergish
Gladbach, as atividades com os

jogadores foram voltadas para a

parte tática e física. No treino

tático, Parreira dividiu os

. jogadores em três times de sete,

ocupando metade do campo e

exigindo de todos marcação sob.

pressão. Quem atacava tinha que
.
trabalhar para fugir da marcação
e, depois, caso perdesse a bola
tinha que batalhar para recuperá
la. Além disso, o técnico da

seleção brasileira treinou

cruzamentos e finalizações com

todos os jogadores, já que uma

jogada em bola parada pode ser

favorável ao time' nas partidas.
�

Malwee vence ern Cabo 'Frio e
. .

sobe duas posições na tabela
}ARAGUÁ DO SUL - No quinto
jogo consecutivo forade casa, aMalwee
reencontrou' o caminho' da vitória.

Ontem, em Cabo Frio (RJ), o time
jaraguaense bateu os donos da casa

por 4x2 e subiu de nono para sétimo

lugar 11a tabela. Os gols forammarcados

por Valdin (2), Willian e Leco, com
Rodrigo Xavier e Léo Bonfim
descontando para os cariocas.' A
Malwee volta a jogar em casa pela Liga
no próximo dia 27, contra o São
Caetano. .

O jogo começou com a Malwee
perdendo várias chances e o time da
casa abrindo o placar aos 10'30", com

•

Léo Bonfim de pênalti. Logo na

seqüência, Jonas chutou cruzado e

Willian empatou. Aos 17 minutos, os
cariocas passaram novamente à frente
com Rodrigo Xavier. No finalzínho do .

primeiro tempo, Valdin deixou tudo

igual de novo.
Mais concentrada ern quadra, a

Malwee chegou ao terceiro golno início
do segundo tempo com Leco.Ogoleiro
Breno, do Cabo Frio, foi expulso por
uma entrada dura em Willian. Com
um a mais, a Malwee fêz o quarto com
valdín, No fun do jogo, 6 time da casa

perdeu Rodrigo' Xavier, que agrediu o

pivô Dão com um soco.

• LINHA DE FUNDO .!Il' i�nAQ PI\IATT(l.."t .. "Y,11 Y .• ,.,

Nova piada
Brasileiro tem piada para todos
os momentos. A mais nova é
sobre uma ligação de Zico para
o técnico Carlos Alberto
Parreira.
- Parreira, vocês estão
classificados. Poderiam me dar
uma ajuda, afinal somos todos
brasileiros
- Claro Zico. Sem problemas.
Vou escalar o time reserva
- Não Parreira ... os reservas

não. Deixe os titulares.
,

Quanta maldade.

COPIl DO MlJ�JDO'

,

Grupo A

Alemanha 4x2 Costa Rica

Polônia Ox2 Equador

,

,

Alemanha 1 xO Polônia

Equador 3xO Costa Rica

Costa Rica 1 x2 Polônia

Equador Ox3 Alemanha
. Grupo B
Inglaterra 1xO Paraguai
T. Tobago OxO Suécia

Inglaterra 2XO T. Tobago
Suéola , xO

. Paraguai
Paraguai x T, Tobago
Suécia x Ingla.terra
Grupo C'
Afg�fltif111 2)(1 0, Marfim
Sárvift Ox1 Holanda

ArQGntlna SxO Sérvla
Holanda.2x1 O. Marfim

Hoje
16h C, Marfim x Sérvla

Irã x Angola
Depois de conseguir seu primeiro ponto em Copas do Mundo, no empate
por OxO contra o México, no último sábado, Angola tenta vencer o Irã; hoje
às 11 h (de Brasília), em Leipzig, e fazer pelo menos a sua parte na difícil

· luta pela classificação para as oitavas-de-final. Para o eliminado Irã, sair
de cabeça erguida da Copa e evitqr uma terceira derrota é o único objetivo.
O técnico Branko lvankovlc não poderá contar com o zagueiro
Golmohamammadi, autor dó único gol da equipe, na derrota por 3x1 para o

México, que se contundiu, e nem com o meia Nekounam, suspenso.

Portugal x México·
Classificado antecipadamente no Grupo D, Felipão vai poupar os jogadores
que receberam um cartão amarelo no Mundial. São eles: Nuno ViJ,lente,
Costinha, Deco, Cristiano Ronaldo e Pauleta. O jogo será às 11 h em

· Gelsenkirchen. '

�

Costa do Marfim x Sérvia e Montenegro .

•

Vitimas por antecipação do "Grupo da Morte", Costa do Marfim e' Sérvia e

Montenegro se enfrentam hoje, às 16h, em Munique, para decidir quem
será o penúltimo colocado do Grupo C. Para os sérvios, a partida tem além
de tudo o interesse financeiro: os dirigentes da Federação do país ameaçam
não pagar a premiação combinada com os jogadores pela participação na

Copa do MundQ se eles não mostraram ao menos "alguma dignidade". A
Costa do Marfim era a seleção africana mais bem cotada antes da Copa, e
'o técnico francês Henri Michel admite que I

eles poderiam ter ido mais

longe. "Poderiamos ter feito algo grande, mas ainda há esperanças para o

futuro da equipe", disse o treinador.

Holanda x Argentina
o técnico argentino José Pekerman está cheio de Segredos para o jogo de

hoje, às 16h, em Frankfurt. Ele afirmou depois do treino de ontem que só .

divulgará a escalação horas antes. da partida, mas admitiu também que
pode fazer mudanças em relação ao time que goleou a Sérvia por 6xO. Os
hermanos precisam apenas de um empate para ficar em primeiro lugar. A
Holanda vai poupar quatro jogadores pendurados: Robben, Von Bommel,
Von Brockhosrt e Mathijsen.

Equador
Boa parte da imprensa
apontava o Equador como
surpresa, mas ele demonstrou
ontem que é apenas mais um

coadjuvante. Venceu as fracas

seleções da Polõnia e da Costa
Rica, mas se ajoelhou diante da
Alemanha. Prova de que o

.

futebol equatoriano melhorou
muito sim, mas não ao ponto de
ser a nova surpresa da Copa.

Renovação
o presidente da Federação
Portuguesa de Futebol, Gilberto

•

Madail, confirmou ontem que
quer a permanência de Luis
Felipe Scolari no comando da

Seleção. "Não estamos nem

perto, nem longe. Tudo vai bem,
mas não esta fechado, embora
acredite que tudo vá acabar
bem", afirmou o dirigente.

16h Holanda)( Argentina
,

Grupo o
•

México 3)(1 Irã \

Angola Ox1 Portugal
México OxO Angola
Portugal 2)(0 Irã

HOle
11 h Irã xAngola
11 h Portugal x México
Grupo E

. EUA OX3 Rep, Tcheca
Itália 2x0 Gana

Rep. Tcheca 0><2 Gana

Itália 1xl EUA

Amanhã

11 h Gana x EUA

Proibição
.

o clássico entre Austrália e

Croácia vem sendo

apimentado. Na coletiva da

Seleção Croata ontem, o

assessor de imprensa
interrompeu o zagueiro Simunic
(nascido na Austrália), que
respondia às perguntas em

inglês. "O croata é a lingua
'oficial aqui", disse o assessor.

Por outro lado, o atacante
australiano Viduka, ascendente
de croatas, responde sempre
na língua de seus

antepassados. Cada uma.

.,

11 ti Rep. Tcheca x Itália
GNpoF
Austrâlia 3)\1 Japilo
BrasillxO Croácia

Japio� Croâ<:ia
Bmsil 2xO Austrália

Amanhã

16h Brasi! x Japão
16h Croãcia x Austrâlia

,

GrupoS
Coréia do Slit 2x1 Togo
fmnça 0x0 Suíça
fír«m� 1x1 Coreiia do Sul

Togo 0x2 Suiça
Sella

161m SlUIUça x Cméia do Sul
161m T(lJ)g4) x frnl'iÇal
SruroH'

Problemas
Não é só lucro que a Copa do
Mundo traz.· Pelo menos em

Gana, a empresa Gold Fields
teve que reduzir o consumo de

energia nas minas de ouro

durante a Copa. Tudo porque
estava acontecendo sobrecarga
de televisores ligados durante
os jogos. A população local

.

anda empolgada com a

seleção, principalmente depois
do triunfo em cima da

República Checa. Pior para os
mineradores.

-

Da França
,

o árbitro francês Eric Poulat foi
o escolhido pela Fifa para apitar
o último jogo da Seleção
Brasileira na primeira fase da

Copa 2006, contra o Japão. A
partida, que será disputada na

quinta-feira, em Dortmund, terá
como auxiliares os também

,

franceses Lionel Dagorne e

Vincent Texier. Poulat apitou
Portugal x Irã na segunda
rodada, e sua atuação irritou o.

técnico Luiz Felipe Scolari, que.
afirmou que a arbitragem
deixou de punir os iranianos em

jogadas violentas.

,

EspaMa 4XO IlJcrirnia

TwíislliMMblliSUI.

IA. Sa!wdilti��ia

� l{ TUlU!1lfdal

lelia

��1I1l A.�bx��
.� t II1l lUkcr.âJJnltiB x TlUQnllSiial

•

•

,

•

I
. I

•
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11 NOVELAS
� GLOBO - í 8H

.

Sinhá Moça
Virgínia fica arrasada ao ver que o Capitão
castigou Bastião e promete ajudá-lo.

. Cândida confessa para Sinhá Moça que não
tem coragem de deixar o Barão. Rodolfo
aconselha Ricardo a parar de ser frio com

Ana e pedi-Ia em namoro. Ele confessa para
o irmão que quer namorar Ana para
esquecer Cândida. Cândida sonha com

Ricardo e acorda perturbada. Ana aceita
.

namorar Ricardo. Nina desconfia que a filha

esteja apaixonada por Ricardo e fala para
. Manoel que não vai aceitar o namoro. Frei
José conta para Rodolfo que o Barão terá de

, ir à cidade negociar a venda de sua safra, O

jovem advogado planeja abrir a senzala do

,
Barão e levar Sinhá Moça na mesma noite,
enquanto ele estiver fora. Dimas explica

i para Rodolfo que os escravos do Barão não
teriam para onde ir e o faz desistir da idéia, O

, Barão não permite que Cândida e Sinhá
i

Moça saiam de casa nem para ir à igreja,

I • GLOBO � 19H
,

,

1
Cobras e Lagartos

I Alberto se recusa a contar quem é Maria, diz
I que já sofreu multo por causa do filho e

manda-o embora, Os jornalistas registram o

I piquete, Ramires, Shirley, Téo e Sandrinha
! vão junto quando Foguinho conta que vai
, morar na mansão de amar, Bel diz a Duda

que gostaria que eles fossem amigos, mas
ele responde que é impossível. Foguinho e

i Kika vibram com o novo quarto. Foguinho
I coloca a sua família para fora da casa,

I Estevão diz que Sushi será pajem de seu

: casamento .. Ele responde que Bel devia
,
.I casar com üuoa. Estevão se chateia ao

saber que ela esteve na garagem dos

Lagartos. Serafim avisa aos comparsas que
não poderá assanar o próprio genro. Milu
manda Tomás seduzir Sandrinha no

casamento. Lurdinha descobre tudo sobre
Búfalo e Biscoito e ameaça contar tudo para

,

Eva, Kika decide ficar vestida de noiva até o

dia de seu casarnento, Letícia pressiona
Otaviano para contar para Celina que tem
um caso com Milu,

.

� GLOBO - 21H '

Belíssima
Medeiros insinua que poceprecísar demais
dinheiro, André diz que pode devolvera casa
porque ainda está em seu nome e que não
tem mais nada, André conta para Júlia que
devia conquistá-Ia e dar o golpe, mas se

apaixonou por ela, Júlia não acredita nele,
André jura que não pode dizer quem é o

mandante, Bia entra quando André diz que a

vida de Júlia corre perlqo. Bia e Júlia
pressionam André para irem à polícia e ele
se nega, Tosca jura para Katina que não
conhece Bia Falcão, Pascoal acha os

documentos de Jamanta, Júlia diz a Bia que
Vitória mandou avisar que ela pode ver

Sabina quando quiser. Bia diz a André que
Júlia jamais voltará para ele, André chora

copiosamente quando fica sozinho,
Medeiros chega à delegacia,

• SBT - 181130

Rebelde
Alma fica furiosa ao ver Otávio abraçando
Roberta e tenta agredir o rapaz, oberta tenta
explicar que Otávio a estava consolando
pois está muito sentida com Diego, Robeta
pede a Guilherme que arrume um namorado
para sua mãe. Giovanni quebra a câmera de
Rocco. Este, certo de que Lola é a culpada,
parte para cima dela e diz que fará de tudo

para que a expulsem, Santos a defende e faz

ameaças a Rocco dizendo que se

arrependerá se voltar a incomodá-Ia. Lola
entra no quarto de Santos e o beija enquanto
dorme. .

� RECORD" 19h 15

Prova de Amor
Saulo pede para Chicão informações sobre
o paradeiro de Lapa, Chicão desconversa

fingindo que não sabe de nada. Saulo

ameaça contar para a polícia que Chicão é o
informante de Lapa, Diana, Júlio, Fialho e

Luísa estão reunidos. Luísa diz que ninguém
se machucou, Diana fala que ainda falta

pegar Miro. Toni propõe para Miro escrever

um livro sobre sua vida, Miro fica
empolgado com a idéia e começa a contar
sua vida para Toni. Beatriz discute com

Janice, Janice sai de casa e vai se abrigar no
barco de Bira,

> RECORD - 21 h '

A Escrava Isaura
Baioneta com pedaço de garrafa solta Arlete
par ordem de Juliana, Dr, Edgard pega
Rosário beijando Glauco na venda Sereno
entrega garrafa de cachaça para vigia do '

Paiol que fica embriagado ,e ele rouba várias
armas. Marinheiro, já embriagado, vai para
o quarto com Sucena.

"
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��NA JUSTiÇA
O fotógrafa Anthony Goodrich vai
ficar U$ 1 milhão de dólares mais
pobre. E o motivo é um processo
do ator Bruce Willis contra o

paparazzo. O ator hollywoodiano
diz ter sofrido difamação ao ser

acusado injustamente de

agressão. Bruce Willis alega que
defendeu o rosto com as mãos
contra os flashes, enquanto o

fotógrafo garante ter sido
golpeada pelo ator. No processo
ele alega ter sofrido danos
morals, constrangimento,
humilhação e dano ao valor de
nome e imagem, entre outras
coisinhas.

��MOMENTO ��EM ALTA
A bola da vez em+iollywooo é, de

'

novo, Johnny Depp. Tudo por conta

da estréia de "Piratas do Caribe - O

Baú da Morte". O ator é capa da

revista "Newsweek" e.entre outros

assuntos, falou de seu amor pela
Françà, onde mora. A continuação
de "Piratas do Caribe" estréia dia 7

de julho nos Estados Unidos. O

filme de 2003 arrecadou mais de

US$ 650 milhões e o terceiro

2007, fica pronto
em agosto.

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Feira Nacional
Começa hoje, com abertura às ISh, e se estende
até o dia 25, domingo, a Fenahabit (Feira
Nacional das Tecnologias da Habitação e

Construção), que acontece no Parque de .

Exposições Vila Germânica, em Blumenau. Mais
de 100 expositores de Santa Catarina, Paraná,
São Paulo e Rio Grande do Sul já garantiram
estandes. Os visitantes vão encontrar desde o

material para fundamento e acabamento de uma

exposição, até mostra de móveis,
eletroeletrônicos, decoração, lazer, telefonia fixa
e móvel, TV por assinatura, informática e

tecnologia de última geração para segurança I

física e patrimonial e também tecnologia sem fio

para a chamada casa inteligente - controlada por

computação. A entrada é franca.

CESAR JUNKES
,.

RI PARABENS!
Aniversariantes do dia

Jean Carlos de Moura
Clênio Macedo
trací Decker
Lúcio Stein

João O. Kopnik
Marli K. Guilow

Julia G. Schweder

Deise Lazzarotto
• •

Marlete A. venera
lise Marquardt

, ,

Roan Gonçalves
.. . . ...', . .

Leonel Stein

Bruno A. da Silva
) . ,. .

.. - Jóice Lemes M. deCurso de Culinária
Acontece hoje um Curso de Culinária com

,

cardápio "Sabores do Mundo". Em clima de

"Copa do Mundo" os pratos apresentados são de
diferentes países: Confít de Coxa de Pato

(França), Risoto de Zuchine (Itália), Salada
/

Fattousch (Arabe) e sobremesa: Tiramisú (Itália).
Inscrições pelo fone 3372-0851 ou 9993-3404, e
no e-mail julmirtgrterra.com.btcorn
investimento de R$ 50,00..

.

Cantuãrio

Leandro Radunz

Luiz Antonio Chiodini

'\Iiviane Pradi
.

Luiz Carlos Bortolini

Elizete C. Rasá

,

Festa [unina
Na próxima sexta-feira, dia
.23, acontece a Festa

[unina da APAE de
Guaramirim. O evento

começa a partir das 19h,
com pinhão, quentão,
.. �.

pipoca, arrasta-pé e muita

diversão.

Aniversário
O show nacional com a banda Cidade Negra, às

,

20h30min de 24 de julho, na Praça Angelo Píazera,
é ulna das principais atrações da programação de
aniversário do município [araguaense, lançada
oficialmente em cerimônia realizada ontem. A
responsável pelos eventos é a presidente da

Fundação Cultural, Natália Petry.

Foi inaugurado ontem o restaurante "Zinho Batista" em Jaraguá do Sul. Na segunda-feira, os
propriet�rios recepcionaram os convidados para uma festa fechada. No local, os clientes
podem escolher entre diversos pratos do cardápio de frutos do mar. No almoço funciona com

buffet e a noite à la carte ..O Zinho Batista fica na Epitácio Pessoa, 519. Uma ótima opção!

"

II HOROSCOPO
r

Aries 20/3 a 20/4
Sol transita por Câncer até 22/7 e convida a se

aprofundar nos aspectos íntimos de sua vida

pessoal e nas relações com pessoas que dela
,

fazem parte. E provável que você sinta
necessidade de ficar mais no ambiente familiar
e no aconchego do lar. Este é um momento de
olhar para dentro: é uma fase mais subjetiva e

com intensa atividade psicológica.

Capricórnio 22/2, a 21/1
o Sol transita em Câncer, seu signo oposto, e

indica um período de desafios e de muito
crescimento. É fundamental que você esteja
bem centrado, pais talvez enfrente obstáculos e

a oposição de outras pessoas. Nesta fase, até ,

22/7, todos os tipos de interação e relaciona
mentos serão importantes: você aprenderá mui
to com eles, principalmente sobre si mesmo.

Libra 23/9 a 22/10
o Sol transita por Cãncer até 22/7 e atrai sua

atenção para as atividades profissionais, imagem
e vida pública. Este pode ser um período de
desafios no sentido de concluir projetos que você
vem desenvolvendo há algum tempo, para então
colher os resultados. Pode haver estresse:
equilibre suas intensas atividades lá fora com

momentos de repouso.

Câncer 21/6 a 21/7
Bem-vindo ao lar: o Sol chegou a Câncer, tra
zendo de presente um monte de novas ener

gias pra você, Este é seu período de alta solar,
em que você se reabastece de forças, inician-

,

do um novo ciclo pessoal. E uma fase de ba-

lanço e reciclagem. Dedique-se mais para si
mesmo: o centro energético dentro de você,
simbolizado pelo Sol, está sendo recarregado.
Feliz aniversário!

,

Touro 21/4 a 20/5
A passagem do Sol por Câncer (até 22/7) faz
você prestar mais atenção no ambiente ao-redor

,

e nas pessoas que você vê todo dia. E uma boa

oportunidade para observar como você lidâ com

esses relacionamentos que, mesmo não

parecendo, são muito importantes em sua vida.
A comunicaçâo está no foco principal, fique
antenado: ajuste a sintonia e abra o canal.

Escorpião 23/10 a 21/11
o trãnsito do Sol por Câncer pode ser muito
estimulante pra você, pois este é um signo de
, . .

Agua, como Escorpião. Esta fase, que vai até
22/7, é ótima para investir na expansão de seus

horizontes, sob diversas formas: estudos,
viagens, conhecendo pessoas novas, através da

espiritualidade e filosofia, de tudo que possa
ampliar sua consciência e visão de mundo.

Aquário 21/1 a 18/2 .

o trânsito do Sol por Câncer (até 22/7) coloca
em destaque a forma como você administra
sua vida. Provavelmente, você perceberá que
uma das suas maiores gratificações é a efi
ciência e qualidade no trabalho e em outras coi
sas que faz. Só falta usar tais qualidades para
cuidar de si: aquarianos tendem a supervalo
rizar a cabeça e esquecer do resto do corpo ...

Leão 22/7 a 22/8
A passagem do Sol por Câncer, que antecede
seu aniversário, é um momento de preparação,

•
•

um ensaio para um novo nascimento. E normal
•

que, às vezes, você se sinta um pouco caótico,
mas não piore as coisas pirando nessa história
de inferno zodiacal: isso não existe. Faça um

balanço de seu ano pessoal que está
terminando e prepare-se para o próximo.

Sagitário 22/'11 a 21/12T
A passagem do Sol por Câncer (até 22/7)
chama sua atenção para as sutilezas de sua

. psique e de seus sentimentos mais profundos,
para as questões psicológicas em geral. Muitas
coisas tendem a vir à superfície, acessando à

,

consciência. E um bom momento para entrar
em contato com essas partes de seu ser e

passear pelas galerias de seu mundo interior.

Gêmeos 21/5 a 20/6
O trânsito do Sol por Câncer, até 22/7, é uma

fase superprodutiva, podendo inclusive resultar
em melhora nos negócios. Na verdade, esse
progresso só ocorrerá a partir de uma reavalia

ção de seu sistema de valores e de uma atitude
mais efetiva na utilização de seus recursos. Pro
cure usar de modo mais praüco a sua habilidade

para fazer várias 'coisas ao mesmo tempo.

Peixes 19/2 a 19/3
o Sol navega por Câncer, seu colega de ele
mento Água, até 22/7, levando-o numa viagem'
descontraída e divertida. Você tende a se sentir
superbem, com vitalidade, disposição e com

uma atitude positiva e otimista diante das coi
sas. Nos relacionamentos, podem rolar novida
des. Se você já tem uma relação, aproveite para
renová-Ia, pois esta é uma fase muito criativa.

Virgem �3/8 a 22/9
O trânsito do Sol por Câncer (até 22/7) é um

bom momento para reavaliar seus propósitos
de vida e ideais ,e como você está se saindo
para concretizá-los. É também um período de

socialização e de intensa troca afetiva com as

pessoas, favorecendo as relações com grupos
,

e amigos.

i
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O CORREIO DO PO ' O
,

DE FORA: JOSÉ DIRCEU E GILBERTO CARVALHO FORAM POUPADOSI
I ,

I
£
•

f
, '

ASSOCIAÇAO DOS DIÁRIOS DO INTERIOR (ADI/SC)
COLUNAAUI rw CNI\SC, COM, BI\

,.
,

ALBUM DE FIGURINHAS
Para a disputa ao governo, as mesmas figuras de

2002:Esperidião Amin, José Fritsch e Luiz Henrique.
,

As simetrias de nomes e situações em relação à últi-
ma eleição não param por aí. O PSOB deixa o anúncio
da coligação com o PMOB no Estado para a undéci
ma hora e só depois de ser enquadrado pela direção
nacional. Para o Senado, agora só com uma vaga, a
cena indica de novo a polarização entre uma mulher

petista - Luci Choinacki no lugar de Ideli Salvatti - e um
representante do PFL, de'Paulinho Bornhausen para
Raimundo Colombo. Se Hugo Biehl confirmar que vai
ao Senado e não a vice de EsperidiãoAmin, mais ain
da repetem-se as posições no álbum de candidatos.A

grande diferença deve ficarmesmo por conta do PFL,
que muda de campo em SC, da tradicional aliança I
com o PP para esta segunda experiência com o PMOB.

AGtNCIA ESTADO
INDICIAMENTOS
O presidente do Sebrae,

Paulo Okamotto, está na lista
dos indiciamentos por lavagem
de dinheiro e crime contra a

ordem tributária. O relatório

pede o aprofundamento .das

investigações e critica o Coaf
(Conselho de Controle de
Atividades Financeiras) por

divulgar um relatório mos

trando irregularidades nas

contas da empresa de Okamo-
,

tto às vésperas da divulgação do
relatório. )

O ex-ministro Antonio
Palocci também está na lista de

,-

indiciados na página reservada
,

à investigação dos desvios Be
recursos públicos na Prefeitura

,

de Ribeirão Preto. Apesar de 'já
estar indiciado pela Polícia
Federal e pelo Ministério Pú
blico estadual, a CPI reforça os

pedidos de indiciamento por

formação de quadrilha, falsi
dade ideológica, peculato, lava
gem de dinheiro e improbidade
administrativa. I

Dirceu na lista], mas eu não

tenho como sugerir o

indiciarnento de um homem

que não acho que mereça ter

sua conduta tipifi-cada como
, "

outros tive-ram , acrescentou.

"Eu não estou defendendo a

inocência dele", declarou o

relator. E negou, para justificar
a ausência de Gilberto
Carvalho e de José Dirceu da
lista de indiciarnentos, ter
sofrido pressão para a exclusão
dos nomes. "Eu recebo apelos,
mas não recebo pressão. Nós só
recebemos pressão popular",
concluiu.

Diante das justificativas, os
oposicionistas, que também

apoiavam um voto em separado
que incluía os dois na lista de

indiciados, decidiram apoiar o
relatório original.

Cem a derrota prevista
pelos governistas no início da
sessão, parte dos senadores

, , ,

governistas se Juntou a

oposição e aprovou com larga
vantagem o relatório final.

� Documento pede o indiciamento de 79 pessoas
-entre elas o presidente do Sebrae, Paulo
Okamotto, e o ex-ministro Antonio Palocci

ministro José Dirceu ficaram de
fora da lista de' indiciados,
apesar do apelo feito por

oposicionistas . antes da

votação. : '

"Eu não sou partidário do
,

presidente Lula. Enganam-se
aqueles que pensam isso. Ao

contrário, estou sendo
combatido pela base do PT no

Estado, que hão vê com bons
olhos minha candidatura ao

governo do Estado", afirmou
Garibaldi.

"Não tenho motivo para
agradar o presidente Lula. E o

senhor Gilberto Carvalho eu

conheci aqui, na CPl. Não
tenho o mínimo relacio
namento com ele", continuou.

,
" "Me sinto constrangido

,

diante dos apelos dos meus

colegas para incluir Carvalho e

BRASÍLIA- Os oposicionistas
,derrotaram ontem o governo e

conseguiram aprovar o relatório
da CPI dos Bingos que pede o

indiciamento de 79 pessoas -

entre, elas o presidente do

Sebrae, PauloOkamotto, e o ex
ministro Antonio Paloccí- e

quatro empresas. Por 12 votos a

2, o relatório do senador
Garibaldi Alves Filho (PMDB

RN) foi aprovado sem

alterações no corpo do texto.

Apenas o projeto que sugere a

legalização dos bingos foi
retirado e será remetido à Mesa
Diretora do Senado em

conjunto com propostas que
visam proibir o funcionamento
das casas de jogos.

O chefe-de-gabinete do

presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, Gilberto Carvalho, e o ex-

,
.

· '

,

·
"

•

,
,

I

� Exportação'
Europa, México, Coréia e

Japão foram apontados co
mo mercados promissores
para a carne suína brasilei- IIra durante reunião dos se

cretários de Agricultura do
Sul, ontem, na Capital. SC

"

paga o preço de exportar
70% do produto para um I

único país, a Rússia. I
l

Foi adiado de' ontem

para hoje o encontro em

Brasília entre o candidato
tucano Geraldo Alckmin e

o senador Leonel Pavan. O
,

PSDB reúne-se na quinta
feira pela manhã em Flori

anópolis, ocasião em que
pode ser fechado o nome

do candidato a vice de Luiz

'Henrique.

,
,
,

, ,

-
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� Costuras
o candidato do PT, José I

Fritsch, passa os dias cos
turando alianças na Capi
tal. Ontem, recebeu PSB e

PTB. Hoje conversa com

pL. Vái esperar a: "decisão
nacional" -dessas- siglas
para fechar aqui. O PCdoB

pretende emplacar o vere

ador de Criciúma Douglas
Mattos na vice.

�, Arroz
Dionei da Silva (PT) diz

,

. que os produtores de arroz
- ,

nao precisam se preocupar
�: ' com o vencimento do finan

ciamento do Pronaf. O de

putado estadual jura que o

Banco do Brasil suspendeu
a cobrança até 30 de julho,
para poder recalcular as dí

-

vidas com 30% de descon
to concedido pelo governq.

,

,. ,i· �, ,

" ,.'
-

, BNDES pode liberar recursos
,

para investimentos na Varig
Mídia denuncia restrições à liberdade
de imprensa no Afeganistão

•

,

,

pela Justiça.
O presidente do BNDES

lembrou que o financiamento
de parte do valor de compra. das
antigas subsidiárias da Varig, a

VEM (manutenção) e a

VarigLog (logística), no ano

passado, contou com a

facilidade de ter a empresa aérea

portuguesa TAP como fiadora.
Ele afirmou ainda que o tempo
para análise de lim pedido dos
trabalhadores depende da
qualidade das informações
prestadas .

No dia 8 de junho, em leilão
realizado no Rio de Janeiro, os
trabalhadores ofereceram R$
1,010 bilhão pela aquisição das
rotas domésticas e

internacionais da empresa, que
inclui pagamento de R$ 225 '

milhões em créditos a receber
da própria Varig, R$ 285 milhões
em dinheiro e de R$ 500
milhões em debêntures (títulos
de dívida privada).

SÃo PAULO - O presidente
do BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e

Social), Demian Fiocca,
afirmou ontem que o banco

pode liberar recursos para
investimentos na Varig, mas

descartou financiar a compra da

companhia aérea para os

trabalhadores da empresa.O
TGV (Trabalhadores do Grupo
Varig), que arrematou a empresa
no leilão realizado em 8 de

junho, tem até sexta-feira para
•

efetuar um aporte de US$ 75
milhões na Varig.

Representantes dos
trabalhadores estiveram ontem

reunidos com técnicos do
BNDES para discutir a liberação
de recursos. Até o momento o

TGV não tornou público os

nomes, dos dois investidores

que deverão ajudá-lo a pagar R$
1,01 bilhão pela Varig, proposta
feita no leilão realizado no

,

pelos Estados Unidos nem à

missão, da Otan, assim como
CABUL/AFEGANISTÃO -

Meios de comunicação do

Afeganistão denunciaram
, ,

que o governo esta ten-

tando coibir a liberdade de

imprensa ao' emitir uma

lista derestrições a serem

seguidas em suas cober
turas. O governo afirmou
que está apenas pedindo à

imprensa para não "glo
rificar o terrorismo".O do
cumento de duas páginas,
distribuído pelo serviço de
in tel ig'ência afegão a

jornalistas convidados para

� CorujaPATRiCIA MOI\AES/COI\I{EIO DO POVO

,

. ,,';
en trev is ta s com coman-

dantes terroristas", ou
,

mesmo a divulgação de
imagens ou fotos deles. Os
meios de comunicação
também foram orientados a

não colocar notícias de
atividades de militantes,
como ataques suicidas e

atentados a bomba, como

principais manchetes.' O
.

governo do presidente Hamid
Karzai afirmou que está

apenas pedindo à mídia para
"se abster de glor ific ar o

te r ror ism o e de dar uma

plataforma a .te rror is tas ",
segundo um comunicado.Mas
muitos jornalistas ente-n
deram as restrições como uma

, forma de in tim idação da
mídia, que floresceu e se

expandiu no Afeganistão
depois da derrubada da
milícia Taleban em 2001. '

O PPS deve sequtr com
Luiz Henrique para o gov_er- Ino, pelo menos não há qual- '

queroutro contato. Os ex-co
munistas, ao contrário, sus-

Isurram que, se precisar de
vice na superaliança, Fer
nando Coruja está por aí. O

partido reúne-se amanhã.

� Troco 1
I Furiosa com a reporta

gem publicada ontem pelo
Correio Braziliense, que
devastou suas contas ban

cárias, a senadora Ideli Sal
vatti garante que vai pedir
auditoria à Receita Federal

para checar as denúncias.
Promete processar a prin
cipal fonte do jornal, o pro
curador do Ministério Públi

. co de SC Celso Três.

I

.... No bolso
A secretária da Educa-

. ção Elisabete Anderle ga
rante que vai colocar em
dia os repasses das bol
sas de estudo universitári
as previstas pelo Artigo 170.
Fez o primeiro pagamento
de oito parcelas e promete
a segunda para os próxl- I
mos dias e, depois, a nor- I,
malização do repasses.

_'

"

,

� Troco 2 , -

uma reuruao , começa
afirmando ser "necessário
limitar alguma das ativi

dades" da mídia.
.
Pelo documento, deve-·

se evitar a divulgação de
" . "

notrcras que mostrem

fraquezas das forças arma
das do nosso país". Também
não devem ser publicadas

, críticas à coalizão liderada

A reportagem do jornal
de Brasília aponta uma

" .rnovtmentação de R$ 1,1
milhão nas contas da se

nadora em 2004, no Ban
"

, co do Brasil, Caixa e Besc.
,

,

'. FALECIMENTOS '

,

,

último dia 8 e aprovada ontem,

Faleceu às 13:15h do dia 20/06, a senhora Edith Maria Kiatkoski
Horst, com idade de 71 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária
da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal do Centro,

,

,
.

,

•

Japão recua e ordena retirada de tropas do Iraque,

Programa ,

tituição pacifista japonesa de

participar de ações bélicas, eles
se dedicam a trabalhos de

reconstrução. Depois do
anúncio, a Embaixada dos EUA
em Tóquio divulgou um breve
comunicado por meio do qual
elogiou a contribuição japo
nesa com a reconstrução .do
Iraque.

Estados Unidos, Grã-Bre

tanha, Austrália e os demais

componentes da coalizão
militar estrangeira estabele
cida em solo iraquiano. O Japão
possui cerca de 600 militares
em Samawa, capital da pro
víncia iraquiana de Muthana,
no sul do Iraque. Expres
samente proibidos pela Cons-

pela televisão, o chefe de

governo disse que, apesar da
retirada, o Japão continuará

prestando ajuda logística aos

, Estados Unidos e a seus aliados
no Iraque.

Koizumi assegurou que a

decisão de retirar as' tropas
japonesas do país árabe foi
tomada em consenso com

, TÓQUIO/}APÃP- Apenas
alguns dias depois de assegurar

que o Japão não sairia do Iraque
antes do fim de seu mandato, o
.. .. . "

primetro -rmmstro J apenes,

[unichiro Koizumi, anunciou
ontem que os militares

,

nipônicos serão retirados do

país 'ãrabe.Durante entr�vi�ta
coletiva transmitida ao vivo

i ,
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18 VT-ADRT03614-2005-019-12-00-5
Autor: FAZENDA NACIONAL
Réu: MJBARYESTORFFCONSTRUTORA E INCORPO.RAOORA LTOA. eOUTROS (03)

,

'Bem: Automóvel VW/PARATI16V TURBO, ano/mod, 2002, placa MCW 3352-Jaraguá do Sul/SC,
,

,

çasoâna. RENAVAM 779811682, chassi 9BWDA05X02T144370, prata, porta de bagageiro amassada,
uma lanterna traseira quebrada e o p4�ª-,ç_�,oq,lle, tra§eiro,.danificado, funcionando, propriedade do

executado, apresenta ALIENAÇÃO fiDUCIÁRIA 'ao' BÁNC,O VOLKSWAGEN S/.A e MULTA no valor de

18 VT-AT00303-2004-019-12-00-3 R$127,69, encontra-se penhorado nos autos 'flo. 6t1!02 tla 'ta, vt Avaliado em 'R$26,700 ,00 (vinte e seis

,'If" '" Autor: NOEMIASPICECKERT ", mil e setecentos reais), Local p/ vistoria: Rua Felipe Schmidt nO 115, sala 02 Jaraguá do Sul/SC, com Sr.
..1;, . Réu: BIERESANTOS LTDA. a/c SÓCIA ELAINEAORIANEBIER eOUTROS (03)

, ,." .

Marcelo José Bayestorff,
Bens: 01) Máquina para cortar Debrun com três facas, bom estado, avaliada em R$1.900,OQ; 02) "

'. , ,

Máquina para corte infesto; EASTMAN, mod. Brute, razoável estado, avaliada em R$1.900,00; 03) Mesa
G para infesto, com base demetal e tampo de fórmica,medindO 1 O,OOm x 1 ,25m, carrinho, manual, razoável,,·· ,

();�stado, avaliada em R$400,OO; 04) Mesa para infesto, com base de metal e tampo de fórmica, medindo
_ [�,OOm x 1,25m, sem carrinho, manual, razoável estado, avaliada em R$300,00; 05) Refrigerador,
IJ .ÇONSUL BIPLEX, caramelo, razoável estado, avaliado em R$300,00: 06) Relógio ponto, eletrônico,
:J irONTO SYSTEM, razoável estado, avaliado em R$500,00; 07) Impressora matricial, Ep'SON LX 300,
2(�valiada em R$350,00; 08) Duas escrivaninhas, com três gavetas, fórmica bege, razoável estado,
o i?valiadas em R$60,OO/cad.a, total: R$120,00; 09) Mesa para computador, razoável estado, avaliada em

I'; �$50,OO; 10) Balcão com duas portas, fórmica bege. medindo 0,70m x O,90m x 0,40m, razoável estado,
s :avaliado em R$60,OO; 11) Estante de metal com seis prateleiras, medindo O,gOm x 0,30m x 2,00m,
. ;: razoável estado, avaliado em R$70,OO; 12) Arquivo de aço com quatro gavetas, razoável estado, avàliado
� em R$100,00; 13) Arquivo de aço com cinco gavetas, razoável estado, avaliado em R$100,00; 14}
o ,Çalculadora OLIVETTI, mod. [ogus 642, com bobina, razoável estado, avaliada em R$100,00; 15)
cAparelho de som SAMSUNG, mod. SCM 6550, com CO, toca-discos (LP), rádio receiver; duplo deck, uma
o' caixa acústica, razoável estado, avaliado em R$150,OO; 16) Três cadeiras tipo giratória, sem braço, sendo
G ,duas na cor verde e uma bege, avaliadas em R$40,OO/cada, total: R$120,00; 17) Ventilador de coluna,
c .VENTISOL, razoável estado, avaliado em R$80,00; 18) Aparelho de Fac Simile PANASONIC, mod.
o KXFT21, razoável estado, avaliado em R$300,OO; 19), Sessenta conjuntos de camisetas e shorts,
r; I tamanho infantil 01 a 04, cores diversas, de fabricação de requerida, ref. 901, avaliados em

,"R$12,90/conjunto, total: R$774,00; 20) Trinta conjuntos de camiseta e bermuda, em meia malha,
2"tamanho infantil 01 a 04, cores diversas, fabricação da requerida, ref. 908, avaliados em

iIR$12,90/conjunto, total: R$387,OO. TOTAL DA AVALIAÇAO: R$8.061 ,00 (oito mil e sessenta e um reais).
;3f!Local p/vistoria: RuaArturGumz nO 765 Jaraguá do SuVSC, com a Sra, Eliane Adriane Bier. .

r VT-AT 01349-2005-046-12-00-3
Autor: ELISABETH DA COSTA
Réu: H & W RIBEIRO LTOA. e OUTROS (03)
Bem: Veículo FIAT/UNO MILLE EP, preta, gasolina, placas LXP 5984-Jaraguá do Sul/SC, chassi

9BD146097T570266, RENAVAM 651607663, ana/mod, 96, de propriedade de Anésio Lucio-Munchen,
razoável estado, avaliado em R$8.000,OO (oito mil reais). Consta ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA a FIPAL ADM.
CONS. SC LTDA. Local pi vistoria: BR 280,5249 anexo ao Portalloja.06 e 07 Jaraguá do Sul/SC, com Sr.

.'

Anésio LúcioMunchen.
-

,

,

,

,.

L ,2

C I
08

DATA ONICA: 03/JULHO/2006
,

,

, ,

às 13:00 h/PRAÇA (valorigual ou superior a avaliação)

às 13:30 h I LEILÃO (a q.uem mais der desde que não a preço vil)
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Or) Local: Rua Marechal Deodoro da Fonseca nO 320/2° andar, Centro Comercial Fail, Centro Jaraguá
do Sul/SC

)

,'_ tt
...: ,

,)'J Artur Henrique Carstens e/ou Paulo Mário Lopes Machado, Leiloeiros Públicos Oficiais,
; gevidamente autorizados pelos Exmo. Sr. Or. Ricardo CórdovaDiniz eOra. Eronilda Ribeiro dos Santos,
éJrJuizes da 18 e za Vara do Trabalho de Jaraguá do Sul/SC, venderá em Praça na forma da Lei, em dia, .

BJ�ora e local supracnados, os bens penhorados nos processos, conforme relação abaixo e, caso não haja
J�[licitantes, nem sejam adjudicados os bens, será realizado Leilão, segundo preceitua o Artigo 888,
J,;parágrafo 30, da CLT, nomesmo horário e local, cuja data, constante acima, já fica designada:
, .

- I '
.' , .

18 VT·CO 00055-2:004-019-12-00-0 '

Autor: FAZENDA NACIONAL
,

,'" Réu:;ORTWINGEORGHERRMANN. ) .

'i,\
Bem: Máquina_multiserra, para abertura de pranchas de madeira, com dois motores sendo 1 de

5j�OCV e outro de 1 CV, com cinco lâminas, de fabricação própria, razoável estado de conservação, avalia,Qa
em R$4.000,00 (quatro mil reais). O bem já foi penhorado nos autos do processo nO 787/95. Local pi
vistoria: Rua Roberto Seidel nO 1303 Corupá/SC, com Sr. Ortwin Georg Herrmann.
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)
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18 VT-AT581/96 (Apensados: 582196, 1017/96, 1018/96,558196,996/96)
Autor: ELIANA APARECIDA CLARINDO LANI
Réu: TÊXTILBERTUNHA DOBRASIL LTDA.
Bem: Imóvel constituídO de terreno em formato irregular, fundos da estrada Funil, no lado ímpar no

lugar denominado caminho Funil, Nereu Ramos, neste municipio, com área de 303.000,OO!Tl2, sem
benfeitorias, distando de Nereu Ramos 2km, fazendo frente com 450,00m em terras de José Trentini,
travessão dos fundos com 660,00m em terras do Domínio Dona franclsca, extremando do lado direito
com 900,OOm em terras de Emílio M�ngarda e do lado esquerdo com 450,00m em terras de Indústria e

Comércio Retorcida Ltda., que o terreno é cortado em parte pelo caminhdfunil. Cadastrado lia INCAA sob
",I nO 801.062 ..007.285-5. Oornmatrícula nO 5.995 do Oficio do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá
.,'. do sul/se. De propriedade de Afonso José da Cunha. Avaliado em R$412.080,OO (quatrocentos e doze mil
C'I e oitenta reais). O imóvel se encontra penhorado na 1 a Vara Cível de Jaraguá do Sul/SC e nos autos do
:,; processo nO 65196 desta Vara.
A
J�', I
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18 VT-AT 791/95 (Apensados: 804/95, 80/96)
,

Autor: NOELl DINIS CUSTODIO
Réu:MODEHAUS INDÚStRIA ECOMÉRCIODEMALHAS LTDA. ME
Bem: Imóvel constituldo d.e terreno situado ao lado esquerdo da Rua Max Eggert, com área de

, ",l�_),

•

• •

,

e
*

ucesso

402,37m2, fazendo frente em 15,OOm com a referida rua, fundos em 15,OOm com terras de José Ribeiro,
extremando do lado direito em 26,80m com terras de Euclides Alexandre Deretti e do lado esquerdo em

26,85m com terras de Mariano Deretti. Edificada uma residência. em alvenaria com área construída de
,

aproximadamente 130,00m2, recebendo o na 79 na rua, não averbada. Registrado no C.R.1 da Comarca de
Jaraguá do Sul/SC, sob nO 5.977, em nome de José Amarlldo Sordi, com usufruto para Amélia Sordi,
avaliado em R$67.500,OO (sessenta e sete m.il aquinhentos reais).

18 VT-AT823/91
Autor: SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL
Réu: JARAGUÁ FABRIL S/A

•

Bem: Caldeira tipo HBFS-4, superfície aquecimento: 174,00m2, produção vapor 4000kg v/h,
. pressão trabalho: 1 Okg f/cm2, pressão prova 15kg f/cm2, com exaustor, chaminé metálica, nível de água
automático, pré-aquecedor, regulador de fluxo, grelha 15° filtro HB A 16 e demais acessórios, adquirida
em 09/12/87, razoável estado, avaliado em R$25.000,OO (vinte e cinco mil reais). Local p/ vistoria: Rua
Jorge Czerniewlcz nO 590 Jaraguá do SuIISC, com Sr: Marcelo Ferraz.

,

,

•
.

,

18 VT-CPE 03806-2005-019-12-00-1
Autor: DARCI DORNELLES

. .

Réu: KLEBERBATSCHAUER .

, Bem: Veículo VW/GOL MI, placa LYK 5024, ana/mod. 1997, RENAVAM 676014518, branco,
gasolina, bom estado de conservação e funcionamento, avaliado em R$11,500,00 (onze mil e quinhentos
reais). O veículo se encontra alienado ao BANCO BMC. Local p/vistoria: Rua Vereador João Pereira Lima na
632, Centro Guaramirim/SC, com Sr. Kleber Batscha.uer.

18 VT-AORT03905-2005-019-12-00-3
Autor: FAZENDA NACIONAL
Réu: INTERCONTINENTAL CERÂMICA EARTEFATOSDECIMENTO LTDA.

•

.

8em: Vinte e um milheiros de tijolos seis furos, com as dimensões de 9cm de largura, 14cm de
altura e 19cm de cumprimento, produção da própria executada, NOVOS, avaliados em R$190,OO/milheiro,
total: R$3.990,OO (três mil novecentos e noventa reais). Local pi vistoria: Estrada Schroeder I, s/no

.
SchroederlSC, com Sr. Lindomar Klabunde.

. za VT-CPEO1140-2005·046-12-00-0
Autor: LUIS RICARDO MELCHIORI
Réu: BRETlKEALIMENTOS LTOA.
Bens: 01) Máquina empacotadora automática INDUMAK, cód. FP - 1000, para achocolatados,

, ,

com esteira, datador, CLp, elim. de estática, dosador especial e sapatas, para Vz e 1 Kg, série nO 064, bom
estado, avaliada em R$28.000,00; 02) Máquina impressorDOMINÓ, modelo A200-600HS (com bomba
de ar positivo e peltier) conectar de seis pinos e kit de tintas IR236BK, bom estado, avaliada em

R$18.000,00; 03) Máquina codificadora/impressora para jato de tinta, DOMINÓ, code Box - 2 Plus, com
terminal portátil para entrada de dados e suporte para cabeçote de impressãolbase pesada em ínox, bom
estado, avaliada em R$13.000,00; 04) Máquina, misturador aço inox, pat. 2177, bom estado,' de
fabricação Desti! Máquinas Ltda., avaliada em R$11.000,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$70.000,00
(setenta mil reais). Local pi vistoria: Rua Carlos May no,320 Jaraguá do Sul/SC, com Sr. Guido Jackson
Bretzke.

-

•
• •
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2B VT-AT01888-2005-046·12-00-2
,

Au�or: MARIA NILDA HOFFMANN ,

,

,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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, 2B VT-AT 02832-2005-046-12-00-5 (Apensados: 03065-2005-
046-12-00-1, 03068-2005-046-12-00�5, 03072-2005-046-12-00-3,

.

03074-2005-046-12-00-2, 03075-2005-046-12-00-7,' 03078-2005-
046-12-00-0, 03080-2005-046-12-00-0, 03082-2005-046-12-00-9,
03083-2005-046.. 12-00-3, 03086-2005-046-12-00-7,' 03088-2005-
046-1-00-6, 03093-2005-046-12-00-9, 03094-2005-046-12-00-3,
03096-2005-046-12-00-2, 03097-2005-046-12-00-7, 03098-2005-
046-12-00-1, 03100�2005-046-12..00-2, 03101-2005-046-12-00-7,
03102-2005-046-12-00-1)

Autor: ANA PAULA KASMIRSKI (menor) representado/assistido
por TEREZINHA FENERICH KASMIRSKI

A

.. ' Réu: LUNEPRIS BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA. e OUTRO
(02)

Bens: Contorme auto de penhora e avaliação de tIs; 231: 01) Três
. .

aparelhos de, ar condicionado, CONSUL, Air Master, 7.500 BTU's, tipo
quente frio, razoável estado, avaliados em, R$350,OO/cada, total:
R$1.050,00; 02) Três aparelhos de ar condicionado, CONSUL,AirMaster,
10;000 . BTU's, tipo. quente trlo.. razoável estado, . avaliados em

R$400,00/cada, total,: R$1.200,00; 03) Mesa de reuniões medindo
aproxlmadamente ?,QOx1 ,2081" .com tampo-de tórrnicana cor.heqe, com
extremidades arredondas e contorno em madeira maciça, razoável estado'
de conservação, avaliada em R$250,00,; 04) Monitor monocromático
14'�, Waytec', com teclado Keytec, razoável estado de conservação,
avaliado em R$30,00; 05)" Aparelho de fax GRADIENTE, mod.GFX 950C,
bege, razoável estado de conservação, avaliado em R$250,00� 06)
mpressora HEWLETT PACKARD, mod:Deskiet :8:20 C xi,' razoável' estado,
de conservação, avaliada em R$350,00; 07) Cofre de ferro, medin.do

aproximadamente 0,60m de altura, razoável estado de conservação,
avaliado em, R$150,00;' 08) Armário de. quatro gavetas, de madeira,
revestido em fórmica, bege, razoável estado de conservação, avaliado em
R$100,00; 09) Microcomputador processador. 486, teclado Mtek,
monitor colorido de 14", teclado Mtek, mouse de três teclas, com

,

estabilizador, razoável estado de conservação, avaliado em R$300,00;
10) Impressora EPSON, mod. LX 300, razoável estado de conservação,

,

..

avaliada em R$200,00; 11) Três escrivaninhas com três, gavetas, em

fórmica, bege, razoável estado de conservação, avaliadas em

R$1 OO,OO/cada, total: R$300,00; 12) Escrivaninha com seis gavetas, em
fórmica, bege, razoável estado de conservação, avaliada em R$120,00;
13) Duas mesas para computador, sendo uma pequena e uma grande,
razoável estado de conservação, avaliadas em R$25,00/cada, total:
R'$50,00; 14) Duas escrivaninhas, tipo cerejeira, com três gavetas, com

-

pé de madeira,' razoável estado de conservação, avaliadas em
. R$50,00/cada, total: R$100,00; 15) Escrivaninha com seis gavetas, tipo
cerejeira, com pé de ferro, razoável estado de conservação, avaliada em

,

R$60,00; ·16) Nove cadeiras estofadas, vermelhas," sem braço e sem

rocas, razoável estado de conservação, avaliadas em R$25,00/cada,
total: R$225,00; 17) Cadeira estofada, vermelha, com rodas giratórias,
'razoável- estado de conservação, avaliadas em R$40,00; 18) Cadeira
estofada, vermelha, com rodas giratórias, com braço, tipo diretor, razoável
estado oe conservação, avaliada em R$70,OO; 19) Duas cadeiras

estofadas, pretas, sem braço, com rodas giratórias, razoável estado de

conservação, avaliadas em R$25,00/cada, total: R$50,00; 20) Geladeira
CONSUL, mod. Contest, 280 litros, caramelo, razoável estado de

conservação, .avaüada em R$200,00; 21) RETIRADO 22) Tear circular
ORíZIO, mod. CO/5, ano 1996, nO de série 1020821 026315, diâmetro

,
\

• •
,

Réu: VIPA ALIMENTOS LTDA. '

Bem: Tacho em aço inox e bronze, para cozimento. de frutas,
,

capacidade 500 litros, com misturador, armação de ferro e motortrifásico,
a vapor, fundo de fabricação de Calderaria Vita São Paulo, DESTll,
razoável estado, avaliado em R$7.000,00 (sete mil reais). Local p/
vistoria: Rua Ano Piazera nO 807, bairro Santo Antônio Jaraguá do Sul/SC,

� com Sr. Paulo Sarti Garcia.
• •

,

•
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32", finura 20, com 82 alimentares, com 2.100 agulhas, bom estado de

conservação, avaliado em R$40.000,00; 23) RETIRADO 24) RE,TIRADO
25) Tear circularORíZIO, mod. JOHNAN, ano 1996, nO de série 15962447,
diâmetro 32", finura 28, com 1 02 alimentadores, com 2.760 agulhas, bom

.. estado de conservação, avaliado em R$40.000,00; 26) Tear circular.

TERROT, mod. 13P148, nO de série 11051184, diâmetro 30", finura, 28, .

com 48 alimentadores, com 5.280 agulhas, razoável estado de

conservação, avaliado em R$15.000,00; 27) Tear circular TERROT, mod ..
13P48, nO de série 11011182, diâmetro 30", finura 28, I com 48

alimentadores, com 5.280 agulhas, razoável estado de. conservação,
avaliado em R$15.000,00; 28) Tear circular SINGER, mod. PIP 96/1, nO
de série 32785, diâmetro 30", finura 28, com 96 alimentadores, com
5.280 agulhas, razoável estado de conservação, avaliado em R$6.000,00;
29) Tear circular ORíZIO, mod. JOHN/A, ano 1993, nO de série 1593 2097,
diâmetro 30", finura 24, com 96 alimentadores, com 2.860 agulhas, bom
estado de conservação, avaliado em R$40.000,00; 30) Tear circular
ORíZIO, mod. JOHN, ano 1990, nO de série .1590 1530, diâmetro 30",
finura 24, com 96 alrnentadores, corn 2.220 agulhas, bom estado de

conservação, avaliado em R$34.000,00; 31) Tear circular, ORíZIO, mod.
JOHN/A, ano 1996, nO de série 15962260, diâmetro 32", finura 28, com
1 02 alimentadores, com 2.760 agulhas, bom estado de conservação,
avaliado em R$40.000,OO; 32) Veículo FORD/FIESTA, ana/mod. 98,
gasolina, branca, placas MDJ 7610-Corupá/SC, RENAVAM 710853548,
chassi 9BFZZZFHAWB235852, razoável estado de conservação. Consta
alienação a Florisa Adm. Cons. S/A. Avaliado em R$12.000,00; 33)
Caminhão MERCEDES BENZ, mod. 708E, ana/mod. 88, diesel, azul,

I

placas' MAM 4116-Corupá/SC, RENAVAM 554090759, chassi
9BM308325JB813952, com baú, apresenta a cabine com lataria

,

.

amassada. Consta alienação à Caixa Econômica Federal. Avaliado em

R$22.000,00;, 34) RETIRADO 35) RETIRADO 36)RETIRADO 37)
. RETIR�OP _�_�) Direitos· d,e ��o. e 99zo. de quatro lin�,as telefônicas de

prefixos 375-1500, 375�1087, 375-1186 e 375-19�9, avaliadas em

R$200,00/cada, total: R$800,00. TOTAL DA AVALIAÇAO: R$269.895,00
(duzentos e sessenta e nove mil oitocentos e noventa e cinco reais). Local .

.

pi vistoria: Itens 01 a 33 Estrada Geral Ano Bom nO 734 Corupá/SC, com
Sr. Ricardo Lucia Simon. Os itens 06, 07, 10, 11 e 12 foram penhorados.
nos autos do processo nO 849/01. O item 07 nos autos do processo nO

850/01. Os itens 01 e 02 penhorados nos autos do processo nO CPEx
,

26/02. O item 21 nos autos do processo nO 005/02. O item 27 penhorado
nos autos do processo nO 150/02 e 1070/01. O item 28 penhorado nos

autos do processo nO 678/01.

•

Os bens objeto de Leilão, serão arrematados mediante sinal de 20%
(vinte por cento) no ato da arrematação e saldo em até 24 (vinte e quatro)
horas após o Leilão. A comissão do Leiloeiro será de 5% (cinco por cento)
sobre o valor da arrematação, acordo/remição ou adjudicação e correrá

por conta do comprador; remitente ou adjudicante. Caso os executados,
credores hipotecários, pignoratício ou anticrético, usufrutuários e o

senhorio direto, não sejam encontrados ou cientificados por qualquer
razão, quando da expedição da respectiva notificação, valerá o presente,'
como Edital de Notificação de Praça/Leilao, segundo estabelecem os

Artigos 687 (§ 3°) e 698 do CPC e arts. 70 a 73 do Provimento CR nO
,

04/2005, do TRT/12a. Região. No caso de resultarem negativos a

Praça/Leilão será procedida a Venda Direta, ficando desde logo intimadas
as partes. Maiores informações no escritório do Leiloeiro fone/fax (0**47)
3422-8141 e/ou pelo endereço www.leiloeiro.com.br ou pelo e-mail
carstens@leiloeiro.com.br

,

•

. ARTUR HENRIQUE CARSTENS
Leiloeiro Público Oficial
Matrícula AARC-003/82

.

PAULO MARIO lOPES MACHADO
Leiloeiro Público Oficial
Matrícula AARC-029/99

.
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