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Maristela Menne! critica falta
de planejamento do Samae

'
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. Adriana Galisteu tenta
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emplacar na Bandeitantes 'I
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;Itr;�Políticos vão a Chapecó
,

pedir .liberação de verba.

,
, '

'O prefeito Moacir Bertoldi (PL) e o vereador Jaime
Negherbon (PT), entregam hoje ao presidente Lula,
(em Chapecó, o projeto de implantação do sistema

integrado do transporte coletivo na cidade, o chamado'
Transjaraguá. O objetivo é garantir o empréstimo do
BNDES, superior a R$ 40 milhões, que terá que ser

autorizado até 30 de junho. Depois disso, qualquer
operação financeira fica vetada pela lei eleitoral e só

poderá ser feita em 2007, o que comprometeria o início

das obras. O presidente da Câmara de Vereadores,
Carione Pavanello, ironicamente, desejou "uma boa
viageIn aos dois" que, segundo o pefelista, ainda
d", "

acre Itam neste governo .

•

•

6 I JOVENS

Pesquisa relaciona consumo

de drogas com ociosidade

A falta de "ter o que fazer" para ocupar o tempo ocioso

é um dos fatores de risco mais relevantes quando o

assunto é o envolvimento de jovens com as drogas em
Jaraguá do Sul, segundo pesquisa apresentada ontem,
durante o 1° Seminário do Conselho Municipal de
Entorpecentes.
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5 I AGENDE-SE

Caixa Econômica realiza
Feirão da Casa Propria
A Caixa Econômica Federal realiza o 2° Feirão Caixa

. da Casa Própria hoje e amanhã, no Shopping Center
Breithaupt, das 10h às 22h. Quem quiser adquirir
imóvel novo, usado ou na planta, comprar material de
construção ou terreno terá orientação gratuita de
consultores e expositores sobre as condições de
financiamento, pré-requisitos e a documentação
necessária para participar da linha de crédito .
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61 CASO WEG

Gêmeos condenados a seis anos
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Camisa 9 se tornou o maior artilheiro da Seleção Brasileira em Mundiais, com 14 gols, um a mais que Pelé
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... EDITORIAL

A eleição presidencial está
ganhando contorno plebisci
tário e, pelo visto, só não será

definida no primeiro turno se a

candidatura de Heloísa Helena,
do PSOL, tiver um forte
crescimento. Essa é a previsão
de especialistas e cientistas

I políticos ouvidos pela "Agência
Estado" .Analistas já consul
tados compartilham. des ta
avaliação e' afirmam que a

"'"
.

-

•

disputaram o Planalto. O
cientista político Bolívar
Lamounier pondera que, com a

possibilidade de reeleição nos

'cargos executivos para um

segundo mandato, toda eleição
adquire "certa tonalidade

plebiscitária''. Quando olha

para o resultado da última

pesquisa Ibope, em que Lula tem
480/0 das intenções de votos e

Alckmin, '19%, Lamounier diz
,

.... A tendência foi ainda mais reforçada com a

desistência do pré-candidato do Prona, Enéas
Carneiro, por, problemas de saúde

disputa, centrada entre Luiz
Inácio Lula da Silva (PT) e

Geraldo Alckmin (PSDB),
ganhou o caráter de plebiscito.
A tendência foi ainda mais

reforçada no último final de

semana, quando o pré-candi
dato do Prona, Enéas Carneiro,
desistiu da disputa por

problemas de saúde. Em 2002,
seis candidatos disputaram a

presidência da República. Na
eleição de 1998, foram 12.

Antes, em 1994, havia oito

candidatos. E, na primeira
eleição presidencial após o

regime militar, 24 candidatos

• FRASE

•

,

que a disputa não é "plenamente
plebiscitária", porque não há

concentraçào das atenções dos
eleitores em urna única questão.
De acordo com ele, as denúncias
de corrupção não estão no

centro do debate. Heloísa
Helena pode ser "o fiel da

balança" para levar a eleição
para o segundo turno.Na

pesquisa Ibope divulgada no dia
13, a candidata do PSOL

,

recebeu 60/0 das intenções de
voto. No resultado detalhado da

pesquisa, ela tem 11% entre os

eleitores com maior instrução.
Ela é mais forte entre as

r

• CORREIO DO LEITOR

•
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Mesmo diante de um sonoro NAO da
Ciência e de exemplos bastante convincentes

I contrários à idéia, tem-se difundido que o

homem pode reproduzir ou restaurar a

integridade de um ecossistema tropical tão
complexo corno é a Mata Atlântica através do

plantio de algumasmudinhas de árvores.A idéia' ,

,

beira a ficção científica. E claro que não podemos
deixar de valorizar o esforço das pessoas que, na
mais pura das boas intenções, querem ajudar a
todo o custo na reparação do dano causado.
Embora isto seja urna forma de satisfação
pessoal, de observar os resultados a curto prazo
e viver da ilusão de que um ecossistema é urna

simples plantação de árvores.

Porém, nesta inocente forma de "ajudar" a
natureza pode-se, em vez disso, prejudicá-la,
contaminando o ecossistema com a introdução
de espécies de outros lugares - urna mesma

espécie de árvore, por exemplo, pode apresentar
variações genéticas em suas populações de
diferentes regiões separadas, às vezes, por uma
distância não muito maior do que 100 km.

Então, o que devemos fazer para salvar a

Mata Atlântica? Devemos ficar de braços
cruzados e resistir à tentação de plantar algumas
mudinhas de árvores? A resposta é que podemos,
de forma mais racional, usar nossos esforços em
outro sentido: impedir o desmatamento do que
resta. Ou seja; existem maneiras mais

inteligentes de ajudar a natureza do que plantar
árvores. Mas, antes de prosseguir, devemos
indagar o seguinte: quando se diz "proteger a

Mata Atlântica", afinal de contas, queremos

proteger a Mata Atlântica de quem? Quem
ameaça a Mata Atlântica? São os ET's? Não,

,

evidentemente. E o homem que tem levado a

Mata Atlântica a esta situação de quase
extermínio. Então, a Mata Atlântica deve ser

protegida de nós mesmos. Não mexer mais nas

áreas remanescentes é urna das medidas mais

•

"Você está metazenco perguntas e nem tirou os óculos escuros. E o mais
engraçado é que o dia está nublado"

.00 presidente dos EUA, George W. Bush, em uma tremenda bola fora, ao jornalista cego do Los Angeles Times, Peter
Wallsten.

•

•

mulheres, com 60/0, do' total,
contra 5% das preferências dos
homens. Entre o eleitorado com

•

renda mais alta, Heloísa Helena
recebeu 6% das intenções de
votos. Mas é urna missão quase

impossível, porque mesmo assim

terá de dobrar suas intenções de

votos, de 60/0 para 120/0, garan
tindo o segundo turno. No

primeiro turno da eleição de

2002, enquanto Lula teve
,

46,44% dos votos e José Serra

(PSDB) recebeu 23,200/0, outros
dois candidatos asseguraram o

segundo turno. Juntos,
Anthony Garotinho (PDT),
com 17,870/0 dos votos, e Ciro
Gomes (PPS) com 11,97% ,

reuniram 29,84% da votação
válida. J á as eleições pre si

denciais de 1998 e 1994, foram
vencidas por Fernando Henri

que Cardoso (PSDB) ,no pri-
.' .

metro turno, com respecti-

vamente, 53,06% e 54,270/0 dos
votos válidos. Um patamar
difícil de alcançar. O Brasil está
vivendo urna entressafra de

, lideranças, simplesmente não

há candidatos de peso à vista.

Os partidos vão de mal a pior,
e nem a função de produzir

,

lide rariças eles estão con-

seguindo cumprir.

•

<'

o deputado
DioneiWalter da
Silva escreve às

sextas nesta
coluna

Jaraçuá do Sul, riqueza
e diversidade

A história possibilita que os

povos possam refletir sobre o

passado, repensar o presente e

projetar o futuro. A história, da
nossa cidade é resultado das lutas

,

diárias danossagente, do que S01110S

e fazemos, e daquilo que quereluos
conquistar, A Assembléia

Legislativa guardava fragmentos
dessa nossa história, documentos.
que retratam desde ternas da

colônia, datados do séculoXIX, até
aspectos sociais e políticos das
últimas décadas. Cientes da

importância de democratizar o

acesso a essas iníormações do poder
legislativo e de reunir esses

fragmentos da história do nosso

município, acolhemos a

reivindicação dos pesquisadores
tocais do Arquivo Histórico

Municipal e buscamos o apoio da
Assembléia Legislativa para editar
o livro "DeJaraguá aJaraguádoSul",
lançado esta semana durante sessão

solene da Assembléia Legislativa.
A publicação traz diversos
documentos inéditos e muitos

outros que são pouco conhecidos
dos historiadores e da população
em geral. Por, isso o livro dá uma

contribuição fundamental para

I
I
•

I
L

facilitar o acesso às informações,
tanto para pesquisadores .quanto
para a cornunidade local. A

iniciativa, ao mesmo tempo que
contribui para elucidar infor

mações históricas, propicia que a

Assembléia Legislativa se aproxime
da população que representa.Além
disso, é urna demonstração da
relevância política que Jaraguá do
Sul conquistou, na dimensão do

poder legislativo, o que permitiu a

concretização dessa proposta.
O livro faz parte de UlU belíssimo

projeto chamado O legislativo
catarinense resgatando a história
da cidade, desenvolvido pelo
Centro deMemória daAssembléia

Legislativa. Face à impossibilidade
de contemplarmos com U1U

exemplar da edição todas as

entidades e pessoas físicas que
certamente demonstrarão inte

resse pela publicação, priorizamos
órgãos públicos e entidades guardiãs
da memória do município, tais

C01UO a biblioteca pública e o

arquivo histórico, que disponi
bilizarão o livro para consulta de

pesquisadores e interessados. O
conteúdo do livro também está

sendo apresentado em CD-ROM

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

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

"

e seráentregue a todas as escolas do
,

município, permitindo que

professores e estudantes tenham
\

acesso às informações.
A sessão solene de lançamento

do livro mareou o início das

comemorações dos 130 anos da .

colonização de Jaraguá do Sul, e

'fazemos questão de frisar a

contribuição importante que as

pessoas das mais diversas origens
'

tiveram na construção dessa
história. Foi C01U muito trabalho

que este povo transformou aquela
vila, desbravada por Jourdan e seus

homens, ern urna cidade bonita,
alegre e próspera, que se destacapela
pujança de seu parque industrial.
'A grandeza da nossa cidade está

justamente na diversidade dos

povos que a construíram. Tiaba-
,

Ihadores de várias partes do país
deram continuidade à saga des

primeiros itnigrantes e vieram, nas
últimas décadas, emprestar sua

mão-de-obra para impulsionar a

economia e tomar Jaraguá do Sul
urna cidade dinâmica, progressista,
com urna diversidade cultural ainda
maior Parabéns Jaraguá do Sul, por
sua gente e por essa história de luta,
trabalho e dedicação.

Brincando de Deus

,

óbvias, mais concreta, em prol de sua possível
recuperação. Embora esteja quase aniquilada
pelo homem, a Mata Atlântica tem urna

extraordinária força de auto-regeneração, desde
que, é claro ainda ocorra urna área bem

preservada nas proximidades caiu toda sua

integridade em termos fauna e flora.
A situação do ecossistema Mata Atlântica '

� .

é mais ou menos a seguinte: restam em torno de
15% em Santa Catarina (e 7% no País), sendo
menos de 1% de áreas bem preservadas (nos

,

grotões, locais de difícil acesso, onde o homem
não conseguiu destruir) e o restante de florestas
secundárias, ou seja, que já foram destruídas e

naturalmente estão se recuperando. E que força
natural é essa capaz de replicar urna área

devastada no entorno das florestas
,

remanescentes? São os bichos (dispersares das

sementes), insetos (agentes polinizadores), os

ventos, os micro-organisrnos decompositores
etc., ou seja, tudo o que faz parte da própriaMata
Atlântica, que corno se nota não é composta
apenas de árvores.

Só para dar um exemplo da força da natureza,
U1U único pássaro, um sabiá-laranjeíra, é capaz
de plantar em um ano 100 mil sementes de
árvores C01UO o palmito e a canela - e, se,

considerarmos sementes minúsculas corno das

figueiras e embaúbas, esse número anual chega
aos milhares. Ou seja, um único pássaro, ou até

ummorcego, é capaz de produzirmais mudas de
árvores,nativas do que a produção anual dos

maiores viveiros e muito mais do que qualquer
•

programa de distribuição de mudinhas de,

árvores, e sem custar um tostão (é bom lembrar

que ummuda de árvore não é uma árvore adulta,
ou seja, das milhares demudas, somente. algumas

.

se tornarão árvores adultas). Além disso, os

animais não discriminam outras plantas, corno
os cipós, por exemplo, que na Mata Atlântica
-_' "'.

sao tao importantes quanto as arvores - existem

cipós cujos frutos são apreciados por urna parcela
significativa da fauna, mais até do que muitas

árvores 'consideradas bagueiras (baga = fruto
,

muito apreciado pela fauna). Sem falar das

plantas aéreas que vivem fixadas 11as árvores,
corno as bromélias, orquídeas, cactos-de-árvore
(ripsalis) etc., cada urna corn sua função ecológica
� . -

tao importante quanto as arvores que as

suportam. Portanto, para que a floresta se

"regenere" espontaneamente, basta proteger a

área, por exemplo, cercando-a para evitar o

pisoteio de gado. •

Em toda a extensão da Mata Atlântica no

Brasil, ternos mais de 20 mil espécies de plantas
e 2160 espécies só de animais vertebrados
(mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes).
Espécies de animais invertebrados, corno os

insetos, por exemplo, ternos aos milhares, nas
mais bizarras formas. E todos estes organismos

,

vivem de forma ínterdependentes. Portanto; só
o plantio de árvores - aMata atlântica de Santa
Catarina tem 714 espécies - não resolve o

problema. Cabem aqui as palavras de U1U dos
mais renomados botânicos brasileiros, o Prof.
Dr. Ademir Reis (UFSC): "precisamos nos

desvincular dessa idéia de sermos pequenos
deuses, transforrnando a natureza à nossa

, .

imagem e semelhança"; e da Profa. Ora. Ana
,

Claudia Araújo (Univali), no ano passado, em
artigo publicado em jornais, "plantar algumas
espécies, meS1UO que nativas, pode nos satisfazer,
satisfazer nosso ego, nossa visão, mas de forma

alguma restaura o bem_que foi perdido" ..
Evidentemente, devemos incentivar o

plantio de árvores nativas da Mata Atlântica

para fins comerciais, paisagismo, proteção de

lagos artificiais, margens de rios (distantes de
fontes de sementes), mas jamais confundir esta
"plantação de árvores" com o "ecossistema Mata
Atlântica". Definitivamente, a Mata Atlântica
não é urna simples plantação de árvores! Para
salvarmos a Mata Atlântica, todo o nosso

empenho deve ser no sentido de assegurarmos a
preservação do que restou deste exuberante
ecossistema, um dos mais importantes do
mundo em termos de diversidade de vida, de
acordo com dados científicos.

O que restou é urna área tão pequena cuja
exploração não vai resolver os problemas
econômicos de ninguém. Se a destruição de
930/0 não acabou com a miséria, a destruição
dos 7% restantes (que é a situação atual da
Mata Atlântica no País), com certeza,
também não. Muito pelo contrário,
aumentará ainda mais a miséria na zona rural,
agravando os problemas C01U a estiagem, e

inviabilizará o desenvol-vimento de nossas

cidades, urna vez que as florestas garantem a

produção de água, em abundância e
•

qualidade.

Germano Woehl Jr, pesquisador titular e

Coordenador de Projetos do Instituto Rã-bugio para
Conservação da Biodiversidade
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CELSO MACHADO

... Início da obra
está previsto .

para começo
de agosto

\

}oinville/Chapecó - A

presença do presidente Luis
'

Inácio Lula da Silva (PT) hoje,
em Santa Catarina, acabou

provocando comentários

irônicos do presidente da
Câmara de Vereadores, Carione

•

Pavanello (PFL). Tudo porque
o prefeito Moacir Bertoldi (PL)
e o vereador [aime Negherbon
(PT), resolveram viajar a

Chapecó, no Oeste do Estado,
pouco mais de 400 quilômetros
(de carro), para entregar ao

presiderite o projeto de

implantação do, sistema

integrado do transporte
coletivo na cidade, o chamado

Transjaraguá. O projeto
depende de liberação de

empréstimo solicitado. ao

BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Social), já 110

governo do ex-prefeito Irineu
Pasold (PSDB), à época com o

nome de Transfácil. Irônico,
Carioue , pré-candidato a

deputado estadual, desejou
"uma boa viagem aos dois" que,
segundo o pefelista, ainda
acreditam "neste governo".
Negherbon, um petista que não
perde' oportunidade . para

elogiar Bertoldi, disse ter

esperanças de que Lula continue
trazendo recursos para Santa
Catarina e [araguá do Sul. Em

Jaraguá do Sul, PT e Pl.não são

aliados. O empréstimo, superior

CESAR JUNKES

Negherbon aproveita presença de Lula em se para tentar buscar recursos

a R$ 40 milhões, terá que ser

autorizado até 30 de junho.
Depois disso, qualquer operação
financeira fica vetada pela lei
eleitoral e só poderá ser feita

em, 2007. O início das obras do

Transjaraguá está marcado para
a primeira semana de agosto,
C01U contrapartida de R$ 3,7
milhões da empresa Viação

Canarinho na construção,
numa primeira etapa, de um

novo terminal central e cerca

de 180 abrigos para passageiros.
Depois de suprimir o porto de
São Francisco do Sul do roteiro
de viagens que faria a Santa

Catarina, hoje, a assessoria do

presidente Luis Inácio Lula da
Silva (PT), sem maiores·

OUTROS INVESTIMENTOS EM CURSOS
Além disso, a União já transferiu ao CefeVSC a Escola de Gastronom'ia
em Florianópolis é o mesmo processo está sendo discutido em relação
ao Cetim (Centro de Tecnologia Industrial Metal-Mecânico) de Xanxerê,
já que ambos os terrenos eram da União e os prédios foram construídos
com recursos públicos federais. "Somando as três unidades que
existem atualmente (Florianópolis, São José e Jaraguá do Sui), Santa
Catarina passa a ser o Estado com o maior número de Cefets do
Brasil, o que é fundamental para transformarmos essa rede em

Universidade Federal Tecnológica, interiorizando o ensino superior
profissional e gratuito no nosso Estado", diz a senadora Ideli. O projeto
de criação da Universidade Tecnológica já foi entregue pela senadora
e pela direção estadual do Cefet ao presidente Lula e ao ministro da

.

Educação, Fernando Haddad.
I

Projeto que reduz ICMS de
•

materiais está na Assembléia
. }ARAGUÁ DO SUL- C01U a

assinatura do governador em

exercício, Eduardo' Pinho
.

.

Moreira (PMDB) , seguiu para
a Assem-bléia Legislativa
projeto de lei do deputado
Dionei Walter da Silva (PT)
que reduz a alíquota do ICMS

(Imposto Sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços) sobre
vários materiais de construção.
A cesta básica de materiais de

construção contém uma lista
de produtos que terão redução
da alíquota de ICMS, dos atuais

·
170/0 para 120/0. C01U isso,

"

espera-se que seja estimulada a
,

. construção da moradia popular,
que 110j e tern carga tribu tária
estimada em 500/0 do custo. "O

governo federal já fez a sua

parte-reduzindo o IPI (Ill1POStO
sobre Produtos
Indus trializados) da ces ta

básica de mater iais de

construção. "Para dar impacto

•

,
I
•

,

,
I
I

I
,
I
L.,

a essamedida, precisamos que os

estados façam sua parte e

reduzam este imposto, que

responde por urna grande fatia
dos impostos embutidos 110

custo final", explica o deputado.
O parlamentar petista iniciou a

discussão da redução de
,

impostos da moradia popular em
.. 2005, C01U urna audiência

pública realizada na Assembléia

Legislativa e que reuniu

representantes das Acornacs

(Associações de Mate-riais de

Construção) de todas as regiões,
além da Cohab (Com-panhia de

Habitação) y de representantes
de diversos movimentos sociais.

Dionei trabalha na lógica de que
o acesso à moradia é U1U direito

,

constitucional de todo cidadão
e, portanto, é dever do Estado
buscar formas de facilitar o

acesso à habitação, já que o déficit
habitacional em SC atualmehte

•

é estimado em 168 mil moradias ..

explicações, também cancelou
a visita a Joinville, onde Lula

inauguraria a nova unidade de
ensino do Cefet (Centro
Federal de Educação Tecnoló

gica), e assinaria a ordem de

serviço .para o início das obras
de construção da unidade do
Cefet em Araranguá, no Sul do
Estado.A segunda e última
visita de Lula ao Estado, antes
de

.

sua homologação pelo
diretório nacional do PT como

candidato a reeleição, o que
deve ocorrer amanhã, em

Brasília, vai se resumir a

Chapecó (Oeste e base eleitoral
do pré-candidato a governador
José Fritsch). Lá, o presidente
deve chegar por volta de 10
horas e será recebido no

aeroporto Serafim Bertaso. Do

aeorporto, Lula, com o pré
candidato do partido a

governador, José Fritsch e

comitiva seguem para casa de
eventos, Char a Hall, onde
discursa no 2° Encontro de

Habitação da Agricultura
,

Familiar. As 15 horas, Lula
inaugura em Chapecó a

unidade do Cefet. Acom

panham a visita do presidente
Lula no Estado, Pedro Uczai

(presidente estadual do PT), o
pré-candidato a governador
José Fritsch, a pré-candidata a

senadora Luci Choinacki, a
.

senadora Ideli Salvatti e outros

parlamentares. O plano de

expansão dos Cefets em Santa
Catarina inclui a construção de
três novas unidades ainda em

2006 (joinville, Chapecó e

Ara-ranguá) e outras três ern

2007: Planalto Serrano
•

(Urupema), Alto Vale e Meio
. Oeste.

Samae tem de redimensionar

captação de' água, diz Menel
}ARAGUÁ DO SUL - A

prolongada estiagem na região do
Vale do Itapocu, que já está

comprometendo o sistema de

captação de tratamento da água
distribuída pelo Samae (Serviço

/

AutônomoMunicipal de Aguas e

Esgoto), levou a vereadora
Maristela Menel (sem partido) a

se manifestar na tribuna da
Câmara de Vereadores durante a

sessão da última quarta/feira.
- Segundo Maristela, é preciso,
. urgentemente, que a estatal

,

municipal .planeje estratégias e

redímensíone a estrutura

existente, sob pena de, daqui para
I frente, a população fique cada vez
mais à mercê de situações como

essa. "Nos últimos 44 al10S, eu

nunca vi uma coisa assim", disse 9-

vereadora, acrescentando estar

perplexa C01U a falta de

planejamento "não só para,
amanhã ou depois, luas para as

próximas gerações". Maristela

aproveitou para' questionar
aumento de 20% sobre a tarifa de

água em vigor desde janeiro de

2006, por decreto do prefeito
MoacirBertoldi (PL), sob alegação
de que o Samae necessita de mais
recursos próprios. "Como não ca
be àCâmara vetar o procedimento
do prefeito, coube a alguns de nós
apenas protestar. Mas, passados seis
meses, não se sabe que tipo de
investimento está sendo feito não

para armazenar água tratada, mas
para evitar que o sistema de

captação entre em colapso", disse
. 'o vereadora. Lembrou que
moradores de regiõesmais altas do

I

bairro Ilha da Figueira só

conseguem água através de
abastecimento com carros-pipa.

,

E1U requerimento, pediu que a

mesa diretora do Legislativo
convoque o diretor presidente do
Samac, Luis Fernando .Marcolla,

. para que vá à Câmara dar

explicações. (Celso Machado)

• MOSAICO
•

pol itic a@jornalcorreiodopovo.com.br

Apoio à bananicultura .�
As Secretarias de Desenvolvimento Regional de Jaraguá do Sull
e Joinville, Epagri e Sebrae assinam na segunda-feira (26), às
15h30min, no auditório do Sesi, documento que oficializará o

Arranjo Produtivo Local da Bananicultura da. régião Norte do

Estado.Segundo dados da Epagri, o APL atenderá os 558�
produtores de banana das associações de Corupá, Jaraguá d&
Sul, Guaramirim, Schroeder, Massaranduba, São João dtf

,

Itaperiu, Barra Velha, Joinville e Garuva. São recursos fínanceros'
que totalizam R$ 450 mil b

,

Definido
Objeto de alguns
questionamentos, o

projeto do prefeito
Moacir Bertoldi (PL)
que institui a Guarda'
Municipal será objeto
de audiência pública
requerida pelo
vereador Eugênio
Garcia Moretti

(PSDB). Será no

próximo dia 28

(quarta-feira), às 19
horas, na Câmara de
Vereadores. Com ás
portas abertas para
todo e qualquer
cidadão,

Devendo.
Até o dia 8 de maio deste
ano, 19 empresas de

. construção deixaram de
receber mais de R$ 2,7
milhões e no dia 18 oito

.

empresas ainda não tinham
recebido cerca de R$ 371
mil. A denúncia é do

deputado estadual .

Francisco de Assis Nunes

(PT), contra.o governo do
Estado. Referia-se a 55

ginásios de esportes e

obras inacabadas do

governo passado,

Segurança
"Sei que a fome do ,governo

J)

...
, '",!

, )

'r!
'1
-'

Suspiros 1
Ofício do Badesc

(Banco de Fomento de
Santa Catarina) trouxe
alívio à administração
municipal. Confirma a

.

liberação de R$ 4
milhões tomados por
empréstimo
recentemente. Agora,
na prefeitura, corre-se

atrás de outro tanto

para fechar o custo da
arena multiuso (sem
mobil i ári o e

equipamentos). Dos
R$ 12 milhões
iniciais, subiu para R$
14 milhões.

•

e empregar os seus

políticos em qualquer
órgão, sejam esses

cornpetentes ou não". Do

deputado estadual Joares
Ponticelli (PP), citando a

alta rotatividade no

comando da PM: em 3

, t

}

,
"

anos e meio, cinco
comandantes. "Todos
saíram dando explicações
à própria Polícia", atacou o

parlamentar.

Certo
o comando da PM de

Jaraguá do Sul está correto

quantd a não permitir
extravagân,cias que

•

possam por em risco a

vida, de terceiros em jogos
do Brasil ou provocar
acidentes. Contra a

Austrália, por pouco um

imbecil não caiu de cima
de um carro e morreu. Se

Suspiros 2
Menos mal, a Câmara
deu uma mão na roda .

e aprovou projeto do
Executivo que permite
a comercialização
com publicidade de

espaços da arena. O

projeto não especifica
o tipo de publicidade e

nem o custo do metro

quadrado. Por isso, a

lei ainda deverá ser

regulamentada. Por

exemplo, bebidas e

. cigarro onde se

pratica esportes, será

permitido?

.

acontecesse, ainda iria
•

complicar a vida de quem
o atropelasse.

Verdades
"Há homens que lutam um

dia. E são bons. Há
homens que lutam muitos
dias. E são melhores. Há
os que lutam anos. E são
excelentes. Porém, há os

que lutam por toda vida,
Estes são os

imprescindíveis," Leonel
de Moura Brizola, morto há
dois anos e líder, até hoje
do PDT..

b
rI
')

Haja!
Até quarta-feira (21) a

Câmara de Vereadores

já havia aprovado
nada mais que 110

indicações dirigidas
este ano às diversas
secretarias, aí
incluídos Fujarna,
Codejas, Samae e

.etecétera. Indicações
são pedidos para o

Executivo atender
serviços de rotina,
que deveriam ser

executados todos os

dias, Perde-se tempo,
gasta-se papel só
para lembrar o que
não é feito,

,

E dose!

•

.

Nesta época de eleições,
tem gente ligada a

partidos políticos que
acha que todos os

jornalistas não lêem nada.'
Ou que tudo é, de fato,
notícia por estas bandas,
onde alguns partidos
existem apenas na

formalidade do cartório
eleitoral. Com certeza, por
falta do que fazer, passam
o dia entupindo sites com

bobagens. Dá um tempo,
né?
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GAVETA: PLC FOI REJEITADO NO DIA 13 'POR EMBUTIR A CRIAÇÃO DE CARGO DE CONFIANÇA• POUCAS & BOAS
. ,

•

•••'Coletiva 1
Prefeito de Guaramirim, Mário Sérgio Peixer (PFL), concede hoje
entrevista coletiva à imprensa, às 9h30, na sala de reuniões da
Prefeitura. Na pauta, a segunda edição do projeto "Comunidade
em Ação", o repasse de R$ 50 mil para as obras da Apae, a

programação de aniversário do município e a 1 a Stammtisch de
Guaramirim.

•

•

I

I
i
1
I
,

,

•
)

•

CESAR JUNKES
o projeto. "Acabaram de fazer
concurso público e enviam um

projeto criando cargo e

concedendo reajuste do salálio
dos diretores. A bancada votará
favorável ao novo projeto, l�as
desde que não venha atrelada a

criação de nenhum cargo",
resumiu Bylaardt, acusando o

prefeito de usar de "má fé" para
confundir os vereadores e a

,-- ----

CAROLINA TOMASELLI
Coletiva 2
o novo Centro Cirúrgico
do Hospital Municipal
Santo Antônio também é
um dos temas da
coletiva. Aliás, merece

atenção especial da

administração, que
prometeu construir o

centro durante a

campanha de 2004. A
obra está paralisada
desde novembro do ano

passado, como mostrou
O Correio em

reportagem publicada
na semana passada.
Faltam R$ 600 mil para
conclusão.

Esperança
Depois do prejuízo ao

perder duas das cinco
cadeiras que ocupava na

atual legislatura, PMDB de

Corupá vê uma luz no fim do
túnel. Se a presidente da

Casa, Bernadete Hillbrecht

(PPS), apesar de não

pretender, resolver pedir
licença do cargo para se

dedicar à campanha para
deputada estadual,
assumirá em seu lugar o

primeiro suplente do PMDB,
Ingo Heideke. E, se ela se

eleger, melhor ainda. A
bancada peemedebista
ultrapassa definitivamente a

do Pp, também com três
vereadores.

... Os nove vereadores
. .

assinaram ofício

pedindo ao Executivo
envio de novo projeto

GUARAMIRIM - O projeto de
lei complementar que trata do

reajuste do salário dos diretores
das escolas e dos centros de

.educação infantil da rede

municipal, rejeitado pelos
vereadores no último dia 13,
voltará a plenário na próxima
terça-feira. Com a presença dos

profissionais a quem se destina
o projeto, o líder da bancada do
Pl; Alcibaldo Germann,
solicitou que o PLC fosse
votado novamente na sessão de

ontem, com base no artigo 52
da Lei Orgânica do município.
Mas o vice-presidente da Casa,
Evaldo Junckes (PT), lembrou
que o artigo exige que o

Executivo envie novamente o

projeto para a Casa.
O ofício solicitando o envio

do projeto pelo Executivo,
'assinado pelos nove vereadores,
foi encaminhado ainda ontem

para o prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL). Mas com uma

diferença: os vereadores querem
um projeto que trate somente

categoria.
O líder do governo, Luiz

,

Antônio Chíodíní (PP), disse
,

que ao embutir o reajuste dos
servidores no projeto que cria

cargo de confiança, o prefeito
pretendia "ao mesnlO tempo ,

valorizar a funcionária (a quelll
seria destinado o cargo de

ãssessor) e também os diretores".
O projeto precisa ser votado

em dois turnos até, 110 máximo,
,

quarta-feira, para que os diretores
recebam o reajuste no salário este

mês. Todos os demais funcionários

públicos do município já têm o

reajuste garantido na folha de

paga-mento deste mês, com a

apro-vação dos projetos de

reajuste salarial e reclassificação,
aprovados pelos vereadores no

começo do. mês, mas que não

incluía os diretores de escola, o
que foi surpresa para muitos. A
Prefeitura paga o salário aos

servidores sempre no dia 30.

,

Segurança
A pedido das Câmaras
de Dirigentes Lojistas
de Santa Catarina, o

deputado Dionei da
Silva (PT) agendou
audiência pública em

Florianópolis, para
discutir questões de

segurança no trânsito e

vegetação nas margens
das rodovias. A
audiência está marcada
para o dia 27 de junho,
às 9 horas, no plenário
da Assembléia
Legislativa. Também por
solicitação do deputado,
a Comissão de

Agricultura da
Assembléia Legislativa
realiza seminário sobre
"Cooperativismo" no '

município de Araquarl.
O debate acontece hoje
na Câmara de
Vereadores, a partir das
14 horas.

Reviravolta
A mudança pode causar um

giro de 3600 nas

negociações para eleição
da nova Mesa Diretora da
Câmara. De um lado, PP e

PSDB, da base aliada do

governo municipal, que
somam quatro vereadores.
De outro, o PMDB, que
também ficaria com quatro.
Neste caso, a decisão
ficaria nas mãos do
vereador Lauro Twardowski,
que junto com Bernadete,
deixou o PMDB no ano

passado para fundar o PPS,
inconformado com as

cobranças de oposição
acirrada à administração
municipal. As conversações
já estão acontecendo ...

-
•

Líder do governo justificou dizendo que .intenção era valorizar funcionários

do reajuste dos diretores de
escolas e centros de educação
infantil. No PLC original, o

prefeito embutia a criação de
um cargo de assessor para a

Secretaria de Administração e

Finanças, motivo que levou a

rejeição do projeto, C01U voto de
Minerva do presidente da Casa,
Marcos Mannes (PSDB). A

,
.

bancada do PP foi favorável e

as dos PMDB e PT votaram

, .

contranos.

Ontem, os discursos foram
direcionados aos profissionais
da educação presentes na sessão,
com os vereadores das bancadas
de oposição justificarido os

votos contrários. O líder da
bancada do PMDB, Osni

Bylaardt, ressaltou que não

concorda com a criação de mais
cargos de confiança. na
administração, por isso rejeitou

I
,

I .'

Presidente da Câmara apela ao Executivo para discutir contrato
GUARAMIRIM - "Peço C01U

veemência que o prefeito acate

o convite de vir à Câmara e

esclareça esta situação, para gue
a gente possa informar a

população sobre o que está

acontecendo por trás dessa
cortina". O apelo é do" presi
dente da Câmara de Vereadores,
Marcos Mannes (PSDB), em
torno da resistência da adminis

tração municipal em discutir os
rumos do saneamento básico em
Guaramirim. O contrato com a

Casan venceu há um ano.

Na. quarta-feira, Mannes
conversou por telefone com o

presidente da Casan, Walmor de
Luca, que na semana passada
enviou ofício em resposta ao

ampliação da rede de água. Em
reportagem publicada na terça
feira, O Correio mostrou

famílias do Bairro Corticei

rinha, que dependem da política
•

da boa vizinhança para ter água.
,Com o mesmo problema,
Mannes citou também os bairros
Bananal do Sul, Rio Branco,
Tibagi, Brüderthal, Figueirinha
"e várias localidades. com
problemas de extensão de rede.
Não podemos mais empurrar
com a barriga. Precisamos ser

, atuantes, responsáveis, e fazer
com que o proc�sso tenha

rapidez, e não seja discutido
apenas entre quatro paredes",·

-

disse.
,

O vereador defende a

renovação do contrato com a

Casan, que recentemente

apresentou na Câmara de
Vereadores proposta de gestão
compartilhada para adminis

tração dos serviços. ''A Prefei-

Legislative de Guaramirim.

Nele, informava que "por força
de disposições legais, a Casan está
impedida de realizar

..

Comparativo
A administração municipal
vai investir este ano 0,160/0
do orçamento no setor de
Cultura em Jaraguá do Sul,
com população superior a

130 mil habitantes. O

percentual representa, em

reais, cerca de 330 mil.
Somado a duas

suplementações totalizando
R$ 110 mil, o valor total não

passará de R$ 500 mil.

Enquanto isso, a Prefeitura
,

de Itajaí, município de porte
semelhante a Jaraguá do
Sul, destinará R$ 4 milhões

para a Cultura.

.. . , .

mvestimentos ern muructpios
. - ,

com os quais nao mantem

contrato de concessão regular,
como é o caso de Guara
mirim ... ". De Luca também
informou que não obteve

resposta da administração
municipal sobre a proposta de

renovação da companhia, e pede
apoio do Legislative para superar

Convite •

O líder do PP na Câmara
de Vereadores de
Guaramirim, Alcibaldo
Germann, pediu ontem

I

para que a Mesa
Diretora da Casa envie
ofício convidando a

secretária executiva da
Amvali (Associação de

Municípios do Vale do

Itapocu), Maria Tereza
Nora, a participar de
sessão. Germann quer
informações sobre

repasse de verbas pelas
Prefeituras de
Massaranduba e

Schroeder ao Lar da

Criança Marcos Valdir
Moroso, em

Guaramirim. A entidade
atende também os dois

municípios que, até
onde sabem, não
contribuem com um

vintém para manutenção
do Lar. Ontem, foi
aprovado em segundo
turno projeto autorizando

repasse mensal de R$ 7
mil, recursos do

Orçamento do

Legislativo.

--' ",

tura nao val ter competência
•

administrativa e financeira para
tocar os serviços de água e esgoto
110 município. Não varnos ter os

recursos para fazer as melhorias
'" , ,

e os mvestimentos necessanos,

E penso que ternos obras bern
. "

mais urgentes , argumentou
Mannes, para quem o con-trato

d do.ooré "
eve ser renova o, porem com

algumas melhorias", em
,

referência às exigências com

relação aos investimentos a

serem feitos pela companhia.

•

o impasse.
O presidente da Câmara

ressalta que a população está

sendo a maior prejudicada, pois
a atuação da Casan está

resumida às manutenções, semBaixaria ,

Prefeitura de Guaramirim
realizou no último final de
semana o Festival

Municipal da Canção, no

Parque de Exposições
Perfeito Manoel de Aguiar.
Estranho foi a imprensa não
ter sido informada .sobre o

evento. Talvez tenha sido
até melhor para quem I

,

promoveu. O resultado do
concurso não agradou a

todos; a ponto de causar .

uma baita confusão, com
direito' a socos e pontapés.
Teve gente que saiu de
fininho para não ter que dar

•

•

Mídia Regional promove Seminário sobre Eleições,em Florianópolis•

�.

•

FLORIANÓPOLIS (CNR) - A
Associação dos Diários do Interior
de Santa Catarina - ADl/SC e a

Associação Catarínense de
Emissoras de Rádio e Televisão -

ACAERT - promovem a partir',

de hoje até domingo, Seminário
sobre as Eleições 2006, ern

Florianópolis. O objetivo das duas'
entidades é orientar editores,
jornalistas e radialistas sobre a

legislação eleitoral, principal-

tranqüilidade do processo. Além
disso, amulta para quem fizer algo
errado é de R$ 106 mil", explicou
Ranieri Bertoli, presidente da
ACAERT O Seminário contará
com a participação de técnicos do
TRE/SC e da Associação Brasileira
de Emissoras de Rádio e Televisão
- Abert.

Já aADl/SC reúne os editores
chefes dos jornais associados 110

f
. sábado e domingo, 110 sala de

mente no que se refere à cobertura
jornalística do pleito. OSeminário
da ACAERT será realizado hoje,
no auditório do Tribunal de
Contas do Estado - na capital.
Cerca de 200 radiodifusores,
radialistas e assessores jurídicos das
emissoras associadas devem parti
cipar do evento. "Ern época de

eleição, nossa entidade sempre

promove esse Seminário. Quere
mos contribllir. para ·a

convenções do Hotel Floph. Na
oportunidade, também será

debatido o plano de cobertura da
Central de Notícias Regionais, que
produzirámaterial jornalístico das

eleições para os diários da ADl e
emissoras de rádio da ACAERT
Os editores também terão a

oportunidade de visitar as

convenções regionais doPMDB e

PT, que devem escolher seus

candidatos. (Marco Aurélio)

,

,

.

"

•

•
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130 ANOS: PERSONALIDADES RECEBEM LIVRO

CARLOS BRANDAO

l
,

I,

� Deputados se reúnem
J

no Clube Baependi para
entrega de obra que
resgata a história local
8

.
/

JARAGUÂ DO SUL - A pri-
1

meira sessão da Assembléia Legis
lativa de SantaCatarina, realizada

,

em Jaraguá do Sul, aconteceu na

noite da ontem, no Clube
'Atlético Baepel1di, para o

�ançamento do livro "De [araguá
,.'

a Jaraguá do Sul", edição histórica
1 sobre o município. A Sessão
,

.

'Solene da ALESC e o livro sâo
, 'resultado de uma solicitação do

deputado DioneiWalter da Silva

'(PT), com o objetivo de resgatar a
história de Jaraguá do Sul. ''A.

,

publicação contém cópias de todos
os documentos relativos aJaraguá

r

que estavam arquivados na
J Assembléia Legislativa desde
,

r. 1883 até o presente ano", conta
1 Dionei. O evento abre as

�.

comemorações de 130 al10S de

[aragua do Sul.,
.

J COIUO forma de relembrar os
colonizadores e as principais

.

personalidades que contribuíram
( direta e irtdiretamente para o cres
( cimento do município, a Assem-
,

" bléia Legislativa fez a entrega
, solene da publicação para 57

pessoas que, pessoalmente, ou

,

•

• •

PIERO 'RAGAZZI DE FREITAS

Jourdan.
EIU seus discursos, os deputa

dos federais e estaduais discorreram
sobre o desenvolvimento econô

mico e o caráter empreendedor da '

gente que emJaraguá nasceuou que
para cá veio. Falando emnome dos

homenageados, o empresário e ex
deputadoUdoWagner, ressaltou o
brilhante trabalho dos historia
dores. "Este livro só foi possível
graças aos historiadores de nossa

cidade", disse. Historiadores como
EugênioVictorSchmõckel, UIU dos
homenageados in memorian,
representado na solenidade por sua
viúva, Brunilde Manhke
Schmôckel.

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

Vice-prefeita Rose Vasel (centro) recebeu placa marcando os 130 anos

sotaque daqui é muito agra-
•

dável", elogia. Além disso, a

família deseja ter uma visão

panorâmica das terras encontra
das pelo Coronel [ourdan.
Segundo o bisneto, o clima
chuvoso não deve permitir que
eles subam o Morro das

Antenas, porém, o sonho de ver
a cidade do alto vai continuar,
pelo menos até a próxima visita.

Enquanto isso não acontece,

MariaJosé, Miguel Fernandes e

a esposa Regina Lúcia Medina
•

Serviço) ..
. Para participar dessa linha'

de crédito, o imóvel deve estar

ou ser construído ern área

residencial urbana. O in te

ressado não pode estar cadas-
,

trado no Cadin (Cadastro de

Inadimplentes do banco

Central) --e 110 Serasa (Centra
lização de Serviços Bancários SI
A. A restrição no SPC (Serviço
de Proteção ao Crédito) não

impede a obtenção do finan
ciamento.

Os subsídios concedidos
COIU recursos do FGTS variam

conforme a tenda familiar. dos
beneficiários. Esse tipo de

--

Bisnetos de Jourdan mostram que espírito desbravador está no sangue

. ,I" 'ill .� .

Bisnetos de Jourdan, deputado Dionei, Manequinha e dona Bruni/de

representando familiares - muitos
•

já falecidos -. foram fundamentais
•

para o crescimento institucional
e econômico de Jaraguá do Sul.'
Personalidades e representantes
de instituições centenárias e de
entidades representativas estão

entre os homenageados. Entre eles
se destacam dois nomes, Miguel
FernandesJourdan eManoelRosa,
"seu" Manequinha. O primeiro é

descendente direto - bisneto - de
Emílio Carlos Jourdan, desbra
vador e fundador da colônia de

Jaraguá (que em língua indígena
quer dizer Senhor do Vale). O
segundo é descenden-te dos

• •

pnmetros negros escravos que
. .

chegaram a região trazidos por

comenta que costuma viajar,
principalmente para lugares
exóticos. Mesmo o município
não se enquadrando mais nesta

característica, a admiração da
família Jourdan por [araguá é

evidente. "A valorização que a
"

cidade dá ao 110SS0 bisavô é

comovente", diz.
Para o engenheiro Miguel

Fernandes, I poder caminhar
pelas ruas da cidade e conversar

COIU as pessoas é um dos
melhores passatempos. "O

O acesso ao financiamento
imobiliário da Caixa é

concedido para famílias com

renda mensal entre R$ 350 e R$
1.750. Os subsídios podem ser ,

tanto por meio de taxas de juros
mais baixas quanto pela
liberação de valores para ajudar
o beneficiário a completar o

valor de compra ou construção
do imóvel. Entre as vantagens .

estão a garantia de conclusão do
imóvel na planta, financi
amento de até 100% do valor
do imóvel, prazo de até 20 anos

para pagar e possibilidade de

pagamento com o FGTS (Fundo '

de Garantia por Tempo de

I

Jourdan, participam de alguns
eventos até sábado, dia que
voltam ao Rio de Janeiro. Hoje
de manhã é provável que

conheçam a empresa Weg.
Amanhã é a vez de ter a pre

sença marcada na Noite de

Queijos e Vinhos, na Recreativa
Duas Rodas. Nos momentos

livres, conforme explica Miguel
Fernandes, a família pensa em

reviver outros locais e história,
como por exemplo, o Parque
Malwee.

,

,

"

;, Feirão da Caixa orienta sobre financiamento da casa própria
.financiamento é destinado a

famílias com renda acima de R$
1.750 até o limite de R$ 4.900,
e valor do imóvel até R$ 80 mil.
Por exemplo, famílias com

renda mensal de até R$ 1.750
têm taxa de juros de 6% ao ano,

enquanto famílias com renda
mensal entre R$ 1.750,01 e R$
3.900 têm juros de 8,16%

,

anuais. O cálculo do subsídio
considera o valor do imóvel e a

renda familiar bruta, e quanto
menor for a renda da família,
maiores são os subsídios. Outras

informações
•

no site
.

kx:aweb.a:mb:

JARAGUÂ DO SUL - Os
, descendentes do Coronel
�

_.

L

" Emílio Carlos Jourdan, funda-�

c dor de Jaraguá do Sul, conversa-
ram COtU a imprensa na manhã

, de' ontem, no gabinete do pre-
, .

,
feito. No município desde

,', quarta-feira, 21, os irmãos Maria
José [ourdan de Aquino eMiguel

;, Fernandes Jourdan parecem ter

o mesmo dom do bisavô:
,

'

•

desbravar o mundo.
Com a vida centralizada no

Rio de Janeiro, Maria José
1
'

_.

JARAGUÂ DO SUL - A Caixa
Econômica Federal realiza 02°
Feirão Caixa da Casa Própria
hoje e amanhã, no primeiro piso

: do Shopping Center Breithaupt
�

(ao lado do Magazine
, Breithaupt). das 10h às 22h,

�. Quem quiser adquirir imóvel
" novo, usado ou na planta (para
',; construção), comprar material
-t: de construção (para reforma ou

ampliação de imóvel usado) ou

,

,. � .

terreno tera onentaçao gratuita
de consultores e expositores
sobre as condições de finan-,

. ",. .

ciamento, pre-requisites e a

", documentação para participar.. .'

da linha de crédito.

."

•

(Daiane Zanghelini)

1
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Greve da Receita
I

Na próxima segunda-feira, representantes da Acijs e Apevi
,

participam de uma reunião em Itajaí, juntamente com outras
. .

Associações Comerciais para tratar sobre alguns pontos
relevantes à áreantemacional, tanto em exportação quanto na

importação. Como foco principal, o atual problema' da qreve
da Receita Federal, onde estará participando desta o Delegado'
da Receita Federal, D. Jackson Corbari. A entidade pede que as
empresas repassem quais são os problemas mais relevantes em'

relação as ,dificuldades enfrentadas tanto na exportação quanto
na importação, com a greve.A intenção é tentar buscar uma saída
para estes problemas.Comentários poderão ser encanunados
pelo e-mail cambra@portalcambra.com.br.

I

Brasil e Japão
A Weg Química,
empresa do grupo Weg,
firmou acordo para
aquisição de tecnologia
da empresa japonesa
Nippon para produzir.
tinta ecológica. A

parceria foi firmada na

semana passada,
) depois da visita do

gerente de vendas da

Weg, Reinaldo Ricchter,
ao Japão. Um, dos .

produtos da empresa
'

catarinense que irá para
o país asiático é uma

tinta tolerante à ,

umidade (epóxi). O
acordo também
permitirá à Weg
produzir tintas

,

anticrustantes isentas
de estanho para a
,

pintura de cascos de
navios. Com a

.
.

tecnologia, a empresa, .

completa a sua linha de
tintas marítimas e terá a

exclusividade para a

América latina na venda
do produto.

Emprego e renda
A taxa de desemprego nas seis

regiões metropolitanas do país
passou de 10,4% em abril para 10,2% .

em maio, segundo a Pesquisa
Mensal de Emprego do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística).
Já a renda do trabalhador subiu 1,3%
em relação ao mês anterior.A taxa de
desemprego repete a variação de
igual mês do ano passado e

representa a menor para os meses de
maio desde 2003. O IBGE, no entanto,
considera a taxa como "estabilidade
estatística" .

Regiões
Na comparação regional em relação
a abril, o instituto observou variação
significativa da taxa de desocupação
apenas na região rneíropoltana de
Recife (de 16,5% para 15,0%).
Já no confronto com maio de 2005,

"

duas regiões apresentaram alteração
no indicador: Recife (de 12,8% para
15,0%) e, com movimento inverso,
Salvador (de 15,90/0 para 13,5%). Nas
demais regiões, o quadro foi de
estabilidade.

Setor
Segundo o IBGE, nenhuma atividade

apresentou alteração significativa no

número de ocupados na comparação
com abril. Porém, na comparação
anual, o desempenho de Serviços
prestados à empresa, aluguéis,
atividades imobiliárias e

intermediação financeira, obteve um

crescimento de 6,3%. Em termos de

qualidade de trabalho, na comparação
anual, o contingente de trabalhadores
com carteira de trabalho assinada no

setor privado cresceu cerca de 3,13%.

. Curso
o Instituto Eneagrama
inicia no dia 4 de julho,
em Jaraguá do Sul, um

curso aplicado à gestão
de pessoas, O módulo é

dirigido a executivos,
empresários e líderes, e

será ministrado por
Márcio Schultz e

Ricardo Castelo Branco,
'. .

A atividade conta com a

parceria da Acijs e da

Apevi, com a proposta
de ajudar na melhor

compreensão das'
razões que estão por
trás de cada um dos
diferentes

comportamentos dos
indivíduos do grupo de
trabalho. Mais

informações e

inscrições pelo telefone

(47) 9982-0926.

Renda·
•

.
O poder de compra aumentou 1,3%
em maio em relação a abril. O ren

dimento médio real (estimado em R$
1.027,80) teve ganho real de R$ 13,57
em relação a abril. Em relação a maio
de 2005, o aumento foi de 7,7%'
(ganho de R$ 60,18).Por região, houve
avanço em todas as regiões em rela

ção ao mês anterior: Recife (4,5%),
Salvador (O ,6%), Belo Horizonte

(2,1%), Rio de Janeiro (0,5%), São
Paulo (1,6%) e Porto Alegre (1,5%).

,

"

• INDICADORES ECONOMICOS

,

EURODOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,233 2,235 11 COMPRA VENDA
,

It 2,814 2,815PARALELO 2,293 2,397
PESO (Argentina)

. TURISMO 2,180 2,343 11
I 0,726 0,735 11

. . .

• BQI.1SAS OE VALORES • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇAO

It BOVESPA 34.316 ,0,670/0
It DOW JONES (N. York) 11.019

.

-O 550/0

It MERVAL (8. Aires) 1.577 ,O 11%

II NIKKEI (Tokio) 16.951 1,390/0

0,731

• CUB maio
.'

R$863,55

,

I

,
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COMEM: ORGANIZA SEMINARIO
" '

• OCORRENCIAS POLICIAIS
.

•

Colisão I'
Três pessoas morreram, quatro ficaram gravemente feridas,
duas sofreram lesões leves e quatro saíram ilesas em um

acidente que envolveu cinco carros em Pouso Redondo. A
colisão aconteceu no Km 171,4 da BR 470, às 15h de

quarta-feira. O Sr. O.A.M., 59 anos, a Sra. Z.P.M., 50 anos

e o menino M.M.A., 5 anos, estavam no veículo VW/Gol de
Gaspar e foram as vítimas fatais do acidente.

_

•• ,

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

KELLY ERDMANN
comenta o professor.

/

'E a partir destes dados que o

Conselho Municipal de Entor

pecentes deve articular políticas
públicas para resolver o problema,
pelo menos é essa a intenção do

presidente do Comen e sargento
da PolíciaMilitar, Gilmar Colasio.
Ele diz que é preciso controlar e

retardar o início do consumo,

sendo que para isto, são neces

sárias atividades de conscien-

tização e lazer. ;
O 1 o Seminário do Com�ll

ocorreu 110 auditório da Unerj
durante amanhã de ontem, Além

,

da divulgação dos dados da
pesquisa realizada pelo professor

,

Valdir dos Santos, os participantes
v

assistiram à palestra do procu-
rador de Justiça de Santa Cata

rina, Anselmo Jerônimo de
Oliveira. Para finalizar, as enti

dades que atuam na prevenção e

recuperação de dependentes
químicos (Alcoólicos Anônimos,
Caps, Gama, Irevi, entre outras)
apresentaram os trabalhos que
desenvolvem.

� Pesquisa realizada

por professor indica
que os adolescéntes
não têm o que fazer

}ARAGuÁ DO SUL - A falta
de altemativas para ocupar o

tempo ocioso é um dos fatores de
risco mais relevantes quando o

assunto é o envolvimento de

jovens com as drogas. A compro-
,

vação veio através de uma

pesquisa apresentada ontem, 22,
durante o 1 o Seminário do
Comen (Conselho Municipal de
Entorpecentes). \

De acordo com o coorde
nadar do trabalho, professor
Ademir dos Santos, 2.574
estudantes entre 13 anos e 18
anos foram entrevistados ao longo
dos últimos meses. Participaram
da amostragem intitulada de
Risco Social x Relação de Uso de

Drogas, alunos de 23 escolas
jaraguaenses. O objetivo foi
identificar quais são os motivos

Furto de veículo
Foi furtado o veículo Fiat!
Palio ElX, placas MAO
6405, ano 2000 de cor

branca. O carro estava no

estacionamento da Acijs,
Bairro Czemlewlcz. O furto
aconteceu entre às
18h30min e às 22h30min
de quarta-feira.

l Colisão II
•

O condutor O.O.R" 37

anos, morreu e o

passageiro N.G.l. ficou
.J gravemente ferido em

uma colisão na

madrugada de quarta
feira, A moto em que

,

eles estavam bateu

•

,

•

contra um veículo não
identificado no Km

138,4 da BR 116 em

Santa Cecília.

•

,

•

, Sumiu
Furtaram uma carteira que
estava dentro de uma: casa

na Rua Paulo Kraemer,
Bairro Água Verde. O furto
aconteceu na tarde de

quarta. Na carteira
estavam documentos

pessoais, cartões de
crédito dos Bancos

Bradesco, Itaú e Banco do

Brasil, e R$ 10,00.

Capotamento
A passageira do veículo

GM/Corsa Wind de

Joinville, Sra. H,S.Z.,
63 anos, morreu após o

carro capotar na tarde
de quarta. O condutor
do veículo O.Z.N., 67
anos, sofreu lesões
leves, O acidente
aconteceu no Km 166,7
da BR 280 em Mafra.

Ademir dos Santos foi o coordenador do estudo apresentado ontemt

.

desestruturação familiar, a cultura
local 'e os problemas específicos
dos bairros (bares, pontos de

prostituição etc) são decisivos na
aproximação dos jovens com as

dtogas. Porém, a motivação mais

evidente é mesmo "a farta de

lugares saudáveis para a diversão",

que induzem estes adolescentes a

procurar as bebidas alcoólicas, o
crack, a maconha, cocaína e

demais drogas ilícitas.
Segundo Ademir dos Santos

os indicatives variam conforme
a realidade vivenciada em cada
uma das regiões de Jaraguá. A

,

•

v

••

·

v Do Posto
Foi furtado do Posto de
Saúde do Bairro Santo
Antônio um aparelho de
vídeo cassete marca

Panasonic. O fato
aconteceu às 15h de

segunda-feira. O aparelho
estava na sala de espera
do posto.

.. •

•

Gêmeos são condenados a seis anos de prisão por golpe naWeg•
-

c- Tombamento I
-

O motociclista R.A,O,,' ,

24 anos, morreu após a

Honda CBX 250 em que
estava tombar noKrn
109 da BR 158. O
acidente aconteceu essa

quarta-feira, por volta
das 20h20min em

Cunha Porá - SC.

Santos, na tarde de quarta-feira,
21. Os dois permanecem 110

Presídio Regional de [araguá do
Sul.

Pelo crime de estelionato,
Rodrigo e Roderson receberam .

quatro anos, sete meses e 16 dias
de reclusão, tendo como

agravante a continuidade
delitiva (praticaram o crime

•
, . .-

varias vezes, o que aumentou a

pena) e como atenuantes a

confissão do crime e a menori-

. . }ARAGUÁ DO SUL - Os

gêmeos Rodrigo Rolf Schroeder
e Roderson Willy Schroeder, de
22 anos,. autores do golpe que
desviou R$ 2 milhões da Weg,
receberam a condenação de seis

<'
anos, três meses e 16 dias de

prisão em regime fechado pelos
crimes de estelionato e formação
de quadrilha. A sentença foi

proferida pelo juiz da Vara

Criminal, Infância e [uventude,
Helio David Vieira Figueira dos

dade relativa. Este último fator
também minimizou o tempo de

detenção para o crime de

formação de quadrilha, já que
eles tinham 21 anos à época do
crime. Pelo crime âe formação
de quadrilha, um ano e oito

meses, eles cumprirão um ano e

. oito meses de reclusão. .

De acordo COIn as informa

ções sobre o pr_ocesso, que
constam no site do Tribunal de
Justiça (www.tj.sc.gov.bt), cerca

de R$ 1 milhão desviados ainda
não foram devolvidos à empresa,

.
'

e também não foram investidos
na compra de bells pelos réus.

. A decisão final deve sair

dentro de quinze dias, prazo final
para a manifestação das partes
envolvidas. Primeiro serão

intimados os acusados e o advo

gado de acusação, Romeu Piazera

J únror, e pos teriormente, o

advogado de defesa, Fabiano
Oldoní. (Daiane Zanghelini)

,

,

•
•

Invasão
Invadiram uma casa na

Rua Martha Paul Winter,
Bairro Baependi, e

arrombaram um armário
onde os proprietários da
residência guardavam
jóias: O furto aconteceu na

terça-feira. Segundo a

vítima os valores das jóias
furtados somam

aproximadamente R$
8,000,00.

Tombamento II
Morreu o Sr. V.l,S., 37

. anos, após tombar seu
carro Volvo FH12,
placas MOO 5117 de

Lages. O acidente
aconteceu no 'krn 211,1

. da BR 116, às 9h30min
• de ontem, em Correia

Pinto.

•

,

Motoboy é preso por falsidade ideológica e posse de droga
}ARAGUÁ DO SUL - O

motoboy Carlos Rubens Góes
da Silva, 29 ailOS, foi preso por

porte de tóxico e falsidade

ideológica pelo GRT (Grupo de

Resposta Tática) de [aragua do
Sul, na manhã de ontem. O
criminoso foi encontrado após

. uma denúncia anônima sobre
venda de drogas no terminal
rodoviário.

Os policiais foram até o local
e suspeitaramde Carlos devido

•

às informações repassadas pelo
denunciante. Ele estava com a

motocicleta Honda/CG 125

Titan, placas MCD0314, de

Jaraguá do Sul, e apresentou a

Carteira de Identidade e a

Carteira Nacional de

Habilitação do irmão Elton
Venâncio da Silva, 25, ao ser

abordado .. Em seguida, os

policiais o revistaram e

encontraram quatro pedras de
crack grandes e seu documento
de identífícação verdadeiro.
Carlos foi levado à Delegacia
de Polícia Civil de [aragua do
Sul para esclarecimentos e, em

seguida, ao Presídio Regional
do município. Segundo
informações repassadas pelo
GRT, Carlos usou os doeu
mentes do irmão porque não

tinha habilitação para pilotar a

Inato, que facilitava a

distribuição das pedras. O

motoboy alegou que é viciado,
que as pedras serviriam para

, / '

. consumo proprIO e que COlnprou
.
a droga de um rapaz que andava
de bicicleta nas imediações da

praça do terminal. Como o crime
de tráfico hão foi comprovado,
urna vez que a quantidade de

droga encontrada era pequena

(cerca de 25 gramas) e ninguém
afirma ter visto o crime, Carlos

respohderá somente por
falsidade ideológica,. com o

agravante de posse de tóxicos

(que aumenta o tempo de reclu

são). A pena por falsidade

ideológica é de um a cinco anos

de detenção, e por posse de

tóxicos, de seis meses a dois anos.
•

(Daiane Zanghelini)

PIERD RAGAZZI DE FREITAS

.,

•
•

•

aI FALECIMENTOS• •

Faleceu às 07:30h do dia 22/06, o senhor Luiz França Dias, com

idade de 86 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila
Senhor Bom Jesus e o sepultamento no cemitério de Guaramlrlm.
Faleceu às 01 :OOh do dia 22/06, o senhor Veriano Chisto Ronchi,
com idade de 76 anos.O velório foi realizado em sua resieência e o

sepultamento no cemitério Municipal do Centro.
•

•

•

\

Carlos da Silva responderá processo
CINEMAa De sexta 16/6 à quinta 22/6

o "VELHO ZINHO BATISTAII
de São Francisco do Sul/Jolnville

----

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",

c. JARA UÁ DO SUL - RUA EMíliO c, JOURDAN •

•

FILME/HORARIOSALA

Tudo Mundo em Pânico 4
15h15 -17h15 -19h15 - 21 h151 Comédia

Soltando os Cachorros
15hOO-17hOO-19hOO Comédia

2
Férias da Minha Vida
21hOO

Av, Presidente Epitácio Pessoa, 519 .

(ao lado da Escola Abdon Batista)
•

Fone 3275-1903

Comédia

Código Da Vinci
14h30-17h30-20h30

3 Drama
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JULIMAR PIVATTO

,

� Treinadora, Rosilete de
Souza, diz que o ponto
forte da equipe são as

jogadas em velocidade

)ARAGUÁ DO SUL - Jogar
bern defensivamente para

.

criar boas jogadas de corrtra

ataque, aproveitando a

velocidade das jogadoras. Este
é o pon to forte da equipe
feminina de' handeboi, que

,

pretende ficar entre as três

melhores na Olesc deste ano.

Pela frente tem adversários
fortes e tradicionais como

Itajaí, Criciúma e Joinville,
luas o bOIU desempenho nas

competições vem trazendo

confiança para a treinadora
Rosilete de Souza. Asmeninas
ficaram em quarto lugar na

Cu ri tib a CLip, cornpet ição
para atletas COIU idade acima

as da categoria.
"Vamos explorar o qLle

temos de melhor. Trabalha
mos bern as jogadas em velo
cidade para tentar surpre-
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Meninas do handebol jogam juntas há três anos e são todas formadas nos pólos que a modalidade mantém nas escolas da cidade
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Patrícia, goleira

"
•

Luana, ponta esquerda Julhet, ponta esquerda

"

•

, >(

I

•

•

_ "'"
1t

Claudia, goleira

, ,

, .

,
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•

Mayra, ponta dirllita,
•

-
�

• Juliana, pivô Elen, central Ketelyn, ponta direita

ill NÚMEROS

ender", avisou Rosilete. Mas a
•

equipe também vem, enfren-
tando problemas. Com a re

forma de ginásios, estão trei

nando apenas quatro horas e

meia por semana em quadra,
/ I

"E pouco para quem pretende
brigar pelo título. Mas vamos

intensificar agora neste tempo
que falta e começar a treinar

na quadra do jogo", comentou
a técnica. Os jogos do han
debol feminino serão reali
zados 110 Ginásio do Sesi.

Psicologicamente, Rosilete
acredita que todas as jogadoras
estão preparadas para evitar

uma possível pressão da
torcida. "Vamos usar este fator
ao nosso favor. Sei que a

torcida será muito importante
para nos ajudar durante a

competição". A equipe é toda
formada por atletas jaragua-

,

enses, resultado do trabalho
dos 16 pólos da modalidade e

que envolve cerca de 900

crianças em todo município.
J unt as há três anos, as

meninas mos trarn en tro sa

mento dentro e fora de quadra.
"Até para trabalhar fica mais

fácil. A gente se entende bem
na hora de mudar e cada uma

conhece as características da
outra", analisou Rosilete, que
h á dois a1lOS comanda a

equipe. O objetivo principal
do time é repetir o feito de
2004, quando ficou entre os

três primeiros colocados .
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LOCAL DOS JOGOS: Ginásio do Sesi

• TÉCNICO

•

•
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Classificação nas outras edições

2005
2004
2003
2002
2001

5°
3°
6°
2°
NãO participou

•

Beatriz, ponta direita Joyce, central Grace, armadora esquerda Thaís, armadora direita

•

•

Campeões
Criciúma
Criciúma
Fraiburgo
Fraiburgo
Blumenau

2005
2004
2003
2002
2001

Débora, armadora direita Aliana, pivô
Patrocinadores

,

• Plano Leier· Colégio Evangélico JaraguáRosilete de Souza

•

Principais adversários

IItajaí
Criciúma
Joinville

•

•

•

Outros participantes *

Blumenau
Chapecó
Forquilhinha
Fraiburgo
Macieira
Rio do Sul
São José do Cedro
Saudades
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AGÊNCIA ESTADO

.... Brasileiros
voltam a jogar na
próxima terça-feira,
o meio-dia

DORTMUND (ALEMANHA) _
CaIU um time repleto de reservas,
o Brasil enfim desencantou na

Copa do Mundo ao golear o Japão
por 4x 1 ontem. O atacante

,

Ronaldo marcou duas vezes e

superou o ex-jogador Pelé na

artilharia da seleção ern

Mundiais, com 14 gols _ dois a

mais que o "Arleta do Século". A

equipe dirigida por Carlos
I

Alberto Parreira ratificou a

liderança do Grupo F, CaIU 1000/0
de aproveitamento, e' vai

enfrentar nas oitavas-de-final a

seleção de Gana, 110 próxima
terça-feira, ao meio-dia, em

.

Dortmund.
,

Apesar de ter saído atrás no

marcador, o Brasil esteve melhor
ern relação aos dois primeiros
jogos da Copa, movimentando
muito a bola e chegando com

mais facilidade àmeta adversária.
A primeira oportunidade para
marcar aconteceu aos sete

minutos, Ronaldinho Gaúcho
deixou Ronaldo na cara do gol.
Ele bateu forte, mas o goleiro
japonês Kawagushi fez grande

(ERNESTO ROORIGUES/AE)

Brasil seguiu pressionando os

rivais e chegou ao empate nos

acréscimos. Em boa jogada de
Ronaldinho Gaúcho, o meia,

atacante do Barcelona virou a

jogada para Cicinho que
arrumou de cabeça para Ronaldo.
Livre de marcação, o camisa 9

empurrou, também de cabeça,
para o fundo das redes de

Kawagushi.
Após o intervalo, a seleção

brasileira seguiu pressionando e

virou o jogo logo aos oito

millu tos. Juninho
Pernarnbucano recebeu na

intermedíáría e arriscou de longe,
mandando a bola 110 canto

esquerdo do guarda-metas nipô
nico. Com ampla vantagem no

domínio de bola, os pentacam

peões mundiais ampliaram seis

minutos depois. No campo de

defesa, Ronaldinho Gaúcho

lançou Gilberto na esquerda, o
lateral partiu CaIU velocidade e

bateu cruzado, sem chances para
Kawagushi. O 'Brasil mareou o

quarto aos 36. O zagueiro [uan
tabelou com Ronaldo, que
chutou colocado no canto. Com
os dois tentos, o avante do Real
Madrid se tornou o maior

artilheiro da seleção brasileira em
Mundiais, CaIU 14 gols, UIU amais

que Pelé. Ele também se igualou
ao alemão Gerd Müller, que
detém a marca desde 1974.

COPA 'DO fl/llJNDO

JI

II

Iluminados, os brasileiros fecharam com chave de ouro a primeira fase

defesa.
Os japoneses jogaram muito

.

recuados e exploravam os contra

ataques e foi num destes que

conseguiram marcar, Aos 33, o
brasileiro naturalizado Alex

Santos deixou Tamada livre na

área. O atacante do Kashima
Antlers soltou urna bomba e

<�certol,l o ângulo. esquerdo, sem
chances para o goleiro Dida.

,Mesmo em desvantagem, o

Torcida pelo Brasil se reúne em locais como hospital e shopping

Feminino
De óculos escuros e com

Jogos de Hoje
Pelo Grupo H, a classificada
Espanha enfrenta a Arábia

.
Saudita às 11 h, No mesmo

horário, os ucranianos

precisam apenas de um

empate contra a Tunísia para
ir às oitavas-de-flnal. Os
times árabes precisam vencer

e torcer por uma combinação
de resultados, Já às 16h, pelo
Grupo G, a Suíça e Coréia do
Sul se enfrentam buscando a

vitória e o primeiro lugar do
grupo. Já a França precisa
vencer o Toga para não correr

o risco de ficar de fora da
Copa,

}ARAGUÁ DO SUL _ O jogo
do Brasil, de ontem, foi a

principal atração em locais tão

distintos, quanto as praças de

alimentação dos shoppings e os

quartos dos hospitais. Em
•

Jaraguá do Sul, não foi diferente.
Enquanto centenas de pessoas,
, , ,

Jovens em sua maior ia, se

acotovelavam e gritavam
intensamente no Shopping
Breithaupt, tornando a audição
da partida algo quase

impossível, os pacientes do
. Hospital J araguá, assistiam 1l.0

silêncio de seus quartos a

partida que garantiu outra

vitória à Seleção Brasileira.
No shopping, a aglomeração

começou por volta das 1411,

Rapidamente a praça de
I

alimentação ficou pequena para
tanta torcida, que entre

sentados e de pé, reuniu cerca

de 800 pessoas. "Aqui é legal,
porque a gente encontra os

amigos e torce junto pelo
•

Brasil", declarou Ricardo

Massaneiro, integrante de UIU

animado grupo de torcedores.
No Hospital [araguá, apesar

do clima de festa não estar

presente, os pacientes faziam
torcida' ferrenha pelo Brasil.
"You fazer unla cirurgia amanhã,
luas hoje estou de olho 1l.0

Brasil", declarou Cleusa
Gustzaki. AlexandreMarx, que
se recupera de uma pneumonia
em um dos quartos do hospital,

_...,.:;,:PI�R9\\:1�GAZZI DE FREITAS

,

Família Fischer reunida no hospital para acompanhar o jogo do Brasil

e também assistia ao jogo. "O
Brasil só acorda quando leva
um gol, agora vai partir para o

ataque", disse Alessandro. A
família Fischer, composta de

mãe, filha e neta, que fazia
camp anhia para o vovô

,

Herbert Fischer, também
•

estava torcendo para o Brasil.
"Estamos aqui reunidos para
assistirmos j untos os jogo e

torcer pelo Brasil" declarou
Maria da Graça Fischer, esposa
de Herbert. (Carlos Brandão)

Itália vence República Checa por 2xO e fica com o � o lugar

,

um sorriso sempre
estampado no rosto, o

presidente da Fifa, Joseph
S. Blatter, lançou ontem, na

Adidas Arena, em Berlim, o

50 Mundial de Futebol
Feminino, que será
disputado na China, no ano

que vem, No evento, Blatter

aproveitou para elogiar o

governo e a população
alemães pela excelente
atmosfera desta Copa do
Mundo.

Gramados
o Comitê Organizador da

Copa do Mundo de 2006
reconheceu que a qualidade
des gramados de alguns
estádios do torneio "deixa a

desejar" e não
correspondem ao esperado.

,

"Não alcançamos nosso

objetivo de uma qualidade
ótima dos campos que
havíamos proposto", disse

, um dos vice-presidentes do
comitê organizador,
Wolfgang Niersbach,
durante a coletiva de

imprensa diária da Hta.

I ,

Grupo A
Alllm�nhª 4x2 Costa Rica
Polônia Ox2 �qYl\t1ar
Aillftl!lnhll 1 xO F!alõnls
�qU!!dl}f 3xO COfit!! Rfílft
C08ta Aloft 1 x2 Polônia
Equador Ox3 Alt1lfflanhll
O,upo B

'

In�lat@ffa 1 xO Paraguai
t Tobago OxO Suécia
Inglaterra 2xO T. TObago
Suécia 1xO Paraguai
Paraguai 2xO T. Tobago
Suécia 2x2 Inglatérra
Grupo C
Argentina 2x1 C. Marfim
Sérvia Ox1 Holanda

Argentina 6xO Sérvia
Holanda 2x1 C. Marfim
C. Marfim 3x2 Sérvia
Holanda OxO Argentina
Grupo O
México 3x1 Irã

Angola Ox1 Portugal
México OxO Angola
Portugal 2xO Irã
Irã 1 x1 Angola
Portugal 2x1 México

Grupo E
EUA Ox3 Rep. Tcheca
Itálía 2xO Gana

Rep. Tcheca 0x2 Gana
·ltália 1x1 EUA
Gana2x1 EUA

Rep. Tcheca Ox2 Itália

Grupo F
"

Austrâlia 3x1 Japão
Bmsil1xO Croácia

Jaf)ão OXO Croácia
Brasil 2xO Austrália.
Brasil 4)(1 Japão
Croâcia 2x2 Austrália j
GrupoG

. Coréia do Sul 2x1 Toga
França OxO Sulça
França 1x1 Coréia do Sul
Togo 0x2 Suiça
Hoje

, 16h Sulça x Coréia do Sul
iSh Togo x Françª
Ompo"
Espanha 4)(0 Ucrânia
Tunl,'a 2x2 Arábia SallcJlta
A, Swdlta 0K4 Ucrftnia
e�pllnlla 1( Tunj§la
Hoj,
11 h A, Saudita x ElJj)anha
11 h Ucrmla x Tunisia
OHIY.....fIIIIJ
Siblda
f2" A1eIMnll3 x Suécia.
16tl .%g6nUnti x México
Domingo
12h l"glaterl'II x Equador
16tl Portugal x Holanda
Setumla
12h lt4lia x AuWália
161l1�GxZ'H
r'rça
12h Brasil x Gana
16h 1� H x 2' G

HAMBURGO (ALEMANHA) -

A Itália venceu a República
Checa por 2xO, ontem, ern

Hamburgo, e assegurou a

classificação para as oitavas-de
final da Copa do Mundo COlUO

primeira colocada do Grupo E -

entra ern campo na segunda-feira,
às 12 horas (de Brasília), em

Kaíserslautern, contra o segundo
colocado do Grupo F, o do Brasil.

Os checas, que disputaram a

primeira Copa desde a divisão da

Checoslováquia, na década de 90,
foram eliminados depois de
brilhar na estréia, com os 3xO
sobre os Estados Unidos, e perder
por 2xO para Gana.

ÚNICOS DA ÁFRICA .:

O continente africano terá, pelo
ganenses vão enfrentar o

primeiro doGrupo F, que deve ser

o Brasil.
,

VAGA INEDITA - ElU jogo
equilibrado, a Austrália conse

guiu a vaga nas oitavas-de-final
ao empatar em 2x2 CaIU aCroácia.
O resultado deixa os australianos
lla segunda posição do Grupo E

Devendo •

,

menos, um representante nas

oitavas-de-final da Copa do
. Mundo da Alemanha. A seleção
de Gana conseguiu derrotar nesta
quinta-feira os Estados Unidos

por 2x1 e garantiu a segunda
colocação do Grupo E _ agora, os

1 ,

Das seleções que'
chegaram na Copa e já
deram adeus, duas pelo
menos ficaram devendo
boas apresentações: Sérvia
e Montenegro e República
Tcheca, A primeira chegava
com a tradição da antiga
Iugoslávia, que sempre
incomodou e fez boas .

apresentações, A outra

chegou como segunda
colocada no ranking da' Fifa
e agora vai ter que assistir
a fase final de casa. Muito

pouco para quem chegava
com pinta de pelo menos

passar para as oitavas-de-
final. .

•

1° Tempo
Foram 45 minutos que
aconteceu tudo que não
tinha acontecido nos dois

primeiros jogos. O Brasil.
jogou bem, com bastante

finalizações, com os meias
encostando e chutando de
fora da área, com os

laterais apoiando muito,
com Ronaldo marcando e

com a zaga brasileira
falhando e levando o

primeiro gol da Copa. Nada

pode ser perfeito.

•

,

2° Tempo
A vitória ficou guardada
para a etapa final. O Brasil
com toques envolventes

que deve ter deixado
Parreira com uma boa dor
de cabeça para escalar o

time contra Gana, na
.

•

próxima terça-feira ao

meio-dia. Juninho
Pernambucano, Robinho,
Cicinho e Gilberto entraram
muito bem, o que mostra

que temos um banco
realmente de luxo, E

,

Ronaldo calou a boca de
muita gente, Na hora da

definição, ele voltou a se

mostrar presente. Melhor

para nós.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cobras e Lagartos

!> GLaSa - iSH .

Sinhá Moça
Rodolfo explica para Bastião que é

preciso tomar cuidado com o

capitão e garante que o Irmão do
Quilombo abrirá a senzala do Barão.
É preciso, apenas, um pouco de '

.

paciência. Dimas percebe que '

Juliana está mais atenciosa com

Mário e fica com ciúmes, mas não
dá o braço a torcer. Everaldo revela a

Coutinho que Adelaide está

esperando um filho. Adelaide
confessa para José Coutinho que
tem lavado roupa para fora. Rodolfo

pede que Bastião leve uma carta

. para Sinhá Moça. O Capitão o revista

quando ele chega e encontra a

'correspondência. Sinhá Moça
•

afirma que aquilo é uma oração que
Frei José lhe mandou e o Capitão é

obrigado a acreditar, pois não sabe
ler. Justo diz a Rodolfo que, se �Ie
quiser resgatar Sinhá Moça, terá-de
levar Cãndida também. Ricardo

,

sonha que está salvando Cândida.

Leona diz a Estevão que ele não pode
tratar Sushi mal. Ramires, Shirley,
Sandrinha e Téo sufocam Foguinho
com um abraço e prometem apoiá
lo. Valquíria reprova o

'comportamento de Ellen. Estevão

c�ega à casa de Duda. Bel e Sushi
vão embora com ele. Milu avisa que
agora é a personal everything da
família de Foguinho. Estevão finge
passar mal e Bel promete não voltar
à casa de Duda. Sushi diz para
Estevão que Bel e Duda se beijaram.
Estevão vai embora ofendido.

•

Martim descobre que tem bastante
dinheiro no banco. Kika diz a Eva que
vai virar freira. Leona manda Bel

procurar Estevão. Milu dá aula de'
, ,

etiqueta para Ramires, Sandrinha e

Téo. Leona faz planos para Estevão
virar um herói aos olhos de Bel.

· Serafim e seus comparsas são
assaltados por jovens ladrões.
Ouando Bel e 'Estevão entram no

carro, Sã0 rendidos por bandidos.

I> GLOBO - 2irl

Belíssima
ATÉ O FECHAMENTO DESTA

EDiÇÃO OS CAPíTULOS DE QUINTA,
SEXTA E' SÁBADO AINDA NÃO
HAVIAM SIDO EDITADOS.

I> sS'r - 181130

Rebelde
As alunas reclamam com Alma que
a professora de literatura as obriga a

assistir as aulas de cara lavada e
,

cabelo preso. Ela promete resolver o

problema. Lupita reclama com

Santos por ter dito a Lola que não

corresponder aos seus sentimentos

por que está apaixonado por ela. Téo
·

e Josy chegam ao hospital para
,
visitar Márcia. Téo se desespera ao

ver o estado da mãe sai correndo.

Lupita tenta explicar a Lola que não
tem nenhum compromisso com

Santos, mas Lola a despreza e diz

que a odeia.
\

I> RECORD - 19h15

Prova de Amor

ATÉ O FECHAMENTO DESTA
- .

EDIÇAO, OS CAPITULOS DE SEXTA
E SÁBADO AINDA NÃO HAVIAM
SIDO EDITADOS.

I> RE'CORl; - 2011
, Cidadão Brasileiro

NÃO HÁ EXIBiÇÃO .:

•

•

SEXTA - FEIRA, 23 de junho de 20Ô6 11 B•

.

"':w:t:=:';:�w,:�;x::w::�'::���"",.w:::"":w,,:c::::::�.�,'*":«\::«::>'«:i>�::;!;!;':X:'�'«:;�<::WX::::'W;"""::::;:;',",*,::::;:;:::;':'=W:W::::::::;;$::::::_:«�,::'0:::wW:':'0;:iX-':''''':::;;:;'W'''''''''''::;X:';;':»'«·

,

��IBOPE
Quem sai na vantagem nessa

época de Copa do Mundo, ,é
.' a Globo, que comprou o

direito, de transmitir todos os

jogos. Apesar disso, a
emissora não conseguiU .

emplacar no horário da uma

da tarde e o culpado é o

Chaves. Depois do almoço, o
S8T cola na Rede Globo e

atinge 1,4 pontos no IBOPE
com a fórmula antiga da

. casa, O programa Chaves,
que estreou em 1984 no

Brasil, sempre no S8T, vive
de reprises e continua
fazendo sucesso.

��NOVOS
RUMOS

��CONTINUA

,
,

Apesar de a

situação de Adriane
Galisteu no SBT

Segundo informações da
assessoria da Globo, o Casseta &
Planeta continua na programação
normal da emissora, e será inédito
na próxima semana. Depois da
morte de Bussunda, no último
sábado, cogitou-se que o programa
sairia do ar temporariamente. A ,

, produção e os 'Cassetas' já
começaram a pensar no
roteiro do programa.
Depois da
homenagem desta

terça-feira, não
estão previstos
outros especiais
sobre
Bussunda.

,

estar calma no

momento, há
rumores de que,
representantes da
loira estariam
tentando emplacá-Ia
na Band (isso já rola
dêsde a época da

Record). Para ela
.sair do SBT, tem de
desembolsar R$ 24
'milhões de multa.

A presidente do O Correio
do Povo (em pé a dir.),
Yvone Alice Schmockel, ao
'lado da mãe, Brumilde
Schmockel, recepcionaram
os bisnetos do fundador de

Jaraguá do Sul, (sentados,
,

esq. a dir), Maria José
Jourdan de Aquino e

Miguel Fernandes Jourdan
e a esposa Regina Lucia
Jourdan, ontem no

•

Baependi

,

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
-- - ,- ,- -_ '_" ,., .... " - -- ,." ..."." .. ".,
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Feijoada
Nesse sábado, 24, será
servida urna deliciosa

'- ',.'

•

Feijoada nas
.

dependências da

Recreativa Duas Rodas,
,

ao meio dia, CaIU custo

de R$ 15,00 por pessoa.
A Feijoada é servida
todos os sábados.

•

Reservas pelo fone
3275-1135 ou 9953-

5617 com Simone ou

Adilson. Venha
saborear. '

Saúde
A torcida pelo Brasil
fez da praça de

alimentação do
Shopping' Breithaupt
o ponto de encontro

• •

em ttius um jogo,
desta vez contra o

Japão. E o local está
dando sorte, mais
uma vitória da

Seleção. As amigas
Erica Baade e Edna
Vieira embelezaram
o local

Na próxima quarta
feira, 2.8, acontece das
811 às 13:30 no

Shopping Breithaupt, o
Sesc Saúde ao Seu

Alcance. No evento

serão realizados

serviços de, orientação
educacional para a I

,

promoção da saúde,
exames de colesterol,
glicemia, verificação da

pressão arterial, teste
de visão, verificação de
massa corporal. Urna
oportunidade para ficar
de bem com a sua

saúde, '

I
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Im HORÓSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4 Libra 23/9 a 22/10

��VISUAL
Regiane Alves volta à
telinha, em Pág�as
da Vida, a próxima
novela de Manoel

\ Carlos. Na trama, ela
será Alice, e vai viver
um triângulo
amoroso com as

personagens de Ana
Paula Arósio e Thiago
Rodrigues. Pela
personagem ela
cortou os cabelos na

altura dos ombros, '

escureceu as

madeixas e deixou a

Iraniínha à mostra.

• ",.... o.., " ... , .. , ..

•

"

WI PARABENSI
Aniversariantes do dia

Daniel Saplinski
Ivo Kaufmaann
Mariane Pawlak
Maira Dalpiaz

•

Evanir Kreutzfeld
Gilmar Karsten

Emily Alice Horstmann

Rosalia P. Carvalho de Lima

Rodolfo Alexandre Fiedler
Dirce R. Radunz

July Graciele Zanella
Wanderlei Jonas Zils

Joyce Constantino
, Lori Helena Kruger
Jurema Gregolewetzch
Cristiane Feltes
Tanta Schimanski
Dorli Gascho Carline

Câncer 21/6 a 21/7
Vênus, o planeta do amor e dos
relacionamentos, transita em Gêmeos até 18/7
e, neste período, talvez você prefira viver seus
romances de uma forma mais secreta. É
provável que se acentue su'a necessidade de
exclusividade nos afetos, querendo receber e

dar atenção especial. Aproveite bem o momen

to, mas cuidado para não afogar o ser amado.

Capricórnio 22/2, a 21/1
Transitando por Gêmeos até 18/7, Vênus traz

um novo colorido para seus relacionamentos
•

no ambiente de trabalho e para outras áreas

que fazem parte do seu dia-a-dia. Atividades
em que o contato social é necessário são
favorecidas. Cuide da aparência, pois, nesta
fase, os prazeres da mesa tendem a exercer

aquela fatal atração ...

,
'

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.

,

Não é hora de trabalhar escondido e sim de
circular por aí, de ser visto e lembrado. Vênus
transitá em Gêmeos até 18/7 e favorece a área

, da profissão e os assuntos ligados à carreira,
atraindo pessoas e circunstâncias que podem
abrir caminhos para você. Esteja presente,
comunique-se, relacione-se, coopere com os

outros.
•

Touro 21/,4 a 20/5 .

A passagem de Vênus por Gêmeos (até 18/7)
pode favorecer suas negociações, resultando
em melhora nos assuntos materiais. Porém, o

•

que é mais que raríssimo, talvez você pire no

orçamento. Taurinos costumam ser ultra
cuidadosos com suas continhas, mas também
têm seus rompantes consumistas. Procure
controlar o desejo de possuir.

Lêão 22/7 a 22/8
A passagem de Vênus por Gêmeostaté 18/7)
tende a aproximá-lo mais das pessoas e a

enriquecer seus relacionamentos. Este trânsito
é muito estimulante para atividades com

grupos e amigos, não só no lado lúdico, mas
também em função de propósitos práticos,"
como situações de caráter profissionalligadas
à reunião de pessoas, eventos públicos, etc.

Escorpião 23/10 a 21/11
O trânsito de Vênus por Gêmeos, até 18/7,
aquece suas águas e intensifica as experiências
de relacionamentos. Ora essa, não finja que se

assusta: escorpianos gostam mesmo é de

emoções fortes: de preferência com um

temperinho picante. Mais que tudo" é uma fase
de aprofundamento nas relações e de, através
delas, aprender mais sobre si mesmo.

Aquário 21/1 a 18/2
Vênus, o planeta dos relacionamentos, da arte
e da beleza, transita em Gêmeos até 18/7 e

vem dar uns retoques na sua vida afetiva. Nes
te período, você tende a pensar mais ainda em

se divertir e em curtir as coisas boas da vida,
entre elas, é claro, namorar. Mas não fique só

,

no amor portelepatia, aquariano, entre em

ação: nem todos têm antenas como as suas.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Vênus-Afrodite transita em seu signo até 18/7 e

lhe dá um banho de pó mágico. Você pode ficar
ainda mais atraente e sedutor, mas você tem

que contribuir: invista em cuidados com o cor

po, o visual e seu ambiente. Como uma compa
nhia agradável em potencial, isso naturalmente
favorecerá seus relacionamentos. Esta é uma

fase bem legal pra você.

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

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

sangue ferve, acordando vulcões adormecidos.

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

Sagitário 22/11 a 21/12
A passagem de Vênus por Gêmeos, até 18/7,
é um período muito rico e estimulante nos

,

relacionamentos. Você tende a desenvolver .

um ponto de equilíbrio no eixo eu-outro, con
tribuindo para que suas relações fluam har
moniosamente. Caso ande em conflito com

alguém, aproveite o bom astral deste momen

to para propor uma trégua e tratados de paz .

Peixes 19/2 a 19/3
A passagem de Vênus por Gêmeos (até 18/7) .

pode fazer você se reapaixonar por sua
intimidade e por tudo que dela faz parte: sua
casa, seus entes queridos, seus baús e tudo o

mais. Você tende a ficar numa boa consigo
mesmo e, nesse astral, as pessoas vão querer
ficar bem pertinho de você. Convide-as para
conhecer sua praia, peixinho.

•

,

•
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... Lula vem
Depois de muita indecisão

,

ontem pela manhã (a se-
,

nadora Ideli Salvatti chegou
I a cancelar o vôo para SC),
'1 o Palácio do Planalto con

! firmou a vinda de Lula hoje
", às 1 Oh a Chapecó. Vai ser

recebido pelo governador
ti' Eduardo Moreira.
ij

Depois de muito vaivém,
estão confirmadas as con

venções dos cinco maio
res partidos em SC: neste

domingo, PMDB e PT; na

segunda (26), PFL;' na
, quarta (28), PSDB; e na

I� quinta (29), o PP.

r' II • Sem cartela
I
A juíza federal Vânia Hack

�; deAlmeida, convocada para
! !
atuar como desembargado-
ra no Tribunal Regional Fe�
deral (TRF) da 4a Região,

.
.

I negou pedido da LSC Ad-
ministradora de ServiçosTh

!
para que fosse reconheci-

I!� �;aa����:i�����s��J���
bingos. Com isso, as ca

t· sas do Norte do Estado

,- contlnuarn fechadas.
PATR.icIA MOH.AES/CORREIO DO POYO

•

)

Amigo a

In armação:

Nosso banco
Depois de 44 anos que'
serão completados em ju-.
lho, o Besc faz jus literal
mente ao slogan "Banco!
dos Catarinenses". Com a

,

abertura de três postos de

atendimento, no Oeste,
está nos 293 municípios,
para orgulho dos seus

3,1 mil funcionários.

%', Lição 2
E hoje a Associação Cata
rinense de Empresas de
Rádio e Televisão (Acaert)
reúne chefes de departa
mento de jornalismo para!
falar sobre lei eleitoral,
com 'representantes do
TRE e da Associação Bra
sileira do setor (Abert).

, ,
i\

SOS
,

O deputado Francisco de
•

Assis (PT) fez um pedido
de socorro' de 27 peque-
.nas construtoras de todas

as regiões que estão ter- ,

minando quadras espor
tivas em escolas e depen
dem 'da contrapartida do
Estado para receber R$ 3
milhões. A parte do gover- .

no federal está na Caixa.

.

LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANALISES CLINICAS LTDA.

371 0882

VETADO: PSDB NÃO ACEITOU INDICAÇÃO PARA VICE DE SERRA
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emedebistas com .. veto dado 'I�i;� I
•

pelo PSDB à indicação do nome (/ Ci' !
dele para integrar a vaga de vice Jpil5 !
na chapa de Serra. "Nâo estou )1 ',;� :

magoado com Serra porque �::;� !
acredito que a objeção do PSDB n:,:,� �

, 1:'11":
(ao nome de Quércia) não foi l"� !

-

\ • I.).:::, l

pessoal, mas ocorreu em função, ,:,:) Ida sucessão de 2010", destacou. -1
O presidente regional do I�I� I
PMDB negou que o lançamento �.:; i
do nome tenha alguma relação ) �t-, !
com a conversa ocorrida há l'r"P, :

" ,

alguns dias com o presidente .;i::l!
Luiz Inácio Lula da Silva, pré- ;" r� i
candidato à reeleição: Iii q I

, ,I
"Minha candidatura não é i ,'J I

,

braço de ninguém, é para ganhar l�,'.: 1 I
I ,,'" I

é pra valer", disse. Quércia '.J I
.'; .. ;::. I

ironizou: "Da mesma maneira ':' i
, ...

, t I

que minha candidatura pode ,,-,'1 !
,

. .J !

ajudar o PT, eles (petistas) ,-;1 i
'.....

,

também podem me ajudar." , ;\í i

nacional do PMDB, 'a conversa
com Quércia foi longa e

tranqüila.
A definição de candidatura

própria ocorreu, de acordo com
Temer, para ajudar a elevar as

bancadas federal e estadual da

. agremiação. "Tudo isso que
estavam falando (as críticas dos
tucanos ao nome do presidente
regional do PMDB de São

Paulo) estava prejudicando a

unidade do partido em São
Paulo. Por isso, decidimos

partir para a candidatura

própria", afirmou.
Quércia disse que a decisão

de lançar a candidatura foi
tomada por causa do aumento

das pressões do partido. "On
tem (21) as pressões avoluma
ram-se", afirmou,' numa refe-

•

rência à insatisfação dos pe-

� Presidente do PMOB negou que o lançamento
00 nome tenha alguma relação com a conversa

ocorrida há' alguns dias com o presidente Lula

•

Empresa propõe injetar US
milhões em troca de 90% da yar.ig'

IJ[.JI)' JJ 'I,' ,Jl, .... ( ',j,l �\\,:) ,I,)". JJ),,\,� (",JJl.) ;,,' .

SÃO PAULO - A Volo do também condicionou a nova
,

.

, " I I, \ ' \

Brasil, empresa do fundo proposta à aprovação pela Anac
americano Matlin Patterson (Agência Nacional de Aviação,
formada para a compra da Civil) da venda da VarigLog, ex-
VarigLog, apresentou informal- subsidiária de transporte de
mente à Justiça uma proposta cargas da Varig. A venda da

para a compra daVarig que prevê VarigLog por US$ 48,2 milhões
a injeção de US$ 4�5 milhões na para a Volo foi fechada há vários

companhia aérea. Desse total, meses, mas ainda não teve a

US$ 20 milhões entrariam aprovação daAnac, que alegaque
imediatamente na empresa. os documentos necessários para

Segundo fontes ligadas à a transação não foram

negociação, o dinheiro entraria apresentados.O Snea (sindicato
no caixa da companhia e patr'onal das empresas aéreas)
garantiria a reestruturação de suas afirma que a Volo descumpre a

\

operações, mas não serif). utilizado legislação brasileira, que.
,

diretamente para pagar credores. estabelece que estrangeiros só
.,

Da nova Varig, da qual seriam possam ter até 200/0 do capital de
,

excluídas dívidas estimadas em uma empresa aérea.A Justiça, a

R$ 7,9 bilhões, 900/0 ficaria COIU Volo informou que só confirmará
•

a proposta se a Anac aprovar a

compra daVarigLog até amanhã.
A outra proposta de compra da

Varig, apresentada pelo TGV

(Trabalhadores do Grupo Varig),

SÃO PAULO- O presidente
nacional do PMDB, deputado!

Michel Temer (SP), afirmou
ontem, ern São Paulo, que a

candidatura do presidente
estadual do partido, Orestes
Quércia, a governador é "pra
valer". ''A disputa não é apenas

paramarcar posição", destacou,
numa referência às insinuações
de que a candidatura própria da

legenda poderia ajudar o

candidato a governador Aloizio
Mercadante (PT) a chegar ao
segundo turno da eleição, que
tem, até omomento, a liderança
absoluta do candidato José Serra

•

a Volo, 5% com funcionários e

50/0 com os credores da Varig.
Propostamuito parecida, mas de
US$ 400milhões, já chegou a ser

apresentada aos credores da

Varig, mas não foi aceita porque
os eles consideraram que uma

participação de apenas 5% seria
inviável para o pagamento de
dívidas de R$ 7,9 bilhões.

•

Além disso, desta vez a Volo

(PSDB).
Temer reuniu-se na manhã

de ontem com Quércia e a

Executiva Estadual do PMDB.
A executiva da sigla ratificou o

nome dele para representar a

agremiação nas eleições
estaduais. A candidatura será

homologada na convenção que
os peemedebistas realizam
sábado (24), na capital paulista.

•

Os nomes dos candidatos a'

vice-governador e a senador
ficarão em aberto, e serão

definidos até o dia 30, prazo
. final estabelecido pela Lei
Eleitoral. Segundo o presidente

•

485
. '

INSS corta aposentadorias com �;-; 1
.. ;... .

1:;- ,J I;
•

,

ser pagos por força .dsdecísão ;I':l I
judicial. A justiça de primeira

-

instância alegava ser necessária a

aprovação de lei complementar
para regulamentar a questão.
Instigado pelaPrevidência, o STF

,

definiu, em mandado de segu- .'

rança, pela auto-aplicabilidade do
dispositivo constitucional. Se

gundo a Previdência Social, na
maior parte dos casos os bene
ficiários com remuneração acima
do teto constitucional são ex

combatentes. A legislação que
,

.

concedeu a aposentadoria especial
\ aeles (leis 1.756/1952elei4.297/
1963) garantia reajustes seme

lhantes aos trabalhadores na

ativa. Estas leis foram revogadas
em 1971, mas os reajustes foram
mantidos por decisão judicial.
Antes de terem o valor do
benefício cortado, os benefici- �--;

ários que recebem acima do teto

serão notificados da redução por
carta e terão prazo de 10 dias para
defesa. Caso não a apresente ou se

a argurnentaçâo for considerada
insatisfatória, o INSS atualizará o

-

valor do benefício, limitando-o

•

"

BRASÍLIA -Nenhum aposen- .

,

tado ou pensionista do Instituto
Nacional do Seguro Social

(INSS) continuará a receber,
mensalmente, benefício acima

do teto constitucional de R$
24,5 mil, equivalente ao venci

mento dos ministros do Supre
mo Tribunal Federal (STF).

, Decisão nesse sentido foi publi
cada ontem pelo INSS noDiário
Oficial. Atualmente o INSS paga
24 benefícios com valor acima
do teto, totalizando um gasto de
R$ 859.955,33. A limitação

. " .... .

proporcionara a autarquia uma

economia mensal, de R$
271.955,33. A revisão do valor
dos benefícios começará a ser

feita nos próximos dias. De
. acordo com o INSS a Previdência
Social vem tentando cortar o

valor desses benefícios desde a

aprovação da emenda consti

tucional nO 41, em dezembro de
2003.A partir dessa data nenhu
ma aposentadoria ou pensão

. poderia ter valor superior à

remuneração de ministro do

SupremoTribunalFederal (STF) .

No entanto, eles continuaram a
-

, .

'1J •
_ '.....

: " !

ao teto constitucional.

,

,Rigotto, Lula e Genro debatem virtual 2. a gestão do PT
BRASÍLIA - O governador do

Rio Grande do Sul, Germano
Rigotto (PMDB), o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, pré
candidatos à reeleição, e o chefe
da Secretaria de Relações,
Institucionais da Presidência da

República, Tarso Genro,
discutiram ontem, no Palácio do
Planalto, questões políticas

. relativas a um eventual segundo
,

�

mandato do petista. Sem dar
de talhes, Rigotto afirmou que

� ". . .

so sera aceita se o grupo Injetar
na Varig US$ 75 milhões até

hoje.O coordenador do TGY,
Márcio Marsillac, admitiu que

,

pode não conseguir os recursos

nesse prazo.
•

Genro, com o respaldo de Lula,
destacou a importância de

começar-se a discutir a formação
de uma base de sustentação do

governo a partir de 2007, na
hipótese de o presidente ser

reeleito.
Além de governador de um

Estado importante, com

numerosa base parlamentar, o '

interesse da administração
federal pelo gaúcho tambérnestá
'relacionado ao fato de ele ser um

,

líder significativo do partido,
legenda crucial, por ser

majoritária no Congresso para
dar estabilidade política ao

Poder Executivo.
Além de debater o apoio ao,

Executivo, Rigotto disse que,
na reunião, também foi tratada
a definição de uma pauta em

comum para um virtual

segundo mandato, envolvendo
temas, por exemplo, como

reforma política e medidas

, , '

estruturais necessanas para o

País. Ele disse que é funda
mental que uma nova gestão
rediscuta o pacto federativo,
definindo melhor a atribui

ção dos entes federativos e

partilha de recursos. Rigotto '

pôs como uma dificuldade
I

nesse assunto o crescente

comprometimento dos gove
rnos dos Estados com o

pagamento da dívida assumi
da pelo governo federal.

o

I

O PSDB confirmou ontem que vai apoiar a reelei- .

ção de Luiz Henrique, integrando a aliança com'

PMDB e PFL. A reunião do tucanato na Capital de- ,

morou quase três horas e, se terminou com indicati
vo de coligação, faltou definir o nome do candidato a

vice. O senador Leonel Pavan ainda vai decidir se '

aceita o convite. Haverá nova reunião hoje. Não tal-
:

tam comentários entre os aliados de que, se for, será!
no mínimo um vice que dá trabalho, distante de pa- !

drões de discrição e sombra. A performance atribu- .

I
lada do PSDB para definir alianças não tem sido.
marca apenas de SC. Dirigentes nacionais do PFL !

estão passados com as dificuldades que tucanos
criam' à montagem de palanques ampliados para!
Geraldo Alckmin.

1. Amuado
l.� Paulo Afonso voltou 'ontem' Líção � . , ,

f� de Brasília reafirmando que ' Edlt?,r,�s",qqs. �or,��IS(,�!I),a
(j a decepção com o convívio dos, a ADI/SC reu,nem-se
,

• no Planaitodeve mesmo
no fim de semana em Flo

�
I fazê-lo ficar de fora.da no- rianópolis para mais um

II' minata do PMDB a deputa- workstioo. Na pauta, apre-
sentação do Plano de Co-

••.•• son Andrino na chapa esta- bertura Eleições 2006, co-
,

W? • ordenado pela Central de
�.' •• dual, é possível que prefei

Notícias Regio'nais ADI/ !

-I. ' nica do Tribunal Regional •

• Última forma Eleitoral Renata Favere.

I

•

f

I
,
,

,

,

•

,
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FEBRE: MUNDO EM ALERTA •

• BREVES
•

•NO IAQUE

....Mortes
Quatro fuzileiros navais (marines)
e um soldado dos Estados Unidos
foram mortos durante operações
ao sul de Bagdá e na província de

Anbar, bastião da insurgência,
informou ontem o Exérc�o
americano.Três marines
morreram quando o veículo em

que viajavam "atingiu um artefato
explosivo improvisado". O quarto
"morreu depois de ser atacado
enquanto promovia operações de

segurança". Assim, pelo menos

2.512 mil�ares americanos já
morreram desde o início da

guerra do Iraque em março de
2003, de acordo com contagem
da Associated Press.

•

•

,

de temperatura relativamente .

•

elevada tenham existido por
..

volta do ano 1.000, seguidas
pela ",

Pequena Era Glacial" f

entre 1500 e 1850.
Os cientistas afirmam que

,

têm menos confiança nas ,

•

evidências sobre as tem-
.

encomendado em novembro

pelo presidente da Comissão de
Ciência da Câmara de Repre
sentantes, como uma forma de
esclarecer a polêmica de se o

aquecimento global representa
uma ameaça importante. No
ano passado, o presidente da
Comissão de Energia e

Comércio da Câmara iniciara

uma investigação sobre três

cientistas especializados em

clima. A Comissão de Ciência
advertiu que os deputados
reveriam aprender com os

.

cientistas, não intimidá-los.
O presidente dos EUA, George
W. Bush, insiste que o

aquecimento global não é grave
o bastante para exigir a

•

AGENCIA ESTADO implementação de novas

medidas de controle da poluição
que, segundo o governo,
custariammilhões de empregos.
Os cientistas Michael Mann,
Raymond Bradley e Malcolm

Hughes haviam concluído que
o hemisfério Norte nunca foi
tão quente em, 2.000 anos. O
trabalho dos três ficou
conhecido como "Teoria do

.... "Atividades humanas são responsáveis por
muito do aquecimento recente" .

WASHINGTON/EsTADOS
UNIDOS - A temperatura no

planeta Terra é a mais alta dos
últimos 400 anos. A Academia
de Ciências dos EUA chegou a

essa conclusão numa ampla
revisão de trabalhos científicos
sobre o tema, requisitada pelo
Congresso americano. O
relatório da academia afirma

que "o calor recente não tem

precedentes, pelo menos, nos

últimos 400 anos, e poteri
cialmente por vários milênios".

Um comitê de importantes
cientistas especializados na

questão climática disse aos

parlamentares americanos que
a Terra está com febre, e que
"atividades humanas são

responsáveis por muito do

aquecimento recente". O
relatório de 155 páginas afirma
que as temperaturas médias da

superfície do planeta, no

hemisfério Norte, subiram mais

de 1 grau no século 20.
O relatório havia sido

,
•

peraturas anteriores ao ano .

•

1600. Mas afirmam que é

possível aceitar a existência .

de uma elevação abrupta das .

concentraçõe s de gás
carbônico e metano da :

atmosfera a partir do início do
século 20, depois de uma

concentração que se manteve

constante por 12.000 anos ..

Esses são os gases causadores
do efeito estufa.

•

NA SERVIA E MONTENEGRO

.....Separação
.

Os govemos de Sérvia e de

Montenegro formalizaram suas

relações diplomáticas ontem com

a esperança de estabelecer uma

pol�ica de boa vizinhança depois
da independência montenegrina,
declarada dias após a divulgação
do resultado de um referendo
sobre o tema realizado no fim de
maio.Reunidos ontem em

Belgrado, os chanceleres Vuk
Draskovic, da Sérvia, e Miodrag
Vlahovic, de Montenegro,
restabeleceram formalmente as

relações entre as duas repúblicas
balcânicas. Sérvia e Montenegro
foram os únimos remanescentes
da extinta Federação Iugoslava,
que em seu auge foi composta
também por Bósnia, Croácia,
Eslovênia e. Macedônia. .' I'

•

Taco de Hóquei", porque o

gráfico resultante lembra a

curva abrupta entre o cabo e a

lâmina do taco. No geral, o

comitê concorda
.

que o

aquecimento das últimas
décadas do século passado não

teve precedentes nos mil anos

anteriores, embora condições, "

•

Facção. islâmica e governo da Somália assinam acordo
•

tanto moderados quanto
fundamentalistas, capturou
Mogadiscio no começo do mês

após confrontos com uma aliança
de senhores da guerra seculares

supostamente apoiada pelos
Estados Unidos.

"

suspender toda provocação verbal misso que preserve a unidade e a

e toda ação militar", afirmou o integridade da Somália", acres-
-

secretário-geral da Liga Arabe, centou. Segundo ele, a delegação
Amr Moussa, na cerimônia, de União dos Tribunais Islâmicos, a
assinatura, que foi encabeçada pelo n1ilícia que controlaMogadiscio e

presidente sudanês, Omar al- a maior parte do sul da Somália,
Bashir."As duas partes concor- concordou em reconhecer a

daram ern alcançar um compro- legitimidade do governo interino,
, J, I r . I,�.,r f "","r .r

que está baseado em Baidoa, 250
km a noroeste de Mogadiscio.Por
seu lado, o governo, apoiado pela
ONU, "reconhece a realidade da
existência dos Tribunais

Islâmicos", disse Moussa.
A União dos Tribunais Islâmicos,
que reúne grupos muçulmanos

CARTUM/SOMÁLIA - O
ministro do Exterior da Somália e

um representante da facção
islâmica que controla a capital do
país assinaram ontem no Sudão
um acordo de cessar-fogo e de
reconhecimento "mútuo."As

partes se comprometem a
•
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Quando o respeito acaba, a vida acaba também:
•

•

Se depender de nós, o respeito pelo melo ambiente nunca vai morrer. Prova disso são os diversos projetos que
colocamos em prática: entre eles, o investimento de aproximadamente R$ 17 milhões para a criação de 4 novos

Parques Estaduais, somando 9 unidades de conservação em todo o Estado. Sem falar no Eco-ônibus, onde as

crianças aprendem a importância do meio ambiente, e na formação de mais de 370 policiais ambientais, prontos para

•

•

Secretaria de Estado
doDe8envoMmento
Sustent6val

FATMA
FUNDAÇlO 00 MEIO AMBIENTE

.

orientar e fiscalizar os nossos recursos naturais. É o Governo do Estado preparando Santa Catarina para o futuro.
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Fazendo pose pra colunaTama
Schlmanskt, Qua comemora hoje 1
anas,Parabéni} de WOOf og tamlUares

fbafs Caroline Baumgartel comemom
tIoje seus12 anos, Quem li homenapia
commilito amor !li cafilllJ!o são seus pais

•
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TIL O (:ORRt:IO DO POVO

Por Daniele Santos
rete�aQC0J�_QV,�_ft�!W1\,Jl)Ji'
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DeiíKando urn bljihn especIal I) amiinlilo
loil; Zimmefmagn para al'e!:lvia ifos pais

o g.mnho Sandro Ricardo completou 10
, anos dra 21.Parabllns dos pals Enio e llete
e dos irmãos C6sar e Sara

•

Embelezando a coluna a gatissima Débora Daniell CleQnat! que
completou idade nova dia 22."Mantenha os olhos no objetivo e não
nos obstáculos que flcam no camlnhO".Quem lhe deseja felicidades
são os pais Olinda e Daniel, o irmão Marcos, a CUfl0ada lsabela e os
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João Vítor P. Schultz espera com muita
ansiedade Junto com seus pais Daiane e

Odemír seu 1° aniversário dia 16/7. "Te.

,

amamos"

amigos
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Pafilb:êtlS ao peQueno Victor Hugo q\J� no
(11tin10: dia 05.apagOtl 3 \lfll!lihas, 9&110$ do
f\�QmãQ., papal e Irnlãos
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