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711 ALERTA

Aids avança
na região
do Vale do

Itapocu
.A. Aidsfoi descoberta há

,

25 anos, na época, ter a
doença era uma sentença
de morte. De lá para cá, a \
medicina avançou e já
encontrou meios eficientes

para controlar ou retardar
os efeitos, como a terapia
anti-retroviral. Mas, o
maior problema ainda está

,

na prevenção. Pesquisa
realizada pela Secretaria

Municipal de Saúde de

Jaraguá do Sul com 1.833
pessoas mostra que 56,80/0
dos entrevistados COIn vida
sexual ativa nunca usaram

preservativos. O resultado
deste comportamento é o

aumento do número de
infectados. Só neste ano,
13 novos casos foram'
confirmados na região do
Vale do Itapocu .
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51 COM DNIT

Acijs e Aciag
debatem

duplicação da
BR-280
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41 NA REG lAO

Corrida
eleitoral Inlcla
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candidatos
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Parreira usa tática do
mistério rnáis urnavez
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Contusão tira Robinho
oo jogo contra Gana
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81 MAOS FRATERNAS

Grupo dá

.Iíçao de
trabalho
voluntário

51 NO BOA VISTA

Rotary, entrega
casa para,
funcionamento
de creche
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3 I CASO CANARINHO: DESCONTO PODE TER SIDO ILEGAL'
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2B I NO ATAQUE

Polícia de SP
mata 13

integrantes
doPCC

3BI NQ MUNDO

Cerca de 5%
da população

,

usa drogas

3B I RELATÓRIO

Sexualidade
tem base

genética,
mostra estudo
Segundo cientista cana

dense, ter muitos irmãos

mais velhos homens pode
ser um fator determinante
para homossexualidade .
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O prefeito Moacir Bertoldi (PL) prestou depoimento, público. Um dos pontos polêmicos foi o desconto de 500/0
anteIn à tarde na CEI (Comissão Especial de Investigação) dado pela prefeitura para o pagamento, o que só poderia
da Câmara de Vereadores que investiga possível acontecer se a Canarinho quitasse a dívida até quinze dias

,

favorecimento à empresa Viação Canarinho na quitação úteis, e à vista, depois de selado o acordo, em 18 de
de débitos com o ISS (Imposto Sobre Serviços). Bertoldi novembro. Não foi o que ocorreu. A dívida foi paga em

disse que foi iniciativa dele pr�curar um dos diretores da ,partes, nos dias 32 de dezembro e 17 de janeiro de 2006. O

empresa (Décio Bogo) para acertar o débito de R$ 194
"

ex-prefeito Irineu Pasold (PSDI?) e o auditor fiscal e ex-

mil. Parte da dívida foi paga com dois ônibus, o restante diretor de Tributos, Milton Pereira [úníor, também foram
. \.

.
.

ern dinheiro. O acerto foi feito na empresa de transporte ouvidos.

61 PROFISSÃO MECÂNICA: SANDRA BUSCA VAGA NO MERCADO DE TRABALHO
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Sandra Mara Soares, 37 anos, não se encaixa no

estereotipo criado de que as mulheres não entendem nada
,de darro. Ao contrário, trabalha como mecânica há 15
anos e tem preferência pelos ajustes de suspensão. Um

....

problema de saúde com o filho mais novo fez com que ela

abandonasse o emprego em uma concessionária, mas ela
•

avisa, está pronta para voltar. Só que para isso, precisa
vencer também a barreira do preconceito.
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A Gente Filz Mais Por Você!
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periodo de sol e
nebulosidade variada,
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já avisou que levará um ano para

apreciar o pedido de abertura de

processo. Para o ministro do
STF Sepúlveda Pertence, a

remessa de processos por crime

comum à última instância do

Judiciário subverte a finalidade
do Supremo. Entre os políticos
que poderão ser beneficiados

pela imunidade parlamentar
estão o ex-ministro Antonio
Palocci (PT) e os ex-prefeitos
Paulo Maluf (PP) e Celso Pitta

(PTB). Palocci deixou o cargo

após a acusação de ter ordenado
a quebra ilegal do sigilo bancário
do caseiro Francenildo Costa,
que o acusou de freqüentar a

"casa do lobby" em Brasília, que
.

seria usada como uma central

para negócios de lobistas. Se o

ex-ministro não for eleito

deputado federal neste ano, terá
de enfrentar um inquérito da
Polícia Civil de São Paulo por

suposta formação de quadrilha
e lavagem de dinheiro e outro

da Polícia Federal pela quebra
ilegal do sigilo e procedimentos
investigatórios do Ministério
Público. Maluf e Pitta, que estão
com os bens bloqueados e são

investigados . por desvio de
recursos públicos e envio ilegal
de verbas para o exterior,
também verão seus processos
'"

serem postergados de forma
indefinida se forem eleitos.

,

•

.
.

"A esperança que esse governo levantou foi corroída como €upim pelo desmazelo, pela
corrupção, os escândalos, o desrespeito à democracia e por um tipo de governo do

,

eu, eu, eu. Vão ver o que vai acontecer com esse eu, eu, eu nas urnas"
•

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

saudosa de dólar a R$ 2,80 e ern

que muitas das empresas
catarinenses não estavam ainda
falidas e despedindo profis-

, ,

sionats,

Neste ano de 2006, o

comércio exterior brasileiro,
,

através doMDIC, justifica que 'os
setores que são de grande
volume, minério, açúcar,
petroquímica, têm tendências
mais positivas. Os que são

intensivos em mão-de-obra,
como calçados e móveis, já são

. . . " .

mais restritivos, tem crescimento

menores ou negativos'. Equivale
a dizer que somos competitivos
em tudo o que não necessite de
mão-de-obra e que tenha baixo.

I valor agregado.
Isto é justamente o contrário

do que se indicava a dois anos
� -' .

atras, mas nao Importa muito.

Provavelmente chegaremos até

os 132 bilhões de dólares
apregoados. A questão é: a que

preço?

,

• EDITORIAL
•

,

•

• •

•

,

,

Mais que defender os

interesses da população, as

eleições de outubro serão uma

"tábua de salvação" para muitos
políticos acusados de crimes

comuns. Uma vitória poderá
garantir a eles o privilégio de adiar

,

Tribunal de Justiça, Superior
Tribunal de Justiça e Supremo
Tribunal Federal. No caso dos

políticos eleitos, o Supremo tem

de autorizar a abertura da

investigação e, depois, o início do
,

processo.Um levantamento feito
em 82 pedidos encaminhados
pela Procuradoria Geral da

República ao Supremo, desde
1995, para abertura de inquérito
contra parlamentares,mostra que
38 foram arquivados, 17 voltaram

•

, '.

as mvestigaçoes e seus

julgamentos para um futuro bem
distante, com grandes chances de
não serem punidos. Isso é

possível porque a legislação
garante a deputados federais e a

senadores o direito de serem

.

. . . " .

para a pnmetra mstancia porque

... Entre os que poderão ser beneficiados pela
imunidade parlamentar estão o ex-ministro

•

Paloccí , Paulo Maluf e Celso Pitta
,

julgados penalmente apenas pelo
Supremo Tribunal Federal,
instância máxima do Judiciário,

o político renunciou ou não foi
reeleito e 27 ainda estão em

trâmite. Os arquivamentos
ocorreram por falta deprovas, por
desistência das partes ou por

prescrição -quando se esgota o

prazo em que alguém pode ser

processado. E quando o político•

•

que. naq tem estrutura nem

vocação para processar parla
mentares. Na história do

Supremo, nunca houve um

'processo concluído que
terminasse em condenação.
Todos foram absolvidos ou

arquivados. Se não fossem eleitos,
os políticos passariam pelos

,

renuncia, o processo retoma para
a Justiça de primeira instância.

Todo o trâmite é lento. No caso

da denúncia oferecida pelo
. procurador-geral da República
Antônio Fernandode' Souza
contra os 40 acusados pelo

,

escândalo do mensalão, o

ministro do STF Joaquim Barbosa

A' ,

mesmos trarmtes Impostos a um

cidadão comum. Seriam proces
sados em primeira instância e

poderiam recorrer aos tribunais

superiores na seguinte ordem:

• FRASE

.00 ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, falando do atual, Lula

, 'O ruim a gente esconde,
o bom a gente mostra'

Bem, a frase não é deste
,

articulista. E de Rubens

Ricupero, Ministro da Fazenda

que ficou famoso na década

passada ao dize-ia, o que lhe
valeu o cargo e a canalização do
então ódio popular. Mas em

seguida, foi nomeado Secretário
Geral da UNCTAD e 'tudo
como era antes no quartel de
'Abrantes'. Apenas falou sobre o

que todos sabiam e ninguém

ouvidos e nenhuma voz.

Este não é um assunto novo.

O escritor inglês George Orwell
lançou uma obra que - ao que

parece - serve de cartilha aos
•

A

governos contemporaneos,
notadamente os de países emer
gentes (ou subdesenvolvidos, ou
pobres, ou o que quer que o

valha). Chama-se '1984' e fala
sobre um futuro imaginário para
a Terra, supervisionada pelos
olhos onipresentes do 'Grande
Irmão'. Lá, Orwell expõe a sua

teoria do 'duplipensar', pelo qual

•

quena expressar.
!

Todo governo, ou é, O'U

gostaria de ser totalitário.
,

Explico. Embora a democracia

seja alardeada como a solução
mais participativa,· ouvir >

opiniões nem sempre é agradável
e namaioria das vezes se desejaria
que fosse dispensável. Mas assim
como Parreira não pode falar em
coletivas de imprensa em tirar o

Emerson, os governos não

podem falar sobre seu mundo

perfeito. Ummundo onde todos
os cidadãos tenham muitos

". ". .

sempre que uma -notícia e ruim,

joga-se fora e se substitui por
outra que seja mais positiva.

E se engana quem pensa que
é apenas uma obra literária. O
governo do PT - como antes dele
o do PSDB, mas sem tanto

talento - parece usar o livro
como uma cartilha, pois em 2004
e 2005 alardeou aos quatro
ventos os recordes de exportação .

batidos a cada mês. Numa época
,
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Por que dar autonomia legal ao Banco Central
Não causou surpresa o que disseram

o presidente do PT, Ricardo Berzoini, e

o assessor presidencial Marco Aurélio

Garcia. Falaram que são contrários à

concessão de autonomia legal do Banco

Central em um ,eventual segundo
governo Lula.

Berzoini aproveitou para sair com um

disparate institucional. Para ele, a

autonomia significaria "retirar o Banco

Central do controle democrático do
,

,

Legislativo". Seria o contrário .

Mais uma vez, a ideologia e a

desinformação turvam a capacidade de
muitos petistas de entender certas

realidades. Em seu benefício, pode-se
dizer que muitos intelectuais e

formadores de opinião também
defendem a subordinação do BC a

políticas desenvolvimentistas do

Executivo ..
,

Esse padrão mental está defasado em

mais de um século. A atribuição de

autonomia a órgãos como o BC remonta

ao final do século 19 nos países
desenvolvidos, quando se tornou

necessário distinguir organizações de

governo daquelas de Estado. As

primeiras seguem orientação do governo
da hora, enquanto as segundas cuidam

de políticas permanentes, de interesse

geral.
Essas políticas têm a ver com a

estabilidade da moeda, a preservação do

sistema de pagamentos; o mercado
. /, ". .

acionano; a concorrencia na economia;

a regulação de setores como os de

energia, transportes e tele-
,

supervisão das
saúde e assim por

, .

com unt ca ço e s ; a

atividades ligadas à

diante.

Surgiram, assim, agências, entre elas
o banco central, 'com a missão de

conduzir tais políticas, dispondo de

autonomia operacional para a t irig ir

objetivos determinados pelo poder
político. Por exemplo, nos países onde

vigora o regime de metas de inflação, o
Executivo determina a meta e o BC tem

autonomia para persegui-la.
A contrapartida da autonomia é a

"accountability", ou seja, aprestação de

contas e a transparência. A lei obriga a

divulgação periódica de relatórios e o
•

comparecimento regular ao Congresso
para explicar o andamento das políticas.

Nas democracias maduras, a

autonomia nasceu naturalmente. Na

União Européia, até os anos 1990, fora
o caso alemão, a autonomia dos bancos
centrais ocorria apenas na prática. Seus
diretores podiam ser demitidos, mas isso

nunca ocorria devido os respectivos

custos políticos.
No Reino Un id o , a autonomia

formal (1997) foi um gesto simbólico do
•

primeiro-ministro Tony Blair, para J

demonstrar que os trabalhistas haviam
mesmo abandonado as velhas idéias. Nos

-

demais países, a formalízação decorreu?
•

do advento da moeda única, o euro, e da I

criação do Banco Central Europeu, nos 1
termos do tratado de Maastricht (1992).

N o Brasil, o BC tem' 'gozado de

autonomia na prática desde o governo {

FHC, malgrado as muitas' trocas na

diretoria.

benefícios

Vários estudos provam os
•

dessa situação. A idéia não
,

•

convence, todavia, os segmentos que I
gos·tariam de ver o BC recebendo ordens I

do Executivo para mudar os juros e o I

câmbio e assim "desenvolver" o País.

A autonomia legal dos bancos
,

centrais também chegou à América

La tina nos anos 1990, na es teira dos

esforços para vencer a hiperinflação, da
r e d emo cr a t iza çâo e de avanços

,

ins titucionais. Luís J ácome estudou os

14 países principais da região e verificou

que em apenas três não há autonomia:

Brasil, República Dominicana e
•

Guatemala.

A,lei não garante a efetividade da

autonomia, Há casos em que o governo

passa por cima dela, dá ordens ao BC e

demite diretores, corno na Argentina e

na Venezuela.

Para funcionar, pois, não basta lei.
A au tono rn ia deve corresponder às

crenças da sociedade e fazer parte do

<COnjunto de instituições fortes, que

criem incentivos à gestão ma-

. croeconômica responsável. Somente

assim, sociedades intolerantes à inflação
e mercados que funcionam podem inibir

ações voluntaristas para mudar a política
monetária, impondo custos políticos
elevados aos seus autores.

Há fortes incentivos para que o

próximo presidente proponha a

autonomia lega:l do BC. Os benefícios
serão enormes: aumento de confiança,
redução rnais rápida dos juros, economias
fiscais e aumento do potencial de

,

crescimento. O BC será tão autônomo

como hoje, mas terá que prestar contas.

Se eleito, Lula tem tudo para adotar
a medida, mesmo contra o seu partido.

. N ão seria a primeira vez que' ele

contrariaria os petistas em questões
dessa envergadura no front econômico.

Lula parece ter mais neurônios do que
os companheiros.

'

Mailson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda

e sócio. da Tendências Consultoria Integrada
•

.

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

•

•

CELSO MACHADO

... Desconto de 50%
aumenta suspeita de

,

irregularidade no

pagamento de ,dívida

}ARAGUÂ DO SUL- O

prefeitoMoacir, Bertoldi (PL) foi
um dos depoentes, ontem à tarde
na CEI (Comissão Especial de
Investigação) da Câmara de
Vereadores que investiga
possível

.

favorecimento à

empresa Viação Canarinho na

quitação de débitos com o ISS,

(Imposto Sobre Serviços). O
prefeito' disse ter ficado
,

indignado quando soube da
dívida, mas confirmou que foi
iniciativa dele procurar um dos
diretores da empresa (Décio
Bogo) para acertar o débito.O
ex-prefeito Irineu Pasold

(PSDB) e o auditor fiscal e ex

diretor de Tributos, Milton
Pereira Júnior, também foram
ouvidos ontem. A dívida de R$
194 mil, segundo o prefeito, foi
constatada quando da renovação
do contrato de concessão por
mais dez anos em 2005, tendo
como contrapartida a

participação da Canarinho, com
investimentos de R$ 3,7
milhões, nas obras do projeto
Transjaraguá. E paga com dois
ônibus usados (um deles com 17

.

anos de uso), além de restantes

R$ 19 mil em dinheiro.Para que
se efetivasse a renovação, a

empresa não poderia estar na

•

'.

em referência a declarações de
Bertoldi confirmando ter ele

, próprio determinado que a

Canarinho tivesse suas contas

fiscalizadas. Quanto à suposta
queda na arrecadação de ISS;
alegada pela atual adminis

tração e que teria sido provo
cada em seu governo pela não

execução de cerca 'de 480
,

,

.

processos de cobrança (alega-
ção do líder do governo,
Ronaldo Raulino) Pasold disse

que "na verdade, não se atingiu
a projeção feita que incluía o

,

ISS (7%) devido pelos bancos.
Isso representaria arrecadação

recolher o ISS nesse período.
Ressaltou, entretanto, que a

"
,

fiscalização normalmente
ocorre quando uma empresa se

torna inadimplente. Sobre a

fiscalização junto a Canarinho
110 ano passado, disse des
conhecer o que motivou o

procedimento, c06rde11ado por
outro auditor fiscal. Afirmou

segundo Bertoldi, o local esco
lhido para a conversa, assistida

pelo procurador geral. do

município, Jurandyr Bertoldi,
não teve influência alguma."
Não faria diferença se fosse na

prefeitura ou em outro lugar. A
empresa devia e propôs pagar
com base na lei. 'Há anos a

prefeitura não cobrava nada. O

que fizemos foi com autorização
da Câmara de Vereadores",

, .

argumentou Bertoldi, acrescen-
tando que fiscais levantaram a

contabilidade da Canarinho
durante semanas. Admitiu que
ele próprio determinou que a

fiscalização fosse feita. Ques
tionado sobre depoimentos
anteriores de fiscais do setor de

tributação, de que até o dia 16 de

novembro do ano passado,

em torno de R$ 12 milhões ano

para a atual administração".
Segundo o ex-prefeito, os

bancos reagiram e contestam

até hoje na Justiça a cobrança.
"Itajaí arrecadou R$ 8 milhões,
já investiu o dinheiro e corre

risco de devolver", e xe rn

plificou. Lembrou ter deter
minado a contratação de
escritório de advogados em

,

contrato de risco para tentar a

cobrança pela vi� judicial. "Não
conseguimos nada, mas

também não pagamos nada

'(advogados)". Sobre o fato de
ter assinado decreto em caráter

que o setor tem autonomia

para agir e o faz por segmentos
de atividades. Disse, também,
desconhecer qualquer indício
de que tenha havido sonegação
de ISS 110 caso da Canarinho.

Indagado se houve inter
'ferência de instâncias su-

periores, Pereira Júnior negou.
"Nem para fazer e nem para não

quando houve a notificação de

cobrança, não havia débito da

empresa para com a prefeitura,
Bertoldi reafirmou que a
I

Canarinho estava em dívida
ativa. A empresa usufruiu de
50% de desconto de juros,
multas e correção conforme

prevê lei específica. Entretanto,
só poderia fazê-lo se quitasse a

dívida até quinze dias úteis, e à

vista, depois de selado.o acordo,
em 18'de novembro. Nãofoi o
que ocorreu. A dívida foi paga
em partes, nos dias 32 de
dezembro e 17 de janeiro de '

2006. Sobre isso, Bertoldi jogou
a responsabilidade sobre a

assessoria jurídica. "Creio que
nada houve de ilegal. Tenho

. h "
carater para recon ecer erros ,

disse o prefeito.

Irineu Pasold diz que fiscais têm autonomia para agir

''''

<,

condição de inadimplente' com
nenhum tributo. Entretanto, o
prefeito não disse, e nem lhe foi

perguntado, como foi que o setor
de tributação da prefeitura
chegou ao montante já que,

segundo ele, a empresa recolhia
e recolhe o ISS em dia. A lei
ordinária 3875/05 já permitia ao

município receber bens móveis
e imóveis nó pagamento de

impostos e outros tributos e foi

regulamentada pela lei comple
mentar 046/05, aprovada pela
Câmara de Vereadores em

dezembro. Segundo Bertoldi, o

diretor da 'Canarinho, Décio
Bogo, alegou dificuldades para

quitar a dívida e ofereceu dois
ônibus usados como pagamento
de parte dela.O acerto foi feito
no escritório do diretor mas,

,

precário, dando mais dez anos

de concessão do serviço à

Canarinho no final de 2004, o
ex-prefeito disse que o fez para
garantir a liberação de verbas

para o então Transfácil (hoje
Transjaraguá) junto ao BNDES.

.

"Um dos passos é a parceria da

empresa. Em 28 de dezembro

daquele' ano entreguei o

projeto pessoalmente, mas até

hoje o dinheiro não foi

liberado", lembrou, acres

centando que, de qualquer
forma, a concessão acabou
sendo renovada pelo mesmo

prazo. (eM)

"
Dez anos sem fiscalização de imposto, admite diretor de tributos

1 i •

fazer". Sobre a quitação da

dívida, com 500/0, de desconto,
garantiu que isso só poderia
ocorrer se fosse feito dentro de

.

quinze dias úteis após
forrnalizada a quitação e à

vista."Creio que o pagamento
, foi feito de forma parcial e não
de uma vez só como diz a

própria lei vigente".
, '

•

• MOSA,ICO
,

poi itic a@jornalcQrreiodopovo,com.br

•

Explicação de Luiz Henrique da Silveira (PMOS) sobre críticas'
ferozes feitas até recentemente pelo senador Leonel Pavan (PSDS)
e o ex-prefeito Raimundo Colombo (PFL) sobre o processo de"

descentralização do governo com a criação das Secretarias
. Regionais de Desenvolvimento, que já são trinta com promessa

• •

de muitas outras em caso de reeleição, E que os dois, segundo!
LHS, até poucos dias eram candidatos a governador. Agora,')
Pavan é o vice e Raimundo candidato a senador. Então"
entenderam?

Está falado

•

SDRs
Sobre as regionais, nunca

deu para \entender as críticas
de Pavan e Colombo. Os
tucanos ganharam a

gerência de oito delas, os
trinta por cento de

desempenho nas urnas em

2002. Colombo, pior ainda.
Na primeira gestão de

.

Esperidião Amin (PP) ele foi

superintendente do governo
em Lages. Em outras

palavras, com mais uns dez
funcionários, recebia

,

salários.

Aliança 1
Está formada em Santa
Catarina não a maior

coligação política de todos
os tempos, como rotularam
alguns colunistas de jornais
e TV, mas, sim: e

teoricamente, a de maior

peso político, Militâncias do
PMDB, PSDB e PFL em

nenhum momento foram
ouvidas, Muito menos do
PPS, que pegou uma carona,'
Como diriam os oetístas,
enfiaram goela abaixo,'

Aliança 2
Como enfiaram o José
Fritsch goela abaixo deles.
Na tríplice aliança, .

quebraram a espinha do
tucano Leonel Pavan,

. prometendo a ele
candidatura em 2010, O PFL

,
vai para 90ze anos sem

,

candidato a governador. O
PSDB nunca teve. Entre

•

rnllitantes dos três partidos
há sérias resistências, o que
pode favorecer Amin, do Pp,
e Fritsch para um segundo
turno.

Atropelo
PMDB, PSDB e PFL também
estão coligados nas eleições
proporcionais (Assembléia
Legislativa e Câmara dos

Deputados). Antropofagia
pura. Isso gera trairagens de
todo tipo, via de regra em

prejuízo da chapa majoritária
da aliança. Quem corre atrás
de votos para deputado, trata
de salvar a própria pele em

primeiro lugar. Governador é
secundário.

Sonhando'
Luiz Hirschen (PSB),
Sebastião Camargo (PT),
ambos já homologados
pelos seus partidos, e

Rosemeire Vasel (falta o PL

homologar) são os .

candidatos a deputado
federal por Jaraguá do Sul.
Ou a mosca azul picou fundo
ou é delírio coletivo. '

Primeiro e único eleito pelo
município foi o tucano
Vicente Caropreso. E isso

Indagado se sabia quais as

empresas fiscalizadas durante
sua gestão de seis anos à frente
do Executivo, o ex-prefeito
Irineu Pasold (PSDB) foi
sucinto na. resposta. "Nem'

,.., ,"

quem era e nem quem nao era ,

citando a lei complementar 35/
0003 e a própria Constituição
Federal que veda tal iniciativa
ao prefeito, governador e

presidente da República. A
gestão de Pasold havia sido
citada em outros depoimentos
como omissa. "Mas acho que
não foi isso que motivou a atual

. ,.., "�e

gestao .acrescentou o tucano,

•

,

Diretor de tributos entre 10
de janeiro de 1994 a 31 de
dezembro de 2004, o atual'

. ,

1- auditor fiscal de tributação do '

I

.

município, Milton Pereira
! [únior, confirmou a ausência de
I, fiscalização quanto a tributos

j devidos pela Canarinho
I durante dez anos, mas que a

l empresa nunca deixou de

Ameaça
Para a Assembléia

Legislativa, Dionei Walter
da Silva desta vez tem
concorrente no partido,
com a homologação da
candidatura do vereador
Evaldo João Junékes, de
Guaramirim. Há quem diga
que se o conhecido Pupo,
pela sua eloqüência, fizer
uns dez mil votos, o PT da

região corre risco de
perder a vaga na

Assembléia.
•

Bate boca
•

Quebrou o pau na executiva
i

do PT de Joinville. j

Deputado Carlito Merss, !

que preside o diretório, foi
'

acusado por outros
,

membros de vetar a (

indicação de duas :

mulheres para a
.

Assembléia Legislativa e
,

impor nomes à convenção )

estadual, que aconteceu
sábado, ern Florianópolis" .

J

• > .\

incluindo apenas ,

.

detentores de mandatos. . I

Não quer concorrência
,.1

:

interna.

Sofrível
Se o discurso do ex-petista
e candidato a governador i
pelo PSOL, João Fachini, de
Joinville, for o mesmo da .

•

convenção realizada pelo •

partido no domingo, melhor
seria poupar tempo e

poupar dinheiro, A não ser

que a ordem reinante,
como ocorre no PMDB,
PSDB, PFL, Pp, PDT e

outros menos cotados, seja
a de derrubar Lula a

qualquer custo.

Mudos
Se o prefeito Moacir
Bertoldi (PL) e o vereador
Jaime Negherbon (PT)
conseguiram chegar perto
do presidente Lula na

sexta-feira passada, em
•

Chàpecó, não se sabe. E
muito menos qual resposta
ao apelo para liberação de
R$ 40 milhões do BNDESr
para as obras do
Transjaraguá. Percorreram
800 quilômetros de carro e

ainda não disseram nada,

•

,

•

"
.-

·

,

I
.

)

-,

1

..

I

,

,

•

Não querem
Prefeitura de Jaraguá do
Sul está devolvendo R$ 50
mil ao Ministério da Saúde. •

A verba seria destinada à

implantação da chamada
Farmácia Popular, para
vender remédios mais
baratos. A justificativa é de
que o município já tem o

programa de Farmácia
Básica que, alegam,.
oferece 160 tipos de

•

•
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• POUCAS & BOAS
r--------------------------------------------�

� Perfis 1
,

• Candidato à reeleição, o governador licenciado Luiz Henrique
da Silveira nasceu em Blumenau no dia 25 de fevereiro de 1940.

, Foi deputado estadual, deputado federal, presidente nacional
,

: do PMDB, prefeito de Joinville por três vezes e governador de
! Santa Catarina. Já o candidato a vice, Leonel Pavan, nasceu em
I 7 de setembro de 1954, em Sarandi (RS). Foi vereador pelo
PMDB, em Balneário Camboriú. Em 1994, elegeu-se deputado
federal. Em 1996, chegou ao segundo mandate como prefeito
de Balneário Camboriú. Em 2002, já filiado ao PSDB, Pavan

,

: chegou' ao Senado. Candidato da aliança PMDB, PSDB e PFL a
, ,

senador, João Raimundo Colombo tem 51 anos .. Em 1979 foi

superintendente do governo em Lages. Foi presidente da Celesc
e da Casan. Foi deputado federal e duas vezes prefeito de Lages.

•

I
I
I

! Perfis 2
, .

I Outro candidato a '

l �o�erna.dor confirmado �o
, último fim de semana fOI
I

: José Fritsch, pelo PT.

! Fritsch nasceu em 6 de
! agosto de 1954, em Seara.É
I ex-prefeito de Chapecó, ex-
I

: deputado federàl. Em 2002,
: candidatou-se ao governo
do Estado, mas não

. : conseguiu chegar ao
segundo turno. Foi

I nomeado ministro da
! Pesca e Aqüicultura no

i governo Lula. Também filha
de agricultores, a candidata

I ao Senado, Luci Choinacki,
nasceu em 17 de março de

: 1954, em Descanso (SC).
I Foi eleita deputada
I estadual em 1986 e, quatro
anos depois, assumiu vaga

I na Câmara dos Deputados,
I para onde foi reconduzida
em 1999 e 2003. Já o

candidato ·a vice-
•

governador não foi definido.

I
O partido ainda negocia a'

,
,

I vaga.I
I

,

Abaixo-assinado 2
o vereador mirim Deoclécio
Luchini Júnior apresentou um

abaixo-assinado dos alunos da
Escola Alfredo Zimmermann

que estão solicitando o

tratamento do-esqoto nas

proximidades da escola,
devido ao mau cheiro. Ele vai
mandar um oficio ao Executivo
e a lista de assinaturas para
reforçar o pedido. Com
exceção de Jaraguá do Sul,
nem começou a implantação
da rede de esgoto nos

. municípios da microrregião.

Alianças
Com candidatura a

governador já confirmada,
o PT corre agora contra o

tempo para definir as

coligações, até ontem só
confirmadas com o PC do
B e o PRB. O prazo encerra

na sexta-feira. Na mira, PL,
PSB, PTB, PMN, PSC, P�
ou seja, todos partidos que
ainda não estejam

-;

coligados com as chapas
concorrentes. Bom para
José Fritsch, mas nem

tanto para os candidatos à

eleição proporcional que
terão, quanto mais' partidos
coligados, mais votos para
dividir.

Decisão,
A vice-prefeita Rosemeire
Vasel anuncia sexta-feira
se será candidata a

•

deputada federal ou
disputará eleição

i majoritária como vice
- governadora na chapa
encabeçada por José

,

Fritsch (PT). E o que deseja
,

o PT, mas não o quer a

presidente estadual do PL,
deputada estadual Odete de
Jesus, candidata à

reeleição. Pelo menos foi o

que ela deu a entender, em
encontro do partido em

Jaraguá do Sul realizado
recentemente. "Minha
escolha terá como

parâmetro o que é melhor

para Jaraguá do Sul e

nossa região", resumiu
Rose.

'

•

,

. ,. . ..

,

NA FRENTE: PMOS, PT E PSS FORAM OS PRIMEIROS PARTIDOS A OFICIALIZAR NOMES

CAROLINA TOMASELLI

� Ontem à noite, também
foi homologada candi
datura de Carione Pava-

. nella a deputado estadual

}ARAGUÁ DO SUL - As

convenções estaduais do PMDB,
PT e PSB, realizadas no último
final de semana,. confirmaram
seis nomes que representarão o

Vale do Itapocu nas eleições de 3
de outubro, Para a disputa
majoritária, foi consolidada a

aliança PMDB, PSDB e PFL, A

chapa "Todos por toda Santa
Catarina" terá o governador
licenciado, Luiz Henrique da
Silveira . (PMDB), como

candidato à reeleição, senador
Leonel Pavan (PSDB) para vice
e o ex-prefeito de Lages,
Raimundo Colombo (PFL), ao

Senado. Já o PT homologou as

candidaturas de José Fritsch ao

governo do Estado, e da

deputada federal Luci
Choinacki ao Senado. E o PSB

,

permanece com a pre-
candidatura de Antônio Carlos

Sontag a governador,
aguardando definições sobre

,

,

possíveis alianças com PTB e PL.
O partido também poderá
indicar Sontag para ser vice na

chapa de Fritsch, que foi a

eonvenção do PSB reforçando o

desejo de uma composição.
Pela microrregião, foram

homologadas as candidaturas a

deputado estadual do presidente
do PMDB de Jaraguá do Sul,
Carlos Chiodíni, do ex-vereador
Ivo Petras K011ell (PSB), do
vereador por Guara-rnirim
Evaldo J unckes (PT) e do

deputado petista Dionei da

,

A
, Assembléia:
Carione

......

Pavanello... . .. Ivo Petras Konell

\

•

Abaixo-assinado 1
Os vereadores mirins de
Guaramirim decidiram na

última sexta-feira que vão
recolher assinaturas de'

lideranças e presidentes de
entidades e encaminhar ao

prefeito Mário Sérgio Peixer

(PFL) na tentativa de

sensiblllzá-lo para que atenda
aos pedidos que estão sendo
encaminhados através das

indicações. "O prefeito tem que
saber que o Programa Vereador
Mirim não é brincadeira, nós
estamos .apresentando vários

pedidos em nome da nossa

comunidade. Quero que ele
seja convidado para participar
de uma sessão e explicar o

que está acontecendo",
solicitou Roger Junckes. Os
vereadores mirins já
apresentaram 49 indicações.

Candidatos a

deputado
federal:

Rosemeire
Vasel...

•

'J,O
ARQUIVO/CORREIO DO rovo.,

...e

Luiz Hirschen

If.

Evaldo
João

Junckes ...
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...Dionei da
Silva, o único à

reeleição .

Silva, único candidato da

microrregião eleito em 2002,
•

•

com 31 mil votos. A Câmara

Federal, foram sacramentadas as

candidaturas do presidente do /

PT de Jaraguá do Sul, professor
Sebastião Camargo, e do

presidente do diretório'
municipal do PSB, Luiz

Hirschen, único dos seis nomes

que não teve lançada sua pré
candidatura. No lugar dele, era
citado o nome do suplente de
vereador e· presidente do

,

diretório do PSB de Guara-

mirim, Caubi Pinheiro.
Ontem à noite,' o PFL tam

bém realizou sua convenção,
confirmando a candidature do

•

•

•

.

....e Carlos
Chiodini

presidente da Câmara de
Vereadores de Jaraguá do Sul,
Carione Pavanello, que vai brigar
por uma das 40 vagas àAssembléia

.

Legislativa. Outros cinco partidos
que realizam suas convenções até
a próxima sexta-feira também

,

devem confirmar nomes da

microrregião para a disputa
proporcional. O PSDB, que tem

COIUO pré-candidatos noVale a ex

secretária de Desenvolvimento

Regional, Niura Demarchi dos
Santos, e o ex-prefeito de [araguá
do Sul Irineu Pasold, realiza sua

convenção amanhã. Já na quinta
feira' é a vez do PP 'e PDT. O

primeiro deve homologar a

candidatura do vereador Dieter

�)
Janssen, o segundo a do presidente

.,

do diretório de [araguá do Sul, Ru:y,
Lessmann. Já o PPS, que tern.
como pré-candidata à deputada

.
I. J

estadual a presidente do
"

Legislativo de Corupá, Bemadete,J
Hillbrecht, realiza convenção net,
sexta-feira. Nomesmo dia do Pl,'J
que tem, como pré-candidatos Q;
vereador Ronaldo Raulino a

,
,

deputado estadual, e a vice:t
prefeita Rosemeire Vasel para a

Câmara Federal. Rose, que
também vem sendo sondada pel,<
PT para ser candidata a vice\,
governadora na chapa
encabeçada por Fritsch, vai
anunciar sua decisão na sexta-'
feira. r

Campanha
Um dos dois pré-candidatos a

deputado federal que teve o

nome homologado neste fim de
semana começa hoje a

campanha pelo Estado. O
professor Sebastião Camargo
(PT) conversa hoje com

lideranças no Planalto Norte,
incluindo São Bento do Sul,
Mafra e Rio Negrinho. O outro
candidato à Câmara Federal é
o presidente do PSB de

Jaraguá do Sul, Luiz Hirschen .

r

j

•

PSOL define João Fachini candidato a governador
}ARAGUÁ DO SUL

Convenção estadual realizada
•

na última sexta-feira definiu

pela candidatura de João
Fachini a governador do PSOL,
que também tinha como pré
candidata Albertina Rosso, da
regiãode Criciúma. O partido
estará coligado com PCB e

P,STU, que indicou Gilrnar

Salgado, candidato a governa
dor nas eleições de 2002, para
senador, As vagas para vice

governador e primeiro suplên
cia estão sendo negociadas até

a sexta-feira, quando, obriga
toriamente, os partidos devem
oficializar as alianças. Na

convenção, o PSOL tambérn :

pré-definiu 'a nominata de'
candidatos à eleição propor
cional. Serão elU torno de 15 à

Assembléia Legislativa, entre
eles o deputado Afrânio Boppré,
candidato à reeleição, e quatro

,

CESAR JUNKES
IW\'. �

i

,.
,.

Exemplo
Caminhão pipa da Prefeitura
circulando ontem pela Walter
Marquardt deixou a rua

totalmente molhada, A intenção
não era essa. O caminhão
estava transportando a água

,

para algum lugar, mas eram

tantos os furos que o veículo

parecia mais' uma cachoeira,
Por outro lado, a administração
municipal vem pregando
economia de água 'por conta da

estiagem, a ponto dos postos
de gasolina estarem impedidos
de lavar carros, o que é
correto. Mas o exemplo deve
vir de casa,

-

defende melhorias na área de

•

,

í

-

.

saúde e educação, citando áJ
necessidade de hospitais"
regionais e aumento salarial des
professores catarinenses, "corn'
o terceiro pior salário do país".'
Em visita onterri à imprensa dai

região acompanhado do;
membro da executiva estadual,

•

Osnildo Konell, também UIU

dos coordenadores do Núcleo
de Schroede� Fachini teceu
críticas ao governo Lula e ao

antecessor, Fernando Henrique
Cardoso (PSDB), destacando á

posição da senadora Heloísa
Helena nas pesquisas' de
intenção de voto para presi
dente. A senadora, que deixou
o PT para fundar o PSOL, teve
sua candidatura homologada
no último sábado, e aparece,

segundo ele, com 11 % das

intenções de voto nos três

Estados do Sul. I

I
•

I

Fachini: Pregando "mudanças necessárias e a luz do sol"

para deputado federal.
Ex-vereador por [oinville eleito

. . ,

en11988, ainda pelo PT, Fachini
disse que se apresenta COIUO um

candidato novo, não só peloI

tempo de existência do partido,
,

que obteve o registro junto ao

TSE (Tribunal Superior Ele
itoral) em 15 de' setembro do

,

_ ano passado, mas diante dos
candidatos já apresentados, José
Fritsch (PT), Luiz Henrique
(PMDB) e Esperidião Amin
(PP), lembra, foram candidatos
ern 2004, e os dois últimos já
elei tos governadores. Em

campanha pelo Estado, o ex

vereador e também professor
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TRÂNSITO: A DEVIDA ATENCÃO
.>

, .

•

DAIANE ZANGHELINI

� Obra já está na

pauta do Dnit
e depende de

-

aprovaçao
GUARAMIRIM - A reunião

plenária da Acijs e Aciag, de

ontem, foi realizada em
•

conjunto, emGuaramirim, com
a participação dos responsáveis
pelo Dnit - Departamento
N acional de Infra-Estrutura

Terrestre, em Santa Catarina.
-,

,
Em pauta a. duplicação da
rodovia BR-280, que liga São
Francisco à Corupá, passando
pelo Vale do Itapocu e as demais
obras necessárias para dar mais

segurança aos usuários. No
.

encontro, que aconteceu a

convite dos presidentes das
duas entidades e foi
intermediado pelo deputado
estadual DioneiWalter da Silva

(PT), o engenheiro João José
, dos Santos, coordenador da 16a

'. .

Unidade do Dnit, em Santa

Catarina, anunciou que o

projeto de engenharia para a

obra de duplicação da 280, entre
Sião Francisco do Sul e Jaraguá
do Sul, já está em Brasília para

aprovação. São mais de 70

quilômetros, a um custo

cfproximado de R$ 3 milhões

por quilômetro. "Este projeto já
está em Brasília pronto para ser

aprovado. Uma vez passada esta�

fase, podemos pensar no
.

,

!>

'j

desenvolvimento da obra",
declarou João José, do Dnit.

Ou tra informação
importante, para efetivação em

curto prazo, é a realização de três
obras reivindicadas há tempos
pela comun idade regional.
reforma.na ponte no Portal, a

rotatória ern Nereu (Tifa dos
. Monos) e o binário de acesso a

Farneg. "Temos quarenta.
milhões de reais no orçamento
da União para investimento ern

obras rodoviárias em Santa

Catarina, ainda este ano",
declarou Dionei. "Acreditamos

que estas obras devem
consumir entre sete e oito

..•

,

milhões de reais, por isso sua

viabilização está garantida",
afirmou João José dos Santos. A
realização destas ações depende
apenas do'desenvolvimento
dos processos licita tórios.
"Acreditamos que até outubro
es tas obras' tenham início",
revelou' o coordenador do Dnit
em SantaCatarina.

' '

Além destas obras, os

engenheiros do Dnit
informaram que o investimento
total na reforma da rodovia BR-

280, entre São Francisco do Sul
e Jaraguá, será de R$ 11 milhões.

"J á foram in ves tidos nove

milhões e outros dois milhões

CESAR JUNKES

,

j ,

vão compor um aditivo para
investimento nas obras do
trecho da rodovia que passa
dentro do município de
J araguá", disse o engenheiro
Antônio Basso, do Dnit. Outras
19 correções em segmentos
críticos, entre os quilômetros
37 'e 84 da rodovia, estão sendo
an�lis'adas' e também podefu
entrar na lista de realizações do
Governo Federal' na região.
Entre elas destaca-se a

construção de uma terceira pista
ern frente aWeg Química e uma

rotatória no trevo de acesso a

Guamiranga, ambas em

Guaramirim:
•

Arranjo da banana deve ampliar mercados e preparar .aqrlcultores
,

fj

,}ARAGUÁ DO SUL
J ,

Integrantes da Secretaria de
Estado do Desenvolvimento

Regional e [araguá e [oinville,
Sebrae, Epagri, Cidasc e Febanana
se reuniram na tarde de ontem,
no auditório do Senai, para
assinatura do convênio do APL
-' Arranjo Produtivo Local da
Bananicultura. O Arranjo,
segundo dados da Epagri,
atenderá os 558 produtores de
banana das associações de

Corupá, J araguá do Sul,.
Guaramirim, Schroeder,

,

Massaranduba,: São João do

Itaperiu, Barra Velha, Joinville e

{

Garuva. Segundo o Donizete

Boger, articulador regional do
Sebrae/SC, o convênio propiciará
ações objetivando melhorar a

competitividade do produto e o

desenvolvimento de novos

mercados. "Vamos prospectar os
mercadoado Centro -Oeste,
Sudeste e SlII do Brasil, além de

Uruguai e Argentina, sempre
buscando cidades com mais de
300 111il habitantes, para
comercializarmos a banana aqui
produzida", destacou Donízete.

Os recursos para o

desenvolvimento do APL da
Bananicultura chegam a R$ 450

\

mil, sendo R$ 225 mil do Sebrae,
R$ 175 mil doGoverno do Estado, .

através do Fundosocial, divididos
entre as SDRs de Jaraguá do Sul e
[oinville, e R$ 50 mil por parte
dos produtores. "Este valor será
investido durante os dois anos de

duração do projeto", declarou o

secretário de Desenvolvimento
Regional, em [araguá do Sul, Ivo
Schmidt Filho. O plano de ação .

do APL será executado em
•

módulos, que abordarão temas

como prospecção de mercado,
criação de selo de qualidade,
missão empresarial, consultorias
em pós-produção, embalagens e

•

Rotary Club entrega imóvel no Morro da Boa Vista

,

}ARAGUÁ DO SUL,- O

Rotary Club de Jaraguá do SuI

entregou na manhã do último
sábado, 24, a chave de uma casa

onde será instalada uma creche,
no Morro da.Boa Vista (Bairro
Ilha da Figueira). A chave foi

entregue pela presidente do
clube, Marcia Alberton, ao

secretário de Educação Anésio
Alexandre e à vice -prefeita
Rosemeire Vasel (PL).

,

A construção fica próxima
da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Adelino
Francener, tem cerca de 140 m2
e atenderá aproximadamente 70

crianças. O investimento para
a compra da casa foi de R$ 75

mil, adquiridos pelo Rotary, A
, .

Câmara de Vereadores também

repassou outros R$ 30 mil, a

serem usados para a adaptação e

ampliação do espaço físico da

,

• \

casa.

De acordo COIU Marcia
,

Alberton, a creche é urna

reivindicação antiga da
comunidade. A verba foi
arrecadada durante três anos,

através de prornoçóes COIUO a

Feira da Ponta de Estoque,
Almoço das Nações e Baile, do
Rotary, com apoio do O Correio
do Povo. A indicação do nome

da creche ainda não foi

quando nas primeiras reuniões do •

EURODOLAR (EUA) COMPRA VENDA,

.' Conselho de Desenvolvimento COMERCIAL 2,229 2,231 " COMPRA VENDA
,

Regional,
, ,

dos 2,798 2,800ouvimos PARALELO 2,293 2,393 It

produtores de banana que o setor TURISMO 2,177 2,320 "
PESO (Argentina)

I 0,721, 0,730
estava estagnado e precisava de

adequação à certificação. Os
diretores das associações também
receberão consultoria de gestão

. .

empresarial e associativismo.
"Este é o resultado de um

trabalho iniciado em 2003,

uma ação urgente;para que não

desaparecesse", declarou Niura
Sandra Demarchi, ex-secretária
de desenvolvimento regional,
que deu inicio ao processo de

formação do Arranjo.

definida, mas o patrono
provavelmente .

será um

rotariano. Segundo Anésio

Alexandre, cerca de 20

profissionais serão contratados

para trabalhar 11a creche, que
deve funcionar só a partir do
ano que vem. O primeiro passo
será o projeto de adequação e

ampliação da residência, para
orçar o valor da reforma. (Daiane
'Zanghelini)
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II CORREIO ECONOMICO

Agronegócio
,

As exportações agrícolas brasileiras cresceram a umataxa anual
de 18,8% entre 2000 e 2004, mais do que o dobro do comércio

agrícola mundial, que aumentou 9,10/0 ao ano no período,
segundo a Organização Mundial do Comércio (OMC). A

informação consta no anuário Intercâmbio Comercial do

Agronegócio, lançado ontem pelo ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues.O levantamento
indica que a participação do Brasil no mercado internacional de

produtos agropecuários cresceu de 2,80/0 para 3,9% em quatro
anos, O anuário traz dados relativos aos 30 principais parceiros
comerciais do Brasil, que juntos adquirem mais de 82% das
vendas externas do país. Nesse período, o setor exportador
agrícola brasileiro cresceu mais que o dobro do comércio agrícola
mundial, passando de US$ 15,4 bilhões para US$ 30,8 bilhões.
Do total de exportações brasileiras, o setor do agronegócio
participa com 400/0 dos produtos exportados.

•

Setor e parceiro
No perodo analisado, o 'setor
que apresentou maior
crescimento foi o Qe camas. Em
cinco anos, as exportações de
carne aumentaram mais de US$
6 bilhões. Também

apresentaram crescimento os

setores de leite e produtos
•

lácteos, cereais, farinhas e

preparados, suco de frutas e

pescados. O principal parceiro
comercial brasileiro em

produtos agropecuários continua
sendo os Estados Unidos, mas o

comércio com o país caiu de
cerca de 18% para 140/0 no

período analisado. A
.

.

participação da União Européia
também caiu de cerca de 40%

para 32% do total de

exportações brasileiras do

agr0negóci0.

As mais caras
As cidades de São Paulo e Rio de
Janeiro são as que apresentam
maior custo de vida na América
Latina, segundo revelou a última

pesquisa da Mercer Consu�ing
sobre as cidades mais caras do
trunco. Elas ocupam o 34° e 40°

lugar na lista, respectivamente.
Ambas deram um sato, já,que no

. ano passado estavam em 119° e

124°, respectivamente.
Moscou subiu para o lugar de
cidade mais cara do mundo,
superando Tóquio, que se manteve
no topo da lista durante quatro anos

seguidos. Ano passado, a capital
russa estava em quarto lugar no
ranking, mas subiu por coota de

poucos fatores, de acordo com a

consutora Rebecca Powers. As
moedas de Tóquio, Osaka e

Londres, as três mais caras na

lista de 2005, registraram queda
em relação ao dólar, enquanto o

rublo russo permaneceu estável.

.....

Novos mercados
Por outro lado, países como a

•

China, a Rússia e a India
aumentaram o comércio' com o

'. Brasil. De 2000 a 2005, a Rússia
aumentou a compra de produtos
brasileiros de 2% para 6%. O
comércio com a China subiu de

•

3% para 70/0 e a India aumentou
a participação de 0,5% para
1,30/0. Atualmente, a China é o

terceiro principal parceiro
comercial do agronegócio
brasileiro; seguido pela Rússia,
que ocupa a quarta posição.

Na lista
o enfraquecimento do iene em

relaçãà ao dólar levou Tóquio ao

terceiro lugar no ranking, atrás de
Seul. Osaka, por sua vez, ficou em

sexto lugar. Enquanto isso, Londres
permaneceu na quinta colocação,
sendo a segunda cidade mais cara

da Europa, atrás de Moscou. Em
,

seguida vem Genebra, na sétima
•

colocação, Na Asia, as mais caras

são Seul, Tóquio e Hong Kong.
'"

• INDICADORES ECONOMICOS
,

• �OtJPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

It BOVESPA 34,631 -0,09%
" DOW JONES (N. York) 11.045 051'/,

" MERVAL (B. Aires) 1.621 202%

It NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,390/,
•

0,659

R$863,55

,

II LOTERIAS

,

concurso: 775
•

" 12 - 2'7 -�46'-·47· 50
__5�

concurso: 1617
11 - 21- -,,_52- 63 -_70_1-'"::::;:t:!::::I�1

concurso: 631
01 - 04 - 18 - 20 - 21 - 31 ·38

39 - 42 - 55 - 62 - 66 - 67 - 71

75 - 79 - 82 - 93 - 98 - 99

concurso: 04047
1 ° Prêmio: 58.840
2° Prêmio: 69.630
3° Prêmio: 05.403
4° Prêmio: 36,354
5° Prêmio: 61.301

•

•

,

,.

•
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"

• OCORRENCIAS POLICIAIS

",
" Assalto

-

.; ,Três homens armados assaltaram um depósito de bebidas na
' .

Estrada Quati, em Guararnrím. Os bandidos levaram a quantia de
aproximadamente R$ 6.000,00 reais em dinheiro,

• aproximadamente R$ 15.000,00 em cheques e na fuga ainda'
roubaram R$ 400,00 reais e um veículo GMNectra de um cliente

que estava no local. O assalto aconteceu por volta das 17h de
.
sexta-feira. Os bandidos abandonaram o veículo roubado, mas

• •

c. não foram localizados.
,(j.b--------- ----I

'. '. Furto em veículo I
�.I·,I" .

.s. Detido um menor acusado de arrombar
•
•

,. ,
e furtar um veículo na Rua João Mass,

·

.

, ,
Bairro Jaraguá Esquerdo. O proprietário

, 'i do veículo chamou a polícia após
,.

constatar que seu carro Ford Della Rey
.é'J·, Belina foi arrombado, e que furtaram
G.'" seus documentos pessoais, um
-. talonário de cheques e mais. R$ 45,00
,,':' em dinheiro. A polícia conversou com

::;,'; testemunhas do crime e o autor foi

:J (�. identificado. O jovem J.M.B., 17 anos,

r-. r
confessou o furto e afirmou que quem

). �
,

arrombou o veículo foi seu comparsar� \-'J.

que já havia saído do local.
, ,
\ � _,

Invasão
•

Invadiram uma resi
dência na Avenida
Marechal Deodoro da
Fonseca, às 13h30
desse sábado. Foram
fur-tados: uma bolsa
de viagem, várias
jóias, dois relógios,
um aparelho de CO

portátil e duas
camisetas.

•

, ,

ACIJS: OFERECE CURSOS BASICOS SO PARA ELAS
,

•

Queda de Moto
Um motociclista de 24 anos

sofreu uma queda na Rua
José Theodoro Ribeiro,
Bairro Ilha da Figueira. Ele.
foi levado para o Hospital
São José com ferimentos
no abdômen, no ante braço
direito, no joelho direito, na

•

mão direita e no tórax. O
acidente aconteceu próximo
a Capela Nossa Senhora
Aparecida às 5h33min de
ontem.

,

•

· ,
.J

Furto em veículo II

KELLY ERDMANN

"Com certeza! Se ela está
fazendo consertos é porque
está treinada e quem
contratá-Ia vai ter que exigir
cursos, como de um homem
também" ..

Sérgio Roberto Freiberger, 22
anos, operador de máquina

""
Arrombaram o veículo GM Corda

_i'� I ,

· •.

'

Wind, placas AJH 5641. A porta foi
- .
-

entortada e furtaram o aparelho de
CO Player marca Aiwa. O furto

£1 '

,

aconteceu às 20h30min da úttima
•

l]' sexta-feira.
'I "�O

Na Moinho

VOCÊ CONFIARIA O SEU
CARRO PARA UMA

MULHER CONSERTAR?

·

'-'" r

,J::.�.J Vários furtos foram registrados na

Danceteria Moinho na noite de
sábado para domingo, A jovem A.P.

•

:7�) teve sua carteira de identidade
levada. O aparelho celular marca

Sansung que estava com a jovem
B.S, foi furtado. Foi furtado também
de dentro da bolsa da L.A., 18 anos,

s.: o aparelha de celular �okia 3100.

,

.

� Sandra Mara trabalha
na área há 15 anos

e ainda sofre com a

falta de confiança

\

"Se ela for profissional e

souber trabalhar, acho. que
•

sim. Mas, pediria um

histórico antes, porque não é
muita comum".

Marcelo Nunes, 23 anos,

promotor

Porte de droga I
Detido o Sr. E.M.M.J., 30
anos, por porte de
substãncia entorpecente
semelhante a maconha. O
homem foi abordado na

Rua Leno Nicoluzzi, Bairro
,

Agua Verde, na noite de
,

sexta-feira,

}ARAGUÁ DO SUL - Entre

estopas, graxa, parafusos, motores
,

e conserto de automóveis. E assim

que SandraMara Soares, 37 anos,
sonha em viver, mesmo

enfrentado a desconfiança. e o

preconceíto dos colegas de

profissão,
No segmento há cerca de 15

anos, ela aprendeu os segredosda
automecânica com o marido e,

hoje, possui uma oficina familiar
110 Bairro Vila Rau. Além dos

dois, trabalham na empresa os

filhos do casal, também
mecânicos, Porém, o inusitado
mesmo é ver ela se desdobrar
entre a função de professora de

geografia e de mulher

especializada em consertos de

veículos, com preferência pelos
ajustes de suspensão.

Sandra Mara exerceu a

profissão de mecânica de
automóveis de maneira

autônoma durante dez anos. En1

seguida, virou funcionária de uma
concessionária, mas, por causa de
um acidente com o filho mais

novo foi obrigada a deixar o

emprego.

Agora, ela quer voltar ao cargo
r'

•

, , ,

,r. _),

No cemitério
o Sr. O:M., 26 anos, foi levado a

Delegacia na noite de sábado, Ele
foi abordado por polcias na Rua
Victor Rosemberg, Bairro Vila
Lenzi, por furtar quatro cercas de
alumínio de um túmulo no

cemitério da Vila Lenzi.

Porte de droga II .,

Foi levado à Delegacia o

jovem K.A.V., 25 anos, por
agressão e porte de
entorpecente. Ele foi detido

por volta das 19h da última
sexta, após revista, policiais
encontraram dois baseados
de maconha em posse do
detido.

Sandra diz que falta de confiança atrapalha a busca por emprego "Se ela tiver especialização,
um estudo à respeito, com
certeza! E, também, se a

oficina for confiável e ela

estiver trabalhando ali é

porque tem capacidade.
Aliás, na mulher tem que
confiar em tudo que ela faz".

Paulo David, 43 anos, artista

plástico

-

•
,

•
c

�

Arrombamento I
Foi arrombado o carro Uno Mille,
placas MBH 2173 no úttimo sába
do. O veículo estava estacionado
no pátio da Igreja do Rio Molha. E
furtaram o aparelho de CO Player,
uma carteira com documentos
pessoais, cartões de crédito, um
porta Cds, e R$ 50,00,

Dano
O veículo AudiN3, placas
ADR 5222 teve sua pintura
danificada por vândalos na

madrugada desse sábado.
O proprietário do veículo
estacionou na Rua
Frederico C.A. Vasel, Bairro
Barra do Rio Molha e foi até
a danceteria Moinho.
Quando retornou constatou

que seu carro havia sido
riscado no teto, na lateral e

porta direita e no pára-brísa.

de antes, só que o problema é a

falta de confiança dos futuros

patrões. "Faço os testes, dizem que
eu passei e depois alegam que a

vaga já foi preenchida", explica.
Quanto aos clientes, a mecânica
comenta que sempre tem o apoio .

deles, sem distinção entre

homens e mulheres. A

expectativa é induzir outras'

pessoas, como ela, a buscàr a

mesma profissão. "Não perco a

esperança de acabar com o

preconceito e vermais mulheres
se interessando pela área",
finaliza.

UMCOMEÇO
Se você é mulher e resolveu

seguir o IneSI110 caminho de
Sandra Mara, pode aprender
mais sobre o conserto de
veículos com os cursos básicos
do Núcleo de Automecânica da

Associação Comercial,
Industrial de Jaraguá do Sul

(Acijs). Para participar, basta
entrar ern contato com a

entidade pelo telefone 3275-
7000. O valor da inscrição é de

R$ 5. A próxima edição ocorre

no final do mês de julho, prova
velmente.

,

"Confiaria porque a mulher
também tem capacidade para

,

fazer as mesmas coisas que
o, homem",

Fharlene Rodrigues, 20 anos,
vendedora

•

Arrombamento II
Arrombaram o veículo VW Golf,
placas MCG 1438 danificando a

porta do motorista. O carro estava

estacionado na Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca no domingo.
Foi furtado o aparelho de CO Player
marca Pionner MP3, vários
documentos pessoais e cartôes de

•

•

• •

o comércio de Jaraguá
.

do Sul e algumas
repartições públicas da

região já definiram os

horários ce
funcionamento hoje
quando acontece o jogo
entre Brasil e Gana pela
Copa do Mundo.
Confira na tabela ao lado
os horários de
funcionamento dos

principais serviços.
As linhas de ônibus

•

, .

T.------------------------------ �

,

• FALECIMENTOS
,

Faleceu às 06:00h do dia 25/06, a senhora Agnes Weidemann, com
, , idade de 84 anos.o velório foi realizado na Igreja Luterana de

Massaranduba e o sepultamento no cemitério de Massaranduba.
Faleceu às 21 :OOh do dia 24/06, a senhora Francisca Claudiano
Raimundo, com idade de 73 anos.O velório foi realizado na Capela
Mortuária de Nereu Ramos e o sepultamento no cemitério de Nereu
Ramos.
Faleceu às 20:0011 do dia 24/06, o senhor José Ferreira Prestes
com idade de 6& anos.O velório foi realizado na Comunidade Nossa'
Senhora da L,,� a o sepultamento no cemitério da Barra do Rio Cerro.
Faleceu às '�:,30h do dia 23/06, o senhor Alfredo Ropelatto, com

idade de 80 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária de Nereu
Ramos e o sepultamento no cemitério de Nereu Ramos.

L. _. ---'

• Jaraguá do Sul
•Guaramirim

.. _.. ..".

. 'Coru�á
• Schroeder
•Massaranduba

• Jaraguá do Sul e Guaramirim
Setores de fornecimento de carteiras de identidade,
documentos de veículos, carteira de motorista e

entrada de recursos de multa,
Para demais atendimentos e IML, horário normal.

,

. .,

• Em toda a região•Jaraguá do Sul
Pama I e Pama II
•Guaramirim

'Corupá
Pronto-atendiment'o da �ua' Nereu Ramos

. . . . . . . ..

, . . .

Pronto-atendimento .do Hospttal Santo Antônio

• Franqueadas

•Jaraguá do Sul

•

permanecem normals

em toda a região.
Lojas

•

• Em toda a região
. Besc

.. , '.. .. ..

.Praça de alimentação
(terá telão para transmissão dos jogos)

• Escolas estaduais da região
(exceto na Escola Lilia Ayroso Deschler, em que
não haverá aula) .. .

• Escolas municipais da região
Jaraguá do Sul

-

Bradesco, Banco do Brasil, Santander.
Unibanco e Caixa Econômica
HSBC

DGM ParanáI

Itaú •

Corupá
. . .. . ... ,. ... ., . . .... . . .....

Guaramirim

o
• • Em toda a região

•

• Em toda a região

•

•
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EM JARAGUÁ DO SUL: 56,8% DOS ENTREVISTADOS NÃO USAM PRESERVATIVO
•

•

DAIANE ZANGHELINI

� Treze casos de Aids
· foram confirmados
•

; . na região este ano,
,

l ..quatro deles em junho
•

,
•

•

•

•

•

•

•

•

•

,

,
,

•

,

,

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

,

•
•

,

r

•
•

•
,
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

·

•

,
•

• •

organismos Invasores, como

"". vírus, bactérias e protozoários.
�> O HIV destrói os linfócitos -

"'"'"...
-
"

::;; células responsáveis pela defesa

•

•

•

"

•

CESAR JUNKES
%

'1 entre 20 e 49 anos.

Pesquisa realizada pela
SecretariaMunicipal de Saúde de

Jaraguá do Sul com 1.833 pessoas
mostra que 56,8% dos
entrevistados com vida sexual
ativa nunca usaram preserva

tivos, 51,30/0 deles porque confiam
no parceiro. Na visão do

infectologista Hiraga, muitas \

pessoas ainda mantêm relações
sexuais desprotegidas por acharem
que nunca terão a doença. Ele
explica que, quando a Aids foi
descoberta na década de 1980,

, foram traçados os grupos de risco
- dos quais destacavam-se

principalmente os homossexuais,
•

as prostitutas e os dependentes
químicos. "Com isso, criou-se o

estigma de que aqueles que não

pertencem aos grupos de risco
nunca terão Aids", ressalta o

médico, enfatizando que não

existem mais os grupos de risco,
mas sim o comportamento de
risco: manter relações sexuais com
diferentes parceiros selu proteção.

"

•

•

}ARAGUÁ DO SUL - Até o

início dos anos 1990, receber o
diagnóstico de Aids (Acquired
Immune Deficiency Syndro
me, que em português quer dizer
Síndrome da Imunodeficiência

Adquirida) era quase uma

sentença de morte. Com poucas

opções de tratamento para a

doença, a sobrevida de um

portador do vírus era de seis

meses, em média. Atualmente,
porém, uma pessoa infectada

pelo HIV (Vírus da Imuno
deficiência Humana) pode viver
com o vírus por UIU longo perí
odo, sem apresentar nenhum
sintoma ou sinal.

Após 25 anos da descoberta
•

: . da Aids, o avanço tecnológico e

: a experiência dos profissionais
: de saúde tornaram possível
• desenvolvermedicamentos cada

•

Médico infectologista, Willy Hiraga, diz que não existe mais grupos de risco e sim comportamento de risco

do organismo - tornando a

pessoa vulnerável a outras

infecções e doenças oportunis
tas, que surgem quando o sistelua

imunológico do indivíduo está

enfraquecido. "Quando a célula
de defesa é destruída, nosso

sistema imunológico fica meio
/

'bagunçado'. E como um uma

guerra onde os soldados perdem
o general: sem a liderança, toda
a equipe fica prej udicada",
compara o médico, Ele também
informa que o Governo Federal
fornece hoje 16 medicamentos

para controlar a Aids, enquanto
há 10 anos disponibilizava

•

apenas seis.

Mas apesar dos avanços da
,

medicina, os números são ainda
alarmantes. Na região do Vale do
Itapocu, foram confirmados 13
casos de Aids somente neste

ano, através de levantamento
realizado pelo programa DST/
Aids. Somente em junho, foram
constatados quatro casos de HIV \

positivo, ou seja, de pacientes
que têm o Vírus da Irnuno
deficiência Humana, mas que
ainda não desenvolveram a

doença. No mês de abril,
constatou-se quatro novos casos
de HIV positivo, todos em

Jaraguá do Sul.
De acordo COIU a enfermeira

do programa DST/Aids, Kátia
Kinas de Aguiar, desde o ano de
1991 (quando foi registrado o

primeiro caso de Aids no

município) até abril de 2006,
foram confirmados 552 casos de
HIV positivo na região,
incluindo também as cidades de
Barra Velha e São João do

Itaperiú. Destes portadores, 113

CAMPANHA ALERTA SOBRE DST
Para alertar sobre o problema dos altos índices de DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis) e de

,

gravidez não planejada entre adolescentes, a Gerência de Saúde de Jaraguá do Sul está realizando a

campanha "Saúde e prevenção nas Escolas - atitudes para curtir a vida". Também implantou no município,
mês passado, o Nepre (Núcleo de Educação Preventiva nas Escolas) que existe a nível' estadual. A

campanha de educação preveníiva visa a formação continuada de professores, sobre temas relacionados
à sexualidade e à saúde em geral. Para isso, haverá encontros mensais entre professores e-membros do

programa até dezembro,

FAÇA O TESTE
O teste de HIV é gratuito e pode ser feito no posto de saúde da RUQ Reinaldo Hau, de secunda a sexta-feira.
O agendamento do teste pode ser feito pessoalmente ou pelo telefone (47) 3275-1710.

•

•

Peixer admite que não tem verba para centro.ci'rúrgico
•

GUARAMIR;IM - O prefeito de

Guaramirím, Mário Sérgio Peixer
quer colocar um ponto final nas
discussões a respeito das obras do
novo centro cirúrgico doHospital
Santo Antônio, paradas desde o

final do ano passado por falta de
verba. Mas, reafirma que a

Prefeitura não vai injetar nenhum
I

centavo e quer contar com

doações da própria comunidade

para reiniciar a construção, ainda
sem data definida, nem dinheiro
suficiente.

O prédio de 520 m2 precisa

'I

de mais R$ 600 mil, valor que
deve custear os acabamentos.
Mesmo não divulgando o total

angariado até agora, o prefeito
comenta que muitas empresas

garantiram ajuda nos materiais

necessários. Porém, na prática a

obra não recomeçou. "Ainda
temos a esperança de conseguir
mais auxilio daMalwee", disse. A
empresa já repassou cerca de R$
500 mil.

A Prefeitura, por sua vez,

continua se eximindo de assumir

a obra. "Não tem como passar

•

mais nada ao Hospital". Segundo
Peixer, o Santo'Antônio recebe

quase R$ 190 mil mensais para

pagamento de funcionários e

manutenção da infraestrutura.
Sobre a contradição de ter

incluído a obra. na relação de
•

metas de governo, durante a

campanha de reeleição em 2004,
e agora não encaminhar recursos,
o prefeito telltau apaziguar a

situação. Para ele, o· que se

entende por "llOVO' centro

cirúrgico" é a reforma do atual e
não a construção de outro prédio.

,

faleceram, 213 estão doentes (já
apresentaram os sintomas da

.

Aids) e 226 sadios (pacientes
A / �

que tem o Virus, mas que nao
.

adquiriram a doença). Apenas
em [aragua do Sul foram 368

casos, equivalente a 66,60/0 do
•

total. Dos casos confirmados de
HIV positivo, 73,70/0
originaram-se de relações
heterossexuais estáveis. Entre os

casos confirmados, 400/0 são

mulheres e 60% homens,
especialmente na faixa etária

,

UM EXEMPLO DE
OTIMISMO

Era 1997 quando Lúcio", 30
anos, descobriu que tinha Aids,
depois que seu companheiro fez
um teste de HIVe constatou que
era soro positivo. Uma época de
bastante angústia, segundo ele,
mas que não o impediu de lutar
centra a doença, crescer

profissionalmente e levar uma

.

29/06 a 01/07/2006
CeritroSul

I

Flerianôpolis-Sí;
_,,_.J

1
vida normal. O tratamerito
iniciou em 2002 e o começo ifoiI

bastante difícil: dores ;de
•

estôlllago 'e diarréia er�lll
I

constantes até o organismo! se
,

acostumar com a medicação.
I

Mas, graças aos remédios, Lutio
nunca teve doença oportunista e

I

sua carga viral (quantidade i de
• •

vírus no organismo) continua
I

controlada, sem qualquer
I

alteração. i
I

Em sua luta contra a Aids,
Lúcio enfrentou, com a cabeça

,

erguida, efeitos colaterais como

pedra nos rins e na vesícula, mas
compreende que isso tudo !faz

•

parte do processo. "Não basta
•

somente tomar os remédios ina
,

horário correto, é preciso ir] ao
'luédico todos os meses e fa:zer
todos os exames. Quem cuid� da

.

,

saúde consegue ter uma vida
,

bastante longa", ressalta ele, que
I

nomomento toma três diferentes
,

medicamentos. i
Sobre a cobertura dada pela

televisão .sobre a Aids, Lúcio
,

acredita que o assunto deveria: ser
trabalhado de maneira mais
ampla. "A doença é lembrada
geralmente em datas especiais,
como Carnaval e DiaMundia] da
Luta Contra a Aids (l°ide
dezembro). Ern.outras épocas,
entretanto, à Aids praticamente

• .". I

cal no esquecimento , opina.:
r . ,

•

I
* O nome é fictício para preserVar a

•

privacidade do entrevistado

20° ENCATHO
Encontro Catarinense d� Hi)t�le-ifos

188 EXPROTEL
Feira de Produtos para Hotéis

,

FECATUR 2006
feira Catarinense de Turismo

4° Seminário de Turismo e Hotelaria

3¢ Salão Catarinel1se de Turismo

Acesse nosso portal:
I

www.ecatur.tur.br

vez mais eficazes, possibilitando
aos portadores do vírus ter uma
sobrevida maior e de melhor

qualidade. "A doença pode ser

controlada por até 10 anos se o

paciente tomar os remédios de
forma correta e nos horários
recomendados", explica o

infectologista Willy Hiraga.
De acordo com Hiraga, a

terapia anti-retroviral (coque
.; tel) melhora as defesas do

•

· ..

organismo, na medida que
diminui a quantidade de micro-

Realização! Promoçilo

�
....-•• III

palra c ina dare S

�ABAV.sC
.�I>

I

IBU...... b1aIII
.. C_ n tI.�1I
t". ,.

-
-

SEBRAE
-
-
_._
","""�""""",,
--

,

;I�<
BrasilTelecom

Apoio

=---=.,

.

I

. I

•

,

,

I

,
•

!
,

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,

'j
J

,

•

8 I TERÇA-FEIRA, 27 de junho de 2006 I

MÃOS FRATERNAS: UTILIDADE PÚBLICA
,

•
,

.
,

, '

O CORREIO DO POVO

J

•

I

Cachorro ateüado espera por um
dono em clínica veterinária,

KELLY ERDMANN

... Equipe de voluntários
auxilia enfer.meiros
nas tarefas diárias
dentro do Hospital

}ARAGUÁ DO SUL - Com

prometimento, ética e seriedade.
Estas são algumas das principais
características do grupo Mãos
Fraternas, formadopor 35 pessoas

,

preocupadas em amenizar o

sofrimento de pacientes inter
nados noHospital eMaternidade
sãêJ'José.

'

Vinculada à Divina
Providência da Igreja Católica,
presente também nas cidades de

Bluinenau, Florianópolis, Tijucas
,e Tubarão, a equipe auxilia nas

tarefas rotineiras da enfermagem.
São responsáveis pela organi
zação dos quartos, por alimentar
os internos e, ainda, prestam ,

assistência emocional àqueles
que enfrentam as dificuldades de
ulna doença ou seqüelas de
'acidentes condicionados a camas

hospitalares.
Conforme explica a

presidente do Mãos Fraternas,
Regina Bittencourt, o trabalho é

,

,.

todo supervisionado por enfer-

meiros, assistente social, médicos
.

. � .. , ,

e psicólogo. Mas, mesmo assim,
exige doses extras de .sensibi
lidade e respeito, já que "lidam
com o emocional das pessoas,

fragilízadas nestes momentos",
,

salienta.
Todo o trabalho, como

comenta Regina, é baseado na

essência do voluntariado.
,

"Conjugamos o verbo sempre na

1 ª pessoado plural: nós. Por isso,

, '

,

}A:RAGUÁ DO SUL - Com

apenas um, ano de idade, o

cãozinho Dinho já perdeu os

movimentos das patastraseiras
em virtude de um atropela
mente e está hospedado na

Clínica Mundo Cão há cerca de
,

'

três meses, à espera de lim dono.
Para evitar que ele se arraste

pelo chão, os funcionários do

localadaptaram um suporte de

•

PIERO RAGAZZI DE FREITAS
I ' "

. ,,'. .'

: ,

J

,

.

\

,

,

",;,
, ":t,, ,

'.,-
.

'i/. 1!.,;,-'� .�';
- .'":

,

apoIo emocone
,

não visamos gratificações,
palmas, nem homenagens". Para
a presidente do grupo, este tipo
de ação não deve esperar nada em
troca, porém, precisa ser realizado
com absoluto envolvimento.

Exemplo disso é [utta Scha

deck, que cede as manhãs de

segunda-feira, quarta-feira e

sados nos TOStOS de cada urna

delas depois das visitas.
Porém, o início não foi fácil

para [utta. Ela resolveu integrar
o Mãos Fraternas depois de

perder omarido, há cerca de dois '

I

anos. Além da falta do com

panheíro, a voluntária sofria
achando que a vida estava sem

sentido. Para preencher esta

lacuna, decidiu oferecer um
J

ombro amigo a estes

desconhecidos, rotineiramente
carentes de cuidado, atenção e

carinho.
Por causa desse tipo de

atitude, "as verdinhas", como são

conhecidas pelos corredores do

sexta-feira para visitar os

pacientes da Ala Santo Antonio,
reservada àqueles internados por'

,

meio do Sistema Unico de Saúde

(SÓS).A voluntária comenta que
a dificuldade trazida pela situação,
geralmente triste e dolorida, das
pessoas é compensada pela
satisfação e os sorrisos expres-

'_

São José por causa da cor do
avental que usam, têm o respeito
dos pacientes. Segundo Herbert

Lepinski, as voluntárias "são
muito produtivas e o trabalho
delas é excelente em todos os

sentidos". A acompanhante do

interno, Inês L. Partenolli,
acrescenta adjetivando: "elas são
os anjos da guardá daqui".

0GRUPO
De acordo com a assistente

social do Hospital, Andréia
Leone Pereira, as voluntárias
fazem parte do cotidiano do São

José desde 1990. Porém, foi ern
2003 que elas se organizaram
como Mãos Fraternas. Atual,
'mente com 35 integrantes, a

equipe está em busca do
reconhecimento da admi

nistração municipal para ser

considerada de utilidade pública
através da leimunicipal na 4131/
2005. Para isto, conforme explica

.

Regina Bittencourt, presidente
do grupo, é preciso ter a

aprovação da Prefeitura e da
Câmara de Vereadores. Atitude
esta que não deve demorar porque
o Mãos Fraternas tem uma

diretoria formada nos moldes

exigidos pela lei (presidente, vice
presidente, conselho fiscal etc) e

já contam com o apoio do

presidente da Câmara de

Vereadores, Carione Pavanello. '

Quem quiser fazer parte do

grupo precisa entrar em contato

com a assistente social, no

próprio São José. Além dos
voluntários atuantes no Hos

pital, os interessados também

podem apoiar a equipe com

doações anônimas. Outras

informações pelo telefone 3274-
,5000.

,

,

.

,

Salão da Sociedade Diana fica pronto até 2007

Corte de duas árvoresdeixa 'moradores indignados

, ,

J

,

GUARAMIRIM - A diretoria
da Sociedade Diana resolveu
aposentar a idéia de construir uma
nova sede social de 1.800 m2. Pelo
menos por enquanto, o objetivo
é ampliar o depar-tamento de
bocha, com450m2, e transformá
lo em um salão de 1.225 lu2,
economizando assim, cerca de R$
700 mil.

Conforme explica o pre
sidente da entidade, Gelásio
Fiamoncini, o prédio estava

,

praticamente desativado e a obra

projetada em 2005 é "bastante
ousada". O motivo crucial para a

mudança de idéia diz respeito ao

,custo total da construção que
consumiria R$ 900 mil. COIU a

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

Dinho é um

cão dócil e

precisa de lar

especial, diz
"', veterinária

,
,
" '"

•

reforma, a estimativa é gastar entre

R$ 200mil e R$ 220 mil:
,

A frente da administração dos
gastos está a comissão de obras,
composta por cinco pessoas

ligadas à Sociedade. Para obter
materiais com preços mais baixos,
a equipe decidiu que o prédio será
levantado em etapas e por _

empresas diferentes, de acordo
com as propostas de cada uma

"

delas.
A primeira fase (terra-

•

madeira Com rodas para que o
•

cão possa se locomover.
De acordo COIU a veterinária

Karina Schuster, Dinho precisa
. de um lar especial, onde de

preferência não tenha outros

cães e que o dono possa cuidá
lo a ponto de fazer estimular as

,

,

pernas através de exercícios. "E
um cachorro manso, brinca

lhão, companheiro, que gosta

,

muito de comer. E um bichinho
muito amável, mas não sabemos
se algum dia ele vai se recuperar
totalmente do problema",
comentou.

Interessados em adotarDinho

podem entrar em contato com a

Clínica Mundo Cão (Rua Olívio
_

Domirtgos Brugnago, 341, Bairro
Vila Nova) pelo telefone (47)
3275-0462.' (Daiane Zanghelini)

, -
,

arvores nao causavam

problemas ou perigo a ninguém

De acordo com Claudemir

Ayres Maba, que tentou

impedir o trabalho da empresa

prestadora do serviço de podas
para Prefeitura, a perda das duas
Ligustrum lucidum (nome
científico da espécie) "é um

crime". Ele comenta que as

}ARAGUÁ DO SUL - A
derrubada de duas árvores

deixou alguns moradores da
Rua Guilherme Weege, no

Centro de J araguá do Sul,
,

'

indignados. E que segundo eles,
o corte não poderia ter

acontecido, principalmente
sem o consenso de todos

aqueles que residem na região.
1 ,

,

planagem do' terreno) ,foi
concluída nos últimos dias, depois
de quase um mês de trabalho.

Agora, é a vez de começar a

estrutura de pré-moldado. A
, , ,

estrmanva e que este processo

fique pronto em 60 dias. Segundo
Fiamoncíni, a inauguração do
salão de festas deve acontecer

ainda este ano, ou, no início de
2007. Porém para que isto ocorra,
ainda são necessários cerca de R$
40 mil, recurso possivelmente
obtido caiu a comunidade e os

sócios patrimoniais da Sociedade.
, ,

(Kelly Erdmann)
(

•

e, ainda, ofereciam sombra aos

moradores dos prédios vizinhos
e aos pedestres. "Queremos
saber quem autorizou' esse

absurdo", indagou.
, Conforme explicações do

,

sub-coordenador de podas da
Prefeitura,Wanderlei Zapella, a
solicitação de corte foi da
própria população.

,
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Illi NOVELAS
� GLOBO � lSH

Sinhá Moça
Rodolfo explica para Bastião. que é preciso
tomar cuidado com o capitão e qarante-que
o Irmão do Quilombo abrirá a senzala do
Barão. Everaldo revela a Coutinho que
Adelaide está esperando um filho. 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 aquila 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 ele quiser resgatar Sinhá
Moça, terá de levar Cândida também.
Ricardo sonha que está salvando Cândida.

,

� GLOSC) � i 9H

Cobras e Lagartos
Leticia propõe que entornrern Henriqueta.
Duda e Letícia descobrem que Henriqueta
sumiu. Leona. e Estevão se preocupam ao

saber da fuga de Henriqueta. Leona aguarda
Henriqueta com dois enfermeiros, mas ela

percebe o golpe' e foge. Duda ajuda
Henriqueta a escapar. em sua moto.
Otaviano diz a Estevão que tern um ás na

.'

manga contra Henriqueta. Zao diz que
Martim deve ir ao casamento de Bel.

Henriqueta chega ao casamento. Otaviano
deixa-a perplexa quando conta que seu filho
com Omar não morreu. Bel entra na igreja.
Duda a observa de longe. Durante o

casamento, Henriqueta grita o nome de Bel,
mas Otaviano pressiona-a a não falar nada.

> GLOBO - 21H

Belíssima
Murat diz a Nikos que entende o que é não
saber onde um filho está. Fladson manda

-

Tosca entregar as .fichas para Lindolfo.
Medeiros e Bia conspiram para denunciar
Nikos. Alberto chega à casa de Rebeca, que
avisa que está esperando alguém. Lindolfo
descobre que uma criança do sexo

masculino foi entregue ao orfanato por
Aquilino, em 1974. Gilberto manca que
Tosca seja interrogada.Cyro pede Giovana
em casamento. Bia chantageia Gigi para
que pegue a fita em que ela aparece no Rio.
Tosca procura Bia. André diz a Júlia que vai

provar que é ínocente quando achar o

caderninho do pai. Mônica encontra o .

caderninho de Aquilino.

� SST � 18h.30

Rebelde
Otávio leva Roberta a um armazém
abandonado onde moram crianças de rua e

diz a ela que a escola onde vive é um palácio
se comparado com o lugar onde vivem
essas crianças. Vick chega à casa de seu

pai e descobre que sua esposa o

abandonou e levou com ela o bebê. Roberta
tenta tranqüilizar a mãe que ficou histérica
ao saber que ela saiu com Otávio. Bianca
tenta contar a Lupita os planos de Lola para
ir embora do coléqlo, com a intenção de que
a convença a ficar.

•

� RE.CORD - 19b 15

Prova de Amor
Um cachorro negro aparece e rosna para o

filho de Lucia. Lucia fica acuada no canto da
sala. Padilha assusta o cachorro. Lúcia diz

para Marília que o cachorro era Lapa. Joana
reza pedindo proteção para Felipe. Teresa
faz lista de presentes do seu casamento.
Teresa diz para Cadu que Hélio deu de

presente um apartamento na frente do mar.

Júlio fica indignado com Dianá. Júlio diz

para Diana que nunca imaginou que ela
levantaria suspeita contra ele. Diana diz para
Júlio que estavam na cena do crime Fialho,
Luisa, Clarice, Daniel, Rafa e Murilo. Toni

implora para Miro pela sua liberdade. Miro
manda Murilo acabar com Diana e Chicão.

Gigi consola Vitor. Elza vê um homem
vestido de preto e com máscara de
monstro. Elza ouve a voz de Lapa, falando
que veio buscá-Ia.

}- RE(�ORf) � 201, .

Cidadão Brasileiro
Júlio fala para Atilio que ele fez Tião de
cachorro, obrigando-o ele fazer tudo o que
ele mandava. Joana pede para todos irem

jantar. Atílio fica com raiva de Laís pois ela
saiu de casa. Cléo fala para Atílio que Júlio
falou umas boas verdades, Laís procura

.

Homero na delegacia mas ele não está. Laís

pede para Luiza deixá-Ia ir em sua casa.

Antonio percebe que Laís está a procura de
Homero. Todos os jovens da cidade vão

para o bailinho do clube. Laís, muito
nervosa, diz para Antonio que está

preocupada com Homero. Laís fala que vai
voltar para o casarão só no dia seguinte.
Laércio chega no bailinho e vê Lívia e

Violeta. Violeta se diverte com a situação.

•
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� � IRRITADOS
Madonna que está em turnê

pelo Canadá com o

Confessions Tour, deixou
alguns de seus fãs um

pouco irritados. Segundo a

colunista do jornal Folha de
São Paulo, Mônica
Bergamo, a Diva só aparece
para os fãs quando sai do
hotel diretamente para o

show, hospedada no Saint
James, onde sua diária
custa 5.000 dólares. Os fãs
reclamam que a Diva
deveria dar mais atenção à

cidade, já que é a terra natal
de sua mãe.

��REVOLTA
Páginas da Vida está senda

.

gravada no Bairro do Leblon,
assim como a maioria das

. novelas de Manoel Carlos.
Diferente das outras, no
entanto, os moradores do
bairro não estão gostando
muito da hornenaqern.
Segundo informações do
Jornal Extra, os atores da
trama continuam sendo
vítimas de ovos atirados de

,

diversas janelas do bairro, já
que os moradores estão
inconformados com as

gravações diárias na novela
da Globo.

-

��PREOCUPAÇAO
Mais uma vez Meryl Streep
mostra sua preocupação
com a influência que a

_.
indústria fashion exerc&

;' _o' • _.;,:""":�".��,--,, '. ,,. ,"['MtWl(' bre os Jovens A atr z',', ,,:,-,,:g�_�!t�J:��.f' so r.. :
I

w:¥mm"l:!,!FW' que e mae de tres garotas
1:ç!

s

adolescentes já havia
declarado que condena o

culto a magreza e agora,
depois de ter personificado
Anna Wintour no longa "O
diabo veste Prada", diz que
a busca pela beleza
perfeita também pode
causar danos à saúde
física e mental de
adolescentes.

-

��AINDA NAO
A apresentadora
Adriane Galisteu fez um

ensaio sensual para a

revista Vip de julho e

disse a revista que não

pensa em colocar
silicone, só se os seios
caírem: "Enquanto eu

puder evitar... Não que
eu seja contra, mas
parece que silicone
está sendo vendido em

bacia na feira, você
. chega lá e compra a

baciada! Tenho nervoso
disso. Eu sou

despeitada feliz".

� � "SIM"
•

A atriz Nicole Kidman e
.

Keith Urban dis-
seram o 'sim' e o

casamento foi
consumado na

noite de sábado'
em Sidney, na
Austrália, e não no

domingo como a
•

Imprensa esperava ..

A cerimônia se tornou
o evento mais esperado
do ano no país, e foi
assistida apenas por
familiares e 'amigos mais

.; "o

,�', _,': _co c- '-'.'

, . "

pronrnos, em minoria

algumas celebridades.

'.- ,

�,',

-',-:

\

•

•

•

•

•

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

DIVULGAÇAO
. Apresentação
O Sese traz para Jaraguá do Sul o projeto "Sonora
Brasil 2006". Nesta etapa, apresenta o espetáculo
"Sons do Triângulo Atlântico" (Península Ibérica,
/

Africa e Brasil, no período colonial), com o
.

renomado Grupo Banza, de Curitiba/PR. O
espetáculo será no dia 3 de julho, segunda-feira, às
20 horas, no Auditório do Colégio Marista São Luís.
Os ingressos são vendidos no Sese e na hora do

espetáculo, a R$ 5,00 (inteira) ou R$ 2,50 (meia).·

•

1Baile
Os acadêmicos da segunda fase do curso de
Processos Industriais da Fatej realizaram um Baile
no dia l°de julho, sábado, na S.D.R. Amizade com

início às 23h. A animação será da Banda Som Sete.

Ingressos antecipados no valo).' de R$ 8,00, contato
•

nos fones 9131-7692 ou 3372-6679 com Wilson, e
8804-9774 ou 337·0-8385 com Aloísio.

Mostra
•

Para estimular it produção na área de vídeo e

audiovisual, e mostrar às pessoas o que é feito em

Santa Catarina, o Sese realiza desde de maio a

Mostra de Vídeos Catarinenses em oito cidades.
Cada cidade terá quatro dias de exibições.
Paralelamente à mostra, é realizada a oficina

"Introdução ao Audiovisual & O Exercício do
Olhar". Os participantes da oficina, que tem 12

vagas gratuitas, poderão participar ativamente da
•

. produção de um vídeo, desde a escolha do tema,
roteiro, à produção completa, com uso de

equipamentos de VHS e Minidv (digital). Em
Jaraguá do Sul a exibição da Mostra de Vídeos
Catarinenses acontecerá de 10 a 13 de julho, sempre
às 20 horas, no Centro Cultural de Jaraguá do Sul.
Outras informações sobre o conteúdo, no e-mail:
sergiopedrotti@sesc-sc.com.br. Aconteceu no último final de semana, a Festa Junina de Casais na Chácara do Posto Mime. O encontro foi marcado por muita animação

t

,

111 HOROSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
Os detalhes não estão bem claros, mas sua

compreensão do reino dos amores está se

aprofundando. Pode dar um pouco de trabalho
encontrar a conexão entre suas próprias
emoções e o que os outros estão sentindo ...
Mas não deixe de fazer o que for necessário,
tenha paciência com seu processo. Seu

coração saberá encontrar o caminho do meio.

•

Capricórnio 22/2, a 21,/1
E agora, pra que lado ir? Você duvida de muita
coisa, mas geralmente sabe a direção a tomar.
Tire um tempo longe das pressões alheias (e
das pressões que você mesmo se faz). Como
você vai se achar no meio dessa zoeira? Eles

que esperem e não lhe azucrinem. Já que,
afinal, você é quem descascará o abacaxi, você
decide quando, como ...

Câncer 21/6 a 21/7
Sua visão de mundo se amplia e se estende,
novos caminhos cintilam no horizonte. Apro
veite que seu astral está com a energia refor

çada pelo Sol em Câncer, dê um gás e parta pra
ação. Movimento, comunicação e socialização
são as palavras para hoje. Come-more sua

virada de ano pessoal reciclando atitudes, abra
se para novas pessoas e novas idéias.

Libra 23/9 a 22/10
Encurralaram você, é? Quando disseram isso e

aquilo pra você, indo direto ao ponto, não era

essa a i1tenção. Talvez você esteja se sentindo
assim devido às suas próprias conclusões.
Você se pergunta como podem saber tão \

direitinho qual é a sua, quando às vezes nem

mesmo você tem noção ... Pois é, resistir aos
sentimentos ocupa muito espaço em disco.

•

Touro 21/4 a 20/5
, Você tem uma queda pra ficar parado na frente
do espelho, revirando seus avessos e

encontrando nãos e senões para você mesmo,
•

é? Pare com isso, ponha de lado a ansiedade e

a autocrltlca. Você é muito interessante, sim, e
de maneiras que você nem se dá conta. Aceite
os elogios da forma que eles são feitos:

positivamente. E agradeça com confiança.

Aquário 21/1 a 18/2
Não pire, aquariano. Os contatos estão

aquecidos, o projeto está encaminhado, logo
você estará colhendo os frutos que plantou. O
momento é de aperfeiçoamento. Se concentre
no produto final, qualidade total. Enquanto

. espera para dar a largada nas novas atividades,
que tal conferir a quantas anda sua saúde?
Afinal, saco vazio não ... Bem, você sabe.

Escorpião 23/10 a 21/11
Suas ligações tão viscerais com tudo e todos
às vezes fazem você cometer algumas
injustiças, principalmente com você mesmo.

•

Pra que bancar o durão?! Seu coração não
merece tanta severidade. Não exagere na dose,
escorpiano querido. Respire fundo e .

calmamente, relaxe o ferrão, baixe a guarda ...
Carinho de si para si é fundamental.

Leão 22/7 a 22/8
No céu e na terra, alguns movimentos podem
estar deixando você um pouco mais sennrnen
tal, mas ao mesmo tempo cheio de coragem .

você poderia aproveitar pra fazer a prometida
faxina na leo-caverna ... Suas ferramentas
precisam ser limpas e organizadas de vez em

quando. Como um coração enferrujado vai

conseguir amar? Dê uma oxigenada geral.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Não queria visitar a tal pessoa com as mãos
abanando? Ora, você não deveria se preocupar
com isso, afinal sua presença é único presente
que estâo querendo. Seus bolsos podem estar

vazios, mas, com certeza, sua cabeça está
cheia de idéias. Ative seu PowerPoint e abra,
seus arquivos coloridos, geminiano, deixe que
escolham a programação.

Virgem 23/8 a 22/9
Os bons e velhos amigos, claro, mas algumas
pessoas novas também. Tem gente que está

,

louquinha para ser admitida no seu seleto cír-
culo de relações. Ah, nâo sabia que fazia tanto
sucesso? Muito mais do que você pensa, meu
caro virginiano. Além de suscitar admiração e

curiosidade, você inspira fantasias e devaneios,
despertam emoções, ardores ...

Sagitário 22/11 a 21/12
Aproveite o pique introspectivo para repensar
sua vida, mas não tente impor seus desejos
filosóficos ao seu parceiro. Deixe-o ser social
se ele estiver a fim. Muita coisa passando

.
.

pela sua cabeça, fazer um trabalho diferente
ou quem sabe até mesmo começar uma nova

profissão? Amadureça bem estas idéias e

preste atenção nas oportunidades.

Peixes 19/2 a 19/3
Deixe seu cofrinho fora dessa, pisciano. Ele já .

está tão magrinho, coitadinho, beirando à

subnutrição, não resistirá à outra subtração. O
que vai ser das suas tão sonhadas e

.
.

necessárias férias? Há outras maneiras de
fazer agrados a tal pessoa ... Ponha seus dotes
criativos e artísticos a funcionar que essa

história romântica engrena de vez.

•
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ASSOCIAÇÃO DOS DIÁRIOS no INTERIOR (ADI/SC)
COL U N AAIlI [QJ CNRS C, C'Oi'vI, UR

A

_ARANJA MECANICA

... Perfumaria It» Bambu fashion i

Juízes eleitorais estão mui-, As indústrias de móveis do ito preocupados com o tra- .
Norte de SC estão buscan

balho nestas eleições. Ha- do alternativas para vencer

via a expectativa de que on- a mais grave crise do setor:

tem o TSE esclarecesse re- o engenheiro ambiental

gras como a das carnlse- Adilson Lenzuk fol contrata
tas ou a do tamanho, e colo- do para viabilizar o uso do

cação de placas dos canol- bambu, mais barato que o

datos .. Houve audiência, pinus e que está na moda,
Imas resoluções ficaram inclusive no exterior.

adiadas para publicação até I

início da campanha. '

, O Sebrae/SC recebe hoje !
em São Paulo o Prêmio e- I
Learning Brasil 2006, da Mi- I

O PFL realizou discreta croPower, pelo programa de
auto-atendimento Negócio'
Certo. O programa, que alu-

Ida o empreendedor a des
cobrir novas áreas de inves

timento, atende 25 mil pe�- I
,

.

soas nos 293 municípios.

•

,

:' .. Discrição

.

Empresários de todo o Es-
tado reúnem-se amanhã na

Capital para o lançamento
da Revista Gestão Empre-'
sarial, da Federação dás

Associações Empresariais
(Facisc). A entidade com

pletou 35 anos ontem.

... Quem será?
o ex-prefeito da Capital Sér- I
gio G'rando (PPS) poderia I
ser o candidato a segundo
suplente de Raimundo Co
lombo (PFL). Mas é mais

provável que o PSOB 'apro
ve na convenção de amanhã
o nome do presidente esta
dual da sigla, Dalírio Beber,
para a vaga. Com isso, fica- i

ria amarrada a fidelidade tu
cana também à chapa para
o Senado na Coligação To- I
dos por Toda SC. i

Enquanto a Câmara de Gua-I
ramirim anuncia que vai vo-l
tar uma lei 8roibindo a con- I
tratação de parentes, o le- I
gislativo da cidade-pólo do I
Vale do ltapocu, Jaraguá do I

Sul, derrubou o projeto. O
prefeito de Jaraguá, Moacir
Bertoldi, tem cinco parentes
em cargos de confiança.

•

•
\

O CORREIO DO POVO ,::�:
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•

estavam em um posto de gasolina;
um em outro posto de gasolina; e '",:".
o décimo em um carro. Mais três

suspeitos 'fugiram em um veículo I <t'
em direção a Diadema, mas foram '

surpreendidos e mortos por um ( �;,
•

bloqueio policial no acesso à ':' �.
, ,<

cidade. Três mulheres que seriam
-

responsáveis por observar a rotina
dos agentes e outros dois homens.

, •
, ;. .

foram presos. Os cinco foram
."

I 'I ..

indiciados por formação de ".�
-' .

,'"

quadrilha, tentativa dehomicídio,
1 '.

'I'\.,._
.

e.resistencia a pnsao, entre outros ,

crimes.Com os suspeitos foram . :.'
,

apreendidos sete revólveres ,

I

calibre 38, cinco pistolas 9 min,
,

, três pistolas 380, uma pi-stola'
,

:

calibre .40 e um,a espingarda
':r

calibre 38, além de cerca de cinco
'.•

•

•

A APAE solicita de voluntário de enfermagem que tenham disponível uma hora de 15 em 15 dias,
para fazer um acompanhamento com os alunos .

Contato pelo telefone: 3370:-2735 ou 3370-2042, com Cintia ou Rosana Coral.
,

•

•

.

TIROTEIO: GRUPO ATERRORIZA MAIOR CIDADE DO BRASIL

região, no último mês de maio.

Entre os dias 12 e 19 de maio, o•

pcc promoveu uma série de

ataques coordenados contra

forças de segurança em diversos

pontos do Estado e, sirnul
taneamente, uma onda de'
rebeliões que 'atingiu 82 unidades
do sistema penitenciário paulista ..

PLANOS
Os criminosos começaram a

chegar à região do CDP-1 de São

Bernardo por volta das 5h de
ontem, sob a vigilância da Polícia
Civil. Duas horas mais tarde,
começaram os tiroteios entre

criminosos e policiais.Foram
mortos dois suspeitos que

aguardavam a chegada dos agentes
no ponto de ônibus; seis que

concordamos com os termos do
acordo que nós assinamos em

Tóquio e que tiveram com

plementação na semana passada,
com a presença de 29 engenheiros
e técnicos japoneses", explicou .

Defensor do padrão japonês
(ISDB) durante as negociações,
Costa afirmou que omodelo a ser

carros.

TV digital estará em 50% dos lares em dois anos, prevê Costa

,
I
"

•

-

,r;

.

�
,. ,

adotado corresponderá a "um .:
,J

produto nacional". "Vai ser o

sistema brasileiro de televisão
.

'
.

digital, que usa ferramentas do
.

. ,

padrão japonês, do padrão ',.'
r- .'

europeu e do padrão americano,
mas é um produto nacional",
disse o ministro, sem entrar em

detalhes·.
'

,

ASSEMBLEIA GERAL
,

ORDINARIA
EDITAL DE CONVOCA"ÃO

,

Jaraguá do Sul, 26 de junho de 2006

,

•

,

." ..

Chamou atenção durahte a convenção do PMOB o:
aparato em camisetas e pirulitos na cor laranja apre

I 'sentado pela candidata a deputada estadual pelo
PMOBAda de Luca, mulher do presidente da Casan,

.

Walmor de Lucca. A Lei 11.300, correspondente à
minirreforma política proposta pelo senadorJorge Kon
der Bornhausen e que regula as eleições deste ano,

1f proíbe a confecção euso de qualquertipo de brinde,
" de chaveiro a camiseta. Mas, de acordo com o se-

•

.
' cretário-geral do PMOB, Adélcio Machado dos San-
I. tos, em espaço fechado como aquele, poderia ser
"

utilizado o adereço. Para prevenir, de qualquer ma-
d
neira, o nome da candidata foi colocado em adesivo - I

I, • e não impresso - sobre a malha. Conforme recomen-
.

da o manual de cuidados distribuído pelo partido.

convenção ontem, evitan
do exacerbar eventuais

m: tensões. Afinal, Colombo
I já dera o passo decisivo

I no domingo, ao apresen
� tar-se na Convenção do

PMOB. O PFL vai disputar
a eleição proporcional co
ligado com PMOB, tanto

para deputado estadual

quanto federal.

.. UniMercosul·
Uma dos principais pro
messas da campanha do
PT no Oeste vai ser a cria

� ção da Universidade Fede

• ral do Mercosul, projeto do.
.

.,' deputado Cláudio Vignatti.
Lula diz à boca pequena
que vai anunciar a nova

� universidade nos palan
j ques do primeiro turno.

!@

,I � PIB

-"-,�.�,,.,,� " .. ,. ,.,,_., _---•..•... , \ "". .""" "'o .... ,_ "

EDUAROO KATTAH/AE
de São Bernardo (Grande São

Paulo)' terminou com 13

suspeitos mortos e outros cinco

presos.

Segundo o delegado seccional
de São Bernardo, MarcoAntônio
de Paula Santos, a movimen-

,

tação ao redor dos CDPs de São

Bernardo" Santo André,
Diadema e Mauá estava sendo
monitorada desde a semana

passada, devido à informação de

que os integrantes do PCC
estavam sendo ameaçados de '

morte por lideranças, caso não

começassem amatar agentes. Os
chefes da. facção criminosa

teriam decidido matar agentes na
Grande São Paulo por conta da

suposta falta de violência nos

ataques feitos por criminosos da

O Presldente do Sindicato dos Vigilantes de Jaraguá dô Sul e Região,
no uso de suas atribuições de acordo com art.9° letra H do Estatuto
Social convoca todos os associados quites com suas mensalidades

para comparecerem, ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA, a ser
realizado na sede da, entidade ,sito a rua Leopoldo Janssen n 03 no

dia 30 de Junho de 2006 as 16 : 00 horas, não havendo nO legal de
associados em segunda convocação as 16:30 h com qualquer
número de associados afim de deliberarem sobre a seguinte:

, Ordem do Dia:

. Relatório da Diretoria referente ao exercício de 2005

Prestação de Contas referente ao exercício de 2005, bem
,

como o respectivo Parecer dos Membros do Conselho
Fiscal.

Proposta Orçamentária para o exercício de 2007, bem como

o respectivo Parecer dos Membros do Conselho Fiscal.
Outros assuntos:

,

Ademir Edson Fernandes
Presidente

,

,

d)

,

.'

•

.... Plano do PCC era

matar de 5 a 15

agentes penitenciários
em dez dias

SÃO PAULO - Integrantes do
PCC (Primeiro Comando da

Capital) da Grande São Paulo
receberam ordens de dentro do
sistema penitenciário paulista
para matar de 5 a 15 agentes
penitenciários em dez dias,
segundo investigações da Polícia
Civil. O prazo terminaria hoje.
No começo da manhã de ontem,
a repressão da Polícia Civil à

suposta tentativa de um grupo de
matar três agentes do CDP-1

(Centro de Detenção Provisória)

BElO HOIUZONTE- O ministro

das Comunicações, Hélio Costa,
disse ontem que o governo

•

acredita. que no máximo eln dois
anos a TV digital estará em

"praticamente 50%" dos lares
brasileiros. Costa confirmou que
o anúncio oficial do acordo entre

Brasil e Japão para a implantação

da TV digital no País acontecerá
na quinta-feira, em Brasília, com
a presença doministro japonês do
Interior da Comunicação, Heizo
Takenaka. Segundo ele, o

presidente Luiz Inácio Lula da
Silva "Já está com todas as

•

informações necessárias para
assinar o convênio". "Nós

• MODA

,

Por: Daiana Riechel- aluna do curso de Moda.

Moda brasileira em Milão
•

•

A moda brasileira vem ampliando cada vez mais os seus

espaços. Nesta semana aconteceu em Milão, uma das cidades mais
,

sofisticadas do mundo a feira, Brasil Hoje: paixão e estilo - Brasil Oggi:
Passione per lo Stile, que levou para a charrnosa cidade italiana

empresas de moda, calçados e jólas.brasíleíras.
A intenção dos empresários brasileiros que levaram a feira

para esse importante pólo de moda mundial, foi angariar mais espaço
dento do mercado italiano, que atualmente tem presença e papel muito
significàtivo principalmente na moda e no design. Essa iniciativa tem
uma importância muito maior do que se pode imaginar. Além de mostrar
a diversidade da moda brasileira para uma cidade que tem um cartaz

muito respeitável na moda e poder nas tendências, essa iniciativa
coletiva significa abri novos caminhos para ,o mercado de moda do

país, visto que Milão apesar de toda a sua tecnologia e todo seu

diferencial terceiriza grande parte das suas produções e setores, um
fato que pode significar uma oportunidade comercial interessante para
o Brasil.

\

Durante o evento algumas marcas brasileiras desfilaram suas

coleções para empresários, políticos e jornalistas de moda italianos.
. Entre essas na segunda-feira, dia 19 desfilaram as grifes Rosa Chá e a

Osklen. Além delas participaram da feira as marcas Lenny, Piccadilly,
'Dudallna, entre outras. O evento foi realizado em parceria entre as

,

• seguintes entidades, a Apex Brasil (Agência de Promoção de

Exportações e Investimentos), Abest (Associação Brasileira da Indústria

Têxtil), Abicalçados (Associação Brasileira da Indústria Têxtil), e IBGM

(Instituto Brasileiro de Gemas e Jóias),

COMUNICADO APAE

•

a)
b)

c)
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COMBATE: DIMINUIR OFERTA, DEMANDA E O TRAFICO Estudo sugere base biológica
'para a homossexualidade

•

•

WASHINGTON/EUA - Ter

muitos irmãos mais velhos do sexo
masculino aumenta a chance de
umhomem ser homossexual, uma
descoberta que, segundo cien

tistas, aumenta o peso da idéia de
,

que há uma base biológica para a
,

.

orientação sexual. "E pos-
sivelmente um efeito pré-natal",
diz Anthony F. Bogaert, da
Universidade Brock, no Canadá.
"Este e outros estudos sugerem que
há uma base biológica para"
homossexualidade.

S. Marc Breedlove, da
Universidade Estadual de Mi-

,

chigan, acredita que a nova

descoberta confirma de forma
total a base física do COIU

portamento sexual. ''A_ primeira
opinião de qualquer um seria de

que os irmãos mais velhos
exercem algum tipo de efeito

social, mas os dados não apóiam
isso", disse ele, em entrevista por
telefone. O único elo entre os

irmãos estudados é a mãe,
. .

portanto o efeito tem de passarpelo

. - .. "

irmaos consangumeos ou

adotados. Em artigo que será

publicado hoje no periódico
Proceedings of the National.

Academy of Sciences, Bogaert .

)

mostra que terUlll grande número •

de irmãos biológicos mais velhos
,

aumenta a chance de um homem '

sergay.

Trata-se de um efeito que pode i

ser detectado com um só irmão
mais velho, e que se acentua em

,

famílias de três ou mais, disse
,

Bogaert. Segundo ele, os dados têm }
de ser analisados no contexto da
taxa geral de homossexualidade em
homens, que seria de cerca de 3%. .

Com vários irmãos mais velhos, a
taxa sobe para 5%, o que significa
que 95% dos homens commuitos

irmãos ainda serão heterossexuais.
O aumento na chance de ser gay

aparece apenas nos homens cujos
irmãos são filhos damesmamãe, e
não importa se foram criados

juntos ou não. Homens criados na
companhia de vários meios

irmãos ou irmãos adotados não

mostraram o aumento da

probabilidade de serem gays.O
que parece fazer a diferença é o fato
de ter nascido domesmo útero que
já colocou outros homens no

mundo. Uma possibilidade, sugere
Bogaert, seria urna reação
imunológica damulher à sucessão :

'

de fetos do sexo masculine.

•

AGÊNCIA ESTADO
relatório indica tendência de

queda no uso da substância em

2004, o que não ocorria há anos.A
maior parte do consumo acontece
nas Américas, principalmente na

América Ido Norte, que tern 6,5
milhões de dependentes químicos,
Nos últimos cinco anos, a área de
cultivo da coca 110S países andinos
caiu 25%. Em 2005, a Colômbia
continuou sendo omaior produtor
mundial de coca, com 540/0 do
cultivo total. O Peru' ficou em

segundo lugar, com 30% da

produção e a Bolívia em terceiro,
COIU 16% .

relatório, a produção mundial de
maconha passou de 42 mil para 45
mil toneladas, sendo que 540/0 vêm
das Américas -35% daAmérica do
.Norte e 180/0 da América do Sul.

•

•

�
.

Documento chama a atenção para a procução
e o uso da droga mais consumida no mundo - a

cannabis, que dá origem à maconha e ao haxixe Amaior parte do haxixe produzido, .

nomundo vem doNorte daAfrica
(420/0), principalmente do
Marrocos. De lá, a droga é

transportada para omercado ilegal
.

.-

do Norte da Africa e do Oeste da

Europa, principal mercado de
haxixe do mundo, com mais de
700/0 das apreensões em 2004. O
Unodc alerta que a cannabis está

mais potente hoje do que nas

décadas anteriores. Para Costa, é
um "erro" considerat maconha e

haxixe drogas brandas, que causam
menos danos, já que há cada vez

mais provas de que o uso pode
causar sérios problemas mentais.

,

Mais de 200milhões de pessoas
no murido todo -cerca de 50/0 da

população entre 15 e 64 anos

fazem uso de drogas ilícitas ao

menos uma vez por ano, segundo o
RelatórioMundial de Drogas 2006

•

. do Unodc (Escritório das Nações
Unidas contraDrogase Crime) .De
acordo com o documento, cerca de

•

metade dos usuários -100 milhões-
usa drogas regularmente, ou seja, ao

Maria Costa. "Se isso não

acontecei; será porque alguns países
não levam as drogas suficiente
mente a sério e usam políticas
inadequadas. Muitos países têm os

problemas de drogas que mere

cem", disse Costa. No entanto,

segundo Costa, as tendências do
conSU1UO e do tráfico de drogas dão
sinais de estabilização. "O controle
de drogas está funcionando e o

problema mundial das drogas está
sendo contido", disse. "Mas é

necessário passar da contenção do
problema para a redução".

ECSTASY
O documento do Unodc indica. �

menos uma vez por meso

Segundo Giovanni Quaglia,
representante do Unodc para o

Brasil e Cone Sul, há um "grande
número de profissionais com alto
nível de educação e renda que USaI11

drogas no mundo todo".

"Estratégias de 1011g0 prazo podem
reduzir a oferta, a demanda e o

tráfico", afirmou o dire tor
executivo do Escritório, Antonio

'.

•

ainda que, após uma tendência
contínua 'de aumento durante a

década de 90, o mercado .de
anfetarninas se estabiliza. O

•

. . ,; '-

orgarusmomaterno, ja que rrmaos

de criação nãomostraram o efeito,
disse Breedlove que não tOIUOU

parte 110 estudo.

Bogaert estudou quatro grupos
de homens canadenses, num total
de 944 pessoas, analisando o total
de irmãos e irmãs de cada um, se

os irmãos viviam juntos e se eram

,
•

MACONHA
Odocumento chama a atenção

para a produção e o uso da droga
mais consumida 110 mundo - a

cannabis, que dá origem à
maconha e ao haxixe. Segundo o

.

número de apreensões da
substância diminuiu 53% em

comparação com os dados do
relatório anterior, principalmente
pela diminuição das apreensões no
leste e sudeste asiático.

•

COCAINA
EIU relação ao conSU1UO de

cocaína, o documento aponta que
13,4 milhões de pessoas -0,30/0 da

população entre 15 e 64 anos

COllS01uelU a droga. No entanto, o

•

. , • I
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•

Quando o respeito acaba, a vida acaba também. •

.....

Se depender de nós, o respeito pelo meio 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
orientar e fiscalizar os nossos recursos naturais. É o Governo do Estado preparando Santa Catarina para o futuro.

•

•

.'

I
•

,
I

I
ISecretaria de Estado .

do Desenvolvimento
SuSlantéval

FATMA
FUNDAÇAO DO MEIO AMBIENTE

\ I
\ ",

� � ----------------------------------__� . I
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• PARABÉNS!

26/6
Giane Kuskowski

Regiane Arruda Leal

Acenio Becker

Walter Morais

Adriano Schirkowski Filho
Laniamar de Andrade
Nádia C. Leoni

Vergílio David de Borba

Rafael Hoegen
Alexandre Pedrelli

.

Valdir Tecilla

Jéssica Campestrini
,

Iris Bier

Marcos A. Mêier

Térci Germann

Amanda Y. Hoepers

27/6
Milene Miks

.

Terezinha P. Stein

Leandro Siewerdt

Maria M. Spézia
Talita Maba

•

. Antenor José Nicocelli

Michele Alquini
Marlete Borchardt

Zenilda Maia

Dolores Stein

Adolar Jahn

Renato Basegio
Carlos A. Campregher
Everton L. Mathias

Jaime Chrast

Luciane L. Wendorss

,

PARABENS'
Completou 10 anos no dia
22, Carla Fernanda Silveira.
Felicidades de seus

familiares.
.

FELICIDADES
Trocou idade no último dia
23, Josiane Macedo.

Felicitações da prima Fabi.

•

Beatriz U. Rüediger comemorou aniversário dia 26. Parabéns e felicidades das amigas da Loja
Tailanda Modas

Julio
•

César
•

• •

aniversaria

dia 30.
Parabéns
dos
familiares e

.\dos amigos
do Grupo
•

Piquete do
Bambu

,
,

•

• •

I

•

•

•

•

\
\

\

•

,

L

Ao querido casal de Massaranduba, Moacir e Irene Moser, que com

muita alegria comemor:aram 40 anos de casados no dia 25.
Felicidades e muita saúde

-

-

,

,

�
I •

•

•

Completa hoje
idade nova,

.

Diego. Feliz
•

aniversário é o

que deseja com
carinho sua

namorada
Janete

•

•

•

Este é o clima na casa do tio Sarnapa durante os jogos do Brasil na copa e vai ser assim em todos eles
a�o�� .

O CORREIO DO,POVO

•

Completou idade
nova dia 19,
Roselene.
Felicidades do noivo
Anderson

•
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O técnico Carlos Alberto
Parreira manteve a mesma

tática para o jogo de hoje
contra Gana, ao meio-dia.
Pelo menos para a imprensa.
Ele preferiu divulgar o time
titular somente uma hora
antes da partida, que é o

tempo que a Fifa exige. Mas
o treinador prometeu avisar.

aos jogadores quem
começaria jogando, para que
elesdormissem já sabendo
que entraria. A CBF

\

confirmou também a

ausência de Robinho, que
sentiu a coxa direita no

treino do último Domingo .

O atacante do Real Madrid
fica na torcida para que o

Brasil vença Gana, pois ele
deverá estar liberado para o

jogo de sábado, nas quartas
de-final. Ontem, a Itália

•

,

•

•

•

,

•

RÃDIO

i.lAg

,<\M
!()IO

. " .

garantiu a vaga na proxima
fase depois de um jogo duro
contra a Austrália e com um

gol duvidoso. ,

"

,

21 DE ROUPA NOVA

VARZEANO:

Atlético e Kiferro decidem o

título no próximo Domingo Cesar Junkes

VITÓRIA EM GUARAMIRIM:

De novo uniforme, basquete
feminino vence Itajaí por 78x34Calar IUh�.',

"

,

Buscando dar mais
mobilidade e melhorar a

performance da equipe, o
basquete feminino juvenil
estreou, 110 sábado, o
110VO uniforme,,

conhecido como

COin a vitória 110S pênaltis
em cima da
Farmareis/Santa Luzia, o
Atlético vai em busca do

segundo título consecutivo
•

do Campeonato Varzeano
"Raul Valdir Rodrigues" ,
Troféu Posto Mime. Mas
terá pela frente a Kiferro,
que goleou o

Amizade/Rozzaco Pneus

. por 5x2 e quer o sexto
,

título na, competição. A
final acontece no próximo•

domingo, 1).0 Estádio João
Marcatto.

,

"macaquinho". E o
.

mesmo padrão usado

pelos grandes clubes do
mundo inteiro. A estréia

não poderia ter sido
•

•

melhor: 78x34 contra

'"" -=111 Jogo válído nel-

,

•

,

•

"

•

II

•

I

I

,
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��VÔLEI DE PR,AIA
Ricardo e Emanuel conquistaram neste domingo a quinta etapa
do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, em Gstaad (Suíça), ao
vencerem a final brasileira contra Márcio e Fábio Luiz. Já Larissa e

Juliana perderam a decisão para as norte-americanasWalsh e May.

,

�� FORMULA 1
O espanhol Fernando Alonso,da Renault,alcançou a quarta
vitória consecutiva no mundial de F-l neste domingo, no
GP do Canadá. Com o resultado, o piloto ampliou para 25

pontos sua vantagem em relação a Michael Schumacher.

��HANDEBOL
Com uma vitória de 27x24 sobre O Metodista/São �

,
.

Bernardo/Besni, o E.C. Pinheiros conquistou o título da Copa dd '"
•

Brasil Masculina de Handebol, neste domingo, no Centro :

Esportivo BernardoWerner, em Blumenau, Santa Catarina,

CORREIO DO POVO " ".:

Basquete feminino
,.

vence na estrela
,

"

do "novo uniforme
,

CESAR JUNKES

Equipe feminina venceu Itajaí
no sábado na estréia do novo

uniforme da equipe

•

GUARAMIRIM - A equipe de
•

basquete f e m i n i n o da
•

Proma/Faculdade Jangada/FME
estreou, no último sábado no

Ginásio Rodolfo J ahn, em
•

Guaramirim, o novo uniforme da

equipe, no estilo "macaquínho".
A vitória por 78x34 contra Itajaí
mostrou a superioridade do time
,

jaraguaense, que, com roupagem
nova, entra nos padrões
internacionais e dos grandes
clubes brasileiros. O técnico Júlio
Patrício acredita que o novo estilo
do uniforme vai trazer grandes
benefícios à equipe.

. "Ele é mais confortável e traz

mais mobilidade às atletas. COIUO
é um uniforme justo, evita os

. agarrões das adversárias. E
também torna a modalidade ainda
mais f�mini.na", jus tificou o

treinador. Sobre a partida, apesar
da superioridade, o" treinador
acredita que o time ainda precisa
melhorar para os próximos jogos.
"Acho que elas podem render
muito mais do que renderam.
Acredito que com uma boa

seqüência de partidas isso venha a

melhorar nosso padrão de jogo",
comentou.

'Com a vitória, a equipe também
lidera o Estadual Juvenil e, além
disso, as meninas são a base do
time adulto, que estréia nesta

sexta-feira-.A apresentação será
.

em um amistoso contra Chapecó,
•

J,1:a reinauguração do Ginásio
Artur Müller. Pelo estadual

juvenil, o próximo desafio será no

.dia 11 de julho, contra a Unisul
em Tubarão. Ainda ern julho

,

acontece a Taça FCB de Basquete
e, em agosto, tem a abertura do

Campeonato Catarinense Adulto.
,

,
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DEfiNIDOS: DECISÃO NO DOMINGO

A final e a disputa do
terceiro lugar serão no

próximo dia 2 de julho, no
Estádio João Marcatto

, .
.

]ARAGUA DO SUL - Dois

jogos emocionantes definiram os

finalistas do 240 Campeonato
.Va r z e a n o "Raul Valdir

Rodrigues" Troféu Posto Mime.
O Atlético foi quem mais suou

para conquistar a vaga. Depois
de ficar 110, IxI com a

Farmareis/Santa Luzia, venceu a

disputa de pênaltis por 4x2 e

garantiu a presença na grande
decisão. Já a Kíferro goleou o .

Amizade/Rozzaco Pneus por 5x2
e será o adversário do Atlético .

•

Os dois perdedores disputam o

terceiro lugar. r:

O Farmareis/Sant a . Luzia

chegou as semifinais por causa

da decisão judicial tomada na
,

quarta-feira da semana passada,
dia 21. Eles haviam empatado
em OxO COIU a Serysyl e este

resultado havia classificado o

União. Mas, como o time da
,

Serysyl foi apenas com sete

jogadores e p r omo v e u o

conhecido "cai- cai" e a partida
acabou com Im40seg, eles foram

•

punidos com a perda dos pontos,
� .

AMADOR: CLASSIFICADOS

. ,..,

I erro sao os
,

•

Atlético (branco) venceu a Farmareis/Santa Luzia na disputa de pénaltís e é um dos finalistas

que foram revertidos para a

Farmareis, que ficou com a

vaga. A Serysyl foi excluída da

competição do ano qlle vern e

terá de pagar uma multa de R$
200 pela atitude antidesportiva.
O Atlético é o atual campeão

do certame e espera levar o

bicampeonato para o Bairro
Estrada Nova.' Já a Kiíerro

.chega COIUO urna das equipes

com as melhores campanhas da

competição e prometem um

grande espetáculo. Até o

momento foram disputadas 98

partidas, com 339 gols
marcados, uma média de 3,45

,

que mais vezes venceu a

competição e vai em busca do
hexa. Os dois chegam às finais

,

por jogo .

\

....

,�
...................... .

...

)

• , •

Itõrla se
\

arantem naamen
, .

roxima
•

ase

Os dois times não venceram
na penúltima rodada,mas
foram benefkiados pela derrota
do ÁguaVerde deTimbó

\
•

, JARAGUÁ DO SUL - As duas

equipes jaraguaenses que disputam
a Taça Pomerode conseguiram a

vaga antecipada, para a segunda
fase da competição. Em quinto e

sexto lugares, respectivamente,
Vitória e Flamengo não venceram

na p e n
ú lr im a rodada, q u e

aconteceu domingo, mas foram
beneficiados pela goleada sofrida

.
'

,pelo Agua Verde de Timbó, em
,

'

casa, P?r 7x2 para o Agua Verde de
.

Pornerode.
,

O Vitória, no Bairro Rio da Luz,,

ficouno 1x1 corn o Botafogo e tem

agora 17 pontos.'O Flamengo, com
dois a menos, perdeu fora de casa

para o Atlético Pornerodense por
2xl. Este é ó primeiro colocado
corn 34 pontos. O Botafogo é o

vice -líder corn 25. Os dois já
,

garantiram os dois primeiros
l u g a r e s e se g a r a n t i r am ,

antecipadamente na semifinal da

competição, No outro jogo da
rodada, o Caramuru venceu o

lanternaVera Cruz por 1xO.

•

omero
•

Segundo o regulamento da

competição, as equipes que
ficam do terceiro ao sexto

lugares, se enfrentam em sistema

de Inata-inata 11a próxima fase,
para definir os adversários dos
dois primeiros colocados na

semifinal. Se o campeonato
terminasse hoje, o Flamengo
enfrentaria o Caramuru e o

• •

Vitória o Agua Verde de
Pomerode .

ASPIRANTES Nós

aspirantes, o Vitória, que

goleou o Botafogo por, 5x I,
segue sob e r ano . COIU 33

pontos, é o líder isolado e

invicto, 'com dez vitórias e três

empates. Tern ainda o melhor

ataque (40 gols) e a melhor
,

defesa (seis gols sofridos). Ao
lado do Atlético Pomerodense

(segundo colocado com 29

pontos) se garantiu na

semifinal da competição.
\

O Flamengo, que perdeu por
2x 1 para o Atlético,. é o

terceiro colocado com 20

p o n t o s , seguido pelo
Caramuru, que venceu o Vera
Cruz por 4x 1, com 17. Os times

•

do Agua Verde de Pomerode e

.de Timbó completam os seis
.

. \

classificados e,

rodada, definem
s e g u i n t e s jogos: Atlético
Pome r o d e.ns e x Botafogo,

•

Caramuru x Agua Verde de
•

Pomerode, Agua Verde de.Timbó
xVeraCruz eVitória x Flamengo.

na última

apenas as

A últ im afinais.
, -

postço e s

rodada,
, '

proximo

que a cont e c e

domingo,
.

terá os

no

CESAR JUNKES

.

Vitória ficou no 1 xl com o Botafogo e ocupa o quinto lugar na
tabela de classificação

\

,.,
.'

.'

.'

.'

Vencer é o que
• •

Importa a partir
de agora, dizem

jogadores

. '

..

BERGISCH GLADBAC

(ALEMANHA) - O.
,

�

jogadores da seleção brasileirst
deixaram definitivamente elI)
segundo plano a mágica e o

espetáculo e assumiram que a

prioridade a partir de agora, nas -

fases eliminatórias da Copa do
•

. Mundo, é vencer os jogos e se,' ..'

cl ass ificar 'para as fases

seguintes, até a conquistá do,
título.
"Até agora não vi nenhuma

seleção dando espetáculo no

mata-mata. O importante é a

I.

. ".. ,;

vitoria, e passar para a outra

fase", atestou o lateral Cafu,
durante entrevista coletiva
concedida ontem, logo após o "

último -treino da seleção antes
,

da partida contra Gana. O meia
,

Kaká, outro jogador a participar ,

da entrevista, fez coro ao

capitão do time. "Todo mundo
,

aqui está em busca do
"

resultado, para não ir embora ",
mais cedo para casa", disse o

'

jogador, um dos membros do
,

,

chamado "quarteto mágico",
.

que até agora só teve lampejos
de brilho mesmo assim, o Brasil
venceu seus três jogos e chego a

"

10 vitórias consecutivas, UIU
,

recorde na' história dos
Mundiais. "Jogar bem para mim

'

•

1

.� ."."

a v i t o r i a",
. '

e sair com

completou.
Cafu afirmou ainda. que os '

\

jogadores não se importam com
'

•

o mistério feito pelo técnico .

Carlos Alberto Parreira; que só

avisou aos jogadores os titulares

para o jogo contra Gana Ila
.

,

,

noite de ontem a .imprensa só
,

.

,

terá acesso à escalação horas ?
antes da partida.' "Para os ::

jogadores isso é indiferente, não
muda nada", garantiu o camisa

2 .

Cafu disse ainda que a seleção
,

não tem medo da propalada
violência da seleção de Gana, a
mais violenta da primeira fase
da Copa foram 76 faltas e 12
cartões amarelos nos três

primeiros jogos." "Se isso
.

,

acontecer vai ser ótimo. Temos

grandes batedores e podemos
usar isso corno arma", afirmou.
A principal arma da equipe
africana, o meia e capitão
Appiah, não é segredo para

Cafu, que já o enfrentou várias

vezes na Itália o camisa 10

•

,

• •

ganense já 'atuou no Brescia, no
Parma e na Juventus e até

chegou a jantar cornele uma vez.

"Se o Parreira precisar posso dar
várias dicas", prometeu.
Ao lado de Cafu na mesa de

entrevistas, Kaká o citou como

exemplo do futuro que planeja
para si ua seleção. "Um dia

gostaria de ser o capitão da

seleção. Sonho em levantar a taça
como o Cafu já fez e está tentando
fazer de novo" , disse omeia.

,
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JULIMAR PIVATTO

No ano passado a equipe
ficou ern quinto luqar e,
em 2006, pretende figurar
entre os três melhores

,

}ARAGUA DO SUL
Acostumado a revelar

talentos, o atletismo masculi
no quer, na edição deste ano,

ficar entre os três melhores da
6a Olesc. Mas o principal
objetivo é mesmo .rnelhorar a

posição e a pontuação do ano

passado, quando ficaram em

quinto lugar. Neste ano tem

pela frente paradas duríssimas,
como Blurnenau, Chapecó e

[oinvílle. O coordenador da
modalidade, Adriano Moras,
disse que no masculino a

competição é mais equilibrada
que no feminino e que

qualquer ponto pode fazer a

diferença na classificação final.
"A intenção é pontuar ern

todas as provas. Ternos
o quadro
atletas por

o que pode ajudar
bastante", .a v a l i o u . Os
revezamentos e as combinadas

praticamente
fechado (dois
prova) ,

,

I,

,

•

•

(octatlo e heptatlo) são os que
mais pontuam no geral.
"Estamos bem nestas provas.
Além disso temos alguns
destaques individuais que
estão com índice para conquis
tar medalhas", disse ainda o

,
"

..
(

,

Equipe masculina de atletismo espera pontuar em todas as provas para terminar entre os trêsprimeiros

coordenador. Dentre estes

destaques, Moras apontou
Williall Barrionuevo (salto em

distância e salto em altura),
Dione Balena (octatlo e 110m
caiu barreiras), Maico Angst
(salto em distância, salto triplo

vezes que um atleta cotado para
medalha chega na final e não está

num bom 1110111ento. E pode
acontecer ao contrário", afirmou
Moras. Esta é a principal competi
ção da categoriado ano, principal
mente pelo fato de acontecer em

e revezamentos) e Willian
Pereira dos Santos (400m corn

barreiras e salto corri.vara).
O atletismo também tern por
característica ser uma modalida
de que
durante

apresenta surpresas
a competição. "Tem

•

FIERO RAGAZZI OE FREITAS

,

• Kaio Bonamigo, salto em

altura

•

} ,

li tl

Antônio Renan, 400m e

400m com barreiras

•

Willian Barrionuevo, salta
em distância, salto triplo e

revezamentos

Dio�e Balena, octatlo e

j j Om com barreiras

Carlos Marques, salto
com vara e lançamento de
dardo

"

Maico Angst, salta em

distância, salto triplo e

revezarnentos

André Santana, j DOm,
200m e revezamentos

Moacyr lawin,
lançamento de martelo e

arremesso de disco

Willian Pereira dos Santos,
• 400m com barreiras e salto

, com vara

locai de Competição: Clube Atlético Baependi

Régis Sasse, salta em

altura • . TÉCNICO(S):•

Paulo Mathias,
lançarnente de martelo e

arremesso de peso

•

Aparecido Donizete

Gonçalves
Ivanildo dos SantosAdriano Moras,

coordenador

,

FIERO RAGAZZI OE FREITAS

•

,,,

•

•
, ,

,

• •
, .

,
.

, ,

,
,
"

�

.

Jaraguá do Sul. "Estamos já']
",

conversando com professores e"',
atletas para, trabalhar a questãó�1
psicológica, que pode iníluenciar

,

positivamente ou negativamente. ,

Depende de conlO os competidores
encararem", disse o coordenador.

,
,

,

'i NUMEROS "

Campeões

,
. .

Principais Adversários '

,
,

'

Outros Participantes ' ,'..
•

\

•

Ascurra Itaiai Iii
Bigua�u Lages
Bombinhas Luzerna

Braço do Norte Nova Veneza
Brusque Pa�anduva
Caçador Pomerode
Caibi Ponte Serrada
Canoinhas RIo-do Sui ,

Ca�ão Alto Salete
Celso Ramos Santa Rosa de Uma
Concórdia São Bento do Sul
Criciúma São José
Curitibanos São Ludgero •

Florianó�olis Timbó
Guaramirim Videira
Herval d'Oeste Witmarsum

Xanxerê
.

Patrocinador ..
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Agência Estado

De certo mesmo, só a

confirmação oficial de que
o atacante Robinho está
cortado e não joga hoje

BERGISCH GLADBACH

(ALEMANHA) - O técnico
Carlos Alberto Parreira gostou e

resolveu seguir o estilo: o time

titular do Brasil para o jogo
contra Gana, hoje ao meio-dia,

'

só será divulgado no prazo
máximo estabelecido,pela Fifa
ou seja, uma hora antes da

, partida. Mas o mistério é só para
a imprensa e para o adversário.
Apareritemente, a única dúvida
está entre Emerson ou Gilberto
Silva na marcação no meio

campo.
"O time saberá à noite após o

vídeo sobre Gana que vamos

exibir à noite. Não é mistério, é

apenas um direito do treinador",
disse o técnico, na entrevista

coletiva. Pela fqrma COIUO

conduziu as respostas em torno

desta dúvida, Parreira deu a

entender que o time deve ser o

mesmo dos dois primeiros jogos
na Copa, reforçando o discurso
de que tem que manter o

esquema, "Na Copa do Mundo
tem que ter urna base. Contra o

Japão, mudaram os nomes mas
•

. "
nao a estrutura .

Seguindo esta linha de

raciocínio, o técnico da seleção
deve manter o eSquema 4-4-2
com 'o "quadrado mágico"
ofensivo Kaká, Ronaldinho,
Ronaldo e Adriano , apesar dos
constantes pedidos para a

entrada do meia Juninho
Pernambucano no time. Mas isso
tem chances mínimas de

•

, ,
'

acontecer,' ja que com sua

presença o esquema teria, que
mudar, pois o jogador do Lyon
tem um estilo mais ofensivo e,

segundo o próprio técnico já
disse, ele é reserva de Kaká.
A única larn ent ação de

Parreira foi a contusão do
atacante Robinho (o que força a

manutenção de Adriano no

Rapidinhas da Copa
ESPANHAXFRANÇA.
Otécnicoda seleção da França,Raymond Domenech,declarou ontem que,
ao contrário do que é costumeiro fazer, não dará a lista dos onze titulares'
para o jogo contra a Espanha, nesta terça, em Hannover, pelas oitavas-de
final, até chegar ao vestiário do estádio,"Gosto de ir contra as correntes

normais. Eu poderia ter dado os nomes dos jogadores no domingo, mas
como não o fiz,agora estou encurratado.ccmentou.
PUNiÇÃO DE FIGO
A delegação inglesa vai fazer pressão na Fifa para que o meia português
Figo seja suspenso pela cabeçada que ele deu no meia holandês van

Bommel no jogo de domingo entre Portugal e Holanda,onde a vitória do
time do técnico Luiz Felipe Scolari por xO garantiu a classificação para a,
próxima fase do torneio.e, conseqüentemente,o duelo contra a Inglaterra.
O lance foi mostrado pela emissora de televisâo do Mundial e visto até por
quem estava no Frankenstadion, local' da partida, já que o telão, no
momento do lance, estava mostrando a imagem da discussão dos

jogadores. No lance, o árbitro Valentin lvanov, da Rússia,mostrou o cartão
, ,

amarelo a Figo,
, ELOGIOSAOEQUADOR
A cidade de Bad Kissingen se vestiu de amarelo, azul e vermelho para se

despedir da seleção equatoriana nesta segunda-feira, um dia depois da
derrota para a Inglaterra, por 1 xO, em Stuttgart, resultado que eliminou os

sul-americanos nas oitavas-de-final da Copa do Mundo, Os jogadores
retornaram à cidade na noite de dorninqo. Na manhã desta segunda
ficaram descansando e à tarde participaram da despedida formal,
chefiada pelo prefeito Karl Heinz l.audenbach.
RECORDEDE EXPULSÕES
Com 23 jogadores expulsos de campo em 52 partidas disputadas até o

momento, a Copa do Mundo de 2006 já bateu o recorde de jogadores
expulsos,desde que se disputa o torneio com 32 equipes.Desde a Copa de
1998, a primeira edição, do campeonato com 64 partidas e 32 seleções, o
máximo de cartões vermelhos na competiçãafoi de 22,Na edição de 2002,
na Coréia do Sul, foram 17 expulsos.Três partidas foram significativas para
aumentar o número de cartões vermelhos na edição deste .ano, ambas
com três expulsos:Croácia 2x2 Austrália e Estados Unidos 1 xl Itália, todas
na ,primei�éI rase. Já a partida Portugal 1 x O Holanda, no domingo, teve
'l;,;atro jogadores expulsos e é o jogo com o maior número de cartões

I vermelhos da história. _.
'

.� _
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•
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ataque), "Ele (Robinho) dá uma

alternativa muito boa para o

treinador e está em grande fase.
Menos mal que estará àdispçsi-

�
,

ção à partir do próximo jogo".
Quanto ào jogo contra Gana, o
discurso do técnico brasileiro é

no tom de calma. Devido à

expectativa em cima .de sua

equipe (garantir uma vitória com

um largo 'placar por ser úm
,

adversário teoricamente mais

fraco) e em cima da violência do
adversário (Gana é o time que
mais fez faltas da Copa), "Jogar as
oitavas-de-final tem .sempre

'

o

fantasma da desclassificação, por
isso tem que ter a cabeça no lugar.
Vai ser um jogo perigoso de

, "
nsco .

tá ia conse
errotar a

ue
I •

ustra ra
KAISERSLAUTERN (ALEMANHA) , O técnico holandês Guus Hiddink
armou a Austrália caiu apenas um atacante (Viduka), COIU a intenção de parar
a Itália do técnico Marcello Lippi, que surpreendeu ao colocar Del Píero em

campo. Apesar do empenho, os australiano acabaram derrotados por lNO,
Mais ousada, a Itália teve a chance de abrir o placar logo aos dois minutos do

primeiro tempo, quando o atacante Luca Toni, livre de marcação, usou' a
cabeça para mandar a bola rente ao travessão esquerdo do goleiro Schwarzer,

Apesar do bom começo, os italianos caíram de rendimento e a, forte marcação
australiana travou o jogo,
No intervalo, o técnico Lippi trocou o atacante Gílardino por Iaquinta, para
dar,maior movimentação no ataque. Porém, o esquema do treinador teve de
ser desfeito logo aos quatro minutos do segundo tempo, quando o zagueiro
Marco Materazzi, que estava no lugar de Nesta, machucado, foi expulso após
dar UIU carrinho na entrada da.área e derrubar o seu companheiro Zambrotta e

o australiano Bresciano para recompor a zaga, Lippi trocou Toni por Barzagli,
Os italianos se descontrolaram emocionalmente e passaram a levar um

"sufoco" no final do jogo, Aloisi, Cahill, Viduka e Bresciano conseguiam criar

as jogadas, mas pecavam nas finalizaçôes. O castigo para a Austrália
aconteceu aos 47 minutos do segundo tempo; quando Neill cometeu pênalti
ao derrubar o zagueiro Grosso dentro da área, Na cobrança, Totti chutou, forte
e mareou o gol da classificação italiana,

, ,

VITORIA NOS PENALTIS - Suíça e Ucrânia fizeram, ontem, eru Colônia,
uma das partidas menos movimentadas de toda a Copa do Mundo', Após 120
minutos de pouca emoção, os ucranianos venceram a disputa por pênaltis por
3xO e sobreviveram na competição, Com o resultado, o técnico Oleg Blokhin
colocou sua equipe entre as oito melhores do Mundial, Na próxima partida,
marcada para sexta-feira.às lóh, em Hamburgo, mede forças com 8 Itália por
uma vagá 11a fase semifinal,

II LINHA DE FUNDO

"Big Phil"
É assim que o jornal inglês
The Daily Mail se referiu ao

técnico da Seleção
Portuguesa na edição de
ontem. Esperando por
Portugal nas quartas-de
final,a publicação estampo
em sua manchete:"Que
venha Big Phil': Luís Felipe
Scolari foi quem eliminou a

Inglaterra em 2002,com a

Seleção Brasileira. O

prestígio de Felipão na

Europa é nítido. Ele chegou
a ser sondado pelos
ingleses, mas desmentiu a

informação antes mesmo
'.

Jo início da Copa.----�----------

Julimar' Pivatto "

Na Itália
A Federação Italiana de
Futebol iniciou
investigações de pelo

.. ,

menos mais cinco equipes
da Série A por
envolvimento com o

escândalo de manipulação
de resultados. O
investigado r-chefe,
Francesco Saverio Borrelli,
interrogará diretores de
clubes das três divisões.
Apesar de não identiflcar
os clubes envolvidos,
segundo a imprensa
italiana, Empo!l, Lecce,
Messina, Reggina e Siena,
da Série A, e o Arezzo, da
Série B, seriam as equipes
investigadas. Até o

.

mbmento,26 pessoal e os

clubes da Série A Juventus,
Milan Lazio e Fiorentina
foram formalmente
acusados. '

Anulação'
Felipão deu urna coletiva
ontem falando sobre a

guerra que foi a partida
entre Portugal e Holanda.
Um dos pedidos dele para a

Fifa foi o de anular o cartão
vermelho dado para Deco,
que foi expulso após sofrer
uma falta."Cometemos
erros em aspectos
disciplinares. Se a Fifa nos

ped€ fair play, tem situações
que não podemos aceitar.O
Deco foi mal expulso e

tomou o primeiro amarelo
em um lance onde a

Holanda deveria ter
devolvido a bola e não o fez,
a pedido do seu treinador
(Marco Van Bastenr.E disse
isso apontando o

documento que a Fifa
obrigou as federações a

assinar prometendo
cumprir o fair play.

É Fantástico
Segundo o site do Terra, o
técnico Carlos Alberto
Parreira não gostou nada da
reportaqem veiculada pelo
Fantástico, da Rede Globo,
que fez a leitura labial dos

jogadores e do treinador
durante os jogos da Copa. O
treinador teria alegado que a

atitude da emissora violou
sua privacidade.O desabafo
dele depois do gol de
Ronaldo, contra o Japão, foi o
que mais thamou a atenção.
Entre impropérios,ele disse:
"Quero ver a imprensa falar
mal dele aqora'Mas, Parreira,
ninguém violou sua

privacidade.O campo é um

lugar público e as imagens
passaram para o mundo todo.

-

De heról.i,
A quase vilão. Ontem, o
zagueiro Materazzr, da
'Itália, quase comprometeu
a classificação da Esquadra
Azurra às quartas-de-final.

,

Depois de fazer o primeiro
gol na vitória por 2xO
contra a República Checa, o
jogador, um dos mais
violentos do futebol
mundial, foi expulso ontem
contra a Austrália. Foi salvo
graças a um pênalti duvido
.dado em cima do lateral
Grosso, que Totti converteu.
A Austrália não mereceu,'
mas pagou pela
inexperiência e, no final,
valeu -a tradição. E a Copa
continua sem qrandes
surpresas.Principalmente o

Lúcio, que dá uns sustos de
vez em quando.

\
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Grupo A '

I

Alemanha 4)(2 Costa Rica
Polônia 0)(2 Equador
Alemanha :1 xO Polônia
Equador 3)(0 Costa Rica
Costa Rica 1)(2 Polônia
Equador 0,,3 Al6f!lanha .

Grupo B
"

'

Inglaterra 1 xO Paraguai
T, Tobago OxO suéoía
Inglaterra 2)(0 T, Tobago
Suécia 1 xO Paraguai
Paraguai 2xO T. Tobago
Suécia 2x2 Inglaterra
Grupo C

'

Argentina 2)(1 C, Marfim
Sérvia Ox1 Holanda

,

Argentlha 6xO Sérvla
Holanda 2x1 C, Marfim
C, Marfim 3x2 Sêrvia

. Holanda OxO Argentina
Grupo O
México 3x1 Irã
Angola Ox1 Portugal
México OxO Angola
Portugal 2xO Irã
Ira 1 x1 Angola
Portugal 2x1 México
Grupo E
EUA Ox3 Rep. Tcheca
Itália 2xO Gana
Rep. Tcheca Ox2 Gana
Itália 1 x1 EUA
Gana 2x1 EUA
Rep. Tcheca Ox2 Itália
Grupo F .' <,

Austrália 3x1 Japão
Brasil 1 xO Croácia
Japão OxO Croácia
Brasil 2xO Austrália
BrasH 4x1 Japão
Croácia 2x2 Austrália
GrupoG
Coréia do Sul 2x1 Togo
França OxO Sufça
França 1 x1 Coréia do Sul'
Toga Ox2 Suíça
Suiça 2xO Coréia do Sul
Togo 0x2 França
·.Grupo H
Espantls 4xO Ucrânia
Tunísia 2x2 Arábia Sau(jlta

,

A, Saudita Ox4 Ucranla
Espanha x Tunísia
A, Saudita Ox1 . Espànha
Ucrania 1 xO Tunisia

, OltavIs·de·flnal
Alemanha 2xO Su�cía
Argentina 2x1 México .

Inglaterra 1 xO ECluador
Partugal1 xO Halan€Ja
Itália 1 xO Austrália
Suíça (O) 0)(0 (3) Ucrânia
Hoje

, 121'1 Brasil x Gana
16h Espanha x França
QII.rta.·d,·flnal
S,xta-felra
12h Alemanha x Argentina
1611 Itália x Ucrânia
Sábado
12h .Inglaterra x Portugal
16h !lr3tij 011 G,1I1a K 1L��nha QU fr�l!ça

•

,

•

,
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