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Prefeitura de Guaramirim
I

divulga calendário festivo
•

5� VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO

Motociclista morre ao bater em'
microônibus no Rio da Luz

,

Maicon Robson Beyer, de apenas 20 anos, morreu ontem ao

. -colidír com um microônibus na Rua Amandus Rengel, Bairro
Rio da Luz. Segundo o condutor do microônibus; L.H.F, o
.motociclista se perdeu em uma curva e invadiu a pista
'contrária. Maicon morava no Bairro 'Garibaldi com a

namorada e trabalhava no frigorífico Mathias. O sepulta
mento será às 16h30 de hoje, no cemitério Alto São Pedro.
......................... ,- - ----- --------- .. , , , _--. -_ " .
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28 I DINHEIRO INSUFICIENTE
/

Câmara aprova repasse de R$ 60

mil e Orquestra volta a ensaiar
.A Câmara de Vereadores aprovou o repasse de R$ 60 mil

para a Orquestra Filarmônica de Jaraguá do Sul. Porém as

dificuldades continuam. A verba que no ano passado foi de
R$ 220 mil, foi reduzida, e com isso as algumas atividades

I serão prejudicadas. O grupo está sem ensaiar há mais de
•

cmco meses.

______ ••••••• o ••
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51 SOL NASCENTE .

Presidiárias aprendem a fazer
artesanato e diminuem pena
Formado há poucomais de um mês, por dententas do
Presídio de Jaraguá do Sul, o Grupo Sol Nascente conta com

seis integrantes. Elas aprendem técnicas para fazer artesanato
e produzem artigos para decoração e, ainda, podem vender os
produtos fabricados. Outro fator que motiva as presidiárias é

,

a redução da pena .

................................................. , .
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41 NA REG lAO

Vereadores concorrem e

podem mudar jogo político

•

,

•

·�Cld
levando Energia até Você.

INSTALAÇÓES ELÉTRICAS DE
BAIXA E ALTA TENSÃO

, ,

COMERCIO DE MATERIAIS ElETRICOS

,

•

,

Espanhóis colocam Cicarelli
entre as mais sexy do mundo •

,

\

,

8 I COPA DO MUNDO: BRASIL VENCE GANA POR 3 X O E ESTA NAS QUARTAS-DE FINAL
•

•

Em dia de recordes, o Brasil venceu Gana por 3 a O

ontem, pelas oitavas-de-final do Mundial, e assegurou

presença na próxima fase do torneio. O primeiroa .

marcar foi o atacante'Ronaldo, que se tornou o maior
•

goleador de todas as Copas, com 15 gols. Também
ontem, os franceses bateram a Espanha por 3xl, de
virada, e enfrentam o Brasil no sábado, às 16h pelas
quartas -de -final.
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Dia com nebulosidade
variada com possibilidade
de chuva fraca e ocasional

2106-2200
www.studiofm.com.br
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2 I QUARTA-FEIRA, 28 de junho de 2006

•

r II EDITORIAL
I

•

r

•

presidente venezuelano Hugo
Chávez. Buarque disse que sua'
candidatura pretende ser urna

," ." dresposta a mesrruce o

debate político protagonizado
por PSDB e PT. "Eles discutem

quem fez mais'ou menos obras,
quem foi mais. ou meno s-

_ A

corrupto, mas nao tem um

projeto para mudar o Brasil",
afirmou. A educação é a

principal bandeira do

programa politico de Buarque.
Ele afirma que pretende criar

urn novo ministério da

Educação, voltado

Crianças) e analfabetos não têm sindicatos

para lutar por elas � diz o candidate do PDT

à presidência da república
'.

,

e sem maioria no Congresso,
a tentação de governar
diretamente com a população
vai ser muito grande. Para o

candidato do PDT, Lula pode
atropelar o poder Legislativo

. apelando para plebiscitos ou

mesmo para a dissolução do

Congresso. "Ternos um

chavismo, sim", disse

Buarque, nUI1)a referência ao

. ,

•

exclusivamente para o ensino

fundamental, por entender

que a educação básica precisa
de UIU ministério,' já que

crianças e analfabetos não têm
s in d ic a to s para lutar por
elas.O Ministério da Educacão

,

Básica se r.ia criado CaIU a

e x tin
ç
ão de· outros "dez

minis teriozinhos" - os quais
Buarque não nomeou. No

.-, -, ", i
i)' I 1"-'("'_ _ \'). ,:1 11

.....1'-..'.,·,�,'.l :_,v'-�.,\ II .)..J

mesmo terna, ele defendeu a

federalização do s i.s tema

educacional. Entende que

enquanto a educação for

municipalizada, não será boa
e nem igual para todos. O
serrador defendeu' o mesmo

projeto para a segurança,
propondo UI11a coordenação
das polícias estaduais sob
comando federal, e até mesmo
a transferência de policiais de
um Estado para outro, COI110

forma de combater a

corrupção. Buarque admitiu

que precisaria fazer várias

emendas à Constituição para
executar seus projetos. "Se
não for. para mud ar a

Constituição, não quero ser

p re sid ent e. Tem algum
presidente que não tenha feito
dezenas de r e formas 11a

.

Constituição?", perguntou.
Entre 1995 e 1998, Buarque
governou o Distrito Federal.
Em 2002, elegeu-se senador

pelo PT. Assumiu o

Ministério da Educacào em
,

janeiro de 2003 e permaneceu
no cargo por UJIl ano. EIU

,

setembro de 2005, filiou-se ao

PDT.

, . ,
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. "'Eu acho')que o'poituni'smo não é uma coisa rorm'. Oportunidade todas as' pessoas
têm. Há oportumdade para o bem e para o mal". , .

•

•

Empregados domésticos nã-o
têm direito a horas-extras
',' Horas extras, numa breve
análise, podem ser e n ten

dí das como aquelas que
. ,

ultrapassam a jornada normal
fixada por lei, convenção
coletiva, sentença normativa
ou contrato individual de
trabalho. Contudo, nem

todos os empregados fazem

jus ao recebimento dessas
horas.

O empregado doméstico é

excluído do âmbito da CLT.
As relações de "e.mpr e go
doméstico são regidas por lei

especial (Lei n.? 5.889/73),
. muito embora a Constituicão

,

. Federal (art. 7°, parágrafo
único) ampliou os direitos do

empregado doméstico, esten
dendo-lhes algumas vanta

gens atribuídas ao empregado
em geral, tais como irredu
tibilidade de remuneração,
r epou so Ys em ana l remu

nerado, férias com remunera

ção acrescida em um terço,
.

entre outras.

Ocorre que o art. 7° da

Constituição Federal, em seu

parágrafo único, não oferece
aos trabalhadores domésticos
o resguardo dos incisos XIII e

XVI, assim não lhes assegu
rando o direito à jornada limi-

,

tada e às horas extras. Tais
títulos também não encon

tram previsão na legislação
ordinária (Lei n.? 5.859/72).

'Não há dúvidas de que a

legislação é tímida em relação
aos' empregados domésticos,
renegando-lhes de termina
das garantias necessárias à

preservação de sua dignidade
. profissional (CF, art. 1 0, III).
Esta certeza, no entanto, não

autoriza, 110 plano judicial, a
,

superação das fronteiras
estabelecidas pelas normas

vigentes, de forma a se com

pelir o empregador ao

adimplemento de obrigação
que o ordenamento jurídico

,

não lhe impõe. E impossível
•

o deferimento de horas extras
ao empregado doméstico.

Este foi o entendimento
da 3a Turma do TST - Tri
bunal Superior do Trabalho -
numa decisão (AI RR n.? 8101.
2001-002-17-00.5) que
n1anteve o acórdão do TRT da
17ª Região (Espírito Santo)
que 11ão c011cedeu a Ulua

empregada doméstica o

direito de receber horas
extras.

Segundo o relator do

processo, Minis tro Alberto

,

Rodrigo Olher
Fernandes Garcia,
advogados da Cassuli
Advogados Associados

Bresciani, o parágrafo único
•

do artigo 7° da Constituição
Federal garante aos empre

gados domésticos 9 (nove)
dos 34 (trinta e quatro)
direitos assegurados aos

trabalhadores. Todavia, não

estão entre eles os incisos XIII
e XVI, que tratam sobre

jornada de trabalho limitada
e horas extras. O relator
esclareceu que não há COIUO

utilizar o princípio da iso

nomia, igualando os traba
lhadores d omé st ic o s aos

urbanos, pela diversidade
citada na Constituição. "Os
trabalhadores domésticos não

foram contemp�ados com as

normas sobre jornada, sendo
lhes indevidos o adicional
noturno, horas extras e as

pausas intrajornadas",
concluiu.

. Portanto, em face da
. .

unicidade da Constituição
Federal e por conta da lacuna
existente na legislação
vigente, e, ainda, segundo o'

ente11dimento majoritário dos

nossos, TribuI1ais pátrios,
dentre eles o da 3ª Turlna do
TST, não há que se falar em

pagalnento de 110ras extras ao

en1pregado doméstico.

,

• CORREIO DO LEITOR
\

O CORREIO DO POVO
•

Estágio: Mão-de-obra barata?
Ern tempos atuais, onde a escassez de

empregos com carteira assinada torna-se

urna realidade COI1sta11te, ternos Ulna forma
de c.on tr at ação muito COlUUln,
denominada Estágio.

Nele, se supõe que o estudante aprenda
uma profissão 11a área em que dedica seus'

estudos, porém infelizmente nern sempre
acontece.

Empr e s as , a fim de d irn in u ir seus

encargos, contratam essa forma mais

"facilitada" de mão-de-obra, buscando a
.

.

vantagem de n ão criar um vínculo

empregatício, assim sendo não tendo
maiores ônus na contratação do estagiário.

, O que dizer de empresas que buscam
eU1 seus anúncios de vagas "estagiários",
que tenham experiência, e até mesmo

veículo próprio? Teoricamente, UI11 estágio
jamais deve exigir e x p e r iê n c ia do
candidato, que busca colocar sell'S

conhecimentos adquiridos na sala de aula
em prática, pois na teoria, ele não é lim

profissional, e, essa forma de contratação
visa um preparo para o mercad o de

)

,

trabalho fu turo.
Uma pergunta que venho fazendo a 111iIU

meSI11a 11á 'un1 certo tempo, seria, por que
.

.

empresas c o n tra tam estudantes' para
estagiar em áreas as quais ele não cursa?

.
Atualmente l11e encontro desempregada

e em grande dificuldade 11a busca de um

emprego, pois concluí minha faculdade de

Administração em Recursos Humanos 'e

todas as experiências profissionais que
• •

obtenho são decorrentes de estágio, nunc'a
consegui que minha carteira de trabalhlo
fosse preenchida, infelizmente. .

Muitas das vagas que encontro em

murais de empresas', requerem estagiários,
COI110 não posso mais ser contratada desta
forma por já ter concluído a faculdade,
sinto-me excluída eln várias oportunidades.

De acordo CaIU esse pensamento e essa

dificuldade a qual me encontro, ficam duas

perguntas em aberto: O que é o estágio na
,

prática? E possível exigir-se experiência
profissional eln uma vaga de estágio?

Karen Grotewold, desempregada

Corte de árvores
Aproveitando a matéria do dia 27/06/

2006 pagina 8 deste jornal aonde estavam se

referindo a corte de arvores é impressionante
a maneira COlUO são feitos as podas das nossas
arvores em Jaraguá do Sul,não deixando elas
J

cresceram, criarem volume.elas simplesmente
.são desepadas, Todas as gestões da prefeitura
até 110je estão agindo da 111eSI11a. maneira,
deveríamos. pensar em deixar elas .crescerern

. .

e realmente 110S proporcionar sombra 110 verão.

Dai vem a questão e os fios de alta. tensão,é
simples somente ir a Curitiba lá elas estão sobre
os fios e na parte interna é deixado UI11 espaço

para a passagem dos fios.dai UIU claro exemplo
de que a natureza pode e deve viver ern sintonia
com os seres humanos ...

•

, .

" Mareio .Milcke" Empresário , ,

•

(
. O senador Cr istovam

i rBuarque, eleito pelo Distrito

i cFederal e candidato do PDT à
I �Pi-esidência da República, diz
.que o presidente Luiz Inácio
( .

I;Lula da Silva corre o risco de

seguir o mesmo caminho de

,
outros presidentes Iat ino-

r -- ' .

I americanos e atropelar as

',I instituições democráticas
I

num eventual segundo
,

mandato. Buarque, ministro
da Educação do próprio Lula,

(

acha que se o presidente for
reeleito no primeiro turno,
com uma votação expressiva

Quando os concorrentes se unem
Na Europa do pós-guerra, a necessidade de

UI11a paz duradoura era Ulna questão de
sobrevivência. A solução encontrada pelos
dirigentes da época foi a União Européia,
construída por laços econômicos aos poucos
solidiíicados de forma que, hoje, Ulna guerra entre
esses países é algo inimaginável,A ligação cultural
que- sempre existiu terminou por prevalecer
diante da percepção de que desavenças regionais
não poderiam -ser motivo para a tragédia que
ocorrera. Todos se beneficiaram,

O exemplo da Europa pode perfeitamente
ser utilizado em nossa economia local. O Brasil

possui uma série de pequenos produtores
regionais que, embora umbilicalmente ligados em
face da região de produção, terminam por entrar
em processos de concorrência predatórios que
nada lhes têm a acrescer. A opção pela união de

esforços por meio de cooperativas ou outras

entidades de produção local é algo que, namaioria
.

,

das vezes, sequer é cogitado pelos produtores. E aí

que perdem grandes chances de melhorar seus
, .

negocies.
Um dos benefícios que a reunião de

produtores pode trazer é a obtenção de

Indicações Geográficas e de Denominações de

Origem. Bastante comuns na Europa, onde
regiões produtoras de queijos, vinhos, azeite e

outros produtos se valem delas para expandir seus
,

negócios e obter exclusividade na forma de

produção, esses institutos têm sido negligenciados
110 Brasil. Iniciativas corno o Vale dos-Vinhedos no
Rio Grande do Sul e os selos de qualidade de cafés
feitos pela Associação Brasileira da Indústria de Café
(ABIC) são exceções em UI11 local onde deveriam

serregra.
A cachaça deMinas, as fiandeiras doNordeste,

.

,

a carne do Sul, os sapatos de Franca, o abacaxi da
Paraíba; os doces de Avaré e as ostras de Santa
Catarina são apenas exemplos de produtos que, por
serem produzidos em determinado 'local,
apresentam características especiais. Contudo, as

possibilidades comerciais decorrentes do valor
naturalmente agregado a tais produtos têm sido

perdidas por seus próprios produtores. A reunião

de esforços ·é uma das premissas de boa parte das
doutrinas econômicas do século XX. Unir os

produtores é algo que sempre funcionou na história
.

econômica mundial, Por vezes com resultados
,

danosos à população, COlno na formação de cartéis,
mas em geral com bons resultados para a sociedade
e, sobretudo, para os próprios produtores.

A peréepção de que trabalhar ern conjunto com
o concorrente pode beneficiar a todos nem sempre
é auto-evidente. A Europa necessitou de duas

guerras mundiais para tanto.
\.

,

Napoleão Casado Filho, especialista em Direito
Societário
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.Fernanda Karina, ex-secretária de Marcos Valério e agora candidata a deputada federal pele PMOB paulista.
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POLÊMICA: DISCUSSÃO SERÁ ACIRRADA

- -

. r

j

f'CELSO MACHADO
\

J""TCE recomenda que
�as prefeituras não
.recebarn bens móveis
como pagamento

fr

.' JARAGUÁ DO SUL- Veto do
r prefeito Moacir Bertoldi a

. emenda dos vereadores Dieter'

. 'Janssen (PP) e EugênioMoretti
';Garcia (PSDB) à lei com

;·Jplementar 46/2005, aprovada .

Gpela Câmara de Vereadores em

: dezembro do ano passado e que .

trata da dação de bells móveis e .

imóveis em pagamento de
dívidas com tributos muni

cipais, deverá ir à votação em

plenário na sessão ordinária do

Legislativo desta quinta-feira.
A discussão sobre a proposta
dos vereadores promete ser

•

.o, polêmica. Diz que qualquer
;J," processo de avaliação, seja pela

,

'i,r Comissão de Avaliação e

(,� Atualização da Planta de
('['1 Valores Irnobiliár ios do
f,J) 1 Município (bens imóveis). sej a

pela Comissão Permanente de
,

Licitações (bens rnóve is)
necessariamente passará 'por lei "

autorizativa específica do

Legislativo. E, ainda assim,
acompanhada de três orça-

•

CESAR JUNKES

•

,
, ,

•

\

•

Dieter Janssen foi um dos autores da'emenda vetada pelo prefeito
.

.

mentos obtidos mediante

pesquisa de mercado quando for
o caso, e da certidão de dívida
ativa ou documento oficial que
indique o valor atualizado do
débito. Ern seu veto à emenda,
Bertoldialega a enumeração de
documentos que devem acom

panhar o processo legislativo de

dação em pagamento é ato

administrativo de competência
exclusiva do prefeito, de acordo
com o Código Tributário

Municipal, por decreto. O

prefeito -cira, ainda, a lei
. .

municipal 3.875/2005 como

diploma legal que estabelece a

forma e as condições res

pectivas, situações, limites,
necessidade de avaliação prévia

( (I

<�,tVerba para cursos da UFSC
,
, j,. .

IJ[II�em agosto estão garantidas
'"

.

•
• JARAGUÁ DO SUL- A

I
I
I

do imóvel e outras condições
pata pagamento de uma dívida.
Bertoldi reforça sua argu

.mentação citando as alíneas um
e dois do artigo 12 da mesma

lei, que dispensam autorização
legislativa específica na

aquisição de bens móveis a ser

feita mediante licitação
adequada ao valor do contrato,
salvo inexigibilidade ou

dispensa legais. O chefe do
Executivo sustenta que a dação
em pagamento de bens móveis

dispensa autorização legislativa
específica, que depende de
interesse público, com avalia-
- ". . -

çao previa e previsao orça-
mentária. O vereador Dieter

Janssen, um dos autores da

emenda, tem posição contrária
ao recebimento de bens móveis

para quitação de tributos. E
lembra postura do próprio TCE
(Tribunal de Contas do

Estado); que não recomenda
tal procedimento ás pre

feituras, justamente por não se

constituir em receita direta em

pagamento de dívidas. "Essa
foi a principal motivação para

apresentação da emenda que

exige autorização específica
da Câmara para cada caso",
observou o vereador. (Celso
Machado)

•

Câmara aprova projeto que
exige controle de consultas

já estão funcionando em

Criciúma, Lages, Laguna,
Tubarão, Turvo e Planalto
Serrano. Em Jaraguá do Sul a

proposta tem parceria da

prefeitura, que se respon
sabilizou pela área física que

abrigará, num primeiro
momento, cursos na área de

educação (formação e

especialização de professores),
que serão ministrados através

do sis terna de videoconfe
rência. Segundo o deputado
Dionei, a rapidez com que os

recursos para. a UFSC foram
liberados justifica-se por dois
fatores: .o projeto bem
estruturado e o compromisso
do governo Lula em socializar

a educação superior gratuita.
"Não é cornurn termos a

liberação de recursos em

apenas dois meses depois de
. votado· o orçamento. Mas

•

JARAGUÁ DO SUL - Oito

projetos de lei e três pedidos
de informação foram apro
vados na sessão dê segunda
feira da Câmara de Vereadores.
Em primeira votação foi

aprovado projeto do vereador
Jurandir Michels (PV),
que obriga o controle em

agenda das consultas médicas
nos postos de saúde do

município. Pelo projeto,
qualquer pessoa poderá, por
telefone ou pessoalmente,
agendar uma consulta, com
prazo máximo de cinco dias

para ser atendido, nos postos
•

de saúde Pama (Pronto Aten-
dimento Médico Ambula

torial) e Policlínica Dr. João
Biron. Também fica o muni

cípio obrigado a afixar na sala
.de entrada dessas unidades de
saúde placa indicativa com o

nome do médico, a espe
cialidade e o horário que

presta atendimento. Com

isso, os pacientes poderão
cobrar a presença do profis
sional 110 local no período
estabelecida pela prefeitura, já
que são servidores municipais
contratados por concurso

público. Do prefeito Moacir
Bertoldi (PL) os vereadores

aprovaram verba de R$ 5 mil
na forma de subvenção em favor
do Círculo Italiano, para custeio
das despesas da 16ª Festa
Italiana. Os vereadores tam-

.

bém autorizaram a permuta de
terrenos para construção de

campo de futebol, praça de

esporte e área de lazer, ao lado
da Escola Municipal Francisco
Salomon, no bairro Santo
Antonio. Outro projeto
apro-vado foi do vereador
Rona ldo Raulino (PL),
que institui medidas para .

conservação; uso racional e

utilização de fontes alter
nativas para a captação de

água nas novas edificações
e, a conscientização dos usu
ários sobre a importância da

conser-vação da água. O

projeto agora segue para

sanção do prefeito Bertoldi.
Os pedidos de infor-mação
da vereadora Maristela
Menel (sem partido) solici
tam ao Executivo deta
lhes sobre os serviços de
assessoria jurídica presta-dos
ao Codejas, Fujama e Issem. A
vereadora quer saber como foi
feita a contratação, os valores

-

pagos, quem sao a empresa e

os advogados responsáveis.

-

•

.
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•

l,fJ interiorização de cursos da
f)1(, UFSC (Universidade federal
iCY' de Santa Catarina) eln mais

.i f oito cidades está garantida a

"-I partir de agosto. A infer-
1(" mação do deputado federal
,)i Jorge Boeira (PT) foi
')J" confirmada ontem pelo
,J; depu tado es tad u.a I Dione i
C:' Walter da Silva (PT) e inclui,
GJ' a Iém de J araguá do Sul,

•

I,[;r) Chapecó, [oinville, Palhoça,
,.; Braço do Norte, Canoinhas,
.)1;· Praia Grande, Pouso Redondo

e Blumenau, Para fazer frente
II' às despesas decorrentes COIn

:J Ir, a implantação dos cursos, na

?I;r, semana passada foram.
.

'

liberados R$ 3,5 milhões de
emenda pessoal de Boeira ao

Orçamento da União para
;}tl 2006. A disponibilização dos

,

recursos foi confirmada ao O
Correio do Povo pelo reitor

Ilhrr da UFSC, Lúcio Botelho. Ao n e s te caso vemos acre-

O' I
.

.
. longo de todo o mandato, o dibilidade do projeto, porque
deputado Boeira direcionou a UFSC no interior já é

i-- todas as emendas pessoais ao realidade em Sallta Ca-

i Orçamento da União para a tarina, o caminho que ternos

I interiorização dos cursos da
.

que percorrer agora é
I universidade, num total de solidífícar cada vez mais este

I R$ 7,5 mi lhô e s . O re i tor projeto, ampliando a oferta de

I Botelho lembrou, ainda, que vagas e de cursos", defendeu.
outros cinco pólos da UFSC (Celso Machado)

Você que sabe
Inadimplentes com tributos devidos à prefeitura de Jaraguá do
Sul já não precisam mais ir ao caixa da secretaria de Finanças
acertar o débito. Podem fazê-lo no conforto de suas casas ou em
um boteco qualquer, usando precedente aberto pelo prefeito.
Moacir Bertoldi (PL), que admitiu ter ido, por iniciativa própria, à
sala de urn diretor da Viação Canarinho acertar o pagamento de
débito de ISS devido pela empresa. A confissão foi feita na

sequnda-tera aos membros da CEI da Câmara de Vereadores

que investiga supostas irregularidades na transação que resultou
no recebimento de dois ônibus usados pelo município.

Bem bom
Mais um feriadaço
decretado pelo prefeito

/

Moacir Bertoldi (PL).
Servidores municipais
largam o-trabalho na sexta

feira, 22 de julho, e só
voltam na quarta, 24. Na
segunda, 23, ponto
facultativo emendando com

o aniversário da cidade no

dia seguinte, Aliás, de
facultativo não tem nada. Até

•

po I itica@iornalcorreiodopovo.com.br

,

porque quem quiser
trabalhar não poderá fazê-lo,

Pois é
Se os jogos da Seleção
Brasileira são tão

,

importantes para a

admlnisíraçãcmunlcipal a

ponto de o prefeito Moacir
Bertoldi (PL) decretar um

ponto facultativo sem
assinatura, justificaria a

instalação de telões em

locais estratégicos da área
central da cidade. Não foi o

que fizeram, embora o

slogan do governo seja:
"Pessoas: o maior
patrimõnio de Jaraguá do
Sul".

•

"

"

•

•

---------.------------�--------------------------------------------------------------�------------------------------------ -d� __

•

.

Caixa raso
Procurador geral do
município, Jurandyr Bertoldi,
admite que a prefeitura de
Jaraquà do Sul passa por
aperto financeiro neste ano,
mas garante que
compromissos estão sendo
pagos nas datas. Vislumbra
prefeituras de maior porte
CGm problemas de ordem.
financeira muito mais

complexos, todas 'vítimas'
de política tributária federal

injusta.

•

Gospel
Vereador Terrys da Silva (
PTB) pretende incluir na .

programação da Fundação
Cultural de Jaraguá do Sul o
evento denominado

"

Gospel
Som ". a ser realizado
mensalmente, com

participação de bandas
evangélicas, em frente ao

Museu Histórico,· nos
moldes do projeto "MPB ao

Pôr-de-Sol". Já eoç�l'1linhou
pedido neste sentido.

Problemático 1
•

•

Obras do Samae longo da
avenida Getúlio Vargas,
indispensáveis, diga-se,
para implantação da rede de

esgotos sanitários,
provocam seguidos
congestionamentos .: Dando
uma idéia do que será o

trãnsito pela área central em
futuro mais que próximo. Dá
a impressão de que estamos
em Florianópolis, mesmo
que lá existam amplas
avenidas.

.

Justiça
A Comissão de Direitos
Humanos e Legislação
Participativa do Senado
analisa hoje proposta que
concede aos empregados .'

domésticos praticamente os

mesmos direitos do
trabalhador comum, ;

incluindo o pagamento de
adicional noturno de 20%
sobre as horas de trabalho

prestadas no período de' 22h
às 6h da manhã do dia

seguinte .

,
•

Problemático 2
Aliás, qualquer mudança no

sistema viário de Jaraguá
do Sul que não inclua a.

construção de novas

avenidas ou vias expressas,
vai resultar em nada e isso
incluindO a construção de

quantas pontes alguém
imaginar necessárias. O

que se está propondo, hole,
é facilitar o tráfego do
sistema de transporte
coletivo urbano e nada

,

Sujeira
Ao longo da SC-416, que
leva a Pornerode, tem muito
lixo espalhado pelo
acostamento, se é que se

,

pode chamar de
acostamento aquela tirinha
de asfalto que deveria ter a

função de garantir segurança
para pedestres e motoristas

que, por um motivo ou outro,
se obrigam a estacionar.
Maior volume de lixo está ao

lado de pontos de õnibus,
onde não há lixeiras.

,

mais.

. Problemático 3
De resto, os outros usuários
de vias públicas, como
motoristas de carros leves,
caminhões, motoqueiros,
ciclistas e pedestres.
Apenas mudar o sentido do
tráfego em algumas ruas

pode até resultar em algum
benefício momentâneo.

Entretanto, a não inclusão
imediata de projetos de

construção de novas

opções viárias, deixa tudo
como está,

Mudos 2
Vereador Jaime Negherbon
(PT) cobrou nota da coluna
de ontem- "Mudos"- sobre
viagem que fez à Chapecó
na quinta-feira passada corn

o prefeito Moacir Bertoldi

(PL), Para saber: quem tem

obrigação de prestar contas
sobre viagens e diárias por
conta do erário público é

quem usa o dinheiro. Nem o

vereador e muito menos do .

prefeito o fizeram.

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Corrig'indo'
Foto publicada ornem nesta página mostrava a vice-prefeita de

Jaraguá do Sul, Rosemeire Vasel (PL), como candidata a deputada
•

federal. Na verdade e como informava a '

reportaqem.: a convenção estadual que
homblogará as candidaturas do partido .

acontece na sexta-feira. Por enquanto, Rose
é pré-candidata. Quem teve o nome

confirmado na disputa por uma das vagas à
Câmara Federal foi o professor Sebastião
Camargo (PT) que, por um equívoco, não teve
sua foto divulgada entre os candidatos da

região já homologados.
\

,

,

!

I

Não precisa
Cancelada a convenção
nacional do PSB que
seria realizada hoje em

,

Brasília. E que o partido
já decidiu, no sábado,

• •

que val apolar
informalmente a

candidatura do

presldente Lula à

reeleição. Assim, o

partido fica liberado
nos Estados para
formalizar as alianças
que achar mais
convenlente. Pior para
o PT, que lá em cima
continua apenas com o

apoio formal do PRB,

•

i -, E agora?
Tem gente ansiosa para que
chegue logo 6 de julho,
quando começa de fato a

campanha eleitoral, por conta
da tríplice aliança entre

PMDB, PSDB e PFL na

eleição para governador e na

proporcional. O exemplo pode
ser tirado aqui mesmo da

região, Em Massaranduba, é
histórica a disputa entre

peemedebistas e pefelistas.
Já na cidade vizinha de

Guaramirim, PMOB e PFL

jamais estiveram juntos,
Alguém imagina Nilson

Bylaardt (PMDB) e Mário

Sérgio Peixer (PFL) no

mesmo palanque?
Beleza
Já no Estado, quem
comemora é o

presidente do PSB ,

catarinense, Antônio
Carlos Sontag, que teve
sua candidatura a

governador
homologada na

.

convenção realizada
·sábado. Aqui, o partido
deve formalizar aliança
corn o PTB, PMN, PV é

PL, garante o

coordenador regional
Emerson Gonçalves,
que informou sobre
reunião segunda-feira à
noite, em Florianópolis,
com lideranças dos
cinco partidos.
Gonçalves também
desmentiu informações
de que o partido poderá
abrir mão da
candidatura de Sontag
numa possível
compbsição com o PT.

"Sontag é candidato a

governador". Ponto
final!

,

I Na mesma,
Hepresentantes do Dnit
participaram de reunião
conjunta das associações
comerciais de Jaraguá do Sul
e Guaramirim, na segunda
feira, 'para explicar a quantas
anda o projeto de duplicação
da BR-280. Nenhuma
novidade foi apresentada. O .

projeto está em Brasília, .

coisa que os empresários
(que merecem um parênteses
por estarem com afinco e

persistência cobrando a obra,
inclusive em audiênciàs em

,

Brasília) já sabiam. E um

fílme que se repete, até então
sem final feliz.

' .

•

I
, •

Prestíqle
Direção nacional do PDT,
incluindo o presidente Càrlos
Luci e o candidato a

presidente Cristóvão Buarque,
estará amanhã em

Florianópolis para decidir o

candidato a vice-presidente.
No mesmo dia, o partido .

realiza a convenção estadual,
que vai decidir entre a

candidatura própria a

governador, neste caso o

presídente estaduai Manoel
Dias, ou a aliança com o Pp,
para fortalecer a candidatura
de Buarque.

Candidato
Surpresa para muitos
foi o anúncio da

homologação
candidatura do
presidente dp PSB de

, Jaraguá do Sul, Luiz
Hirschen, o Luti, para
deputado federal. Entre
os sete candidatos da

microrregião já
confirmados, apenas

. ele não teve lançada·
•

sua pré-candidatura.
Na verdade, o partido
tinha anunciado o nome

•

de Caubi Pinheiro,
•

presidente do diretório
de Guaramirim. Mas,
ségundo o próprio Luti,
a confirmação de sua

candidatura era

esperada. Será a quinta
eleição que vai I

disputar, a primeira

I
,

•

Sobrevivência
Com o discurso de defesa de
um projeto de moralidade do
cenário político brasileiro e de
Santa Catarina, o PSDC

('Partido Social Democrata
,

Cristão) lançou seu candidato
a governador. ° nomE' é César
Alvarenga, apos, ltado, 62
anos, que mor,' .t capital. O

partido tambérll lerá
candidato' a presidente da

I., República, o ex-deputado José
,

Maria Eymael. E mais uma

das pequenas siglas tentando

superar a cláusula de
barreira.

I

I
I

,

•

•

r

EM 2007: PREFEITURA DE JARAGUA DO SUL PODE FICAR SEM VICE
\

CAROLINA TOMASELLI

.... Cinco vereadores
estão na disputa e,

.

\

se eleitos, suplentes
devem assumir

• JARAGUÂ 00 SUL - Um novo

cenário político pode se desenhar
no Vale do Itapocu a partir de 1o .

de outubro, caso os vereadores
.

Carione Pavanello (PFL), Dieter
Janssen (PP), Ronalda Raulino

(PL), Evaldo João [unckes (PT) e
.

Bernadete Hillbrecht (PPS) sejam
eleitos deputados estaduais. E,

. também, sendo eleita a vice

prefeitaRosemeireVasel (PL), hoje
pré-candidata à deputada federal,
mas aguardando definição da

direção estadual do partido sobre
uma, possível composição na

eleição para governador com o IT.
Rose pode ser indicada para vice

na chapa encabeçada pelo petista
José Fritsch. ,

Em Jaraguá do Sul, três dos 11
vereadores devem participar das
eleições, entre eles o presidente do.
Legislativo, Carione Pavanello

(PFL), que teve sua candidatura a

deputado estadualhomologada na
convenção do partido realizada

•

•

segunda-feira. Outros dois
vereadores que devem disputar
vagas à Assembléia são Dieter

[anssen (PP) e Ronaldo Raulino

(PL), que aguardam confirmação
das candidaturas nas respectivas<'

• CESAR JUNKES

Presidente da Câmara, Carione Pavanello, disputa vaga à Assembléia

convenções, que acontecem

amanhã e sexta-feira. Se Pavanello
,

for eleito e de acordo com a

proporcionalidade de votos

obtidos em 2004, assumirá o

primeiro suplente José da
Farmácia. Já 110 lugar de Janssen
assumiria provavelmente Vitória

Lazzaris, já que a primeira suplente
do Pp, Natália Petry, é hoje titular
da Fundação de Cultura do

município. E, eleito Ronaldo

Raulino, ficaria em seu lugar,
teoricamente, Renato Homburg
(PDT), terceiro suplente da

coligação PL, PDT, PTB e PPS. O

primeiro suplente Jean Leutprecht
(PTB) é presidente da Fundação

Alcibaldo Pereira Germann - Lembra o Dia I nternacional do Meio Ambiente.
"Precisamos fazer UIII(1 reflexão não 'SÓ no dia 05 de JIlIIItO. mas todos os dias.
Ouero chamar CI atençãoparti UIT! dado Iii} Estado: Santa (£111/1'1'11(1. Cln saneamento
._0- ,..

básico, só ganha do estado do Piaui. Temos apenas 2�h de saneamento. Uma
l.'el"g{)JI /1(1,/ Precisan IU.'\ reverter esse q tJ(/lIJ+() ",
LulzAntôn]«Chlodlni- Está solicitando ao Executivo a confecção de uma cartilha
de Segurança 110 Trânsito e Segurança Residencial para ser distribuída à população
do municipio. ""4, comunidade pode elaborar esta cartilha, COlli al,'tUJ11lIS
.()}"'iC111t(IÇ'()(!,S' de ('()111() .�,(_. prevenir de (1,(J,\<{I/I{),'í e roubos e, também, orientações de'

,. . ."

como se comportarno transtto .

Adilson André Araújo • Está solicitando ao Prefeito Municipal firmar urn

convênio corn li Ação Social objetivando cederurn professor para atender os alunos
do Projeto PClj\lC1I0S Querubins. "Em visita ti Ação Social pude observar o

atendimento qlle éprestado ús crianças, e 'I'1e estãoprecisando de apoio . Acredito.
que se conseguirmos um professorpor 20 h()I'!IS vaiauxiliar oqucla ent idade ".
.lo�o Diniz Vick - Esteve en) Plorianópolis numa audiência no Deinfra onde foi
tratar do Projeto de implantação de um Terminal Rodoviário no município. "�4
C()IISII'11Çli() deste terminal retiraria (li) centro da cid« ..le o trafego de veiculos
pesados. Será elaborado 1/1'/1 projeto e esperantos que em breve: inicie esta obra tão
importantepara Guaramirim ". .

Jorge l,uis Feldman.n - Faz elogios a l\ssociaçiío de Moradores dt) Bairr!)
Figucirinlla qtlC esteve na Cârnara pard rei\rittdicar rnelh()rias parJ aquela
c.oln.ullidade. "É' urna associação 'llle est,í sell/pre à fi'e1l(' e de Iinia ./orlna
tJrganiztJ(I", .É 118SII11 I{lte iiel'eI110s,{àzer: pellirj)aril () legislatll") e o e,teci/tiro, fiara
ql,le ti, obras seio111 realiz"l!a'\" ",
Marcos Mannes - Qtlcr 'lUC a cobrança da Taxa de Illuninaçiío Pilblica seja revista
n() mui1jeipio.jit q\le tClll TIlorddores que paga111 c não tCln o ben�tleío "lispeSSOtlS
estell) nle ()lleslit,!1alldo P()I' qlle paga/li a fltJfllil1l1Ção t'1íl)!ica e Ilâo têtlll.l" t,rôpl'Íil
'rlla? /j resJ.,osta é sefll}Jre a tlle,�1I1a: que qllan(j,) (I /1/1)1'(ldor vein p(1ra II centro le111

i{",níl1(lçii()� £I/tell,") t{ut! IlllO é,iusto ".
Evaldo João JllIlkes (PllpO) - Falalldo ,obrea salida, disse ljllC não e.fllendeporque
U!11a Ressonância Magnética custa 11lais caro em Blullle11aU elo queel11 Curitiba. "Eu
eo/tSigi) ttl) estalto do !Jaraná tlilla resso/lôncíc/ ·pOI' R$ 4.5().()() reais, A

ad/11i11istraçi"io consegue ti IlIeS/1l11 ressont'}llcil/ elll BIIII!}:enau po/' R$ 490, ()() retlis.,
[J(lrqlte ess(/ ifi{ereI1S'l/? ".
Osni Bylaardt - Len1brou do projeto do BNf)ES que aindn l,ão foi liberado,
"Par"ce que o !lre,I'eitu Ilão telll 1/1llis cOluprorllisso cOIn (} POV(}. O Projeto ,lo
l?ND£i;, elilprésfilll() tie R$ 9 nli/hiles f,ar(l (lbrl!!; de (I.Yillfantelllo lifio Slliu..Dízelll
{J()I' ai qlll!! li: Cti/p,! (fo,� veread()f'Cs, c qlleren! se e,�(,()ll(l£'r atrás dá <.'';111111"11. A,ll/,\' II<'IS
fizell1()S II 11()s.!a par/e, apIY)VIlI/10,I' (Ipri1ieto ". .

Maria Lllcia da Silva Richard": Está s{)licita1ldo à adn1ínistraçãp l11Ullicipl'll a
construção de uln gillâsio de espoiies no bairrl) (�ajxa D'água, "f:,j're ginásio vai

beneficiar (1 C()111Uflid{,l,íe e (I esc()la. JJ(Jis (IS ji/"r!/essores n'lf) lêln Il/I! local
(Iprt)pria,lo pt/rll aprlíticlj lia e,luL'açãofisiea. () ilnp(irfanle é ver lIS cr;llllças e 1).1'

jO)(i11SpI:alicall(/o esportes ".

,

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

Rádio Câmara v;a infernet. Acesse:
•

www.cmg.sc.goll.b. �, .

Municipal de Esportes e o

segundo suplente, Ruy Lessmann
também é pré-candidato a

deputado estadual, pelo PDT, que
homologa as candidaturas
amanhã. No Legislativo de

Guaramirim, o vereador Evaldo

João [unckes (PT) foi confirmado
na disputa por uma das 40 vagas à

Assembléia na convenção
estadual do partido realizada 110

último final de semana. Se for.
eleito, assumiria em seu lugar o
primeiro suplente Caubi
Pinheiro, hoje filiado ao PSB, que
em 2004 concorreu como

candidato do. PT Caubi, que
colocou o nome à disposição para

•

•

O CORREIO DO POVO

•
•

, r

')

disputar as eleições, não teve seu

nome confirmado na convenç�
do partido, que optou pel'a
candidatura de Luiz HirschenOa
deputado federal. rI

Já em Corupá, a vereador�também presidente do Legislativo,
Bernadete Hillbrecht (PPS), se

eleita deputada estadual, deve ser

substituída por Il1g0 Heídeke,
primeiro suplente do PMD�,
partido ao qual era filiada em 2001.
O PMDB, que elegeu cinc;?
vereadores nas últimas eleiçõfs
municipais e perdeu dois para p
PPS, ficaria comquatro, tornando
se a maior bancada na Câmara.
Hoje, empata CaIU o Pp, ambos conl

,

A

tres representantes. ,

No que se refere ao Executivo,
amudança seria emJaraguá do Sul,
que pela primeira vez na história
pode ficar sem vice-prefeito, caso i1
atual, Rosemeire Vasel, seja eleita
em 1o de outubro, independente se

I

na disputa proporcional o�
majoritária. Ontem, Rose disse ao
Correio que, sendo eleita, não

,

renunciará nem deve pedir licença
do cargona prefeitura.Mas disse ql1e
ficará afastada das funções internas;

I

apenas participará de eventos

externos 11a condição de represen-
•

tante da administração municipal.
Ela também lembrou que caso �o
prefeitoMoacirBertoldi (PL) tenha
de se licenciar, o presidente da
Câmara de Vereadores assumirá a

Chefia do Executivo. "1
i
,

Dionei apresenta hoje parecer
final ao projeto da LOO

FWRIANÓPOLIS - Relator da I

LDO/2007 (Lei de Diretrizes

Orçamentárias), o deputado
Dionei da Silva (PT) apresenta
hoje, durante' reunião da
Comissão de Finanças e

Tributação da Assembléia

Legislativa, o parecer final ao

projeto.do Executivo. O relator
vai acatar as reivindicações de
aumento de repasses dos poderes, '

propondo a alteração do conceito
adotado para o cálculo do
chamado duodécimo.

O relator disse que vai propor,
via 'eluenda, a substituição do
COllceito adotado para o cálculo

•

,do duodéciluo, cUluprindo
)

deterluinação da Lei de

Responsabilidade Fiscal. A LRF
determula que seja utilizado como
base de cálculo o COllceit6 de
ReceitaCorrente Líquida, dp qual
são deduzidos apenas os repasses
do lUUl1icípio e a contribuição
previdellciária dos servidores,
alltes de calcular o duodécimo. O
governo tem utilizado COIUO base
de cálculo o conceito de Receita

Líquida Disponívél, que deduz um
nÚluero maior de pagamentos e

taxas, dimin1lindo a base de
cálculo dos percelltuais
repassados aos poderes.

1
•
,

l

,

"Com amudança do conceito,
poderíamos adequar o cálculo do
duodécimo à legislação federal,
assegurando que o governo do
Estado repasse recursos suficientes

• • •

para setores essenciais COIUO e o

Judiciário, por exemplo, e

impedindo que o cálculo do
duodécimo seja modificado todos
os anos conforme a vontade ou a

necessidade dos governantes1',
esclarece Dionei.

O cálculo do duodécimo
interessa especificamente à

Assembléia Legislativa, ao

Tribunal de Justiça, ao Ministério
Público, ao Tribunal de Contas e à

Udesc, que têlU suas atividades
viabilizadas com os recursos

repassados pelo Executivo. A
Assembléia Legislativa reivindica
aumento de 0,10/0 no total de
recursos re,cebidos,' passando de
3,ó% para 3,7010; o Tribunal de

Justiça quer aumentar de 7% para
,

8,58%; a Udesc pede aumento de
,

1,95% para 2,950/0 até 2010,
propondo acréscimo de 0,250/0 ao

ano; o Ministério Público quer
aumentar seu repasse dos. atuais

2,90/0 para 4,060/0; e o Tribunal de
Contas propõe passar de 1,20/0 para
1,50/0, luas aceita proposta de
emenda atual de 1,3%.

. -

•

,

•
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CHOQUE: MOTOQUEIRO FALECEU NA HORA COM A VIOLÊNLiA DA BATIDA

.'

•

•

•

CARLOS BRANDAO
•

u
\

'*, Maicon Beyer teria
,perdido controle da
moto e invadido a

�ista contrária
..s? }ARAGUÁ DO SUL - Acidente
'entre um micro-ônibus e uma

motocicleta na Rua Amandus
.Rengel, Bairro Rio da Luz, resultou
'�amorte do auxiliar de produção
'Maicon Robson Beyer, 20 anos,

:�uando pilotava a motocicleta
'Honda/Cô 150 Titan, placas
"MFS1282, de Jaraguá do Sul, no
início da tarde de ontem.
rfl Nenhum dos moradores

presentes no local chegou a ver o

'Rcidente, mas há relatos que a

'posição dos veículos após a batida
'illdicava que Maicon perdeu o

'controle da Inato e invadiu a pista
I contrária, e que ele estaria em alta
velocidade. Ele bateu na lateral de
: iimmicroônibus da empresaBrasil
'Turismo, placas MCJ2312, de

Jaraguá do Sul, que vinha na

"dir�ção bairro-centro emorreu na

'[lOra. "Ele se perdeu emuma curva

; e eu não consegui desviar",
,

,

CESAR JUNKES

precisam ocupar o tempo para
terem perspectivas futuras. Para
Antonio Salomão, supervisor de
segurança do local, o artesanato
incentiva as mudanças e anima

o ambiente. Isto porque, antes

do dia 18 de maio, data de

fundação do grupo, as seis
,

mulheres apenas faziam a

manutenção, de grampos de

roupas, fato que as deixava
ociosas por dias inteiros.

Conforme explica Sandra
Maria da Silva, de 24 anos; com

os trabalhos manuais elas' se
sentem valorizadas. Além disso,
as técnicas aprendidas são úteis

para quando estiverem do outro
lado das grades, como comenta a

jovem, que está há três meses

presa e sem data certa para voltar
à liberdade, pelo menos por

enquanto.
Paralelamente à r e-

socialização, existem outros'

motivos para a empolgação do
,

grupo acerca do projeto. E que
todos os materiais fabricados
e vendidos durante o período
de carceragern geram lucros
financeiros às detentas, e o

por fogo na manhã de segunda
feira. Segundo informações
repassadas pelo Corpo de
Bombeiros Voluntários de Corupá,
•

os Bombeiros Militares de São
Bento do Sul não puderam usar a

água para apagar as chamas, devido.

,

.

O irmão da vítima, Carlos Beyer (de boné), chegou ao local logo após o acidente

O rapaz também teve diversas

escoriações pelo corpo, espec
ialmente no rosto e nos braços. O
motorista do microônibus nada

•

sofreu.O irmão deMaicon, Carlos,
chegou logo após a constatação da
m:orte do jovem e ficou bastante
abalado. Chorando, ele

acompanhou o encaminhamento
do corpo do irmão para o IML

(Institute Médico Legal).

Maicon morava no Bairro
Garibaldi com a namorada e

trabalhava no frigorífico
, ,

Mathias. Os pais e os irmãos

dele moram no Bairro Rio
Cerro. O velório acontece na

•

Igreja São Pedro, Bairro
Garibaldi, e Q sepultamento
será às 16h30 de hoje, no

cemitério Alto .São Pedro,
também no Garibaldi.

resumiu o motorista L.H.p, 47
,

.

anos, aindamuito abalado.Ahora
da colisão, o microônibus não

transportava nenhum passageiro.
Uma ambulância do Samu

•

(Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência) e do Corpo de
Bombeiros Voluntários de Jaraguá
do Sul se deslocou para o local,mas
Maicon não resistiu ao'

traumatismo craniano e faleceu.
•

•

"Presidiárias reduzem o tempo de carceraçern com artesanato
.,[ ,

I }ARAGUÁ DO SUL - Clube do
.Sol Nascente é o nome do grupo

I

formado por detentas do
Presídio de Jaraguá do Sul. O

objetivo é inserir estas mulheres
na sociedade e garantir que a

liberdade de cada uma seja
utilizada de forma diferente

daquela que as levou à

,carceragem. '

,_;] Criado há'pouco mais de um
mês, o Sol Nascente conta

I. atualmente com seis integrantes.
.Elas aprendem técnicas do
(artesanato e produzem artigos
.para decoração. As aulas,
, ministradas por Elaine Kappaun
, de Moura, coordenadora do

programa de Clube de Mães da

Prefeitura, acontecem nas

quintas-feiras à tarde, no pátio
1;1nterllO do Presídio.
, Depois da capacitação, as

presidiárias trabalham com os

I materiais cedidos pela Secretaria
i de Desenvolvimento Social e da
c,Família e, ainda, podem vender
os produtos fabricados. Geral

, mente os compradores são os

I próprios presidiários.
Segundo Elaine, as detentas

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

•

• •

,' .. �

.' 'Oo'··_·"

•

\

Trab.alho é coordenado pelo Clube das Mães da Prefeitura de Jaraguá
. ,

tempo de trabalho reduz a

pena a ser cumprida (cada três

dias de produção diminui um
dia atrás das grades).

No total, 111 pessoas estão

no Presídio de Jaraguá do Sul.

Destas, 98% estão inclusas era

programas como o do Sol
Náscente. Porém, os homens

exercem funções diferentes,
como a fabricação de elásticos,
pré-moldados para cons

trução, motor es e artigos
plásticos. Todos os produtos
finais são encaminhados a

empresas do município, entre
elas Weg, Tritec, Elastock.
(Kelly Erdmann)

•

, ,

.Area incendiada em Corupá é monitorada por helicópteros
,

CORUPÁ Bombeiros
•

Militares de São Bento do Sul e
Polícia Militar de [oinville rea

lizaram ontem Uln monitora

mento com helicóptero sobre o
"

Morro da Igreja (BairroRioNatal),
. '

'emCorupá, em uma área atingida
•

\

às dificuldades de acesso com

veículos ao local.
A corporação de Corupá seria

acionada somente se o fogo se
,

alastrasse, mas até à noite, esse

contato não havia acontecido.
Até o fechamento dessa edição, os

Bombeiros Militares de São Bento
do Sul e a Polícia Militar de

[oinville continuavam vistorian

do a área pelo helicóptero, pois
ainda havia chamas no local. As
causas do incêndio ainda sâo

desconhecidas, (Daiane Zanghelini)

COMPRA VENDA

2,807 2,809
PESO (Argentina)�-..:_.:-__:_--- ,

I 0,723 0,732 ft :
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)

•

Déficit
As exportações de Santa Catarina aos países do Mercosul de

janeiro a maio aumentaram 30,1 % em comparação com o mesmo

período do ano passado e alcançaram US$ 206,8 milhões. Na
mesma comparação as importações tiveram alta menor (2�, 1 %)

.
e atingiram US$ 306,5 milhões, gerando déficit para o Estado de
US$ 99,6 milhões. As informações foram divulgadas pela
Federação das Indústrias.Como de costume, a Argentina é

responsável pela grande maioria das compras. Os US$ 147,1
milhões exportados para esse oaís corresponderam a 71 % do
total acumulado nos primeiros cinco meses do ano em vendas

para os membros do bloco. Também foi a Argentina a principal
fornecedora de produtos importados por Santa Catarina: US$
227,3 milhões, correspondentes a 74% do total.

Mais vendidos
Os produtos catarinenses
mais vendidos ao Mercosul
são os refrigeradores e

congeladores,
que entre janeiro e maio

totalizararn US$ 23,8 milhões,
com alta de 73% em relação
aos valores do ano passado.
Em seguida. aparecem papel
cartão (US$ 16,4 milhões),

Monitoramento
De acordo com a ANp, o

programa de
Monitoramento da
Qualidade dos

Combustíveis chegou a

analisar, em maio

último, 6,.6 mil
amostras de gasolina

•

nos postos de todo o

país, outras 3,5 mil
amostras de diesel e

5,8 mil de álcool.Das
amostras de gasolina
analisadas, 261 foram
consideradas fora do

padrão, o que resulta
em um índice de não

conformidade de 3,9% .

Das amostras de

diesel, o índice de não
'conformidade foi de 3%

(107), enquanto o

índice de não .

conformidade do álcool
ficou em 3,3% - 194
amostras. De acordo
com a ANp, os índices
internacionais se

situam entre 3 .e 3,5%.

•

carrocerias

(US$ 11,2 milhões) e carne

suína (US$ 11 milhões) - esta
com a maior alta em termos

percentuais: 180,8%. �.

,

Compras
As compras catarinenses do
Mercosul concentraram-se.

,

em insumos para a indústria.
As matérias-primas para o

.

.

segmento plástico lideram as

importações, seguidos por
. garrafas,
malte e trigo.

Controle de
•

qualidade
Dados divulgados ontem. pela

. Agência Nacional do Petróleo,
Gas Natural e

Biocombustíveis (ANP), com

base no Monitoramento da
Qualidade dos Combustíveis
da agência, indicam que, em

, maio, a qualidade dos
combustíveis comercializados
no país atingiu o melhor índice
desde 2001.Segundo o

levantamento, a não'
conformidade com os padrões
nos casos do álcool e do
diesel registrou seu melhor
índice dos últimos seis anos,

enquanto a .não conformidade
da gasolina em maio se

manteve estável em
.

comparação ao acumulado
deste ano - embora tenha
registrado o melhor índice dos
últimos cinco anos.

Baixa renda
o telefone destinado à

população de baixai
renda da Agência
Nacional de
Te I e c om uni caç ões

(Anatel) começa a ser

oferecido pelas
concessionárias de
telefonia a partir do

próximo sábado, dia 10
de julho. Os moradores
de 32 cidades do país
com mais de 500 mil

habitantes, entre elas o

Rio de Janeiro, poderão
contratar o novo

serviço - Acesso
Individual Classe

Especial (Aice) ..

j'
• "

• INDICADORES ECONOMICOS

.

,

DOLAR (EUA) . COIVIPRA VENDA

COMERCIAL 2,236 2,238
. 11

PARALELO 2,293 2,393 ft

TURISMO 2,197 2,337 11

EURO

,

, '

I
I
I
,

,

,

,

,

,

!
,

,

ft:

, . ,

:;" I:?PUPANÇA '

.

0,694
•

PONTOS OSCILAÇAO
ft BOVESPA 34.375 ,

-0,740/0
íe DOW JONES (N. York) 10.924 -109%

" MERVAL (B. Aires) 1.598 -1380/0

" NIKKEI (Tokio) 16.951 -139%
•

R$ 863,55

•

I

•

\

•

•

l

I
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Secretaria da Educação
•

Por Daiane Zanghelini Fotos Cesar Junkes
,

,

•

, - ,

,SONHO DE FERIAS: PROJETO MOSTRA QUE NAQ HA HORA PARA APRENDER
,

,

•
,

, veraua
'.

'.

Expectativa é a matrícula de 40 estudantes a mais no próximo ano
,

Este é o primeiro ano que o Escola Francisco de Paulo deixou de ser multisseriada: agora, os alunos do quarto e do quinto anç do' EnSino
Fundamental desenvolvem atividades independentes. Com uma novo área em construçõo, que será finalizado no ,ano que vem, o

instituiçõo poderá atender também estudantes do sexto 00 nono ano

I

Jaraguá do Sul Localizada no Bairro Chico de Paulo, na Rua Joaquim
Francisco de Paula, a Escola Municipal de Ensino Fundamental
Francisco de Paula deixou, neste ano, de atender alunos do quarto e

do quinto ano em salas multisseriadas, como era feito até então.

Corn o objetivo de implantar todo o Ensino Fundamental (que vai
até o nono ano), a estrutura da escola está sendo ampliada em 25 I

m2. Também será reformado, na área já existente, uma sala de aula
e o espaço onde funciona o AT (Ambiente Tecnológico) e a

biblioteca.

quatro banheiros, ambiente tecnológico
acoplado à biblioteca, cozinha, refeitório, secretaria, parque
infantil e campo de futebol de areia. A área em construção
abrigará mais duas salas de aula, sala de professores, secretaria,
direção e seis banheiros adaptados, para atender alunos com

necessidades espe'ciais.
Segundo a diretora, Leonice Terezinha Bressan, o número de

alunos se mantêm entre 60 e 70 estudantes há alguns anos. Para
2007, entretanto, a expectativa é que sejam matriculados

aproximadamente 40 estudantes a mais, com a implantação
gradativa dos anos finais.
A escola desenvolve

São 12 funcionários: sete professores, diretora, servente,
merendeira e dois bolsistas. A escola tem 454 m2 e conta com

três salas de aula,

•

\

Os registros datam que a escola começou a funcionar no início da

década de 1920, em apenas uma sala de aula, em uma casa antiga.
Nesta única sala de aula estudavam alunos da primeira à quarta
série. A casa foi cedida pela prefeitura, e o terreno pelo senhor
Bertoldo Junkes. �aquela época, a instituição chamava-se Escola
Isolada Frantisco de Paula, sendo que o nome atual só veio em

2004, quando passou à esferamunicipal.
O patrono da' escola é Francisco de Paula, filho de negros que

, ,

vieram da Africa para o Brasil. Ele chegou em Jaraguá do Sul em
,

1876, trazid.o pelo Coronel Emílio Carlos Jourdan com outros 59
trabalhadores para trabalhar na lavoura. Francisco de Paula (ou
Chico) nasceu em ,1838, durante viagem pelo Oceano Atlântico.
Casou-se em 1887 com Ecolástica Cereal (também filha de

escravos) efoi um dos primeiros moradores do bairro.
A Escola Francisco de Paula' atende 73 alunos do jardim ao quinto

,

ano, divididos em cinco turmas e nos turnos matutino e vespertine.

ediversos projetos
. "

pedagógicos. Entre os projetos extra-classe, destacam-se o
,

futebol (realizado no campo da Associação de Moradores, há

alguns metros da escola), xadrez, tênis de mesa e karatê, todos
em parceria com o PEC (Programa Esporte e Cidadania),
gerenciado pela Fundação Municipal de Esportes. Além desses,
a escola oferece aulas de dança e de violão, com o apoio da Scar

(Sociedade Cultura Artístita de Jaraguá do Sul). Já os principais
projetos pedagógicos são as viagens de estudo anuais, realizadas
dentro e fora do município, o Proeva (Programa de Valorização

,

da Agua nas Escolas), em parceria com o Samae (Serviço
, ,

Autônomo Municipal de Agua e Esgoto) e o Sonho de Férias .

extra-classe

•

,
•

•

s
f,
I .

oon

o projeto Sonho, de Férias engloba 100 alunos do

quarto ano do Ensino Fundamental de cinco escolas
do município e é realizado com o apoio da Acijs e

outras entidades. A proxima edição do projeto
acontece nos dias 19, 20 e 21 de julho, das 8h às
17h.
O objetivo é integrar estudantes e profissionais e

conscientizar para a preservação do meio ambiente,
através de atividades sócio-educativas, teóricas e

'Diretora Leonice Bresson destaco atividades extra-classe e

projetos pedagógicos desenvolvidos pelo escola

,"

, e

•

A diretora Leonice destaca que a escola se destaca
na realização de projetos voluntários, para auxiliar

estudantes com dificuldades de aprendizagem.
Entre essas colaboradoras estão Marta Horst de
Toffel e a psicopedagoga Alexandra Ramos. Marta
dá aulas de reforço de matemática e português para
alunos do quarto e do quinto ano, e Alexandra
realiza palestras para pais e professores sobre a

importância do bom relacionamento para' o

aprendizado do aluno.
Um das melhorias previstas para o próximo ano é o
término das obras de ampliação, que vai evitar que
alunos do sexto ao nono ano tenham que

,

freqüentar outras escolas das imediações. A obra
está orçada em R$ 250 mil e é uma. antiga
reivindicação da comunidade,
instituição de ensino do bairro.

por
, .

urucaser a

1

A voluntário Marta Horst de Taffe/ dá ou/os de reforço de

matemático e português poro o/unos do quarto e do qUinto
ano

,
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,-,).,. Tanto masculino
(como feminino
têm chances de

brigar por pódio
,

}ARAGUÁ DO SUL - Eles
não têm o calor da torcida,
ficam 1011ge do baru lho
causado pelas boas jogadas e

parecem ficar mais isolados
em um a comp e t iç âo
poliesportiva COl110 a Olesc.
Só parecem. Até porque este

"isolamento" se faz necessário
numa modalidade em que a

<.;. '""' /' ' •

;;
_'

concentraçao e a maior arl11a

:.;'; contra o adversário. A equipe
,

jaraguaense de xadrez chega 11a
_

-

6" Olesc qu e rend o figurar
A '.

en t r e OS tres pr trne rr o s

colocados, tanto 110

masculino como no feminino.
O técnico Carlos Kanzle.r

disse que os grandes
adversários das meninas serão

Bl umen au , Joi11ville e

•

•

•
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Tanto a equipe masculina (detalhe) como a equipe feminina são formadas por atletas jaraguaenses e que vêm intensificando os treinos

Concórdia. E sabe também que
elas terão mais dificuldades.
"Ternos a J aqueline (Corrêa)
que está I1Ul11 nível mais alto

que as outras atletas. Por isso

intensificamos os treinos neste

período que antecede a estréia

e também par ticipando de

campeonatos para dar ritmo
aos atletas", comen to u o

"
•

I

•

•

Lia Doubrawa Jaqueline Corrêa Bruna Pereira ,

Leticia Pereira

r- ,

•

--

,
.

,._;

,
..

"

•

Izabella Coelho John Lenon Rocha Lucas Garcia Jaílson Almeida dos
Santos• •

•

,

'-

•

'.

-

'.

,

•

,

•

•

•

treinador.
Kanzler acredita também

•

que a torcida e a proximidade
dos pais vai ajudar bastante as

•

atletas. "Elas também sabem

,

• TECNICOS

,

Josiele Berti, coordenadora

qu em pr e c is a m manter a

concentração. O xadrez é

'COIUO uma ciência exata, Se
A

voce entregar uma . peça

importante, pode perder a

, ,

• NUMEROS

•

,

partida". Para se acostumar a

jogar desta maneira, Kanzler
disse 'que está trabalhando
isso nos treinos. "Fazemos

simulações de jogos para que
elas se acostumem com a

pressão e não tenham medo
de jogar", comentou.

J á os meninos têm mais

chances de ficar entre os três,
já que estão todos os atletas

•

pra tic a m e n te 110 Illes IUO

nível técnico. "Eles estão

empolgados e acreditando que

podem ir longe", comentou
Kanzler. "O processo de trei
no é o mesmo das meninas,

Es tam os ace le - rando para
cada vez dar mais ritmo",
em e.nd ou o treinador. O

tenlpo de urna par tida na

Olesc é de uma hora, di
fe r ent e das outras com

petiçôes da categoria, quem
pode ser de 11115 e 11130. E
esta diferença é fundamental,

"N as ú ltimas competições
já vínhamos orientando para

que jogassem em uma hora

para acostumar COlll o tempo
da Olesc", come n tou. As

partidas de xadrez aC011-

tecerão 11a sede do Clube
Atlético Baependi, local
co n s id e r ad o ideal por

Josiele Berti, coordenadora
da modalidade ern Jaraguá

,

do Sul. "E um lugar calmo e

s e m m u i to ba ru lho ", co

menton.

Outros participantes *

\

Patrick Rohrig

•

Carlos Kanzler, técnico

•

Classificação nas outras edições
2005
2004
2003

, 2002
2001

180 (M) e 170 (F)
30 (M) & 1 ° (F)
6° (M) e 30 (F)
30 (M) e 20 (F)
2° (M) e 1 ° (F)

Campeões
.

2!Xl5

2004
2003

2002

2001

Concórdia (M) e Blumenau (F)
Chapecó (M) e Jaraguá do Sul (F)
Concórdia (M) e Joaçaba (F)
Blumenau (M) e Joaçaba (F)

•

Chapecó (M) e Jaraguá do Sul (F)
.

Principais adversários

Blumenau (M/F)
Concórdia (M/F)
Joinvílle (M/F)

Patrocinadores
•

• Sem patrocinador

, "�. "
,

Clube Atlético Baependi

Araranguá (M/F)
Balneário Camboriú (M/F)
Biguaçu (M/F)
Caçador (M/F)
Campo Alegre (M/F)
Capivari de Baixo (M)
Chapecó (M/F)
Criciúma (M)
Forquilhinha (M/F)
Fraiburgo (M/F)
Itajaí (M/F)
Joaçaba (M/F)
Lages (M/F)
Palhoça (M/F)
Pinhalzinho (M/F)
Rio do Sul (M/F)
São Bento do ,Sul (M/F)
Timbó (M/F)
Tubarão (M)
Tunápolis (M)

CESAR JUNKES
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•

� Ronaldo mareou seu
,

15° gols em Copas e

Adriano fez o gol de
número 20b do Brasil

DORTMUND (ALEMANHA) -
o Brasil cumpriu a obrigação de

,

pentacampeão domundo ontem,
em:Dortmund: venceuGana por
3xO. e se classificou para as

•

!,'

quaita8�de,final, em uma rara
'f' '.- ',.

partida"em que foi pressionado
•

pelo adversário. O Brasil atingiu
também váriasmarcas históricas:
com o primeiro gol, Ronaldo se

isolou como maior artilheiro da
história das Copas, com 15 gols;
o segundo, de Adriano, foi o 2000
gol da seleção em Copas .!. a

Alemanha vem bem atrás, com
186; e Cafu se tomou o brasileiro
com mais participações, com 19
•

Jogos.
De quebra, a seleção ampliou

dois recordes: já são 11 vitórias

consecutivas em Copas, somadas
as sete do penta, em 2002, e as

quatro deste ano; e chega a 40
'..:' '( , 'I ''','' , ,- \r'-

anós a ínveücibilidade contra

seleções que estréiam em Copas.
O Brasil abriu o placar, logo

aos cinco minutos. Kaká ·tocou

para Ronaldo, que se infiltrou na

•

• "
,

.,
•

(ROLF VENNENBERND/EFE/AE)
.

_ ......... ,-I•• �, '1 . ,
, , ",,'

•

Adriano, impedido, escora para marcar o gol de número 200 do Brasil em Copas �o Mundo
defesa, driblou o goleiro Kingson
e tocou para o gol. Mesmo em

.

desvantagem no placar, Gana
teve o domínio das ações durante
amaior parte do primeiro tempo.
Com toque de bola rápido, criou
boas chances, e aos 41, numa
cobrança de escanteio, em que
Mensah cabeceou livre e Dida

-

'J 'I"�"

defendeu no reflexo, com a perna
direita.

Na segunda boa jogada, a

seleção conseguiu ampliar o

placar; já nos acréscimos - e com

>

!
,

,.'"

,'.,

I

I

I
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1

ajuda da arbitragem. Lúcio tomou
a bola na defesa e iniciou contra

ataque, tocando para Kaka, O
camisa 8 caiu pela direita e serviu

Cafu, que tocou para Adriano, .

impedido, escorar com o joelho.
.

No intervalo, Emerson,
contundido, deu lugar aGilberto
Silva.. mas .o panorama não se

alterou. Aos 16minutos, Parreira
tirou Adriano, que já estava

pendurado, e colocou Juninho
Pernambucano para aumentar o
volume �e jogo no meio-de-

.'

campo. O Brasil melhorou um

pouco, mas continuou dando

espaço para as tabelas rápidas dos
africanos.

Aos 35 minutos, Asamoah

Gyan foi expulso' por tentar
simular um pênalti. Com um a

menos, o time africano desani
mou a acabou sendo atingido pelo
tiro de misericórdia aos 39 minu
tos: Ricardinho, que havia subs-,
tituído Kaká pouco antes, lançou
Zé Roberto, que venceu o goleiro
Kíngson e só rolou para o gol.

\

França elimina a Espanha e

reencontra o Brasil em Copas
HANNOVER (ALEMANHA) -

Depois de oito anos, o Brasil
volta a encontrar a França em

seu caminho numa Copa do
'Mundo. Os franceses bateram

,

a Espanha por 3x1, de virada,
. ontem, e garantiram a sua

classificação às quartas-de
final do Mundial da
Alemanha. O jogo foi

disputado no Niedersa

chsenstadion, em Hannover.'
O reencontro entre os "Bleus"
'e os pentacampeões acontece

•

no sábado, às 16h em Frankfurt.
O último confronto entre

brasileiros' e franceses em

Mundiais foi traumático para
a equipe nacional, N a final da

Copa do Mundo de 1998, a

França, que atuavam em casa,

ganharam por 3xO e
• • •

conquts tararn o seu umco

título mundial. O confronto
vale de revanche para Ronaldo,
que teve um problema de saúde
momentos antes da decisão.

•

.

.

Com o ataque modificado
. - Raúl entrou no lugar de Luis
Garcia -, a Espanha partiu para
cima da Fl{nça e teve a

primeira oportunidade de gol
aos oito minutos da etapa
inicial. Em cobrança de falta,

•

Pernía bateu colocado e

mandou a bola perto do ângulo
direito da meta de Barthez. Os

•

"Bleus'" responderam
.

em
. .

seguida. Zidane, que havia

cumprido suspensão
automática no· último
confronto, lançou Henry na

ponta-direita. O atacante
•

cruzou na pequena area, mas

Ribéry não conseguiu alcançar. .

Melhor finalizadora na

primeira fase do Mundial, a

seleção espanhola abriu o

marcador aos 27, quando Pablo
pegou um rebate dentro da área
e foi derrubado por Thuram. Em
cima do lance, o juiz italiano
Roberto Rosseti mareou

pênalti, que foi convertido pelo
atacante Villa. Depois de perder
algumas boas chances, a equipe
francesa chegou ao empate aos

41 minutos. O volante Vieira

tocou para Ribéry, .que passou

pelo goleiro espanhol Casillas
e chutou para o fundo das redes.

Na etapa cornplementar as

duas equipes priorizaram a
•• •

marcaçao e nao conseguiram

superar as barreiras impostas no
.

I

me ic -campo. Nos poucos
lances de perigo, a França quase
•• •

virou o Jogo aos seis.

• 'LINHA DE FUNDO JULIi1.1f\R PIVATTCl

Namorando
Em época de Copa do Mundo, vale
tudo pra ganhar as páginas dos

jornais e a atenção mundial. Ainda
mais quando o assunto é o maior

jogador do mundo. A modelo
francesa Alexandra Paressant

aproveitou o maior evento do

planeta para declarar ao jornal
alemão Bild que é a atual

,

namorada de Ronaldinho Gaúcho.
"Estou o tempo todo voando entre
Paris e a Alemanha. Eu dei a ele
um grande beijo para o Mundial",
revelou a modelo.

Críticas
Deco vai desfalcar Portugal
sábado, em Gelsenkirchen, pelas
quartas-de-final da Copa do
Mundo, mas ontem rebateu as

críticas do técnico Carlos Alberto
Parreira, que não aprovou o

"excesso de violência" no jogo de
Nuremberg entre portugueses e

holandeses e do juiz russo
Valentin Ivanov, que dirigiu o épico
duelo de domingo. "O Parreira
tem de se preocupar com o Brasil
e não com Portugal" disse o

jogador do Barcelona. "Se ele

(Parreira) viu direito o jogo,
percebeu que a violência partiu
sempre dos holandeses ". E

completou: ''Acho que foi um
comentário infeliz do Parreira".
Deco também não economizou
criticas ao árbitro Valentin Ivanov.

Queimando a língua
Toda Copa tem algum jogador que
queima a língua dos
comentaristas e dos torcedores.
Falar que Ronaldo fez isso é
chover' no molhado, mas,
particularmente, quem queimou a

minha foi o meia Zé Roberto.

Ontem, além de marcar Q terceiro
gol, foi importante na marcação e

nos desarmes. E ainda foi
escolhido, pela Fifa, o melhor

jogador da partida. Zé Roberto
sempre foi considerado .homem
de confiança de Zagallo e Parreira,
tanto que nem foi para a Copa de
2002 com o Felipão. Mas está
muito bem este ano.

E a zaga?
Um dos setores mais criticados

•

nos últimos anos na Seleção
Brasileira estão fazendo a

diferença nesta Copa do Mundo. A
. dupla formada por Juan e Lúcio
vem sendo um dos destaques do
time de Parreira. Estão marcando

bem, desarmando e até apoiando
o ataque. Lúcio, um dos mais
crtcaoo- ainda não cometeu
faltas. Juan já fez até tabela com

Ronaldo.

Arbitragem.
•

A Comissão de Arbitragem da Fifa
. decidirá hoie� em Frankfurt, que'
árbitros não continuarão na Copa
2006, quando começam a

aumentar as criticas contra suas

atuações - especialmente
envolvendo europeus. Os alvos de
mais polêmica são o inglês
Graham Poll, que mostrou três
cartões amarelos ao croata Josip
Simunic, e o russo Valentin
Ivanov, que deu quatro vermelhos
no jogo entre Portugal e Holanda e

bateu o recorde de expulsões na

história do Mundial. Além disso,
perderam força o alemão Markus
Merk, insultado de forma reiterada
pelo australiano Harry Kewell e

cuorelaténo estava "incoerente".

levez

.

Malwee goleia o São Caetano
e chega aos 30 pontos na Liga

'$
. -',' .,' , " . - " -, - ._.

Valdin (com a bola) marcou três e assumiu a artilharia da Liga
•

JARA(;l' Á DO SUL - A, �;:Aos 5'04" Valdin fez.7x1 eHugo
Malwee nà« teve dificuldades' (5'56") e Robson (11'03")
pata golear '.) Sã.p�táet<l�'lO, . marcaram ifcÍrâ'qS119aulistas. Dois'Ir :. �', . . ... jI �

ontem, no Ginásiodo Sesi, por minutos depow,�'Dão ampliou
10x4. Com o resultado, o time para 8x3, II;l,� os .jaraguaenses
jaraguaense chegou aos 30 acabaram tomando o quarto
pontos e subiu para o oitavo com Hugo, logo na seqüência.
lugar na classificação do Márcio; aos 17'10", e Leco, aos
campeonato.Elesvoltamajogar 18'21", fecharam o placar em

. amanhã, às 20h15, contra a 10x4.
Intelli no Sesi. O líder da LigaNacional é o

A Malwee
. começou John Deere, com 43 pontos. Em

pressionando e fez 5xO no seqüência vem a Intelli com 34,
primeiro .ternpo com Valdin o Atlântico com 33, Chapecó,
(5'50"), Márcio (7'17"), Jonas Carlos Barbosa e Petrópolis com
(13'11"), Falcão (17'45") e 32,Umuaramacom31,Malwee
Valdin (18'46"). O segundo e [oinville com 30, Farroupilha
tempo começou com o sexto gol com 26, São Bernardo com 22 e

da Malwee, com Chico, aos Minas com 21. Estes seriam os

2'16". Dez segundos depois,Caio' classificados para a 2a fase, caso
descontou para o São Caetano. o campeonato terminasse hoje.

,

Carlitos Tevez é um show
também fora de campo. Com um

bom humor incrível, dominou a
•

entrevista coletiva a que
compareceu junto com Lionel
Messi, mais contido. Carlitos
falou de tudo, com muita

franqueza. Pediu um lugar no
time, disse que pretende
arrancar a cabeça de Lehman e

que tem a certeza de que os

corintianos estão do seu lado. Só
não respondeu se vai para a

Inglaterra após a Copa. "Por
favor, não vamos falar do
Chelsea: Eu sou do Corinthians e

não quero falar desse assunto".
Da Agência Estado.

COPA 00 �V!lJ�JDO
.

., ."

•

GrupoA
Alemanha 4x2 Costa Rica
Polônia Ox2 Equador
Alemanha 1)(O Polônia

Equador 3xO Costa Rica
Costa Rica 1x2 Polônia
Equador 0)(3 Alemanha
GrupoS
Inglaterra 1xO Pàrayuai
I Tollago OxO Suécia .

Inglaterra 2)(0 T. Tobago
Suécia 1xO Paraguai
Paragu.aí 21<0 T. Tobago
Suécia 2%2 Inglaterra
Grupo C
Argentina 2)(1 C. Marfim
Sérvia Ox1 Holanda
Argentina (lx{) Sérvía
Holanda 2%1 C. Marfim
C. Marfim 3%2 Sérvia
Holanda OxO Argentina
GrupoD
México 3%"1 Irã
Angola OX1 Portugal
Mé%lco 0%0 Angola
Portugal 2%0 Irá
Irã 1%1 Angola
Portugal 2%1 Mé)Óco
Grupo E '

EUA 0%3 Rep, Tcheca ..

Itália 2x() Gana
Rep, Tcheca 0%2 Gana
Itália 1x1 EUA
Gana2x1 EUA
Rep. Tcheca 0%2 Itália

. Grupof
'

,

Austrália 3x1 Japão
Brasil 1)(0 Croácia
Japão {lxO Croácia
Brasil 2xO Austrália
Brasil 4x1 Japão

'

Croácia 2%2 Austrália

Grupo G'
'

Ooréia do Sui 2)(1 Togo
França OxO Suíça
França 1 xt Coréia do Sul
Togo 0x2 Suíça
Suíça 2xO Coréia .do Sul.
Togo 0X2 França

··.·Grupo"
Espanha 4%0 Ucrânia
Tunisia 2x2 Arábia Saudita
A_ Saudita Ox4 Ucrânia
Espanha x Tunisia
A. Saudita Ox1 Espanha
Ucrânia 1 xO Tunísia
Oilav.s-de--finat

.

Alemanha 21<0 Suécia
Argentina 2x1 México
Inglaterra 1XO Equador
f'ortlJgal1XO Holanda
Itália 1XO Austrália
Suíça (O) OXO (�) Ucrânia
Brasil axo Gana
Espanha 1x3 França .

. Qqartas.flnaJ ': '

..
, ->il.'!, ,

Sexta-feira
12h Alemanha x Argentína
1Sh Itália x Ucrânia
Sábado
12h Inglaterra x Portugal
1Gh Brasil x França

\

,

\

•

..

••
,.' .'

.' '.,

•

•

•
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Prova de Amor
Janice pergunta para Beatriz se ela vai tomar
as empresas de Vitor. Beatriz coniirma que
sim e acrescenta que a indústria faliu porque
Vitor foi um incompetente. Beatriz diz que
vai salvar as empresas, mas que Vitor vai

•

deixar de ser o presidente das empresas.
Vitor diz para Baltazar que ninguém vai no
enterro de Lapa. Diana, Júlio, Fialho, Luisa
estão reunidos na delegacia. Miro conversa

com M�rilo. Toni observa. Miro confirma se
.

Murilo pode matar Diana. Padilha deixa
Beatriz. Segall nos estúdios da Record.
Nininha beija e abraça Daniel e Rafa. Teresa
fica feliz de reunir todos os filhos. Daniel diz

que agora nada pode separá-los. Rafa fala

que Lapa morreu e agora todos os

problemas acabaram. Nininha diz para Rafa

que ainda tem medo pois tem pesadelos
com Lapa.

� GLOBO - 18H
. Sinhá Moça

Ana acorda Ricardo, que dormiu no meio de
um encontro. Ele afirma que estava
sonhando com ela, mas Ana fica
desconfiada. Coutinho comenta com

Everaldo que o Barão herdou uma fortuna
em ouro do pai e se pergunta onde a guarda.

.

Ana diz a Nina que quer namorar Ricardo,
mas ela não permite. Ricardo explica para
Fontes que não tem certeza se gosta de Ana
o suficiente para casar. Ana confessa para
Inez que ela e Ricardo estão namorando
escondido e diz que gosta muito dele.
Ricardo vai até a fazenda do Barão e é

punido pela Capitão.

w GLOBC) - í 9H

Cobras é Lagartos
Letícia pressiona Henriqueta para tomar
uma atitude. Milu reconhece Martim,

. embora não lembre seu nome.Henriqueta
surta e sai gritando pela igreja que seu filho.
está vivo.Os enfermeiros levam Henriqueta
e Letícia culpa Otaviano. Bel e Duda cruzam
os olhares, quando. os noivos saem da

igreja. Leona registra a cena. Letícia
confirma para Martim que suspeita que
Otaviano e Estevão estejam ligados à morte
de Ornar, Eva fica abismada quando
Serafim, Biscoito e Búfalo chegam bêbados
em casa. Bel adora a casa nova. Silvana vai
sozinha ao aeroporto buscar Orã. Estevão
diz a Leona que se casou com a dona da
Luxus e manda em tudo agora. Os dois
discutem.

w GLOBO - 2iH

Belíssima
Mônica empalidece ao ler o caderninho.

Gigi pergunta o que Tosca quer com Bia,
mas ela disfarça. Bia diz a Tosca que não fez
nada contra a lei e só entregou a criança no

orfanato. André dá um beijo em Júlia, que
diz não querer o amor dele.Cris tem um

ataque ao ver Vitória e Gilberto juntos., ,

Katina garante a Cemi! que a única culpada é
ela e que Nikos não merece o que ele está
fazendo. Pascoal pergunta se Safira foi à
casa de Rebeca e diz que vai namorar suas
filhas, se ela continuar a atrapalhar a sua

vida. Dagmar flagra Mônica na cozinha,
quando ela está prestes a queimar o

caderninho. Vitória consola Gilberto. Cemil
vai à casa de Nikos:

w SST:" 18f1.30

Rebelde
Mia diz a Miguel que ainda não está

preparada para fazer amor com ele, mas

confessa que não quer perdê-la por causa
de seus medos. Miguel responde que
fizeram 'uma promessa e está disposto a

esperar o tempo que for necessário, pois
não quer que seja um sacrifício para ela.
Leon ficar furioso ao ver que o filho não
desiste da idéia de ser músico e diz ao filho

que não lhe dará nem um centavo de
mesada. Alma diz a Otávio que o viu tocando
em um bar de quinta categoria e pergunta
por eu ele se faz passar por professor.

,
,

Atílio pergunta para Marcelo se ele viu Laís
na cidade. Marcelo fala que ela estava com

Luiza na casa dela. Nilo sai para pescar com

Agnaldo. Julieta liga para o hospital e

.perqunta por Nilo. A recepcionista responde
que ele não foi trabalhar e que foi pescar
com um amigo. Dadá liga para Luiza e

,

pergunta por Laís. Luiza não sabe onde Laís
•

está e liga para Tereza. Tereza fala que ela
saiu de sua casa bêbada dizendo que ia
vetar para o casarão. Antonio conta para
,

Luiza que Laís e Homero têm um caso.

Agnaldo e Nilo pesacm. Agnaldo tira a roupa
e coloca um calção de banho para nadar.

> REC()Fl[) - 20G

Cidadão Brasileiro

•

.

.
'

.
'.'.

•
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��MAIS BONITA
Demi Moore, está preparada
para passar por mais
cirurgias plásticas para
preservar sua beleza. A atriz

. de 43 anos já aumentou os

seios, fez reparações na

testa e ficaria muito feliz em

passar por outros
, procedimentos cirúrgicos a

tm. .,.cc··_··"'_'·'!Ii'!W i
fim de ficar ainda mais
bonita: "Não me vejo
fazendo várias cirurgias,
mas algumas são bern
vindas. Depois de ter três
filhos, a gravidade vai
levando tudo para o sul.
Então é uma boa opção".

,

CESAR JUNKES

Proprietário
da Choperia
Bierbude,
Wilson
Gomes (2° à
esquerda)
cornos

funcionários
Ronaldo

Lopes, Neuri
Tavares e

Claudio de

��DOWNLOAD
Um acordo entre o estúdio
de cinema Warner Bras. e

o site Guba. com vai

permitir que qualquer um
compre filmes sem sair de
casa.'A parceria
aconteceu nesta segunda
feira (26/06) e pretende
acabar com a pirataria. A
nova experiência é para
evitar o que aconteceu no

mundo da música, onde
CDs na integra podem ser

copiados da internet sem

que o internauta pague
um real de direitos

��SEXY��SIGILO
A autora dos seis 'best
sellers de Harry Potter deu
uma prévia do que vai
acontecer no sétimo - e

último - livro da série. Para

por fim à história, J.K.
Rawling decidiu matar alguns
personagens - pelo menos

dois, segundo ela. Todos os
outros detalhes sobre os

últimos capítulos da vida do
bruxinho sao super sigilosos.
Um dos motivos de tanto

segredo é que a autora não

quer receber cartas dos fãs
pedindo para que ela mude .0

final.

. ,

O que a modelo e

apresentadora Daniela
Cicarelli tem em comum

com Angelina Jolie,
Scarlet Johansson e Kate
Moss? Todas foram eleitas
pela revista espanhola GO
algumas das mulheres mais
sexy do mundo.
Recentemente Daniela fez
um ensaio sensual para a

revista e caiu na graça
do público, ao menos

no quesito beleza. A

prlmeira da lista foi a
norte-americana
Scarlet Johansson.

•

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

. autorais. I
•

Círculo de Leitura
Acontece hoje às 17h na

Grafipel Megastore a terceira

sessão do Círculo de Leitura
de Jaraguá do Sul. O círculo

, ,

•

, A

se reune uma vez por mes e

consiste, em uma conversa

informal sobre livros que

estejam sendo lidos no
momento pelos presentes e

cada sessão é aberta por um
convidado com reconhecida

dedicação à leitura. O
convidado de honra, para essa .

edição, é o escritor Paulo
Venturelli. Doutor em
Literatura Brasileira pela
Universidade de São Paulo

(USP) e professor do
Departamento de Lingüística,
Letras Clássicas e Vernáculas
da Universidade Federal do

,

Paraná (UFPR). E autor de
. diversos livros destinados ao

público infanto-juvenil. O
.acesso é livre.

Lançamento
Acontece hoje, a partir das
19h30min, a apresentação do
livro Poema Verde para Lao

Tsé ou simplesmente .

Recordações, do gerente do
Centro Cultural da Sociedade

.

Cultural Artística Scar, Luiz
Zatelli. O lançamento será no
Atelier 507, Rua Venâncio da
Silva Porto, 507, Bairro Nova
Brasília.

•

.
'

,
•

,

•

,

Oliveira,
curtindo o

jogo Brasil x
Gana, no
Shopping
Center
Breithaupt

Amversanantes do dia

Edith Tomaselli
Fabiane Vorpagel
Diego Paupitz
Tiago Rueckert
Fernando Francisco Grim
Júnior I
Pablo Maffezzolli dos Reis I

IClaudinei Vieira Cardoso
.

Rosane Bechtel
Vanessa Weiller
Elisane Mohr
Luzia de Fátima A. I<ienen
Giovane de Souza
Fabiani Forlim

Fabyne Y Nunes
Andréia Muller
Rildo P. Chaves

-- -

Vanessa Schlmanskl
- -

Guilherme Klein
Adilson Piontkiewicz
Cristiane A. A. Marcelino
-----_._------

Marcia Evelise Jamoski I
,

�--------_. -,,----,

.

I

Os amigos Mariana

Kopsch, Jorge Veiga e

Juliane Dalarosa, em
momento de

descontração na

Choperia Bierbude,
durante o jogo da Copa
do MUndo

,

• HOROSCOPO •

,

Aries 20/3 a 20/4
A passagem de Mercúrio por Leão, um signo de

,

Fogo como Aries, pode ser muito criativa e

produtiva, principalmente no plano intelectual.
Nestafase, de 28/6 a 10/7, você tende a

comunicar mais facilmente e com mais clareza

aquila que pensa e sente. Entretanto, talvez fique
tão voltado para suas coisas que não consiga
ouvir as outras pessoas ...

Virgem 23/8 a 22/9
,

Seu regente Mercúrio está em Leão de 28/6 a

10/7 e pode fazê-lo ficar mais pensativo e

reservado. Pode haver dificuldade de expres
são ... Ou preguiça de falar. Você se comuni
cará mais e melhor com você mesmo, indo

,

fundo em seus quebra-cabeças pessoais. E um

período de interiorização, de entrar em contato
com seus segredos e de revelar-se para si.

Câncer 21/6 a 21/7
de 28/6 a 10/7 e sugere que vo.cê reflita a

respeito de tudo aquilo que considera como

valores em sua vida, do plano material ao'

espiritual. Com uma maior definição pessoal
sobre a questão, você desenvolverá melhores

estratégias para alcançar seus objetivos e

gerar recursos e, assim, terá mais progresso
em seus empreendimentos.

Touro 21/4 a 20/5
Mercúrio transita por Leão de 28/6 a 10/7 e

.

indica um período de reflexão, de assimilação
de idéias e informações. Talvez você tenha

,

absorvido' muito ultimamente ... E hora de digerir
e pôr tudo em ordem. Um pouco de recolhi
mento vai lhe fazer bem, pois ajuda a avaliar o
estado das coisas, a se organizar por dentro e

por fora e a preparar novos planos de ação.,

Leão 22/7 a 22/8
Mercúrio transita em Leão de 28/6 a 10/7 e faz
um upgrade em seus neurônios: sua mente fica
mais ativa e rápida. É provável que você consi

ga se examinar com maior objetividade e clare
za', tornando-se mais transparente na sua ex

pressão em relação ao externo. A comunica

ção flui melhor, contnbumoo para suas rela

ções com as pessoas e para seus negócios.

Gêmeos 21/5 a 20/6
o trânsito de seu regente Mercúrio por Leão, de
28/6 a 10/71 é muito dinâmico e produtivo,
sobretudo em atividades de comunicação,
trabalho intelectual, contatos, viagens, etc. Sua
necessidade de variedade de experiências e de
troca de informação com pessoas aumenta

sensivelmente', vai ser difícil parar quieto.
Concentre-se, não fique só no papo.

",

Capricórnio 22/2, a 21/1
A passagem de Mercúrio por Leão, de 28/6 a

10/7, é uma fase de reflexão, de olhar com ma

is cuidado para seu mundo interior e aspectos
profundos de sua psicologia e também de refor

mulação de padrões de pensamento. Capricor
nianos são tão reservados que, às vezes, escon
dem coisas até de si mesmos ... Mercúrio é

comunicação: invista no diálogo interno.

Libra 23/9 a 22/10
Encurralaram você, é? Quando disseram isso ê
aquilo pra você, indo direto ao ponto, não era

essa a intenção. Talvez vooê 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 noçãp ... Pois é, resistir aos sentimentos

ocupa muito espaço em disco.

\

Escorpião 23/10 a 21/11
A passagem de Mercúrio por Leão (de 28/6 a

10/7) aquece suas comunicações com o mundo.
O momento favorece contatos com pessoas que
estão relacionadas a suas metas 'e objetivos
profissionais, ainda que indiretamente.
Invista em conhecimento: estude, aprenda e

desenvolva novas técnicas. para melhorar sua

performance.

Aquário 21/1 a 18/2
Mercúrio está em Leão de 28/6 a 10/7 e

favorece a comunicação, especialmente COrTI

aqueles que lhe são íntimos. Nos relaciona

mentos, é um bom momento para conversa: e

esclarecer questões acerca da relação, aproxi ..
mando-o ainda mais de seu parceiro. Você
também precisa falar do que se passa aí dentro e

não só sobre suas tantas idéias e pianos ...
•

Sagitário 22/11 a 21 /12T
Mercúrio transita em Leão de 28/6 a 10/7 e

estimula sua atividade mental. Este trânsito
tende a movimentar sua vida e a torná-lo mais
aberto para novas idéias e opiniões. Vá a

lugares, procure as pessoas, pois as coisas
acontecem na medida em que você se mexe. Se
for possível viajar, ótimo, mas viajar no mesmo

,

lugar também pode ser interessante.

•

Peixes 19/2 a 19/3
o trânsito de Mercúrio por Leão (de 28/6 a 10/7)
desperta seu lado prático, fazendo com que
você fique mais ligado em coisas simples do
dia-a-dia para as quais geralmente não está nem

,

aí. E um bom momento para o trabalho mental e
atividades em que atenção, concentração e

técnica são necessárias. Seu nível de exigência
aumenta, procurando o melhor em tudo.
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•

SEM SAIA JUSTA l
» .I

,

O senador e candidato a vice de Luiz Henrique, Leo- ;
nel Pavan, pode exibir hoje na convenção estadual do
PSDB, às 17h, no Hotel Castelmar em Florianópolis,
um modelito a passeio - leve e conciliador. Depois da Isaia justa que vestiu nos convencionais do PMOB, do- I

!

mingo, ao mencionar compromissos que "desta vez"
,

,seriam cumpridos até o final (em alusão ao apoio a !
, GeraldoAlckmin contra àquele dispensado a José Ser- !

ra), Pavan deve mudar de figurino. Nas internas, jura I
','

, que está mais paraMarco Maciel do que José deAlen- ,

I car. Será preciso para solucionar o 'que parece ser o .

,
I

) último impasse na superaliança Todos por toda SC. I
PMOB e PFL querem que os tucanos coliguem tam- I

,

bérn para deputado estadual. Ontem, João Matos, An- I

tônio Ceron e Oalírio Beber, presidentes das siglas, re-'I
passaram amatemática da disputa proporcional antes I
e depois dos jogos daCopa. É esperar para ver, I

I
!

•

,

- "_.'
.. '

•

KELLY ERDMANN
,

-, grupo está aberto a todos os tipos
de colaboração, inclusive,
financeira.

dizendo que são poucas as

companhias de dança em Santa
Catarina que têm iniciativas

continuadas como a da Scar.
o

, . ,

Desde a criação, em 2002, os
, .

integrantes produziram as peças-;
"C b

.

teatrais asamento a erto, mas;
,

nem tanto" e "Peter Pan", os

experimentos "Palavras" Palavras, '

Palavras", "Tempo de Verão" li.
"Urbanicidades 2004", e ��

"

,

espetáculo multimídia "Maracatu
do Chico Rei". O Grupo d�;
Experimentação Cênica, como é'
batizado, conta com sete jovens
bailarinos da região do Vale Q9'
Itapocu, com idade entre 16 anos ,e
22 anos.

•

� Depois de cinco meses parados, grupo deve
voltar a ensaiar em breve

I

PIERD RAGAZZI DE FREITAS A

CONVENIO
A presidente da Scar, Monika

HuffenüsslerConrads, assinou na ,

manhã de ontem, 27, o convênio
para amanutenção das atividades
do projeto "Cultura Artística

, Cidadã". O recurso soma R$ 76
mil, divididos em nove parcelas,
que devem custear as aulas de

,dança, artes plásticas e teatro,
'

ministradas por protessores da
,

Scar nos programas assistência da
Secretaria de Desenvolvimento e

Família (Procad, Caad, Agente
Jovem) .A verba é proveniente do
Fundo da Infância eAdolescência

(FIA).

I .

•

� Assumiu.. Fidel idade
•

;
,

Depois de assumir' pela i
segunda vez a prefeitura em
menos de dois meses em I
razão do afastamento, pela I

Justiça, do prefeito Clóvis
Rocha, o vice-prefeito de Ita- I

pema, Ricardo Rosa, can
sou da...interinidade. Trocou
seis secretários e decretou:

"Agora, vou trabalhardó meu !
,

. jeito."
.

·

O PSDB define hoje o nome

,I do candidato a segundo
suplente de Raimundo Co
lombo (PFL). O perfil ideal
cotado ontem era de mulher
com géografia ligada à
Grande Florianópolis, Vale
do Itajaí ou' até ao Planalto
Norte. A cúpula chegou a la
mentar que Rose Berger
não tenha se desincompa
tibilizado da Prefeitura da

Capital.
•

,

"

•

URBANICICIDADES
,

,

Se você quiser conhecer o

trabalho do GpoEx, pode assistir à
.

temporada itinerante do,
espetáculo contemporâneo
"Urbanicidades". As próximas
apresentações ocorrem nos dia 29
de junho, às 20 horas, no Salão

Vitória, Bairro Ilha da Figueira, e 3
de julho, às 20 horas, na

Comunidade Nossa Senhora dbl
Rosáno.iem Nereu Ramos .. Os.

,

ingressos-custam R$ 2,58.' Para
quem mora em Massaranduba, a
única oportunidade para ver

"Urbanicidades" é hoje, às,
20h30Inin, no Centro Esportivo'.
Municipal. A temporada de:

espetáculos continua na sexta-'
feira, dia 30, às 20h30min, no:
Ginásio Municipal Rodolfo [ahn; ,

•

emGuaramirim; no dia 5 de julho,'
, ,

às 20h30min, no, ginásio dó
Colégio São Bento, em São Bento;
do Sul; e finalizando o roteiro, a

última apresentação acontece em'
Schroeder no dia 7 de julho, às'

20h30mirt, noGinásio de Esportes'
Alfredo Pasold. Os ingressos

j

custam R$ 8,00 e R$ 4,00'
estudantes, menores de 18 anos e

acima de 60 anos.

Monika diz que com recurso reduzido atividades não voltam à normalidade, CATÁLOGO DE DANÇA
. )ARAGUÂ 00 SUL - A Câmara '

Agora, mesmo com a apro- ACia.Gpolíx/Scar recebeu no
de Vereadores àprovou durante a vação do repasse de R$ 60mil, os início dessa semana o reco-

Mesmo em rítmo de calen- sessãodeontem,26,oprojetoque empecilhos continuam. Ao nhecimento dos trabalhos que
dário pré-eleitoral, os depu-. deve repassar R$ 60 mil para a contrário do que a presidente da desenvolvenaáreadadança.Éque
tados estaduais vão ser alvo

!

Orquestra Filarmônica de [araguá Fundação Cultural, Natália Petry, o nome do grupo foi incluído no
de forte lobby da'Associa- I do Sul.mantíd

.

d Io Su ,manti a pela Scar. A verba isse à reportagem de O Correio Catá ago de Dança Cata-rinense,
ção de Materiais de Cons-

trução para aprovaf a redu- ,

pode amenizar a situação difícil do Povo em entrevista concedida organizado pela Apto-dança -

ção de 17% para 1'2°/0 no' .. enfrentada pelo grupo.idesde o na semana passada, o valor, total, . Associação Profissional de Dança'
ICMS da "cesta básica" com: início de 2006, exatamente por do projeto teve redução capaz de do Estado de Santa Catarina e,

30 produtos. I causa do atraso e redução desse modificar ainda mais a rotina da viabilizado pela Lei Estadual de

� 80a not',c I'a
'

I recurso. orquestra. De acordo corn a Incentivo à Cultura.
iI"'" Os 60 instrumentisras da presidente da Scar, Monika O lançamento regional do

Filarmônica não têm ensaios Huffenüssler Conrads, as impresso aconteceu no Centro
oficiais há mais de cinco meses, atividades não voltam à Cultural 11a segunda-feira, 26.

tempo que prejudica o normalidade porque o recurso Alémdaapresentaçãodocatálogo
aprimoramento deles e os impede sofreu cortes. A intenção era de 64 páginas, construído a partir
de organizar concertos. A inter- receberR$220mil,comoem2005. de fotos, textos e endereços
rupção foi provocada exclusi- Porém, a Prefeitura apenas vai, completos -de professores, escolas
vamente porque a Prefeitura liberar R$ 100 mil, sendo que R$ e companhias de dança, a noite

deixou para encaminhar o projeto 60 mil pertencem à Filarmônica e comemorativa contou com uma
•

aos vereadores apenas há algumas R$ 40,mil à Orquestra de Cordas sessão especial do espetáculo
semanas. Sem dinheiro para pagar e de Camerata. "Urbanicidades".
os proíessores, em grande maioria Para continuar com o reco- Segundo o vice-presidente de
vindos de Curitiba/PR, a diretoria nhecimento que conquistou ao Artes Cênicas da Scar, Gilmar
da orquestra foi obrigada a longo dos cinco anos de exis- Moretti, a inserção da GpoEx no

'.

cancelar toda a agenda de ensaios, tência, a Filarmônica também vai trabalho de pesquisa da bailarina
feitos sempre nos sábados pela precisar do auxílio da população. BiaMattar, é o reconhecimento da

.

manhã. Conforme a presidente da Scar, o produção do grupo. Ele completa,

� Bate laje
�I> Sapo 1
As alianças e os problemas

" paroquiais. Em São Bento
I. do Sul, andava às mil mara
vilhas a relação entre o pre
feito Fernando Mallon

(PMDB) e o vereador Luiz
Carlos Pedroza (PT). Mas

,

·tem tudo para azedar por
, causa do discurso anti-Lula

que PMDB de SC já entoa.

\

,

A chuva da semana passa- I
da mudou a paisagem da I
região de Concórdia e fez!
cair a zero o número de pe- I
didos de carros-pipa para'
localidades mais afasta- :
das. O secretário da Agricul- i.

tura, Antônio Colussi, diz que !
não dá para garantir que é o !

, ' I
fim da estiagem, mas que I

!

há uma boa previsão. :
j

.. Sapo 2
Em Morro da Fumaça (Sul),
o problema de convivência
é por causa da superalian
ça PMDB, PSDB, PFL e PPS.
Ninguém acredita que os

arquiinimigos Armando Biff

(presidente do PMDB) e o

líder pefelista Laurinho Ma
carini subirão no mesmo

palanque .. � Pela paz
o Festival Mundial da Paz, I

,
"

que acontece de 1 o a 6 de !
, ,

setembro em Florianópolis, I
. I

nomeou ontem seus ernbai- !
I

xadores. Entre eles os cam-

peões 01 ímpicos Giovani, I
,

Renan e Cartão, Ó surfista I
. I

Teco Padaratz e presidente I
da Escola do Legislativo, I
deputado Celestino Secco.

I

,

.. Farmácia
:, Em tempo de C.PI dos San

guessugas, a Prefeitura de

Forqui!inha (Sul) dá o exem
plo. Adotou ontem o pregão

,

na comprá remédios para
·

os postos de saúde. A lista
tem 94 itens e a economia
está calculada em R$ 60 mil.

Comissão divulga os eventos já definidos para o mês de agosto
\

agosto, nos dias 5 e 6, a Igreja
•

Senhor Born Jesus 'realiza a festa
anual. No mesmo domingo; a
partir das 8h30, os atletas

participam da corrida rústica

"Luis Antonio Rebelato", com
saída em frente ao Ginásio de

Esportes Rodolfo Jahn.

I

novamente no Ginásio de
Esportes Rodolfo J ahn. ,O
encerramento fica por conta da

duplaCauã e Cauê.Nestemesmo,
•

dia também ocorre mais uma

edição da Festa da Porchetta.
A programação continua até

o final do mês de agosto.

'Em seguida, na sexta-feira, 11,
o estacionamento da Prefeitura
recebe shows, ainda sem nomes

definidos, para ação contra as

drogas.No sábado, 12, é a vez dos
integrantes das associações de
moradores de Guaramirim

dispu tarem urna gincana,

GuARAMllUM - A comissão,
formada por representantes de

órgãos ligados à administração
municipal, já está COIn parte da

programação de aniversário de
Guaramirim definida. Para

começar o calendário de eventos,
que se estende por todo o Inês de

,

.11 FALECIMENTOS
Faleceu às 23:45h do dia 26/06, o senhor Alfredo Demarchi, com

, idade de 90 anos.O velório foi realizado em sua residência e o
,

sepultamento no cemitério da Barra do Rio Cerro.
,

Faleceu às 15:00h do dia 26/06, o senhor José Pereira, com idade de
54 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e o

sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

•

AtendImentos diáríosPrograma COMUNICADO DE EXTRAVIO
Foram extraviados os documentos de controle fiscais e contábeis
constituídos de controles interno; correspondências; notas fiscais de
entradas e saídas, blocos de notas fiscais de serviços, documentos;
livros de registro de entradas, saídas, apuração de ICMS, apuração de
IPI, Registro de inventário; livros diário e razão; lalur, declaração de
rendas, dacon, sintegra, dime, guias, DCTF, guias pagas e a pagar e

demais documentos, relativos ao período de 01.01.1995 a 30.06.2005,
da empresa Dibrasul Equipamentos Rodoviários ltda Matriz CNPJ
78.520.970/0001-05 e Filial 78.520.970/0003-77.

.' COMUNICADO DE EXTRAVIO
Foram extraviados os documentos de controle fiscais e contábeis
constituídos de controles interno; correspondências; notas fiscais de
entradas e saídas; blocos de notas fiscais de serviços; documentos;
livros de registro de entradas, saídas, apuração de ICMS, apuração de
IPI e registro de inventário; livros diário e razão; lalur, declaração de
rendas, dacon, sintegra, dime, guias, DCTF, guias pagas e a pagar e
demais documentos, relativos ao período de 01.01.1995 a 30.06.2005,
da empresa Carroçarias Rodar ltda Matriz CNPJ 01.850.59410001-92
e Filial 01'.850.594/0002-73.,

,

•

275 ..1144
fotalmente 'fltU.to

e sigiloso.A linha da vida '

· NO$ Momentos de angústia, trist.za �., desespero;
Quando (i·vida parece não ter mailS�ntidol

, LIGUE!{ DESABAFEI!!
.� , •

Atendimento: Telefone das 11 :00 às 23:00h I Pessoal das 11 :00 às 22:00

Rua Antonio Cunha, 160 - Sala 09 (Piso Superior Rodoviária)
Jaraquá do Slit - Santa Catarina•
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NO ATAQUE: 13 INTEGRANTES DO GRUPO FORAM MORTOS
•

•

,

"

•

• J

�( As .novas ordens incluíram um reforço no

patrulhamento noturno, principalmente nas

imediações de presídios

SOROCABA - Os comandos
das polfcias Civil e Militar

reforçaram ontem o alerta
'. tdtal nas unidades policiais da

cápital e do interior do Estado
.de São Paulo para prevenir
uma possível reação do crime

,

organizado à' ·morte de 13

supostos integrantes do
Primeiro Comando da Capital
(PCC), na última segunda
feira. A Polícia Civil surpre
endeu um grupo de criminosos

,

.que teria sido incumbido de

Bernardo do Campo e três em

Diadema, na Grande São
Paulo. Os policiais foram
alertados para o risco de

retaliação, com novos ataques
a unidades ·policiais, como as

que ocorreram em maio. A

recomendação reforça os

cuidados com a segurança
individual, como o porte de
armas e munição, coletes à

prova de bala e de outros

equipamentos de proteção.
Também pede que seja evitado
o uso de celular para

. . '" .

matar agentes perntencianos
na Grande São Paulo e na ação
morreram 10 suspeitos em São

• N , • •

comurucaçao estratégica, pois
OS bandidos estariam usando

as mesmas estratégias da

polícia, como a interceptação
de conversas telefônicas, para
programar ações. Nas bases

forma. O oficial revelou' que
os comandos têm estimulado
os policiais a não deixarem de
usar a farda no trajeto para
casa ou a caminho do trabalho,
apesar de eventual risco. Seria
uma forma de mostrar·

destemor e ganhar a confiança
da população. As novas'

ordens incluíram um reforço
no patrulhamerito noturno,

principalmente nas imedi

ações de presídios. A Polícia
Civil foi incumbida de moni

torar autores de homicídios
eventualmente em liberdade,
pois muitos estariam em

dívida com o PCC. Pelas
normas da organização, o

"filiado" que pratica crimes

sem ser autorizado, fica em
,

dívida com a facção. No caso

de homicídio, a dívida é de R$
200 mil. A forma de paga-

�
.. . ,...,,,

operacronats, a orientaçao e

para que a segurança seja feita
de forma pouco ostensiva para
não alarmar a população.
"Interdição de acessos, como

houve naquele período, só em

último caso", disse um oficial
da PM que pediu para não ser

ide.ntificado. Segundo ele,
apesar da operação na Grande
São Paulo ter sido feita pela
Polícia Civil, os policiais
militares também seriam

alvos de uma possível vin
gança. "Se houver, nossos

homens estarão preparados",
disse. Na série de ataques de
maio, segundo ele, a polícia foi
surpr eend ida, pois jamais
havia sido enfrentada daquela

•
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•

•

mento mais usual é cumprir
uma "missão", que pode ser

um ataque à polícia.
Segundo o oficial, outra

ordem diz respeito às

denúncias que chegam da
-,

população. "E para verificar

tudo, com.' cuidado para não

cair em armadilhas. II Na

segunda-feira à tarde, por

exemplo, uma base da PM de

Osasco, na Grande São Paulo,
recebeu a informação sobre a

movimentação de cargas num

depósito em área comercial ..
Parecia algo improvável, pois
era horário comercial e os

- I "
ve icu os estavam na rua ,

contou o policial. Na abor

dagem, a polícia descobriu

que as cargas de pneus e

açúcar de três caminhões
•

eram roubadas e seis pessoas
foram presas.

. Jogo .da Seleção fez Infraero monitorar
võosda \/ar;i'g' só 'até às 11, horas damanhã

Petrobras reajusta preço do gás
em 6% a partir deste sábado

\

BRASÍI1A - A Varig cancelou

quase metade dos vôos que
estavam programados para

,

acontecer ontem entre a zero hora
e o final damanhã. Segundo dados
parciais da Infraero, estatal que
administra os 66 aeroportos
brasileiros, ficaram no chão 95 de
191 vôos pre:ristos até o final da
manhã, o que representou naquele'
período uma taxa de 49,7% de
cancelamentos. Dos cancelados,
foram 79 vôos com destinos
nacionais e 16 internacionais.
Por causa do jogo da seleção
brasileira e do expediente dos
servidores públicos reduzido para

apenas três horas (entre 8h e 11h
damanhã), a sede da Infraero em
Brasília não atualizou à tarde os

balanços diários de decolagens dos
aviões da Varig. Desde a semana

passada, quando a companhia
anunciou um remanejamento de
rotas aéreas - especialmente da
malha internacional - a média
diária de cancelamentos.de vôos

pela empresa tem girado entre

650/0 e 700/0.
A empresa aérea e a Agência

Nacional de AviaçãoCivil (Anac)
implementaram entre terça-feira
e sexta-feira da semana passada
um plano de emergência para

atendimento dos usuários da

Varigprejudicados pelos cancela
mentos. As outras empresas
aéreas passaram, então, a fazer o

transporte desses passageiros
aceitando endossos dos bilhetes

SÃO PAULO - A Petrobras
anunciou ontem o reajuste do

gás natural a partir de sábado.
O gás comprado da Bolívia

pela estatal sofrerá um

aumento de 100/0 e significará
um repasse de ,60/0 às
distribuidoras do Centro

Oeste, Sudeste e Sul do país.
O reajuste é resultado da

aplicação do contrato em

vigor entre a Petrobras e a

YPFB (a estatal petrolífera da
Bolívia), que prevê aumentos

trimestrais. -Se gund o a

estatal, o preço definitivo do

gás será conhecido nó início

,
,

emitidos.AVarig já acumula uma
dívida com as concorrentes de
cerca de R$ 1;2milhão. O diretor

geral da Anac, Milton Zuanazzi,
informou que, apesar do fim do

plano de emergência, as equipes
de fiscais da Anac permanecem
de plantão nos principais
aeroportos "monitorando o

reembarque de passageiros da

_' Varig".

,

,

ESTADO DE SANTA CATARINA!
,

PODER JUDICIARIO
Comarca de Jaraguá do Sul / 2 Vara Cível
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP

89.259-300, Jaraguá do Sul-SC - E-mail: jgsvar2@tj.sc.gov.br
Juíza de Direito: Quitéria Tammini Vieira Peres
Escrivã Judicial: Ana Lúcia Rozza

EDITAL DE INTIMAÇÃO - COM PRAZO DE '30 DIAS
Concordata Preventiva n° 036.08.001300-9

•

Concordatário: Indústria e Comércio de Elásticos A V Eing
Ltda.

Prazo fixado para a reclamação dos interessados: 10 dias.
Por intermédio do presente, qualquer credor e os eventuais
interessados ou prejudicados, fica (m) ciente (s) de que, neste
Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado,
bem como INTIMADO (S) para, querendo apresentar
reclamação quanto ao requerimento do concordatário de que
seja julgada cumprida a concordata, no lapso de tempo fixado,
contado do transcurso do prazo deste edital, nos termos do
art. 155 § 1°, do Decreto-lei n° 7.661/45.1, para que chegue
ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o

presente edital, o qual será afixado no local de costume e

publicado 1 vez (es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jarag.uá do Sul (SC), 07 de junho de 2006.

• ,

t
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EDITAL DE CONVOCAÇAO
,

A ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS SERVIOORES PÚBLICOS
•

MUNICIPAIS DE JARAGUA DO SUL - ARSEPUM -, por seu
Presidente interino, convoca todos os associados da entidade, para

,
. .

comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA a realizar-
se no dia 08 (oito) de julho de 2006 (dois mil e seis), sabado, às 10hOO

(dez) horas, em sua sede, sito, à Rua Arthur Güenter, 350, Bairro Amizade,
Jaraguá do Sul, neste Estado de Santa Catarina, para deliberarem sobre
a seguinte ORDEM DO DIA:

1) DESTITUiÇÃO DO PRESIDENTE .AFASTADO.
•

2) ESCOLHA DE SUBSTITUTO AO PRESIDENTE DESTITUíDO.
•

Não havendo quorum por ocasião da primeira convocação, a Assembléia
será realizada em segunda convocação, 1 (uma) hora após, no mesmo

dia e local acima designado, nos termos que dispõe o Estatuto Social.

Jaraguá do Sul (SC), 27 de junho de 2006.
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TACIANA TECILLA GESSNER
Presidente Interina

,

de julho, com base no cálculo
de uma cesta de óleos
cornbus t íve is do mercado
internacional.

O Brasil importa em

média 26 milhões de metros

cúbicos diários. A Bolívia
também negocia com o Brasil
um novo aumento de preços

- - .

que nao esta previsto em

contrato ..

Com a nacionalização das
teservas de petróleo e gás
anunciada no último 1 o de

maio, o país vizinho começou
• • • •

a pressionar seus prmcipais

compradores - Brasil e

'Argentina - a aceitarem o

reajuste. A Petrobras,
entretanto, anunciou que não

aceita .aumentos que n ão

estejam previstos no

contrato, ameaçou recorrer a

uma câmara de arbitragem
internacional e ainda

congelou investimentos no

país vizinho. A decisão sobre
o reajuste pode ocorrer em Uln

petíodo de 180 dias após o

último 1 o de maio, ou seja, até
o final' de outubro. A

expectativa de analistas é de
-

que o aumento, se ocorrer, so

sej a anunciado após as

eleições no Brasil .

.. BREVES
...No ar
A Justiça do Rio de Janeiro

prorrogou até hoje o prazo
para a VarigLog detalhar a

proposta de compra da

Varig. Segundo a Justiça, a

ex-subsidiária de

transportes da Varig já
depositou o equivalente a R$
8 milhões para despesas
correntes da empresa aérea .

Em contrapartida, a Varig
entregou uma nota

promissória. A VarigLog
também se comprometeu a

fazer outros depósitos até

alcançar o valor de US$ 20
milhões. Segundo fontes
ligadas à Varig, esse

dinheiro entra corno co�trato
de confissão de dívida, um

instrumento que permite a
•

entrada de recursos a título
de empréstimo. No caso de
a Varig ser vendida a outra

empresa, num eventual novo
leilão, a companhia tem de
devolver à VarigLog o valor
do depósito acrescido de
10% de multa.

••

...No ringue
"Eles morderam a isca".

.

Com essa frase, dita a um

assessor, Lula festejou a

reação de Fernando

Henrique Cardoso ao

discurso que pronunciara no

sábado, ao ser aclamado
como candidato à reeleição
na convenção nacional do
PT. Para constranger o

adversário Geraldo Alckmin,
.

Lula decidiu intensificar uma

1inha de campanha que já
havia definido: a

comparação de seus 42
meses de governo com os

oito anos da era FHC.Com
sua estratégia, Lula quer
grudar a imagem de Alckmin

,

à de FHC, cuja
irnpopularldade resultou, no

final de 2002, na ascensão
do PT ao poder.

...Porém
.

O candidato a presidente
Geraldo Alckmin (PSDB),
afirmou ontem, em São
Paulo, que a campanha não
será pautada pelo PT, numa

•

referência ao embate
travado entre o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva,
candidato à reeleição, e o

ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso. "Vou
fazer uma campanha
propositiva e não serei

pautado pelo PT", reiterou.
Alckmin fez essas

,

declarações após o fim do
jogo que classificou a

seleção brasileira para as

quartas-de-tinai da Copa do
Mundo da Alemanha, contra
Gana. De acordo com ele, a

estratégia é mostrar as

realizações no governo de
São Paulo e o que oPT,
segundo ele, não fez no

governo.

,
•

COMUNICADO
A empresa SANDRO Luís DEREnl ME, localizada a Rod. BR 280, nO 5249, sala
40, ala 1, bairro Centenário, CEP 89.256-502, Jaraguá do Sul/SC, inscrita no

CNPJ (MF) sob nO 00.204.932/0001-56 e no CCICMS sob nO 25.295.342-8, vem
através deste comunicar 'O extravio dos seguintes Documentos Fiscais:
* Notas Fiscais, série 0-1, modelo 2, nO 000.001 a 000.140 utilizados;
* Notas Fiscais, série U, nO 000.001 a 000.041, utilizados;
* Notas Fiscais, série 0-1, modelo 2, nO 000.141 a 000.150, não utilizados;
* Notas Fiscais, série U, nO 000.042 a 000.075, não utilizados.
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4 I QUARTA-FEIRA, 28 de junho de 2006 .

VIÉS ELEITORAL: PRESIDENTE BUSCARÁ A REELEiÇÃO

•

ARIEL PALÁCIOS/AE

�
. Congresso argentino começa definir esta

semana as estratégias que substituirão a já
arquivada "política de sedução",

BUENOS OAIRES -

governo do presidente Néstor
Kirchner está deflagrando
uma du'r a ofensiva diplo
mática para reaver as ilhas

Malvinas, sob controle britâ
nico desde 1833.' Kirchner
decidiu arquivar a política
que os governos argentinos
vinham tendo até o mo

mento - de negociar com a

Grã-Bretanha de forma suave

- e imprimir um tom mais

agressivo 11a reivindicação
das ilhas. Para isso, o

presidente argentino iniciou

uma campanha em organis-

mos internacionais, especial-
.

mente a ONU, para que
intermedeiem nas negocia
ções com Londres. No ano

passado, o governo argentino
enviou 15 protestos por

ações do governo britânico
nas ilhas, tais como a emissão

de licenças para explorações
de minério no arquipélago e

a manutenção da imensa base
aeronaval que Londres
mantém 'no lugar. Desde o

início deste ano, ,o chanceler

Jorge Taiana insiste em pedir
ao secretário-geral da ONU,
Kofi Annan, que o organismo

•

I

•

•

\
.

dos prazos das permissões que
a Grã-Bretanha concedeu a

grupos empresariais inter-
• •

naC10na1S para a pesca e
I

exploração de petróleo na

área marítima das Malvinas.
O anúncio foi realizado pelo
deputado Jorge Argüello,
presidente da Comissão de

Relações Externas da Câmara,
que indicou que "o governo
britânico . está tomando
decisões que são ilegítimas, pois
outorga concessões que
tradicionalmente eram dadas

por apenas um ano, e que agora

passaram a ser de um prazo de
•

25 anos".Nesta quinta-feira, no
Congresso Nacional, começam

•

os trabalhos do Observatório
Parlamentar sobre as Malvi-nas,
cuja missão será a de definir as

estratégias que substituirão a já .

arquivada "política de
• •

sedução".
.

Durante os anos 90, Guido
Di Tella, chanceler do então
presidente Carlos Menem

(1989-99), aplicou o que
denominou de "política de

'sedução", isto é, a aproximação
. dos kelpers, os habitantes das

Malvinas, I por meio de

peculiares atitudes; como o

envio de centenas de bichinhos
de pelúcia e vídeos de desenhos
animados. Di Tella até propôs
dar quase US$ Lrnilhão a cada

kelper em troca da aceitação da.
.

soberania argentina das. ilhas.
•

Nenhum dos dois mil kelpers
aceitou a troca. Kirchner

argumenta que essa política
.

causou retrocessos na reivin-

dicação argentina do arqui
pélago.

,

Grupos palestinos aceitam plano que reconhece o Estado de Israel
PALESTINA - O presidente

da Autoridade. Nacional
Palestina (ANP), Mahmoud
Abbas, e o primeiro-ministro
palestino, Ismail Haniyeh ,

chegaram a um -acordo para
reconhecer o Estado de Israel

implicitamente, o que pode pôr
fim à crise dentro do governo

palestino, que já dura semanas

e deixou mortos e feridos entre
membros de dois partidos
políticos e grupos terroristas,
Hamas e Fatah [este último

ligado à ANP].Até agora, o

Hamas [no governo desde que
foi eleito democraticamente,
em janeiro deste ano] se negava
a reconhecer a existência de
Israel e pregava sua destruição.
O documento firmado entre o

Hamas e a ANp, chamado de
. .

Plano dos Prisioneiros, foi
assinado ontem, mas não há

informações detalhadas sobre a
<'

forma como foi redigido o texto.

Também não foi informado se

Abbas cancelará o referendo

mingo (25). Em uma ação
ousada, membros de grupos
terroristas palestinos invadi
ram área de controle israelense
através de um túnel. O saldo da

ação palestina contra militares
israelenses, a mais bem-suce
dida em 12 anos, foi quatromor
tos [dois extremistas palestinos
e dois soldados israelense] e um
soldado seqüestrado. O Exér
cito de Israel aguarda. ordem
para invadir os territórios pales-

.

tinos para libertar o soldado

Mais 33 pessoas morrem em dia violento no sul Afeganistão
KANDAHAR- Violentos con

frontos ocorridos 110 sul do

Afeganistão provocaram a morte

de pelo menos 33 pessoas, sendo
29 supostos rebeldes, dois soldados
britânicos e doismilitares afegãos,
informaram autoridades locais
ontem. NQ norte do país, um
militante suicida detonou um

cano-bomba e provocou a morte

de dois civis. As 33 mortes no sul

afegão ocorreram durante a mais

ampla ofensiva militar contra
rebeldes desde a queda do regime
liderado pela milícia fundamen
talista islâmica Taleban, no fim de
2001. Mais de 250 supostos
militantes morreram na região
desde 15 de junho, quando
começou a operação, segundo

convença o outro lado, isto é,
a Grã-Bretanha, a debater a

soberania das ilhas.
A ofensiva também possui

'um viés eleitoral, já que no

ano que vem Kirchner -

,

segundo seus assessores e

analistas - disputaria a reelei

ção. Entre os argentinos, a

reivindicação passional das
ilhas costuma angariar gran
des volumes de votos.

Kirchner está irritado com o

anúncio feito pelo Secretário
deiDefe s a britânico, Tom

,

Watsoll, de que seu governo .

realizará em 2006 grandes
celebrações pelo vigésimo
quinto aniversário da vitória

• •

inglesa na Guerra das
Malvinas.

Além disso, o governo está

"preocupado" pela ampliação

popular que tinha convocado
para 26âe julho sobre o plano.
O Plano dos Prisioneiros, entre

.
outras coisas, prevê a criação de
um Estado palestino nas

fronteiras deterrninadas antes

da Guerra dos Seis Dias, em
1967. Este ponto supõe o

reconhecimento implícito do '

Estado de Israel. A notícia, que
apareceu de surpresa, pode
sinalizar também o fim do

seqüestro de um soldado israe- .

lense ocorrido no último do-

.

informações divulgadas pelo
comando militar americano.

Soldados britânicos foram
atacados na manhã de ontem no

Vale de Sanjin, na província de
Helmand, onde a Grã-Bretanha

possui cerca de 3.300 soldados.
Dois militares britânicos
morreram e um ficou ferido no

incidente, disse o capitão Drew

Gibson. Cinco supostos rebeldes
também perderam a vida no

episódio. Em Musa Qala, a cerca
de 30 quilômetros de Sanjin,
rebeldes promoveram uma

emboscada contra uma patrulha
militar afegã, disse o general
Rahmatullah Roufi, comandante
do Exército doAfeganistão no sul
do país. Dois soldados afegãos e 11

China estuda mu Ita para quem noticiar crises e catástrofes
CHINA - Um projeto de lei.

11a China prevê que os meios

de comunicação poderão ser

punidos com multas de US$
5.100 a 10.200 se revelarem

. ,

informaçõ�s sobre en1ergên-
., . "'"

.cias e crises sem autortzaçao
do governo. O projeto será

votado no comitê perma-

•

,

i
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,

'1

.

�. "
•

O BEIRA RIO'CLUBE DE CAMPO CONVIDA PARA SEU ARRAIÁ
É NO SÁBADO, DIA 01 DE JULHO, A PARTIR DAS 17:00 HORAS.

nente da Assembléia Nacio
nal Popular (ANP), segundo
o jornal' "South China

Morning Post". A nova lei

abrange situações como

desastres naturais, acidentes,
crises de saúde pública e de

segurança na sociedade,
protestos e confrontos entre

�

E"ta if.
FeStão '''f
bão.
sO!

).

camponeses e autoridades.
Segundo o projeto de lei, os

funcionários responsáveis
pela administração das crises

•

de emergência deverão dar a

informação na hora adequada.
O jornal citou um catedrático
de [ornal isrno da Univer
sidade de Ciências Políticas,

Zhan Jiang, que seI disse
"

surpreso com a idéia. "E

preocupante. Espero que. os
membros da ANP tenham

algo a dizer", afirmou Zhan.
Normalmente, a imprensa
chinesa tem de ,esperar a

agência oficial Xinhua ofe
recer o seu relatório das erner-

raptado. A iniciativa do
documento Plano dos Presos é

de Marwan Barghuti, político
carismático e muito popular [do
.' .

Fatah] que cumpre uma

condenação de prisão perpétua
em uma cadeia israelense. As
coisas começaram a tomar um

,

rumo incerto no momento em
•

que presos do Hamas e do Jihad
Islâmico mudaram de idéia é

decidiram retirar seu apoio ao

plano, derrubando o caráter de
consenso .entre os grupos.

,

supostos membros do Taleban
morreram no episódio, disse Roufi,
Naprovíncia deUruzgan, também
no sul deste país centro-asiático,
soldados americanos e afegãos

.

mataram dez,supostos rebeldes em
um galpão aparentemente usado

para fabricação de armas, informou
o comando militar americano.

,

gências e crises, pro-duzido
com informações do depar
tamento de Propaganda do
Partido Comunista da
China.

Mas ainda não há uma lei
estabelecendo multas para

, .

quem apurar suas proprras

informações.

Vai fer fogueira. pescaria, pinhão. quentão, cachorro-quente, pipoca.
doces, churrasco. bebidas e um bom fórrõ.

•

VENHA PRESTIGIAR NOSSA FESTA E TRAGA SUA FAMíLIA E SEUS AMIGOS,

t

,

o CORREIO DO POVO

• BREVES

"

NO IRAQUE

�Libertação
Cerca de 450 detentos
foram libertados de várias
prisões no lraque ontem,
em mais uma etapa do

esforço de reconciliação
do primeiro-ministro
iraquiano, Nouri ai Mallkl.
Com a ação, já são 2.500
os presos colocados em

liberdade neste mês.O
sexto grupo de detentos
foi reunido na prisão de
Abu Ghraib, a oeste de

Bagdá, para ouvir um

breve discurso de Muaffak
ai Rubaye, conselheiro

iraquiano de segurança
nacional.Segundo um

responsável americano do

serviço penitenciário,
mais de 2.500 presos
foram libertados desde o

•

anúncio da iniciativa de AI
Maliki, em 6 de junho. Os
prisioneiros são suspeitos
de vínculos com

terrorismo. mas que não
cometeram diretamente
atentados a bornba,
assassinatos ou

seqüestros.
,

-

NO IRA

�Sem negociação
o líder supremo do Irã,
aiatolá Ali Khamenei,
rejeitou a possibilidade de

. -

neçocraçoes com os

Estados Unidos sobre o

programa nuclear
iraniano, informou ontem

•

a televisão estatal.

"Negociações con,' os

Estados Unidos não
trariam nenhum benefício
a nós. Além disso, não

precisamos deles", disse
Khamenei, citado pera
tevê estatal

I
. iraniana.Segundo a •

emissora, a declaração do
aiatolá foi feita durante um

encontro com ·0 presidente
do Senegal, Abdoulaye
Wade.

_. -

-
.

NA HOLANDA
Nacionalidade
o governo da Holanda
decidiu .autorizar a ex-

deputada Ayaan Hirsi Ali
,

a manter a nacionalidade
holandesa apesar de ela
ter falsificado o nome e

outros dados pessoais
• quando pediu asilo em

1992, informou a

imprensa local nesta
. terça-telra.Urn porta-voz
do governo confirmou

que o anúncio formal
sobre a decisão tomada
com relação ao caso de
Hirsi Ali será anunciada
em breve, mas recusou-

se a entrar em

detalhes.Hirsi Ali,
nascida na Somália,

•

e

uma das mais
,

destacadas crítlcas do •

fu ndam ental i srno •

islãmico na Holanda.
,

•

r'"

Haverá apresentações de danças
típioas dos Colégios: Divina

Peovldêneía, Colégio Marista São
Luís. Centro Educacional Canguru.
I Esoo.la Holanda Maroelino

Gonçalves (OMA.GO), Escola
Roland Dornbusch e Escola

Valdete Piszets.

•

•
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