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6 I DOCUMENTO HISTORICO

•

A Assembléia Legislativa do Estado de Santa
Catarina lança, às 19h30 de hoje, no Clube Atlético

Baependi, o livro "De Jaraguá a Jaraguá do Sul",

composto pOT reproduções de documentos sobre o

município, emitidos entre 1883 e 2006. Os bisnetos
, .

de Emílio Carlos Jourdan, fundador de Jaraguá do

Sul, já estão na cidade. Maria José Jourdan de Aquino
e Miguel Fernandes Jourdan serão homenageados no
evento .

5 I DESCASO
•

5 I MEDO

Falta de verba impede
ensaios da Orquestra
Filarmônica da Scar

Ameaça de bomba
faz Polícia Militar

•

interditar Fórum
Sem receberrecurso da Prefeitura, a Orques
tra Filarmônica da Scar, não realiza ensaios

oficiais desde janeiro deste ano. A situação
ainda é agravada pelo corte de 50% na verba
encaminhada pelos governos Estadual e
Federal através leis de incentivo à cultura,

•

Um telefonema anônimo informando a

existência de bombas no Fórum deixou os

funcionários em pânico ontem. O ,prédio foi
evacuado para que os policiais militares ini
ciassem a busca, mas' nada foi encontrado.

,

A polícia procura agora o autor da ligação.
,. , ..
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8 I COPA DO MUNDO: PARREIRA FAZ MISTÉRIO SOBRE ESCAL,L\ÇÃO
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O treinador da Seleção Brasileira, Carlos
Alberto Parreira, só divulga a escalação da

equipe que enfrenta, hoje às 16h, o Japão
minutos antes da partida. Embora os jogadores

neguem, a decisão gerou um clima de
tensão, por um simples motivo: quem está
fora quer entrar, mas quem está dentro não

pretende sair. .

,

o CL!!\fiA HOJE:

Tempo nublado, com
. .

alguns períodos de
'

melhora e chuva a

qualquer hora do dia
,

... .
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quanto o PMDB sempre
precisa de uns bons cargui
nhos para manter a liga
nacional que nenhum candi
dato próprio é capaz de

/

produzir. E por isso que,

quando mais a vantagem de
Lula se consolida nas

pesquisas, mais o PMDB se

firma como o mal necessário
do segundo mandato. Se

,

Alckmin não engrenar depois
do quebra-quebra da Câmara

provocado pelo MSLT e do

lançamento oficial de sua

campanha neste sábado, as

imagens de Lula, Dilrna
Roussef e Arlindo Chinaglia

. com Sarney, Renan e Jader
assistindo o jogo do Brasil
contra a Croácia poderão ser

consideradas um flash do que
vem por aí: o PMDB deve ser

para Lula o que já foi para
Sarney, entre 1985 e 1990. A

, única coisa que mudou é que

Sarney, á época, era o

presidente e, agora, pode virar
o Ulysses de Lula. E dar um
trabalho tremendo.

I
�

i � A hora está chegando � e o barco e o de

I Lula, Isso não significa aliança tormal; mas
I

i apoio tácito e promessas mútuas

1
,

e o pequeno PC do B. O resto

foi afastado, Primeiro, pelo
I
temor de que a reeleição não
vingasse.

. Depois pela,
cláusula de barreira, que

I cobra dos partidos um
I
desempenho mínimo, sob

I

I
O

.

: portunista como tem
I

sido nós últ.mos onze anos e
I '

me io, a cúpula peerrie-

�ebista manteve a tese da
��.ndidatura própria, ora
I

pscilando para o lado tucano,
,pra para o lado petista,
enquanto esperava a melhor

pnda para pular num dos
arcos. A hora está chegan

I o, e o barco é o de Lula. Isso

rãO sig�ific� �liança formal,
:mas apoio tacite e promessas

mútuas de apoio pós-
I .

'

ieleições. Da grande aliança
I

:que Lula conseguiu fechar em
I

12002, sobraram apenas o PT

,

,

• FRAJES

.,

risco de serem varridos do

mapa. E, enfim, pela
verticalização, que obriga os

partidos a repetirem nos

Estados suas alianças naci

onais para a Presi-dência .

•

.

Até o PL, que deu o vice

de Lula em 2002, José
Alencar, está fora da aliança
desta vez, Aliás, o próprio
Alencar já saiu do partido e

se meteu numa aventura

evangélica chamada PRB. Só
falta agora Lula concorrer

numa chapa PT-PRB-PC do
B, E ganhar! Depois da

reeleição, começa o segundo

mandato, que não foi fácil

para Fernando Henrique
Cardoso e não é fácil para
ninguém. Basta olhar as

experiências ern volta 'na

América Latina. E Lula vai

precisar do PMDB, tanto

.Cristovam Buarque, candidato do PDT a presidente da República
,

•

\
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o prefeito
Moacir Bertoldi

escreve às quintas
nesta coluna

,

i O maior evento
!

i esportivo da terra
I

Como um fenômeno climático

i que se repete de tempos em tempos,

I aCopa doMundo é o tomeio que ao
i se repetir, sem dúvida alguma,
I desperta bons sentimentos na

!
I Humanidade, comooamor àPátria,
I a amizade entre os povos (ou ao

I menos a tolerância), a alegria , o
i

i otimismo, a fé.
I Mesmo que o desempenho da

Seleção não seja tudo o que todos
/

esperávamos, com a mesma

confiança expressa nas canções
imortalizadas de outras copas,
brasileiros cantam, vibram, pintam

. a sexta estr�la no escudo da SeleçãoI

'I Brasileira. E quase que instintivo,

Há quem critique uma certa

alienação característica desta fase,
mas é natural que outros assuntos

fiquem temporariamente relegados
a umbreve esquecimento, principal-

. 1
mente no Brasil onde a paixão pelo

I I futelx li parece ser maiot Aqui se

I respira commuito mais intensidade

I os ares daCopa doMundo.
, O sentimento de esperança
aproxima vizinhos , colegas de
trabalho, traz a empolgação natural

I· de crianças a idosos, comose avitória
1_ do Brasil dependesse não apenas do

,

�

talento dos jogadores mas também
da fé e da união de todos. .

Até mesmo o patriotismo, tao .

esquecido no dia a dia do brasileiro,
,

nestes trinta dias se vê despertado é
as cores que habitualmente não se

combinampassam a tomar conta das
ruas.

Mas aCopa doMundo trazmais

do que' alegrias, também

possibilidades de enriquecimento
cultural, pois o encontro de nações
tão diversificadas dos cinco

continentes nos faz descobrir outras
realidades, outras culturas, hábitos, .

tradições, outros padrõesde beleza.
A própria abertura da Copa foi

urn desfile de cultura, de beleza e

eficiência . Modernidade e tradição
se uniram. Maravilhoso foi constatar

que 55 dos 158 melhores jogadores
homenageados naquele momento

eram brasileiros .

E além do aspecto cultural,
interessante também é notar o

aspecto histórico e político da Copa,
como ver o estádio que serviu como
cenário dos desmandos do
autoritarismo nazista de Hider, hoje
celebrando a amizade e a integração
entre os povos.

Ou, lembrarmos que, nos

chamados anos de chumbo da
ditadurabrasileira, aCopa foiutilizada
como mecanismo de manobra,
válvula de escape, propaganda
enganosa para se desviar a atenção
das vergonhosas perseguições e

torturas e 110je vermos a Copa como
estímulo para a democracia.

Ver e ouvir torcedores reprovan
do o hino nacional de Sérvia e

Montenegro, diante dos lábios
trancados dos jogadores, incon
formados com as imposições.
ditatoriais num mundo que já não

mais as tolera,mostroumais uma vez
o esporte' como manifestação de

,

protesto.
. A Copa é também o torneio do

paradoxo e da beleza da diversidade
, que aproxima povos tão

fisicamente e ideologicamente
diferentes, aproxima negros de

brancos; as monarquias das

repúblicas , a pobreza da riqueza,
salários multimilionários de salários

símbólícos, a guerra e a paz.
/

E um momento universal e

, Memória de eleitor
Na semana passada foi divulgada

pesquisa CNI/lbope sobre intenção de
voto para Presidente da República.A
pesquisa foi muito melhor para Lula do

que para Geraldo Alckmin (PSDB),
sem dúvida alguma. Confirmando as

pesquisas anteriores, Lula. seria reeleito
ainda no primeiro turno. Além disso,
Lula aumentou a vantagem que. tinha
em relação a Alckmin em um eventual

segundo turno. Lula teria 530/0 das in

tenções de voto e Alckmin, 290/0. Em

março, estes percentuais eram de 490/0
e 310/0, respectivarnente.

Também melhoraram a avaliação
• •

pessoal do presidente (a aprovação do

governo Lula, que passou de 550/0 em

março para 60% em junho) e a do seu

governo (O percentual dos que avaliam
o governo como ótimo ou bom
aumentou de 380/0 em março para 44%
em junho). Por fim, a rejeição de Alck
min superou a de Lula (34% a 280/0).

Porém, o Ibope pediu aos eleitores

que citassem notícias sobre o governo
Lula das quais ouviram falar nas últimas
semanas. Nada menos que 700/0 dos
entrevistados não lembraram de nada.

,

Entre os 16% que se r e cord aram de
alguma,. citaram denúncias de corrupção.
Em dezembro do ano passado, portanto no

auge da crise, este percentual era de 40%.
'. '

De certa forma, este dado pode ser

considerado positivo para Alckmin. Além
de outros fatores, Lula pode estar sendo
beneficiado pelo esquecimento dâ{

população sobre os escândalos dg.
corrupção que aconteceram no governob

Seria muito ruim para Alckmin se"
,

�

mesmo lembrando das denúncias, Lula
tivesse um alfa desempenho nas

pesquisas.Mesmo sabendo que sua
I

campanha não pode ficar restrita a ataça�
Lula, este é um aspecto que não pode ser

, . . I

desconsiderado pelo PSDB, conforme
defendem alguns membros do partido. ,

O PFL foi nesta direção. Na semanéj.
passada, em seu programa de rádio e TV;
durante 11 minutos, fez um flashback das

. ,

deriúnc ias de corrupção no goverrio,

ligando-as ao presidente Lula. O difícil
desta estratégia é estabelecer o limite da

pancadaria, que pode ter o efeito
/ .

contrarto.

Murillo de Aragão é cientista político , ,

,

•

•

.,

Terceirizações e setor público
/

Na contramão da História. E assim

que a legislação parece caminhar em

nosso país, principalmente quando se

trata de terceirização nos serviços
. públicos. Com pouca legislação sobre o

-

assunto, a prática nunca foi efetivamente
estimulada no Brasil. A idéia de misturar

o público e o privado sempre causou

espanto em nossa sociedade, em parti
cular por conta dos constantes abusos
ocorridos quando os dois se puseram

juntos.
Seguindo esse raciocínio, bastante

predominante no país, de que, para aca

bar com o mal, sacrifica-se o doente, esta
mos na iminência de ver extinta a terceiri

zação nos serviços públicos no Brasil. Na
';" .

pratica, isso val acontecer caso nosso

Congresso aprove o Projeto de Lei 6.420/
05, que a tornará inviável.

Embora seja perceptível a vontade do
autor do projeto, senador Rodolpho
Tourinho, de coibir os excessos que

;
ocorrem nos dias de hoje na contratação
de empresas terceirizadas pelo serviço
público, a terceirização tende a ser extin

ta, em vez de aprimorada, caso sua pro

posta seja convertida em lei. Será cami

nhar- no sentido oposto a uma tendência
mundial.

Hoje, existe um consensomundial
-

segundo o qual a iniciativa privada é

mais eficiente que a pública. Rapidez e

menor custo são apenas alguns dos

aspectos em que o serviço privado supera
o governa-mental. Mas, tal superação

não pode ser levada ao extremo de se

pretender priva-tizar o Estado. Suas funções
.

'
,-

essenciais, conhecidas como funções de
•

Estado, não podem jamais passar para a
-

iniciativa privada, sob pena de o próprio
Estado se confundir com a o privado �

• • •

vivermos no anarquismo. )

Porém, atividades acessórias COtUO
•

vigilância, serviços gerais e informática,
entre outros, deveriam ficar corn.aqueles que
têm qualificação específica para executá-los
e, consequenternente, fazê-los com mais

eficiência. No geral, é o que fazem Js
, , �

empresas 'do setor privado, ganhando tempo
para se dedicarem às suas atividades

"

principais, em busca de melhores resultados.
Governos de países mais desenvolvidos
também têrn optado por tal modelo, na
eterna busca da diminuição do aparato
estatal e de menores gastos públicos ..

O que se vê, no Brasil, é um movimento

no sentido inverso. Assim é o projeto de lei
do senador. Caso aprovado, ele obrigará o

gestor público a convocar concurso público
para preencher funções terceirizadas. N'a
prática, a tendência é vermos proliferâr

,

concursos públicos para funções não
•

essenciais ao Estado, fazendo com que o seu
. ,

tamanho cresça e que os custos dessa

máquina continuem a ser suportados pela
,

sociedade com impostos cada vez mais

elevados. Essa mesma sociedade, já saturada
de impostos e ansiosa por seguir adiante, não
aceita mais retrocessos.

Alvaro Trevisioli é advogado

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 Postal lê. E obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados),

I "O meu medo é que ele (Lula) queira um terceiro mandato {através de uma] reforma da
I

I Constituição, como fez [Hugo] Chávez, como fez [Alberto] Fujimori. Eu temo que se Lula

i for eleito, sobretudo no primeiro turno, com a força de 60 milhões de votos e sem

I maioria no Congresso, ele tenda a governar diretamente com o povo, tirando a
i
, intermediação do Congresso"

/

unpar que une os povos, null). ato

muito mais que esportivo, mas

também cultural, solidário, humano.
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EXPLORAÇÃO SEXUAL: VEREADOR QUER AVISOS EM JORNAIS
•

• • •

•

CELSO MACHADO

tProposta obriga
, .

espaço proprio
de advertência

•

sobre, menores
o

}ARAGUÁ DO SUL- O líder
do governo na Câmara,
vereador Ronaldo Raulino
(PL), protocolou ontem pro
jeto de lei.tornando obrigatório
avisos de advertência em

jornais que circulam no muni-
'

cípio nos espaços destinados a

anúncios de profissionais do
sexo. A advertência, segundo
o autor da proposta, será

direcionada a espaços que a

mídia impressa destina a

acompanhantes, saunas, mas
sagistas e outros, sempre que
caracterizados como explora
ção sexual, quanto a partici
pação de menores e adoles
centes, incluindo maus tratos.

Raulino lembra que isso é

crime previsto no Código
Penal, portanto, passível de
'punições. Ele pretende qlle os

jornais, ao lado de anúncios
'classificados do gênero, ane
I
xem e em letras bem visíveis, a

•

frase "Exploração sexual de

crianças e adolescentes é
crime". O vereador baseou-se
.ern denúncias que recebeu

FOTOS: DANIEL NEVES

•

Prostituição já tomou conta das ruas da cidade, menores estão envolvidas

sobre locais onde menores e

adolescentes estariam prati-
•

cando sexo em troca de
dinheiro."A sociedade não

pode se omitir e a l1ÓS cabe

colaborar de alguma forma",
disse o vereador. Também
on tern a Câmara aprovou
projeto de lei do Executivo que

permite a comercialização de

-I '

Prefeitura propõe leilão para
(

"vender bens sem serventia
}ARAGUÁ DO SUL- Projeto

de lei enviado à Câmara de
I Vereadores pelo prefeito

\

Moacir Bertoldi (PL), propõe
a realização de um leilão
público de bens do município
,a ser vendidos pelo melhor

preço ofertado. São máquinas,

e outros bens considerados
I

pelo Executivo como sem
') .. _"

serventia, cuja recuperaçao e
,

muito cara ou impossível, o
,

que impede o remanejamento
'para outros órgãos do

governo. Os lotes que serão

ofertados incluem retroe

"scavade íras, tratores, moto-
('niveladoras, máquinas de
escrever manuais e elétricas,
mimeógrafos, monitores,
teclados, mouses, caixas de
som, estabilizadores, impres
soras, relógios ponto, video-

';: cassetes, máquinas de cal
'cular elétricas, fotocopia-
doras, entre muitos outros

: itens. Entretanto, antes de
•

I aprovar ou rejeitar o projeto
i em plenário, a Câmara aten

I deu solicitação do vereador
,

I Eugenio Moretti Garcia
I

i (PSDB), que através de ofício
i.. indaga ao ,Executivo, infer-

espaços físicos e publicitários
na arena multiuso. Emenda do
vereador Eugênio Garcia

(PSDB), que estendia a

permissão às escolas muni

cipais de ensino fundamental
foi rejeitada, com sugestão de

que apresentasse projeto
específico e garantia de apro

vação. Da vereadora Maristela
Menel (sem partido) o

Legislativo aprovou três

pedidos de informações. Ela

quer saber do Executivo o

nome de empresa ou advogado
que presta serviços ::l. Fujama
(Fundação J araguaense de
Meio Ambiente), o número .,de
registro na OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil), ao Issem

I •

(Insituto de Seguridade Social
dos Servidores Municipais) e

Codejas (Companhia de
Desenvolvimento de Jaraguá
do Sul). E, ainda, de que forma
se deu a contratação, adata e

início da prestação de serviços
e o valor pago pela Prefeitura.
Ainda ontem, do vereador
Ronaldo Raulino, também foi

aprovado projeto de lei que
trata da reutilização de águas
servidas e instalação de

equipamentos destinados a

captação e tratamento de águas
das chuvas em novas

construções de habitação
coletiva.

Transporte nas cidades deve
ter política nacional específica

aUINTA-FEIRI\, �2 de Jl

• MOSAICO politica@jornalcorreiodopovo,com,br

mações complementa-res,
como a avaliação mínima de
cada equipamento que será

leiloado. Segundo o vereador
tucano, esses dados são

necessários para que o Legis
lativo, "órgão fiscalizador
dos atos da administração
municipal", possa d irnen
sionar de forma aproximada
o valor que poderá ser

arrecadado. E, além disso,
disse o vereador, saber
também de que forma a

Prefeitura pretende investir
o resultado financeiro do
leilão. "Se não é obrigatório
inserir essas informações no

, . .

proj e to , na pr o p r i a rn e n-

sagem que j us tific a a

proposta o Executivo poderia
ter disponibilizado esses

esclarecimentos", defende o

vereador, acrescentando que
tal procedimento poderia ser

adotado não apenas 110 caso

em tela, mas também quando
de outros projetos, o que
facilitaria a tramitação de

•

projetos pelas com i s sô e s

técnicas da Câmara e,

conseqüentemente, perda de

tempo. (Celso Machado)

}ARAGuÁ DO SUL- Autor
de projeto de lei que'
determinava a forma de

entrega de mercadorias ao

consumidor, o vereador

Terrys da Silva (PTB) obr

igou-se a retirar a proposta
que tramitava pelas comis

sões técnicas da Câmara de
Vereadores. Um parecer
emitido pela assessoria

jurídica do Legislativo
concluiu pela inconstitu

cionalidade do projeto, por
ferir o direito comercial. Ou

seja, iria interferir direta
mente nos estabelecimentos
de venda ao varejo, para onde
G projeto era direcionado.
Segundo Terrys, a proposta
até poderia ser aprovada,
porém, em forma de lei
federal e não através do

legislativo municipal, se

gund o consta. Lembra o

vereador que projeto serne

lhante foi aprovado pela
Câmara de Vereadores da
cidade do Rio de Janeiro, 'ern
2003. Embora homologada
pelo prefeito da época,
acabou arquivada pela mes

ma alegação de inconsti-

tucionalidade. Em seu artigo
primeiro o projeto apre
sentado por Terrys dizia que os

, estabelecimentos de venda a

varejo dentro do município de
Jaraguá do S�l ficam obrigados
a entregar à mercadoria ao

consumidor, embalada e

pronta para ser transportada.
Mais adiarite, estabelecia que
ficava vedada a entrega de

papel, sacola, caixa ou

similares ao consumidor para
que ele próprio embalasse a

mercadoria, como ocorre até

freqüentemente em super
mercados em dias de grande
movimento. Isso, na ótica do
vereador, acaba suprimindo
empre go s como o de em

balador, bastante comum ern

outras épocas. Em outros

dois artigos o projeto
estabelecia que os infratores
seriam punidos com multas
de R$ 2.000,00, dobrando
se o valor da multa, em cada
reincidência, até o limite de
R$ 5 O. 000, 00. Corrigidas
a nu a lm e n te pelo m e s mo

ín d ic e de correção dos
tributos municipais. (Celso
Machado)

Bancada 1
l
:
.,

A projeção é do Departamento Intersindical de Assessoria ::
Parlamentar sobre a futura composição da Câmara dos

Deputados: os votos dos petistas deverão migrar para partidos
de esquerda como PSS, PDT e PPS. Já o crescimento do PMOS,

,

PFL e PSDS será decorrente da perda de vagas no parlamento do "

PTS, PP e PL, os partidos do mensalão. Pelas análises o PMOS]

elege de 80 a 110 deputa:dos em outubro. Em 2002, foram 75, }
hoje são 82.

,

,

(Bancada 2 Inlimos
-

o PT, que emplacou 91 PPS está mais ligado ao

deputados e hoje tem 81, PMDB deLulz Henrique da
fica com 45 a 75 Silveira, disse um :d
deputados, O PFL, que dirigente do partido de
elegeu 84 e encerra a Jaraguá do Sul. Costurada

•

I"
legislatura com 65, deve a aliança com PSDB e PFL

eleger entre 65 e 80 no Estado, será uma volta :J

deputados em outubro, 'às origens de muitos
"

1.

O PSDB também não pepistas outrora filiados a L
,

deverá cresce� segunda o estes dois partidos. E um ,
J

Diap. O partido elegeu 70 adeus à barca do PL, que
t-

r

deputados em 2002 e tem não terá candidato a
-

hoje 58 representantes. governador.
Deverá fazer de 65 a 80 oi

�

deputados nestas eleições. Fechado ,

,-

Remédios
Em Santa Catarina, está

•

sacramentado. PT e PCdoB ,

São Bento do Sul
,

serão parceiros naInaugura
hoje sua primeira Farmácia campanha de José Fritsch

'"

Popular. Depois de Rio do ao governo do Estado.
-'

,

Sul, São José e Criciúma, Fritsch, agora, corre atrás ' !
•

será o quarto município do PL, PSB e PTB, O 1

catarinense a contar com o petista, que ainda não tem r

programa do Ministério da o vice da sua chapa, ),

Saúde. E remédio a baixo também anda de olho no

custo, para todos. Foi PV, PMN e o PRB, tentado
)

-

promessa de campanha repetir a grande aliança -'

em Jaraguá, mas até hoje formada em 2002 na

não saiu do papel. eleição do presidente Lula,

Diferença
Tarifa de água foi majorada
em 6%, Calma, calma, isso
foi em Blurnenau. Em

Jaraguá foi de 20% a partir
de janeiro, Lá como cá" o

sistema.é municipal
(Sarnae). E lá também está
sendo expandida a rede de
esgotos domésticos
tratados, justificativa usada

aqui em defesa do

percentual absurdo que
vigorou com uma canetada
do prefeito Moacir Bertoldi
(PL) ,

Realidade
Trinta e seis presidentes
depois do evento (

República, em' , '.1

milhões de b I (

ainda vivem r ,.

Quatro milhões de

crianças são exploradas
pelo trabalho infantil, cerca '

,

de 15 milhões de adultos
ainda são analfabetos e

outros 40 milhões de

crianças e adolescentes
estão fora da escola ou em

,

escolas públicas sem

qualidade,

"

•
,

"

J

,"

Agoniado Quem quer?
�

Prefeito Moacir Bertoldi O governo Lula aprovou
(PL) aproveita a presença 110 concessões de rádios
de Lula dia 23, em e TVs educativas nos

Joinville, para fazer o últimos três anos e meio.
último apelo sobre a Do total, pelo menos uma

liberação de recursos do em cada três rádios foram
BNDES para implantação para igrejas e fundações
do Transtácll. Por causa da ligadas a políticos.

,

lei eleitoral, o prazo é dia Algumas dessas
30, Depois disso, só em fundações só existiam no

,

•

2007 e olhe lá. papel. Na lista aparece a

Politicamente, é possível Fundação Rodesildo
que o apelo não surta Pavan, dirigida pela ,

efeito. O PL não está na esposa do senador tucano
aliança da reeleição de Leonel Pavan, com uma

Lula. rádio.
•

Pois é Muilo lusíe
Tramita no Senado projeto
de lei estabelecendo que
em prédios de habitação
coletiva a cobrança pela
consumo de água seja
feita por domicílio e não na

taxa de cencorrmío, o que
penaliza, quase sempre, a

maioria dos moradores
que passam o dia no

trabalho. Cada um com seu

hidrômetro e fim de papo,
como ocorre com o gás e a

energia elétrica interna.

•

Carga horária de alguns
médicos e dentistas da
Prefeitura de Jaraguá do
Sul está sendo reduzida, de

,

40 para 20 horas semanais.
A medida, segundo fontes
do governá municipal,
deve-se à necessidade de
economia do erário, O
conceito de economia deve
estar equivocado porque,
ao mesmo tempo, outros
foram aquinhoados: de 20

para 40 horas,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•

•,

•

\

O CORREIO DO POVO
,

4 I QUINTA-FEIRA, 22 de junho de 2006

ISOLADOS: MARCOS MANNES E EVALDO JUNCKES FORAM OS ÚNICOS VOTOS FAVORÁVEIS• POUCAS & BOAS
•

• •,Contradição •

Ainda que alguns vereadores tenham criticado a imprensa, na

tribuna, por limitar as discussões sobra a redação da nova Lei

Orgãnica do município ao o recesso parlamentar e pagamento
de sessões extras, o que se viu e ouviu na sessão de terça-feira
do Legislativo de Guaramirim não fugiu muito disso. Discursos
exaltados sobre quem teve a iniciativa de reduzir o recesso para
30 dias e cobranças sobre convites para assinar emenda neste
sentido. .

•

-

CESAR JUNKES

Alcibaldo Germann, voltou-a
afirmar que todos os nove

vereadores assinaram tJm
ofício autorizando que foss�
apresentadas emendas à Lq e

ao Regimento Interno. M�s,
segundo ele, a lei vigente Jbi
esquecida e um novo texto foi

. redigido, por empresa de con

tratada pelo Legislativo, omi
tindo dezenas de artigos, daí a
inconstitucionalidade alega-
da. )

A vereadora Maria Lúdia
disse que precisaria ser apro
vada uma resolução au tori

zando a redação de uma nova'

redação da lei. Depois, deveria
ser' criada uma constituinte! a

exemplo do que aconteceu em

âmbito federal em 1988, quan
do foi redigida a Constituição
Federal. O presidente da Casa

rebateu, e disse que codos os

vereadores autorizaram a

contratação da empresa SLB

Consultoria, de Blumenau,
para redigir o novo texto.

Mannes, que leu em plenário
um parecer da assessoria

jurídica da Câmara favorável
à nova redação da LO, disse
ainda que primeiro devem ser

apreciadas emendas, para

depois ser votado. o projeto da
nova lei, de acordo com a

legislação vigente.
Por terem sido rejeitadas, as

emendas são arquivadas e não 11á

segunda votação. Já o projeto na
nova LeiOrgânica não tem data

para ir a plenário. Depois da.
primeira votação, haverá um

intervalo de dez dias para a

votação em segundo turno.

,
•

•

\

Indicações
Na sessão de terça-feira, o

vereador João Diniz Vick

(PMDB) apresentou duas

indicações: uma solicitando
à Viação Canarinho que os

ônibus que transportam
estudantes da Escola São
Pedro do Guamiranga
façam o trajeto até o

Ginásio de Esportes, e outra

pedindo ao setor de obras a

construção de um acesso

até o ginásio para os

mesmos alunos. Já o

vereador Alcibaldo
Germann (PP) cobrou a

pavimentação asfáltica do
pátio e do estacionamento
da Prefeitura. E a vereadora
Maria Lúcia Richard

(PMDB), melhorias na
.

iluminação pública da

Praça dos Expedicionários e

a restauração do Prédio da
Rodoferroviária ..

Recesso
o vereador Evaldo João
Junckes (PT), que se intitulou
"bombeiro" do Legislativo, em

alusão ao incêndio nas

discussões sobre o recesso,
aproveitou o bate-boca para
dizer que vai apresentar uma
emenda reduzindo as férias de

,

90 para 30 dias. E que a

emenda assinada por ele e

pelo presidente da Casa,
Marcos Mannes (PSDB),
propondo a mesma coisa, foi
rejeitada na terça-feira, por

. estar direcionada à nova Lei
Orgânica o que, segundo as

bancadas do PP e PMDB, é
inconstitucional. "Não importa
se são 30, 45 ou 55 dias de
recesso. O que está se

discutindo é que não se pode
colocar emenda numa lei que
não existe", afirmou o líder do
PP Alcibaldo Germann.

•

,

I

I
I
I
I
,
,

I

I

,
•

I

I
1

-

Homenagem
Deputado federal Paulo Bauer

(PSDB) será homenageado. .

pelos seus mandatos eletivos
na sessão solene que a

Assembléia Legislativa
promove hoje, às 19h30, no
Clube Atlético Baependi, onde
será lançado o livro "De
Jaraguá a Jaraguá do Sul". Ex

deputado estadual e vice

governador, Bauer também vai

representar seu pai, Victor
Bauer, que está em viagem e

será um dos ex-prefeitos
mencionados pela contrlbuição
na história do município, que
completa 130 anos no dia 25
de julho. As informações são
da assessoria do deputado.

Bylaardt, líder do PMOB: "Se as emendas fossem apresentadadas para a Lei Orgânica atual, seríamos favoráveis"Rebate 1
Pré-candidato a deputado
federal pelo PT, Sebastião
Camargo rebateu ontem as

declarações da pré
candidata a deputada
estadual, Niura dos Santos

(PSDB), publicadas na

edição de terça-feira. A
tucana críncou o governo
Lula pela não aprovação do

• •

Fundeb (Fundo de
Desenvolvimento da

Educação Básica). Camargo
afirmou que o projeto foi

aprovado na Câmara
Federal e tramita no

Senado. "O PSDB e o PFL

capitaneiam outros partidos
e estão brecando a

aprovação no Senado,
porque o Fundeb vai investir
um valor muito maior na

.

educação, que é mais uma

conquista do 'governo Lula.
,

E um equívoco da Niura
fazer essa afirmação",
declarou.

•

tucionalidade, já que as'
emendas seriam incorporadas
ao l10VO texto, que ainda será

votado, e não à legislação
vigente. Foram seis votos

contrários, dos vereadores
Osni Bylaardt, Maria Lúcia

Richard, João Diniz Vick, do
.

PMDB, e Alcibaldo Germann,
Luiz Antônio Chiodini e Jorge
Feldmann, da bancada pepista.
O presidente da Câmara,
Marcos Mannes (PSDB), e o

vice-presidente, Evaldo
Junckes (PT), foram favoráveis.
O vereador Adilson André

Araújo não compareceu àCAROLINA TOMASELLI
-

sessao.

Os vereadores contrários
foram unânimes ern afirmar

que só rejeitaram as emendas,
todas apresentadas por
Mannes,. porque as mesmas

seriam incluídas no novo

texto da Lei Orgânica, e não à

vigente. "Se as emendas
fossem apresentadas para a lei
atual, seríamos favoráveis. Mas
dessa man e ir a votamos

contrários", resumiu o líder da
bancada do PMDB, Osni

Bylaardt. Já o líder do Pp,

•

.... Foram seis votos
contrários sob
a mesma alegação:
inconstitu cion ai idad e

•

1".
�.
,"

..

GUARAMIRIM - Depois de

quase três horas de sessão, na

"terça-feira, todas as seis

emendas apresentadas à nova
Lei Orgânica do município
foram rejeitadas em primeiro
turno. As bancadas do PP e

PMDB alegaram inconst i-r
I
I
I
,

•Sessão
Sessão de hoje da Câmara de
Vereadores de Guaramirim
será antecipada para as 10
horas, em função do jogo do

.

Brasil contra a seleção
japonesa pela Copa do Mundo.

Representante do INSS
participará da reunião, a

pedido do líder do Pp, Alcibaldo
Germann. O vereador defende
a instalação de um posto
avançado do instituto em

Guaramirim. Hoje os

moradores precisam ir a

Jaraguá do Sul, onde a demora
no atendimento é uma

constante, principalmente
devido à demanda, já que a

agência atende toda a região.

Pareceres da comissão vão
a plenário sem assinatura

-

-

EDITAL DE SELEÇAO
Nº 001/2006/1SSEM

O INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -
ISSEM DO MUNiCíPIO DE JARAGUA DO SUL, abre inscrições e

estabelece normas para a seleção de pessoal que será admitido em

caráter temporário.
Tornamos público, para o conhecimento dos interessados, que estão
abertas inscrições para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, de
acordo com a Lei Municipal N° 4.295/2006.

•

mento sem assinatura", afirmou
no plenário o líder da bancada do
PMDB, OsniBylaardt, contestan
do o presidente. "O senhor (presí
dente) sabe que tudo é redigido na
Secretaria. Tenho várias indicações'
minhas lá, mas não tem assinatura,
e o senhor não coloca em votação
por isso", argumentou o vereador,
um dos seis votos contrários ao

parecer.
Além de Bylaardt e dos

vereadores Maria Lúcia Richard
(PMDB), Jorge Feldmann e Luiz

Antônio Chiodini, ambos do PE
os três membros da comissão
também rejeitaram. os próprios
pareceres, por conta da ausência
de assinatura. Os três afirmaram

que inicialmente defendiam a:'

aprovação do projeto na nova Lei

Orgânica, mas depoismudaram de
idéia diante da constatação de que
foram suprimidos artigos da
legislação vigente, e não apenas
criadas emendas, conforme oficio
assinado por todos os vereadores.

Os pareceres da Comissão
Especial criada em 25 de maio de
2006 para analisar a emenda que
dá nova redação à Lei Orgânica
do Município também foram.
rejeitados na sessão de terça-feira.
O fato curioso é que os dois

pareceres, ambos favoráveis ao

novo texto, foram a plenário sem
constar a assinatura dos três

integrantes da comissão, presidida
.

porJoão DenizVick (PMDB), com
Alcibaldo Germann (PP) de
relator e Evaldo [unckes (PT)
como membro. A atitude, que
gerou discussões pra lá de acalo
radas, fere o Regimento Interno
daCasa.

Os três membros da cómissâo

negaram ter protocolado os pare
ceres na Secretaria da Câmara, e o
presidente Marcos Mannes

(PSDB) disse que uma vez proto
colado, aindaque sem as assina

turas, os pareceres seriam coloca
dos el11 votação, como foram.
"Não vejo validade eln um doeu-

Rebate 2
"Se ela (Niura) tem essa

bandeira, ela tem que
urgentemente sair do PSDB.
Em oito anos mandato FHC,
o partido criou uma lei .

proibindo investimentos nas

escolas técnicas federais,
que resultou no

sucateamento do sistema
de ensino profissiona
lizante", afirmou Camargo,
diante da declaração da

tucana, que se diz
defensora de investimentos
maciços na educação,
incluindo os I cursos

profissionalizantes. "Um

exemplo está em Jaraguá
do Sul. Temos uma escola
técnica que ficou jogadas
as traças e onde agora está
sendo investido R$ 1,5 .

milhão, mas só porque o

presidente revogou a lei de
FHC", emendou.

1. DO CARGO

1.1·. A Seleção destina-se à contratação de Médicos,
temporariamente, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais - 04

(quatro) vagas.

2. DAS INSCRiÇÕES

2.1. As inscrições para o processo seletivo de contratação de

prestação de serviços em caráter temporário, serão realizadas, no

período de 26 de Junho à 10 de Julho de 2006, no horário de 7:30
às 11:30 e 13:30 às 16:30 horas, na sede do ISSEM, situada à Rua
Walter Marquardt, 623 Sala 10, Bairro Barra do Rio Molha, Jaraguá do
Sul - se. '

•

Aorovado
A t::âmara de Vereadores de
Guararnirlm aprovou projetos
de lei do Executivo para
repasse de auxílio financeiro a

entidades do município. Um no

valor de R$ '2 mil para o Clube
Desbravadores Sol do Vale e

outro de R$ 7.080,00, que será
repassado mensalmente para
o Lar da Criança para
manutenção da entidade, que
também receberá móveis da
Prefeitu ra.

•

3. DA SELEÇÃO
.

3.1. o processo seletivo será realizado em apenas 01 (uma) etapa que
consistirá de Prova de Títulos, de caráter eliminatório e classificatório,
obedecendo aos critérios do Edital Nº 001/2006/ISSEM.

3.2. O Edital completo estará afixado no Quadro de Publicações Legais
do ISSEM, silo à Rua Walter Marquardt, n0623, Bairro Barra do Rio
Molha e na Internet através do site www.issem.com.br

Jaraguá do Sul, 21 de 'Junho de 2006.I
L_L---------------------------------�
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ABANDONO: ,GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL TAMBÉM CORTARAM AuxíliO

\

,

J, �ELLY ERDMANN
.

(:_� • !

:(.� Ensaios com

-orotessores estão
'.J suspensos desde
�f,

.;(janeiro deste ano

"f' ]ARAGUÁ DO SUL - A demora
_ J e a diminuição do valor total de

r-; recursos financeiros repassados
"£pela Prefeitura de Jaraguá do Sul à
Orquestra Filarmônica da Scar

J,rprejudicou as atividades de cerca

"r de 60 músicos durante os últimos
/

"; cincomeses. E que desde janeiro o
.:,grupo não tem ensaios oficiais

"rÇom professores e, por isso,
, também não pôde se apresentar.
«r: O último concerto aconteceu

"[,em fevereiro desse ano no Festival

,.;de Música de Santa Catarina

le", (Fernusc) . Desde então, a

;" Orquestra regida pelo maestro

b Daniel Bortolossi foi obrigada a

(:1 ,andar emmarcha lenta por causa

.: Ide problemas financeiros. A falta
,
.de verbas para pagar o salário dos

oi professores impede que eles

c i venham a Jaraguá, principalmente
I,. porque amaioria reside.na capital
') � ,paranaense, Curitiba. I' 1'1'1 "

I')' Segundo a presidente da

,;; -FundaçâoCultural, Natália Petry,
, .

8 ;,;0 corte no repasse ocorreu, porque

G o orçamento do setor também

?,J3

•

,

sofreu redução. No ano passado, a
Orquestra recebeu R$ 221 mil. Em

2006, a estimativa é de o con

vênio, que deveria ter vindo no

início de 2006, não ultrapasse os

400/0 deste valor, divididos entre

Filarmônica, de Câmara e Cordas,
conforme explica o gerente
administrativo, Jaime Moya
Donoso.

O problema se agrava com a

baixa de pelomenos 500/0 na verba
encaminhada pelos governos
,

Estadual e Federal através leis de
incentivo à cultura. As orquestras
dependem desse dinheiro para dar ,

concertos, assim como necessitam

do apoio da Prefeitura na formação
dos instrumentistas.

Para dar continuidade à

filosofia que rege os grupos, ou seja, .

.

levar arte à sociedade, Jaime Moya
Donoso comenta que as

orquestras passam por mudanças
na estrutura, Uma das mais

expressivas alterações é a procura
de auxílio da própria comunidade
também nas questões orça-

- '

mentanas.

Mesmo sem ensaios profis
sionais e com dificuldades, a

Filarmônica vai se apresentar em
breve. Segundo informa o gerente
administrativo o segundo con

certo de 2006 foi definido na tarde
de ontem e os fãs damúsica erudita

� rj r
li

:'�:Ameaça de bomba amedronta

��:e interdita Fórum da comarca
G ]ARAGUÁ DO SUL - Os fun
cionários do Fórum viveram uma

tarde de medo, ontem, quando
foram informados da possibilidade
de haverem quatro bombas
instaladas no prédio. O prédio foi
imediatamente evacuado e

iniciou-se uma busca por parte de

policiais militares, integrantes do
'. Grupo de Reposta Tática, o GRT.
( "

Depois de minuciosa varredura,
'1"I.

nada foi encontrado. Segundo o
-I�:diietor do Fórum, juizHélio David
�J[�Vieira Figueira dos Santos, o
",. _',r .

'_

alarme debomba foi dado por uma

,n"ligação anônima. "Ligaram para cá
. '

:: e disseram que haviam quatro
I,

bombas espalhadas pelo prédio do
( ,
,

Fórum", disse o juiz Hélio, que
.cohfirmou ser ele o alvo do

�(,'·atentado. "Estou a cinco anos
L.. '';' •

nesta comarca e e a pnrneira vez
\ I

:,' r, que recebo esse tipo de ameaça. Sei
"

que no meu dia a dia como juiz
c., ,
criminal dou sentenças que

,
("

contrariam vários interesses, de
r> r'J.

todos os tipos de pessoas. ,Vamos
j-' ,

investigar para ver se chegamos aos
[' ,

. autores desta ameaça", declarou o
I', diretor do Fórum, visivelmente
."
- .

incomodado com a situação.
."
-

,) A ligação anônima informan-
f: 'do sobre a existência de quatro
"1
, .

bombas nas instalações do Fórum
, .\

de Jaraguá do Sul, chegoupor volta
�. ,,).-/ J

.

'.

de 14 horas. Rapidamente o

• imóvel foi evacuado e policiais
militares foram chamados. Um

grupo de cinco homens doGRT e

mais quatro policiais da ronda,
comandàdos pelo primeiro
tenente João Carlos Benassi Kuze,
especialista em artefatos explo
sivos, treinado peloGrupo Caveira
(operações especiais) daPM doRio
de Janeiro, verificou cada uma das
salasem todos os níveis do prédio
do Fórum.'Após quatro horas de

buscas, nada foi encontrado.
"Mesmo não encontrando nada,
o procedimento de busca é

fundamental e padrão para a

polícia. Não podemos correr o

risco de uma ameaça se tornar

realidade. Vamos verificar todas as
•

denúncias, sempre", destacou o

majorAmarildo,Apolícia civil vai
investigar a origem da ligação, na
tentativa de identificar o autor.

RAFAEL GÜNTHER

,

Orquestra de Jaraguá é reconhecida como uma dasmaisprofissionais doEstado

podem se programar para assisti

lo no próximo dia 9 de julho.
AOrquestra de Jaraguá do Sul

surgiu há cinco anos e hoje tem 60
/

músicos 110 staff. E considerada
uma das mais profissionais de
Santa Catarina pela atual

qualidade e evolução que teve

durante este período. Os ensaios

devem ocorrer sempre nos sábados
•

à tarde.
,

CAMARA E CORDAS
As atividades das orquestras de

Câmara e deCordas também estão'

prejudicadas por causa do atraso

do repasse financeiro da Prefeitura.

Mas, o impacto não é tão intenso

porque omaestro Ricardo Feldens

continua ensaiando os músicos,
mesmo sem receber nada por isso.

. A expectativa é que a Câmara de
Vereadores vote logo o encami

nhamento do recurso, que segun
do a presidente da Fundação
Cultural, já está na pauta da sessão
dos próximos dias.

,

INDEPENDENCIA
Para que .a Orquestra

Filarmônica não continue

atrelada à Prefeitura, ulna

comissão define hoje à noite a

criação da Associação dos Pais e

Amigos da Música. O objetivo é

unir forças e impedir que o grupo

fique dependente exclusivamente
do poder público.

•

•

Celesc registra inadimplência de
R 528 milhões este ano .

•

•

FLORIANÓPOLIS (CNR) A
Centrais Elétricas de Santa
Catarina (Celesc) registrou este

ano inadimplência de R$ 52&
,

milhões, considerando também
asmultas, o que representa 15%
a mais do que há um ano. Os

principais devedores são dos
setores industrial (43%), resi
dencial (18%), serviço público
(17%) e comercial (100/0) e a

estatal ainda não encontrou uma
fórmula eficaz, que dê resposta

,

rápida para o problema.
A regra geral é cortar o

fornecimento de luz para clientes
com atraso superior a 30 dias, mas

afirma que as empresas têm ao seu

alcance mecanismos que sâo mais

sensíveis ao Judiciário. De modo

geral, a Celesc corta o forneci
mento de luz após 30 dias de atraso.
Para as pessoas jurídicas é

necessário fazer Ulna' notificação
de corte e geralmente elas recor
rem e conseguem liminares sus

pendendo a ação.
A Celesc tem hoje R$ 181

milhões ajuizados contra clientes

que negociaram à dívida e

voltaram a atrasar o pag=mento.
"Não interrompemos O fome-

,

cimento enquanto tramita o pro-
cesso de execução judicial e há
casos em que não podemos cortar,
como o de um hospital ou escola",
diz Berti.Em 2005, a receita bruta
da Celesc foi de R$ 4,36 bilhões.
Este ano, a previsão é de
crescimento de 20%.

/'.. ,..,

na pratica-isso nao ocorre.

Dificilmente a empresa corta a

energia antes dos 90 dias. O
diretor Econômico Financeiro e

de Relações corn Investidores da
Celesc, Gerson Pedro Berti,

•

,
,

•

•

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

_-_

I 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".

QUINTA-FEIRA, 22 de junho de 2006 I 5
"

• CORREIO ECONOMICO
\

. . ,

Orientação
A Acijs e a Apevi, as duas entidades que congregam
o setor produtivo em Jaraguá do Sul, estão orientando
seus associados para a parceria que mantêm com o i
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul
- BRDE. Na segunda quarta-feira de cada mês, um �

consultor técnica da instituição cumpre expediente!
• I '

no município, prestando esclarecimentos sobre os :
• • •

programas de crédito. Para marcar' hora com o :
protissional na próxima visita, no dia 12 de julho, Cis i
associados das duas entidades deverão entrar em :
contato com a Central de Relacionamento Aci]s, pelo i

, ,

telefone (47) 3275-7021, ou pelo e-mail i
cra@acijs.com.br. i

,
,
,

• INDICADORES ECONÔMICOS!
I
,

•

•

DOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,230 2,232 It

PARALELO 2,303 2,403 "
.

TURISMO 2,162 2,322 It

EURO
)
,

It,
,

t
,
\
,

COMPRA VENDA

2,832 2,834
PESO (Argentina)

I 0,725 0,734

.• POUPANÇA
PONTo'S OSCILAÇÃO

" BOVESPA 34.543 2,72%
" DOW JONES (N. York) '11.079 095% ,

•

" MERVAL (B. Aires) 1.579 1,880/,

It NIKKEI (Tokio) 16.951 ·1,39%

0,692

R$863,55

• LOTERIAS

concurso: 773 ,
•

03�05;�'14 - 29 - 34 - 51
., , I

�

,
. .

. -
. "

oteriã:;'f;ederal'
;&;j1;01C""j1CW'o <f,::"� ',,'

concurso: 04045
1 ° Prêmio: 22.670
2° Prêmio: 06.057
3° Prêmio: 25.687
,

concurso: 629
05 . 08 . 10 . 12 - 27 .. 28 . 33

35 . 38 . 39 . 44 . 51 . 59 . 63

65 . 69· 78 . 81 . 82 . 94
4° Prêmio: 08.294
5° Prêmio: 13.411

• EMPREGOS
,

O Sine de Jaraguá do Sul fúnciona na Hua Getúlio Vargas, 577,
Centro. Telefones 3370-7896 ou 3370-7360.

Veja abaixo as vagas oferecidas para esta semana:

VAGAS MASCULINAS
Vendedor externo e interno

Operador jacar tear eletrônico
,

Mecânico de carro

Auxiliar de produçâo
Soldador I tig! mig
Serralheiro
Caldeireiro industrial
Auxiliar de padeiro e padeiro
Eletricista Industrial e comercial
Tintureiro e auxiliar de tintureiro
Enfestador I tal hadar
Operador de carregadeira
Pintor de maquina
Motorista
Instrutor de informatica

Mote-boy
Torneiro fresador
Engenheiro mecânico
Torneiro fresador

Serrigrafista
Impressor a vácuo manual

,
,

,

I

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

., ." "._ o •• ,

�

IDADE 6J(PERIENCI'/tc Iii
+ 18 anos

�
r. ",�,Jffl, �,;

,

,4" '., i �

l Com expenencia :
18 a 35 anos

,

Com experiência
,

, ,

+ 18 anos Exper. injeção elet.
+ 108 anos Sem experiência ,

,
,

,

• + 25 anos Com experiência
•

,

+ 20 anos
• ,

Exper. medo metal. :
+ 20 anos Com experiência

,
,

, + 20 anos Com exper e refer.
,

I ,

,

+ 20 anos � Com experiência ,
•

,

+ 20 anos Com exper
,

+ 20 anos
, Com experiênciaI ,

,

+ 20 anos Com experiência ,

, , •

• + 25 anos Com experiência
i
,

+ 22 anos Curso mopp ,

+ 20 anos Com 01 ano exper.
'

+18 anos Possuir moto
+ 20 anos i Com 01 exper. Form,� , ,

+ 20 anos 01
. , ,

ano expenencia
+ 20 anos Com experiência

, + 16 anos Com experiência
_":0

VAGAS FEMININAS E�j!!I""E..N_CI""It�_
1 Com experiência
I Com exper. (jeans)

. + 25 anos Com referência
'

.+ 20 anos I Com experiência
.

+ 40 anos � Com experiência . 1.1+ 20 anos, Com experiência 1

+ 20 anos ,Com experiência
+ 20 anos

"

,

.

Com exper. em cost. I
+ 18 anos ! Sem experiência I
+ '16 anos i Com experiência

Vendedora interna
'DADE

." + 18 anos
Costureira reta overlok cobertura e braço + 20 anos
Domestica

.Operadora maquina de bordar
Dama de Companhia para pernoitar
C.ozinheira e auxiliar cozlnheíra.
Zeladora
Modelista
Auxiliar de produçâo
Impressor a vácuo manual

Obs: pessoas interessadas nas vagas precisam ser cadastradas no sine,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• OCORRENCIAS POLICIAIS

•

Arrombamento
Arrombaram uma residência, na

Avenida Prefeito Waldemar
Grubba, e furtaram um conjunto
de par de brincos, anel e corrente
de ouro, um par de brincos de

bijuteria, um colar, dois

perfumes, um secador de cabelo
marca Arno, vários sabonetes,
um relógio despertador, um

aparelho de cola quente, copos de

cristal, vários alimentos, CDs, um

walkman, um cadeado e uma

lanterna. Segundo a proprietária
da residência provavelmente
eram três bandidos, pois
deixaram três copos usados em

cima da mesa. O furto aconteceu
no domingo.

Golpe
Uma mulher foi vítima de golpe na semana passada. sequnco
relatório à polícia, ela soube através de anúncio sobre uma

cooperativa financeira, de nome "Cooperativa de Empréstimos",
·

e no dia 12 de junh6 entrou em contato com a empresa pelos
fones (11) 3536-0350 e (11) 7173-2960, e falou com um homem

que se identificou como Lucas. Ela realizou um empréstimo
financeiro pessoal de R$ 4 mil reais, em 36 vezes de R$ 140,
sendo que exigiram depósito, como prestações adiantadas, no
valor de R$ 1.080,00 na conta 18.112-9, agência 1147-9 do
Banco do Brasil. Ela foi informada que R$ 240,00 eram como

10rma de seguro para a empresa e que no dia seguin'te ao depósito, .

,

o valor total do empréstimo estaria na sua conta, fato que não
aconteceu.
,

r Arrastão Furto em residência
Arrombaram uma casa na Rua
Bertha Weege, Barra do Rio
Cerro, e furtaram: um estojo de

perfumes com seis frascos,
quatro outros perfumes, três
porta jóias, três calças jeans
masculinas, duas jaquetas de

nylon, uma camiseta da Levis,
dois moletons, quatro camisetas,
um micro system marca Aiwa,
um porta CDs com 20 CDs, um
Super Nitendo com cinco fitas,
dois pares de tênis, uma mala de

viagern, dois ursos de pelúcia,
objetos de higiene e um cobertor.
O furto aconteceu por volta das

. 17h de terça-feira,

"

Foi arrombada uma loja na

'Avenida Getúlio Vargas, e

. furtada várias mercadorias ..
, Os produtos foram: pares de

•

meias, mochilas e bolsas de
-viaqern, jaquetas
: masculinas, jogo de tapetes,
·
camisetas masculinas,
boleros, toalhas de banho,

· .
.

cobertores, lençóis, dinheiro
·

do caixa, entre outros. O furto
aconteceu no último sábado,

.

. 17, por volta das 23 horas.
_.

; Acidente
· .

s-

Acidente entre carro e
•
•

, bicicleta na Rua Exp. Antônio
•

Carlos Ferreira deixou duas
· mulheres feridas. Uma das
vítimas de 22 anos estava
com dores no tornozelo

,

direito e a outra de 25 anos,
estava com dores no

abdômen, no joelho, pé e

cotovelo direito. Ambas
estavam na bicicleta e foram

\

levadas ao Hospital São
· José. O acidente aconteceu

• •

,

por volta do meio-dia dessa
te rç a -fe i ra.

Queda de moto
o motociclista E.M., 35 anos,
ficou levemente ferido após
queda de moto na Rua Guilherme
Weege. Ele transitava' pela rua

quando um gato passou na sua

frente, e ao atropelar o animal
acabou perdendo 0 controle do
veículo. O acidente aconteceu às
7h15min de terça-feira.

:' Manobrando
o Sr. J.C.B., 38 anos, foi.
detido por causar danos ao

patrimônio público e fugir
do local. O autor estava
manobrando seu

caminhão, placas AES-
9657, na Rua Valentin Zoz,
em Schroeder, quando

•

bateu na fiação da rua,
danificando a estrutura
local de fios, o cano de
ferro por onde os fios de
alta tensão passavam e um

muro. O Sr. J.C,B. fugiu,
mas foi abordado pela

::' polícia logo em seguida.,
•

,

,

.. FALECIMENTOS 1

Faleceu às 10:50h do dia 21/06. o senhor Mario Glowatzki, com
idade de 66 anos.O velório .Ioi realizado em sua residência e o

,

sepultamento no cemitério Chico de Paula,
Faleceu às 09:30h do dia 20/06, a senhora Inês da Costa, com idade

,

de 57 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e

o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.

•

O CORREIO DO POVO

HISTÓRICO: LEI DE 1883 É O DOCUMENTO MAIS ANTIGO DO LIVRO

•

•

f'-
o

Queima de bombas pressurizadas deixa 400 moradores sem água
.�

DAIANE ZANGHELINI.

�, Bisnetos do fundador
da cidade serão os

grandes homenagedos
do evento no Baependi

,

JARAGUÁ DO SUL - A
Assembléia Legislativa do Estado
de SantaCatarina lança, às 19h30
de hoje, no Clube Atlético

Baependí, o livro "De Jaraguá a

Jaraguá do Sul", composto por

reproduções de documentos
sobre omunicípio, emitidos entre
1883 e 2006. Foram impressos
100 exemplares da obra, que serão
entregues durante o evento para
autoridades políticas de [araguá
do Sul, deputados estaduais,

•

federais e senadores, ex-prefeitos
e ex-deputados, personalidades
históricas, historiadores,
entidades centenárias e

associações étnicas domunicípio.
A pesquisa sobre os

documentos que seriam inclusos
na obra começou em fevereiro,
pelos historiadores do Arquivo
Histórico Eugênio Victor

Schmockel, e se estendeu até o

mês de maio. Os historiadores
souberam que a Assembléia

Legislativa estava realizando um

projeto de resgate e divulgação de .

documentos da Casa por meio de

imagens digitalizadas, e assim

surgiu a idéia de confeccionar um
<livro histórico documental sobre

. . '

o munICIpIO.

JARAGUÁ 00 SUL - A queima
de duas bombas de pressurização
na Estação de Tratamento central
do Samae (Serviço Municipal de
•

Agua e Esgoto) causou faltade água
nas partes mais altas dos bairros

.

Amizade, [araguá Esquerdo e

[araguá 99, prejudicando mais de
400 moradores. As bombas para
ram demanhã e uma delas foi subs
tituída no final da tarde.

Conforme o assessor de infor

mação e tecnologia do Samac,
.

Adilson Miotto, \ os técnicos da
tentaram identificar a origem do
problema, mas as causas ainda
eram desconhecidas. "Com isso, a

.

disttibuição de água baixou cerca

de 130 litros de água por segundo,

Através da proposição do

deputado estadual DioneiWalter
da Silva (PT), o pedido do

Arquivo Histórico foi aprovado
pelo presidente da Assembléia

Legisla tiva, deputado Júlio
Garcia" em sessão plenária
realizada em dezembro de 2005.

•

O livro é feito de papel,, ,
reciclado e dividido em capítulos-
que descrevem a criação do

�..,

município; adrninistraçãq
pública; desenvolvimento
urbano; educação, esporte-�
saúde; destaque políticos da

região; pontes, ferrovias e

rodovias; desenvolvimento
industtial e agropecuário.

De acordo com a historiadora

Bisnetos foram recebidos pela presidente e pelo diretor do jornal

Descendentes de Jourdan visitam O Correio do Povo
Para prestigiar o lançamento do livro, os bisnetos de Emílio Carlos
Jourdan, fundador de Jaraguá do Sul, estão de passagem pelo município.
Marla José Jourdan de Aquino e Miguel Fernandes Jourdan, além da

esposa Regina Lúcia Medina Jourdan chegaram em Jaraguá do Sul na
,

tarde de ontem e aproveitaram para conhecer o jornal O Correio do
Povo. Eles serão homenageados no evento .

Miguel e Maria José nasceram na cidade do Rio de Janeiro, são filhos
de Carlos Augusto Leal Jordan e Maria Isabel Fernandes Jordan

(também nascidos do Rio de Janeiro) e têm mais seis irmãos. Amigos
.

de longa data da família Schmbckel, acompanham através do jornal O
Correio do Povo o crescimento da cidade fundada pelo bisavô. O pai,
Carlos Augusto; inclusive, já ficou hospedado em um dos quartos
onde hoje esta instalada a sede do jornal. "Vim à Jaraguá do Sul pela
primeira vez em 1984, e vejo que o município deixou de ser de Santa
Catarina para ser uma cidade do mundo, pois é destaque na área têxtil
e eletromecânica e tem um dos melhores times de futsal do mundo",
comentou Miguel, que é engenheiro aposentado e tem 57 anos. Na
manhã de hoje, os três serão recebidos pelo prefeito Moacir Bertoldi

(PL) e a vice-prefeita, Rosemeire Vasel (PL) no gabinete da Prefeitura,
\

e devem voltar para o Rio de Janeiro amanhã.
'

Sobre o lançamento do livro histórico documental, Maria José,
,

professora aposentada de 69 anos, comentou: "E conhecendo o passado
que valorizamos o presente e saberemos agir no futuro. O passado é
uma lição de vida para nós", opinou.

. . .

do Arquivo HistóricoMunicipal,
Silvia Kíta, o objetivo da obra é

elucidar e resgatar informações
históricas, muitas vezes

desconhecidas, e visualizar o teor
completo das informações. O
documento mais antigo
reproduzido no livro é a lei nO 998;
de 17 de abril de 1883,
determinando que os terrenos
situados no Vale do Rio Itapocu,
Negro e afluentes, pertencentes
ao condee a condessa D'eu (a
condessaO'eu é a princesa Isabel,
filha do imperadorDom Pedro II) ,

fossem anexados aomunicípio de

Joinville. Já o documento mais

recente é o trecho de um discurso
sobre omunicípio, proferido pelo
deputado estadual Dionei em
2006.

,

I
,

I

•

" PIERO RAGAZZI DE FREITAS

meio da manhã e à tarde. "Eram
61110 e nós já estávamos sem

água. As crianças nem puderam
tomar banho para ir à escola",
comentou.Outros 6 mil
moradores da Ilha da Figueira
enfrentam problemas de falta de

água há quase três semanas. O
volume insuficiente de chuva
nos últimos reduziu a capacidade
produtiva em 600/0 dos mini-

I sistemas das localidades de
•

• •

Aguas Claras, Krause e Boa
Vista. Ontem, técnicos insta

laram uma bornba nos mini-
•

sistemas do Krause e Aguas
Claras, para que uma parte da

água da rede do centro seja levada
para essas regiões. (O Z)

I

•

Ivone Morais diz

que a falta de
água no local é
comum

pois a bomba que ainda funcio
nava não tinha força suficiente

'v
.

'

vítimas da falta de água. Ivone
mora no Bairro Amizade com. o

marido Isair, 49 anos, e os filhos

Eduardo, 15, Samira, 13, eGustavo,
• •

2, e conta que a falta de água no
local é comum, principalmente o

•

, .

para pressunzar a agua para as

regiões mais altas", explicou.
A copeira Ivone Kalatai

Morais, 35 anos, está entre as

•

Você terá as informações mais rapidamente.

I
,
,

I

(41) 3215-0634

FRETAMENTO
E TURISMO'

,

(47) 3275-8500 (41) 3275-8501 (41) 3372-0545
fax 47'3371-1893

(47) 3275-8505 (41) 3313-0472 •

INFORMAÇÕES
RODOVIÁRIAS

.� .

pffi

CENTRAL DE ATENDIMENTO
CANARINHO - 080,0 645-8585

•

-

(47) 3275-1661
(47) 3371-9616 VIAÇAO '

ANARINHO.,

•

• WlillVv. c e n s r t n ti e . corn. b r
•
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t Segundo o técnico
�verton Sales, as
jogadas pelas laterais

,

São o forte da equipe
:J

" J

]ARAGUÁ DO SUL - DIn time

totalmente "caseiro" e muito
., ,

rápido, Estas sào as características
t-t .

do handebol masculino, treinado
_.

por Everton Sales. Participando
de várias competições para

adquirir ritmo, o técnico i á
adiantou que a Olesc é mesmo o

carro-chefe do ano, Sobre os
�,

pontos fortes ida equipe, Sales
,

,
\

11
-_

,

I

"'AO AM
II'C DIO, lOtO

JARAGUÁ····
www.jaraguaam.com.br

•

Equipe masculina é formada por at/etas formadas por at/etas revelados nos 16 pó/os da moda/idade

! '
,

I•

Diego, armador direito, Klaus, pivô Deschamps, ponta esquerda Jeison, central
111

.

',,'_- -

',,-

, t
,

\ f

__.,

-, ,__
-

,

'", ,
• Róbson, armador esquerdo Gabriel, ponta esquerdaKelvin, ponta direita Ricardo, armador direito

, LOCAL DOS JOGOS: Ginásio do Sesl
,

,

: '
,

• TECNICO

"
.

,

-r Bill, gOleiro
. 1
:11

Alexandre, ponta esquerda Jardel, armador esquerdo Diego, pivô I

-,

,

,

•

Denílson, goleiroClaudinei, central
Everton Sales• ,

•

o

,
,

,
•
,

,

•
o

,

,

,

,

•
;
•

•

•

•

,

. . '"

,
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,

,

apontou as jogadas pelas laterais.
"Temos dois pontas que finalizam
muito bem. Além deles, temos o

Róbson (armador) que pode fazer
a diferença, pois é um atleta de
muita força", comentou.

Outra parte que vern sendo
focada nos treinamentos é a

defensiva. "Ter um contra-ataque
rápido pode fazeradiferença nos

jogos", afirmou Sales. A equipe já
disputou, neste ano, a Copa Sul
Brasileira de Handebol (em
[araguá do Sul) e a Curitiba Cup,
que aconteceu no último fun de
semana na capital paranaense.
"Está tudo dentro das pr�visões
que tínhamos desde o início do
ano. Estamos fazendo bons jogos
mesmo enfrentando, equipes de

categorias acima das nossas", disse
o treinador. Esta semana COlneçou
também o EstadualCadete, outro

, ,/

campeonato que servira como
,
-

preparaçao.
,

"Vamos enfrentar pratica
mente as mesmas equipes que

I

,

,

,
,

•

estarão naOlesc. Vai ser bom parC)-
,

se ter um parâmetro de como estão
nossos adversários". Sales aponta

I

que seis equipes devem brigar pelo
título este ano. Além de [araguá
do Sul, Itajaí, Criciúma, Tubarão,
Chapecó e Laguna chegam com:

,

chances de ficar entre os quatro ;
melhores. "Será muito nivelada a !

,

competição. Mas temos chances :
,

de brigar pelo primeiro lugar :
1

tanto na Olesc como no:

Estadual", avisou Sales.
A base da equipe jaraguaense :

vem desde agosto do ano passado :
'. e todos revelados pelos 16 pólos:
da modalidade mantidos na i
cidade. "Ell percebo que estamos i

,

11UIn -ritmo bom de jogos", i
afirmou. As 12 equipes parti- !
cipantes serão divididas em três i
chaves de quatro. Passam os dois:
melhores de cada uma para a i
segunda fase, onde são formados i
dois grupos de três. Aí então os i
dois primeiros colocados destes!
grupos passam para as semifinais. :

,
,

,
,

I

I
I
I'I

I

,

1
,

•
•

" ' ,

,

" '

,

" " ,

"

i
, , : I

\

• NÚMEROS
Classificação nas outras edições
2005
2004
2003
2002
2001

Campeões
2005
2004

.

�003
2002
2001

Tubarão
Jaraguá do Sul
Florianópolis
Itajai
Florianópolis

(

"
,

Principais adversários

Itajaí
Criciúma
Tubarão

Outros participantes *

Blumenau
Caçador .

Celso Ramos

Fraiburgo
Joinville
Laguna
São Bento do Sul
Xanxerê

\

,

Patrocinador • Plano Leier
\

•
•

,

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

,

Valor: R$ 40,00
Com música ao vivo

A Casa da Amizade de Jaraguá do Sul
Convida para a XVIII Noite do Queijo e Vinho.
Local: Associação Recreativa Duas Rodas

,

Início: 21 horas
Data: 23 de junho de 2006

I
•

>
,

,
\
,

"

,
,
•

,

•
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MISTÉRIO: PARREIRA SÓ DIVULGA HOJ'E O TIME

AGÊNCIA ESTADO

� O técnico do
Brasil só vai dar a

escalação momentos
antes da partida

DORTMUND (ALEMANHA)
- Quem está fora quer entrar,
mas quem está dentro não

pretende sair. O mistério que
o técnico Carlos Alberto
Parreira resolveu fazer em

relação à escalação da seleção
brasileira para a partida de

hoje, às I6h em Dortmund,
contra o Japão deixou os

•

jogadores ansiosos. Titulares'

•

. �

e reservas tem um ponto em

comum: todos querem jogar.
Procuram encarar com

tranqüilidade a indefinição,
mas nem todos conseguem.

Robinho, cotadíssimo

para jogar,. é um dos mais

ansiosos e tem demonstrado
isso nos últimos dias com

grande intensidade. "Claro
que não reclamo de entrar no

. , .

segundo tempo, está bom.
Mas gostaria de começar um

jogo. Estou aqui para o que
der e vier, mas quero ser uma

boa alternativa para o

Parreira", disse.
O atacante do Real Ma

drid é, jovem, mas o jogador

,

•

•

,

. ,

•

(MARCELO REGUNAGÊNCIA O DINAE)

,

Jogadores brincam com Adriano no último treino que antecede o jogo com o Japão em Dortmund

mais experiente da seleção, o
lateral-direito Cafu, também
não se sente confortável com
a indefinição. Atrás de recor
des pessoais, ele j á decidiu:
"Quero jogar, nem que seja
cinco minutos". Seu reserva,

Cicinho, também não vê a

hora de estrear na Copa do
Mundo. "Se for para ficar

aquecendo 45 minutos eu

fico. Vale qualquer esforço
, para entrar".

No grupo brasileiro, po
rém, há aqueles que centro

lain melhor a ansiedade. Não

•

• RAPIDINHAS DA COPA

,

-' . ,

que nao sintam, mas j a

desenvolveram métodos de
,

conviver com tal sensação. E
o caso do volante Emerson,
que pode ser poupado por
Parreira porque está com um

cartão amarelo - recebeu na

estréia, contra a Croácia.
"Como todo mundo, eu sem

pre quero jogar. M;;I.s ficar de
fora pode ser previdente. Só

que não entro em conflito.
f,Como? Vejo sempre o interes-

. .

se da equipe. O que foi melhor
.

'

para a seleção, está bom para
mim. O Parreira' é bastante .

•

experiente e sabe o que é

melhor" .

Emerson só tem certeza de
uma coisa: se jogar, não vai

entrar em campo preocupado
corn a possibilidade de rece

ber um outro cartão, o que o

deixaria fora da partida das
oitavas-de-final. "Quem jo
ga, corre esse risco. Não tem.

como evitar um cartão, tem de
,

jogar. As vezes, numa ou outra

jogada você pode pensar em se
•

poupar, chegar depois. Mas
normalmente não dá para.
dosar", afirmou o jogador.

r l

.

. Em jogo morno, Argentina
,

fica no OxO com a Holanda.

, , , .

Gana x Estados Unidos
o adversário do Brasil nas oitavas-de-final tem grandes chances
de sair do duelo entre Gana e Estados Unidos, às 11 h, em
Nuremberg. Os técnicos das duas seleções estão empolgados
com essa possibilidade. Mas não assustados. "Posso dizer que
não tememos nenhuma seleção do mundo", disse o técnico de
Gana, o sérvio Ratomir Dujkovic. "É sempre uma honra enfrentar
os atuais campeões do mundo. Seria muito interessante",
emendou seu colega norte-americano, Bruce Arena.
Gana parece mais forte - no treino, os jogadores esbanjam
qualidade técnica, com dribles e "embaixadinhas" durante um

. rachão. Andam com moral, depois de terem vencido a República
,

Checa, segunda do ranking Fifa, por 2xO. Até o técnico Parreira já
,

.

disse que os ganeses seriam os adversários mais difíceis na

próxima fase. "Por que eu acho que ele disse isso? Porque .

somos um time forte, rápido e habilidoso", diz Dujkovic,
confiante.

República Checa x Itália
o técnico da seleção da República Checa, Karel Bruckner, disse
ontem que a decisão de escalar o atacante Milan Baros, na

, partida diante da Itália, hoje às 11 h, será tomada momentos'
antes do jogo. "Só vamos definir a possibilidade de integrar
Baros na equipe titular depois do último treinamento", declarou o

treinador. Mas ele se negou a dar informações sobre o estado do

jogador, que machucou o pé direito em amistoso realizado contra
Trinidad e Tobago, antes da Copa. A tensão que envolve a partida
mexeu com o humor do técnico italiano Marcello Lippi. Na
coletiva que deu ontem depois do treino no local do jogo, pela
primeira vez ele mostrou-se irritado com algumas perguntas. E
também pela primeira vez encerrou por conta própria a

entrevista, fazendo sinal para o assessor de imprensa de que
queria ir embora. Iudo pela possibilidade do time italiano estar de

, fora das oitavas-de-final.

FRANKFURT ( ) - A
Argentina sepultou a péssima
campanha do último Mundial ao

garantir, sem dificuldades, a

primeira colocação do GrupoC da

Copa doMundo da Alemanha no
empate sem gols com a Holanda,
ontem, no Waldstadion, em

Frankfurt. As duas equipes
entraram eln campo já classiíicadas
às oitavas-de-final e fizeram um

confronto momo.
.

O resultado deixou a equipe
sul-americana com sete pontos Ila
tabela. Os argentirtos enfrentam na

próxima fase a seleção do México,
no sábado, em Leipzig. O possível
confronto com o Brasil só pode
acontecer na decisão. Já aHolanda,

,

que terminou em segundo corn a

mesmapontuação - foi superadano
saldo de gols: sete contra dois -,

enfrenta Portugal.
, DE VIRADA - Depois de

duas derrotas, Costa do Marfim e

Sérvia eMontenegro se despediram
•

doMundial. Jogando emMunique,
o time africano se lançou ao ataque
corajosamente e chegou a virada

por 3x2. Desta forma, a equipe do
técnico Henri Michel deixa a

Alemanha com sua primeira
vitória em uma Copa do Mundo.

RECORDE PORTUGUÊS
.
- O técnico Luiz Felipe Scolari

ampliou seu recorde para dez
vitórias consecutivas, Portugal
venceupor 2x I a partida de ontem,
em Gelsenkirchen, fechou a

primeira fase com IOO% de

aproveitamento e o México só se

classificou para as oitavas-de-final
graças à ajuda do Irã, que empatou

• •

com Angola por Ixl em Leipzig.
Maniche abriu o placar para os

portugueses aos cinco do primeiro
tempo e Simão Sabrosa ampliou,

.

de pênalti, aos 23. Fonseca
descontou cinco minutos depois.

E.MPATEEMLEIPZIG- Irã
e Angola se despediram do
Mundial da Alemanha de fonna
honrosa. O l x l de ontem, em

Leipzig, ainda que não tenha
significado vaga para nenhuma
das duas seleções do Grupo D,
mostrou equipes que lutaram até

o final pela vitória. Os angolanos
saíram na frente cOin Flávio aos

14 do segundo tempo e os

iranianos empataram aos 30 com
Bakhtiarizadeh.:

.

•

•

•

• LINHA DE FUNDO
Susto
A polícia da cidade de Leipzig
afirmou ontem que um pacote
suspeito encontrado perto do
estádio onde o Irã jogou
contra Angola não era uma l

bomba, continha um material
.

inofensivo. "Podemos retirar o
alarme", afirmou o porta-voz
da polícia sobre o pacote, cuja
descoberta levou autoridades
a esvaziar uma rua e três
edifícios. Antes de a polícia
confirmar que o pacote
continha materiais comerciais,
ele foi "detonado" por
especialistas usando um

canhão de água.

•

Crimes
.

Autoridades paquistanesas estão
comemorando os resutacos da

Copa do Mundo. O país, sem
tradição no futebol, mas nem por
isso menos apaixonado, teve uma

queda no índice de yiolência
desde o início da competição .

Uma das comunidades mais
apaixonadas é a de Lyari, onde os

jovens preferem praticar o futebol,
ao invés do esporte principal do
país, o críquete.

COPA DO MUNDO
fl"Uru,oA
Alt&manha 4x2 COifa Aici
Polõnla 0%2 �quador
AltlmaNha 1 xO Polônia
gQu3dof 3xO Co§ta Aloa
OO§tA AleíllxZ POl6f11a
�qlJtldªr 0,,3 Alêmllflh1t

., Iru,o I
Ingllt"rrB 1 xO Paraguítl
f, fobago O� SuiJelll
InglfitlJrrl �o T, Tobago
!uêcja 1;c0 ParaQuai
Paraguai �xO f fODago
$u@cia 2)(2 IngltilOfNl'
ampoe
Arglifltlnll 2x1 C. Marfim
SftNi3 0)(1 Holanda
Argontina eltO Stirvla
Holanda 2x1 C. Marfim
C. Marfim 3)(2 Sérvia
Holanda OxO ArgentinA

·1. GtuPbD .

México 3x1 IrA

AnQola 0)(1 Portugal
México 0)(0 Angola
Portugal 2xO IrA
Irã 1)(1 Angola
Portugal 2x1 México.

L·Gnapo I ',,'
,

EUA 0)(3 Rep. Tcheca
ItãUa 2)(0 Gana
Rep. Tcheca 0x2. Gana
Itália 1)(1 EUA

Hole
11 h Gana)( EUA
11 h Rep. Tcheco.)( Ilâlla

i: Grupo'
Austr611a 3)(1 JapÃo
8118111 ltO CrOÁcia
JApào OxO Cmscll1
811811 �O AustraliA

H',' "H '"'

Holt
16h Bl1lsii x JapÃo
16h CroÁcllllt Austràllil
I.a

.

CQmla do Sul 2x1 Toga
Fmnçl� Sulça
Fmnçllltl Co�la do Sul

. la;a Qx2 Suíça
. Amanha
·16h Sulça x CQrnia da Sul

,

16h lboo ilt Fflnç&
( .. "
EspanM �.)t() Ucrânia
Thnlsla 2x2 AI'4bia Sauulta
A, Saudita. OX4 Uctal'll.

_ �s()anhl x 'tUnisia
Amanhl
11 ti A, Saudita x Espanha.
11 h Utflnll x llMllslll

Desculpas
Gana pediu desculpas à Liga
,

Arabe, ontem, pelo uso de
uma bandeira de Israel por um
de seus jogadores nas

comemorações dos gols na
vitória de 2xO sobre a

República Tcheca em partida
da Copa do Mundo, informou
o secretário-geral da Liga
,

Arabe. O zagueiro John
Painstil atua pelo clube Hapoel
Tel Aviv de Israel e balançou.
uma pequena bandeira do
país após cada um dos gols
na vitória da seleção de Gana,
no sábado.

•

Criticas
O técnico do Japão, Zico,
disparou contra a Fifa e a

organização da Copa do
Mundo ontem. O brasileiro se

mostrou indignado em relação
a algumas decisões da
entidade e afirmou que ela dá
tratamento diferenciado às

equipes de maiortradição. "Há
seleções, como o Japão, que
não têm força para ter as
decisões a seu favor", disse o

treinador. Ele ficou bastante
insatisfeito com a escalação de
Frank De Bleeckere para apitar
o confronto de seu time contra
a Croácia, no último domingo.

•

•

,

Mudanças
o primeiro ministro polonês
Kazimierz Marcinkiewicz

•

quer mudanças na

Federação Polonesa de
Futebol e na organização do

esporte no país. Em
declarações a uma rádio
pública ontem, .

Marcnkewícz afirmou que -

estas mudanças na direção
do futebol, polonês são

indispensáveis. "Em
conversa com o ministro de

esportes, Tomasz Lipiec,
chegamos a conclusão de

que temos que fazer

mudanças profundas nas

escolas esportivas para
viabilizar uma melhor

preparaçãO dos jovens".'
concluiu o primeiro ministro.
Será que tudo isso é por
causa da má campanha? Faz
um bom tempo que a

Polônia não tem uma seleção
a altura dos jogadores que
atuaram na década de 70.

... ".,_".

. .

S••do
lltl AlemlnM xSutta
16n�lt�

llt\_twlt�
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II NOVELAS ��BAZAAR
•

Uma coincidência� GLOBO -i8H
,

, jamais vista vai marcar
Sinhá Moça as edições de julho das
Juliana pergunta a Dimas se ele realmente revistas "Vogue" e
deixou de amá-Ia e decide ser mais gentil

"Harper's Bazaar"com Mário. Sinhá Moça e Cândida se

recusam a sentar à mesa com o Barão. americanas. A primeira
, Virgínia diz ao Barão que ele está traz um editorial com,

,

afastando todos e vai acabar sozinho. Gisele Bündchen
Sinhá Moça pergunta a Virgínia se ela sabe

usando dois vestidos,quem comprou seu filho. Virgínia .conta
que ele foi vendido junto com sua irmã um branco Dolce &
Balbina, que o amamentou, para a mesma Gabbana e um rosa
fazenda onde estavam Fulgêncio e

Yves Saint Laurent. E aJustina. Fulgêncio revela à Justina que
"Bazaar" chega àsvoltou a enxergar e quer se vingar do

Capitão. Bastião diz a Virgínia que vai fugir. bancas com Lindsay
o Barão parte para vender sua safra de Lohan usando ...

I café e avisa Sinhá Moça que ninguém
exatamente ospode entrar ou sair da casa enquanto ele" ,

,

estiver fora. Bastião val levar o Barão na mesmos vestidos.
estação e depois pede para conversar
com Rodolfo,

� GLOB() • '19H

Cobras e Lagartos
, Foguinho se livra dos braços de Ellen e sai

correndo. Kika rasga seu vestido de noiva
e sai correndo da igreja. Ellen manda
Leóna não se meter com ela, porque será
a nova dona da Luxus. Foguinho chega à
igreja e só encontra a sua família. Kika

vagueia pelas ruas do Saara. Estevão e

Sushi brigam e d menino foge. Milu pede
para Bel adiantar um pOLICO do que vai lhe

, dar, porque está na miséria. Letícia e

Martim descobrem o endereço da casa

dele. Foguinho pede perdão a Kika. Eva diz

que Foguinho enlouqueceu a filha e o

expulsa. Serafim diz a Búfalo e Biscoito
que vai retomar o plano do assalto.

Foguinho pede perdão a Duda, que não
entende. Martim e Leticia entram na casa,'
descobrem uma foto d.ele com Milu e um

recorte de jornal, onde está escrito que
Luciano é um dos mais importantes
cirurgiões plásticos da cidade. Bel insiste
em procurar Sushi na casa de Duda
irritandó Estevão.

•

� RECORD ,. 211,

A Escrava Isaura
Sucena reage ao plano de Dinda de fingir
que vai deitar com Marinheiro. No seu

lugar, Pé de Pato tira a roupa e espera
Arlete vai conversar com Baioneta e

pergunta se ele não gostaria de mudar de
vida.

� GLOBO - 21H

Belíssima
Medeiros insinua que pode precisar de
mais dinheiro. André diz que pode
devolver a 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. .

Júlla não acredita nele. André jura que não

pode dizer quem é o mandante. Bia entra

quando André diz que a vida de Júlia corre

perigo. 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.

� SST - 181.30

Rebelde
•

Miguel conta a Mia que Gastão o obrigou a

fazer o trabalho com Romina e confessa

que a garota o beijou. Lupita diz a Santos
que foi Lola quem o beijou. Ele decide

procurá-Ia para esclarecer as coisas.

Miguel diz a Mia que contou o que
aconteceu com Romina por que não quer
que haja segredos entre eles e não quer
perdê-Ia. Mia beija Miguel e diz que juntos
lutarão para ficarem sempre juntos,
Santos diz a Lola que está apaixonado por
Lupita e pede a ela que o esqueça.

» RECORD - 19t,15

Prova de Amor

•

,

Elza, Pestana e Gerião estão com medo
das batidas na porta. Pestana protege

, Toquinho. Elza pega um facão. Gerião
pega seu revolver, Elza resolve abrir a

, .

porta. E la d á de cara com Carvalho;que '

está desesperado. Teresa e Rafa fala
com Daniel pelo telefone. Clarice dorme.

•

Lapa está ao lado dela. Clarice acorda
assustada. Clarice diz que teve um

pesadelo horrível. Lapa tenta acalmá-Ia.
Lapa tenta beijar Clarice a força. Clarice
nega e se sente apavorada.

•

•

��DESABAFO��CONFIRMADO
Agora é oficial, com
contrato assinado e tudo.

Depois de muito se

especular, Madonna se

apresenta mesmo no

Brasil, em outubro. Estão

confirmados dois shows
um no Rio e outro em São
Paulo. Os locais e as

datas ainda não foram

definidos, mas sabe-se
•

,

Em entrevista à revista Vogue.
italiana, Jennifer Aniston
abriu o jogo e confessa: "Eu

, .

vou amar Brad Pitt pelo
resto da minha vida e

anseio pelo dia em que
•

consigamos ser

amigos". Jennifer conta
que teve que vender sua
mansão, mudar-se para
Los Angeles e doar seu
vestido de noiva para
esquecer seu amor:

"Entre nós havia uma

relação bela e intensa.
Vai ser difícil eu

conseguir esquecê
lo" ,

que serão os últimos
. shows da turnê

"

'Confessions on a dance
•

floor'. .

I

•
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��INSATISFEITO
Tom Cavalcante comentou
com amigos que não

pretende renovar com a

Record. O .contrato dele
, '

vence em julho de 200?,
mas seu empresário está
tentando fazê-lo voltar. à
Globo. Apesar da boa
audiência, o apresentador
está insatisfeito. Um dos

,
.

motivos é que a emissora
não' investe em

contratações de redatores

para o programa dele. Tom •

não confirma. "Na Record
está tudo sób controle",
garante o humorista.

'��LANÇAMENTO
Daniel Filho e Priscila Fantin
causaram tumulto entre fãs
e imprensa nesta terça-feira
no cinema Kinoplex, em São
Paulo. Os dois marcaram

presença na estréia do longa
de animação "Carros", da
Disney em parceria com a

Pixar,.em que participaram
dublando personagens. O
filme tem os automóveis
como protagonistas e a

história gira em torno do
mundo das corridas.
"Carros" foi a maior .

bilheteria dos EUA no último
final de semana.

•

(

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Vivi Seixas, a filha do mestre Raul Seixas, é atração nesta sexta- '

feira na Combat

Câncer 21/6 a 21/?
Renovação total: onde você estiver, no mundo
da Lua ou no mundo do Sol, tudo se recicla.

Faça o download completo, tudo que tem

direito, sem esquecer de deixar o ícone na área
de trabalho, fácil acesso ao seu bel-prazer. O

que estiver faltando, peça claramente para a tal

pessoa, não perca energia se angustiando nem

dê margem a interpretações tortuosas.

Balada
Nessa sexta, 23, tem festa na Combat,
com várias atrações: Dj Mau Mau, Dj
Vivi Seixas (filha de Raul Seixas), Dj
Túlio e MC Jack. Ingressos antecipados
no valor R$10,00 feminino e R$ 15,00
masculino. Locais de venda em Jaraguá
do Sul: no Posto Mime Matriz, Posto
Mime Reinoldo Rau e nas lojas Center
Som, e em Guaramirim: no Posto

Maiochi. •

Festival
A segunda etapa classificatória do
Festival da Canção Sertaneja e

Popular/2006 reúne 17 candidatos, que
se apresentarão a partir das 22h de

,

sábado (24), na Sociedade Caxias

(Santa Luzia). Nesta fase, concorrem a

cinco vagas à final de cada categoria
•

sete inscritos na Sertaneja e dez na

Popular. Promovido pela Fundação
Cultural de Jaraguá do Sul, o festival
tem mais uma etapa eliminatória
prevista para 8 de julho, às 20h, na EEB
Julius Karsten (Vila Rau). A final, que
envolve 30 participantes - 15 candidatos
de cada categoria -, ocorre em 15 de

julho, às 19h, na Sociedade Esportiva e

Recreativa Aliança, no Rio Cerro,
durante a Kollonistenfest (Festa do

Colono).

Bierbude
o cantor e violonista Enéias Raasch se

apresenta com o melhor da MPB e
Bossa Nova no sábado, dia 24 de junho,
na Bierbude a partir das 21h. Programa
imperdível!

•

•

Carlos Henrique Schroeder foi um dos três escritores catarinenses
escolhidos para integrar a banca avaliadora do Edital de Apoio às Artes
da Fundação Cultural de Joinville. A banca se reúne na próxima
segunda-feira em Joinville para aprovar as obras de reconhecido valor
literário

,

,

II HOROSCOPO
, .

Aries 20/3 a 20/4
Pode parecer que você está amarrado, sem
conseguir sair do lugar, contudo talvez esteja
indo muito mais longe do que qualquer lugar
que tenha ido antes ... Paradas para reflexão são
necessárias, e você sabe que com você às
vezes tem que ser meio no tranco. Fique ligado
em seus insights: eles são a chave que abre
todas as portas.

Touro 21/4 a 20/5
, Luz de velas, flores, vinhozinho? O objeto de
sua afeição também está nessa. Surpreenda
seu amor com aquelas emoções que você
mantém em segredo. Não fique esperando pela
fim de semana. Há coisas mais importantes (e
bem mais interessantes) a fazer agora. Esqueça
o tempo, o lugar e qualquer outra coisa que

.

possa atrapalhar. ,

Gêmeos 21/5 a 20/6
•

E hora de realizar o que tanto planejou ... Dar
forma, tornar visivel o que na sua cabeça era

ultra-abstrato. Uma idéia maluca, uma
insegurança em avançar, enfim, o que parecia
impossível pode ser palpável. Você seguiu todo
o processo de invenção, produção e conclusão.
Coloque na vitrine o que está fervilhando aí
dentro. Não deixe o conteúdo evaporar.

•

Libra 23/9 a 22/10
Ah, está só socializando ou saindo com

alguém, sem compromissos ... Fique ligado, as
estrelas andam dizendo que você anda um

pouco mais s,ensível 00 que pensa. Ok, é um '

bom momento pata compartilhar emoções e

delicadezas, mas convém verificar o que está
rolando lá do outro lado da balança. Cuidado
pra não arranhar seus pratinhos.

Capricórnio 22/2, a 21/1
Ah, não fique chateado se aquele projeto ficou

,

só nos sinais de fumaça. Talvez não fosse o

momento certo (ou a coisa certa). Outros logo
virão. Ponha em prática o plano B. Você tem

impulso para o trabalho e ninguém consegue
desviá-lo de suas metas. Força e garra não lhe
faltam. Vá desmontando os pianos com novas

ferramentas.

Leão 22/7 a 22/8
.

Não pire, não há sapos enterracos. Mais do

que doses duplas de sorte, talvez você esteja
precisando é fazer uma boa faxina nas suas

internas e jogar fora o que não serve mais,
expulsar os fantasmas que andam afastando
você de sua trilha e resgatar tesouros
escondidos. O bom, o belo e o verdadeiro dão

,

as caras quando se dá chance ao inesperado,

Escorpião 23/10.a 21/11
Aquela sugestão fabulosa partiu de quem você
menos esperava? Nem todos conseguem
decifrar seu código secreto, descobrir as
senhas para seu mundo metafísico não é
moleza, escorpiano, mas alguém na multidão
também pode ser tão engenhoso quanto você.
Não se trata de perder ou vencer. Alie-se, forme
uma sociedade bacana.

Aquário 21/1 a 18/2
Vá além dos aspectos superficiais da situação:
há mais aqui do que o olho reconhece. O que é,
o que é? Baixe a poeira, dê uma boa olhada em

si mesmo e aprofunde o pensamento. Há muita
coisa em andamento, até mesmo para alguém
que ama a variedade como um aquariano. Seja
criativo para evitar enganos enquanto você

espera a situação clarear.

Virgem 23/8 a 22/9
Seu parceiro não preenche seus padrões de

organização? Procure olhar a vida um pouqui
nho sob a perspectiva dele. Divida a felicidade
em vez de discutir por controle. Use seu lado
criativo, canalize a energia para direções mais
interessantes. Quem sabe um bilhetinho de
amor, escrito em papel de verdade e selado
com um beijo, em vez de mais um e-mail?

Sagitário 22/11 a 21/12
Em fases de questionamento e revisões
internas é assim mesmo: muitas perguntas
ficam. sem resposta imediata. O importante é
continuar o movimento, aos poucos as peças
vão se encaixando, as fichas vão caindo.
Talvez você tenha' que caminhar descalço
sobre as brasas, mas sairá dessa experiência
transformado e renovado.

, ,

Peixes 19/2· a 19/3
Se a folha está em branco, pinte um céu, um
Sol sorrindo feliz. Sua parabólica, que pega TV
a cabo; TV aberta e outras grades transcende
ntais está Iigadona, escancarando o canal para
a criatividade, o sonho e a fantasia. Bem legal,
desde que os ímpetos artísticos não esqueçam
quem está a seu lado. Abraçadinho com seu

amor, o melhor da sua programação .

•
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jASSOCIAÇÃO DOS DIÁRIOS no INTERIOR (ADI/SC)
COLUNAADI [Ql C NHS C. COiltl. BH

,.,

EMPOS DE TEVE'

.;

.. E hoje
o candidato tucano Ge

raldo Alckmin' e o senador
Leonel Pavan se encontra
ram no fim da tarde na Câ
mara des Deputados para
tratar da superaliança em

SC. Alckmin deu carta bran
ca para Pavan decidir junto

•

com os tucanos catarinen-
ses que se reúnem hoje de
manhã.

.. Só o Oeste
A visita do presidente Lula

amanhã a SC ficou pela
, metade. Não vai mais a Jo-
•

•

'. inville. Na agendai'apenas
., Chapecó, onde chega às
.
10h para a inauguração de

r casas do programa de ha

bitação rural.e do Cefet.

Apesar de assumir a .can
didatura sábado, Lula vai

seguir "vistoriando" obras
pelo país.

.. Motosserra
Em meio à maior crise do

setor, moveleiros do Oeste

plantarão 681 mil mudas
" de árvores para ampliar a.
oferta de matéria-prima. A.
doação de mudas terá um

investimento de R$ 100 mil

para baratear a produção a

médio e longo prazo.

.. Pelo social
Santa Catarina ganha

hoje a quarta "Farmácia

Popular" , já 'exístente em

são-José, Rio do Sul e

Crlciúma. A inauguração
será em São Bento do Sul,
com uma lista de mais de
100 remédios.

,

LUCIANO WEBER!A GAZETA

.. Parceria
,

Na visita de amanhã a I
Chapecó o presidente Lula

I

será informado da parcel
ra inédita entre Sebrae e i
Incra, que vão analisar 93 !

,

projetos de assentamen- !

. I

tos rurais em SC. O convê- I
!

nio de R$ 340 mil prevê I
dois anos de trabalho.

.. Balcão 1 1·
I

O candidato do PT ao

governo do Estado, José
Fritsch, trocou telefonemas.
com o presidente nacional I
Ricardo Berzoini e com o I
ministro Tarso Genro, para'
saber como andam as ali-

'I
'

anças com PTB, PSB e PL. I

Garantiu que aqui os alia- jdos t�rão' direit,o à coligar I
tambem para deputado, .

. !

mas sabe que vai ouvir o i

chio dos petistas.

.. Balcão 2 I
,

i

Fritsch saiu contente da
reunião com o PL, repre
sentado pela deputada
Odete de Jesus e pelo ve-

,

reador Pastor Alceu. Assim:
como para o PCdoB, PSB e I
PTB ofereceu a candidatu- I
ra a vice e as duas suplên- j
cias ao Senado. :

�

I

... Pole-position I
•

O único museu dedicado
a Ayrton Senna do país co- J
meça a funcionar em se

tembro na cidade de Cam- Iboriú. Com o nome de "Tri- I

óuto a um Campeão", terá i
, I

um rodízio de 1,5 mil peças I.
entre uniformes, capacetes
e outros objetos, alguns
deles doados pela mãe de
Senna.

/

Ami o a

In ormação:
LAàOAA"O�IO JARAQUAENSe
o.e ANALiSI!S CLINICAS L'rOA,

371 0882

•

SITUAÇÃO CRíTICA: PASSAGEIROS IMPEDIDOS DE VIAJAR

•

•

Camelô do Rio vai receber prêmio empresarial nos EUA

,

I
. I

o tempo de tevê vale ouro na matemática das coli- i

gações políticas. Mas há uma conta anterior, que I
coloca o candidato do PT, José Fritsch, em vanta- !

gem na comparação com a eleição anterior, quando
enfrentou os mesmos Esperidiãb Amin (PP) e Luiz

Henrique (PMOS), Desta vez, Fritsch terá o dobro de I
tempo pelo número de deputados federais filiados à
sigla em fevereiro de 2003. Para quem não-lembra,
era a lua-de-mel do governo Lula e a bancada gover- .

nista cresceu solta. Pelo mesmo motivo, também o

PP ficou turbinado. No cálculo inicial, dos 40 minutos
,

às segundas, quartas e sextas, Fritsch deverá ter pelo
menos 15, contra 15 ou 16 de Luiz Henrique (já com
PFL e PSOS) e seis de Amin (com ROT aliado).

"

AGENCIA ESTADO
, .

•

� Coordenador do TGV, Márcio Marsillac,
admitiu que pode não ter os US$ 75 milhões para
injetar na empresa aérea até sexta-feira .

\

SÃo PAULO -AVarig cancelou
138 trechos de vôos que estavam

programados para até as 17h de
'

ontem, sendo 112 domésticos e 26

internacionais, segundo dados da
Infraero (empresa que administra
os aeroportos brasileiros) .Dos 292
vôos previstos -chegadas e parti-

•

das- para o dia até este horário,
252 eram de trechos domésticos e
40 de internacionais, Na terça
feira, a Anac (Agência Nacional
de Aviação Civil) divulgou um

plano de, contingência válido até

sexta-feira que estabelece que
outras companhias aéreas trans-

,
, , ,

portem os passageiros cujos voos
,

foram cancelados pela Varig.
Desde a noite de terça, técnicos•

•

daVarig e da agência estão fazendo
um levantamento sobre o número
de passageiros atingidos pelos

,

cancelamentos feitos da compa-
nhia aérea, mas até agoranenhum

. ,

número foi divulgado.De acordo
com a agência, cerca de 6.000

. '"
"

.

passageiros tem reservamtemaci-

onal em vôos da Varig até sexta

feira.
Técnicos da Anac em São

Paulo estão reunidos em

Guarulhos e Congonhas na

,

•

Rio- Um dos personagens
mais conhecidos doRio deJaneiro,
David portes, o camelô que ficou
rico dando palestras, embarca no
final do mês para os Estados
Unidos. No próximo dia 30, ele
recebe o prêmio de melhor '

palestrante domundo noThe Bizz
Awards 2006, a mais importante
premiação na área empresarial,
Dono de umabarraca de doces no
Centro do Rio, ele já está com o

traje black-tie namala para receber
uma medalha de honra banhada
em ouro numa cerimônia de gala
que será no Sheraton New York
Hotel & Towers, em Manhattan.
, �

"E como receber o Oscar!",
comemora Portes, que também vai

levar na bagagem a bandeira do
Brasil que pretende empunhar na
festa. "Vou entrar ao som do tema
da vitória do Ayrton Senna",
planeja. Ele ainda treina uma

saudação em inglês,
A história de sucesso que será

coroada pelo prêmio começou há
19 anos, quando Portes deixou o

canavial de Campos dos

Goytacazes, noNorte Fluminense,
para 'tentar a vida no Rio.

Desempregado, foi despejado do
. '

barraco que dividia com amulher

grávida numa favela e foi morar
nas ruas. No mesmo Iugar onde
esticavao papelão que dormia com
a mulher, na Avenida Presidente
Wilson, próximo à Academia
Brasileira de Letras, mantém a

banca que viroumanianoCentro.
,

A partir dos R$ 12 que ganhou
com a venda de latinhas, começou
a comprar doces e a reaplicar o
lucro, Em um ano, já tinha uma

banca de doces com 240 itens.

Declarando-se um autodidata no

marketing, Portes, que só estudou
, '

até a 8a série, conta que começou
a crescer mais rapidamente
quando passou a inovar para se

diferenciar dos outros ambulantes,
Ele criou promoções, sorteios de

prêmios entre os clientes e ainda
criou o que chama de "call center"

para derrotar concorrentes,

A vida de Portes deu uma segunda

ACIJS�'1I
• I N FORMA'JIVO ASSOCIAÇÃO COMErCIAL E" INOUSTR.IA.l DE JARAGU 00 SUl

,

Treinamento: Administração
de Compras e Estoques

Evitar compras indevidas ou em excesso; inspecionar de
forma rigorosa o recebimento de produtos; criar umapolítica
de controle de estoque e definir responsáveis, entre outros
objetivos, integram os objetivos do treinamento

Administração de Compras e Estoque, oferecido pela
APEVI, ACDS e SEBRAE aos compradores, almoxarifes
e demais interessados. Veríssimo da Cunha Batista,
contabilista, especialista em Gerência da Qualidade em
Serviços Contábeis eMediador Arbitral será o instrutor. O
curso acontece de 26 a 29 de junho de 2006 (segunda a

quínta-feíra), das 19 às 22h30min, noCEJAS. Inves�ento
de R$ 95,00. Informações e inscrições na APEVI, fone
(47) 3275 7024, e-mail eventos@apevi.com.br.

, .

,

\

•

I '

,
,

•

•

•

•

. ,

••
t
"
,

•

,
•

/

tentativa de fazerem as demais Ontem, porém, o coordenador do
.'

TGV (Trabalhadores do Grupo
Varig), Márcio Marsillac, admitiu
que pode não ter os US$ 751
milhões para injetar na empresa
aérea até sexta-feira, o que é- -;

,

necessário para garantir a valídadd :

do leilão de'venda da companhia'
para o' gr-upo de trabalhadores.
Além disso, os trabalhadores tem
de mostrar que possui R$ 1,01
bilhão para pagar pela compra da:
Varig, dinheiro que será destinado
para abaterparte das dívidas de�
7,9 bilhões que a empresa tem comf :

credores. Por último, se desejar
dinheiro do BNDES (Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social) para investir
na empresa aérea, oTGV terá que ,

,.

mostrar que possui garantias do i
pagamento do empréstimo.

"

.

empresas aereas aceItarem o

!
endosso dos bilhetes da Varig,
Hoje, a agência tem uma reunião

no Departamento de Defesa do

Consumidor, (DPDC), vinculado
ao Ministério da Justiça, às 10h,
para esclarecer as ações que devem
ser tomadas em relação aos

usuários prejudicados.Além disso,
a Anac disponibilizou cinco

técnicos para acompanharem as

áreas demanutenção, operações e
inspeção da Varig,

VENDA
A Justiça aceitou a venda da

.

Varig para consórcio formado pelo'
TGV e dois investidore's não

revelados. Para que a venda seja
concretizada, no entanto, o grupo
tem que injetar US$ 75 milhões
até sexta-feira na empresa aérea.

,

,
,
I
,

,

,

,

,

•

virada há cinco anos, quando o

sucesso da sua banca rendeu o

.convite � para uma palestra no

Instituto deMarketing Industrial.
"Decidi aceitar porque queria
andar de avião, mas nem sabia o

que era palestra, Só tinha ouvido
falar doPalestra Itália doPalmeiras.
Tambémnão sabia o que era cachê
e nem cobrei nada", contou ..
Segundo ele, Antônio Ermírio de
Morais era um dos empresários que
o ouviu falar. Pouco tempo depois,
o reencontrou numa palestra que
fez no Banco Votorantim.

Hoje, ele já fez mais de 600

palestras pelo Brasil e.cobra no

mínimo R$ 10.500. Com a renda :

mensal entre R$ 70 mil e R$ 100 .'
•

mil, comprou recentemente um :
apartamento novo de quatro ':

quartos naBarra daTijuça, naRio, ;

O livro que escreveu sobre sua

trajetória está esgotado, O cachê �

das palestras deve aumentar
,

depois do prêmio internacional. �

A repercussão da premiação já o .-;

levou a fechar o primeiro contrato .:

para levar a palestra para o exterior, -:

No início de julho, vai falar para '

,

platéias em Tóquio e Nagóia, no "

Japão,
'

.:
,

�----------------------------------------�.'
•

•

J

Marista realiza Festival
Interno de Poesias

• •

.'

•
•
•

•
-

-

,
. (

o Colégio Marista São Luís enquanto instituição
escolar tem a convicção de que, hoje, a função
da escola é de formar a pessoa de torma inteqral,
dando a ela uma gama de conhecimentos que lhe

,

dêem condições de tornar-se um cidadão crítico
e criativo, interagindo assim nos seus grupos de
forma adequada.

,

Fundamentada .nestes valores, alunos e

professores da Educação Infantil ao Ensino Médio
I

estiveràm envolvidos em estudos de poesias dos
• ',. I ,�

.

mais diversos autores e temas, bem como a
.

criação de poesias próprias. Cada segmento
-

trabalhou o conteúdo de acordo com suas

características, desenvolvendo assim o gosto e· ':
•

hábito pela poesia.
A culminância de todo este trabalho deu-se com

o Festivallnterno de Poesias, que aconteceu na

manhã da última quarta-feira, dia 21. de junho.
Participaram do festival dois alunos de cada
turma, que ficaram assim classificados: .

Educação Infantil: Davi F. Koch
11i1s e 2is séries: Maria Helena S. Peixer
3ªs e 4is séries: Eric Nunes de Oliveira

•

SiS e 61i1s séries: Ingrid Rodrigues Cruz
71i1s e 81i1s séries: BárbaraWohlgmuth
Ensino Médio: Nicolli Coradini

'.

•

•

,

,

-i

•

'. ,

,

,

•

•

•

, .
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\

•
,

•

•

• Aniversariou no

dia 15, Claudemir
Linder.

Felicitações da
. esposa Silvana e .' ','

dos familiares

•

\
•

BODAS, Shayla
No dia 18, completou Balsanelll

completou
30 anos de casados, o idade nova dia .

,

casal Eno e Erotlldes, 16.

Felicidades dos filhos, Felicidades
dos pais e do

Tatlane, Vanderlela e noivo
Rafael, Vanderlal •

\

,

,

,

• PARABENS!

22/6
Débora Ciconeti
Flávio José Franzner

Dirce Bartolini
Marli Sasse de O. Souza

Nilton Valentini '

Juliana Maria Maass

Tarcisio Kuster

João Dias

Marilyn Hahn'

Renaldo Koch

Jadermann Anzelheiro

Deyci Pommerening
Maicon Méier .

Irineu Tessila

Simone L. Viebrantz

Nelmar Campregher
Glayson P. Oolado

,

PARABENS
'Aniversariou dia 21 ,

Miriam Costa da Silva.
Parabéns! -.'-�,-'

18a NOITE QUEIJOS E
VINHOS
Acontece nessa sexta

feira, dia 23, a 18a
Noite dos Queijos e

Vinhos, a partir das
21 h, na Associação
Recreativa Duas

•

Rodas. Valor R$ 40,00
com uma garrafa de
vinho. Haverá música
ao vivo. Parte da renda
arrecadada será
revertida para o Grupo
Novo Amanhã.

NOITE DAS SOPAS E
CREMES
,

E nesta sexta-feira

(23), que a Associação
Recreativa Cultural Rio

, "

Da Luz "Salão Barg", .

de Jaraguá do Sul,
promove a Noite das

Sopas e Cremes. Com
início às 1-9h. Valor R$
6,00. Informações
pelos telefones: (47)
3376-2184/3376-1429
/9117-1583,

•

FB/FOTOGRAFIA

o casal, Wilmar
e Margid Ulrich
completaram 30
Anos de casados

(Bodas de

pérola), no dia 19.
"Grandes coisas
fez o Senhor, por

isso estamos

alegres"

Fabiane
Priebe acompanhada
do seu gato Maicon
Alves completa
mais um ano de

,

vida no dia 25,
felicidades é o que
deseja a sua irmã'
Liliane e sua mãe
Cátia

,

o casal, Edir e Adolar Konell comemoraram Bodas de Prata no dia 10 na

Igreja Evangélica Cristo Bom Pastor no Rio Cerro II, e os convidados foram
recepcionados na Sociedade Aliança. Quem deseja felicidades são os

filhos- Deise e Darlan e o genro Douglas ,-'_

•

,.-, , .

•

o casal mais idoso
, da comunidade

Apostolo Paulo do Rio
da Luz II, Georg e

Irene Beche
completam 65 anos

de casados no mês
de julho, e ele

aniversariou no dia
18, Felicidades é o

que deseja Inês \

Kanzler e Erica
, Mathias

Alvina da Rocha

completa idade'
<li nova dia 24.

Parabéns dos
filhos, genros,
noras, netos e da

amiga SandraComemorou
idade nova no

ultimo dia 14,
Vitória Alves

Vieira.
Parabéns da

,

filha Silvana e
• dos familiares

•

•

•

•

•
•

Comemora
idade nove; dia
20, Cristiane
Demarchi, e

seu filho Bruno
Augusto
completou 1
aninho dia 21.
Parabéns e

felicidades do
marido

•

r

\

I
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•

3371-2847·3275-2005

I CROMOART .

•

/ •

CE NT ER
SOM

COMUNICAÇÃO

por Max Pires e Ricardo,Daniell'reis
. . .. ,... . ..... "

www.centersom.com.br
.

!0'",,0 ,1m'! W!liWo='!� � oJ::;��Iik_k__
"

"�m"__

,

Via MSN ,

Domíngo, 01 da manhã, a história que me chega por amiga: .

- Fornos num vidente oumacumbeiro, essas coises, sabe como é, .. Eu e uma fulana
ei. Ela queria fazer uma "simpatia"prum cara, coisas da vida. Chegamos lá, o cara disse
"Preciso do nome inteiro e a data de nascimento do desejado". Então ela disse "Meu,
não sei .. .", Então o cere largou: "Delxa.,. Deixa, .. ELI procuro no orkut".

Não sei serns írnpreeslono ou fico assustado ...

•

Para marcar na agenda:
30dejunho: III FestadoVinil. .

Paulico e cia, promovem a terceira edição do evento agora na pista da ComBat, decorando a

casa na temática 60170/80 e discotecando nostalgia ali night long. Revirem o baú, curtir a
balada à caráter é o que há! .

01 de junho: Garota Jangada.
Muito charme e glamour em uma noite de passarela na Moinho Disco com a escolha da

representante do institute educional. Fazendo a trilha da noite, nada mais apropriado que o

repertório da OJ Mary Zander, a intitulada darling do meio moda/música,

Mais previews •

Baile de Férias:' a secretaria do C, A, Baependí anuncia para dia 8 de julho a data de seu'
,

tradicional evento Baile de Férias. Sobe ao palco para animar a noite a banda Scorpions,
,

Feijoada: 26 de agosto é a data marcada para a famosa Feijoada do Moa, que não deixa
nada a dever para' edições anteriores e desde já anuncia como atrações as requisitadas
bandas Papas da Língua e Os Chefes.

Théo Sasse e í.ais Alessandra de Marco

•

.

Agito em Indaial \

Final-de-semana agitado conta ainda com O Rappa
apresentando-se na noite de sexta-feira com exclusividade
na região no Main Stage do Cararnba's. Boa pedida
àqueles que querem matar a saudade de um bom show
nacional.

-

Cantata: (47) 3333 2275/www.carambas.com.br.

ladies First na Moinho Disco
Após bambar sua pista na semana passada com a

apresentação do OJ Fabrício' Peçanha, a Moinho Disco
abre as portas neste sábado fazendo um especial ao .'

público feminino.
I Até as 00h30 a cena será só delas, que têm exclusivo

começo de noite e ganharão drinks por conta da casa.

Passado o horário, a portaria liberará acesso ao público
masculino, que poderá curtir a.noite que será comandada
pelo renomado catarinense OJ Sandrinho.

Ingressos antecipados podem ser adquiridos ao valor
de, R$10,00 no' Posto Mime Matriz e loja Center Som

shopping. Contato: 9914 5442/ www.moinhodisco.com

Modelo e capa da Playboy Paola Rodrigues na Choperia Bierbude,
quando de passagem pela cidade integrando elenco da peça O Analista de Bagé

Thiago Hahn manda essa direto de Londres,
junto a um grande abraço para todos amigos da cidade.

ComBat 2 anos
Chico Piermann recepciona a todos nesta sexta-feira para comemorar os dois anos de aniversário das baladas ComBat em

Jaraquá do Sul. Fazendo a trilha da ocasião, OJ Mau Mau tocará set exclusivo, seguido de Vivi Seixas, No bar externei apresenta-se o

cada vez mais aplaudido MC Jack, com repertôrio hip-hop. No lounge, banda Coyte Jack agrada aos que preferem um bom pop-rock,
Ingressos antecipados para a noite aos valores de R$1 O ,00 femininos e R$15,00 masculines, nos postos Mime matriz e Reinaldo

Rau,'e lojas Center Som do shopping e Calçadão, Reservas e informações pelo telefone (47) 8405 5056, .

.

Nossos parabéns 90 amigo e seu empreendimento de sucesso, que neste período fizeram o nome de Jaraguá do Súl brilhar pelo
estado no meio do entrétenimento. .

" './
,

Frutos do mar
. Malvados.com.br

,

Bem-vindo o retorno do saudoso Zinho Batista à Jaraguá,
que agora agrega à cidade mais uma opção gastronômica
esbanjando variedade e sabor no especial da casa, que são
frutos do mar, '

•

l.:.ocalizado logo após o Colégio Abdon Batista na Epitácio
. Pessoa, o Zinho Batista abre as portas para almoço e logo mais
tarde às 18h30. Nos dois períodos a casa oferece como

opcional rod ízlo de frutos do mar,

j ."""",,--
,

,

Trocar de maríde é 'que nem

trocar de emp."egada: só .......

mudam os pr·obl'emas •

,

/I

o endereço das tírinhas (quase) diárias de André
Dahmer, um cara que gosta de cutucar o cotidiano com

vara curta,

RamofJ Schraulh e Paulo R, Santos Junior •

,
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Jaraguá do Sul:
-Posto Mime Matriz e Renaldo Rau
-Center Som Shopping e Marechal

Guararnirim
-Posto Maiochi

Oat di vivi seixas
filha do raul seixas I house

,

Ingressos Antecipados:
Feminino R$ 10,00/ Masculino R$ 15,00:

*Valores dos ingressos poderão sofrer
. alteração sem aviso prévio,

, ,

+ Info: www.sitecoll.lbat.com.br
-j

Reservas: 8405-5056

mc jack IcIVIle jack
hlp·hop • bar alllarno pOP rock • lounUB

•
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www_sitecombat_co
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IAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




