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6 I IMPRUDÊNCIA: CAMINHONEIRO CORTOU A FRENTE DA VíTIMA

•

PIERD RAGAIII DE FREITAS

Uma violenta colisão entre automóvel e
caminhão, no início da noite de ontem,
na BR-280, em Guaramirim, por pouco
não acaba em tragédia. O motorista do
caminhão Mercedes-Benz, placas LZI-
9835, Edigar Cardoso, atravessou a pista
da rodovia cortando a frente do Gol,
placas LXM-9991, conduzido por Ingo
Alberto Obenaus, 62 anos, que foi '

encaminhado ao Hospital São José
gravemente ferido. O acidente causou

congestionamento nos dois sentidos da
rodovia. E ontem foi enterrado mais uma

vítima da violência no trânsito em

Jaraguá do SuI, Maicon Robson Beyer, 20
anos, morreu na tarde de terça-feira após
bater em um microônibus na Rua

Amandus Rengel, Bairro Rio da Luz .

8 I COPA DO MUNDO
,
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Enxugando gelo
A Colômbia é responsável pela produção de

54% da cocaína do planeta, está em guerra civil
hámais de 40 a110S e ainda assim se espanta com
a violência no Brasil. Há duas semanas, El

Tiempo, principal jornal de Bogotá, publicou
uma matéria sobre o mercado de segurança
privada por aqui. Com alguns desacertos
numéricos, o periódico qualificou que o Brasil
vive uma psicose de inseguridade depois dos

ataques dó PCC em São Paulo. Para os

colombianos, superados pelos brasileiros na

produção de veículos blindados, o vizinho

gigantesco que fala português vive guerra'
silenciosa.

Em linhas gerais, El Tiempo está em paz
com a informação, embora não traga novidade;

,

vez que requentou o que já estamos acostumados
a ler.O que causa espécie é justamente o espanto
jornalístico. Não deveria causar estupendo
interesse, por exemplo, o fato de o Brasil ter um
exército de segurança privada de 382 mil
homens.

Afinal, a Colômbia é recordista mundial de

seqüestros. H� até uma senadora em cativeiro.

Melhor trabalho t�ria feito os jornalistas se

tivessem se debruçado na tarefa de revelar como
a era Lula se especializou na blindagem
institucional dos corruptos brasileiros. Talvez

sejamos o primeiro país a ter ladrões a prova de
escândalo.

Na verdade, Colômbia e Brasil estão mais

irmanados do que se imagina. O liame não é a

centenária tradição católica compartilhada, a

simpatia recíproca dos dois povos quando se

enfrentam nos estádios ou o alto nível das
,

relações diplomáticas entre Brasília e Bogotá. O
que há de comum é a perniciosa atividade do
crime organizado. Pelo território brasileiro
transita a cocaína que abastece o continente

europeu.Nos bons tempos, obandido Fernando
BeiraMar trocava armas por drogas com as Fare,

principal grupo guerrilheiro do país.
AOnu publicou esta semana o relatório anual

sobre as drogas no planeta. No que diz respeito à

situação colombiana, as notícias não são nada boas.
Em 2005 voltou a crescer a área. plantada de coca

em 40/0, além de aprodutividade ter aumentado de
. . \

forma espantosa .

Expirado o Plano Colômbia e US$ 3 bilhões
depois, a iniciativa norte-americana de sufocar o
tráfico internacional de cocaína a partir )da
exterminação das plantações fracasspu
parcialmente. A Colômbia conseguiu elimifar
metade das lavouras de coca, a apreensão da droga
processada foi recorde em 2005, mas está longe de
controlar o narconegócio. O abismo é tamanho que
o país se tomou dependente dos EUA. Tanto qu� o

Congresso americano acaba de aprovar uma ajuda
-

'

extra de US$ 734 milhões para Alvaro Uribe
continuar a guerra no segundo�andato. 1

Em linguagem bastante cordial, o dire)tor
•

executivo do Escritório das Nações Unidas contra
Drogas e Crimes (Unodc) Antonio Maria Costa,
destacou que o problema das drogas está seJdo
contido. O próximo avanço seria a redução. Por"

enquanto, diz o relatório, cresceu a produçãó, o
comércio e o consumo de maconha de.maneira
global.

AONU alerta para a necessidade de repensar as

políticas· de tolerância com a cannabis,
especialmente sobre as conseqüências danosas ao

sistema de saúde provocadas por substâncias
desenvolvidas em laboratório cada vez com maior
teor de THC. O consumo de cocaína teve leve
declínio no geral, mas cresceu naEuropa. Em linhas

gerais, oUnodc concluiu, com algum otimismo, que
os esforços contra as drogas são positivos.
Infelizmente, os indicadores apontam para um

exercício de enxugar gelo.
'

Partidos pequenos, com pouca

ou nenhuma representatividade
naCâmara dos Deputados, podem
ser vítimas de morte anunciada.

.! E, por extensão, uma grande dor
I

.

I de cabeça para o futuro presidente

atingir a cláusula de barreira não

terá direito a funcionamento

parlamentar, -prerrogativas
inerentes às atividades partidárias,
como eleger líderes, lançar
candidato aos cargos da Mesa

por partidos que não atinjam estes

percentuais mínimos deverão

migrar para legendas que tenham

tido bons resultados nas eleições,
reduzindo o número de partidos

.

no Congresso. Não será atrativo

permanecer em um partido que"
terá sua atuação limitada na

. Câmara dos Deputados, com

I

•

i da República, especialmente
f

-

quando de acordos para votações
, '

I de interesse do Executivo.

i Existem atualmente 17 partidos
•

-

Diretora e das comissões técnicas
.

da Câmara; por exemplo. Como
ocorre com vereadores de Jaraguá
do Sul sem filiação partidária.

-

poucos recursos financeiros e
.

tempo de TV: Poderá inclusive

haver fusão de algumas legendas.
Mas, considerando a vocação
governista do Congresso brasile-

,

Alémde perda drástica de recursos
do fundo partidário e de tempo de

televisão. Caso a cláusula de

barreira existisse nas eleições
anteriores, de 1994 até 2002,

apenas sete legendas conseguiram

políticos com representantes

naquela Casa. Ao todo, são 30

legendas no País com registro no

Tribunal SuperiorEleitoral. Abase \

I

,

I

I
I
I

I
i

.

. iro, cujos representantes tendem a
.

_

se aproximar de partidos que fazem
parte da base de apoio ao governo,
a barreira eleitoral poderá facilitar
a vida do.próximo presidente, seja
ele quem for.O número de partidos
com os quais ele terá que dividir

cargos e negociar as votações
poderá ser menor. No limite, esta
nova realidade poderá contribuir

.

para a aprovação da reforma

política, que tem dificuldade de

aliada de Lula na Câmara, por
exemplo, é formada por PT,

"'" Para ultrapassar a cláusula de barreira, o partido
precisa ter 50/0 dos votos nacionais e 20/0 dos votos
do eleitorado de nove estados para a Câmara

I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
:. barreira, que valerápara as eleições
I

',

PMDB, PL, PTB, Pp, PSB, PC do atingir esta meta: P1; PSDB, PFL,
PMDB, Pp, PSB, PDT e PTB. No

caso do PTB, PSB e PDT, a meta
foi cumprida com dificuldade. O

cenário que se desenha para as

próximas eleições deve repetir a

tendênciaverificada anterior

mente. alvez, até mesmo com

alguma redução. Nomáximo, 'oito
partidos conseguirão cumprir as

exigências. Os deputados eleitos

Be PV: Em virtude da cláusula de
•

de outubro, o número de partidos
poderá ser reduzido de forma

significativa. Para ultrapassar a

cláusula de barreira, o partido
precisa ter 50/0 dos votos nacionais
e 2% dos votos do eleitorado de

nove estados na eleição para

deputado federal. Aquele que não .

I
I

I
I
i
I

•

andar no Congresso por conta da

pressão de partidos médios e

pequenos. Por outro lado, não
existe garantia de que oPMDB, por
exemplo, não continue dividido em
blocos governista' e oposicionista.

\

• FRASES Demóstenes Torres, procurador de Justiça e senador (PFL
GO)

•

"Enquanto ,a gente está fazendo ,campanha, a outra candidatura acha que está tudo
resolvido. E bom assim. Eles desapato alto, e a gente amassando barro". .

I ,
. ,

i '

. .

Segurança Pública -_Caso de Polícia?.Aloizio Mercadante (PT-SP), candidato ao governo de Sp, sobre seu adversariceíosé Serra (PSDB).
Está circulando pot aí a notícia de que os

mais de TREZENTOS novos policiais civis

recém formados no curso de formação não irão
assumir este ano, contráriando a promessa tanto
do Governador licenciado, como das principais
'lideranças políticas ligadas à administração do

,

estado. O concurso e o respective curso de

formação foram elaborados às pressas, sobo forte
argumento de que Santa Catarina precisa de
novos policiais, principalmente quando se fala
em efetividade no atendimento, na

disponibilidade de servidores na ativa, hoje em

muito defasados tendo em vista a ausência de
novos profissionais desde o último concurso,

realizado em 2001. Se, àquela época já eram

poucos policiais,hoje são ainda menos pra
atender a 'uma demanda naturalmente maior

Contrariando os anúncios do governo
catarinense, segundo dados do SENASp, órgão
ligado ao Ministério da Justiça, Santa Catarina
é um dos estados mais defasados na relação
policiais por habitantes, sendo ainda que a

diminuição do efetivo supera os 150/0, conforme
pesquisa divulgada no site do próprioMinistério.
Alimentar a Instituição com novos policiais é

mais que uma necessidade, precisamos de mais

policiamento nas ruas e nas delegacias, de uma

polícia inteligente e investigativa, com espírito de

combate, mesmo que não seja para tal fim, pois
I

-

queremos SEGUMNÇA PUBLICA de verdade.

Assim, na conflitante disputa por dados, gráficos e

pesquisas, quem sai perdendo - como sempre - é o

cidadão, aquele que tem seus direitos básicos /

ameaçados, não reavê o seu toca-Cl) player furtado,
seus pertences roubados, tem sua casa como alvo
dos ladrõezinhos de plantão, sua liberdade ceifada

pela incerteza das ruas e tantos outros crimes .Tenho
certeza que muitos outros crimes dos quais todos
dias são feitas novas vítimas, como furtos,
estelionatos, roubos, sequestros-relâmpagos,
ameaças, etc, etc etc, começam e terminam nos

Boletins de Ocorrência, instrumentos que da1am
início aos trabalhos .da polícia judiciária mas que

por conta do reduzido efetivo policial; não seguem
o trâmite natural. Chega de preservar somente a

. --

nossa vida, SEGURANÇA PUBLICA zela pelo
nosso patrimônio, zela pela riossa dignidade e

preserva, sobretudo, a.nossa paz.

•

o prefeito
Moacir Bertoldi

escreve-às quintas
nesta coluna

o mal não tem a última
•

palavra na história
•

\

do mundo. Não buscou o poder, o
mando,mas serviu à suaNação, com
um tão verdadeiro civismo que o

tornou respeitadopor todos, até seus
adversários.

Quando o Papa João Paulo II
-

estevena India, fezquestão devisitar
omemorialdeGandhi e orarpor ele,
comprovando assimquemuitos não

cristãos podem estar muito mais

perto de Deus, porque viveram de
fato o espírito do amor e da

abnegação, tão pregados porCristo.
Gandhi viveu o agir cristão.

Ninguém que hoje seja
•

preocupado coma paz e que lute em

prol de uma sociedade mais justa e

solidária deve deixar de conhecer a
fundo a vida de Gandhi; nele
encontramos método que não é

teoria, mas prática aprovada pela
História.

revistas, muitos poderiam duvidar

que realmente existiu alguém como

Mahatma Gandhi; diriam se tratar

de um mito, assim como muitos
. ,

afirmam em relação a Jesus,
simplesmente por não haver

registros de épocamais abundantes.
Gandhi foium testemunho vivo

e recente de que "é possível viver a
pazcornouma regradevida, umvalor

,

que tudo dignifica", ptincipalmente
hoje,num Inundo de tão raras figuras
públicas de autêntica grandeza
moral.

Gandhi soube divulgarbem suas

idéias, escrevendo artigos para .

jornais,mas eraumhomemde ação.
Combateu o preconceito, a

ignorância, a discriminação, e em

especial, toda forma de injustiça.
•

Soube através de seu exemplo de
vida inspirar confiança, construir a
verdadeira credibilidade que

permitiu falar com os grandes, os
poderosos, sem arrogância, mas
também sem submissão.

Quando conseguiu obter a
-

independência política da India,
Ulna dasmaioresvitórias de suavida,
não se aproveitou da situação para
tirar vantagens materiais ou a glória

Em tempos de clamor global
pela paz, recordamos aqui a figura,
ainda do séculoXX, tão próximo de

, nós, que ensinou comomobilizar as
pessoas para a solidariedade, como
lutar por objetivos realmente
elevados, por meios dignos e justos;
enfim, ele surpreendeu os poderosos

, de sua época, vivendo a paz como

um valor de vida. O seu I10me ,

Mahatma Gandhi, que significá a

Grande Alma.
Há 58 anos, o grande líder

indiano, o homem da não

violência, perdeu avida quandoum
fanático disparou contra ele três

tiros. Seu assassinato comoveu' o

mundo.
Albert Einstein declarou que

gerações futurasmal acreditarãoque
alguém como ele tenha existido ern
carne e osso. Charles Chaplin, ern
seu encontro pessoal COIn Gandhi
numa casa acanhada e humilde na

zona dos cortiços em Londres ,

quando poderia viver em palácios,
ficou admirado corno ele era tão

prático, tão objetivo nas questões
políticas e tão religioso .

Se nãohouvesse fotos e imagens
televisivas, artigos de jornais e

,

I
,

Dilamar Santos , Artista Plástico
•

. -

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25 linhas, Fonte rimes New Roman 12 e podem ser enviados por e-
mail redação@jornalcorreio�opovo.com.br, ou por carta no endereço Coronet Procópio Gomes de Oliveira 246, cep
89251 200, Caixa Postal19. E obrigatório informar nomé completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).
,

f'

Os imensos desafios da
atualidade podem ser possíveis de
serem vencidos com o conheci
mento aliado à prática e ambos
movidos pela esperança. Afinal,
repetindo as palavras do papa João
Paulo II ao se referir às atrocidades
da IIGuerra: "omalnão temaúltima

palavra na História".

I
,

,

,

I
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Poderoso
Presidente da Fundação Municipal de Meio Ambiente e ex-chefe
do Gabinete de Comunicação, Carlos Alberto Dias, não perde
oportunidade para arrotar sobre as eleições de 2004. Segundo
diz para quem quiser ouvir, ele foi o responsável pela eleição do

prefeito Moacir Bertoldi (PL). Por certo que, também, dos
vereadores eleitos pela coligação. Há quem diga aqora, que Dias
será o responsável pela queda do ,governo municipal. E não há

,

de se duvidar. Na chefia da Comunicação, por exemplo, Dias foi
um verdadeiro fracasso. Só fez piorar a relação do chefe do
Executivo com a mídia .

"

,
.

r

At· ,

J ... .l

centou. Depois de sugerir que a

proposta tenha debates mais

amplos, envolvendo, inclusive,
dirigentes de instituições do

gênero de outras cidades,
anunciou que a Acijs deverá se

manifestar oportunamente,
depois que todas as dúvidas forem
esclarecidas de maneira

convincente. O presidente da
CDL (Câmara de Dirigentes
Lojistas) Waldemar Schroeder,
foi mais direto. Abriu. sua

,

manifestação posicionando-se
frontalmente contra a Guarda

CELSO MACHADO

..

G5(� Sem incluir 13°
o IJ

'

G!)custos podem
i]c:ehegar perto de
1��$ 720 mil/ano
£2')

,
c.:.' jJ

}ARAGUÁ DO SUL- Platéia
5!tdiferente ontem à noite na

, G,:3Câmara de Vereadores para

���JíÍsSiS tir sessão de audiência
J bública destinada a discutir a

criação da Guarda Civil
. ( ,

J

Municipal, cujo projeto está no
,..,.-, _.

',·JLegislativo para votação e que
,
.

""terá um contingente de 4Ó
f\ ,r

:. '�fomens contratados através de

'� concurso público. Vários
,\ '�ecretários e servidores em cargos
e.,

comissionados ocuparam ·boa

parte das cadeiras destinadas ao
�., '

.

público. Depois de colocações
( � I I

, feitas pelo coordenador da nova
( li

�',. instituição, Francisco [unglaus,
1", sobre o papel a .ser exercido pela
(J

5,'
Guarda, que deverá atuar na

'J '" proteção do patrimônio público
eli

(escolas, postos de saúde, praças<li; j
r: ••públicas, trânsito, pronto-
, .

, , socorro, terminais urbanos e
. , ,

rodoviário e auxiliando, entre
outras coisas, ações da vigilância'

_ i:jcSanií:ária, eventos culturais e
-

.

religiosos, entre outras ativida-
,

des) seguiram-se discursos sobre
-

a iniciativa. Todos ressaltando

Marcado Explicando 1
Conforme O Correio publicou com Justificativas da cúpula
exclusividade na edição de 17 de nacional do PPS para
maio, está confirmada eleição abraçar o tucano Geraldo
para escolha do novo presidente Alckmin e, por
da Câmara de Vereadores. O o conseqüência, Luiz •

atual, Carione Pavanello (PFL) é· Henrique, do PMDB, em

candidato a deputado estadual e Santa Catarina: Lula traiu
deixa o cargo no próximo dia 30. os compromissos da
A eleição acontece em 15 de campanha eleitoral e

julho. A situação já se mexe para partiu para a continuidade
recuperar o cargo. • da política econômica

"levada, por capitulação,
Uma festa! ao paroxismo da ortodoxia

,

financeira" .Em 2005, projeto do vereador
Dieter Janssen (PP) pondo fim à

Explicando' 2prática do nepotismo na prefeitura
de Jaraguá do Sul foi rejeitado na O partido acredita que o

Câmara de Vereadores. Com' país vive o fim de um

votos decisivos da bancada que ciclo político e econômico
apóia o prefeito Moacir Bertoldi e que é preciso mudar,
(PL). Se acatado, dizem, os dois

•

com coragem e ousadia.
ônibus recebidos em pagamento Os desafios exigem que
de ISS sairiam lotados do pátio da os olhos dos governantes
prefeitura levando aparentada. este jam voltados para o

futuro e que seja virada a

Preocupação "lamentável página de
uma história criminal queEntrega da arena multiusa,
enxovalhou a República emobiliada e equipada ficou para
as instituiçõessetembro, se o fluxo de recursos
democráticas" .for garantido. Nó dia 25 de julho,

aniversário da cidade, acontecerá
Precedenteuma inauguração simbólica. A

preocupação não fica nisso. A Deferido o pedido
arena vai precisar de manutenção protocolado pela servidora
permanente. Há que quem diga e jornalista Silvia Del
que será algo em torno de R$ 30 Valle Gomide, que
mil/mês. trabalha no Senado, de

inclusão como

Muita graná dependente, para efeitos
de assistência à saúde e

Dívida ativa do Estado gira em como beneficiária de
torno de 3 bilhões, fruto da pensão, de sua

sonegação de impostos. Em companheira, Cláudia de
Jaraguá do Sul estima-se algo em Oliveira. A decisão é
torno de R$ 12 milhões, inédita na história da
ressalvando ser esta apenas uma instituição. Caso
parte do montante devido e já semelhante já havia
apurado em investidas da ocorrido na Câmara dos
fiscalização da Fazenda estadual. Deputados.
Sonegação de impostos é uma

instituição nacional e tem deixado 'Não podemuita gente rica.
Gerardo Grossi, ministro

Fala o kaiser
do TSE, foi rápido na

resposta quanno
•

•

"Todos aqui me conhecem, eu questionado por dirigentes
não entro pela metade em de partidos políticos se

nenhuma campanha. O meu seria permitido o uso de ,.,

candidato ao qoverno do Estado placas de até quatro
tem nome: se. chama Luiz metros quadrados,
Henrique da Silveira". A frase é emendadas umas às
do senador Jorge Bornhausen, outras, formando uma só

,

pronunciada durante a mensagem de candidatos:
convenção estadual do PFL para "Seria uma fraude". Como
homologar Raimundo Colombo se sabe, outdoors estão
ao Senado e a nominata de proibidos e placas só em

candidatos a deputado. propriedades particulares .

,

.Civil. "Prover a segurança

publica é papel do Estado e não

do município", disparou o

dirigente lojista. Para ele, 40
guardas não vão substituir um

contingente de 170 homens da
PM. "E, mais: apenas 20 deles vão
estar trabalhando, efetivamente,
a cada turno, obedecido o

necessário rodízio de 24 horas
trabalhadas e outras 24 horas de

folga como manda a Lei". Os
I custos só com salários não foram

•

anunciados pelo coordenador da
Guarda, mas estima-se que

chegue à casa dos R$ 60mil/mês.
O que daria, em tim ano, sem.

incluir 13° salário e obrigações
sociais, R$ 720 mil. "Não cabe à '

prefeitura gerar empregos e, sim,
à iniciativa privada", espetou

,
,

Schroeder.

, Projeto que cria Guarda Civil foi criticado duramente audiência pública
,

Militar e a Guarda Civil. "E
bastante comum o Estado se

desobrigar cada vez mais de _

assuntos de sua competência e a

comunídade assumir. Teremos; de
fato, garantias de que o Estado

que a instituição aliviará a Polícia
Militar, hoje com contingente
insuficiente e assumindo funções
que não são responsabilidade
dela. Mas o vice-presidente para

, Assuntos de Segurança da Acijs
(Associação Comercial e

Industrial) Nilton Roque Zen,
tratou de restabelecer a condução
do assunto para um patamar real
e palpável. Questionou, por

exemplo, qual seria a relação
custo-benefício e a possibilidade
de conflitos entre a Polícia

, .

repassara recursos para supnr
custos que a PM deixará de ter?",

. ,

indagou Zen. E prosseguiu: "E de
,

se acreditar na eficácia daGuarda,
que vai' enfrentar bandidos
desarmada? Tenho dúvidas de que
possa existir poder de fiscalização
sem o poder de polícia", acres- .

,

•

,

:;�'Jucanos confirmam aliança com PMOB e PFL em clima de festa
i,J(i(
• FLORIANÓPOLIS (CNR/

'::)'ADI) - Os tucanos confirma-
C) f,(

� ram a aliança com o PMDB e
(1 '3,

PFL durante. a convenção
��-Jestadual do partido realizada

(G';ontem no hotel Castelmar, ern
I.)": P'lorianópolis. O PSDB
Cf
"� indicará o senador Leonel

()!': Pavan para o cargo de vice na,
2( "

" -chapa que tem Luiz Henrique
':,()da Silveira (PMDB) como
(_ I \ -

(

candidato ao Governo do
.... ,- .

G\ ) r \

;('
Estado e o ex-prefeito de Lages,
):zaimundo Colombo (PFL)

é:l1J[p'ara o Senado. Na chegada, o
[1 ['1

G ' senador procurou amenizar o

). mal estar causado durante seu
r" F_�,
,� -'

discurso na convenção do
.. ,
-

'PMDB, realizada no último

domingo,
.

quando cobrou

promessas do governador.
"Agora sou Pavan, Paz e

Amor", brincou com os

jornalistas que o cercavam, "O

[1 l( jgovernador Luiz Henrique sabe

que poderá contar comigo.
Principalmen te nas horas
difíceis. Nos momentos fáceis
nem quero estar por perto",

•

ressaltou. Balões em azul e

não terem essa oportunidade",
afirmou Pavan.

Pelas C011tas das lideranças
partidárias, realmente os

tucanos são os que mais perde
m espaço com a coligação para:
deputado estadual. Saindo
sozinho, o PSDB poderá contar
com até 40 candidatos. No caso

de coligação, esse número cai

pela metade. O mesmo fato

.

acontece na disputa para a

Câmara dos Deputados. PMDB
e PFL perdem pouco com a

coligação na chapa pro

porcional. O número de vagas

para os pemedebistas oscila
entre 30 a 35 para a Assembléia

Legislativa e para os pefelistas
entre 21 a 25. Para a Câmara

Federal, já há Ulna definição.
PMDB lança 12 candidatos e o

PFL indica 8.

_

Além das limitações no

número de candidatos causa-

das pela coligação, outro fato
também ajuda a diminuir ainda
mais as pretensões de muitos

,

políticos.' E que pela legislação
eleitoral, 300/0 das vagas devem
ser preenchidos por mulheres.
Até hoje nenhum partido de
Santa Catarina conseguiu
alcançar essa marca. Neste

caso, o problema é que a vaga
não preenchida fica em branco,
não podendo ser ocupada por
homens.Em caso de vitória, o

senador Lenoel Pavan já avisou
que renuncia o cargo no final
do ano. Assume, então, em seu

lugar, Neuto de Conto, do
PMDB. A Convenção dos
tucanos foi marcada pela
presenças de suas principais
lideranças, entre elas, o pre
feito de Florianópolis, Dário
Berger e 'representantes das
bancadas estadual e federal.

•

(Marco Aurélio Gomes)

, ,

amarelo enfeitavam o auditório '

do hotel que ficou pequeno

para o número de militantes.
O que ficou para definir na

convenção dos tucanos era se

o partido também coligaria na

. chapa proporcional. O PSDB
decidiu sair sozinho para
concorrer as vagas da Assem
bléia Legislativa. O partido já
vem estimulando, há algum
tempo, a candidatura de vários

correligionários para que a sigla
pudesse contar com um uni-

•

verso maior de votos, ajudando,
desta forma, a eleger os

candidatos mais votados. "Tem
companheiros que saíram de

,

outros partidos para concorrer

no PSDB. Não seria justo eles

-('s·,-----------------------------------------------------------------------__--------------------------------------------------------------------------i'" ' I

.(�c' ,...-----------------------------------.,..------------__,..-----------------------------------------------...,

COMUNICADO APAE •

.
,

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

,
.

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

t__
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Pressão
Secretários de Planejamento, Valéria Verbinem, e de Obras, Valdir
Vick, viàiararn ontem a Brasília para verificar andamento de

projetos e convênios e a previsão de liberação de recursos para
Guaramirim. Ainda ontem tiveram audiência com o ministro de

,
.

Planejamento, Paulo Bernardo, sobre o projeto para implantação
do sistema de transporte coletivo próprio do município. Se o

recurso não for liberado até amanhã, só no ano que vem. Dia 30
é o prazo máximo para liberação de verbas do governo federal

por se tratar de ano eleitoral.

O projeto
o projeto foi
encaminhado ao

BNOES em 2003, ainda
no primeiro mandato do

prefeito Mário Sérgio,
. Peixer (PFL). Foi .

aprovado pejo banco,
mas depende do aval
da União. Prevê
financiamento de R$
8,9 milhões, com

.

contrapartida da
Prefeitura para totalizar
os R$ 15 milhões.
Guaramirim não dispõe
de linhas municipais.
Todas as existentes têm
como destino Jaraguá•

do Sul, onde fica a sede
da Viação Canarinho,
empresa
concessionária do

•

Fim
Falando em Barra Velha, o

município ficou sem

transporte coletivo
urbano. A empresa
Bavetur, responsável pelo
serviço, comunicou seu

fechamento alegando falta
de apoio da administração
municipal. E, também,
falta de estrutura da

,própria cidade para
sustentar o serviço, em

outras palavras, poucos,
passageiros. Sem a

Bavetur, os usuários
ficarão sem coletivo nos

finais de semana, porque
a frota da Prefeitura só
funciona nos dias úteis.

Entidade
Aprovado na sessão de

terça-feira, projeto de lei
de autoria do líder da
bancada do PMOB, Osni

Bylaardt, que declara de
utilidade pública a

Assistência Social Unidos
pelo Povo. A entidade,
formada por moradores da
Corticeira, atua na

distribuição de cestas
básicas e outros auxílios
às famílias carentes. O
bairro; um dos maiores de

Guaramirim, enfrenta

problemas sérios de infra
estrutura.

•

serviço.

Audiência
Secretário de

Admínístraçao e

Finanças, Marcelo
Oeretti, e o contador
Rolf Antonius Júnior

prestaram contas do

primeiro quadrírnestre .

. de 2006 da

administração
municipal em audiência
pública, terça-feira, na

Câmara de Vereadores.
A arrecadação de

janeiro a abril foi. de R$
9.902.329,09, cerca de
R$ 130 mil a menos do

projetado para que o

município alcance a

previsão dê receita de
R$ 30 milhões este
ano. A diferença entre
receita e despesa deve
ser suprimida
facilmente nos

próximos meses,
informaram.

•

Termômetro
•

E fato. Vereador de um

dos municípios da .

microrregião, durante
sessão recente do
Legislativo, tentou
despistar, mas não

conseguiu. Para falar.
duas ou três palavras
sobre assunto irrelevante
durante a dita tribuna
livre, precisou ler. Nada
diferente da maioria, mas

vale a pergunta: Como é

que alguém que não

consegue sequer formular
uma frase de improviso
pode defender os
interesses da população
com argumentação
c o n s i ste nte?

\

Nepotismo
Câmara de Vereadores
de Barra Velha deve
votar amanhã projeto
de emenda à Lei
Orgânica que proíbe a

prática de nepotismo na

administração pública
do município. Assinam
a proposta os

vereadores üalete
Vieira (PFL), Oleias
Nogaroli e Claudemir
Matias, ambos do
PMOB. Comissão
especial instltulda em

maio para analisar a

constitucionalidade da
matéria deu aval. Se
aprovada, fica proibida
a nomeação de

parentes do prefeito,
vice-prefeito e

vereadores para cargos
de confiança, igualzinho
aquele que foi

engavetado em Jaraguá
do Sul no ano passado.

Cancelado
Audiência entre os

. .

prefeitos Moacir Bertoldi

(PL) e Felipe Voigt (PP)
que acontecerla ontem foi
cancelada, informou o

vereador Valmar Pianezer

(PFL). A reunião iria'
tratar sobre possível
parceria entre as

prefeituras de Jaraguá e

Schroeder para projeto de

construção de passarelas
nos dois lados da ponte
sobre o rio ltapocuzlnho,
que liga os dois

. municípios. Nova data
será marcada.

,

.
'.

,

O CORREIO DO POYO '

FORA DA PAUTA: PROJETO ESTAVA PREVISTO PARA SER VOTADO NA SESSÃO DE HOJE
-

r .

�------------------------------------------�

CESAR JUNKES

I
I
a

Presidente informou que emendas serão apresentadas à lei vigente

CAROLINA TOMASELLI

� E anuncia criação de
. �

uma nova comissao

para analisar LO e

apresentar emendas
GUARAMIRIM - Depois de

rejeitadas as seis emendas

apresentadas por ele ao novo

•

. texto da Lei Orgânica, o

presidente da Câmara de

Vereadores, Marcos Mannes

(PSDB), decidiu retirar da pauta
.

o projeto que dá nova redação à
Lei Orgânica do município. Na
sessão desta noite, ele deve

.

nomear uma nova Comissão

Especial
.

para analisar e

apresentar as emendas à LO. Os
três integrantes (presidente,

Irês Câmaras da microrregião
entram em recesso na segunda

DA REDAÇÃO Três

Legislativos da microrregião
,

entram em período de recesso

parlamentar a partir de

segunda-feira. Os vereadores de
Corupá, Guaramirim e

Massaranduba ficarão de férias

por 30 dias, até 31 de julho. Já as

Câmaras de Jaraguá do Sul e

Schroeder só entram em recesso

em 15 de julho, também
retornando no dia 31. Nestes
dois municípios, foram

aprovados projetos reduzindo o

recesso 90 para 45 dias, sendo
Schroeder pioneira no Vale do

Itapocu.
Em Guaramirim e

Massaranduba, a última sessão

do período legislativo acontece

hoje. J á a de Corupá será na

segunda-feira, mas não será

ordinária, com votação de
•

projetos, indicações ou
requerimentos. A sessão solene
será realizada no Seminário

Sagrado Coração de Jesus, a

partir das 19 horas, em

comemoração 'ao centenário do
•

Orquidário Alvim Seidel. Neste
. ". . .

murucipio, assim corno em

Massaranduba, os vereadores da
atuallegislatura não sinalizaram .

pela apresentação de projetos
propondo a diminuição do
recesso ..

Diferente de Guaramirim,

onde a elaboração de um novo

Regimento .lnterno e Lei

Orgânica para o município
trouxe à tona as discussões em

.

torno das ditas férias dos
vereadores. Inicialmente, as

bancadas do PMDB e PP
defenderam diminuição do
recesso para 55 dias e, as do
PSDB e PT 30 para dias.

Chegaram até a apresentar
emendas, mas retiraram diante
do impasse em tomo do texto

da nova LO, que pepistas e

peemedebistas alegam ser

inconstitucional.
O vice-presidente da Casa,

Evaldo Junckes (PT), o Pupo,
prometeu recentemente

apresentar o projeto no segundo
semestre. Na legislatura, o

petista e o vereador Salim

Dequêch (PFL) propuseram a

diminuição de 90 para 30 dias.
O projeto foi rejeitado, inclusive
com voto contrário do vereador
Osni Bylaardt (PMDB) que,
assim como Junckes, foi reeleito
vereador. Agora, Bylaardt
garante votar a favor, No ano

passado, Junckes voltou a

protocolar omesmo projeto, que
nem chegou a ser votado porque

• • •

eram riecessanas sets

assinaturas e só tinha três, corno
constatou a bancada do PP à
•

epoca.

I

I

•
I

relator e membro) terão prazo
máximo de 45 dias, a contar do
início do retorno ao período
legislativo, teoricamente em 1 o

de agosto.
A nova comissão vai propor

alterações e apresentar emendas
à legislação vigente, como

queriam as bancadas do PMDB
e PP. A CE anterior, criada em

25 de maio, deveria analisar e

sugerir emendas a um texto
,

novo da Lei Orgânica, redigido
por empresa, de assessoria

jurídica contratada pela
Câmara, a um custo de R$ 14
mil, com aval dos vereadores.
Peemedebistas e pepistas
alegaram inconstitucionalidade
e, por isso, pediram vistas ao

projeto da nova LO na sessão

do dia 13 e depois rejeitaram as

emendas colocadas em votação
nó dia 20. No entendimento
deles, as emendas deveriam ser

apresentadas à LO vigente e não

urnanova LO, que necessitaria,
segundo eles, da aprovação de
uma resolução para formaçãq de
urna constituinte.

J á o presidente da Casa, Jom
apoio, do vice-presiderite ,

Evaldo Junckes (PT), negou

inconstitucionalidade, e frisou

que primeiro são votadas as

emendas para depois ser

apreciado o projeto. Ele também
disse que o papel dos vereadores
é justamente comparar a� lei
atual com o novo texto e fazer
as adequações, alterando e

revogando artigos e

apresentando emendas. Mas,
.

ameaçado pelas bancadas> do
PMDB e Pp, que somam seis

vereador e s e prome te.ram

rejeitar o projeto, Mannes
recuou. "Infelizmente alguns
vereadores desvirtuaram o

processo", lamentou o tucano.

Segundo ele, caberá a nova

comissão adaptar à lei atual o
,

para o novo texto, �ue estana

suprimindo dezenas de artigos
da lei atual. Também

argumentaram que assinaram

um ofício autorizando à Mesa
Diretora a apresentar emendas
ao Regimento Interno e Lei

Orgânica, e não a elaboração de

. . �

novo texto, que, na opiruao

dele, promove mudanças que

permitirão aos vereadores ter

mais autonomia no exercício de
suas funções. Individualmente
ou em conjunto, os vereadores
também poderão apresentar
emendas.

•

•

Vereadores aprovam reajuste'
-

-

salarial dos diretores de escola
DANIEL NEVES

•

•

t
•

cf

I. '

{

f" -

•
•

ill. ,_w:-, . "0

Líder do Pp, Germann foi o interlocutor entre vereadores e administração
,

GUARAMIRIM - O projeto de
lei complementar que trata do

reajuste do salário dos diretores
das escolas e dos centros de

educação infantil da rede

municipal foi aprovado em ,

,

.

primeiro turno na sessão de terça-
feira. A votação, foi unânime,
com exceção dos vereadores
Maria Lúcia Richard (PMDB) e

Luiz Antônio Chiodini (PP), que
não compareceram à sessão. O
aumento será concedido no

salário já deste mês; que deve ser

pago na sexta-feira, e passará de

R$1.061,42paraR$1.556,75. Na
quinta-feira, o PLC será votado
ern segundo turno.

O projeto já havia sido
encaminhado pelo Executivo e

colocado emvotação na sessão do
dia 13, quando foi rejeitado com

cinco votos das bancadas do

PMDB, doPT e PSDB.Naocasião,
•

os vereadores votaram contra

porque o projeto original embutia
a criação de um cargo de assessor

para a Secretaria deAdminístraçâo
e Finanças. Depois, na sessão do
dia 22, com presença dos diretores
de escola, o líder dá bancada do Pp,
Alcibaldo Germann, pediu que o

projeto fosse novamente colocado
em votação, com base no artigo
52 da Lei Orgânica do município.
O vice-presidente daCasa, Evaldo
Junckes (PT), lembrouque o artigo
exige o envio de novo projeto.
Imediatamente, vereadores da
base aliada da administração
trataram de colher as assinaturas

para ofício fazendo a solicitação.
As bancadas de oposição exigiram,
entretanto, que fosse suprimido do
projeto a criação do cargo de

confiança .
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REVISTA EXAME: EDiÇÃO COMEÇA A CIRCULAR HOJE

•

-

CARLOS BRANDAO
r

j

; I � Presidente Décio
•

,;) da Silva recebeu

P\)p 'prêmio ontem
"18m São Paulo
" c, '-

:' � }ARAGUÁ DO Sui. - Mais

.. um prêmio para uma galeria,
I certamente, abarrotada de
,l·jtroféus. A Weg foi eleita a

_"dllelhor empresa do país no

:.: segmento Mecânica, pelo
i� ranking da Revista Exame
; .Me lhores 'e Maiores, uma

J publicação da Editora Abril,
- que está chegando a sua 33ª

�' edição em 2006. O 'prêmio foi
l! .entregue na noite de ontem, em

•

GJ 'cerimônia realizada no Clube
e Monte Líbano, em São Paulo,
o�, ao presidente da empresa,
· Décio da Silva. "Uma
(I, verdadeira prova de fôlego",
s declarou Décio. As melhores

· .

o empresas do Brasil foram
o: premiadas pelo anuário, da
:; , Revista Exame. Selecionadas a

,

1"1 partir de uma série de critérios
•

"J, econômico-financeiros, . as

:;1 .cornpanhias são destaque do
,'J .anuário empresarial, o imais

jJ. 'amplo do Brasil.
O presidente daWeg, Décio

da Silva, participou da
cerimônia de premiação ao lado
de diretores da empresa e

também de alguns dos maiores

clientes e amigos da empresa.
Para ele, o reconhecimento da

Weg como amelhor empresa do
, .

e:'{ ,

Brasil em seu segmento é uma

prova de que as dificuldades
enfrentadas no ano de 2005

\

}ARAGUÁ DO SUL - Chega a

R$ 600 mil o valor investido pelo
_' Grupo Breithaupt em projetos
r , sociais, esportivos e institucionais,
c-, somente entre 2005 e 2006. Os
.'

f; .:
números foram divulgados no

8:
início desta semana pela empresa.

';."
e são resultado de projetos

,

, contemplados por leis estaduais deI _
.

(;!' incentivo e captados através do

", Fundo Social, Fundesporte e
�,� .

(,C, Funturismo.No ano que completa
,"

, )
oito décadas de fundação, o grupo

,r faz questão de ressaltar que seu
J.

,.,. crescimento e sedimentação no
..lo' �

· ,i norte de Santa Catarina só foi
.\. .

.-; possível graças ao apoio da
· '

.

comunidade. "Através de ações de
,�

" investimento em projetos que tem
.'

reflexo nesta comunidade, o
..

r;; Breithaupt tenta retribuir a

confiança que sempre nos foi

depositada", ressalta o gerente de

marketing da empresa, Thiago
· ,

(,j Sarmanho. "Nosso objetivo é

.)í. contribuir para o desen-

volvimento", completou. (C B)
.

RAFAEL GÜNTHER

o presidente da empresa, Décio da 'Silva diz que prêmio é uma prova de fÔlego

foram transpostas graças aos

valores de disciplina e a cultura
de investir sempre nas pessoas,

sempre presentes do dia-ardia
da empresa. "Esses fatores,

,

aliados à nossa estratégia de

internacionalização, que torna

nossa presença cada vez mais

global, são decisões certeiras",
orgulha-se. Em Santa Catarina,
somente a Tigre, de Joinville,
também foi selecionada como

.

melhor no segmento de
materiál de construção.Veja
abaixo a lista completa das 20
melhores empresas de 20
diferentes setores:'

•

.'".".__"_ ••• ' •• "_•• "�" ••• "' •••• ' •••••••••• '_._'_""'W_""'_'_,'_'" _ .• ",,,.,,_. •• " •• , ••• ,_., •••••• , •••••_ ,•• , ••-r-: .. _ , , .. ' •.. __ _., .• ' •..•. ,,"' , , .•... ,.. . ' .. '''"'"'�.''.'',.'' .. , '' '' •.....,,' .•."'''., ''"', .. " , .,.._.,.• ' .. " ...• "." .. , ,'•. ,__ ,._ _ . ., _._ .....•. '., .. , '.. . _..•. ' .. ' "."._' __.,_,.�,., .. , .. , ,._."
.

.

As melhores de 2006

General da Infantaria verifica
de perto o 14° Batalhão da PM

}ARAGUÁ DO SUL - O
Batalhão de Polícia Militar de

Jaraguá do Sul foi vistoriado na
,

manhã de ontem, 28, pelo
General JoãoTranquillo Beraldo,

,

também comandante da 14ª
Brigada de Infantaria Motori
zada. Depois de ver de perto a

infraestrutura, o armamento, os
veículos e os projetos daPM local,
o representante do exército

brasileiro comentou que a região
tern segurança pública privile
giada e nível social elevado.

A inspeção, classificada por
-

Betaldo como "visita' de
•

cortesia", teve o objetivo de

traçar urn panorama sobre o
.

,

Batalhão. O general e a equipe
que o acompanhou devem

organizar as informações obtidas
em um relatório, posteriormente
encaminhado ao alto escalão da

Infantaria, COIn sede estadual em
Florianópolis. '

Para o comandante da 14ª
Brigada Motorizada, as arrnas

INVESTIMENTOS
PATROCINADOS
PELO GRUPO:
• R$ 104 mil para o Grêmio

Esportivo Juventus
• R$ 100 mil para a retormulação

do ginásio de esportes Arthur
Muller

• R$ 100 mil para a Olesc

Olimpíada Estudantil de Santa
. Catarina e a fase regional dos

Joguinhos Abertos
• R$ 95 mil para a divulgação .

\' regional através de ações do
Convention Bureau

• R$ 90 mil para divulgação
turística de Santa Catarina

• R$ 50 mil para a Fundação
Municipal de Esportes de

Jaraguá do Sul
• R$ 34 mil para o Campepnato

Brasileiro de Basquete Juvenil,
que acontece em Jaraguá do
Sul

• R$ 30 mil para patrocínios
esportivos na cidade de

Brusque, onde a empresa
tambémestá instalada.

•

usadas pelos policiais militares na
.

área de cobertura do Batalhão

jaraguaense (Campo Alegre,
Corupá, Guaramirim, .Massaran
duba, RioNegrinho, SãoBento do
Sul e Schroeder) são de "altíssimo

.

nível". As vistorias organizadas
pela Infantaria são feitas

•

anualmente.
.

Além de apresentar a infra
estrutura e as condições dos

equipamentos, o Coronel Brõe

ring também disponibilizou ao

General Beraldo um documento
com os números da atividade
anual do Batalhão. Em 2005, a

central de operações recebeu
199.036 ligações, sendo que destas,
mais de 43 mil resultaram em

ocorrências atendidas. Ao todo,
, .

no mesmo período, os policiais
encaminharam 10.686 pessoas à

Delegacia por causa de crimes

diversos. O 14° Batalhão conta
.

atualmente com 164 profissionais,
61 viaturas, 39 motocicletas e dez
bicicletas. (Kelly Erdmann)

"

• CORREIO ECONOMICO

Palestra
A Acijs e a Sociesc promovem na próxima sexta-feira, dia 30,
um café da manhã com palestra focada no tema 'Inteligência (e
emoções) competitiva (e cooperativas), às 7h30min, no Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul. O tema será apresentado por
Paulo de T. Mendes Luna, engenheiro mecânico pela
Universidade do Ceará, mestre e doutor em engenharia de

produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, tendo
ocupado a direção técnica e geral do órgão responsável pela
área de ciência e tecnologia do estado catarinense no período
de 2000 a 2002. O evento é aberto a empresários, executivos,
profissionais de todas as áreas 'e demais interessados no tema.
Informações e inscrições pelo telefone (47) 3275-7059 ou,
pelo e-mail capacitacao2@acijs.com.br.

1".

• INDICADORES ECONOMICOS

Entre os mais caros
o Brasil é um dos países mais
caros para se viver na América
Latina, segundo dados preliminares
de uma pesquisa que compara
dados de dez países da região,
realizada em conjunto por institui

ções intemacionais. O levanta
mento, divulgado ontem pelo Ins
tITuto Brasileiro de. Geografia e Esta
tística (IBGE), revela que o Brasil só
perde, e por pouco, para o Chile
quando comparados os preços de
uma mesma cesta de produtos e

serviços. Se uma pessoa comprar
ou contratar os mesmos ITens nos
outros OITO países pesquisados (Ar
gentina' Bolívia, Colômbia, Equador,
Paraguai, Peru, Uruguai e Venezue
la), encontrará preços mais b'qixos.

Aqui
O nível de preços do Brasil é 14,20/0
'mais atto do que a média dos
vizinhos, enquanto que no Chile os

preços desses mesmos produtos e
• serviços são 17,7% mais caros do

que a média regionál. Por exemplo,
paga-se relativamente mais nesses

dois países para se ter um telefone.
Por aqui, os eletrodomésticos
também são comparativamente
mais caros do que nos outros

países.Uruguai (8,00/0) e Venezuela
(1,3%) também apresentam preços
acima da média. O custo é mais
baixo na Bolívia, cujos preços

•

equivalem quase à metade (53,8%)
dos precos registrados nos

, .

vizinhos. O país é seguido por
Paraguai (57,4%), Argentina
(77,5%), Colômbia (85,3%), Equador
(85,7%) e Penu (85,8%).

Na mesa

"

�;�: 600 mil via lei de incentivo
�

�;,
�.-,
."
!.
"

•

As empresas que se destacaram em 20 setores da economia I.

• I

Empregados \
•

Setor, Empresa Estado Faturamento (em US$ milhões)
Alimentos, Bebidas e Fumo Souza Cruz RJ 3,350,3 6.569 I

!
Atacacc e Comércio Exterior Tambasa 1 MG 253,5 1.023f ' !

Automotivo Fiat MG 5.609,2 8.506
, :\: i

Comércio Varejista Lojas Americanas RJ 1.170,3 9,282
•

IConfecções e Têxteis Alpargatas SP 570,8 • 11.397
1Construção Queiroz Galvão RJ 515,6 9.193
IEletroeletrônico Semp-Toshiba AM AM 597,6 1.287 •
,

1

Farmacêutico, Higiene e Cosméticos Natura SP i .336,7 i ,294
Material de Construção Tigre se 599,9 2.547 I

i
Mecânica Weg Indústrias SC 1.095,7 12, i 36 I

.

{ , Mineração' MBR RJ 1.457,4 , . 3.423 I•

I
Papel e Celulose Suzanó BA 1.229,1 3.283 1

•

IPlásticos e Borracha Pirelli Pneus BA 1.516,4 6.798 I

Química e Petroquímica Petrobras RJ 61.457,5 40.541
Serviços de Transporte Gol SP 1 ,187,3 5,456

Serviços Diversos Redecard SP 562,0 834 i
• 1

Serviços Públicos AES Tietê SP 574,2 272

Siderurgia e Metalurgia' Amsted Maxion SP 599,7 4.329 I
I

Tecnologia e Computação Positivo PR 308,7 723

Telecomunicações Vivo-ES . ES 258,2 115
..

\
{

..

1A edição 2006 de Melhores e Maiores começa a circular hoje. A versão online do anuário, com dados financeiros
, .

de milhares de empresas desde 1973, esta disponível para assinantes Exame e do serviço premium no site www.exame,com,br.

.. I
I

• •

EURODOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,218 . 2,220 It COMPRA VENDA

PARALELO 2,293 2,390 It 2,793 2,795
PESO (Argentina)

TURISMO 2,167 2,330 It
0,721 0,730

•

,

A carne é muito mais cara no

Chile do que em países qúe
produzem esse produto', como
Argentina e Paraguai. O café, por
sua vez, é relativamente mais
caro no Chile e no Uruguai, e mais
barato no Brasil. Jantar fora é mais
barato no Brasil, na Bolívia,
Paraguai e Colômbia, mas é caro .

nos países com a maior renda per
capita (Argentina, Chile e

Uruguai).Produtos farmacêuticos
.

são caros no, Unuguai e no Brasil,
porém baratos no Chile e no

Equador.

Sob rodas
Veículos automotores são mais
baratos no Chile e na Argentina,
porém, no Brasil, que é o maior

país produtor, os preços não estão

10l'1ge da média regional. Livros
são caros no Chile, Brasil e
Venezuela, porém baratos na

Argentina. Equipamento de ,vídeo e

produtos eletrônicos são mais
baratos no Chile e na Colômbla. A

pesquisa, chamada de Programa
,

de Comparação Intemacional, foi
divulgada ontem pelo IBGE e

criada pelo Banco Mundial (Bird).
Em 2003, o Bird iniciou uma

versão mundial do programa com
o objetivo de medir as paridades
de poder de compra, os níveis
correspondentes de preço e

volume do Produto Intemo Bruto

. (PIB) numa base comparável para
mais de 100 países, agnupados
em 5 regiões; sendo uma

. referente à América Latina.

• PONTOS OSCILAÇÃO
" BOVESPA 34.384 1,340/0
" DOW JONES (N. York) 10.973 045%

" MERVAL (B. Aires) 1.632 2100/0

It NIKKEI (Tokio) 16.951 ·1,39%

• LOTERIAS

0,694

'�i$';�é" ::

f_ CUB maio

R$863,55

concurso: 776
•

03 -15�- 35 • 41- Sf - 60

concurso: 632
03 . 08 - 09 - 28 . 32 . 35 - 36

38 - 42 - 43 - 59 . 62 , 64 - 68

18 - 88 . 89 - 94 - 95 . 97

•

concurso: 04048
1° Prêmio: 67,118
2° Prêmio: 46,365
3° Prêmio: 55.632
4° Prêmio: 33.745
5° Prêmio: 72.639

•

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

Presos em flagrante
Dois homens foram presos por volta das 19h de terça-feira. A
polícia foi avisada de que um rapaz/teria furtado um gabinete de

computador de um estabelecimento comercial na Av. Getúlio
" Vargas. Nas proximidades do Shopping Breithaupt, foram
v

" localizados os dois bandidos em posse do gabinete 'na cor preta,
-

, no valor aproximado de R$ 1.700,00. S:C.L., 22 anos, e E.F.O.,
-

"
22anos, foram detidos em flagrante e levados a Delegacia. Os
dois estavam em liberdade provisória do Presídio de Jaraguá do
Sul, .

,
,

. Furto ,de•

•

_-, bicicleta I
I
J Foi furtada uma bicicleta
,

marca WRp, aro 26,
. ,

modelo Tropical de cor" .

" preta. O furto aconteceu' .

, por volta das 2h de terça-
-' feira quando a bicicleta
, ·

estava dentro do Edifício
Mathedi, na Rua João

, Planincheck,
<,
-

Ferlda
Uma motociclista de 40 anos ficou
ferida na mão e no pé esquerdo após
bater contra um carro na noite de

segunda-feira. Ela foi levada ao

. Hospital São José. O acidente
aconteceu na Rua Walter Marquardt,
Bairro Barra do Rio Cerro.

-,

Queda de moto
Um motociclista de 45 anos sofreu
uma queda por volta das 19h de

,

segunda-feira, Ele foi levado ao

Hospital São José com suspeita de
fratura nas costelas, A queda

,

aconteceu na Rua Francisco Greter-,
Bairro Ribeirão Cavalo,

, ,

Furto de
bicicleta II

(
-,

Furtaram nessa terça-
.; feira uma bicicleta
;. Monark, modelo Tropical
.: de cor preta, que estava

no bicicletário do Hiper
o 1,99, na Avenida
o'

Marechal Deodoro da
Fonseca.

,

Suspeita de fratura I

o ciclista L.S., 22 anos, se envolveu
em um acidente com o carro Fiat

Uno, placas MAV 0089, na Rua"
Ângelo Rubini, Bairro Barra do Rio
Cerro, O rapaz foi levado ao Hospital
São José com suspeita de fratura no

braço direITo. A colisão aconteceu por
volta das 17h de segunda-feira.

c

,

•

�� No Shopping
Furtada uma bicicleta
marca Calai, aro 26,
modelo feminino com

cesto. A bicicleta estava
no estacionamento do
Shopping Breithaupt. O

",'

:;: furto aconteceu às
7h30min dessa terça
feira. •

•

Preso em flagrante
Detido o rapaz L.A.L., 19 anos, pego

•

em flagrante furtando dois frascos
de Loção Hidratante, marca Nivea

Body, cada um no valor de R$ 9,40.
O furto aconteceu na Loja de
Conveniências do Posto Mime da
Rua Walter Marquardt. O fato foi

registrado pelas câmeras de

segurança às 20h15min de

segunda-feira.

Furto em veículo
Furtado de dentro de um

veículo o aparelho de CO

Player marca Powerpack,
modelo FHX 9680. O carro

estava estacionado na

Rua Venâncio Silva Porto,
Bairro Nova Brasília. O
furto aconteceu por volta
das 19h dessa terça,,.

�� sendo que não havia
sinais de arrombamento
no carro.

Acidente
Acidente entre carro e bicicleta na

manhã de segunda-feira, deixou um

ciclista de 42 anos machucado nas

costas. O acidente aconteceu na

Rua Adolfo Antonio Emmendoerfer,
Bairro Barra do Rio Molha.

·

• FALECIMENTOS

EM 2006: BOMBEIROS JÁ ATENDERAM 1.139 OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO
-

DAIANE ZANGHELINI

� Maioria das colisões
envolvendo veículos
no município .são
entre carro e moto

.

}ARAGUÁ 00 SUL - Dezenas
de pessoas compareceram ontem

à tarde ao enterro do jovem
Maicon Robson Beyer, 20 anos,

quemorreu na tarde de terça-feira
após colidir com ummicroônibus
na Rua Amandus Rengel, Bairro
Rio da Luz. Maicon pilotava sua

motocicleta quando se perdeu em
uma curva e invadiu a pista
contrária. Ele teve traumatismo
craniano e sofreu várias escoria

ções pelo corpo, especialmente
no rosto e nos braços.

Bastante abalados, os pais
Osmar, 44 anos e Bernadete, 42,
não puderam conter as lágrimas
e ficaram todo o tempo junto dos
filhos Carlos Eduardo Zimmer

mann, 23, Kerlin Beatriz Beyer,
17, Taise Beyer, 15, e Luiz
Gustavo Beyer, S. Uma das primas
de Maicon, Patrícia Zimmer-

•

PIERO RAGAZZI OE FREITAS

Familiares e amigos se'despediram de Maicon ontemmuito emocionados

mann, IS, disse que ele era um

rapaz divertido, espontâneo,
trabalhador e cheio de planos

,

para o futuro. Patrícia conta que
o jovem se dirigia para o

Frigorífico Mathias (011de
trabalhava) após assistir o jogo do

.
.

Brasil na casa de um: amigo. Ela
acredita que Maicon estava em

alta velocidade e que provavel
mente por isso perdeu o controle
da direção. �

Ao contrário do que foi

informado à equipe de repor

tagem de O Correio do Povo, e

publicado na edição de ontem,
Maicon não tinha namorada e

morava com a família 110 Bairro
Garibaldi. "A última imagem que
levamos dele é a sua alegria e

amizade. Maicon vivia sempre,

rodeado de amigos", comentou a

tia do rapaz, Rosemeire

Zimmermann, 31.
De forma trágica, Maicon vem

.

, - .

se somar a preocupante estatística

- "

O CORREIO DO POVO

•

•

•

sobre a violência no trânsito de

Jaraguá do Sul. Relatório do

Corpo de Bombeiros Voluntários
constatou que, do mês de janeiro
até o dia de ontem, aconteceram .

1.139 atendimentos a acidentes
envolvendo pedestres, ciclist, e
motoristas. Destes, 227 foram
entre Garro e motocicleta.�O
número de vítimas fatais em

acidentes de trânsito neste ano,
entretanto, não foi divulgado no
levantamento.

. 1

Ano passado, a Divisão de
. Trânsito nomunicípio constatou
que aconteceram 44 mortes, o
que significa quase quatro por,

. mês. No ano de 2004, a violência
no trânsito fez Jaraguá do Sul

•

destacar-se como o município
catarinense mais violento no

Estado em mortes por acidentes
de trânsito e o terceiro no país,
ficando atrás somente de Campos
dos Goytacazes. (RJ) e

Rondonópolis (MT). A Divisão
de Trânsito ainda não tem

estatísticas para informar' se
Jaraguá do Sul ainda ocupa a

mesma posição no ranking.
•

•

Colisão na BR�280 deixa ferido grave e causa congestionamento
GUARAM:nuM - Uma violenta

colisão entre automóvel e

caminhão, no início da noite de

ontem, no quilômetro 53 da BR-

2t30, em frente ao Posto

Guaramirim; l"'er"pOOCD não acaba
em tragédia. �O- caminhâo
Mercedes-Benz, caçamba, placas
LZr-9S35, de Guaramirim,
dirigido por Edigar Cardoso
Licório, 30 anos, atravessou a pista
da rodovia cortando a frente do
Gol, placas LXM-9991, conduzido

•

por Ingo Alberto Obenaus, 62

anos, causando violenta colisão.

"c----------------------�

PIERO RAGAZZI OE FREITAS

•

, ,;�
"'hi

.........
Motorista do caminhão foidetido

Como resultado do impacto Ingo .

sofreu graves ferimentos e ficou

preso nas ferragens, sendo
socorrido pelos paramédicos do

Corpo de Bombeiros de

Guaramirim, e encaminhado para
o pronto-socorro do Hospital São
José onde, até 20 horas de ontem,
recebia atendimento.

Segundo testemunhas do

acidente, o caminhão dirigido por
Edigar vinha no sentido Jaraguá/

. Guaramirim e' parou no

acostamento da rodovia em frente
do Posto Guaramirim, esperando
para entrarnaquelemunicípio. "Eu
estava levando o caminhão da
oficina para a empresa do meu

patrão, parei e atravessei. Eu vi o

Gol, mas achei que daria tempo.

Só que o caminhão é pesado e

lento, quando eu percebi que ia
\

bater, acelerei porque senão

pegavana roda da frente e o estrago
seria maior. Assim bateu do lado,
na carroceria", justificava- se
Edigar, que foi detido pela Polícia
Rodoviária Federal. Ingo trafegava
c.om seu veículo no sentido

Guaramirim/]araguá e não

conseguiu frear a tempo colidindo
violentamente. O acidente
causou congestionamento nos

dois sentidos da rodovia, que foi

rapidamente liberada pela PRE

Obras na rede de tubulação deixa região central sem aquaFaleceu às 02:00h do dia 28/06, a senhora Felomena Henrich, com
idade de 70 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária de Corupá

,

e o sepultamento no cemitério de Corupá.
Faleceu às 14:00h do dia 27/06, o senhor Maicon Robson Beyer,
com idade de 20 anos.O velório foi realizado na Igreja de São Pedro e

o sepultamento no cemitério São Pedro. _

Faleceu às 13:40h do dia 27/06, o senhor Henrique Woek, com idade
de 61 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária Municipal de

¥ Corupá e o sepultamento no cemitério de Corupá.
:::: Faleceu às 13:40h do dia 27/06, a senhora Semilde Mayer, com
,
"

�. idade de 72 anos.O velório foi realizado na sua residência e o
•

,'.).'

:. sepultamento no cemitério Municipal do Centro.
.'
�.��---------------------�
,

. .

desde segunda-feira enfrentam

períodos sem água, em virtude do

reforço da rede de água naAvenida
,

Getúlio Vargas. Durante as obras,
,

que foram finalizadas ontem, os

registros foram fechados, preocu
pando principalmente proprie-

}ARAGUÁ 00 SUL - Moradores
e comerciantes da Avenida
Marechal Deodoro da Fonseca

tários de bares e lanchonetes.
"Na terça-feira, fiquei sem

água das 9h até às 17h, e hoje
(ontem), das 1211 às 17h. Como
posso manter meu estabeleci
mento limpo se as louças não

podem ser lavadas?", críticou losé
. Roberto Telles, proprietário de
uma confeitaria. Telles opina que
as obras deveriam ter sido feitas

durante o fim de semana ou à

noite, para evitar transtornos no
, • A •

comercio e no transito, que teve

de ser desviado. "Acho que

poderiam. ter. fechado o registro
pormenos tempo e ter nos avisado

por escrito. Foi falta. dê
consideração", acrescentou.

De acordo com informações
repassadas pelo Samae , os registros

foram fechados para interligar a

tubulação. Os tubos de 125
milímetros foram substituídos por
dutos de 250 milímetros, por 700
metros de extensão "Esse reforço
na rede deve evitar problemas no
abastecimento de água noCentro,
pois a tubulação já tinha quase 25

anos", explicou o assessor do
Samae, Adilson Miotto. (O Z)

.'

....;.,'--�-------------------------------------------------_----------------------
�'-

_.- .

Você terá as informações mais rapidamente .•

FRETAMENTO
E TURISMO !

(47) 3275�8500 (47) 3275-8501 (47) 3372-0545
Fax 47 3371-1893

(47) 3275-8505

INFORMj,ÇÕES
RODOVIÁRIAS

�

CENTRAL DE AtENDIMENTO
, CANARINHO· DaDO 645·8585

(47) 3275-0634

(47) 3373-0472

,

(47) 3275-1661
(47) 3371-9616 VIAÇÃO

ANARINHO
-

. \

,
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O CORREIO DO POVO

,�;lJULIMAR PIVATTO'
,'-t------------
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�,?" Das competições
I �

• I

: :ipromovidas pela
.Fesporte, é o único

,'���ítulo que falta para a

"modalidade

,�,'- }ARAGUÁ .DO SUL - Com
,-, um bom time e uma boa base
'� ,

:"formada em Jaraguá do Sul, a
: _�quipe de futsal masculina

'.r:€spera realizar um feito
, , -

,),�nédito nes ta 6a edição da
, � ,

;:' ccmpençao: conquist ar o

''', único título que ainda falta
, ,

o'para a modalidade, em
,', 1

.

"( .competições promovidas pela, "

,Fesporte (leia-se Olesc,
-

.

"Joguinhos Abertos e [asc). O
','

'r técnico Augustinho Ferrari
_'o �

� vem batendo nesta tecla para
�'

" ,
,

•

, ,
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I

CESAR JUNKES
,

I
nadar. Um dos pontos fortes
da equipe é a experiência d�

,

jogadores como J amur fGilson, que já foram con

vocados para a Seleçãb
c, d

' I
a tarmense a categorl�.

"Além disso, tem uma boa
base formada aqui na cidad�.
Estamos com dois' bons

,

goleiros, o que é fundamental
,

numa competição de tirp
curto como esta". A única

,

dúvida ainda é Alex, que
voltou a sentir uma contusão

,

no joelho e não sabe s;e
poderá participar da corn-

,

petição.
Das Ci11CO edições at;é

. agora, o futsal só não
participou em 2002. <p
treinador também alertou

,

\\

que, no futsal, quem estiver
em um bom momento pede
ficar com o título. Ele citou.a

,

edição de 2004, em [oaçabà.
"Tínhamos um time p ar'a

.
'

ficar campeão e perdemos
.

I

para Criciúma, uma das
,

equipes mais fracas no papel.
,

Acabou que eles terminaram
com o primeiro lugar", disse
ainda Ferrari.

, .

Equipe de íutsal masculino faz treinos intensivos osr« tentar brigar pelo título da Olesc

os jogadores, que querem
também a vaga para os Jogos
Escolares Brasileiros do ano

que vem.

Mas a patada promete ser

difícil, como todos os outros

anos. Dentre os favoritos,
Ferrari apontou Joinville
como principal candidato, por

, , ,

ser a equrpe que mars mves-

, •

'1 C.l

Robson, goleiro

,
-

I ' .

, ,

(ttll Mika, gOleiro

,
"

,\ J '
- ,

,

.
:.

, ,

�" �&, �

'i. i;� i
UlLY\,,\":£�j

Jamur, ala
esquerdo

Dian Luka, fixo
'\ Jc .....

-«, J, "

'r '

(
II I \
c�.

,
,

'. I.. '.

Batata, pivô

,
"

i
"

, 'J

"J",, "

-

, ,

,�
.

.

, '-�
;, 'f �

, -

·
'

Alexandre, ala
direito

2005 5°'
,

2004 5°
,

2003 3° ,

,

\ 20Q2 Não participou,

2001 4°

Helton Canoinhas,
ala esquerdo

•

tiu, contratando a base da

Seleção Catarinense. Tuba
rão, atual, campeão da Olesc,
e Chapecó, pela tradição, vêm
logo atrás. "Temos condições

de estar entre os quatro. Mas

para isso temos que fazer Ulna
,

boa primeira fase e chegar-
mos embalados na hora

,

decisiva", comentou' o trei-

,

,

• TÉCNICOS
r

• NUMEROS

Estevão, goleiro

Willian, goleiro Gilson, '

fixo/pivô

•

Classificação nas outras edições Outros participantes
. ,

"

"

f�'
, -

Campeões

Araquari
� " ,

Blumenau "

1•
,

Brusque '��

Caçador " ..

Itapiranga�
. Joaçaba ....

,

Lages
Lauro Müller 1

00':;' ""o�

Orleans
" o ""'1**1m' "'l'

:I.São Miguel do Oeste.
Schroeder

r " .. �

Tubarão
" �, -"�,�, "'I ".

Xavantina

Felipe, ala direito José, ala
esquerdo

..

Muriel, fixo
'

Luan, ala direito

,

Augustinho Ferrari, técnico

2005
.

Tuoàfão
.,,,

,

,
, , �

�2004 Criciúma
2003 Chapecó
'2Q02 Joaçaba
2001 Concórdià

I

Éder; ala esquerdo

Principais adversários Patrocinadores

Alex, ala
esquerdo

. Marton, ala direito Fernando, fixo

.. Chap��có
Joinville

�, """',,""'""

Tubarão

·Malwee
• Colégio Evangélico Jaraguá

,

,

,

,
•

I

Luís Carlos Dalprá, auxiliar

CESAR JUNKES

\_.1
, �

Ginásio Artur MüllerMaguila, massagista

,

,

•

,

,

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

,

Vai ter fogueira. pescaria. pinhão. quentão. cachorro-quente, pipoca.
paces. churrasco. bebidas e um bom forró.

VENHA PRESTIGIAR NOSSA FESTA E TRAGA SUA FAMíliA E SEUS AMIGOS.

Haverá apresenfações de danças
típicas dos Colégios: Divina

Provldênola, Coiégio Marista São i
Luís. Oenfro Educaciohal Can�uru.

I

Escola Holando M!lroelino

Gonçalves (OMAGO), Escola
Roland Dornbusch e Escola

Valdete Piazera./

,
•
•

,

•

,

•

•
•

"

"

•
,
"
•

•

)
, '

,

) ,

o,,, '

,

, _' ... --

,

,
"" ". "., .. ",.", '
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.
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BOA NOTíCIA: CRAQUE NÃO SENTE DOR

•

•

•

•

•

•

LINHA DE FUNDO
Demissão
o técnico Luis Aragonés
disse ontem que está

disposto a apresentar a sua

renúncia do cargo na

seleção espanhola. A

Espanha foi eliminada nas

oitavas-de-final da Copa do
Mundo, depois de perder
para a França por 3x1 na

terça-feira, em Hannover.
"Dizem que eu ficaria
marcado se não
terminássemos o Mundial
entre os quatro primeiros e

penso assim também",
disse o treinador de 67
anos. "Em quatro dias
teremos a resposta".

Em alta
o site português Record

quis saber de seus

internautas se Felipão
deveria permanecer no

comando da seleção
portuguesa. Foram 6.720

. opiniões com 89% de

aprovação ao trabalho do
técnico brasileiro. Felipão
tem contrato com a

Federação Portuguesa até
I 31 de julho. "Só vou pensar
nisso (na renovação)
depois do encerramento da ,

Copa. Não tenho pressa em

tomar a decisão", disse o
,

,

treinador, por várias vezes,
em entrevistas coletivas.·

Segundo a imprensa
portuguesa, a permanência
de Felipão estava vinculada
à classificação de Portugal
para as quartas-de-final.
Com o objetivo alcançado,
muitos críticos dão como

certa o prosseguimento de
seu trabalho até a Eurocopa
de 20G8, que será disputada

•

na Austria e na Suíça .

Mudanças
Se nunca repetiu a

escalação do time nas, 26
partidas em que dirigiu a

Itália desde 8 de agosto de
2004, quando estreou

perdendo por 2xO para a

Islândia, não será no jogo
desta sexta-feira, contra a

Ucrânia, em Hamburgo, que
o técnico Marcello Lippi
quebrará essa tradição. É
dada como certa a volta de

, Totti em lugar de Del Piero,
mas a maior novidade deve
ser a ida de Gilardino para
o banco - o único atacante

,
,

que foi titular nos quatro
jogos da Azzurra na Copa.
Lippi deve confirmar hoje
na coletiva que dará à

imprensa.

Multa
Os jogador..es Mateja
Kezman, Ognjen Koroman,
Daniel Ljuboja, Zvonimir
Vukic e Albert Nadj, todos
da seleção da Sérvia e

Montenegro, foram
multados ontem por
"causarem tumulto" na

equipe durante a' disputa da'
Copa do Mundo. Antes de
abandonar o comando
técnico da seleção, o

técnico Ilija Petkovic
entregou uma lista para o

presidente da federação,
Tomislav Karadzic, com os

nomes dos atletas que

j'JLlf"R 1)1"AT'j'r,I l VIA 'v,,,\� ,;

fizeram bagunça e tumultuaram
o ambiente na Alemanha. O
valor da multa não foi
divulgado, mas a imprensa
sérvia informou que os atletas
não receberão o prêmio pela
participação no Mundial, que
seria de pouco mais de 4 mil
euros para cada jogador.

CODA DO MUNDO
Gmpal
Alemanha 4x2 Costa Rica
Polônia 0x2 Equador
Alemanha 1xO PoIônía

Equador 3xO Costa Rica
Costa Rica 1x2 Polônia

Equador 0x3 Alemanha
'.

. ,

GrupoB
Inglaterra 1xá Paraguaí
I Tobago 0%0 Suécia
Inglam,ra 2j(() T, Tobago
Suécia 1 xO Paraguai
Paraguai 2xD T, Tobago
Suécia 2%2 Inglaterra
GrupoC
Argentina 2"1 C, Marfim
Sérvia Oxl Holanda
Argentina 6xO Sérvia
Holanda 2x1 C. Marfim
C. Marfim 3x2 Sérvia
Holanda OXO Argentina
GrupoU
México 3x1 Irã

Angola Ox1 Portugal
México OlO Angola
Portugal 2x0 Irã
Irã 1 x1 Angola
Portugal 2><1 México

GmpoE
EUA Ox3 Rep. Tch.eca
Itália 2xO Gana
Rep. Tcheca Ox2 Gana
Itália 1 x1 EUA
Gana 2x1 EUA

Rep. Tcheca Ox2 Itália
, Grupo F
Austrália 3x1 Japâo
Brasil1 xO Croácia

Japão OxO Croácia
Brasil 2xO Austrália
Brasil 4x1 Japão,
Croácia 2x2 Austrália

Grupo G
Coréia do Sul 2x1 Togo
França OXO Sulça
França 1 x1 Coréia do Sul
Togo Ox2 Suíça
Suíça 2xO Coréia do Sul

Togo Ox2 França
Grupo H

Espanha 4xO Ucrânia
Tunísia 2x2 Arábia Saudita
A. Saudita Ox4 Ucrânia

Espanha x Tunísia
A. Saudita Ox1 Espanha
Ucrãnia 1 xO Tunísia
Oitavas-de·final
Alemanha 2xO Suécia
Argentina 2x1 México

Inglaterra 1 xO Equador
Portugal1 xO Holanda
Itália 1 xO Austrália

Suíça (O) OxO (3) Ucrânia
Brasil 3xO Gana
Espanha 1 x3 França
Quartas-de-final
Sexta-feira
12h Alemanha x Argentina
16h Itália x Ucrânia
Sábado
12h Inglaterra x Portugal
16h Brasil x França

•

, �
, , .

"

,

AGÊNCIA ESTADO

� No treino de ontem

apenas os reservas

e o gOleiro Dida
,

estiveram presentes

BERGISCH 'GLADBACH

(ALEMANHA) - O atacante

Robinho deu sinais de que
estará à disposição do técnico

Carlos Alberto Parreira para o

jogo do próximo sábado, contra
a França, pelas quartas-de-final
da Copa do Mundo. Esta foi a

impressão que o jogador passou
durante otreino de ontem, no

SSG90 Stadion, em Bergisch
Gladbach, na Alemanha.

Robinho teve a atenção
total do preparador físico Paulo
Paixão e de Parreira. Primeiro
ele fez aquecimento e partiu daí
para exercícios específicos. Foi
então que Robinho correu 20

minutos ao redor do campo
em alguns momentos chutando
a bola - e não esboçou sentir

incômodo. Assim que parou, o

técnico foi conversar com o

Jogador só para saber suas

condições. Após um breve
descanso e essa conversa, o

atacante fez outros trabalhos
•

específicos sob o comando de
Paulo Paixão: uma série de
exercícios alternados (sempre

Juninho Pernambucano Minei

ro, Ricardinho e Cicinho)
fizeram exercícios e depois dis
putaram um leve dois-toques.

, Só quem não participou da

disputa foi [uninho Pernarn

bucano, fez apenas os exercícios
físicos e depois foi ficar com a

família, que estava na arquiban-
•

cada. Suas duas filhas, inclusive,
foram ficar com o pai no campo.

O árbitro espanhol Luis
ly.1edina Cantalejo foi escolhido
pela Fifa como o árbitro do jogo
entre Brasil e França, sábado, em

VANDER LEI ALMEIDNAGENCE FRANCE PRESS/AE)

Robinho (E) treinou ontem e poderá, quem sabe, formar a dupla de ataque com Ronaldo no sábado

Malwee encara o vice-líder
da Liga no.Ginásio do Sesi

Malwee,
do ala
Márcio,
enfrenta a

Intelli hoje
. às 20h15
no Sesi

}ARAGUÁ DO SUL
Restando apenas duas partidas
para o final da primeira fase da

Liga Nacional, a Malwee tem

duas preocupações. A primeira
delas é somar o maior número

depontos possíveis para ficarnas
primeiras colocações e

,

20h15, contra a 'Intelli no
Ginásio do Sesi.

Um deis que estão

pendurados é o fixo Antônio.
Mesmo contundido, ele deve '

jogar para também tentar levar
o amarelo e cumprir no jogo
contra a Ulbra, no dia 3 ern

Canoas (RS). Com 30 pontos, a
Malwee ocupa o oitavo lugar na
classificação do campeonato e

está com quatro a menos que a

Intelli, que é a vice-Iídet
•

Na preliminar da partida, o
time do World United, da
Califórnia, enfrenta um time de

jogadores da cidade. Os norte
americanos estão em Jaraguá do
Sul fazendo estágio.

Frankfurt, pelas quartas-de
final da Copa do Mundo. Já o

brasileiro Carlos Eugênio
Simon e os auxiliares Aristeu
Leonardo Tavares e Edmilson
Corolla não foram selecio
nados para permanecer na

Alemanha e voltam para casa

amanhã. Medina Cantalejo
criou polêmica nas oitavas

depois de marcar urn pênalti
duvidoso a favor da Itália no

jogo contra a Austrália, aos

48 minutos do segundo
\

tempo.

Domenech ironiza críticas a

atuação "da Brasil na Copa
.

,�, "

•

com até cinco repetições), todos'
com bola, sem forçar o ritmo.

Como correu tudo bem, Robi
nho fez um alongamento espe
cífico e assim encerrou o dia.

.

Aparentemente, tudo em
•

ordem.
RESERVAS - Só foram ao

campo no SSG90 Stadion nesta
quarta os reservas que não

enfrentaram Gana, na terça
feira (à exceção do goleiro Dída,
o único titular presente). Os 11

jogadores (os três goleiros mais

Luisão, Cris, Fred, Gilberto,

. HAMELN (ALEMANHA) - O,
técnico Raymond Domenech não
entendeu as críticas à seleção
brasileira, na vitória por 3xO sobre
Gana. "Por enquanto, assisti

apenas aos gols do jogo, mas não
sei do que estão reclamando",
disse. "Ganharam por 3xO e não

gostaram? Então também quero
, vencer todosos jogos dessa forma",
-ironizou o treinador francês,
mostrando respeito à força do
futebol brasileiro.Mas Domenech
reafirmou que seu time está

confiante e nãovai temer os atuais

campeões mundiais no duelo de
I

sábado, em Frankfurt. "Estamos
motivados por chegarmos até aqui
e nosso objetivo é o mesmo:

chegar à final, dia 9 de julho".
.

Além de acreditar na evolução
de seu elenco, o técnico afirma que

•

pOSSUI outras arrnas para o

confronto com o time de Carlos
Alberto Parreira. Domenech não
citou abertamente, mas as

manchetes dos jornais espanhóis
•

na última terça-feira, dizendo que
o jogo marcaria o fim da carreira

de Zinedine Zidane, teriam

servido de combustível para os

"Bleus". "E alguém acha que os

brasileiros não farão o mesmo?",
questionou. "Existem várias

estratégias e cada treinador tem
de saber como trabalhar' para

,

motivar seus jogadores".
O artifício deu resultado.

Zidane respondeu em campo com

uma excelente atuação e devolveu
/

a ironia, depois do jogo: "E bom
,

dizer aos espanhóis que ainda não
me despedi do futebol",
comentou, A exibição do camisa

10 francês foi apenas urnexemplo
de que o tune francês está subindo
de produção. Invicto ern quatro

jogos - empates contra Suíça e

Coréia do Sul, e vitórias diante de

Togo e Espanha -, Raymond
Domenech aponta a maturidade
da equipe como chave para ter

alcançado as quartas-de-final da
. Copa do Mundo .

"Contra a Espanha, não nos

desesperamos mesmo quando
estávamos atrás no marcador,
tivemos tranqüilidade para buscar
o empate e impor l10SS0 estilo de

jogo", comentou o treinador.

•

•

•

•

1

'f.' �

,

•

•

•

"" :' í
,

. . �

conseguir uma posiçao

privilegiada na segunda fase. A
,

outra é queimar os cartões dos
•

jogadores pendurados para que
entrem zerados na próxima fase.
E jávem dando certo. Na última

terça-feira, o time do técnico

Fernando Ferretti venceu o São
Caetano por 10x4 e queimou os

cartões de Jonas e Dão, que,
suspensos, não jogam hoje, às

1
•

, .

•

•

,

,
•
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II NOVELAS
w GLOBO � iSH

SiOhá Moça
Inez pressente que algo aconteceu com

Ricardo e fica aflita. O Capitão manda
Bastião levar Ricardo de volta para Araruna,
mas Cândida o enfrenta, deixando-c
preocupado. Fontes e Inez recebem, a

noticia de que o filho está ferido. Fontes e

Rodolfo vão até a fazenda do Barão ver

Ricardo e levam o Delegado para prender o
Capitão, Ao correr para se esconder na

senzala, o Capitão é punido pelos escravos.
Fontes deixa claro para Cândida e Sinhá

Moça que culpa o Barão portudo.

b Gl�OBO - i 9rl

Cobras e Lagartos
Estevão confessa que estava com ciúme de
Leona com Murilo na festa e pede perdão,
Leona permanece magoada. Bel pede que
Sushi seja compreensivo com Estevão.
Milu aconselha Leona a não brigar com

Estevão. Foguinho diz a Ellen qwe precisa se

desculpar com Duda. Celina fica passada
quando Foguinho diz que vai comprar o rubi

para dar para Ellen. Foguinho faz um

contrato generoso com os Lagartos
Voadores para se tornarem a firma oficial de

,entregas da Luxus, No restaurante da

Luxus, Leona destrata Murilo, que vai
embora. Duda percebe que Leona não está
bem e oferece ajuda. Duda seque-a de
moto, O carro de Leona cai em um

barranco. Duda vê e/tenta ajudá�la.

> (,LOB() - 21 H

Belíss:ima
Nikos fica muito feliz ao saber que o filho é o

diretor da fábrica e Cemil diz que tem
certeza de que ele influenciou a decisão de
Julia. Mônica esconde o caderninho. Cemil
dá um grande abraço de amigo em 'Nikos,
que sonha um dia ser chamado de pai.
André diz a Mônica que precisa encontrar o

caderninho, mas ela nega saber o paradeiro.
Tosca é intimada pela policia. Érica chega
ao apart do pai e dá de cara com Giovana.

,

Pascoal inventa uma desculpa para o "bolo"
e dá um beijo em Rebeca, Cyro e Alberto se

desentendem na porta do casarão. Fiscais
procuram por Nikos no Tebas. Mônica dá a

caderneta para Cemiller. Gilberto pergunta a

Tosca sobre Bia e Aquilino.

I,> SST - 18h30

Rebelde
Diego propõe a Vick que façam uma •

audição para encontrar ulna substituta para
Roberta. Raquel, Michelle e Sol participam
da audição com Diego mas sem sucesso,

Roberta diz a Rocco que sabe que ele canta
muito bem e precisa que ele faça parte de
sua banda pois é por uma causa muito
nobre. Raquel faz de tudo para beijar Téo e

cepnls finge que está envergonhada. Mia
fica surpresa ao verMiguel fazendo limpeza.
Ele pergunta se ela se incomoda que ele seja
bolsista e tenha que fazer esse tipo ge
serviço.

W REC()Rt) - 191115

Prova de Amor
Tiros passam perto de Diana. O reforço da

policia chega. Chicão pergunta como está a

situação para Luisa, Motos da quadrilha de
Miro chegam e resgatam Miro e seus

comparsas. Luisa vê Miro fugindo. Fialho,
Luisa e Chicão vão atrás com o carro. Diana
e Julio soltam Toni. Toni diz que não sabe
como agradecer. Valéria fica assustada com
a liga.ção. O homem do outro lado da linha
diz que ela viu coisas que não eram para ser
vistas. Valéria tenta disfarçar. O Homem diz

, que os dias dela estão contados, Lúcia está
, assustada, Lopo aparece ao lado do filho.

Lúcia fica desesperada, Lapa diz que veio
levar' o filho. Lucia acorda desesperada.
Jonas fica assustado. Beatriz conversa com
Vitor. A emoção é grande entre os dois.
Pestana liga para Baltazar e diz que Elza está
surtada.

W REC.C)R[) - 20h

Cidadão Brasileiro
Atilio fala para Dadá, Joana, Cléo e Júlio que
quem procura advogado quer complicação,
Joana e Júlio falam que Laís mudou muito.
Julieta pede uma explicação para Carmen e

Nilo. Carmen fala para Julieta que Nilo gosta
do rapaz com quem foi pesacar Nilo sai
correndo, envergonhado, Julieta fica
arrasada, Antonio e Renato vão para o bar
beber com os amigos, Renato conhece
Carmen e se enoanta com ela, Antonio
percebe, Carmen faz um sinal para Antonio
deixar os dois sozinhos. Atilio dá dinheiro
para Tlão pagar os capangas que estão

esperando ordem para matar Antonio. Atilio
diz que se a morte for necessária mesmo,
ele avisa. Júlio fala para tlaoque ele lhe dará
500 mil para mata-lo. Tlão fica assustado,

��EM 2007
Se repetir as técnicas
de Cidade de Deus e

da série de onde se
,

.

baseia, o longa
metragem Cidade dos

•

Homens deve obter

grande sucesso nas

bilheterias de todo o

país. O filme é dirigido
par Paulo Morelli, que
ainda divide o roteiro
com Helena Soares e

a produção com

Fernando Meírelles. A
estréia nos cinemas
está prevista para
2007,

-

��ANIMAÇAO
Jennifer Lopez foi a estrela da
Parada Gay de Nova York. A
cantora levantou a trupe de
gays, lésbicas e

simpatizantes ao delírio com

seus mais famosos hits, A
atriz, que revelou as

•

exuberantes curvas num ,

vestido curtíssimo - mesmo

.corn os boatos de que estaria
grávida - gostou de participar
do evento, que aconteceu no

último domingo. "Foi incrível'!,
resumiu a latina, que dividiu
o palco com os dançarinos
do seu novo reality show da
MtV, .

-

��DECLARAÇOES
Em entrevista à revista

Newsweek, Brad Pitt falou
sobre as mudanças que a

paternidade trouxe para sua

vida. Há cerca de um mês,
nasceu Shiloh Nouvel, filha do
ator com Angelina Jolie. O casal
também tem outros dois filhos:
Maddox e Zahara. "Sejam filhos
naturais ou adotivos, são todos
nosso sangue, A vontade que
tenho é adotar o máximo de

crianças possível. Olho para
Zahara e penso como a vida
dela poderia ser dlterente,
como ela poderia estar
sofrendo" .

•

•

•

QUINTA· FEIRA, 29 de junho de 2006 li B

'��SUSTO '

A atriz e apresentadora Susana
,

Werner, que está na Alemanha,
acompanhando o marido, o
goleiro reserva da Seleção
Brasileira, �úlio César, viveu uma

'

situação inusitada na terça feira,
Segundo o Jornal O Globo, ela'
perdeu a bolsa com todos os .'

seus documentos, além-de três
mil euros, na porta do estádio de'
Dortmund.' Susana ficou tão

,

desesperada que não conseguiu
nem assistir à vitória da Seleção
Brasileira. Depois do .jogo, no
entanto, veio o alívio, A bolsa
tinha sido entregue à polícia local, :

com tudo dentro.

•

,

,
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Cia GpoEx/Scar
O espetáculo "Urbanicidades',', da Cia

GpoEx/Scar, será apresentado em

vários espaços alternativos da região.
A peça dura 50 minutos, C01n
recursos cênicos e iluminação
estruturada. Hoje acontece a

apresentação no Bairro Ilha da

Figueira, às 20h, J;l0 Salão Vitória, e
,

dia 3 de julho, também às 20h, na
Comunidade Nossa' Senhora do
Rosário em Nereu Ramos, os
ingressos para essas localidades
custam R$ 2,50. A cidade de

"

Guaramirim confere o espetáculo no
dia 30, sexta, às 20h30min, no
Ginásio Municipal Rodolfo Jahn. No
dia 5 de julho em São Bento do Sul,
às 20h30min, no Ginásio do Colégio
São Bento, e-completando o roteiro

em Schroeder 110 dia 7 de julho, às

20h30min, no Ginásio de Esportes
Alfredo Pasold. Para esses municípios
os ingressos sâo de R$ 8,00 e R$ 4,00
para estudantes, menores de 18 anos

e acima de 60 anos.

, '.

o diretor de tutsal, Garione Pavanello, e a esposa Gisele em noite deA equipe da Malwee se reuniu na noite de terça-feira para comemorar
os aniversários do mês de junho. O supervisor do júvenil, Vitor,da Silva,
o presidente, Sérgio Silva, o diretor financeiro, Osni Matheussi, e o

técnico Fernando Ferreti completaram idade nova. A festa aconteceu no

restaurante do Parque da Malwee. Parabéns aos aniversariantes!

. Exposição
No mês de julho a Associação
Jaraguaense de Artistas Plásticos

(Ajap) abre a exposição "Preto no

Branco". A mostra comemora os 130
anos de fundação do município com

obras de arte inspiradas na evolução
dos meios de transporte. De 20 de

julho até 20 de setembro, a exposição
•

acontece na sede da Ajap (no
Terminal Rodoviário de Jaraguá) e a

entrada é .gratuita.

-

comemoraçao

o goleiro Doni, acompanhado da esposa Michele, e Tati e o marido
Falcão também prestigiaram os aniversariantes do mês

,

O pivô da
Malwee, Dão e

a esposa
Francini. Os
pombinhas
estavam
animados
durante a festa

que aconteceu
depois da

" vitória contra o
,

São Gaetano,

,

II HOROSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
Você tem um espírito guerreiro, a seu lado não
existe mau tempo. Ao invés de ficar
centralizando todo o trabalho, lembre que você
tem outro papel importante, o de deixar que as

pessoas aprendam a andar com as próprias
pernas. E não se culpe se alguma ovelha se

desgarrar do rebanho, querido pastor. Tudo e

todos têm suas margens de erro.

Câncer 21/6 a 21/7
Após algumas tempestades, o Sol volta a sorrir

pra você. Mesmo não tendo todas as certezas
do mundo (quando você as teve?), as coisas
começam a tomar um novo rumo. Aproveite o

aniversário e se dê umas fériazinhas de

presente. Pensamentos infrutíferos, problemas
repetitivos, pessoas que não querem evoluir? .

Não leve nada disso na bagagem.

Touro 21/4 a 20/5
Pode ser que o dia esteja pra lá de agitado e

você tenha muito que produzir. Mas você pega
no batente, sua a camisa e dá conta do recado.
Taurinos são do tipo pau pra toda obra e fazem

•

a maior falta na hora de funcionar a

engrenagem. Só não deixe explorarem demais o

seu talento. Valorize seu potencial. E faça os

outros valorizarem também.
.

. Leão 22/7 a 22/8
Mesmo que o tal álibi não tenha funcionado,
seu orgulho não precisa sair arranhado,

. Assumir a responsabilidade (lea-se: responder
com habilidade) pelas suas ações é melhor do

que simplesmente se sentir culpado. A culpa
írnobiliza. Encare os fatos e jogue limpo com

você rnesmo, íeonlno, você vai sair dessa mais
forte e mais elevado.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Não entre numas se estiver achando tudo muito
chato, Por ora, um pouco de rotina pode ser o

melhor pra você, nada de excessos e exageros,
Sempre haverá novas experiências esperando'
para serem descobertas no reino dos amores,
mas. não tenha pressa, Se tudo está claro como

barro, ficar quietinho é a coisa mais esperta a

fazer" ,

Virgem 23/8 a 22/9
Como assim, virqiniano?' Se você está vendo
seu projeto despencar, não vai só ficar olhando
e perder toda a jornada de trabalho, certo?
Persiga seu objetivo, reveja os métodos e faça
um atalho para o rescate, Você pode dar um

leito de recuperar arquivos excluídos. Caso
tenha faltado segurança, eis o momento para
criar bases mais sólidas,

I
,

Libra 23/9 a 22/10
Você achava que só acontecesse com os

outros, que tom você não seria assim ou

assado. Você jamais se veria tão ao sabor de
sentimentos, ainda mais assim tão
desconexos, sem nexo, o de cima descendo, o
de baixo subindo, sacudindo a sua balança".

'

Ai, al, você tem a mente tão aberta, mas às
vezes vira presa de seus próprios jUlgamentos.

Escorpião 23/10 a 21/11
o que era previsível de repente virou

imprevisível, mas não se desconcentre. Você é

perito em descobrir saídas estratégicas,
continue focado em seu objetivo. Apesar de
algumas expectativas frustradas, uma mudança
no script vai lhe deixar mais disposto e

estimulado, seguindo seu caminho com um

jeito novo. Improvise, o show não pode parar.

Sagitário 22/11 a 21/12
Você pode perceber que seu querido precisa
de um incentivo especial e de muito apoio",
Ajude-à a resolver as complicações enquanto
você medita sobre o futuro, Este pode não ser

o tipo de dia você esperava mas, no final das
contas, vai acabar se divertindo, Mantenha o

bom humor e tente cumprir suas metas com a

criatividade que lhe é peculiar,

,

Capricórnio 22/2, a 21/1
. Quando o assunto é dedicação total você está

sempre pronto. Praticidade e eficiência no

trabalho e na execução de atividades no mundo
concreto é com os capricornianos. O problema
é quando o pessoal pede manifestações
passionais, romance de cinema, coisa e tal ...
Mas o dia promete um cursinho básico: que tal
um mergulho no caldeirão da emoção?

•

Aquário 21/1 a 18/2
,

o plugué está bem aí, quase na frente do seu

nariz e ... Hein? Não, a tomada não vai sair da

parede, Conectar-se à seara das idéias e botar
as energias a fluir da maneira que você acha

que tem que ser pode ser um passo bem
simples. É uma questão de ordem prática e de

.

fácil resolução, não requer grandes audácias.
Nem medos maiores, frater aquarlano.

Peixes 19/2 a 19/3
Que cara sisuda é essa, pisciano querido?!
Ora, ninguém está lhe pedindo para subir num
banquinho e fazer discurso em praça pública,
mas se você não mostrar o que lhe deixa feliz
(ou não), fica dlflcll satstazê-lo. Para poder
transitar num mundo tão cheio de mistérios e

sutilezas, seu interlocutor precisa de algumas
pistas" ,

,

n
� .
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I REVOLTA: MAIS UM AGENTE FOI ASSASSINADO
•

,

, .. Posição
Amin já declarou voto

, para GeraldoAlckmin, mas
cogitou dar palanque a

Cristovam Buarque, caso
Ifechasse aliança com o

PDT em SC. Parece que
não deu certo. O PDT pre
tende reproduzir no Esta

.' do a tática nacional de
" "marcar posição" e o pró-
, prio Maneca Dias será

,

: candidato. O partido tem
i dois minutos de propa

r� ganda e, se conseguir jun
� tar o PV, chega a quase
M, quatro minutos, empatan-

, ,

do com o tempo do PP.

" .. Escândalo
Tem catarinense envol-

•

vido no câmbio negro de

I, ingressos da cota da CBF.

�", Um florianopolitano que
..

está na Alemanha tentava

entrar no jogo Brasil x Cro
ácia e surpreendeu-se
quando fbi levado até o

cambista: era um conhe
cido que mora no Kobras
sol (bairro' de São José) e
estava vestido com a ca

misa do Figueirens�. Pa

gou 900 euros e entrou.
,

.. Campeãs
Duas empresas catarl

nenses receberam ontem
•

em São Paulo o Prêmio
Maiores e Melhores da re

vista Exame, num ranking
de 20. AWeg, de Jaraguá do
Sul e a Tigre, de Joinville.

.". Multa
Luiz Henrique (PMDB) foi

multado ontem pelo. TRE
: ",

no valor de R$ 53 mil' por
. propaganda fora de épo
ca, em razão de programa
do PMDB veiculada em

maio. Ainda pode recorrer.

Amigo a

In ormação:

i

MIN

I
• •

O CORREIO DO rovo..
• )

AGÊNCIA ESTADO

-

"
•

,.l'

'i\SSOCiAÇAO DOS DIÁRIOS DO INTERIOR (ADI/se)
COLUNAAD I@CNRSC.COM.BR

ISOLAMENTO DE

Esperidião Amin corre o risco de seguir isolado
para a nova disputa ao qovérno. Sem coligações,
sem palanque presidencial e com tempo de propa
ganda de apenas um terço ou menos em relação
aos concorrentes Luiz Henrique e José Fritsch. A

Convenção do PP é hoje, às 14h, simultaneamente
•

a do PDT, ambas na Capital. Ontem, o PDT de Ma-
noel Dias indicava que, como está difícil para acer
tar a vaga de vice de Arnin - e a de senador não
interessa -, o partido vai de chapa própria. Também

, não estava definida a posição de Hugo Biehl que, ao
final, deve aceitar o convite de Amin para ser vice,
encorpando a chapa para forçar o segundo turno.

.... 'Comissão do Senado aprovou ontem mudanças no Estatuto do Desarmamento que permitem aos

agentes penitenciários o porte de armas fora do expediente

.. Acessos
Mais dois dos 53 aces

sos a cidades prometidos, ,

pelo governo são inaugu-
rados. Hoje, o que liga a

SC-423 à pacata Bela Vis
ta do Toldo e amanhã o tre
cho entre Canoinhas e o

distrito de Marcilio Dias,
ambas no Norte.

.. Substituição
O secretário da Comu-

,

nicação, DerlyAnunciação,
que deixa o cargo terça-fei
ra, apresenta hoje seu'

,substituto, q [ornallsta Ri
cardo Fabris, homem de

confiança do governador i
Eduardo Moreira. Derly
assume integralmente a

campanha de Luiz Henri

que-à reeleição.
•

.. Faturamento
Um radar instalado

pela Polícia Rodoviária
Estadual na SC-301, altu
ra de Campo Alegre (Nor
te), virou uma máquina de
fazer dinheiro: em apenas
10 dias, registrou R$ 30
mil em multas por exces
so de velocidade. A notl-

,

cià arrepiou os motoristas
da região.

.. Deixou passar
Enquanto Blumenau,

Criciúma, São José e Ja

raquá do Sul aproveitam o

Fundo Social para cons

truir as arenas multiuse, a
Associação Empresarial
de Lages lamenta que a

_ prefeitura tenha usado o

dinheiro para outras

obras. O presidente da

entidade, Antônio Floriani,
,

diz que volta à carga em

2007, no próximo governo. '

LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANALISES CLINICAS LTDA.

•

371 0882

,

SOROCABA/SP - Os 23 mil

agentes penitenciários do Estado
de São Paulo foram convocados a

cruzar os braços hoje.por 24h, em .

protesto' pela morte do colega,
Nilson Celestino, de 41, anos. Ele
foi assassinado ontem em Itape
cerica da Serra, na Grande São
Paulo.

A paralisação, a partir da zero

hora, vai acarretar a suspensão do
banho de sol, de visitas de

advogàdos, laborterapia trans

ferências, assistência médica não

urgente e qualquer tipo de

recreação nas unidades prisionais
do Estado que atenderem. a
convocação do Sindicato dos

Agentes de Segurança Peniten
ciária do Estado (Sindasp).

"Só não vamos suspender a

alimentação", disse o presidente
Cícero Sarnei. Segundo ele, o

protesto nada mais é do que o
'.

cumprimento de' uma decisão
tomada na assembléia geral da ,

classe, no dia 1 0. "A categoria
aprovou por unanimidade uma

paralisação imediata, por 24 horas,
em homenagem a cada colega que
tombasse em razão do

cumprimento de sua função:"
Aproposta prevê nova paralisação
no sétimo dia da morte Sarnei
conta que a decisão foi tomada

depois do assassinato de nove

agentes durante a onda de ataques
desencadeada pela facção
criminosa Primeiro Comando da

Capital (PCC), de 12 a 20 demaio.
O sindicato enviou ofícios ontem
à Secretaria de Administração
Penitenciária (SAP) e à Secretaria
de Segurança Pública (SSP)
comunicando a decisão. De acordo
com o secretário-geral da

entidade, Rosalvo José da Silva, a
paralisação é uma forma de

mostrar a "indignação" da classe
com a morte de um colega e

chamar a atenção da sociedade e

das autoridades para o "caos" no
/

sistema prisional. "E também uma

forma demostrar para o preso, que
depende do agente para tudo, que

.

oPCC estámatando o funcionário

que o atende."

ESTATUTO ALTERADO
A Comissão de Consti-tuição

e ]ustiça do Senado aprovou'
ontemmudanças no Estatuto do
Desarmamento que permitem

< • ,,,.

aos agentes perutencianos o

porte de armas fora do expe
diente. Assim eles poderão usar

armas em casa, o que é proibido
atualmente. O projeto segue para
a Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.

Depois, terá de ser votado pelo
plenário do Senado. Se apro-

,

\
, ,I \ ,

,

vado, terá ainda de passar pe)q:_:'
Câmara dos Deputados. A'
proposta está em emenda do
senadorAloizioMercadante (PI
SP) a projeto do senador Eduardo, \

Jorge (PFL-PE) que modifica 9:
Estatuto. Mercadante é candi-.

.

i ,

J

datei ao governo de São Paulo"
Jorge, a vice-presidente na cha� f

do tucano Geraldo Alckmin.
Mercadante lembrou que em:

. "'. .

maio vanes agentes pemten- ..
ciários foram assassinados,

, '

durante a série de atentados

promovidos pelo Primeiro
Comando da Capital (PCC) no:
Estado de São Paulo, sem

nenhuma possibilidade de defesa.
/

"E necessário que se promovam

ajustes permitindo que todos OSJ
..
,

agentes possam ter acesso ao;

porte de arma para proteção,
pessoal e de seus familiares" �
argumentou o senador.

,

Rodrigues diz que deixou ministério porque sua missão está cumprida,
BRASÍLIA - O ministro da

Agricultura, Roberto Rodrigues,
disse ontem que sua missão no

governo está cumprida, e que por
isso pediu demissão ao presidente
Luiz Inácio Lula da Silva .

Desgastado depois de administrar
uma forte crise na agrícultura, que
se intensifícou principalmente
nos dois últimos anos,' sem apoio
da área econômica do governo,

Rodrigues sinalizou que os
. / .

mstrumentos necessanos para

ajudar o setor não estavam' mais

ao seu alcance. "Considerominha
missão cumprida noMinistério da

Agricultura", disse em entrevista

coletiva na tarde de ontem. "Há
uma crise profundíssima, e o

governo tem seus instrumentos.

Mas muitos temas transcendem a

agricultura", disse o ministro" ao
comentar que existem questões
que dependem de "medidas
macroeconômicas". Como essas

discussões, segundo ele, estariam
num nível' técnico, sua

.. "" ,... . .

participaçao nao seria mais

necessária. Ele negou que o seu

pedido de demissão esteja
relacionado a problemas de saúde
em sua família, conforme chegou

a informar mais cedo o líder do

governo no Senado, Romero [ucá
(PMDB-RR), e explicou que a

doença de suamulher, menciona
da na imprensa ontem, já existia

quando ele assumiu o ministério,
no início do governo Lula, em
2003. Apesar de ter negado
também haver influência política
ou eleitoral na sua decisão, o

ministro deixou claro que qual
quermedida estruturante para dar

fôlego à agricultura, como a

possível redução de carga tribu-
/ . .

tana para Insumos, entre outras,
não passaria pela sua pasta, mas

,

,

dependeria da área econômica do
governo. Segundo ele, a conversa:
definitiva com o presidente na

•

terça feira à noite foi de "altíssimo.
nível e de amizade", e que Lula;
entendeu a procedência de seus

argumentos, e não pediu para que,
ele ficasse. O sucessor natural de

,

Rodrigues para comandar .o
,

Ministério da Agricultura nos,
últimos seis meses de governo'

, ,

seria o atual secretário-executivo
. ,

doMinistério, Liliz Carlos Guedes:
Entretanto, existem rumores em

Brasília de que o cargo poderia ser
negociado com o PMDB.

CPI dos Sanguessugas poupa assessores e deputados sob suspeita
,

BRASÍLIA- Nenhum dos

parlamentares denunciados

pela Procuradoria Geral da

República (PGR) ao Supremo
Tribunal Federal (STF) por
envolvimento com a máfia das
ambulâncias será ouvido pela
CPl' dos Sanguessugas. A

informação é do presidente da
CPl, deputado Antonio Carlos
Biscaia (PT-RJ), ao argumentar
ontem que o tempo de trabalho
da comissão é exíguo - são 60

dias, no máximo - e será

apresentado relatório parcial
com o resultado preliminar das
investigações da comissão de

inquérito. A Procuradoria já
pediu ao Supremo o indici-:
amento de 15 parlamentares e,

nos próximos dias, pretende
solicitar de mais 30 ou 32-

congressistas. "Entendo que os

parlamentares apontados de
envolvimento com o esquema
não devam ser inquiridos pela

CPl. Se chamássemos todos eles
para depor iríamos inviabilizar
a comissão", afirmou Biscaia,
durante a primeira reunião da

'

CPl, ontem. Ele defendeu que a

comissão dê um prazo, ainda a

ser definido, para que os

parlamentares envolvidos se
,

manifestem por escrito à

Comissão. "Cerca de, 45
parlamentares deverão ser

denunciados ao Supremo. Esses,
inquéritos estão sob sigilo de

Justiça. Uma vez identificados
esses parlamentares, vamos dar
um prazo para que eles

apresentem suas defesas", disse.
As investigações da

,

comissão de inquérito serão

baseadas nas apurações e
,

documentos da Polícia Federal
, ,

e do Ministério Público sobre Q
,

,

esquema de compra super-
faturada de ambulâncias com
recursos do Orçamento da
União.

Brasil está em 6° lugar em consumo familiar na América Latina
RIO DE JANEIRO - O Brasil é

o sexto colocado em consumei
familiar num grupo de dez países
da América do Sul e o segundo

•

• •

mais caro para se viver na

região. Argentinos, chilenos,
uruguaios, venezuelanos e

•

peruanos gastam mais, per
I

capita, do que brasileiros.' Os
resultados são de pesquisa
divulgada ontem pelo Banco
Mundial (Bird). A fraca distri

buição de renda e os preços, que
estacionaram num nível alto,
apesar da estabilização da
economia desde os anos de

1990, inibem o gasto familiar,
segundo o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE). Em 1996, o país era o

quarto colocado no consumo.

"Uma combinação de três
variáveis explica a posição do
Brasil no ranking. É um país

--

populoso, o maior da região,
•

com o nível de preços elevados
e com o padrão de distribuição
de renda que não permite que
uma parte dessa população
tenha acesso ao mercado (de

•

consumo)", diz o presídente do
,

, IBGE, Eduardo Nunes Pereira .
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� O início da operação aconteceu poucas horas
depois de os dois principais agrupamentos
políticos palestinos reconhecem Estado de Israel
�
\ I

j JERUSALÉM - Quatro aviões

militares de Israel sobre
voaram ontem a residência do

presidente da Síria, Bashar
Assad, na cidade de Latakia,
nâ costa síria do Mediterrâneo.
Ar iniciativa israelense visava

intimidar a Síria para que o

país árabe pressione militantes'
palestinos a libertar um cabo
dó Exército de Israel
seqüestrado rio fim de semana.

Israel iniciou ontem uma

operação militar de grande
escala por ar e por terra contra
o território palestino de Gaza,
a pretexto de tentar libertar o
soldado seqüestrado.

No Cairo, um alto
funcionário do Egito disse que
seu governo está tentando
mediar a soltura do soldado
israelense "antes que Gaza seja
destruída". Segundo esse

funcionário, representantes
egípcios estão negoci-ando

,

,

diretamente com Khaled
'Mashaal, líder do grupo
nacionalista Hamas exilado
na Síria. Terça-feira à noite, o
ministro da Justiça de Israel,
Haim Ramon, havia
informado que o governo
israelense tentaria assassinar

Mashaal, por acreditar que ele

esteja por trás do seqüestro do
soldado. Em Beirute, o

representante do Hamas 110
•

Líbano, que é muito próximo
aMashaal, negou que ele tenha
tido qualquer participaçâo no

agrupamentos políticos
palestinos, o Fatah, do

presidente Mahmoud Abbas,
e o Hamas, do primeiro
ministro Ismail· Haniyeh,
terem chegado a um acordo
histórico em torno de um

documento ,em que
reconhecem implicitamente
o Estado de Israel. Segundo
um editorial do jornal Arab
News, de Riad (Arábia
Saudita), "o reconhecimento

implícito de Israel. pelo
Hamas é um passo histórico.

Infelizmente, o momento

dessa mudança profunda não

poderia ser pior. Os linhas
duras dos dois lados só podem

••

sequestro.
O início da ofensiva

militar israelense contra Gaza
aconteceu poucas horas

. depois de os dois prirrcipais
.

estar con te nt e s com esse

novo confronto, que uma vez

mais ameaça roubar do

processo político o pouco
. impulso que lhe resta".

Depois de destruir, as três

pontes que uniam as partes
Norte e Sul de Gaza, aviões
israelenses destruíram a

principal usina de energia
elétrica do território

palestino e invadirama área

com cerca de 8 mil soldados

apoiados por tanques. A
artilharia israelense disparou
contra o campo de refugiados
de Jabaliya e o aeroporto de
Gaza foi tomado pela
infantaria de Israel. Ainda
não há estimativas sobre
vítimas dos ataques.

,

Novos episódios de violência no Timor
Leste após renúncia de Alkatiri

Explosão em mina deixa ao

menos 21 mortos' na China
DÍLI!TIMOR LESTE - Gan-

•

gues compostas por Jovens

enfurecidos apedrejaram um:

. �ampG de . refugiados e

incendiaram imóveis em Díli
,

•

ontem ,em meio a episódios de
violência envolvendo simpati
zantes e oponentes do ex-

•
•

primeiro-ministro do Timor
Leste Mari Alkatiri.
,

Mantenedores de paz aus

tralianos afastaram cerca de
cem jovens do campo de

refugiados atacado. O local

abriga centenas de pessoas que
fugiram dos choques do mês
, '

passado em Dílí. Os agressores

alegavam que simpatizantes
armados de Alkatiri estariam
escondidos entre os refugiados.
Disparos esporádicos de armas

,

,

de fogo foram ouvidos pela
cidade. Vinte casas e pelo
menos seis estabelecimentos
'comerciais foram incendiados,

levantando escuras colunas de

fumaça visíveis de diversos

pontos da, cidade. Não há

informações sobre vítimas.

Alkatiri foi mostrado ontem

na televisão timorense

pedindo aos cerca de 2.000

simpatizantes que protestaram
em seu favor na segunda-feira
que fossem a Dílí nos próximos
dias para prestar solidariedade
a ele.O ex-primeiro-ministro
acusou seus oponentes de
estarem por trás de dois meses

de distúrbios que provocaram
a morte de pelo menos 30

pessoas em Díli e forçaram
cerca de 150.000 a fugirem da

capital. As palavras de Alkatiri
enfureceram seus oponentes,

•

que apedrejaram a televisão
local e incendiaram as casas de
diversos líderes da Frente
Revolucionária para um Timor

,

Leste Independente (Fretilin),

-
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APEVI

Manipulação: O Valor da Qualidade para o Produto Final
O Núcleo de Farmácias de Manipulação ACIJS-APEVI convida

para a palestra Manipulação: O Valor da Qualidade para o

Produto Final, a ser realizada dia 12 de julho de 2006 '

(quareta-feira), às 19h30min, no CEJAS, à rua Octaviano
Lombardi, 100 - Czerniewicz. A palestrante é a Bioquímica
Cintia Mesquita Lima, formada pela Pontifícia Universidade
Católica de Santos (PUC); pós-graduada em Cosmetologia
pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e Coordenadora
da Associação Brasileira dos Revendedores e Importadores
de Insumos Farmacêuticos - ABRIFAR.

,

Após a palestra será servido coquetel de confraternização
no Salão de Eventos Rodolfo F, Hufenüssler do CEJAS,
Confirme sua presença com Monise ou Carmen, fones (47)

.l 3275 7012 e 3275 7028 ou e-mail carmen@acijs.com.br
, ,
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I
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A preocupação em manter-se atualizado não pode ser
somente do educador, mas também das instituições
de Ensino.
Fundamentados neste fator a Instituição Marista busca
qualificar seus funcionários constantemente,
incentivando a participação em cursos, palestras,
simpósios e trazendo até a escola profissionais que
possam suprir as dificuldades encontradas.
A própria instituição possui um grupo de profissionais
que estudam e pesquisam a educação. Este grupo
faz parte do CEMEP(Centro Marista de Estudos e

Pesquisas) e acompanha todos os colégios e obras
, sociais da Província Marista do Brasil Centro Sul,
fazendo visitas, palestras, acompanhamento
pedagógico e oficinas.
Nesta quinta e sexta-feira o Colégio Marista São Luís
estará recebendo alguns integrantes deste grupo e

seus tunclonários participarão de Oficinas de estudos
na área das Ciências naturais e humanas e também

'

um estudo sobre planejamento.
Qualificar é um verbo conjugado diariamente pela.
equipe de professores e funcionários para encarar um
tempo de mudanças.

•

,
•

partido do .ex-prime iro
ministro. Trata- se da pior
onda de violência a afligir o

Timor Leste desde 1999,
quando milícias leais ao

governo indonésio promove
ram uma violenta campanha
de morte e destruição depois
que os timorenses votaram pela
independência em um refe
rendo patrocinado pela Orga
nização das N ações Unidas
(ONU).

FUXIN/CHINA - Ao menos

21 mineradores morreram e 36
foram feridos, ontem na

. explosão de umamina de carvão
pública do nordeste da China,
segundo autoridades citadas

pela agência de notícias Nova
China. A explosão ocorreu na

cidade de Fuxin, na Província
de Liaoning, segundo o

escritório local da Administra

ção encarregada da segurança
nas minas. Em fevereiro de

•

Marista, um espaço de

formação continua

Rede Marista. Grande no tamanho,,

gigante no enslno.

•

2005, uma explosão em uma

mina domesmo grupo e namesma

cidade-matou 214 mineradores,
emum dos piores acidentes em

minas dos'últiffios ános ná'China, .

Emmaio último, uma inundação
em umamina de carvão no norte
do país atingiu 44 mineiros.

Outros 32 trabalhadores mor

reram no início do mesmo mês

após a explosão de uma mina do
condado de Zichang, na Pro
víncia de Shaanxi (noroeste).
Asminas de carvão da China são

consideradas as mais perigosas do
mundo. Todos os anos, 6.000

/

mineiros morrem em incêndios,
inundações e explosões, provo
cadas, na maioria das vezes, pelo
desrespeito às regras de segurança
e pela falta dos equipamentos

/ .

necessanos.

•

México usa lixo

para sistema
metroviário

MONTERREY /MÉXICO - O
metrô da cidade de Monterrey
começou a operar esta semana

com energia renovável obtida a

partir do lixo urbano. A

informação foi divulgada por
Rolando, Valle, diretor da

Metrorrey. Segundo o executivo,
o serviço será ,movido a

eletricidade obtida por meio de
uma planta que consome o gás

. mei:ano produzido pelos restos

orgânicos. A iniciativa representa
umagrande economia de energia

A empresa estatal Bíoenergía
de Nuevo León vai fornécer a

energia, destinando para duas
linhas do metrô 5,9 megawatts
hora,

II BREVES

NA CHINA

...Gripe aviária
A China confirmou que , ,

•

está investigando a
.,
"

possibilidade de que um

militar de 24 anos tenha
morrido de gripe aviária
em 2003, dois anos antes :

de o país confirmar seu
' .

•

primeiro caso humano, ,

informou ontem o jornal
oficial "China Daily":A
informação foi revelada 1

poucos dias depois de a ,

; ..

Organização Mundial da
,

Saúde (OMS) pedir às ,

autoridades chinesas um

esclarecimento sobre o
'\
, .

•

caso, que surgiu num

artigo publicado por
cientistas chineses no ..

"New England Journal of
Medicine" em 20 de junho .

, ,

-

NO IRAOUE

...Prisão
,

O governo do Iraque
anunciou ontem a prisão
de um líder do braço da AI-
Oaeda no Iraque, um

tunisiano acusado de ter
,

participação no atentado
de fevereiro contra um ,

,

mausoléu xiita em

Samarra, 95 km ao norte
de Bagdá. Entretanto, o

homem considerado o

cérebro do atentado, o

iraquiano Haitham Sabah
Shaker Mohammed al-
Badri, continua foragido.
Uma onda de assassinatos·
sectários e ataques
revanchistas contra

mesquitas sunitas e xiitas

depois da explosão na

venerada mesquita do
domo dourado colocou o

Iraque à beira de uma

guerra ctvll.Desde então,
mais de. 20.000 famílias
foram forçadas a

abandonar suas casas,
•

,

centenas de civis foram .

mortos e dezenas de

mesquitas das duas seitas

muçulmanas foram
danificadas ou destruídas.

•

•

NA BELGICA

...Corpos •

As autoridades belgas
•

encontraram ontém em

uma canaleta para
escoamento de- água de
chuva os corpos de Stacy
Lemmens, de 7 anos, e

Nathalie Mahy, de 10 anos,
que desapareceram na

cidade de Liege (leste), 18
dias atrás. A descoberta
comoveu o país, ainda
traumatizado pelo caso de
Marc Dutroux, que
estuprou e matou quatro
crianças entre 1995 e

1996.As duas meninas,
que eram meia-irmãs,
foram encontradas a

poucos metros de
distância perto de uma

estrada de ferro. O local
.

fica a poucas centenas de
metros de um café onde as

meninas estavam com os

• pais antes de saírem para
brincar durante uma festa
de rua.O marroqulno

• Abdallah Aid Oud, já
condenado por estupro, foi
preso dias apõs o

cesaoerecnnentc e está
sendo Investigado, Ele jura

•

Inocência,
,

,
,

•

I
,

. J
li
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OVEM O CORREIO DO POVO

por Max Pires e Ricardo Daniel Treis

•

,

,

•

"
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CE N T ER
SOM

www.centersom.com.br
•
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Interrompendo a transmissão

Perseguições ao Srrrrr, G.B. à parte, concordemos que a

expressão HE o Fenômeno pega a bola" senão ridícula, soa

irritantemente forçada. ,

E vale o sentimento para demais variantes da aplicação do
substantive.

Sexta-feira do vinil -

,

30 de junho é a data do revival! Marca da ocasião, a III Festa do Vinil fará pelos repertórios
, dos disc jóckeys Bibe,Paulico, Macarrão e Marcelo Luis uma balada cheia de nostalgia na

ComBat, com o melhordos anos 60,70 e 80. Como já recomendado, revirem o baú, pois curtir
a balada à caráter é o que há'

Ingressos antecipados estão à venda ao valor de R$15,OO, no Posto Mime Matriz, Otica
Safira, Sex Shop Jaraquá, Cia Básica, Beleza, Brasil e Revista Nossa, Reservas e

informações pelo telefone (47) 8405 5056 ou www.sitecombat.com.br ..

Sábado de passarela
E dia 01 de julho a balada é na Moinho Disco, que promove o

concurso Garota I.E. Jangada, levando em desfile ao palco as

candidatas à representante do coléqio."A promessa é de muito
charme e glamour, em uma noite embalada ao house music da OJ
Mary Zander. darling do cast da agência paulista Hypno. Ainda fazem
a trilha DJsAntony e Eduardo Schwartz.

Ingressos antecipados dlsponlveis ao valor de R$1 0,00 no Posto
•

Mime Matriz, Pink and Blue - Freedom ealunos dos terceirões do I.E.

Jangada. Reservas e informações pelo telefone (47) 9914 5442 ou

www.moinhodisco.com.

£Wi,

No topo Beto, Viimar, Caco, Marcelo, fazem galera com Horácio, Anderson. Jonatas e Humba no show do Rappa, em Indaíal.

Em lndalal
Preferência cada vez maior de fora da cidade, o club

Caramba's abre amanhã as portas para mais uma edição
de sua Woman's Party, balada com acesso liberado para
elas até as 00h30min. Ingressos disponíveis apenas na

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

, '_ """,_.�_,,x,
' '

.."" y _ ._"" ..... _ _ """" _

Praia Brava ferve em julho,
Boa notícia para os baladeiros. O Warung Beach Club

.

vai abrir suas portas em praticamente todos os finais de
semana do mês de julho. Quem aquece a pista já no dia 10
(sábado) é Chris Lake, uma das grandes revelações da e-

,

music britânica .que faz sua estréia em pistas brasileiras .

. No dia 14 (sexta), quem assume as pick-ups é Martin
Garcia, OJ e produtor argentino. O mineiro Anderson Noise
marca presença no dia 22 (sábado). Fechando a

prograrnação do mês, o clube recebe no dia 28 (sexta) a
testa Life Is A Loop, com trio formado pelos DJs Leozinho,
Fabrício Peçanha e o percussionista Rodrigo Paciornlk.

Contato: (47) 3348-7643 ou www.warungclub.com.br.

•
Jean Dias e Daia de Borba
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UM OOS MAIORES NOMES DA AMÉR.ICA L.ATINA
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� EM MAIS UMA
•

: BALAOA OE RENOME
•

� TRAZ PARA JARAGUÁ DO SUL:
•

•

•

Carla Marció e Marcia Maluta

Furtos nas baladas
Leu-se terça-feira na coluna policial aqui do CP

notificação sobre roubos de telefones celulares e

documentos que aconteceram em recente testa da cidade.
Bem, sabe-se que não é de hoje que vêm ocorrendo, mas a

íncldêncía cada vez maior des "sumiços" que acontecem nas
'

festasmerece uma atenção melhor por parte da turma.
Ao que parece, as bolsas femininas têm sido preferência

dessa ralé que dá-se ao risco de ir em cana em troca de um
, .

telefone celular roubado ... Corno ainda não há esquema de

segurança que possa prevenir a entrada dessa gente mal
intencionada nas baladas, resta às próprias pessoas que
atentem melhor aos bens. Nada mais certo que nossas

amadas meninas passem a observarmelhor o acessório, que
não há como negar, geralmente é descuidado e pode ser

. facilmente encontrado largado/abandonado pelas mesas ou
lounges das casas, ou ainda dando a maior sopa quando
carregados contra as costas no meio da rnassa que lata as

festas.
Ingenuidade demais potenciallza a possível vítima, e

infelizmente, os tempos de confiar nó alheio já foram-se.

Priscila Brolese

Aniversário da Cidade
Confirmada para a segunda-feira de

24 de julho, véspera do aniversário de

fundação de Jaraguá do Sul, a realização
de show nacional com a banda Cidade

Negra na Praça Ângelo Piazera. O
evento com hora marcada para 20h30 é
desde já, junto à Stammtisch (dia 29), um
dos mais esperados da programação.

,
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