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31 TRANSJARAGUÁ: PRAZO PARA GARANTIR OS R$ 40 MILHÕES TERMINA HOJE
. ,

•

•

•

o PL decidiu endurecer o discurso e já avisou, Rosemeire Vasel
só será candidata a vice-governadora na chapa do petista José

,
.

Fritsch, se o governo federalliberar os R$ 40 milhões necessários

para tirar do papel o Transjaraguá. Esta semana, Rose Vasel e o

41 TRANSPORTE
•

Espera por
dínnetronão
termina para
Guaramirim

Os R$ 8,9 milhões
, '

necessanos para

implantação dó sistema de

transporte coletivo próprio
de Guaramirim não foram
liberados pelo governo
federal. Agora, nova
oportunidade só depois de
outubro, por conta da lei

eleitoral, que impede a

liberação de verbas três

meses antes das eleições.

\

•

51' REDE ESTADUAL

Faítade
estrutura

compromete
•

ensino
•

A Escola Estadual Lilia
Ayroso Oechsler está em

reforma há cerca de um
ano. Enquanto isso, os
alunos são obrigados a

estudar no galpão da Igreja
Nossa Senhora Aparecida.
Sem estrutura necessária e

ventilação, o local, além de
dificultar o aprendizado, é

apontado como responsável
por problemas respiratório
de alunos e professores.

vereador Afonso Piazera Neto (sem partido), um dos mentores
,

do projeto, foram a Brasília onde tiveram um encontro com

parlamentares petistas e liberais, com objetivo de pressionar a
liberação. Ontem, o presidente do diretório municipal do PL,

Leônidas Nora, garantiu que se o dinheiro não sair, Rosemeire
será mesmo candidata a deputada federal. O prazo para obtenção
de empréstimos junto a bancos oficiais e assinatura de convênios

•

termina hoje. "Ou dá, ou desce", desabafou Nora.

6 I ORQUIDÁRIO: BELEZA CENTENÁRIA •
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PIERQ RAGAZZI DE FREITAS

O empresário Alvim Seidel é proprietário do Orquidário Catarinense que
funciona no centro de Corupá. São mais de 20 mil rn? de, área.composta

• • " I ...

por 2.500 espécies diferentes de bromélias e orquídeas ..O 'negócio familiar
,

completa 100 anos de uma verdadeira paixão pela beleza das flores. \

Reconhecido no mundo todo, Seidel tem como principais clientes,
colecionadores da Alemanha, Japão, China, Argentina, Dinamarca e Chile.
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III EDITORIAL
I
I

I
I
,

-

,

Seja qual for o vencedor das
I

próximas eleições, uma coisa é

presidente da República vier de

I uma sigla de oposição a Lula,=
I

contra si PT e aliados parla-
.

mentares, além da frustração
vingativa dos movimentos sociais.

I
Diante de tal perspectiva, está em
cena, dentro e fora do governo, um
movimento em prol de algo que

I está sendo chamado, à falta de um
nome original, de "concertação
política". O termo evoca a frente
de centro-esquerda que governa o
Chile desde 1990, quando findou

! o governo ditatorial do general
I

Augusto Pinochet, e que recém

elegeu a nova presidente daquele
país, Michelle Bachelet. O gover
no Lula está sensível à tese. Já a

encampou.Oministro TarsoGen

ro, da Articulação Política, está
empenhado em cooptai figuras de
expressão na sociedade civil, bem

,

j
,

como entidades representativas -,
cOlno Fiesp, CNBB, OAB, ABI,

,

entre outras - para a causa. Eomeio

que enxerga de colocar o governo
Lula à frente desse movimento,

,

tornando-o desde já .seu

beneficiário. Lula padece de uma

situação paradoxal: é o candidato

favorito,mas não agregou em tomo

de si os segmentosmais respeitáveis
da sociedade civil. Seu favoritismo
advém dos programas populistas e

assistencialistas de seu governo, que
,

lhe dão popularidade para se

reeleger, mas não lhe garantem
governabilidade.· Falta-lhe
respeitabilidade perante os setores

mais organizados das camadasmais
politizadas da sociedade - exa

tamente aqueles responsáveis pelo
prestígio e pela aura de politi
camente correto que o PT
conquistou ao longo de suas duas

. décadas de oposição. A onda de
escândalos que mareou a segunda
metade do governo Lula nivelou o
PT aos demais partidos, que antes

execrava. Lula passou a ser visto,
na melhor das leituras, como um

líder populista como outro

qualquer, semoutro projeto que não
o de se manter no poder. Em tal

contexto, terá poucas chances de
liderar uma concertação política '

•

•

consistente.Quando findou o

governomilitar brasileiro, ern 1985,
falava-se também e

obsessivamente - em pacto político
e social, E omodelo era exatamente
o Pacto de Moncloa. Entendeu-se
na época que o melhor pacto a ser

selado era a Constituinte. Falou-se

depois, já no Governo Collor, em
algo semelhante. Sem apoio na

sociedade civil, Collor constatava
na prática que o voto dos grotões
elege, mas não cria condições de

governabilidade. E tentou cooptar
,

o PSDB para seu governo. Chegou
a oferecer a Fernando Henrique o

ministério que quisesse, para ele e

seus correligionários, o que só não

se realizou porque Mário Covas, à
época a liderança maior dos

tucanos, nãodeixou.Hoje, Lula vive
situação semelhante à de Collor.

Dispõe do voto da periferia,
majoritário, mas está desarticulado
'na sociedade civil, sem a qual não
há como estabelecer condições de
estabilidade política para governar
,

e planejar a médio e 1011g0 prazos.
Sem maioria parlamentar e eleito
corn muitos votos, o presidente '

pode valer-se de instrumentos que
a Constituição lhe faculta para
consultas diretas à população. O
artigo 14 prevê o recurso ao

plebiscito, ao referendo e a projetos
de iniciativa popular. Chavez, na
Venezuela, fez isso. EvoMorales, no
Peru, está fazendo.Adiferença é que
ambos avisaram, já na campanha,
que o fariam.

r'

,

A importância da referência
,

internacional' para o ensino superior
Há alguns dias, tivemos o

privilégio de integrar unla comitiva
orgailizada pelaAcafe (Associação
Catarinense das Fundações
Educacionais), visitando institui

ções de ellsino na Espanha e

promovendo um intercâlnbio
Inuitci positivo para nosso Estado.

Qualquer viagenl ao exterior, ,

por si só, nos dá essa possibilidade
i
I de conhecermos culturas, diferen-
i . , '

tes, uma experlencla qlle nos

enriquece como cidadãos e cidadãs.

"
Quando essa viageln tem caracte

: rísticas como missão proposta pela
Acafe, telnos a convicção do

quanto foi acertada a estratégia da
nossa UNERJ em buscar essa

vivência internacional, através de
convênios piolleiros e de parcerias
que se malltém sólidas com

instituições por todo ô tnundo. Os
projetos de intercâmbio de
acadêmicos e professores, asmissões
a outros países, ellfim, todos os

processos, aos quais temos nos

envolvido, representampara os seus

participantes, conquistas que
ficarão para a vida illteira,
sedimelltando suas carreiras

profissionais.
Uma demonstração clara deste

sentimento é o interesse cada vez

Inaior de estudalltes pelos
programas que a UNER] vem
colocando em prática. Se
tivéssemos a cOlldição de aillpliá
los' cada vez.mais, certalnente,
atenderíamos a um número ainda
Inaior de acadêmicos. Quando o

Brasil definitivamente priorizar a

educação, como uma porta que se

abre aos seus jovens para entrarenl
no mundo globalizado, queln sabe
haverá Inaior dispollibilidade de

recursos'para que as ulliversidades
'incrementem ainda nlais os

intercâmbios.
Particularmente 11esta viagelll

à Espanha, ollde a UNER] já
, .

- '.

111alltem Importantes ,parcenas e

busca outras, pudemos constatar

que o nosso modelo vem ao

ellcontro do que o ensino superior
considera necessário à fonllação
acadêmica, ou seja, o foco 110

elnpreendedorisnlo e na visão

globalizada. Com muito

entusiasmo, pudemos apresentar e
compartilhar as experiêllcias de
Sallta Catarina quanto à

ilp.plementação de projetos
identificados com as características

econômicas,regionais. Por outro

•

escreve as

quartas-feiras
nesta coluna

lado, percebelnos Ulna preocupação
crescente conl o desenvolvunellto

tecnológico, desafio que talllbénl
buscalnos vencer cOin laboratórios
cada véz l):1ais belT). eqllipados e COll1
as parcerias cOin as eillpresas da

, -

110ssa regtao.
Percorrer anlbielltes q lie

traduzeln a história viva eln prédios
111edievais e ao l11eSlno tenlpo
COllvivell1 com o Illoderilisilld

cOlltelnporâlleo, respiralldo o

avallço da civilização nas

lilliversidades de Sail Pablo

(Madri), Sevilla, Cadiz, Valêilcia,
Alicallte, da Ulliversidade
Politécluca de Valência, 11aAgêllcia
Espanll01a de· Cooperação
Intenlaciollal de Madri e a visita à

sede do Grupo Salltandel; que já
possuí políticas de incentivo à

educação superior, trouxe subsídios
Ílllportantes para a UNERJ,

Di�nte de tudo o que vilnos,
cada vez nlais, percebenlos que
estamos no calninho certo para
termos em Jaraguá do Sul e no

Norte/Nordeste catarinensé Uln

ensino superior de padrão global
que se tomará uma realidade ainda
111ais consistente com o ellvol
vilnento de toda a sociedade.

II CORREIO DO LEITOR

O CORREIO DO POVO

I

Carga tributária menor, mas só para estrangeiros
•

A Medida Provisória 281/2006 foi

aprovada 11a Câmara em sessão ocorrida
recentemente, O principal ponto da MP é a

concessão de isenção de Imposto de Renda e

CPMF para' estrangeiros que apliquem em

títulos públicos brasileiros.
Embora do ponto de vista econômico a

.

medida tenha sido elogiada, acredito que
merece censura por sua não-extensão aos

,

residentes. E bern verdade que a isenção
possibilita uma melhora no perfil de nossa

dívida pública, COlll prazos mais 1011g0S e até

juros mais baixos, mas concedê-la apenas ao

capital estrangeiro não me parece ser uma

medida isonômica.

Isonomia, na verdade, não implica que
todos devem ser tratados da mesma forma.

Afinal, as pessoas não são iguais. Na verdade,
há um consenso no mundo jurídico segundo o

qual, para se ter Uilla lei isonômica, os desiguais
devem ser tratados desigualmente, na medida
de sua desigualdade. Em outras palavras, para
que uma lei estabeleça condições diferenciadas
para Ulll grupo, deve haver úm critério razoável,
uma justificativa que demonstre que esse grupo
merece O privilégio.

A título de exemplo, isentar os produtos
da cesta básica, permitir que deficientes

•

tenham filas especiais ou vagas reservadas 110S
•

•

estacionamentos são medidas que, embora

gerem Ulna discriminação, possuem urn critério

razoável para assim proceder. Da 111eSIlla
,

'

forma, teríamos corno inaceitável uma lei que
,

concedesse isenção de todos os impostos às

grandes fortunas do país, ou apenas à população
de urn determinado Estado.

,

Entre os critérios que, a priori, não devem

•

ser utilizados para se conceder tratamento 1
,

distinto estão sexo, cor, 'religião e origem
,

(Constituição Federal, art. 3°, IV). A medida

provisória, agora convertida ern lei, traz

exatamente este último critério para conceder
Ulll tratamento mais benéfico. E o pior, em vez

de se gerar Ulna discriminação ern favor dos
seus residentes - igualmente abominável -, o

governo optou por conceder o privilégio ao :1
capital estrangeiro.

'

:;
Cumpre lembrar que os títulos emitidos

pelo Governo brasileiro sâo remunerados com �
capital público, isto é, pertencente aos

,

residentes. Se o benefício fosse estendido a

estes, 111e parece queo resuLtado econômico

seria ainda melhor, COlll os brasileiros

aplicando sua poupança 110S títulos e

percebendo o valor pago a título de juros que i

continuaria a circular em nossa eCOll0111ia. I

Corno se não bastasse, incentivar a'
,

compra de títulos públicos por brasileiros aqui'
residentes ainda seria um grande passo na

,

direção de se criar Ulna cultura de investimento ,

,

ern mercado de capitais que, até 110je, I

praticamente inexiste. j

A tentativa do Governo de isentar os não- r.
residentes é válida e não deve ser revista;
mormente quando se sabe que nossos

concorrentes mais diretos pelo capital
estrangeiro, México e Argentina, já possuem
incentivos semelhantes. Porém, a extensão de
tal benefício aos residentes, além de medida
do born senso e de isonomia, contribuiria para

,

diminuir as contradições do nosso sistema

fiscal.

•

Napoleão Casado filho, advogado

•

Uma questão de conceito
A responsabilidade social é preponderante

para suprir as lacunas do poder público, promover
a inclusão de milhões de brasileiros e democratizar

oportunidades. Estes são os princípios essenciais
que devem nortear o Terceiro Setor, para que a

intervenção da i.niciativa privada possa produzir
transformações socioeconômicas de impacto, No
entanto, quando os conceitos desse processo são
•

subvertidos, seus objetivos ficam prejudicados.
As finalidades precípuas da cidadania

empresarial são amelhoria da qualidade de vida,
a atellção conl pessoas e famílias carentes e a

solução de pr.qblemas que afligelll a conlunidade.
No el,ltallto, é justo e lícito que as 'organizações
que in\(estelll eln projetos voltados ao belll
COlnum possaln capitalizar seus resultados para
fazer Inarketillg social. Porém, este não é a

prioridade, eillbor� seja nluito correto e ético
,

desenvolver ulna série de estratégias de
•

cOlnllnicação e publicidade destilladas a cOllferir
visibilidade aos prograillas e ajudar as ell1presas a

encalltar seus clientes e COllsulnidores COlll Ulll

discllrso politicall1ellte COlTeto.

COlno se vê, "cidadallia eillpresarial" está

longe de ser SillÔllilll0 de "ll1arketillg social",
como às vezes se precolliza. A questão não é

,

Ineraillellte semâlltica! E de caráter filosófico e

conceitual! Estabelecida esta inexorável ressalvá,
é illlportallte ter COllsciência de qlle o 111arketing
so<oiai COllstitui-se eln eficaz e legítimo
illstrll111ellto de difusão, cOlltribuil1do para'

agregar valor. à ilnagelll institucional das

empresas e também para multiplicar ações,
conquistar adesões, apoios, realizar campanhas e

,

possibilitar annanutenção e' crescimento do
trabalho realizado.

Os projetos, 1,0)' sua vez, devem ser bern
definidos e mensuráveis. Exemplo disto é a

Escolinha ele Tênis elo Grupo Projeção; uma
110va holding paulistana - onde realizamos Ul113

série de investimentos 110 mercado brasileiro, mas
que, desde o início, já atua no contexto doTerceiro
Setor; Seu primeiro projeto está propiciando que
88 crianças de baixa renda pratiquemUlll esporte
saudável e educativo, tendo 'quatro aulas por
selnana com excelelltes treinadores, dertre eles
Andrea Vieira, atleta que, por dez all0S, foi a

prillleira llO rallkulg brasileiro da Inodalidade. O

progralna realiza-se enl parceria COlll a Federação
Paulista de Têllis, que cede as quadras, e a

Secretaria da Educação do MUllicípio de São

Paulo, respollsável pela indicação das duas
escolas beneficiadas e o trallSRorte dos alunos.

As principais características do marketillg
sociailla divulgação e abordageln de projetos dessa
natureza são a transparêllcia e a objetividade. Sua
Inensagelu-chave deve ser senlpre focada nas

cOllseqüências positivas' das ações, difundindo a

consciência de que cidadãos e elnpresas de boa
,

vontade podem, sim, construir um país Ineillor e
111ais justo.

Walter Derani, engenheiro civil e pós-graduado em

Administração de Empresas

•

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

i parlamentar. Pior: terá contra si

: amplo espectro partidário, à
.

esquerda ou à direita. Se Lula

i vencer, verá a fúria oposicionista -
,

I de centro-esquerda e centro-

! direita - restabelecer-se no
I

: Congresso, reabrindo CPIs, ern
I

I busca do impeachment perdido.I

I Inversamente, se o próximo
I
I

. i � Se Lula vencer, verá a fúria oposicionista,
! de centro-esquerda e 'centro-direita,
I
restabelecer-se no Congresso

•
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TRANSPORTE INTEGRADO: "OU DA, OU DESCE"

'.

CELSO MACHADO

.... Diretório do PL
endureceu o

acerto com

PT de Fritsch

}ARAGUÁ DO SUL- Em
reunião do executiva estadual na

quarta-feira à noite, em

Florianópolis, presenciada pelo
prefeito Moacir Bertoldi, o PL

resolveu pôr as cartas na mesa. A
vice-prefeita Rosemeíre Vasel só
será candida ta a vice

governadora na chapa do petista
José Fritsch se o governo federal
liberar ainda hoje (prazo final

para obtenção de empréstimos
junto, a bancos oficiais Ie
assinatura de convênios)
financiamento pleiteado pela
prefeitura de Jaraguá do Sul junto
3.0 BNDES (Banco Nacional de
Jesenvolvimento Social). O
montante é de R$ 40 milhões

para investimentos nas obras do

'Iransjaraguá, projeto elaborado'
ainda na gestão do ex-prefeito
Irineu Pasold (PSDB)', então com
o nome de Transfácil e desde
então à espera de financiamento \

do governo. São milhares de

•

•

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

,

if;
« ,
;, }
,

I I
,

,

i

, '

Nora garante que se verba não sair, Rose será candidatura a deputada federal
,

pedidos do gênero encaminhados
de todos os cantos do país e que,
sem pressão política e lobby
eficientes, vão ficar engavetados,
Ainda na quarta-feira, Rosemeire
e o vereador Afonso Piazera Neto

, (sem partido) e um dosmentores
do projeto, abalaram-se para
Brasília onde eram esperados por
.parlamentares catarinenses do

,

Tucanos ficam sem candidato
,

para a Assembléia Legislativa
}ARAGUÁ DO SUL- De pré

candidata a deputada estadual, a
ex-titular da Secretaria de
Desenvolvimento Regional,
Niura Demarchi dos Santos,'
acabou sendo' indicada na

convenção estadual do PSDB
realizada na quarta-feira, em

Florianópolis, para a segunda
suplência do candidato ao senado
pelo PFL, o ex-prefeito de Lages
Raimundo Colombo. Ainda não

há indicativos de que ela reassuma
o cargo na SDR no lugar do
também tucano Ivo Schmitt, que
assumiu desde o afastamento

obrigatório dela determinado pela
lei eleitoral, em abril. O primeiro
suplente é' o ex-senador e ex

governador Casilda Maldaner. Os
três partidos emais o PPS formam
a múltipla aliança que respalda a

candidatura á reeleição do

governador licenciado Luiz
,

Henrique da Silveira. Ontem,
Niura, que já foi vereadora com

assento na Câmara de Jaraguá do
Sul pelo PSDB, negou que a

ii, mudança imposta pelo diretório,
" estadual ocorreu para facilitar
candidaturas do PFL e PMDB à

f"
Assembléia Legislativa,

I respectivamente Carione

I Pavanello e Carlos Chiodini. "Foi
i um convite feito emcima dahora",

•

i desconversou, evitando avaliar

! inevitáveis especulações, até

: porque, na mesma convenção, os
,

tucanos decidiram não coligar nas
eleições proporcionais com PFL e

PMDB. Da mesma forma, o PFL
•

disputará sozinho a proporcional
.para aAssembléia Legislativa, o que,
obrigou o PMDB a fazer o mesmo
,

para tomar possível a composição
entre os três partidos emais o PPS.
O presidente . do diretório

municipal do PSDB, vereador
Eugênio Moretti Garcia, disse
ontem que não há nenhuma
reunião daexecutiva localmarcada

,

em função do novo quadro local.

Adiantou, porém, que conversas

informais deverão ocorrer no final
I

de semana para avaliar se os

tucanos devem ou não substituir a
, '

candidatura de Niura. Com

alguma densidade eleitoral na
cidade e região, sobrou o nome do
ex-prefeito Irineu Pasold, que já
tinha colocado o nome à

disposição dos tucanos.
A se manter o novo quadro,

Carione Pavanelo como candida-
,

to à Assembléia e o tucano Paulo
Bauer (ex�PFL) àCâmara dosDe
putados deverão fazer dobradinha.
Segundo Carlos Chiodini, candi
dato a deputado estadual pelo
PMDB, set! partido não vaimudar
a estratégia já traçada anterior

mente: para a Câmara dos

Deputados terão apoio o atual
\

deputado Adelor Vieira e o

deputado estadual licenciado
MauroMariani. (CelsoMachado)

PT e deputados de outros estados
do PL, este mobilizados pelo
diretório nacional para ajudarem
a pressionar junto ao Ministério .

das Cidades. Ontem, o presidente
do diretório municipal do PL,
Leônidas Nora, garantiu que se o ,

dinheiro não sair, Rosemeire será
mesmo candidata a deputada
federal, "Ou dá, ou desce" foi a

expressão usada pelo dirigente do
partido. 'Apresença dela na chapa

• o/0'" "'.

majontaria e estratégica para
Fritsch, por conta da sua

densidade eleitoral na região,
tirando votos de Luiz Henrique,
com chances reais de levar o IT
para um segundo turno", analisa
Nora, levando em conta, ainda, a
votação recebida pelo petista na

região em 2002 (foi omais votado
no Vale). Quanto ao vereador
Ronaldo Raulino (PL),Nora disse

que ele poderá manter sua

candidatura a deputado estadual
ou, até mesmo, à Câmara dos

Deputados. Até mesmo o ex

governador Esperi- dião Amin

(PP), que esteve na reunião da
executiva do PL quarta-feira na

Capital, pron-tificou-se' a

mobilizar parla-mentares do seu

partido para pressionar o governo.
Amin tem especial interesse nos

pequenos partidos que formam o

chamado "frentão". "O partido
sacrifica a candidatura da
Rosemeire a deputada federal, ela
concorda. Mas queremos a

contrapartida agora e não depois.
Também já vimos o PT prometer
e não cumprir", disse Nora,
acreditando que aindanesta sexta
feira pela manhã a resposta do

governo seja positiva. (Leia mais na
página 4)

Pedidos de informações ainda'

aquardarn votação na Câmara '

}ARAGUÁ DO SUL- Quatro
pedidos de informações do
vereador [urandir Michels (PV)
encaminhados ao poder,

,

Executivo- dois deles com data
de 23 de março e outros dois de
10 de março, quando o vice

presidente da Câmara de
Vereadores ainda estava filiado

,

ao PT, continuam à espera de
•

votação no Legislativo. Um dos

pedidos de informação indaga
sobre quantos cargos comissio

nados existiam na prefeitura
entre os anos de 2000 e 2004, no
governo do ex-prefeito' Irineu
Pasold (PSDB) e quantos são os

atuais, incluindo secretarias,
autarquias" sociedade de econo
mia mista e fundações. O verea

dor também pediu a relação de
nomes, cargos, se os funcionários
são efetivos ou não e, ainda, a

quantidade de cargos terceiriza
dos, funções, nomes e para quais
empresas trabalham. Em outro

questionamento, Michels inda

ga sobre entidades que rece

beram subvenções municipais
entre janeiro e dezembro de

, '

2005, valores, cópias dos :

empenhos, prestação de contas

e os motivos que levaram ao não

repasse de recursos a outras

entidades, mesmo que aprovado
em lei e se seriam contempladas
em 2006. Em um terceiro pedido
de informações, o vereador

,

pergunta sobre o volume de
bolsas de estudo concedidas nos
anos de 2005 e 2006 a servidores

,

públicos e dependentes, bem
como a outras pessoas
matriculadas no ensino médio e

superior, Se prestam, conforme
determina a lei 1.653, de 24 de
fevereiro de 1993, algum serviço
à comunidade e qual os critérios
utilizados para a escolha dos
beneficiados. No quarto pedido
de informações, o vereador
solicita informações sobre

projetos de casa própria de
senvolvidos pela prefeitura nos

últimos três anos (ano a ano)
com a listagem de nomes, valor
dos imóveis, das prestações,
critérios de seleção, entre outros

questionamentos. Na quarta- ,

feira à noite, O Correio d6 Povo
,

procurou o vereador para
esclarecer boatos dando conta de

que, diante de especulações sobre
uma provável aproximação do
PV com o governomunicipal, ele

,.., . ..

nao terra mais Interesse na

aprovação dos pedidos de

informação. A informação
,

obtida foi de que o vereador tinha
se ausentado da sessão de
audiência pública para discutir a
'criação da Guarda Civil
, Municipal por motivos de saúde.
Ontem ele não foi encontrado

'pelo jornal para falar sobre o

assunto. (Celso Machado)

"l
,

)
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Area azul
, Presidente da COL de

Jaraguá do Sui, Waldemar
Schroeder, defende a volta
do estacionamento rotativo,
Mas repele modelos
anteriores, que criaram
muita confusão entre
monitoras e usuários, E vai

, mais além: sugere que o

sistema seja gerenciado por
empresa do município, Em
Blumenau, desde 1974 quem
controla é a prefeitura, E
funciona,

Quem paga?
A Associação Comercial e

Industrial entrou na

discussão sobre a criação
da Guarda Civit Municipal.
Com a ressalva, segundo o

vice-presidente de Assuntos
para Segurança, Nilton Zen,
de que "ninguém é louco"
para dispensar
investimentos no setor,

Entretanto, a Acijs quer
saber o tamanho da conta e

, ,

,

quem mais, alémda .

óornunldade, vai' ajudar a
I .

I ' f
;

pagar.
'

Maior apoio
Na audiência pública
realizada quarta-feira à noite
na Câmara, a pedido do
vereador Eugênio Garcia
(PSDB), para discutir
detalhes sobre a Guarda,
diante de platéia repleta de
secretários e comissionados
da prefeitura ficou a nítida
impressão de que alguns
discursos de elogias feitos,

,

. por pessoas de fora do

quadro de servidores foram'
encomendados.

Amén 2
\

, De pré-candidata a deputada
estadual, a ex-titular da
Secretaria de

"

Desenvolvimento Regional,
Niura Demarchi dos Santos

(PSDB) aceitou ser a

segunda suplente do
candidato ao Senado pelo
PFL, Raimundo Colombo,
Assim, tucanos podem ficar

, sem candidato pelo Vale do

ltapocu Acreditem: para não

atrapalhar pretendentes à
Assembléia do PFL e PMDB.

Amén 2
Outro que foi para o

sacrifício é o ex-senador e,

ex-governador Casildo
Maldaner (PMDB), Não

queria, chegou a oferecer a

candidatura da mulher, mas,
em nome da "gratidão" por
LHS aceitou ser primeiro,

,

suplente do pefelista
Colombo. Maldaner é fiel
escudeiro de LHS e, sempre
que preciso, presta-se a

engolir sapos sem reclamar.

Ver e crer
Iucanos bateram o pé e

estarão coligados com

PMDB e PFL só nas
, ,

proporcionais para a

Cãmara dos Deputados, Na
corrida à Assembléia

Legislativa, chapa pura
com quarenta candidatos,
Isso esquenta projeções

f
de

que muitos peemedebistas,
tucanos e pefelistas vão

,

desviar o voto para Fritsch
e Amin.

Prognóstico
Há quem aposte que
Esperidião Amin (PP) e

Luiz Henrique da Silveira

(PMDB) possam ser os

candidatos em segundo
turno. Isso ocorreria se o

chamado "trentão", com
PL, PTB, PV, PDT e outros
dos chamados pequenos
partidos aderissem à
campanha do papista. Em

2002, LHS tirou diferença
, de 500 mil votos com a

, '

'

ajuda providencial do PT.
" ,

,

Reme.mber '," "

;

• MOSAICO
,

Arvores e postes ,

Os números são do engenheiro Romualdo França, dO)
Departamento Nacional de lntra-esírutura de Transportes, em ,l
relação à quantidade de mortes e feridos com colisões contra

•

postes (75 feridos e seis mortos) contra e árvores (63 feridos e

12 mortos) em rodovias federais e estacuaís no ano, Ele defende
o corte das árvores às margens das rodovias. Acredita-se que 01q
número de acidentes tenha relação direta com a lei 12.142, de 5 'J
de abril de 2002 aprovada pela Assembléia Legislativa proibindo"1
os controladores de velocidade. rs

Na campanha, de 2002 ao

governo do Estado, Luiz
Henrique da Silveira

(PMDB) dizia, em seus

comícios, que iria derrotar
o pai, o filho e o espírito,
que não era tão santo,
Referia-se a Jorge
Bornhausen (PFL), o

candidato ao Senado,
, Paulinho Bornhausen

(PFL), e, Esperidião Amin

(PP). Agora, na múltipla
aliança, só faltou. o
espírito,

Andando
Já tramita na Assembléia
Legislativa projeto
resultante de indicação do
deputado Sérgio Godinho

(PSB), subscrito por outros
parlamentares, que reduz

,

de 17% para 12% o ICMS
incidente sobre materiais
de construção, hidráulicos
e sanitários, Para compra
de uma caixa d'água o

imposto terá alíquota zero,

O consumidor pagará
apenas pelo equipamento,

Destaques
Departamento Intersindical

.
,

de Assessorla Parlamentar

divulgou lista anual
'cos 100 parlamentares'
mais influentes do

parlamento brasileiro,
Entre os catarinenses
destacam-se Ideli Salvatti

(PT), Jorge Bornhausen
(presidente nacional do

PFL) Fernando Coruja
(PPS), na Câmara ) e

Carlito Merss (PT) relator
geral do Orçamento 2006,

•
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O CORREIO DO POVO J

r

PROJETO DE TRANSPORTE: VERBA PARA GUARAMIRIM 80 A PARTIR DE OUTUBRO

I
I

jChapa pura
I o PP decidiu que vai mesmo disputar as eleições com chapa
,

I pura. O ex-governador Esperidião Amin será candidato pela quarta
,

I vez ao governo do Estado e terá o ex-deputado federal, Hugo
! Biehl, como vice. A chapa ao Senado ficará aberta e servirá de
,

.

i moeda de troca durante o processo eleitoral. Mas esse quadro
, pod!') mudar se o Partido Verde, que realiza a convenção hoje em

Blumenau, decidir aceitar a aliança com o PP. Neste caso, o PV
, indicará o presidente da legenda, Gérson Basso, para a vaga ao

Senado.

•

,

-

-

Participaram da audiência representantes de Jaraguá e Guaramirim
• I

de endividamento dos muni

cípios, o que, segundo Verbi

nem, permitiria a Guaramirim
receber os recursos com mais

rapidez, talvez ainda este ano.

Representantes de ou tros

audiência COIU o ministro. Do
Vale do Itapocu, Jaraguá do Sul
também está na fila, além. de
São Bento do Sul, Indaial,
Gaspar, Blumenau e Chapecó.
[untos, os projetos dos sete

mun icípios somam R$ 114
milhões, com valores dife
rentes para cada um, dentro
de um montante de cerca de

Assis confirma dobradinha com Pupo na microrregião

. � .

novo proj e to nao vat ser

diferente. Vou ser UIU deputado
federal de Santa Catarina",
declarou o candidato.

Com domicílio eleitoral
em Joinville, onde foi
vereador, Assis afirma
considerar o Vale do Itapocu
também a sua região, já que o

PT, internamente, inclui os

cinco municípios na chamada

microrregião de [oinville, EIU
visita à imprensa da região

•

ontem, ele confirmou a

dobradinha com o vereador

petista Evaldo João [unckes, de
Guaramirim, candidato a uma

das 40 vagas à Assembléia. No

Vale, o PT também tem COIUO

candidatos, ambos de Jaraguá
do Sul; o professor Sebastião

. . ... . .

seis municipios COtU projetos
11a área de mobilidade urbana
no me srno p a tarna r de

•

Guaramirim participaram da
•

CESAR JUNKES

,

Deputado acredita na renovação da Câmara Federal: "Sou o novo"

Camargo para federal, e o

deputado estadual Dionei da
Silva, que tenta a reeleição.

Além da região Norte,
,

Assis disse que sua campanha
estará concen trad a no

Planalto Norte, Vale do Itajaí,
litoral Slil e Norte, todos

organizados COIU comitê e, a

exemplo damicrorregião, com

candidato a deputado estadual
fazendo dobradinha. Atual
líder de bancada do PT na

Assembléia e deputado por
,

duas vezes, o petista defende a

abertura de "espaço" para
outras lideranças. "Não sou

contra q u ern prefere
continuar, mas dois mandatos'
são mais que sufic ientes",

R$ 3,7 bilhões, que aguardam
liberação do governo federal ..
No caso específico de Gua-

.

ramir irn, o projeto, proto�t1
colado no BNDES em 2003t,,;

•

deverá ser contemplado conn!
R$ 8,9 milhões, com con-'

trapartida do município
totalizando R$ 15 milhões.

')

"Sabemos que é um pro-,
cesso lento, luas ficamos,'1
otimistas com a posição d02
m in is tr o , que se compro)jt
meteu em interceder par5 -:

aumentar a capacidade der
endividamerito. Isto perrni-.
tirá ao governo liberar maip,

. , .

- recursos para os mumcipioj
e aí vai chegar nossa vez na

fila", destacou Ve rbí nem,
informando' que o assun to

deverá integrar a pauta da.
próxima reunião do COI1-.
se lho Monetário Nacional,
no m

ê

s qu e vem. Neste
sentido, os deputados catar

rinenses Cláudio Vignatti e

Carlito Merss, ambos do PT,
e pre -.sen teso na audiência"
ficaram responsáveis por-,
interceder junto ao ministro

da, Fazendo'IGuido Mantega.
O vice -presidente d o

Legislativo de Guaramir irn,
•

vereador Evaldo J unckes
(PT), e o assessor de im

prensa, II tom Pi r am , in

tegraram a comitiva a Bra
sília.

,

argumentou. ,
•

O candidato t arnbém
lembra que na condição de

deputado federal, diferente dé

hoje, terá sua cota de emendas
individ uais, cerca de R$ 5

.

milhões, recursos nem sempre

liberados, mas que podem ser

destinados para os municípios
que o parlamentar escolher.
Assis disse ainda que, se eleito;
implantará nas cinco regiões
urna estrutura física e d'e

pessoal para que o mandato

possa servir de ponte entre os

municípios e governo federal
11a busca de recursos, além de
facilitar o contato da

população com o parlamentar.
Como deputado estadual, o

petista criou os chamados
Conselhos Locais, instituídos
ern 40 cidades, e pelos quais as

•

pessoas acompanham e

avaliam sua atuação. "Foi uma
forma diferente de fazer o

,

manda to. E algo que vem

sendo executado, dell certo,
me tornou conhecido e me dá

. ,

certeza que o projeto sera

vitorioso", comentou. Eleito
COIU 31.749 votos em 2004,
Assis pretende fazer agora 1 �'3
mil votos.

CAROLINA TOMASELLI

..,: Comitiva de Jaraguá
e Guaramirim teve
audiência com ministro
Paulo Bernardo

Jogo
r o PDT também contava
com a coligação com pv,
que teria o direito de
escolher o vice na chapa
do partido, encabeçada

I

pelo presidente da sigla,
,

Manoel Dias. O que está
em jogo é o precioso 1 '18"

que o PV tem direito no'

programa de televisão.
Com a consolidação das

I alianças, PSDB/PMDB/
I PFUPPS/PRTB e PT do B
I terão o tempo de 16
I minutos e oPT, 15

minutos. Sozinho, o PP
tem apenas 4 minutos,
portanto; menos de um '

terço dos seus principais
concorrentes. Se a

coligação com o Py não
se confirmar, o não
preenchimento da vaga ao

Senado passa a ser uma'
l estratégia para impedir a

.

I eleição de Leonel Pavan.
I

Carros
Autor de projeto
recentemente aprovado
pelos vereadores que
obriga a identificação de
todos os carros oficiais do
município, o presidente da
Câmara de Vereadores de
Guaramirim, Marcos
Mannes (PSDB), informa:
prefeito Mário Sério Peixer

(PFL) sancionou o projeto.
Mas, segundo o tucano, os
carros oficiais continuam
sem o brasão nas portas.
"Agora só falta cumprir a

lei", alfinetou.

GUARAMIRIM - A implan
tação do sistema de transporte
coletivo próprio de Guara

mirim, que inclui obras nos

principais bairros do muni

cípio, entre elas a construção
de terminal rodoviário,
ciclovias e pavimentação de

ruas, vai ter de esperar pelo
menos até outubro. Os R$ 8,9
milhões do projeto, já apro
vados pelo BNDES (Banco
Nacional de Desenvol
vimento Econômico e Social),
nãopoderão ser liberados pelo
governo federal a partir de
amanhã, por conta da legis
lação eleitoral, que impede a

liberação de recursos três

meses antes do pleito.
Na quarta-feira, o
-

secretário de Planejamento do
município, Valério Verbinem,
e o de Obras, Valdir Vick ,

foram a Brasília pressionar o

governo federal para liberar a

verba ainda este ano, depois
das eleições. O pedido feito ao

ministro do Planejamento,
Paulo Bernardo, é que o

governo aumente a capacidade

,

Ultimas
-

PPS e PL realizam hoje
suas convenções estaduais
que vão homologar as

candidaturas dos partidos
às eleições de 10 de
outubro, ambos com pré
candidatos na microrregião.
A presidente da Câmara de
Vereadores de Corupá,
Bernadete +iillbrecht (PPS)
é pré-candidata a deputada
estadual, assim como o

vereador Ronaldo Raulino,
do PL de Jaraguá do Sul. E,
também, a vice-prefeita
Rosemeire Vasel, pré
candidata à Câmara
Federal, com possibilidade
de ser vice na chapa de
José Fritsch, no caso de

aliança corno PT. Enfim,
termina o suspense.

•

Mulheres
O PSDB indiciou a ex

titular da Secretaria de
Desenvolvimento

Regional, Niura
•

Demarchi dos Santos,
para a segunda suplência
do candidato ao senado

pelo PFL, o ex-prefeito de

Lages Raimundo
Colombo. Os tucanos,
que na região se

declararam surpresos,
saíram perdendo. Não

porque ficarão sem

candidato à Assembléia
(o ex-prefeito Irineu
Pasold pode entrar na

disputa), mas por Niura
ser uma das poucas
mulheres tucanas
cotadas para disputar a

, vaga. Pela legislação

I . eleitoral, 30% das vagas
devem ser preenchidas
por mulheres, mas, se

não forem preenchidas,
ficarão em branco. Até a

.

eleição passada, nenhum

partido conseguiu tal
proeza.

Mais um furo
Durante discurso na

abertura do congresso
técnico da 6a Olesc

(Olimpíada. Estudantil de
Santa Catarina), ontem, na

Recreativa Marisol, o
.

prefeito Moacir Bertoldi

(PL) ressaltou a

importância do município
como o terceiro parque
fabril do Estado. E citou a

Associação Comercial, com

800 empresas cadastradas,
•

•

entre elas a Weg, "com
trezentos mil funcionários".
Mais uma besteira dita pelo
prefeito da cidade. A
empresa tem nil verdade
12.136 colaboradores.

,

]ARAGUÁ DO SUL - Em sua

primeira empreitada rumo à
Câmara Federal, o deputado
estadual Francisco de Assis
Nunes (PT) chega com o

discurso de que o PT "não tem

porteira", em referência à

busca de votos em regiões fora
do domicílio eleitoral dos

,

candidatos. "Respeito o PT de

Jaraguá do Sul, mas penso que
sou deputado estadual que
represento o Estado, e neste

I
-, I

I
I
I
I
i

I

Futuro
Fora da disputa por uma
das 40 vagas à
Assembléia Legislativa,
Niura poderá reassumir a

titularidade da Secretaria
de Desenvolvimento
Regional de Jaraguá do

I
'Sul. Ontem ela não se

manifestou sobre o

assunto. O secretário é

hoje o também tucano Ivo
Schmitt .. E, para o ano

. que vem, fica a pergunta:
LHS reeleito, Niura será
novamente nomeada
titular da ,SDR de Jaraguá
do Sul? Certamente, é o

que peemedebistas da
região se perguntam.

,

Boato?
Antônio Carlos Sontag teria
abrido mão da candidatura a

governador, homologada na

convençâo estadual do
PSB, para compor com o

PT. Em reunião entre os

dirigentes dos dois partidos
ontem na capital, Sontag
teria aceitado sair como
vice na chapa encabeçada
pelo petista José Fritsch.
Coor-denador do PSB na

região, Emerson Gonçalves
g,arante que candidatura é

. irreversível.

I

I
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IMPROVISO: AULAS ACONTECEM EM SALAO DE IGREJA DESDE ANO PASSADO

DAIANE ZANGHELINI ,

.... Local sem venrlação
,

estaria provocando
problemas de saúde e

prejudica aprendizado
" )ARAGUÁ DO SUL - Desde

ontem" o jovem Jordan Kreích, 9
anos, sente uma alergia que

provoca coriza. A pequena
Samanta Caroline Posting, 7,
,flcou doente por três dias na

semanapassada emvirtude de uma

virose que, segundo o médico, é
comumente transmitida em

,

ambientes fechados. A professora
,

'

Rosman Nunes, 45 anos, que há

alguns dias também sente falta de
ar e garganta seca, disse que vários
de seus alunos já passarammal na
sala de aula e tiveram de ser

dispensados. ,

, Entre Jordan, Samanta e

Rosmari, o problema respiratório
não é o único fator em comum,

mas também o fato de os três

freqüentarem o mesmo local
diariamente, Rosmari dá aulas na
Escola Estadual Professora Lilia

Ayroso Oechsler, onde Jordan e
,

Samanta 'estudam. Mas,
atualmente, passam boa parte do
dia no galpão da Igreja Nossa
SenhoraAparecida, Bairro Ilha da
Figueira, onde as aulas acontecem
de forma improvisada há cerca de
11 meses. "Os alunos estão

impacientes com a falta de espaço
'

• •

dizer que os médicos de

especialidades desejam receber

por estar disponíveis a

chamadas de plantão. Neste,
caso,. as negociações também
estão no início e não chegaram a

conclusões.
Mesmo se estas solicitações

não forem transformadas em
,

realidade nos próximos meses, o

presidente da Associação,Médica
salienta que a classe não pensa
ern paralisar as atividades. Além
da entidade, que não tem vínculo
direto nesta discussão, o

Sindicato dos Médicos se
•

veis e paga R$ 150 por mês de

aluguel ao dono do local onde
,

,luora.
.

Sobre a possibilidade de
financiar uma casa nos pro

gramas de habitação do

governo municipal ou federal
em parceria com a Caixa

,

Econômica Federal e, assim,
não depender .da gravidez,'
I.M.S. comenta que também
pensa na proposta. Porém, não
acredita que isto possa resolver

•

PIERO RAGAZZI DE FREITAS
,

\

A professora Rosângela do
Amaral Siqueira compartilha da,

,

indignação da colega Rosmari. Ela
contou que já sofreu vários

hematomas nas pernas desde que
as aulas foram transferidas para o

salão da igreja, por não ter espaço
para passar entre as carteiras dos

"

'alunos para auxiliá-los nas tarefas.
O mau cheiro dos banheiros, que
se espalha pelos corredores, e o

barulho de bailes e encontros

promovidos pela igreja no espaço
anexo piora as condições de
trabalho dos professores e

atrapalha o aprendizado dos
alunos.

O fato dos operários da
construtora ainda não terem

•

J

Estrutura improyisada no salão de igreja compromete ensino e já causa problemas de saúde

,
'

Schreiner Lucht, a entidade não
é contra a medida encabeçada
peloMinistério Público de Santa,

,

,Catarina, Porém" é necessário

repensar o valor pago aos

concursados, Atualmente os

médicos recebem R$ 1907,23
mensais por 20 horas/semana de
trabalho. A sugestão quanto à

porcentagem de aumento ainda
não está definida.

Outra reivindicação dos

profissionais da medicina é que
as horas de sobreaviso sejam
pagas. Segundo a diretora de

Saúde, Iuá Guenther" isto quer
•

terminado o reboco, 'a colocação
do azulejo, o forro, a cobertura e a

instalação hidráulica preocupa
ainda mais os professores, pais e

alunos. "No início, vinha 30

operários todos os dias, e agora
vêm 15 em um dia, sete no outro

e assim vai", disse a vice

presidente daAPP (Associação de
Pais e Professores) , Anelore
Bublitz. Já o mestre-de-obras da

construtora, Vantuir Aparecido
Razzo, afirma que 700/0 da obra já
está pronta e que'será terminada
dentro do prazo. "Na próxima
semana, mais trabalhadores virão

para cá (para a obra) para colocar
as portas e janelas, que chegarão
na segunda-feira", justificou.

Médicos querem ganhar mais por consultas na rede pública

:Mulher cobra R
)ARAGUÁ DO SUL - "Se eu

,

for pensar no que o povo vai
,

achar, não faço nada". E apoiada
neste conceito que I.M.S., uma
mulher de 32 anos, de boa

aparência, procurouO Correio
,

do Povo para anunciar a

decisão de alugar a barriga para
•

através, de inseminação artifi-
cial, gerar um filho, que segun-

,
'

do ela, não terá vínculo erno-

.cional algum, apenas finan-
\..

•

celro.

,

)ARAGUÁ DO SUL - As

negociações entre promotoria, '

jaraguaense, médicos da rede

municipal e Secretaria de Saúde,
�,m relação às obrigações
instauradas pelo Termo de
,

Ajuste de Conduta assinada há

quase dois meses, recomeçaram
, ,

essa semana. E que o prazo para
a adequação dos horários a serem

cumpridos está há pouco mais de
,

um mês do fim e os profissionais
.querem reajuste dos salários.

Conforme .

explica o
(,

, presidente daAssociaçãoMédica
de Jaraguá do Sul, Jean Beno
,

\
-

,

I

para brincar e com as salas de aula
abafadas, que abrigam cerca de 40
estudantes, e têm apenas uma

janela", comentou Rosmari. Ela
ressaltou que a obra deverá ser

entregue pelo Governo do Estado
no dia 5 de agosto (quando expira
330 dias), mas o atual estágio
indica que ainda levará muito

'... ,

tempo para a construçao termmar,
As obras iniciaram em agosto

do ano passado, e desde então, 968
alunos do Ensino Fundamental e

,

Médio estudam no salão da igreja.
,

O custo total da construção é de
um milhão e trezentos mil, sendo
que a área a ser reformada é de

1.594,69 m2, e a área construída,
734,66m2.

envolveu para auxiliar na'

definição por uma proposta
adequada.

O Termo de Ajuste de
Conduta que obriga os profis
sionais da área a cumprirem os

horários para qual estão

concursados na rede pública de
saúde foi assinado no dia 12 de
maio. O prazo final para que
todos eles batam o cartão-ponto

, eletrônico é no início de agosto.
Enquanto isso', a Secretaria de
Saúde deve viabilizar os

equipamentos necessários, (Kelly
Erdmann)

, ,

30 mil por "aluguel de barriqa' para comprar casaI ,

Há quase um ano em

Jaraguá do Sul, ela diz não ter
, ,

mais esperanças de conseguir
,

, '

realizar o sonho de adquirir a

casa própria. Por isso, os nove
meses de gestação alugada
custam R$ 30 mil, valor que
deve servir para I.M.S, o marido
e os três filhos biológicos (de
12, dez e quatro anos) muda
rem para o imóvel a ser com

prado. Amulher trabalha como
•

catadora de materiais reciclá-
•

,
o problema de maneira efetiva

,

e rápida, corno quer.
A futura mãe de aluguel

salien ta que os filhos e o

companheiro, têm consciência

e aprovam a atitude dela. Aos
casais interessados, I.M.S.
declara n ão ter nenhuma

intenção ou chance de criar a

bebê após o nascimento.

Outras informações pelo
telefone 9155-6106. (Kelly
Erdmann)

"

• CORREIO ECONOMICO

,

O resultado' de vendas das 500 maiores empresas do país em

2005 foi praticamente o mesmo de 2004, com aumento de apenas
3,3%. Os lucros, no entanto, aumentaram 14,3% de 32

, ,

bilhões de dólares para 36,7 bilhões. E o que aponta a 33a

edição do anuário Maiores e Melhores da revista Exame, que ,

, I

chegou às bancas ontem. �

A cerimônia de premiação das 20 melhores empresas do ano,
em seus respectivos segmentos, ocorreu na quarta-feira à noite,
no, Clube Monte Líbano, em São Paulo, com a participação do
ministro da Fazenda, Guido Mantega. A São Paulo Alpargatas foi ,

eleita a empresa do ano pelo anuário. A Weg foi escolhida a _ j
melhor empresa do Brasil no segmento Mecênica, o presídente, I

Décio da Silva, compareceu ao evento.

Lucro e venda
+t

I
I

I .

As melhores
o anuário identificou, além das
melhores companhias em

20 setores de atividade,
nove empresas que se

destacaram como as melhores
das regiões Sul, Norte
Nordeste e Centro-Oeste. Pesou
no resultado o número de

pontos que cada companhia
obteve nos quesitos
crescimento de vendas,
rentabilidade e investimento,
entre outros. Neste ano, na
tabela de informações sobre as

maiores empresas do país
foram acrescentados dois
indicadores: o valor das

exportações por empresa e a

participação percentual das
vendas para o exterior no
faturamento das mesmas, em

,

2005. A publicação traz

também, pela primeira vez, a
lista das 50 maiores
exportadoras, liderada por
Petrobrás e Vale do Rio Doce.

Empregada'
doméstica
o Congresso Nacional concluiu
na quarta-feira à noite a votação
da medida provisória cujo
objetivo original era estimular a

.

formalização dos empregados
domésticos, mas cujo texto
acabou incluindo a

-,

obrigatoriedade da inclusão
desses trabalhadores no

regime do FGTS (Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço)
o que pode desencorajar
empregos com carteira,
assinada. O presidente Luiz
Inácio Lula da Silva pode vetar
a regra referente ao FGTS, A
decisão pode implicar desgaste
politico em ano eleitoral.
A MP permite o desconto, na
declaração do Imposto de
Renda, dos gastos do patrão

.

com a contribuição
previdenciária (12%) relativa ao

salário mínimo de um
.

empregado doméstico. Em
acordo fechado com a

oposição, a Câmara derrubou a

elevação do benefício para dois
empregados promovida pelo
Senado. .

O texto
Editada em março, a medida
provisória deixaria de vigorar na
próxima semana se não íosse
aprovada até lá pelos
parlamentares, No Congresso, as

vantagens tributárias oferecidas
aos empregadores domésticos
foram ampladas.Pela proposta
original do Executivo, a 'regra seria

aplicada a partir de abril deste ano,
nas declarações do IR a serem

entregues à Receita em 2007, O
texto foi aíterado para que o

benefício retroaja a janeiro.Os
parlamentares também
permitiram 'que a contribuiç.ãb
previdenciária patronal referente
ao 130 salário e ao adicional de
férias seja deduzida.

•

I
I

I

I
I
I

Refis
Os senadores incluíram ainda na

•

MP uma regra que autoriza as

empresas inscritas no Refis -

programa de parcelamento de
dívidas tributárias lançado em -,

2000- a quitar suas dívidas com, '" I
abatimento de 1 0%, O artigo foi·
derrubado, mas o çoverno
prometeu estudar um' novo

programa de prorrogação de
dívidas com o fisco.Não há um

cálculo preciso do custo das

alterações promovidas pelo
Congresso, As perspectivas de
formalização do emprego "

doméstico podem ser

prejudicadas com a regra do FGTS

obrigatório.

Adidas
o fabricante de artigos esportivos
Adidas assumirá, com
exclusividade, as licenças e os

direitos de comercialização de sua

marca Reebok na China a partir de
2007. A Adidas fechou um acordo
com a sociedade de risco

compartilhado' New Point
Industrial, atual vendedora dos

,

. artigos da Reebok no país
asiático, para que a empresa
alemã se responsabilize pela
distribuição a partir do próximo

,

ano.Ambas as companhias não
detalharam os termos financeiros
da operação, com a qual a Adidas
pretende reforçar o controle sobre
suas marcas.

I

• INDICADORES ECONÔMICOS I\
I

!
I

• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA EURO
' I

I
•

VENDAlie COMPRA
,

COMERCIAL 2,171 2,173 ,

I

PARALELO 2,283 2,390 11 2,788 2,789 11 I
,

2,180 2,320 PESO (Argentina) I

TURISMO lie I

I 0,714
,

. 0,714 11 :
,

!
,

• BalSAS DE VALORES
PONTOS OSCILAÇÃO

11 BOVESPA 36,486 4,64%
11 DOW JONES (N. York) 11.190 1980/0

11 MERVAL (B. Aires) 1.689 352%

III NIKKEI (Tokio) 16,951 1,390/0

• POUPANÇA
0,694

• CUB maio

R$863,55

r
\

•

,
,

,
j
,

•

,
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• OCORRENCIAS POLICIAIS

•

•

Assalto
•

Os terminais de caixa eletrônico do Banco do Brasil e do Banco
ABN Real, localizados na Unerj, foram arrombados na madrugada
de ontem. Por volta da 1 h, dois dos quatro bandidos rederam os

vigias e os trancaram no banheiro. Quando a polícia chegou
pôde ver pelo circuito de vigilância eletrônica que o assalto

,

começou por volta às 01 h57min e terminou às 03h34min, sendo
;

que os bandidos tinham entre 20 a 30 anos, e fugiram em um

veículo não identificado. Nenhum suspeito foi localizado.
•

Acidente fatal
•

Um funcionário de uma empresa
de manutenção em telefonia

(
morreu afogado ao capotar o

•
•

carro e cair dentro de um ribeirão,
·

na localidade de Braço do Bugre,
{ a 2,5 quilômetros do Centro de
, Luís Alves. O acidente ocorreu

por volta das 16h de quarta-feira ..
, João Geraldo Carneiro, 38 anos,
teria perdido o controle do carro

em uma curva, que caiu de uma
· ponte dentro do ribeirão. João
,

morava em Jaraguá do Sul e

estava a serviço da empresa
( Koerich no momento do acidente.

•

,

, Furto de bicicleta
Foi furtada uma bicicleta marca

Monark, modelo Tropical feminino
r de cor preta. O furto aconteceu às
r 17h30min de quinta-feira. A
, bicicleta estava estacionada no

. ' bicicletário da Recreativa Duas
•

l Rodas, Bairro Vila Nova.

"

� Furto de veículo
o veículo Ford Escort GL na cor

.' branca, placas MAT-7779, foi
furtado por volta das 18h de

quarta-feira. O veículo estava
estacionado na Rua Presidente

· Epitácio Pessoa, em frente a RH
Brasil.

Detido
o jovem D.A.G., 18 anos, foi
detido na noite de quarta-feira por
porte de arma e por dirigir sem
habilitação. A polícia estava
fazendo ronda por volta das 20h,
quando avistou o veículo GM/

:. Caravan, placas ICH-3103, que
tem denúncias de envolvimento
com distribuição de drogas,
quando foram abordar o carro, o

, condutor acelerou e fugiu. Os
policiais seguiram o veículo até
uma casa e lá abordaram o rapaz.
D.A.G., que estava em posse de
uma faca com 23 cm de lâmina.

,

Atropelamento
Um senhor de 56 anos foi
atropelado por volta das 9h de

quarta-feira. Ele estava na

Avenida Marechal Deodoro da
Fonseca quando foi atingido por
um carro. A vítima foi levada ao

•

Hospital São José com

ferimentos no rosto e suspeita
de fratura na coluna.

Acidente
Acidente entre carro e moto na

Rua Presidente Epitácio Pessoa,
deixou uma motociclista de 19
anos ferida. Ela foi levada ao

Hospital com ferimentos no

abdômen, no joelho esquerdo,
na mão e no joelho direito. A
colisão aconteceu por volta das
19h de quarta-feira.

Queda de moto
Duas pessoas ficaram feridas
após caírem de moto na Estrada
Duas Mamas, em Schroeder.
Um rapaz de 18 anos teve
ferimentos na mão direita e

suspeita de fratura no braço
direITo, o outro rapaz de 26 anos

teve suspeta de fratura na

clavícula direita. Ambas as

vítimas foram levadas ao

Hospital São José. O acidente
aconteceu às 5h de ontem.

Apreensão
,

Sete pessoas foram detidas na

manha de quinta-feira por
transportar diversas
mercadorias ilegais, vindas do

Paraguai. Os detidos eram

passageiros de um ônibus da

empresa Catarinense, que foi
abordado em frente ao posto da
Polícia Rodoviária Federal de
Pirabeirada, no Km 25 da BR
1 01. As mercadorias foram
apreendidas e as pessoas
detidas foram levadas a Receita.
Federal de Joinville.

•

.. FALECIMENTOS
Faleceu às 07:00h do dia 29/06, a senhora Vanir Brandenburg, com
idade de 59 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila
Lenzi e o sepultamento no cemitério do Centro.

�, Faleceu às 17:00h do dia 28/06, o senhor João Geraldo Carneiro,
.

com idade de 47 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila
,

Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.
Faleceu às 09:00h do dia 29/06, o senhor Fridolino Walz, com idade
de 70 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária de Guaramirim e

o sepultamento no cemitério Municipal de Guaramirim.
Faleceu às 13:30h do dia 29/06, a senhora Adetlna-Oart, com idade
de 56 anos.O velório foi realizado na Igreja Evangélica Luterana Cristo

Salvador,e o sepultamento no cemitério Municipal da Barra do Rio Cerro.

.. CINEMA De sexta 30/6 à quinta 06/7

CINE SHOPPING BREITHALJPill .

. •...••..........
,

'.

,]é>
• •

JARA( UÁ DO SUL - RUA EMíliO C. JOURDAN •

• •

SALA FILME/HORARIO GENERO
.

1
Carros,

Desenho
14h-16h30-19h-21h30 •

•

Todo Mundio em Pânico 4
Comédia14h15 .

2
• .

VemDançar Romance
16hOO -18h30 - 21 h

,
.,

3 Separados Pelo Casamento Comédia
13h45 -15h45 -17h45 -19h45 - 21 h45

•
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SUCESSO: UMA EMPRESA FAMILIAR

KELLY ERDMANN

,

� História de vida do
cultivador Siedel se
mistura com a das

plantas que descobriu
CORUPÁ - Entre vários tons

de verde de folhas e caules, eis que
surge uma miscelânea de cores,

que se expande através de
nuances de rosa, lilás, vermelho,
branco, amarelo. Os mais de 20
mil m2 de área cuidada de perto
pelo empresário Alvim Seidel é
assim: o exemplo de uma vida
dedicada ao cultivo de bromélias
e orquídeas.

Proprietário do Orquidário
Catarinense, no centro de

Corupá, o pesquisador Seidel está
a quatro meses de completar 80
anos de vida e de envolvimento
CaIU as plantas. Ele é responsável

,

pela descoberta de pelo menos

100 espécies raras de orquídeas e

bromélias. Paixão que veio do pai,
fundador de uma floricultura em

meados de 1906.
. Conforme explica, enquanto

caminha em meio às milhares de
, .

flores do Orquidário, a história'
de vida da família Siedel se

mistura com a das próprias
plantas. Desde 1945 à frente do

estabelecimento, Alvim

começou a viajar em busca de

exemplares diferentes sete anos

depois de assumir o segmento de

.'

•

•

O CORREIO DO POVO

,

•

1
,

•

PIERQ RAGAZZI DE FREITAS

em atividade, sucedida sempre

por familiares. O título veio

recentemente com uma carta

enviada pela Sociedade
Americana de Orquídeas.

.

Reconhecido nomundo todo,
o cultivador de broméliaslLT.
orquídeas tem como principais
clientes, colecionadores da
Alemanha, Japão, China,
Argentina, Dinamarca e Chilê .

Para possibilitar a exportação.ra
t...

empresa possui inúmeras licenças
,

ambientais e um sistema virtula:l
de vendas através do sife
www.seidel.com.br . Quem �f

,

.
,

interessar, pode escolher entre

plantas com preço fixado entre

, R$ 10 e 3.500. Vale lembrar que
se o comprador não entender
nada sobre as espécies, mas, tiver
a sorte de encontrar com Siedel
caminhando pelo orquidário,
poderá ter uma aula. Isto porque,
o cultivador conhece todas as
bromélias e orquídeas pelo nome
científico e, ainda, não se intimida,
em falar das características de

I

cada uma delas.
Atualmente com 14

funcionários, o Orquidário
Catarinense, localizado na Rilla
Roberto Seidel, 1981, tern como
diretor técnico Donato Seidel,
engenheiro agrônomo e filho de

,

Alvim. O próximo responsável
deve ser o neto, Donato Júnior,
que decidiu seguir a carreira do

pai e a paixão do avô.

•

Samae interdita Getúlio Vargas no domingo em virtude de vazamento

•

Alvim Seidel já percorreu mais de 100 mil Km atrás de novas espécies .

J

Em uma das viagens anuais,
desta vez para [etibá, no Espírito
Santo, ele observou, por meio de

binóculos, uma pequena bromélia
nascida na encosta uma pedreira .

Para conseguir vê-la de perto, foi
até o local e salvou a metade da

planta que ainda sobrevivia a um'
incêndio nas proximidades.

Assim, CaIU descobertas,
, .

pesquisas e 100 mil quilômetros
percorridos em viagens, Alvim

,

Siedel conseguiu reunir 2..500

espécies diferentes noOrquidário
. Catarinense, Hoje, depois de um
centenário comemorado 110 dia

,

19 de maio, a empresa é

cónsiderada a mais antiga, ainda

orquídeas e bromélias. As
ornamentais ficaram com o

irmão Leopoldo.
,

.

Na procura eterna por novas

cores, formatos e tamanhos de

flores, o descobridor passou por

quase todos os estados brasileiros.
No Espírito Santo encontrou a

maioria das espécies que foram
batizadas COl11 o nome de Alvim
Siedel e do restante da família,
conseqüentemente. Registrados
em livros editados IUUl1do afora,
alguns dos exemplares raros

também foram vistos pela
primeira vez durante a abertura
de estradas do Rio de Janeiro até

Bahia.

PIERQ RAGAZZI DE FREITAS
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,

Trânsito interrompido causa congestionamento e irrita motoristas

}ARAGUÁ DO SUL - Quem
transitar pela Avenida Getúlio

Vargas no domingo pela ma1111ã'
,

precisa ficar atento. E que
durante o período o Samae vai

interditar uma das três pistas da
rlla para consertar o vazamento

na tubulação de água registrado

•

ontem durante os trabalhos de

instalação da nova rede, iniciados
há pouco mais de uma semana.

Na tentativa de resolver o

problema, á equipe de obras

paralisou' o tráfego no cruza

rnen to das ruas Henrique
Fischer Piazera e Getúlio Vargas

ontem, por quase uma hora. Fato

que causou 'desconforto aos

motoristas que ficaram presos no

congestionamento. Conforme
•

explica o diretor do Samae, Luis
FernandoMarcolla, o vazamento
não tem ligação CaIU o trabalho

que ampliou os tubos da rede de

água de 110 milímetros para 250
milímetros, por isso o reparei será
feito no domingo.

Quanto às reclamações da
comunidade sobre os dias de
trânsito prejudicado para esta

instalação, Marcolla comenta que
é impossível não causar impactos
negativos, princi-palmente na

,

fluência dos automóveis. Porém;
mesmo assim, os motoristas não

gosta-ram da idéia de ficar
•

parados por causa da interrupção.
Segundo René Soliz, que perdeu

mais de 30 minutos no início da
semana para passar 700 metros

da Av. Getúlio Vargas, a

manutenção deveria ser "mais

organizada". Ele acredita que a

polícia também tem a obrigação
de auxiliar nesses casos. Além dos

. , .

conges-tionamentos, varias

comer-ciantes reclamaram da
falta de água durante as obras. Isto

porque o Samae precisou parar o
.

fornecimento enquanto inter

ligava a tubulação.
Incômodos que, de acordo

com Luis FernandoMarcolla, não
devem se repetir pelo menos nos

,

próximos anos. E que a nova rede,
de custo aproximado de R$ 70

mil, promete oferecer vazão e

pressão de água suficiente para
abastecer o centro de Jaraguá do
Sul por cerca de dez anos.

ESGOTO SANITÁRIO
Na tarde de ontem, 29, o diretor do Samae assinou financiamento com

a Caixa Econômica Federal, representada pelo superintendente regional
de negócios, Elcio José Coelho de Lara, para ·obtenção de recursos a

serem utilizados nas obras de esgoto sanitário. O contrato de R$ 6
milhôes e 50 mil deve possibilitar a construção de uma Estação de
Tratamento (orçada em R$ 2,5 milhões), além da instalação da rede
coletora, Dessa vez os bairros beneficiados são: Barra do Rio Cerro,
Barra do Rio Molha, Jaraguá Esquerdo, São Luiz, Tifa Martins, e partes
da Vila Lenzi e Nova Brasília. O recurso vem do P'lbgrama de Saneamento

para Todos, do Ministério das Cidades, mediante contrapartida de R$
700 mil do Samae. (Kelly Erdmann - colaborou Daiane Zanghelini)

•
•

,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•

,

O CORREIO DO POVO

•

QUARTA-FEIRA, 30 de junho de 2006 I 7

NA ÁGUA: BOM HISTÓRICO
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:..: Equipe feminina já
conquistou o título da
Olesc em quatro
�qJPortunidades e o

masculine sempre
'ponteou
".
· .

)ARAGUÁ DO SUL - Corn
petindo ern casa e com o apoio
de toda a equipe e da família.
'Este fator, junto corn a supe

[ração, são os pontos fortes da

.equipe de natação de J araguá

.do Sul. No feminino, o técnico
!:Ronaldo Fructuozo, o Kiko,
espera ficar com o quarto

-lugar, mesma colocação do
-ano passado, já que, das cinco
rue n irias , apenas urna tem

iidade de Olesc e três delas tern
•

-apenas 13 anos. No mascu-

-lino, a intenção é brigar pelo
'titulo, m as as dificuldades
.devem ser grandes porq LIe ,1

:..: {) 1111' e ti ç fi o p r o 111 e te s e r

imuito equilibrada.
, "N() masculine tudo pode
acontecer. As equipes estão
muito iguais, mas estamos

FOTOS: CESAR JUNKES

1\ flitRÃDIO

JARAGUÁ
1010

-
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•
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-

•

•

•

. As equipes de natação de Jaraguá do Sul querem manter a escrita de sempre e ficar na zona de pontuação da O/esc

• NUrJlEI�OS

2,(

J

•
•

--

.

Classificação nas outras edições
. '.

2005
2004
2003
2002 '

2001

2° (M) e 40 (F)
30 (M) e 1° (F)
1° (M) e 1° (F)
4° (M) e 1° (F)
5° (M) e 10 (F)

•

-, , •

,

,

•

• •

;...
•

•

2005
I 2004
2003

I' 2002
2001

"

.

Pedro Cornazetlo. reserva
•

Midiá de Andrade, 50m ,livre
e 100m livre

, .

-, '

.
-

·

)
-

Joinville (M) e Blumenau (F)
Joinville (M) e Jaraguá (F)
Jaraguá do Sul (M/F)
Blumenau (M) e Jaraguá (F)
Blumenau (M) e Jaraguá (F)

Felipe Mathias, reserva Willian Fabiano, reserva
I

Iara Fructuozo, coordenadora

Blumenau (M/F)
, Florianópolis (M/F)
Joinville (M/F)

I

Ariana Félix, 1 DOm livre, 1 DOm

peito e 200m medley
Francielle Deretti, 50n1 livre

,

Amanda Guimarães, 4DOm livre,
200m livre e 1 DOm borboleta

Aléxis Schroeder, 1 DOm livre
e 1 DOm peito

•

,

, '.
t • 1

,
I

"

Mariê Nazário, 100m costas,
400m livre e 200m livre

•

•

Acaraí

Ronaldo "Kika" Fructuozo, técnico

•

Otávio de A1evedo, 100m
costas e 100m borboleta

Henrique Fructuozo, 400m livre,
200m livre e 200m medley ,

Mayara Martins, 1 DOm costas,
1 DOm peito e 200m medley

Willian Maul, 1 DOm costas,
400m livre e 200m medley

Rodrigo Demarchi,
100m borboleta

--

Gustavo da Silva, reservaJan Doubrawa, 1 DOm peito.
200m livre e 50m livre

�",,$, ....
,

Verônica Paciello, técnica

•

,
I
\

com bons atletas que lideram:
o ranking estadual em suas

•

categorias", comentou Kiko. :

Ele acredita que o fator casa e :
,

competir na piscina em que,
estão acostumados a treinar,
vai ajudar bastante. "Acredito:
na superação por causa disso. '

Estarão todos aqui apoiando'
nosso atletas e essa energia.

,

será fundamental", disse ainda. ;
,

O comandante também'

quer que os cornpe tidores
nadem com a pressão que

pode vir da torcida, pois é uma

forma de superar os limites.

"Mesmo quando as competi-:
I

ções são fora de casa, eles já:
,

têm a pressão de bons resulta-:
,

dos e bons tempos. No fundo,
eles estão acostumados com

isso", alegou o treinador. A

piscina do Acaraí, local das
provas, ainda precisa de

. I

algumas reformas, corno a:
I

iluminação e as barras para a:
,

largada do estilo costas. Mas:
,

Kiko teceu elogios para o local;
•

"Com ela pronta e no nível:
,

correto de água é uma piscina:
I

muito veloz e deve render:
muitos recordes na competi
ção", avaliou. O treinador;
também falou sobre as provas
de revezamento, que são as que',

. . - I
mais �')()lltlI<1111 11a CQlllpetlçaoj
"No 111<:tSCLllillO SC11110S os

I
. - ,

atuais campeoe s 110 quatro,

estilos (medley) e-acredito qué
,

podemos brigar pelt) ouro d�
110VO", finalizou.

- --

,

•

Outros participantes'��'
�-"

Brusque (M/F)
Caçador.(M/F)
Chapecó (M/F)
Concórdia (F)
Criciúma (M/F)
Indaial (M)
Itajaí (M/F)
Lages (M/F)
Palhoça (M/F)
Pinheiro Preto (M/F)
São Bento do Sul (M/F)
Tubarão (M)
Videira (M)

•

,
, I

,

,

,

,
f

I
"

'''� .

• Arroz Urbano

-
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PREPARAÇÃO: DE OLHO NA FRANÇA
•

AGÊNCIA ESTADO

... Parreira simulou
situações de contra

ataques com Fred,
Ricardinho e Robinho

BERGISCH GLADBACH�
(ALEMANHA) - O treino da,

, ,

seleção brasileira nesta ontem'
no SSG90 Stadion, �ffiBergisch

, 1" '

Gladbach, na Alemanha, em

preparação para o jogo contra a

França no sábado, foi dividido
em duas partes:
posicionamento, tanto do

ataque quanto da defesa, e

cobranças de pênaltis, que

podem decidir a classificação
para a semifinal. No treino

tático, o técnico Carlos Alberto '

Parreira preparou primeiro a

defesa, armando o ataque reserva
como se fosse a França. Fred fez '

ó papel de Henry, o meia

Ricardinho simulou Zidane e
,

com Robinho fazendo o papel de
Ribéry.

As mudanças de jogadores
foram constantes até o ponto

.
' .

. ..
, '

. . - .

em que a situaçao se Inverteu,

com o treino sendó direcionado
para os atacantes, jogando no

,

contra-ataque, com Ronaldo,
Adriano (sendo
constantemente trocado por
Robinho) e Ronaldinho contra

•

• • •

•

(ERNESTO ROORIGUES/AE)

RÁDIO

"AI,AGUÁ '.>'

•

,

- -

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

a defesa reserva. Neste mesmo

treino, Gilberto Silva foi quem
trabalhou no lugar do Emerson,

•

ficando como terceiro zagueiro,
e Juninho Pernambucano no

lugar do Kaká.

,

Malwee vence Intelli de virada
e está entre os cinco primelros

JARAGUÁ 00 Syt -A vitória

por 3x2, de virada, veio em uma

bela hora. Agora com 33 pontos,
a Malwee pula da oitava para a

quarta colocação ao lado do
Atlântico e. fica a apenas dois

pontos do segundo lugaG
ocupado pelo Carlos Barbosa. O
.saldo negativo ficou por conta

, de Falcão, que saiu machucado,
ainda no primeiro tempo, com
um problema muscular.

AMalwee abriu o placar aos
'

4'08", comValdin, completando
belo passe de Falcão. A Intelli

conquistou o empate aos 15'19"
com Leandrinho, que chutou
forte domeio da quadra.

No segundo tempo, aMalwee

voltou buscando o ataque e o

adversário marcando forte,
tentando jogar nos erros. E foi
em um deles que viraram para
2�1. Aos 6'35", Sandrinho
roubou a bola e tocou para
Leandrinho marcar, Fui num

contra-ataque que a Malwee

conseguiu o empate. Dimas teve
que chutar duas vezes para
vencer Lavoisier, O gol da vitória
veio quando faltavam 45
segundos para o fim do jogo, em

,

uma bela jogada individual de
Dimas. A Malwee joga
novamente na segunda-feira, às
20h15, contra a Ulbra, fora de

casa, fechando a participação na
primeira fase,

,

,

,

Depois do treino tático, os '

jogadores foram divididos,
Metade em cada área e gol
cobrando pênaltis. Dos titulares,

<' todos bateram três cobranças ê

apenas Ronaldo, Gilberto Silva,

Lúcio e Roberto Carlos erraram
urn. Adriano, Ronaldinho, Juan
e Zé Roberto acertaram todos.

ATENÇÃO ESPECIAL -

Zinedine Zídane pode terminar

sua carreira no jogo de quarta
contra o Brasil válido pelas
quartas-de-final da Copa do
Mundo. Mas para alguns
jogadores brasileiros, o astro

francês terá de ser acompanhado
de perto a cada minuto da

partida. '�Não podemos deixar
Zidane jogar", afirmou o lateral
Roberto Carlos, que joga no Real
Madrid ao lado do meia da

seleção da França e o conhece
bem.

"Quando ele tiver a bola no
,

pe, temos que apertar a

marcação e pressioná-lo.
Teremos que tornar difícil sua
movimen tação", afirmou o

lateral. Zidane prometeu que
'

•
. .,

encerrana sua carreira apos a

Copa. Uma eliminação no jogo
de sábado, portanto, poderia
abreviar esse prazo dado pelo
próprio jogador. Roberto Carlos,
,- .

porem, nao quer que o Jogo entre

o Brasil e a França seja o último
.

da carreira de Zidane. "Não

quero que ele termirie sua
. - .

carretra e espero que nao seja seu
,

último jogo. E ótimo jogar ao seu
•

lado e se ele parar de jogar será
uma perda para o futebol,
mundial", disse o lateral.

,

Alemanha joga porvaga na

semifinal e pela alegria do país
BERLIM (ALEMANHA) - A

Alemanha entra em campo hoje,
ao meio-dia, em Berlim, com a

obrigação de não decepcionar um
país inteiro, que nunca vibrou
tanto por uma equipe nacional.O
adversário, pelas quartas-de-final,
é a Argentina, apontada por
muitos como a melhor seleção do

"

torneio. "Desde a unificação do

país, em 1990, nunca vi o povo
tão feliz como agora", analisou o

técriico [ürgen Klinsmann, que já
disse também que seria uma

catástrofe não chegar à semifinal
do torneio.

Na Argentina, Mascherano
terá um papel muito importante
no jogo. Cabe a ele impedir que o
último passe alemão, geralmente
vindo de Ballack, chegue aos

perigosos atacantes Klose e

Podolski, com quatro e três gols,
respectivamente, no Mundial. O
volante corintiano é o titular
indiscutível naquela posição.
Com a possível troca de
Cambiasso por Lucho González,

,

ele terá mais trabalho em campo.
Será o único volante de

contenção. O protetor de Ayala e

Heinze. Quando Ballack avançar,

\

rondar a área argentina, vai ter um
duelo especial com Mascherano.

Ucrânia e Itália - O atacante

Andriy Shevchenko, da Ucrânia,
afirmou que vai esquecer toda a

amizade que tem com os jogadores
italianos assim que pisar no
gramado da AOL Arena, em

Hamburgo, para o duelo com a

Itália, hoje, às 16h. "Passei sete
anos maravilhosos e devo muito a

aquele país, mas agora serãomeus
inimigos na partida mais

.importante da história da
Ucrânia", afirmou o atacante, que
acaba de se transferir do Milan

para o Chelsea.
No treinamento de ontem, a

seleção italiana não pôde contar

com dois jogadores: o atacante

Vincenzo Iaquinta e o goleiro
reserva Angelo Peruzzi. Iaquinta,
que se ressente de Ulna lesão na

virilha da perna direita, correu
apenas lentamente à beira do

gramado, ao passo que Peruzzi, com
dores nas costas, passou a manhã
recebendo massagens. Segundo o,

médico da delegação, Enrico
Castellacci, Iaquinta estará à

disposição do técnico Marcello
Lippi para o jogo desta sexta-feira.

•

.'

•

•

Recuperado
Cristiano Ronaldo deve atuar
diante da Inglaterra, amanhã,
em Gelsenkirchen, pelas
quartas-de-final da Copa da
Alemanha: O jogador está
praticamente recuperado da.
contusão na coxa direita, que o

retirou ainda no primeiro tempo
,

do confronto com a Holanda
pelas oitavas. O jogador
português recebeu um pisão
violento, que causou um grande
hematoma no local. Cristiano
Ronaldo passou toda a semana

em tratamento médico ern dois

períodos no Klosterpforte Hotel,
em Marienfeld. Na quarta-feira,
o jogador já correu em volta do

gramado e nesta quinta
participou do treino fechado
orientado pelo técnico Luiz
Felipe Scolari.

•
•

•

• LINHA DE FUNDO

•

j(J!i�,�AR PIVATTC)

•

Visita
o ex-goleiro Taffarel foi a visita
ilustre do treiflo da seleção
brasileira nesta quinta-feira, em

Bergisch Gladbach, na

Alemanha. Titular do time nas

Copas de 1990, 94 e 98, ele
contou que pediu ao lateral e
capitão Cafu que se "vingasse"
da final do Mundial contra a

França, quando foram
derrotados por 3xO e acabaram
ficando com o vice-campeonato
da competição. "Pedi para o

Cafu para não esquecer de 1998.

Aquilo sempre passa pela
minha, cabeça, os gols do
Zidane ... ·Não podemos deixar
acontecer de novo", pediu.

Demissão
o técnico Pawel Janas

, apresentou ontem a sua

demissão do comando da

seleção da Polônia, eliminada
logo na primeira fase da Copa'
do Mundo, após duas derrotas

para o Equador na estréia por
2x0 e para a Alemanha por 1xO.
Logo após a eliminação, a

Federação Polonesa anunciou
que decidiria sobre o futuro do
técnico polonês somente em

uma reunião marcada para 14
de julho, mas Janas, que já
treinava a equipe há três anos,
se antecipou e pediu a

demissão.

Kaká e Emerson
o volante Emerson e o meia
Kaká devem estar em

condições de jogar no sábado
contra a seleção da França. O
médico da seleção brasileira,
José Luiz Runco, disse que os

dois estão quase recuperados e

vão estar em campo nesta sexta

para fazer a avaliação final. "Os- ,

dois (Emerson e Kaká) ficaram
no hotel. Eles dormiram bem e

-

ainda tem um pouco de dor.
Mas ficaram fazendo trabalho
físico com o Rosan com o

objetivo de treinar com bola
nesta sexta. Para jogarem terão

que estar 1 00% e agora estão
com 70%. Meu parâmetro é dor,
já que não há lesão. Se
conseguirem fazer todos os

movimentos sem dor serão
liberados", disse o médico.

Inglaterra
Recuperado de uma lesão na

panturrilha direita, que o afastou,
dos três ú�imos jogos da
Inglaterra na Copa, o lateral-

direito Gary Neville diz que sabe
bem o que fazer para deter
Cristiano Ronaldo, estrela da

seleção portuguesa. Os dois
jogam juntos no Manchester United
e se enfrentam neste sábado em

Gelsenkirchen. "Contra um jogador
rápido e habilidoso como ele, o

, segredo é não dar espaço. Tenho
que ficar colado nele para que ele
sequer receba a bola e comece a

correr", diz Neville, que emenda: "E
é um jogador que pode passar 89
minuto,s sem fazer muita coisa,
mas que, aos 90 minutos, pode
pegar uma bola e decidir uma
partjda sozinho" .

COPA DO MUNDO
......

, GrupoA
Alemanha 4x2 Costa Rica
POlõnls Ox2 Equador
Alemanha 1 xO POIOnia
Equador 3xO Costa Rica
Costa Rica 1 x2 PolOnla
Equador Ox3 Alemanha

. GrupoS
'

Inglaterra 1xO Paraguai
t Tobago OxO Suécia
Inglaterra 2xO T. Tobago
Suécia 1xO Paraguai
Paraguai 2xO T. Tobago

,

Suécia 2x2 Inglaterra
GrupoC
Argentina 2x1 C. Marfim
Sérvia Ox1 Holanda
Argentina 6xO Sérvia
Holanda 2x1 C. Marfim
C. Marfim 3x2 Sérvia

I
Holanda OxO Argentina

I Grupo O .

Mexico 3xi Irá
Angola Ox1 Portugal .

México OxO Angola
Portugal 2xO Irá
Irã 1 xi Angola
Portugal 2x1 México

,

Grupo £
.

•

EUA Ox3 Rep. Tcheca
Itália 2x0 Gana
Rep. Tcheca Ox2 Gana
Itália 1 x1 EUA
Gana 2x1 EUA
Rep. Tcheca Ox2ltália

n"j

"Grupo F
Austrália 3x1 Japão
Brasil 1 xO Croácia
Japão OxO Croácia
Brasil 2xO Austrália
Brasil 4x1 Japão
Croacia 2x2 Austrália

! Grupo G
"

Coréia do Sul 2x1 Toga
França OxO Sufça
França 1x1 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
Ucrânia 1 xO Tunísia

"III.. " " ..

',','

, Oltavas-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 1x3 França

,

Quartas..de-final
Hoje
12h Alemanha x Argentina
16h Itália x Ucrânia
Amanhã

'

12h Inglaterra x Portugal
16h Brasil x França

... ',

,

1

,

•

•

>

\
, '

,

•

J

,

.. '

Malwee fez o dever de casa 'ontem e venceu com garra a Intelli

•

.. ",'

..,.

,

•
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