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Futuro de
Parreira na

:Seleção ainda
4' .• ..1'.

e mtsteno

\

Enquanto Ricardo Teixeira
estiver na Alemanha, o
técnico Carlos Alberto
Parreira prefere não falar de
seu futuro na Seleção
Brasileira. Na coletiva que
concedeu ontem no Rio de

Janeiro, defendeu o lateral
Roberto Carlos e disse estar

frustrado corn a eliminação.

61 SAÚDE

Médicos não
recebem

• •

por crrurgias
do SUS

2B I NO BOLSO

Projeto que
amplia o

Simples é

aprovado
,

81NATUREZA
,

Pássaro raro
morre de
estresse

) Um pássaro raro, '

� conhecido como Pavó foi
,

, encontrado ferido em

!iJaraguá do Sul. A ave não
,

'resistiu e acabou falecendo
, '

'no final de semana, após
tratamento .
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o Partido Liberal de Santa Catarina oficializou ontem a coligação na chapa
majoritária com o Partido dos Trabalhadores, confirmando o nome da vice-

prefeita de Jaraguá do Sul, Rose Vasel, como candidata ao cargo de vice

governadora de José Fritsgh.
•

\
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,A pequena Rafaela Bernarde, de um ano e oito meses, está com suspeita de pneumonia. A mãe, Dinele de Oliveira Bernarde, levou a menina ao Pronto Socorro do Hospital Jaraguá para
tratamento médico
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: Lula disse que é mais. pra
zeroso governar para os pobres'
porque 'pobre 'não dá trabalho'.
Fãltou só dizer que, além disso, os
pobres lhe dão seus votos. Está

I

explicadà sua estratégia: manter
os pobres na pobreza e, se

, -

; possível, aumentar seu número.
I

! Por isso prefere dar-lhes o peixe
I

em vez de, ensinar-lhes a pescar.
,

.Do contrário, eles poderiam
tomar-se ricos! Ou ele está se

I
,

ti

II

I

I
I I

,

ifazendo de ingênuo e cínico, ou
I

: então não passa de um descarado,

III

•

podem ir à igreja, tezar e pedir
ajuda a Deus" emendou o

presidente e nisso há que se

concordar. Não há registro de ter
dito antes coisa tão séria.O ilustre

presidente, quase há trinta anos

sem trabalhar e se queixando,
sempre, de não ter tido tempo
para estudar mais, acha que

. �

muitas vezes os governantes nao
olham para eles, os pobres, porque
não estão nas ruas fazendo

passeatas.Segundo Lula, é mais -

bem visto investimento em

:.... Os pobres só podem ir à igreja � rezar e

. [ pedir ajuda a Deus � disse Lula. NãO' há

! registro de já' ter dito coisa tão séria .

-

I
•

I

i gozador. Claro que só as
I

I multinacionais, os banqueiros, e
,

, .

! os mega-ernpresanos- nessa
I
ordem- podem se gabar de dar
trabalho ao presidente. Eles

pressionam por intermédio dos

políticos corruptos e pútridos, de
I que o Congresso está infestado.
Governar para pobre é mais fácil
e prazeroso. Os pobres não dão
trabalho. Não têm dinheiro para
ir a Brasília fazer protesto, alugar
ônibus e sequer ir a sindicato,
segundo afirmou o presidente em
discurso proferido semana

passada em Minas Gerais: Só

I I

• FRAS'E

I
I
I

empresas que nos pobres. "Quem
ganha R$ 4 mil, R$ 5 mil, R$ 8
mil gasta R$ 95 por fim de
semana com cerveja e diz que dar
R$ 95 é proselitismo, é assisten

cialismo. Isso não vai resolver o
problema, mas urna pessoa que

passa um ano sem ver uma nota -

de R$ 5, quando tem a chance de
receberR$ 50 pormês, a vida terri
uma melhora substancial. Sabe-

,

mos que, e pouco, e mesmo que o

governo pagasse o dobro, ainda
não pagaria a dívida social que se

," fi Ntem com esse pais , a . rmou, o
. !, • "-

que toca ainjustiça social, está
•

I

.Adriane Galisteu, apresentadora levantando � bandeira dos seios naturais.

I

Todo leitor tem seu

colunista preferido, aquele(a)
profissional que escreve de uma
deterrnínada forma que parece
expressar as próprias idéias do
leitor. Particularmente admiro
o trabalho de' Gilberto Oi-

•
•

menstein (Grupo Folha) e de
Mirian Leitão (Grupo Globo).
E não posso deixar' passar
despercebida a coluna de
Oimenstein para a Folha de São'

,
Paulo deste último domingo, 2

- de julho, onde ele coloca que
. "o grande projeto de nação
brasileira só pode ser o projeto
de inclusão pelo ccnhe

. cimento".
,

,As vezes, cresce-se atraves

das políticas p�blicas; em

outras, cresce-se apesar delas.
Santa Catarina e Rio Grande
do Sul são estados que
cresceram apesar da lentidão,

I da burocracia e do 'dengo'
brasileiro. Cresceram sem fres

curas, com menor coronelismo

•

e com pouca representati-.
vidade política, aspectos pelos
,� .

quais sao continuamente

penalizados pela malemolência
brasileira.

_

Quanto ao acesso ao

conhecimento, o que temos
.' '';

continuamente vrsto e um

ensino de qualidade séria por

parte de todos, envolvendo os

níveis fundamental, médio e

superior. A sociedade cata

rinense incorporou esta ação
rumo ao desenvolvimento
contínuo. Como as instituições
educacionais não estão isoladas
da sociedade que representam,
são fruto e agentes deste

desenvolvimento, visando
movimentar este gigante que

jaz continuamente adorme-
cido.

.

Pode parecer estranho ao

habifante contemporâneo de
SC neste século XXI, notada- .

mente àquele que reside no

norte catarinense, mas nem

\

•

coberto de razão. Por isso, deveria,
.

.

em decreto, pôr fim àsmordomias
oferecidas à própria filha Lurian;
que morando em Florianópolis,
tem à disposição oito carros e

seguranças para ela, filhos e

marido, este assessor de gabinete
da deputada estadual Ana Paula
Lima, do PT, tudo pago com

dinheiro dos contribuintes,
incluindo milhares de pobres.
Consciente que o programa já foi
alvo de várias denúncias de

irregularidades, Lula apela para

que o Ministério Público, prefei
turas e sociedade fiscalizem o

programa, evitando que pessoas
com renda melhor sejam benefi
ciadas em prejuízo àquelas que
realmente precisam dos recursos.
"De Brasília é difícil saber",
justificou o presidente que, aliás,
sobre todos .os escândalos envol
vendo seu partido e aliados, .

continua dizendo que não sabia
de nada. Afirmando que o gover
no tem atuado de forma isenta em

relação ao programa, afirmou que
beneficia mesmo os pobres das
cidades administradas pela oposi
ção, mesmo aquelas que passam
"o dia inteiro falando mal do

presídente." Era só o que faltava, .

mesmo, um presidente que diz
dissemínar a justiça social, discri
minar pobres de cidades governa
das por políticos de oposição.

•

I

Randal Gomes, Coordenador dos
Cursos de Comércio Exterior e de
Gestão Financeira da fATEJ,

•

escreve às terças-feiras nesta

4 coluna

sempre S'C foi. um estado de I

desenvolvimento tecnológico
e retrocedidos cem anos, nossa

pobreza daria pena. O que
diferiu foi que à custa de muito
sacrifício, tempo e recursos, deu
educação e alimentação à po

pulação, sendo que as empresas
• A •

catannenses tem uma enorme

parcela na participação deste
desenvolvimento.

Foram elas que pressionadas
pela competição internacional
- sim, exportávamos antes de

que empresas muitos outros

estados o fizessem - forma
lizaram parcerias e capacitaram
pessoas para as demandas dos
novos tempos. E como não

podemos falar de desenvol
vimento econômico-sem falar
de desenvolvimento social, há
muito a ser feito, mas a estrada

já foi iniciada. E neces

sariamente, sua principal pista
de rodagem chama-se 'Acesso
ao Conhecimento'.

- I
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I

No escurinho do cinema
Existem, basicamente, dois tipos de pessoas

que vão ao cinema: as que querem, contrariando
todos os princípios da lógica, ver um filme, e as

que fazem de tudo para atrapalhá-las!
Nada contra os tradicionais assovios e gritos,

quando as luzes se apagam, nem contra os casais

de namorados que aproveitam o "escurinho do
cinema", para trocar beijos apaixonados,
incógnitos e discretos. O problema é com os que
transformam ambientes de entretenimento

público em palco de sua má-educação, falta de
civilidade e babaquice.

. \

As salas de hoje são bem mais confortáveis

que as de dez anos atrás. O sombeira a perfeição,
quase como fizéssemos parte do .arnbiente do
filme. Os sistemas digitais, brevemente, estarão
disponíveis, ampliando a qualidade e dando total
liberdade para a obtenção de efeitos visuais e

•

sonoros livres de ruídos e chiados, e sem distorção
ou perda de foco.
.

As poltronas são confortáveis, o ângulo de
visão elimina o incômodo do vizinho da frente
com complexo de limpador de pára-brisa. Já
existem cinemas, sobretudo em parques de

entretenimento, que possuem assentos que. se
movimentam sincronizados com a ação que se

passa na tela.

Daqui a pouco poderemos pedir cachê e nome
nos letreiros de tão interativo que o cinema está

se tomando!
Só que todo esse primor técnico ainda não

conseguiu eliminar o ruído da pipoca, comida de
boca aberta; as sinfonias dos celulares; as bolsadas
na cabeça; os solavancos das poltronas,
provocados: pelas cruzadas de perna de longo
percurso, pelo apoio de pés em busca do conforto
individual pleno, ou pelos namorados mais

•

empolgados, que beiram as vias de fato.

Invejoso? Não!
. Ranzinza? Tampouco!
Experimentem fazer isso no teatro, numa

peça do Antonio Fagundes ... Também existem

os que vão em grandes grupos e passam o tempo
todo "zoando" e, até, brigando uns comos outros,
sem tomar conhecimento do direito dos demais
estarem ali para cumprir o objetivo principal dos
cinemas: ver filmes! Curioso é que sempre tem

.'

•

um ou dois que já viram o filme e ficam

comentando, em voz alta, a-próxima cena, o filme
anterior do ator, as preferências pessoais, o que
vão fazer depois da sessão, ou, literalmente, agindo
como se estivessem numa roda de bate-papo. E
pagam para isso!

E dá-lhe bailado de ponteiro "laser" na tela! O
filme não está interessante? Vá embora!

Quando você consegue, amuito custo, excluir
mentalmente essas interferências ambientais,
exercitando o autocontrole até o limite, surge
aquele paioumãe que, com a conivência da direção
do cinema, entra com um filho em fase pré-escolar
para assistir um filme legendado ou impróprio. A
opção é a tradução simultânea, com explicações,
réplicas e tréplicas, ou choro desesperado. Só
alegria...

Ir ao cinema é como ir a um estádio de futebol:
se perder o lance não tem "replay" nem "pause"!
E nem todos têm poder aquisitivo para adquirir
urn "home theater".

Teoria de conspiração: Será que isto faz parte
de uma estratégia dos produtores de filmes, para
obrigar-nos a alugar ou comprar fitas e OVOs, por
não ter, propositalmente, conseguido assisti-los
direito no cinema? Bobagem! Os cinéfilos já fazem
isso por puro deleite.

Apesar dos chatos de praxe, os grandes filmes
continuarão a bater recordes e a telona continuará

imbatível, sobrevivendo a todos os percalços. Mas
quem quiser continuar a assistir filmes nesse

templo sagrado da sétima arte terá que aprimorar
cada vez mais a capacidade de isolar esses

incômodos periféricos, ou até o absurdo dos
cinemas terem que distribuir fones de ouvido

_
esterilizados a cada sessão! Ou, quem sabe, uma
boa dose de "Semancol", distribuída junto com o

bilhete, permitirá, um dia, apreciarmos o talento
dos grandes artistas, a beleza dos grandes roteiros,
a precisão dos diretores, cenógrafos, etc, e toda a

tecnologia que a indústria do cinema gastamilhões

para desenvolver, sem ter que aturar dublês de

cidadãos, canastrões ou figurantes de' quinta
"fazendo arte" ao lado.

.'

"The End!".

Adilson Luiz Gonçalves, escritor

-O CORREIO DO POVO

,

,

técnico (a moda antiga, pra não chamar de

ignorante), que vivia na esperança de suas

estrelas brilharem no campo, vários jogadores
sem atitude e outros desfilavam no tapete verde
como se tivesse em uma passarela em Milão. E

agora nós torcedores depois de termos

derramados rios de lágrimas, temos que ficar
ouvindo aquelas melancólicas entrevistas de;
não estava preparado para perder (Carlos
Alberto Parreira) ou esperamos o Hexa em 2010

(Ronaldo). .

Na ironia, a derrota teve seus pontos
positivos, um deles é que os cofres públicos irão

,

"economizar" quase R$ 7 milhões que seria à

prêmio pago, pela conquista do Hexa

Campeonato Mundial a esses pernas de pau.

"Não que seja .contra, mas parece que silicone está sendo vendido em bacia na feira,
você c.hega lá e compra a baciada! Tenho nervoso disso. Eu sou despeitada feliz! Não
que eu não vá pôr um dia. Se cair... " <'

A educação como meio de
.
'.'

.'
desenvolvimento tecnológico'

------------------�)�--------------

A vergonha nacionat
._

. Fomos eliminados da maior competição
futebolística do mundo, a copa do Mundo da
Alemanha 2006. Esse fato ocorreu por causa

da pior seleção dos últimos 15 anos, que foi
derrotada mais uma vez pela França do eterno
Zídane. A seleção canarinho se quer sabia
chutar, driblar e trabalhar em campo. Diziam'

que tínhamos a melhor seleção dos últimos

tempos com varias estrelas corno; Ronaldo,
Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, Kaká
entre outros .

Mas o que tínhamos eram jogadores sem

alma, sem vontade de jogar. Salvo Cicinho,
I.

Adriano, Juninho Pernambucano, Robinho
e o goleiro Dida que não poderiam carregar
um time nas costas.

A culpa da pior campanha em uma Copa'
doMundo é de toda a equipe, começando pelo

•

André Ferreira, estudante de jornalismo
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ELEiÇÕES: PL FECHA NA MAJORITÁRIA COM PT

CELSO MACHADO

�. PL de Jaraguá deve

priorizar campanha
·

a deputado federal:
precisa ter legenda

JARAGuÁ DO SUL- A presen

ça da vice-prefeita Roserneire
Vasel (PL) na chapa majoritária
do candidato a governador José
Fritsch (PT), consolída convite

formulado pela cúpula petista e

muda o quadro eleitoral no Vale. /
do Itapocu.Mesmo condicionada
à liberação de, financiamento
junto ao BNDES (Banco Naci
onal do Desenvolvimento

Social) para as obras do projeto
Transjaraguá, pretensão abortada
na semana passada quando
venceu o prazo estabelecido pela,
lei eleitoral para operações
financeiras junto a bancos
oficiais, a candidatura a vice

governadora segue a mesma

· variante. Ou seja, compromisso
formal de que projetos impor
tantes já protocolados junto a

vários ministérios tenham a
J: > t ,

interferência direta do gover-
,

• .'_I. -

nador em Brasília, "que, espera- ,

mos, seja o Fritsch", emendou a

vice-prefeita. O que seria

facilitado, raciocina a candidata,
numa reeleição. do presidente
Lula, que não tem apoio do PL
na campanha à reeleição. O
pedido de empréstimo; já
aprovado pelo BNDES, será um
dos assuntos da próxima reunião
do CMN (Conselho Monetário

nacional) marcada para agosto.
"Estamos em uma nova emprei
tada e acredito que poderemos
incomodar", disse Rosemeire, que
reconhece a existência de

diferenças entre os dois partidos
e outras siglas que também vão

compor a coligação."Mas, neste
momento, estamos olhando para
um projeto maior, que engloba,
também, necessidades de toda

região da Amvali", disse ela, que
não pretende se afastar de alguns

•

.

compromlSSOS que

prefeitura.

\

tem na

. .

\

•

•

•

, ,

,;;.c;;;
;� -viii'

�1"\
""

. !l

-

Acordo foi fechado em Florianópolis ontem, com a presença das principais lideranças dos dois partidos '

O candidato a governador,
José Fritsch, afirmou que estava

muito contente e otimista com a

coligação entre PT e P�. "Temos
uma bela campanha pela frente e

a certeza de que os catarinenses

darão uma resposta muito posi
tiva à nossa proposta", comple
tou. Segundo ele, além do PCdoB,

•

está sendo esperada a confirmação
, .4e aliança com outras siglas. .

Fritsch fez questão de

agradecer em público o apóio da

deputada Odete de Jesus à

candidatura do PT. ''1\ deputada
Odete nos honra com o seu apoio
e com a oferta do nome de Rose
Vasel para compor a possa chapa,
o que valoriza a mulher, numa
proposta que tem Luci Choi
nacki concorrendo ao Senado",
concluiu.

Já a deputada Odete de Jesus,
presidente estadual do PL,
defendeu que a união "da estrela
branca com a estrela vermelha -

referindo-se a força política dos

partidos - garantirá o suporte

partido terá outros candidatos na
mesma disputa.

A presença de Rose na chapa
majoritária de Fritsch produz
pelo menos um efeito imediato: ,

leva o vereador Ronaldo Raulino

(PL) a uma candidatura a

deputado federal, reduzindo o

número de candidatos a
I

deputado estadual já indicados

pelomunicípio, visto a tendência
do partido, neste novo cenário,
em não lançar" nome p'atã::a

,

Assembléia Legislativa. O PL,
como outros dos pequenos

partidos, precisa obter 50/0 dos
, votos válidos no país e outros 2%
em pelo menos nove estados à

Câmara dos Deputados. Por isso,
o partido pretende priorizar estas
candidaturas na corrida atrás de

legendas.

/' . . . .

necessano para que seja vitonosa

uma proposta de governo para o

Estado".

Segundo ela, a presença de
Rose Vasel na nominata ao

governo foimuito bern aceita por
todos os· filiados.· "Nossos

companheiros prometeram
trabalhar lado a lado com o PT

,

pela reeleição do presidente Lula
e a eleição da deputada Luci
Choinacki ao Senado Federal",
anunciou. Odete de Jesus
confirmou também que con

correrá à reeleição para a

Assembléia Legislativa, e que o

VEREADORA E PRIMEIRA VICE-PREFEITA
Paulista de nascimento, Rosemeire Vasel foi, politicamente, a primeira dissidente na família Bittencourt, sempre
ligada a partidos governistas como Arena e PDS, que durante décadas dominou a política em municípios da
Grande Florianópolis, especialmente em lrnarui. Filou-se ao PMDB, foi secretária de Educação durante os

governos dos prefeitos Ivo Kannel e Durval Vasel. Na época foi eleita vereadora pelo PTB, cargo que exerceu por
curto tempo, já que foi nomeada para a pasta na gestão do cunhado.Em 2004, elegeu-se vice-prefeita pela
coligação 'Viva Jaraguá', chapa formada pelo PL, PTB, PDT e PPS que elegeu Moacir Bertoldi (PL). Rose é a

primeira mulher eleita numa chapa majoritária em Jaraguá do Sul.·
Em 2002, o petista José Fritsch foi o candidato a governador mais votado em Jaraguá do Sul no primeiro turno,
já com apoio do PL e mais PC do B, e PMN. Fez exatos 24.064 votos do total de 934:385 votos' conseguidos em

todo o Estado. Esperidião Amin, ainda no PPB (Partido Progressista Brasileiro) e apoiado pelo PFL, PSL PRTB/
PST e PT do B, foi o segundo colocado no município, com 21.166 votos e em terceiro Luiz Henrique da Silveira

(PMDB), em coligação com uma das alas do PSDB, perfazendo 18.854 votos. Ainda no primeiro turno, Amin
conseguiu 1.217.059 contra 918.615 de LHS. No segundo turno o peemedebista virou o jogo em eleição
praticamente definida: fez 1.512.447 votos contra t .491.723 .dados a Amin .

PV aceita vaga ao Senado e entra na chapa de Arnin
JARAGUÁ DO SUL- Reunido

em convenção estadual na sexta-

· feira à noite, em Blumenau, o
Partido Verde decidiu fechar com
a chapa majoritária do ex-

•

governador Esperidião ,Amin
(PP), candidato já homologado a

governado e que tem como vice o

ex-deputado federal Hugo Bhiel.
O PV indicou o nome de Gerson

•

Basso, presidente estadual do
· partido, a senador, confirmado na
,

I convenção estadual dos verdes
I pelo deputado Joares Ponticelli,
I

presidente estadual do PP. Em

l 2002, apoiado pela coli�ação .PPS/PV e PSDC, Basso foi o oitavo

..

colocado entre os onze candidatos imposta pela lei eleitoral, que
ao Senado. Fez exatos 14.044 também afeta outros pequenos
votos, ou 0,25% dos votos válidos. partidos, exigindo que façam 5%
O prazo de registro das candi-

_

dos votos no país, o equivalente a

. daturas junto ao TRE (Tribunal cinco milhões de votos para um

Regional Eleitoral) termina nesta . candidato a deputado federal, e

quinta-feira. Segundo o outros 20/0 dos votos em pelo
.

presidente do diretório municipal menos nove estados, O partido
do PY, Antônio Eckert, o partido, que não conseguir alcançar os

ainda não tem um número índices estabelecidos tendem a

definido de candidatos a deputado perder importantes espaços nas
,

estadual e federal, entretanto, próximas eleições municipais. O
pretende distribui-los geografi- maior prejuízo seria a suspensão

,

camente 11a tentativa de conseguir de repasses de verbas públicas
o maior número possível de através do chamado Fundo

legendas. Apreocupação do PV é Partidário, distribuído entre

a chamada cláusula de barreira todos os partidos políticos de

acordo com a representatividade
de cada um no Congresso,

Nacional. Os verdes não terão

candidatos à Assembléia Legis
lativa e Câmara dos Deputados
pela região do Vale do Itapocu e

deverão apoiar nomes lançados
peloMédioVale do Itajaíe [oinville.
Com isso, a estratégia adotada

pelo Pp, de também mapear
candidaturas objetivando vota-
- ,

çoes expressivas permanece sem

. maiores problemas. PorJaraguá do
Sul eVale do Itapocu, o candidato
já homologado pelo PP é o

vereador Dieter Janssen. (Celso
Machado)

•

• MOSAICO

.,
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Alerta vermelho. ..,.("
Secretário de Obras Públicas e Habitação, Alberto João Marcattoj
deve levar ao prefeito Moacir Bertoldi (PL), proposta de turn�"
único para o setor, entre 7 horas e 13 horas. Motivo: necessidade
urgente de 'economia de recursos para poder honrar

compromissos. Marcatto diz que a fábrica de tubos já trabalha,):
em meio período, tendo aumentado a produção em 15%. NQR)(J
corredores da prefeitura já se fala em turno único para toda aq
parte operacional, como Joinville já faz, permanecendo normcPJr:!
o atendimento burocrático.

, _'I.:l
•

lá difícil 1
Criada na reforma
administrativa do prefeito
Moacir Bertoldi (PL) e

aprovada pela Câmara de
Vereadores no ano passado,.

,

a Secretaria de
Desenvolvimento Rural, que
não sabe o que fazer com o

abatedouro construído no

governo de Irineu Pasold

(PSDB), tem vinte e dois'
funcionários, onze

escrivaninhas e quatorze
- cadeiras. Não cabem todos

de uma só vez.

lá difícil 2
Não que os servidores não

queifarn trabalhar. Muito
pelo contrário. Mas, quem
não tem nem onde sentar

pode, ou tem vontade, de
produzir alguma coisa? Vale
dizer que, de qualquer
modo, não podem ser

prejudicados rio que toca a

,,�,al,�rio,s, ;8�Q9s. �" , .

"

normalmente no devido a
r',.'-·j ,_,-(", ,.1"_,",

cada um. O cénsfranul-
•

.

menta, porém, é impagável.

Sucata
Prefeitura removeu no final
de semana centenas de
carros e motos apreendidos
nos últimos anos pela PM e

não resgatados pelos
proprietários e que, até

então, eram depositados em.

área contígua à arena

multiuso. Foi tudo para um

terreno próximo, enquanto
se espera pelo resultado de

licitação que repassará à
iniciativa privada a guarda e

eventuais leilões.

Antenado 1
Prefeito Moacir Bertoldi

(PL) acompanhou de perto
ontem, na Capital, o acerto
com o PT para ter Rose
meire Vasel na chapa de

.
José Fritsch (leia matéria ao

lado). Está particularmente
interessado em compro
missos assumidos pelo PT

•

quanto a projetos de seu

governo. Precisa, urgente- .

mente, produzir algo de

impacto sob a égide da

prefeitura.

Antenado 2
Mas, justiça seja feita. A
continuidade do projeto da
rede de esgotos, iniciada na

gestão do ex-prefeito Irineu
Pasold (PSD.B) merece

destaque. Mas, nesse caso,
não vale a máxima de que o

eleitor esquece os tubos
enterrados, como políticos
costumam dizer. Ao
contrário, quem já está

ligado à rede paga mais
80% na conta dtl água. Pelo
resto da vida, diga-se.

O PV acertou a candidatura JT'�
de Gerson Basso a senador o

na chapa majoritária de :1.)j

Esperidião Amin, durante )Sf;!

convenção na sexta-feira, .1J15-

. em Blumenau. Mas o

presidente do diretório

municipal, Antônio Eckert, �

responde de forma
_qenigmática quando indagado'

se isso afasta o partido de ::}1

possível aproximação com

Moacir Bertoldi (PL). "Tudo
é possível", diz. �()g

•

e o

,

Porta aberta?

[Jill

Marcado GO

Geraldo Alckmin (PSDB) vai
rIO

a Florianópoli,s amanhã. f;1j

Motivo, segundo site do PFL:)'1q

presjiqiar a renúncia de Luizioq
Henrique da Silveira (PMDB)up
ao governo do Estado, 'de )Q
onde pediu licença em 9 de i 5
abril. Alckmin é o quarto £11

preslcenclável a receber � '1''" 1

apoio de LHS, depots de ,_ '

A h G' t' h
uto

-» �t 09Y . �r9 I,r o, que, I -

'''52

m,igrou para o.�S�, Ge�man�:bRlgotto e Pedro Simon.'. t, 1
. _" j r , i (

�q.n

Polícia
Está na Cãmara dos

Deputados projeto de lei que�-;;�
estabelece condições

,,_"'.

especiais a aposentadoria �de policiais. Resumindo: I

voluntariamente, ., I
independente da idade, apósj !
30 anos de contribuição e 20
anos de exercício em cargo .,

,

de natureza policial. Da i
mesma forma se mulher,

-,_j

após 25 anos de

contribuição. Compulsória
aos 65 e 60 anos, �If\.
respectivamente. r-\

Apaniguados
Dois dos secretários de

•

Estado que tomam posse
hoje são velhos conhecidos .

.-

Sérgio Silva (PMDB), no
,):,)

Desenvolvimento \lel

Sustentável, é protegido do Jt

governador-candidato Luiz I.�)

Henrique da Silveira desde à:)[
década de 70, quando .

I)

prefeito. Da mesma forma .rrt

João Manoel de Borba N.eto,1\4
desde à época debaixo das 3'
asas de Renato Vianna, ex-

J r)
presidente do Badesc.

�(!

Escancarado

•

I
I ';:·1)

Mais rachado, impossível. )
..

Uma ala do PSB agarra-se rd
ao petista José Fritsch e

,_, b
outra tenta sustentar a

.

candidatura a qovernador de I;)

Antônio Sontag. Nos dois
casos, preciosos minutos de f)
tempo na TV. Que podem . 'C)

valer uma secretaria no ,e,
primeiro ou no segundo Jb

,

turno. E o balcão de
.

negócios, sempre
estimulado pelos que
dão as cartas.

.'] d.
!J;)
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POUCAS & BOAS

Projeto de retificação do
mapa do Estado encontra-se
na Casa Civil, de onde

seguirá para apreciação dos
,

deputados estaduais. E com

a proposta de correção
geográfica que o Bairro

Itoupava-açu passará a
pertencer .a Schroeder, e não
mais a Joinville. A

informação é do vice-
.

prefeito de Schroeder, Luís
Ribas (PMDB), que na

condição de prefeito interino
esteve na capital na sexta

feira, verificando andamento
de projetos e previsão de

liberação de recursos-para o

município.

I

II
I
I'I

í- Saúde
.

I o presidente do conselho de administração do Hospital Jaraguá,
Rudolfo, Hufenüssler, entregou à senadora Ideli Salvatti (PT)
ontem, emreunlão-almoço com empresários, pedido de verbas
para dois projetos da entidade. Um de ampliação e modernização
do hospital, com obras em andamento, e outro para construção
de leitos para UTI. Ideli prometeu interceder e apresentou um

. dado interessante e ao mesmo tempo preocupante: Santa
Catarina é o Estado com maior déficit em termos de políticas
publicas para saúde, segundo levantamento feito pela Casa Civil
em todos o país.

ItoupavaConvênio 1
Prefeitura de Schroeder

�_
e governo do Estado,
através da Secretaria

,

de Desenvolvimento
Regional, assinaram
convênio na última
sexta-feira no valor de
R$ 25 mil, mais
contrapartida do

i município de R$
6.250,00. O recurso

.

será investido na

aquisição de um
veículo para o

Programa Saúde da
Família e deve estar na

conta do rnuriíctplo
ainda esta semana,
'segundo a gerente
regional deSaúde,

. Aline Mainardi. livro
Na Assembléia Legislativa,
Ribas pediu ao deputado
Mauro Mariani (PMDB) que
apresente indicação para
que Schroeder tenha seu

livro sobre a história do

município. A idéia é seguir o
•

exemplo de Jaraguá do Sul,
que, por solicitação do

deputado Dionei da Silva

(PT), foi agraciada com a

publicação "De Jaraguá a

Jaraguá do Sul - o

Legislativo Catarinense
Resgatando a História do

Município". O lançamento <'

. foi no último dia 22.
\

Convênio 2
Outro convênio
assinado pela
Prefeitura de Schroeder
com o governo .estadual
na semana passada foi

para retomada das
obras de construção de

ginásio de esportes no
, Bairro Schroeder I. São
!
I R$150 mil, mais

contrapartida de R$ 70
mil do município.

I
I

•

I
I
,
I

Modelo
Vereador por
Guaramirim João Diniz
Vick (PMDB) integrou
comítlva que visitou

municípios de Indaial, .

, Timbó e Barra Velha, na

semana passada. O
objetivo foi conhecer
modelos de

administração dos

i; serviços de água e

: esgoto. E elogiou a

gestão compartilhada
entre Casan e poder
público implantada em

,

. .Indalal. Boa parte dos
vereadores de

i Guaramirim defende a

; renovação do contrato,
vencido há mais de

.
ano.

•

,

I
1

I
,

I
Reunião
A Amobimi (Associação de
Moradores do Bairro

Imigrantes) realiza, na

próxima sexta-feira, reunião
a partir das 19 horas, na

Rua Luis Balistieri, 222. Na

pauta, o mesmo assunto dos
encontros anteriores:

pavimentação das ruas

Rodolfo Tepassé, Vadislau
Ubinski, João Longhi e

.

Concórdia, além da

construção de binário de
acesso à Fàmeg na BR-280.
Entre os convidados, estão
os deputados petístas Dionei
da Silva, estadual, e Carlito
Merss, federal.

I

,

•

•

Jeitinho
"Ter alguém no segundo ou

terceiro escalão é muitas
vezes mais adequado e

eficiente do que ter uma boa

relação com o ministro".
Palavras da senadora da

República, Ideli Salvatti,
, durante almoço com

empresários da região
ontem, em Jaraguá do Sul.
N,inguém melhor do que
alguém influente no

Congresso Nacional, onde é
líder do PT no Senado pela
segunda vez, e também no

Palácio, para fazer tal

afirmação.

Congresso
A vereadora MariaL. _

Lucia da Silva Richard

(PMDB) participará do

Congresso Catarinense
r-r+

I de Empregabilidade
�; Especial, que' será
v realizado em

Florianópolis entre os
� dias 17 e 19 de julho. O
, evento vai apresentar a
,
. Rede Catarinense de,

Empregabilidade e

discutir metodologias,
teorias e práticas de
inclusão de pessoas
com deticlêncla no

mercado de trabalho.
•

•

I

•

.

..
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OPINIÃO: PARA SENADORA, LIBERAÇÃO DE VERBAS NÃO PODE TER ENFOQUE POLíTICO'

•

I

CAROLINA TOMASELLI

... Mas apóia coligação
,

e elogia Rose, com
quem se reuniu ontem
à tarde, na Prefeitura

.

}ARAGUÁ DO SUL - "Fazer
uma discussão de 'aliança
político-partidária em termos

de repasse ou não de recursos eu
acho que é inconveniente,
primeiro porque Jaraguá do Sul
merece ter o aporte do recurso.

E, se merece, nós todos temos
.

'

que pleitear, independente de

quem esteja administrando a

cidade". A declaração é da
senadora Ideli Salvatti, em

passagem por Jaraguá do Sul
ontem, mesmo dia em que I

a

vice-prefeita Rosemeire Vasel

(PL) foi confirmada como vice

governadora na chapa
encabeçada por José Fritsch

(PT).
O PL havia condícíonado a

aliança com o PT e o ingresso de
Rose na chapa majoritária à

liberação dos recursos pelo
governo federal ao projeto
Transjaraguá. Inclusive, a vice

prefeita e o vereador Afonso
Piazera estiveram em Brasília, na
quarta-feira passada, para

pressionar o Ministério das
Cidades a liberar o dinheiro até

a sexta-feira, prazo máximo

permitido pela lei eleitoral, o
'

que não aconteceu. "Eu não

}ARAGUÁ DO SUL - Reunidos

para almoço com a senadora Ideli
Salvatti (PT) ontem, os empresá
rios de Jaraguá do Sul emunicípios

r

vizinhos voltaram a pedir a

interveniência da parlamentar
junto ao governo federal para
projetos e obras de infra-estrutura
de interesse da região. Entre eles,
a continuidade das obras de
melhorias e a duplicação da BR-

280, e o projeto do Contorno
Ferroviário de Jaraguá do Sul.

Sobre a BR-280, a senadora
informou que o projeto de

engenharia para duplicação já foi
concluído e está em fase da
aprovação, mas não há previsão
de liberação de recursos para início

,

das obras. E que o governo federal
concentrou os recursos do

Orçamento deste e do próximo
ano para a duplicação do trecho
Sul da BR-lOl. "Se tivermos

condições de alavan-car recursos
de financiamentos internacionais,

,

vamos parar de concorrer, e aí vai
sobrar para investir em outras

rodovias", explicouIdeli, citando
o caso do trechoNorte daBR-lO 1,
obra executada com recursos

obtidos em financiamento

•

!

•

.

;' .

��."
. .'

, .
•

.

.

• •

-

PIERO RAGAZZI OE FREITAS
•

rI

I

";> lr��' ...£�_ .�,' ,�: � y. %,�. ._ '''''0,',

A senadora Ideli Salvatti ao lado do presidente da Acijs, Paulo Chiodini, er do deputado estadual, Dionei da Silva
, ,

pude estar na audiência porque
estava com problemas de

votações no plenário, mas o

deputado Carlita Merss (PT)
levou, não só o de Jaraguá, os '

projetos de todas as prefeituras,
inclusive dos nossos adversários,
como Blumenau e Chapecó, que
sâo administradas pelo PFL. Por
outro lado, a aliança fechou e o

dinheiro não saiu ainda. Nós
estamos pleiteando para que'

saia", afirmou a senadora eln

entrevista exclusiva ao O
Correio. Ontem, ela almoçou
com empresários da região para
tratar sobre obras de infra
estrutura (leia reportagem nesta

internacional.
Com relação ao Contorno

Ferroviário, que prevê o desvio do
traçado da ferrovia, direcionada ao

porto de São Francisco do Sul, a
senadora disse que o governo fede
ral continua impedido de investir
nas obras. Em 2003, o TCU
constatou pormeio de auditoria a

ocorrência de irregularidades
como restrição à competitividade
da licitação, licitação dirigida,
sobrepreço do contrato e supertà
turamento das medições.

Segundo Ideli, se as írregu
laridades foram sanadas, o TCU
(Tribunal de,Contas da União)
deverá informar formalmente o

•

Congresso Nacional. "Se está

resolvido política e economi

camente, temos que resolver

burocraticamente", resumiu. O
procurador jurídico domunicípio,
[urandyr Bertoldi, informou que a

,

Prefeitura depositou cerca de R$
90mil há três meses, além de doar
o projeto, atendendo orientação
doDnit (DepartamentoNacional
de Infra-Estrutura de Transporte)
para facilitar a tramitação do

processo.
Os empresários também

r

•

página). Ideli ressaltou que as

discussões para formalização da

aliança tiveram caráter mera

mente partidário, entre as

direções estaduais das duas siglas.
Também lembrou que o PL
manteve conversas com o PTB e

PSB, este que acabou coligando
com o PT, à revelia do presidente
estadual Antônio Carlos Son

tag, que teve sua. candidatura a

governador, agora descartada,
homologada na convenção do

partido. "Foram mais' estas

questões das tratativas político
partidárias que acabaram con

solidando a aliança. Agora, o

pleito da Transjaraguá, com

•

BR-280 e Contorno Ferroviário voltam a pauta de reunião
y

,

aliança ou sem aliança, nós va- ....
1

mos estar reivindicando como
•

nós reivindicamos o beneficio
.

para todos os municípios catari-
nenses", salientou.

A senadora também: disse
\

. ,

estar com expectativas positivas,
,

com. relação ao process?
eleitoral deste ano, dada J
aliança e o desempenho' de

, j

Fritsch em 2002. "E uma chapa
•

que realmente tem I
�

.

competitividade e que, portanto, � í�
poderá fazer com que J araguá
esteja no primeiro escalão di?
governo do Estado se nós .

,

tivermos capacidade política de � �
fazer corn que o Fritsch e a Rose Icheguem ao segundo turno". �

•

I �

1,

,
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A senadora Ideli Salvatti e o deputado .estadual Dionei da Silva,
ambos do PT, participaram ontem à tarde da inauguração do primeiro
bloco das obras de ampliação do Cefet (Centro Federal de Educação
Tecnológica) de Jaraguá do Sul. A reestruturação e ampliação da
unidade estão sendo realizadas com recursos do governo federal, a

maior parte - cerca de R$ 1,4 milhão - através de emenda da
senadora. Ao todo, estão sendo investidos R$ 1,8 milhão na reforma, .

ampliação e estruturação de laboratórios.
.

A reforma inclui troca de pisos, forros, pintura, readequação de
salas e laboratórios. A ampliação inclui a construção de dois novos

.

blocos de dois pisos. O bloco inaugurado vai abrigar quatro
laboratórios da área de mecânica e quatro salas de aula. O segundo
bloco terá espaço para o setor administrativo, uma biblioteca e um

auditório. "O Cefet, que aqui em Jaraguá ficou praticamente agonizante
durante muitos anos, agora está retomando com todo o rigor esta

'

tarefa de proftsslenalizar e dar condições para que a juventude da
região possa adquirir uma capacitação adequada para enfrentar o

mercado de trabalho", declarou Ideli.
A senadora também destacou a iniciativa de transformar os Cefets .

de Santa Catarina em universidades federais tecnolóqicas, a exemplo
do que aconteceu no Paraná. "Por isso que também são importantes
todas estas ampliações que estão sendo feitas no Cefet de ,Jaraguá,
bem como na unidade de Joinville, Chapecó, e o início da construção
.do Cefet de Araranguá, que desta forma praticamente vai estar

,

dobrando a rede do ensino técnico proflsslonallzante no Estado",
concluiu.

"

I �
I

pleiteiam agilidade na liberação
dos recursos do Transjaraguá e

mais funcionários para Receita
Federal no Porto de Itajaí. Os
pedidos foram entregues

formalmente através de ofício.
A reunião foi liderada pelo
presidente da Acijs (Associação
Comercial e Indus trial de' 1
Jaraguá do Sul), Paulo Chíodíní. � 1t

II

' ..
,
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MEIO AMBIENTE: TECNOLOGIA PERMITE POLUiÇÃO PRÓXIMA DE ZERO

�' DAIANE ZANGHELINI
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A preocupação com o meio

ambiente se espelha,
, '

principalmente, namanutenção ,

,
do Parque Malwee, uma reserva
ecológícade 1,5 milhão de
metros quadrados que abriga 42
'mil árvores de diferentes

espécies, constituindo um dos

pontos turístiços de Jaraguá do \

Sul. '

A empresa dá total ênfase à

tecnologia voltada para o meio

ambiente: possui uma estação
para tratamento de efluentes
com "Tecnobio", tecnologia

,

litaliana que evita a poluição e

,

•
•

,
,

,

CESAR JUNKES

, ,;, -

"

•

,

,

Hoje grandiosa,
a empresa
começou a

funcionar da
.. década de 60

(foto acima),
com apenas
quatro
funcionários,

,

para depois se

transtorrnar em
, uma gigánte do
I "ra'rho 'têXtil"� ,Ii'"

DIVULGAÇAO

; "

,
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uma das poucas instaladas na

América do Sul. Também foi a
,

primeira indústria têxtil do Sul
do país a instalar o gás natural,
apesar do custo mais elevado
deste combustível em relação ao

anteriormente usado. "Um
investimento que visa garantir
a preservação da natureza, pois a

poluição ficamuito perto de zero.
A preocupação COIn o meio

ambiente sempre caminhou com
aMalwee e, sem dúvida, auxiliou

hospitais da região, além de'
auxiliar na construção e

ampliação de alas hospitalares.
A Malwee também sempre se

preocupou com o esporte,
patrocinando diversas
modalidades e levando o nome

do time de futsal daMalwee para
todos os cantos do país e do
exterior. Enfim, uma história de
absoluto sucesso.

- "
na expansao, comenta o

administrador, Raul Driessen,
que trabalha na empresa há 27
anos.

O foco na responsabilidade
social é um dos pontos fortes da
Malwee. A empresa já doou
ambulâncias e equipamentos
para o Corpo de Bombeiros e

,

J ,

,Moradores do Boa Vista elegem diretoria e traçam prioridades
.

,

}ARAGUÁ DO SUL - Uma
das comunidades jaraguaenses
com mais problemas de
infraestrutura escolheu a nova

diretoria para a associação de
moradores no final de semana.

A intenção dos mais de 140
votantes do Morro da Boa Vista '

, é que a administração muni
, cipal atenda às reivindicações
-do Bairro: linha de transporte
coletivo e a instalação de

creche. 'obrigados .a ,levar as crianças
para outros locais.

,

Quanto ao outro pedido da

dias, com microônibus. Os
horários ainda não' foram
definidos. O Morro da Boa
Vista tem cerca de 500 mora-

,

dores. Destes, 143 participaram
da eleição da nova diretoria da

associação. O número, segundo
os organizadores, foi um dos
mais expre: J1VOS da história da

Ujam (U .iâo [araguaense das

Associações de Moradores).
(Kelly Erdmann)

. ,

Rara o presidente eleito em

chapa única, Aguinel Rodri
gues Bueno, a prioridade é fazer
a Prefeitura equipar, o mais

rápido possível, a casa doada

pelo Rotary no início do ano

com a finalidade de inaugurar
um centro de educação infan
til. A promessa da obra vem

sendo feita desde então, porém,
,

, - '

associaçao, as conversas entre

Canarinho, Prefeitura e

coruun idade devem surtir
efeito em breve. Pelo menos é
esta a sinalização dada a Bueno
nos últimos 15 dias. Ele co

menta que a empresa detentora
do transporte urbano confir
mou estender a linh� em 30". - . .

ate agora os pals continuam

" l ,

, '
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Saldo positivo ,

Pacto Federativo
o setor produtivo catarinense vai entregar hoje ao governador,

em exercício, Eduardo Pinho Moreira, propostas para adequar a
legislação ambiental à realidade catarinense. O documento i1pqcto ,

Federativo como lnstrumento do Desenvolvimento Sustentável"
traz idéias para melhorar a gestão dos recursos ambientais e

resolver os conflitos de competência entre órgãos municipais,
,

estaduais e federais que cuidam da questão.
A elaboração do documento teve a partlcipação da Fiesc,
(Federação das Indústrias de Santa Catarina) e de outras entidades
representaíivas do setor empresarial, assim como de órgãos do -
governo do 'Estado. Entre os principais tópicos está o

fortalecimento dos órgãos municipais de fiscalização e da

Fundação do Meio Ambiente (Fatma).

Propostas
De acordo com o documento, a
atual "carência de recursos

humanos e de infra-estrutura da
Fatma contribui para a morosidade
nos processos e procedimentos

,

para cumprir suas atribuições
legais, levando ao adiamento de

· investimentos com prejuízo à

criação de emprego" ,O setor

produtivo propõe também que
processos de licenciamento e

autorização de atividades de baixo

impact� ambiental sejam
transferidos para os municípios. E
atividades ligadas à agropecuária e

silvicu�ura, por sua vez,' sejam
monitoradas pela Secretaria de
Estado da Agricu�ura e

Desenvolvimento Rural.

Potências .

\
. '1;' �':! ,l',C' -:li " '1ii\1

. A Chi.na u�rapassou a Grã-B(etanhaI,'�"""�' "")"._,.,

e se tornou a qUqrta rnaor I .'

, economia do mundo, segundo
indicam os mais recentes cálculos
do Banco Mundial. O Brasil ocupa a

14a posição, com uma receita
estimada em US$ 644 bilhões. A
China, em 2005, produziu US$ 2,26
trilhões em receita. O valor
corresponde a US$ 94 milhões a

mais (0,004%) que a economia
britãnica.Os primeiros da lista

seguem, respectivamente, Estados
Unidos, Japão e Alemanha, O
ranqueamento do Banco Mundial
mede o índice nacional de riqueza e

o converte ao dólar pelo método
Atlas de conversão monetária, que

•

atenua as flutuações cambiais.

•

,

COMPRA EURODOLAR (EUA) VENOA

COMERCIAL 2,178 2.180 " COMPRA VENDA

zm
•

2,778,PARALELO 2,280 2,387 �
PESO (Argentina)

TURISMO 2,087 2,273 "
I 0,703, 0,703

"

INDICADORES ECONOMICOS
,

. . � . . .

,

• MOEDAS ESTRk\NíSEIRAS - $ POR REAl:. "
.

'".' • ,'>o •• '"
•••••

,

>,

A balança comercial brasileira'
fechou o primeiro semestre com

saldo positivo de US$ 19,5 .

bilhões. O resutado ficou US$ 100
milhões abaixo do verificado nó

'

mesmo periodo de 2005, segundo
.

Idados divulgados ontem pelo
Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior. As

exportações brasileiras em 2006

já somam US$ 60,901 bilhões
frente a importações de US$ :

41,36 bilhões, A estimativa para
•

este ano é de superávit de US$ 40
bilhões,No mês de junho, a
balança registrou superávit de
US$ 4,082 bilhões.A ú�ilJla
semana de junho registrou o

melhor saldo semanal do mês.
Entre os dias 26 e 30 de junho, o I
saldo comercial foi p,ositivo.em I

, I

US$ 1,6-02 bilhão, resutado de" ,r; I

I
exportações de US$ 3,147 bilhões
e importações de US$ 1 ,545, -»:

bilhão.

Deflação
Pela sexta vez consecutiva, o
índice de Preços ao Consumidor -

Semanal (lPC-S) registrou
. \

deflação: -O 40% na última
semana de junho. Porém, a taxa
negativa não foi tão imensa-quarm
à registrada na terceira semana
do mês passado (-0,42%), e ,

i

reflete a perda de força na queda I

dos preços dos alimentos: Para a !
FGV, o indicador deve ter' I

'. deflações mais fracas ao longo do I
mês de julho.

, I

, .

I
I

I
----------------1

�!
I

• BOL.SAS DE VALORES ". ,...
.

.

.

"

PONTOS OSCILAÇÃO
" BOVESPA 37,357 1,98%
" DOW JONES (N. York) 11,228 070"10

" MERVAL (B. Aires) 1,725 0860/0
,

� NIKKEI (Tokio) 16,951 ,1,39%

• POUPANÇA
0.654

,

� Empresa têxtil nasceu
\

a persistência e da
'�' ,Jsão empreendedora

� ,�a família Weege
}ARAGUÁ DO SUL - 'Há

exatos 38 anos, no dia 4 de julho
tie 1968, a Malwee Malhas Ltda
ipiciou suas atividades em
I.

Jaraguá do Sul, com apenas

�uatro funcionários. Hoj_e, com
aproximadamente 6.000

trabalhadores, a empresa investe
em pesquisas constantes no

Brasil e no exterior para adaptar•
,

às coleções as novas tendências
, '

damoda e de mercado.
\;
" Há 100 anos, poucos

poderiam prever em que se

transformaria a pequena fábrica
de laticínios e o ponto comercial

'inaugurados pelo casal Wilhelm
'e Bertha Weege. Foi assim que
eles deram início à FirmaWeege
(que completou seu centenário

no dia 6 de janeiro de 1906), hoje
Malwee Malhas. Porém, até se

?iornar o que é hoje, uma das
maiores e mais modernas

'empresas têxteis do Brasil,
foram anos de dedicação e

'persistência, aliados à visão

empreendedora da família. Em

). 1987 com o falecimento de
, 'Wolfgq_ng Weege, fundador da
'Malwee, o filho Wandér assume

.

a administração, da qual já
participa desde jovem, e expande
aMalwee.

Hoje, a empresa tem duas
unidades em Jaraguá do Sul (a
sede e a empresa Carinhoso,
adquirida em 1996), uma em

Pomerode e uma em Blumenau.

'.
.

• CUB maio

R$863,55

• LOTERIAS.

, 1
, • ,� !

,

" ,'.,

,. Megasena
"

..•.•.
concurso: 777

�,O�'1��·

. ,.
.

.• Quina
.. '

• Loteria Federal
concurso: 04049
1 ° Prêmio: 18.261
2° Prêmio: 53,070
3° Prêmio: 26.849
4° Prêmio: 63.568

5° Prêmio: 34.604

.!II Lotomania
. concurso: 633 .

11 - 12 - 15 - 16 - 23 - 24 - 27

37 - 45 - 56 - 57 - 61 - 64 - 68

68 - 73 - 88 - 91 - 96 - 97

•

,

,

, l
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II OCORRENCIAS POLICIAIS

Pelo trem
o jovem F.A., 18 anos, foi annqídç por volta das 3h de domingo
pelo trem da ALL que passa pela cidade de Jaraguá do Sul. O

,

acidente aconteceu na Av. Getúlio Vargas. O rapaz foi levado ao

Hospital São José com ferimentos leves, na cabeça, no rosto, na
mão esquerda e no joelho esquerda.

Flagrante
Detido o condutor do
veículo GM/Chevett,
placas LZH-4865 de

Corupá, que foi

flagrado furtando o

cone de sinalização
de propriedade da
Prefeitura de Corupá.
O homem foi
abordado durante
urna Barreira Policial
na Rua Getúlio
Vargas, por volta das
20h desse sábado.

Colisão
Duas pessoas morreram

e cinco ficaram

gravemente feridas em.

uma colisão no Km 575
da BR 282 em

Pinhalzinho. O acidente
aconteceu entre os

carros GM/Monza e VW/
Fusca por volta das 15h
de domingo. Os jovens
A.L., 18 anos, e A.L.B.,
18 anos, ocupantes do
Fusca morreram.

'Tentativa de furto
, o jovem G.E.S.S., 18
anos, foi detido por furtar
duas embalagens de
chocolate do .

Supermercado Angeloni. A
tentativa de furto
aconteceu por volta das
19h de domingo. A
mercadoria furtada
totalizava o valor de R$
6,00. .

Atropelamento I
A Sra. M.I.S., 35 anos,
morreu atropelada por
um Trem de Carga de
Concórdia, no Km 23,2
da BR 280 em Araquari.

.

O acidente aconteceu

por volta das 17h de
d

. II

ommço.

Atropeiamento'il
o Sr. A.T.A., 36 anos,
morreu atropelado por
volta das 19h desse

domingo. Ele foi atingido
pelo veículo Ford/
EcoSport 'do Parana, no

'KJTí'23 l' da BR 101 em
_. , .

, Joinville.

, Detido
Levado a Delegacia na

, n,

madrugada de 'domingó' o
Sr. M:E.P. de 38 anos. 'Ele
foi abordado na Rua
Roberto Seidel, em

Corupá, por conduzir o

Fiat/PaliO Fire, placas
MCN-7001, sob efeito de
álcool e fazer manobras'

•

•

•
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•
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•

perigosas.

Tombamento
o caminhão Ford Cargo,
placas MDV-6108,
tombou no Km 31,8 da
BR 280 em Guaramirim.
O acidente aconteceu

por volta das 11 h de .'

sexta-feira e matou o

condutor do veículo, Sr.
'E.A.T.; 36 'anos. O
motorista residia em

Guaramirim e morreu no

local do acidente.

Capotamento
Um jovem de 21 ficou
levemente ferido após
capotar seu' carro por
volta das 8h de domingo.
O acidente aconteceu na

•

Rua Roberto Ziemann,
Bairro Amizade. A vítima
foi levada ao Hospital
São José com tonturas e

suspeita de fratura nas

costelas.

•

II FALECIMENTOS
•

Faleceu às 23:30h do dia 01/07, asenhora Silvia Nair Bortolini
Bolomini, com idade de 73 anos.O velório foi realizado na Capela
Mortuária da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal da

•

Vila Lenzi.
Faleceu às 19:00h do dia 30/06, a senhora Ida Reinaldo Martins,
com idade de 68 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da
Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.
Faleceu às 18:30h do dia 30/06, o jovem Marcos Alexandr� Pivatto,
com idade de 22 anos.O velório foi realizado em sua residência e o

,

sepultamento no cemitério' da Barra do Rio Cerro.
Fàleceu às 12:30h do dia 30/06, a senhora Guerdtha Lemke Noernberg;
com idade de 82 anos.O velório foi realizado na Igreja Evangélica
Luterana do Centro e o sepultamento no cemitério Municipal, de
Guaramirim.

· Faleceu às 09:30h do dia 30/06, o senhor Roland Strelow, com idade
de 78 anos.O velório foi realizado na Igreja Evangélica Luterana Cristo
Bom Pastor e o sepultamento no cemitério Cristo Bom Pastor.

, .,

DICA: EVITE LUGARES FECHADOS E A AUTO-MEDICAÇÃO

KELLY ERDMANN

� Mudança brusca na

temperatura deixou

crianças e adultos de
cama no fim de semana

]ARAGUÁ DO SUL - As

oscilações de temperatura
registradas nos últimos dias'
surtiram efeito negativo no

,

final de semana. E que O número

de pessoas reclamando sintomas
, típicos da gripe ou complicações
causadas pela doença dobrou
nas enfermarias dos hospitais
jaraguaenses durante esses

últimos dias.
NG Pronto Socorro do São

José foram 19 casos rio sábado e

domingo. Segundo a equipe de
. enfermagem, a média normal

para esta época do ano não

ultrapassa dez pacientes. A
maior incidência (12) está
relacionada com, algumas
infecções respiratórias,

"

principalmente a bronquite ..
No Hospital e Maternidade

J araguá, o total de doentes
internados- no período e pelo
mesmomotivo cresceu 20%. De
sábado a domingo, 14 pessoas

procuraram auxílio médico,
sendo que a maioria apresen
tava indícios de pneumonia.

Conforme explica a enfer-' ,

meira Cinthia Cristina Oli-

"

•
•

•

O CORREIO DO POV�

•

•

PIERO RAGAIZI DE FREITAS
a cura do doente.

•

Para quem não conseguits
fugir das dores de cabeça, feIfe,
tosse, calafri�s e, ir�itação rà�
garganta, a salda e procurar fl-mt
profissional da saúde, repou�� ,

•

tentar não se expor ao frio e
,

esperar os sintomas ireht
embora, já que a gripe dura leW
uma a duas semanas. Masl;�
necessário ficar atento ao mal,
estar porque ele tem chancesde
desencadear complicações

. I

como a pneumonia, bronquee
e sinusite. ";'

I) '<...

Foi este o caso de Miltoã
Rodrigues da Silva, 30 anosl,
internado desde a madrugadade
segunda-feira no Hospital-São
José. Ele diz ter tido febre e, te1itl

seguida, dores fortes no peito-e
falta de ar. "Achei que era gripe,
só que na verdade, "i' �
pneumonia", explica. "J'

De maneira semelhante,
Rafaela de Oliveira Bemarde,
de fum ano e oito meses, com

suspeita de pneumonia,
também teve que passar pelo
incomodo das sessões .de

I .

nebulização. Segundo a mãe,
Dinele de Oliveira Bernardeva
menina começou a sentir os

•

sintomas da doença no

domingo passado. Na manhã'de
segunda-feira ela foi obrigada a

levar a criança ao Prof1� ij
.. ",'''�

. Socorro do Hospital Jaragffii :

para tratamento médico. ,i:��

"';;it.

.;'"

. ':t'� 1 �
"" ...,,:
e- ,,"•

'1;";,,�"" .�
i<,),�· -,,,

!'i�,�
• ,.,..- t

· '"$
7�� ...'

,;�
�J:'t
��

.atendendo mesmo sem saber

quando vai receber os

honorários, a atitude da'

administração pública imped�
o relacionamento integrado de

• z, "'"l

profissionais que 'atendem W
SUS, além de desestimula-l��.
"De um lado nos querem. (�s
médicos) 24 horas à disposição,

, ,

, e do outro dizem que não irão

pagar porque ultrapassamos o

teto", reclama. [I,;

De acordo com 'í'b
, ...�

neurocirurgião, não há fila''cI'e
,

espera na especialidade porqí:it( �
a demanda é tratada em dia;'8u

,
.

seja, osmédicos atendem'e
operam conforme os doentes os

procuram. Se as coteis
continuarem, é provável qtie

.'

sejam obrigados a reduzira

quantidade de cirurgias
, .

concrerizadas a cada mês,

,

I Porte de droga,

Detido o jovem C.P.O., 25
anos, por praticar
manobras irregulares e

por porte de droga. A
..

, abordagem do veículo
,

GM/Kadett, placas BNP-
�. 2561, aconteceu na Rua

·

� José Teodoro Ribeiro,
,

. Bairro Ilha da Figueira, por
volta da 1 h de ontem.

,

,
. Durante a revista do

.

J

detido a polícia encontrou
uma pequena porção de
substãncia entorpecente,
com características de
maconha, C.P.O. tentou
esconder a droga,
'engolindo parte da porção,
mas foi flagrado.

I

•

i
,

-I
I

Falta de pagamento coloca em risco atendimento pelo SUS
]ARAGUÁ DO SUL - Médicos

e anestesistas contratados para
atender no Hospital São José

, '

através do Sistema Unico de
,

Saúde (SUS) estão indignados
com o não pagamento dos
honorários por' parte da

. ,

SecretariaMunicipal. E que eles
reclamam' estar sendo
estimulados a reduzir o número
de cirurgias porque a

administração estipula cotas
,

para o serviço.
. Segundo o neurocirurgião

Mauro César Grüdtner a

situação é inédita e ocasiona

impasses inclusive entre os
,

profissionais. E que sexta-feira

passada, 30, um' grupo de
anestesistas resolveu cancelar

,

A _ ,

tres operaçoes previamente
marcadas, por causa da rejeição
de noveAIH' s (Autorização de

Internação Hospitalar). Isto
quer dizer que a Secretaria de
Saúde teria se negado a pagar,

pelo menos neste mês, cerca de
R$ 45 mil equivalente

:

a

tratamentos (cirurgias de .

doenças da coluna, derrames e

traumatismos) realizados em
•

malo..
"

Conforme o relatório de
AIH's rejeitadas, R$ 36 mil

correspondem
•

a serviços

"

"

. ,"

Segundo o diretor do Hospital São José, Vilson Santin, o impasse ocorreu por causa de um "problema de c'
','

comunicação". Ele explicou que não estava no hospital na quinta-feira e sexta-feira passada e por isso os
r,

médicos e anestesistas não foram devidamente comunicados que o valor devido será pago no próximo :
, ,

mês. Em relação ao total de R$ 45 mil ó diretor disse não querer falar sobre números neste momento por ,�
, .-'

se tratar de "uma relação comercial". Já o secretário de Saúde, Sérgio Ferrazza, enratizou não ter "nada a
J

declarar por enquanto". Ainda esta semana representantes da administração municipal e Hospital São' ';

José devem se reunir para, depois, divulgar possíveis decisões acerca das cotas. U2

, _l.
fo":lI'i',ªi'fí':

_- ..

",,,,.,>
"" '''';,'

•

Milton Rodrigues da Silva está internado desde a madrugada de segunda

veski, o clima úmido e frio é um

dos principais motivos para este

aumento. Como não se pode
evitar o principal responsável
pela gripe e suas' complicações,
é preciso tomar alguns cuidados

gripe) caso alguém já infectado
esteja no local.

Outra dica importante que
Cinthia dá diz respeito à auto

medicação de antibióticos,
anti-inflamatórios ou anti

térmicos. Ela comenta que

ingerir remédios não prescritos
por médicos de acordo com os

sintomas 'específicos de cada

paciente, geralmente complica
ainda mais a doença. Vale
lembrar que o medicamento

e'rradp fortalece o vírus

responsável pela gripe e retarda

extras
•

osenquanto
A

ter.morne tros mostram

. ternperaturas baixas.
,

. Um deles é evitar ambientes
fechados por longos períodos de
tempo. A falta de circulação de
ar renovado pode ser deter
minante na transmissão do
vírus influenza (causador da

CESAR JUNKES

Neurocirurgião denuncia falta de pagamento porparte da prefeitura
. hospitalares, R$ 2 mil a gastos
com exames diversos e os outros

R$ 6 mil dizem respeito aos

,
-

trabalhos des médicos,
anestesistas e auxiliares. Para

Grüdtner, que continua

RESPOSTA

,

ocasionando a demora.
"

,
t

, l"

i :-,
••

.
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ENTREVISTA: AMOR tNTRE HOMEM E MULHER

LUIZ ZANIN ORICCHIO/AE

-, cSÃO PAULO - O próximo
filme de Hector Babenco será

sobre um homem que amava as
mulheres. Um macho sensível,

"

vivido pelo mexicano Gael
· García Bernal, ator que fez o

jd'\'iemChe Guevara em "Diários
,

'd'él Motocicleta", de Walter
Salles. A história de "O
Passado'' é baseada no romance

homônimo do escritor
�pgentino Alan Pauls, livro que
,B'ibenco descobriu por acaso no
íá'etoporto quando ia visitar a.
.mãe doente em La Plata, na
.Argentina, Encantou-se com a

.histór ia de um casal que
continua a viver com amor,

.mesrno depois da separação.

.,Na parte brasileira do elenco, o
:diretor já escalou Paulo Autran,
.que faz um especialista em

ddíomas, e Betty Faria, no papel
de uma das mulheres

-

do

.ptotagonista. Diretor de filmes

.que falam de excluídos, como
, ,

r, -,»

-

,

,

•

•

Hector
Dabenco
com o ator.

Rodrigo
Santoro

"Pixote" e "Carandiru",
Babenco descobriu, na

adaptação de "O Passado" para
, .

o cinema, ummotivo para voltar
ao tema do amor. E da memória,
como conta em entrevista.

Agência Estado - Você
•

comprou o ,livro por acaso no

aeroporto?
Hector Babenco - Não, eu'

me lembrava que o Alan Pauls
havia me entrevistado para a

seção cultural de um jornal'
chamado Página 12, e que ele
tinha feito uma matéria muito

grande comigo e com o Ricardo

Piglia, que eu tinha achado
muito bem escrita. Não era

absolutamente nada do que eu e

o Piglia tínhamos falado (risos),
I

mas era uma interpretação bem

original e interessante do que
tínhamos dito. Achei tão bom

que fiz questão de guarda�
Quando vi o nome dele na capa

I

I

do livro, me lembrei. Vi que era

UIU livro sobre a relação de um

casal e comprei. Enfim, li, como
o livro bateu muito forte em '

mim, alguns meses depois entrei
em contato com ele e pedi uma
permissão para filmar.

AE-A ação se passa toda na

Argentina?
Babenco - Não. Parte na J

, Argentina, parte
I

em São Paulo.
, ,

Os personagens vivem em

Buenos Aires, mas viajam para
São Paulo e depois retornam à

Argentina. Então decidi fazer
uma co-produção com a Shock

Filmes, que são produtores do
filme argentino que foi a Cannes
este ano, Crônica de uma Fuga.

AE - O que o atraiu nessa

história? .

Babenco - O filme me tira

um pouco do universo em que

fiquei muito tempo - o dos
excluídos .

I

AE - E o efeito 'Pixote' em
id 7sua V,I a.

Babenco - Não apenas: é o

"Pixote", mas também "Beijo da
, Mulher Aranha", "Carandiru",
uma série de filmes. Agora estou
retornando ao universo da

emoção, dos sentimentos, à

relação homem-mulher. Será um

FOTOS. DIVULGAÇAO

-

· Odiada, por Dia Falcão, Vitória é apontada como filha da vilã, segundo roteiro entregue aos atores
-

'

SÃO PAULO- No último(\ ,

, capítulo de "Belíssima", que está

.circulando nos bastidores da
, '

,o.lobo no Projac, Vitória (Cláudia
, J

.,{\breu) é a filha de Bia Falcão

;,(FemandaMonte-negro). Ela foi
·
,registrada comomenino. Há uma
",cena em que Bia e Vitória ficam
I ' ,

?�qra-a-cara, mas tudo indica que
"l]1.as não vão acabar numa boa.
Antes de se mandar para o

,

i exterior; Bia v�imatar o advogado
,Medeiros (I talo Rossi) e a

secretária Ivete (Angelita Feijó).
Como eles são cúmplices da vilã,
a única forma de ela ter certeza de

I que não irão entregá-la à polícia é
tirar suas vidas. Comenta-se nos

bastidores da novela queMedeiros
era o cara que falava com André

(Marcello Antony) por telefone.
Bia colocará a arma na mão de
Medeiros para parecer que ele se

,

suicidou.

,

A vilã vài trair até suamelhor

'amiga, Omela (Vera Holtz). Na
penúltima cena de "Belíssima",
Bia aparecerá em Paris na cama

com o michê Mateus (Cauã
Reymond). Durante uma

conversa, o bonitão a chama pelo
nome. Ela manda esquecer que
existe Bia, afinal foi para fora do

país com outr� identidade.
André vai morrer dizendo

que ama Júlia (Glória Pires). Ele
tentará salvar Sabina (Marina

.

Ruy Barbosa) de ser seqüestrada
por Bra e a malvada acaba
matando o galã. A cena damorte
de André foi gravada anteontem
no Projac, no Rio.

,

Segundo está escrito no último

capítulo, [úlia ficará com Nikos
,

(Tony Ramos) naGrécia. Ele será
deportado do Brasil por estar com
a documentação ilegal.

Uma das cenas do último

•

,

capítulo é Rebeca (Carolina
Ferraz) e Karen (Mônica Torres)
em uma lancha, em Angra dos
Reis (RJ), servindo champanhe
uma para a outra. Desiludida com
os romances fracassados com

Alberto (Alexandre Borges) e

Pascoal (Reynaldo Gianecchini),
Rebeca troca de opção sexual.

•

A SETE CHAVES
Na cena sete do último

capítulo, Silvio escreveu que só a

entregará depois, pois é uma cena
secreta que não pode ser passada
à imprensa. Como todos os

,
�

autores, que nao gostam que o

final de suas novelas sejam
revelados, Silvio de Abreu deu
várias pistas falsas e fez suspense,

durante o decorrer da trama. Por

isso, há chances de o último

capítulo, que vazou para a

imprensa, ser falso.

filme muito ligado ao feminino,
tem quatro personagens

•

femininas. Tem a mulher dele,
de quem ele se divorcia no início
do filme.

•

AE - Esse retorno aos

sentimentos é também uma
,

. volta ao universo de "Coração
Iluminado", seu filme mais

intimista?
Babenco - Olha, eu acho que'

é um lado meu que de alguma
forma eu posterguei, para não

dizer mais brutalmente .que
massacrei. Agora estou

querendo recuperar algo que
,I deixei durante muito tempo
esquecido. Que . são a

importância do silêncio, do
olhar feminino, a importância
do sentir. Estou dando a pole

" . . "".... ,...

position ao sentir e nao a razao.

Então eu quero fazer um filme
mais íntimo, mais delicado. Um

,

filme que lida com uma

masculinidade mais fragilizada,
longe desse arquétipo masculino
comum na dramaturgia
moderna e na televisão. Sei lá,
esse poder atribuído ao homem

que ele não necessariamente é

obrigado a ter. Acho que se

confunde muito masculinidade
com falta de sensibilídade.
Então tentandoestou

reconstruír .
um ser. masculine

/
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•

meu que ficou muito

automatizado no seu

comportamento em função de
ter dado muita importância a

outros aspectos da minha

percepção, daminha descoberta .

Enfim, para não me repetir: me
deu vontade de fazer um filme
sobre a relação do homem e da
mulher. \

AE - Esse é um tema

interessante - a influência do

passado no presente e que talvez
extrapole o âmbito dos
relacionamentos humanos.
Parece, que, de maneira geral,
todos estamos tendo problemas
em nos relacionarmos com o

passado, não acha?
,

Babenco - O filme diz o

seguinte: uma separação
também pode ser uma parte de

•

uma grande história de amor, não
é bonito isso? A separação
também faz parte de uma

história de amor. Ou, dito de
outro jeitos as pessoas não se

separam: as

abandonam.
pessoas se

Os

•

aquele ser, o homem, é resultado
de uma relação que tiveram. Ao.
passo que os homens têm uma:
atitude mais selvagem, mais]
resoluta, de buscar uma nova

relação, sem carregar namochila,
o peso de um relacionamento
queacabou.

,

AE - Você mesmo escreveu

o roteiro?
,

,

1

Babenco - Marta Góes
,

o. ,.., I

escreveu a pnmeira versao, que:
foi o destrinchamento do livro.

,

As versões finais do roteiro estão'
•

sendo feitas por mim. Notei que
,

para fazer a versão em espanhol,
já que.o filme será falado nessa
língua, seria complicado. Então,
as últimas versões foram feitas
por mim,' mas o trabalho da
Marta foi muito útil.

AE - Vai ser uma produção
falada inteiramente em

espanhol? .

Babenco - "Não: a parte
argentina será em espanhol e a

parte brasileira, em português ;

é uma co-produção. Essa famosa
integração latino-americana,
que nunca acontece porque
nossas diferenças parecem
maiores do que' aquilo que nos

,

aproxima, bem, ela será feita n�
prática, já que achei uma história

,

que acontece nos dois países.
I

,

, Programa recorrerá a candidatos fictícios
•

\

SÃO PAULO - A trupe do
Casseta & Planeta não terá
de resolver a curto prazo a

questão da paródia do

presidente Lula, missão

vaga desde a morte de
Bussunda. Outros perso

nagens vividos pelo hu

morista, como Marrentinho
e Ronaldo, podem ser

deixados de lado nas piadas
do dia-a-dia, mas' o

presidente da República,
�

nao.

Isso poderia representar

,

,

,

relacionamentos significativos
você leva pela vida afora. Você

� �

nao os encerra, como se nao

tivessem acontecido. Em geral as
mulheres são mais dependentes
de uma relação que acabou,
porque .elas consideram que

um problema para a trupe em

ano de eleições, mas é

justamente a campanha pré-
,

eleitoral que abre uma brecha
de solução.. Os rapazes só
tocarão no assunto brincando
com candidatos fictícios,
como fizeram em outros anos.

Portanto, nem paródias de
Lula nem de Alckmin serão

,

. .,., ,

VIS tas na a traçao nos pro-
•

ximos meses.
,

Com isso, os cassetas não

tocam no nome do presidente
nem dos outros candidatos

reais, livrando-se das

restrições da Lei Eleitoral.
Pela lei, nem em piadas os

candidatos podem ser citados

para não prejudicar nem

favorecer nenhum dos con

correntes com a exposição.
Apelar para a candidatura

de Seu Creysson parece ser

uma das saídas do programa
no momento. Só após as
eleições, os cassetas

resolverão o que farão com a

paródia do presidente Lula,
uma das favoritas do público.

•

"

.üuadro de ator de "Cristal" internado em São
Paulo continua grave, mas estável, diz médico

SÃO PAULO - O quadro
de saúde do ator Giul io

Lopes, 46, que interpreta o

diretor de TV Régis em'

"Cristal", do SBT, per-
" ..

rnanece grave e msprr a

cuidados", mas está estável"
informa boletim médico'

divulgado ontem pelo do

hospital São Camilo, em

São Paulo.

Lopes está internado na

UTI'da unidade desde a

noite da última terça-feira,
quando o ator sofreu um

acidente vascular cerebral

(AVC), termo técnico para

designar um derrame, du
rante a gravação da trama.

i� J J

';'·Vitória é a filha de Bia Falcão em "Bellssírna'
" "� , .

.'

• "

"O paciente permanece
internado em nossa unidade
de Terapia Intensiva. O

quadro é grave e inspira
cuidados, porém estável, e o

paciente permanece sob

sedação contínua", diz a nota

completa assinada pelo
médico Wilson Pollara,'
diretor clínico da unidade

Pompéia do São Camilo.
A família de Lopes faz

vigília no hospital e, segundo
o enteado de Giulio, Harry
Guttman, todos éstão
otimistas. "Estamos muito

otimistas quanto ao

tratamento dele. Minha mãe

(a também atriz de "Cristal"
•

,

Eliana Guttman, que

interpreta Dona Luís) volta
a gravar nesta segunda
(ontem). Estamos tocando
para a frente e aguardando",
disse Harry Guttman.
Paulistano, Giulio Lopes
foi comerciante e começou

•

a cursar administração,
mas desistiu quando per
cebeu que gostava mesmo

,

de atuar. O primeiro
trabalho dele, que estudou

•

Artes Dramáticas na USp,
foi no programa "Alô

Doçura", na TVS. Também
atuou em duas novelas e, no

cinema, fez o longa
metragem "Contra Todos".

"
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Escola de Bombeiros de Jaraguá
forma primeira turma no país

aquelas que eu oferecia. Além
disso, a lesão que ele tinha na

asa não era tão severa para causar

uma infecção", lamentou.

Solange disse que saiu para
,

almoçar perto do meio-dia, no
sábado, e quando retornou às
ISh o animal tinha morrido.
'Conforme contou o biólogo

da Fujama, Ulises Sternheim, o
animal foi localizado após
registro no setor de ouvidoria.
A pessoa que ligou para a

prefeitura recolheu o pássaro e o
•

,

manteve em casa ate que a
,

equipe da Fujama chegou ao

, local. IUlises comentou que o

Pavó (cujo nome científico é

Pyroderus scutatus) é uma

espécie rara, que habita as

florestas altas e regiões mon

tanhosas. "O último registro de

localização que temos desse
I

pássaro é de 1992, quando foi
encontrado na região serrana.

Com a devastação ambiental,
fica cada vez mais difícil de
encontrar o Pavó, por ser um

, .

, . , .

praticas aconteceram na propna

corporação", explicou .

O segundo curso de capa- I
citação em Jaraguá do Sul inicia!
neste mês e já há uma turma

'

inscrita para participar. Metade
do valor do curso é subsidiado pelo
Serviço Nacional de .Apren
dizagem Comercial, enquanto o �
aluno paga R$ 6,0 mensais.

Para a formanda Márcia

Hobbel, 37, trabalhar ern uma

corporação de bombeiros volun
tários era um antigo sonho que
ela tem agora a chance de
realizar, graças ao curso de

capacitação. Moradora do
município de Schroeder, Márcia .

também trabalha como

dobradeira e recebe todo o apoio
do marido Márcio e os filhos

•

Jefferson, 18 anos, Jeniffer, 16, e

Nataliele, 12, para prosseguir na
,

nova carreira. "E uma honra

poder salvar a vida do próximo",
•

ensinou.

Outras informações sobre o

curso podem ser obtidas com o

Senac, pelos telefones (47) 3275-
8400/ (47) 3275-8404 au e-mail

jaraguadosul@sc.senac.br (Daial1e
.'

Zanghelini) I'

• ,

•

HISTÓRIA E SAÚDE: ATIVIDADE EXIGE PREPARO
•

,

, ,

I.

,

}ARAGUÁ DO SUL - A

primeira formatura do Centro
de Capacitação dos Bombeiros
Voluntários de Jaraguá do Sul

I

levou à emoção 25 formandos
durante cerimônia realizada no
auditório do ParqueMalwee, na
manhã do último sábado. A
Escola de Bombeiros do muni

cípio foi implantada através

convênio entre o Senac (Servi
ço Nacional de Aprendizagem
Comercial) e a corporação e é à
única do Brasil a oferecer

formação técnica básica para
bombeiros voluntários.

De acordo com o secretário

executivo do Corpo de
Bombeiros Voluntários de

jaraguá do Sul, Adolar [ark, o
curso começou em agosto do
ano passado, teve duração de 11
meses e foi ministrado duas
vezes por semana. A grade
curricular de 300 horas/aula foi
elaborada em parceria entre a

corporação e o Senac. "São

noções de atendimento pré
hospitalar e combate a incêndio

por meio de aulas teóricas e

práticas, sendo que as aulas
teóricas foram rio Senac e as

,

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

Conclusão de curso deixou participantes emocionados

"

, /

Pássaro raro é encontrado em Jaraguá, mas morre de estresse durante tratamento em clínica
-

,J.. ,
. !

, "

DAIANE ZANGHELINI

.... Morro da Antena
é o próximo local
a ser visitado

,

pelos participantes

}ARAGUÁ DO SUL - A quarta
caminhada do projeto "Cami

nhando por [araguá" levou 40
,I,r'. '

.

pessoas para o Pico da Malwee
(Bairro Rio, da Luz) na manhã
de domingo, onde os partici-

,

pantes puderarn fazer exercícios
físicos e apreciar diferentes
espécies de árvores nativas da
Mata Atlântica, como Cedro,
Canela, Peroba, Aribá, Arau
cária, Nozes, Lugurana: e outras.

O projeto "Caminhando por
[araguá" começou em abril e é

realizado em parceria entre a

empresa Infosoft Sistemas,
Fujama (Fundação Jaraguaense
do Meio Ambiente), secretaria
de Turismo e Fundação Muni

cipal de Esportes, com o apoio
do Samae (Serviço Autônomo

,

,

Municipal de Agua e Esgoto),
• "oJ '

.
.'"

Engepasa e a Rádio Studio FM.
, . ... .

As caminhadas acontecem no

primeiro domingo do mês,
sempre em destinos deferentes,

A

sendo a Praça Angelo Piazera o

ponto de partida. Se o local a ser
visitado for distante, a empresa
Infosoft disponibiliza ônibus

transportar os participantes da

praça até o lugar onde a cami

nhada começa.
De acordo com omonitor do

projeto e assessor comercial da

,

}ARAGUÁ DO SUL - Um

pássaro raro, conhecido como
Pavó ou Pavão-do-mato,
morreu de estresse na tarde do
último sábado, depois de ter

, receber tratamento de recu

peração, em uma clínica
veterinária do município. A

r

ave, que estava com a asa

esquerda quebrada, fbi
encontrada na manhã de
sexta-feira por técnicos da

Fujama (FundaçãoJaraguaense
do Meio Ambiente), em área
rural na divisa entre os bairros
Santo Antônio e Três Rios do
Norte.

be acordo com a vete

rinária Solange Benz, o pássaro
provavelmente morreu por
insuficiência hepática, car

díaca e renal, causada pelo
estresse de lutar com outro

animal e por ser mantido em

cativeiro, fora do habitat
natural. ''Apesar da alimen

tação dessa espécie se basear
em frutas, ele não comia

, '

,

,

. ,"

'I

pássaro que voa bastante e vive
,

em áreas ecológicas extensas";
explicou. Ulisses acredita que
o pássaro vivia na Mata
Atlântica do município.

O biólogo ressalta que a

ave ainda não está entre os

animais em extinção listados
do Ibama (Instituto Brasi
leiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renová

veis), mas está na iminência

de entrar em extinção. Ulises
recordou que o último regis
tro de Pavó no Vale do

Itapocu foi no município de

Corupá, mas não pôde
precisar há quantos anos isso

aconteceu. O Pavão-do
mato é encontrado apenas na ,

América do Sul e vive
,

'principalmente no Paraguai,
Argentina (Missiones), no
sudeste de Goiás, da área que
vai do alto Amazonas até as

Guianas 'e da Bahia ao Rio
Grande do Sul. (Daiane
Zanghelini)

,{

•

•
•

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

,�

Participantes percorreram cerca de oito quilômetros em três horas de muita disposição.
.

j ,

Infosoft Sistemas, Paulo de
Almeida, o "Caminhando por

,

Jaraguá" é uma continuidade do
projeto "Caminhada Ecológica",

, promovido por uma empresa de
turismo do município até 2003.
O próximo local a ser visitado é

o Morro da Antena, Bairro Ilha
da Figueira; as três caminhadas

ca e promover a saúde", res

saltou, explicando que uma

ambulância do Corpo de
Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul acompanha os

participantes durante toda a

atividade. A auxiliar de odon

tologia Diana de Almeida, 21

anos, afirma que o bem-estar

proporcionado pela 'caminhada
é facilmente percebido. "Neste
ano participei de todas a

caminhadas promovidas pelo
projeto, mas também costumo

caminhar todos os dias",
comentou.

A caminhada pela trilha .

ecológica do Pico da Malwee .

durou cerca de três horas e os

participantes percorreram apro
ximadamente oito quilômetros
(quatro de subida e quatro de

descida). O Pico da Malwee tem
cerca de 800 metros de altura, e
a mata secundária de árvores

nativas está sendo plantada pela
empresa Malwee Malhas desde
2000. Podem participar do

proj eta "Caminhando par

Jaraguá" pessoas de qualquer
faixa etária, basta se inscrever

pelo telefone (47) 3371-6864.

•
•

anteriores aconteceram no

Centro, Santa Luzia e Ribeirão
Grande do Norte, respectiva
mente. "O objetivo é possibilitar
o conhecimento sobre a história
da região e, ao mesmo tempo,
despertar a consciência ecológi-

j

•

Ave estava com a asa esquerda quebrada e mesmo com tratamento, não resistiu e morreu
r

1

"

"

, ,
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II NOVELAS
� GLOBO - 18H

Sinhá Moça
o Barão não gosta de saber que Rodolfo
esteve em sua casa e teme que tenha
ficado sozinho com Sinhá Moça. Ela se

ofende e Cândida diz ao marido que Fontes
não quer mais o casamento do jovem
advogado com Sinhá Moça. deixandn-o
satisfeito. Virgínia aconselha Sinhá Moça a .

esquecer o jovem advogado, mas ela
afirma que não conseguirá. O Barão fica
furioso ao saber que Justina e Fulgêncio
fugiram. mas. não tem homens para
mandar atrás deles. Bastião afirma para

.

Virgínia que Justina e Fulgêncio voltarão

para se vingar do Barão. O Barão exige que
o Delegado mande seus homens atrás de
Justina e Fulgêncio. mas ele se recusa.

� GLOBO -19H

Cobras e Lagartos
Leona e Duda passam a noite luntos. Milu .

diz a Estevão que Leona saiu para se

distrair, porque sofre com o casamento
dele e Bel. Sushi deita na cama de Bel, que
acorda e percebe a ausência do marido.
Duda apresenta Leona e Silvana gosta da
moça. O médico avisa Estevão que o

estado de Henriqueta se agravou. Quando
Estevão vai visitá-Ia, Henriqueta fala de
Omar, não sabe quem é Sushi e se

entretém com uma boneca. Lurdinha
dobra seu capital, fazendo investimentos
com o dinheiro de Serafim. Estevão

,

pergunta se Leona está apaixonada por
outro homem e ela nega. Tomás diz a

Estevão que Leona está apaixonada por
um rapaz pobre. Estevão vê Leona e Duda
juntos.

� GLOBe) - 21 H

Belíssima
Gilberto folheia a caderneta e fica

impressionado. Vitória conta para Júlia
sobre a carta que sumiu. Gilberto diz a

Lindolfo que o plano está todo explicado na

caderneta, mas não há os nomes dos
mandantes. Andre pede uma nova chance
a JÚlia. Mateus se recusa a falar com a

mãe. Gilberto arma um plano com Vitória.
Nikos pede que André faça Júlia feliz.
André é preso. Guida diz a Diva que já

"

àcerlô'u [lido para Mary 'quebrar a pema
Ornela acusa Bia de estar dando em cima
de Mateus. Nikos se despede de todos na

rua do casarão. Júlia recebe uma
[ intimação. Bia chega à casa de Vitória e se

depara com,Gilberto. Tadeu e' Sabina
abraçam Nikos no aeroporto.

•

,

P SST - 18h30

Rebelde
Roberta tenta ajudar Josy a, sair da
depressão. Otávio, pensando que Diego é

•

impotente, diz a ele que não deve se

preocUpar pois Isso tem cura. Diego,.
Irritado, diz que não é Impotente e pergunta
quem lhe disse isso. O professor responde
que foi uma mulher. Mia critica Roberta por
querer desfazer o RBD depois que lhe
contou que viu Téo e Raquel se beijando.
Josy ouve a conversa e lzque não contou
nada para que não sofresse. Diego,
irritado. diz a Tomás e Giovanni que está
cansado de que Roberta se meta em sua

vida por isso e conta que a última que lhe

aprontou foi dizer ao professor que ele era

impotente.

> REC::C)RD - 19h IS

Prova de Amor , \
•

Daniel diz que não tem medo de Mostrão.
. Rafa e Dani desprezam as ameaças mas

ficam atentos. Elza é acarinhada pela mãe.
Mãe de Elza diz que ficou com medo da
visita dela. Elza fala com a mãe com voz de

criança. Mãe de Elza diz que vai ser

libertada logo mais da prisão e vai cuidar
dela. Beatriz recebe uma cesta de café da
manhã de Viana. Janice diz para Beatriz

que ama Toni, mas não entende porque ele
não acredita que Felipe é inocente.

•

> RECORD - 20h

Cidadão Brasileiro'
o homem fala para Alcides que ele
bebendo o óleo vai ficar o dia todo no

banheiro. O homem fala que o castigo dele
será passar mal em frente a uma mulher,
Oarrnen. Alcides passa muito mal, ,faz
coco nas calças com muita dor de barrlqa.
O homem ri e sai. Carmen chora, com

pena. Laércio se despede de Antonio e fala

para ele tomar cuidado com os ataques e

dá a dica que é Atllio mesmo quem está no

comando. Carmen conta para todos do bar
o que houve com Alcides. Homero e Láis

almoçam juntos em um restaurante em

Ribeirão. Júlio dá 50 mil'para Tião como

uma parte do pagamento para ele matá-lo.

. ';
•

v
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•

•
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��CASORIO ��.MISTÉRIO
,

��SERA?
Jennifer Gardner pode estar

grávida do segundo filho
com o ator Ben Affleck. A
atriz deu à luz a uma

menina, Violet, no final do
ano passado: As especula
ções começaram a pipocar
quando uma fon�e próxima
da atriz disse que ela tem
visitado com freqüência a

mesma médica que a
.

atendeu durante sua primeira
gravidez. A assessoria do
casal negij. que mais um

bebê esteja a caminho e
- ,l,�; , -

disse ainda que o casal está
muito feliz tom Violet.

��SUCESSO
Marcelo 02 dividirá o palco
com a banda internacional,
que gravou uma música

inspirada no

clássico de Jorge
Ben Mais que
Nada, Black, Eyed
Peas na Suíça. 02
está em turnê pela

.

Europa e parece
fazer sucesso por lá.
Na noite de sábado

(01/07) mais de 65
mil pessoas foram
assistir o rapper
sambista cantar no
Rock in Rio Lisboa.

��SEM PARAR
Tony Ramos está nos

planos de Gilberto Braga,
para atuar em

Copacabana, a próxima
novela das 21 h, que entra
no ar em 2007, logo
depois de Páginas da
Vida. De acordo com o

. Jornal Extra, na novela,
•

ele será um grande
empresário, dono de uma

rede de hotéis no Brasil.
Um dos temas principais
da trama é o turismo
sexual. As gravações
estão previstas para
começar em novembro.

•

.

}.;'

Vitória (Cláudia Abreu)
é a filha.de Bia Palcão

, (Fernanda Monte

negro); na novela
global Belíssima,

. segundo a coluna

...

Retratos da,Vida, do
.....

Jornill Extra. A dona
-�"-

do restaurante Tebas
,

foi registrada por,
Tosca (Jussara Freire) .•

como um menind; .

para confu ndir quem
'

-� "

quisesse saber O.i
•

paradeiro da fn�a de' ,

Bi� e MU.rat (�ima
"1. puaç�e). •..

..

.': :."':;

Depois de um namoro de
quase três anos, Carolina
Dieckmann vai se casar

em novembro com o

roteirista e diretor de TV

Tiago Worcman. A festa
será feita assim que
terminarem as gravações
da novela "Cobras e '

· Lagartos, em que ela é

protagonista. "Mas não
vai ser na igreja, até
porque ele é judeu e eu

sou católica. Civil nem.
pensar. Essa coisa de

separação foi um susto'

pra mim", conta".
,�

•

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br I

•

DIVULGAÇÃO

Festa Julina
,

A Faculdade de Tecnologia de Jaraguá realiza no dia 8 de

· julho a sua Festa Julina. O evento tem início às 17h30 na

sede da Fatej, Rua Dom Bosco, sin, Bairro Vila Lalau. A
entrada é livre.

· Arraiá
Hoje acontece o Arraiá do Mercado do Agricultor. Haverá
pipoca, pinhão, quentão e cachorro-quente, no Parque
Municipal de Eventos. O Mercado do Agricultor acontece
toda a terça-feira, das 14h às 21h.

PomeroderWinterfest

O mês de julho se transforma com uma programação
repleta de eventos especiais na cidade mais alemã do
Brasil com a volta do Pomeroder Winterfest. O agito
iniciou neste sábado, dia l°de julho, com a realização da
"Festa do Rei do Tiro do Município" no Clube Cultural e
Recreativo e Esportivo Testo Central (Rodovia SC 418,
sin - Testo Central). Mas é só começo. O festival ainda
reserva muito espaço para quebrar de vez a rotina deste

,

inverno. E diversão garantida, confira o calendário:

10/06 a 09/07 - Exposição da mostra "Uma Paixão
Nacional", da artista plástica Rosi Darius (Galeria de
Artes "Erwin.Curt Teichmann")

•

,

O Instituto Senai escolheu os mais
belos alunos. O evento aconteceu
no final do mês de junho. A linda
Isabel Grimes foi eleita a Garota
Senai, Tahiana Spieker ficou com o

título de Miss Simpatia. Entre os

garotos, Guilherm.e Maba foi eleito
o mais simpático, e Cezar Tecilla
ficou com o título de Garoto Senai

14 a 16/07 - 37· Festival de Bandas e Bandlnhas (Praça Jorge Lacerda)
'Mw.",WM'Mw,WNJ_,__""_,,,,,,",,,,,,,",,y,,,_,_,,,,,,,,, ................. """'�....¥,.."......",....,_"",,'_,�".""""��"' ........ ',',y ...,w_,......... ',_,,.............. \,""_,..........,....,__,',\ ....... ,

21 a 23/07 - 9' Koloniefest (CERC 25 de julho) .

'�,�,"=,w.�',�,',w.',�',w."''''1'' ....... ',�',w.''''''''''''''·_''N''''''''''''''''''''�,�""""",'''''�w.,,,,,,,,,''''''''',w.'''''''''''''''''',,',''''''WM'''''_MW''�''''''''=''''W'''''''''''', ....,,,,.,"....,_' ..... 'w,'="' ..... 'N�....'''_...... ,'__ '',�''''

21 a 30/07 2° Festival Gastronômico (Restaurantes da cidade)
......, ..... , ............ ',w,,, .......... ',, ..... , .....,',"",',=,'.w.',� ...... ', ........ ', ...... '.v,' • ...,,,',�·,'N,...,', ..... ','" ..... ,v,'v,', ........."...,'.,·,�·,','v.',y, ..... , ..... ,',w,','y"...,'.y,w.'", ........ ,...",...",.,.,.,.,.",',...,' .... ,'.w""'.w,y,_",=,' ..... 'v,,,"=",'.", ..... , .....",=,,"" • ...,,,.......,',''''''1

<

22/07 - Baile do Colono (CCT Vale do Selke) j
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25/07 - lO' Festa do Colono (Parque de Eventos) I
",",'N"�','N,".', ...... ',',','=...", ...... ','.'=','.w,'N,' . ...,',',=,',...,',...,', ..... ,',',=,".'h.' . ...,.',', ...... ',,',...,', ..........·,·h• ...,' . ...,',',�','...,...,',",','h.',',...,','.,·,",',...,',",.v.', •..., " , .=.,', N.V.. '." ",,''''-, ,·.. ',;·=,',...,·,'h',', ........ ',','h',Y,'...,·"" ..... ,'.'v ,','h." ...... ',,,.w.',,;,;

•

28 a 30/07 - la Feira Agroindustrial de Pomerode (Parque de Eventos) i
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I 29107 _ Baile do Colono (CCRE Testo Central) !i
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II HOROSCOPO ,

,

Aries 20/3 a 20/4
Paciência e tolerância, ariano, pois da segunda
parte a tarde de hoje até dia 28/7 Mercúrio
estará Retrógrado. Outra vez?! Sim, e as coisas
vão andar mais lentamente. Mas isso poderá
ser uma lição de vida: aprender a esperar.
Medite ... Não adianta fazer pressão. Se ficar
ansioso, arranje algo pra se ocupar. Faça bem a

sua parte e aguarde os resultados.
•

Câncer 21/6 a 21/7
Talvez você ande tão ocupado com suas

emoções e assuntos íntimos que nem se dê
conta de que Mercúrio fica mais lento, em
Retrogradação. Nesse período, que vai até 28/7,
não descuide das negociações, movimentações
financeiras e outras questões do mundo prático.
Mesmo que as coisas não andem no ritmo

esperado, não desista, continue em frente.

Libra 23/9 a 22/10
A Retrogradação de Mercúrio, até 28/7, é um

bom momento para se dedicar ao conhecimen
to, estudos, cursos e outras atividades intelec
tuais e culturais e examinar negócios e papéis. I

É uma fase de reflexão e de aprofundamento e,
ao mesmo tempo, de expansão e de abertura
mental, contribuindo para uma reordenação de
sua visão de mundoe da vida.

Capricórnio 21/12, a 22/1
.

o mundo dos negócios, com todas as suas

papeladas, reuniões e acordos pode ser

afetado pela Retrogradação de Mercúrio, até
28/7. N&O se surpreenda se ocorrerem atrasos,
adiamentos ou outras tranqueiras. Sua

•

persistência e determinação serão testadas:

fique firme. Aproveite para fortalecer o nível de
excelência em seus serviços.

.

Touro 21/4 a 20/5
A Retrogradação de Mercúrio, até 28/7, é um

bom momento para dar atenção especial aos'
seus assuntos pessoais e seus relacionamen
tos, sobretudo os de caráter mais íntimo. Nesta
fase, como os fatores externos e atlvidades do
mundo terreno estarão mais lentos, você vai ter

tempo para ir fundo em algumas coisas que,
eventualmente, lhe passam despercebidas.

•

Leão 22/7 a 22/8
Se você é daqueles leoninos mais agitados,
respire fundo, pois quando Mercúrio fica

Retrógrado, o que ocorre até 28/7, quen» se
apressa vai no contrafluxo e acaba perdendo

•

ainda mais tempo e ganhandO estresse. E hora

deparar para pensar, de avaliar situações antes
de agir e tomar decisões e de investir na

qualidade de tudo o que você faz.

Escorpião 23/10 a 21/11
.

Mercúrio fica Retrógrado do final da tarde até
28/7 e, apesar de atrapalhar um pouco na efe

tivação de coisas práticas e negócios, contribui
para fazer uma avaliação de seus objetivos,
planos pessoais e profissionais e a rever

movimentos e estratégias. O mesmo ocorre
,

nas relações com pessoas com que trabalha. O

que e de que forma pode ser melhorado?

Aquário 21/1 a 18/2
Não pense que só porque Mercúrio ficará

Retrógrado até 28/7, você vai poder ficar aí
olhando pro céu, pois as outras pessoas pode
rão estar tão distraídas (ou esquecidas) quanto
você. Não se arrisque, fique atento e antenado.
Este período exige cautela nas coisas do

.

nundo prático, incluindo finanças: se for Viajar
para o sonho, assegure o seu bilhete de volta.

Gêmeos 21/5 a: 20/6
Sorte sua que vo'cê é capaz de fazer, no
mínimo, duas coisas ao mesmo tempo, assim
poderá contornar mais facilmente a situação:
seu regente Mercúrio está Retrógrado até 28/7.

,

Isso se reflete em uma redução na velocidade (e
na precisão) das atividades e meios
(documentos, por exemplo) ligados à palavra
falada ou escrita. Atenção redobrada.

Virgem 23/8 a 22/�
Ora, não fique nervoso só porque Mercúrio, seu
planeta regente, entra em movimento Retró

grado ... Sossegue a cabeça, amigo Virgo. Neste
período, até 28/7, aproveite para aperfeiçoar e
aprimorar seu trabalho e outros empreendi
mentos, para investir em contatos sociais e se

dedicar às coisas grandes e pequenas que vão
ficando para trás na correria da vida.

Sagitário 22/11 a 21/12
Durante a Retrogradação de Mercúrio, até
28/7, é possível que você se veja mais incli
nado à interiorização, em contato com sua es

piritualidade e mergulhado em pensamentos;
sem muita disposição para cavalgadas por aí.
É uma boa oportunidade para se escutar e

para refletir sobre coisas que passam batido e

que você não tem tempo para processar.

Peixes 19/2 a 19/3
o lado bom de Mercúrio ficar Retrógrado é que,

.

reduzindo a velocidade dos acontecimentos ex

ternos, contribui para a organização do mundo

pessoal. Neste período, até 28/7, convém fic;W
mais atento ao que fala e escreve (e assina),
assim como aos projetos que estão em anda
mento. Não se encha de novas ocupações e

concentre-se no que já está fazendo.

,

')1
-

,.

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PL indica
vice de
Fritsch

Apresentação de
Rose Vasel ocorreu

ontem na Câmara de
Florianópolis

m cerimônia' apressada, que começou no oitavo e termi
nou no primeiro andar da Câmara de Vereadores da Ca

pital, os candidatos ao govemo José Fritsch e ao Senado
Luci Cholnackl apresentaram a nova companheira de chapa
a vice-prefeita de Jaraguâ do Sul, Roslmelre Vase I (foto). A
professora disputaria uma vaga à Câmara dos Deputados.
mas, corn a Implosão da "frentinha" liderada por Antonio Car
los Sontag (PS8), o PL aocmoanhou o movimento dos dlssl
dentes socialistas e fechou com o PT. A decisão foi anunciada
pelo vereador Alceu Niackarz (ele prefere assim, a ser chama
do Pastor Alceu) e pela deputada Odete de Jesus. Sontag
ontem ainda insistia que seria candidato ao governo, derru
bando a ata apresentada ao TRE pelo deputado Sérgio Godi
nho. O PTB de Narcizo Parizotlo está em "reunião permanen
te" e promete bater o martelo hoje pela manhã. Quem espera
desfecho antes das 19h de quarta-feira, está otimista.

Carlo� Pereira

•

• •
"

/

)- ".SS,; I Eduardo Pinho Moreira dá posse hoje, às 11h,
aos secretários do Desenvolvimento Sustentável, Sérgio da
Silva; da Comunicação, Ricardo Fabris; e ao presidente da

Fatma, Femando Elias Júnior. Continuidade ao govemo
LHS e austeridade fiscal são as recomendações.

e

)' '.SS6.2 Pinho assume o governo na quinta, na Alesc,
às 11h, com a presença do presidenciável Gerekio Alckmin.
O atual governador 'foi o primeiro peemedebista a declarar
voto ao tucano em SC, ainda no início de abril, logo depois
de ter prestigiado a desincompatibilização de Alckmin do ,

govemo de São Paulo. .

" A presença das
\ �

mulheres e

fundamental na
política' e faz,.

• I\.
..

umagrande
diferença. "

IanII' O marqueteiro da

campanha Lula e ex-sócio
de Ouda Mendonça, João
Santana Filho, conhecido
como "Patinhas" entre a

intelectualidade baiana, teve
passagem interessante por
Florianópolis na metade da
década de 70. Gilberto Gil
fora apanhado com

maconha peio delegado
Elói Gonçalves. e Patinhas -

que era um dos editores do
altemativo Boca do Infemo -

veio cobrir a prisão. Esteve,
. ,

tres dias pelo menos na

Capital e deixou um

apelido para o polêmico
delegado: "Pavão
Misterioso". Música de
•

epoca.

Pedra lua A Assembléia

homenageou ontem o ex

governador Pedro Ivo

Campos com o lançamento
do livro Pedro Ivo: Um
Coronel Democrata. do

/jornalista Moacir Pereira. A
proposição foi do líder do

governo, João Henrique
Biasi, que intermediou a

pesquisa com a família.

,.

. JOSE FJ�11SClj (PTJ. IJNICO QUF
CONCORRE AD [jOVEl\NU no ESTAOO

NA COMI'ANIIIA DE !lUAS
. MULHERES, P/\RA O SENADO E VICE

Plus São Bento do Sui
•

agora, tem novo programa
aos sábados: ir ao calçadão
para acompanhar o sorteio
de prêmios do IPTU.
Concorre quem está com o

imposto em dia. Já saíram.
duas tevês de 20 polegadas,
dois OVOs e duas bicicletas.

Listas E frenética a

agitação nos partidos para
•

fechar as listas de
candidatos a deputado. No

PSDB, que deve reunir

quatro dezenas de

postulantes à Assembléia,
segue o troca-troca de
nomes até amanhã, prazo
final para apresentar a
nominata ao TRE.

Cata Permanece a

exigência de reserva de
300/0 das nominatas a

deputado para candidatas
mulheres. Praticamente
todos os partidos têm
dificuldades em fechar a
cota e, óbvio, não podem
preencher as disputadas
vagas com nomes de

marmanjo. No caso deles,
sobram nomes.

Uil:e dúqui SC tem um

candidato a vice-presidente:
é o ministro aposentado do
Tribunal Superior do
Trabalho América de Souza

que será vice na chapa
encabeçada pelo
empresário Luciano Bivar,
também do Partido Social
Liberal. Souza é de

Balneário Gaivota (Sul),
cidade que só tem 10 anos

e uma população de 6,4 mil
habitantes.

Aésocrsçêc cos Olarias do tntenor . AOljSC colunaadí@Cnrsc.com.br
AUltlANA BALIIISSAI11'IUCOI AI1()"ÃCAn OF f·f:f�N,.\NI}O BO\O/r'( orIIANÕ1'ULIS E 1'"[MANtlA 1;\\1I'U'L"J/CruCIÚMA
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MATRíCULAS ABERTAS
VAGAS LIMITADAS.
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BENFICIADOS: CERCA DE 500 MIL REPRESENTANTES COMERCIAIS
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NANCY ARAÚJO

� Senador catarinense,
Leonel Pavar, foi um
dos autores ao lado
de Ney Suassuna

BRASÍLIA (CNR/ADI) - Os
ramos empresariais ligados à

,..., . . .

representaçao comerciais, ensmo
fundamental e médio, publi
cidade, serviços contábeis e

corretagem de seguro poderão ser
beneficiadas COIn a inclusão no

chamado Simples, um sistema de

tributação simplificado, em vigor

faturamento anual de até R$ 240
mil, para as microempresas e de
até R$ 2,4 milhões, caso das

empresas de pequeno porte. Com
a mudança, passam a ter acesso

ao Simples vários outros segmen
tos como os de empresas familí
ares e pequenos empreendi
mentos geradores de empregos
cuja sobrevivência está ameaçada
pela alta carga tributária, a que
estão submetidos.

•

-

Senador
catarinense
foi autor do

projeto
aprovado
ontem

'Aprovar esse projeto não vai
prejudicar em nada a arrecadação
da União", argumenta o senador
Pavan. Nas contas dele, cerca de
500 mil representantes comer

ciais (sendo 30 mil apenas em

Santa Catarina) não estão tendo

condições sequer de semanter; "O

segmento precisa ser reconhecido
pelo Governo Federal como uma

categoria que gera emprego e

renda e, senão forem enquadrados

desta lei, como Lula fez na semana

passada, ao reclamar que
prefeituras endividadas não

podem receber recursos daUnião
por causa da legislação fiscal. "Se
com a Lei de Responsabilidade
Fiscal, tem essa farra, imagina se

não tivesse a lei. Sou totalmente
favorável à lei de respon
sabilidade fiscal", acrescentou.

Ainda ao falar sobre a farra
fiscal, Alckmin também
criticou os trabalhos da
Controladoria Geral da União,
indicando não ser eficiente.

no Simples, vão ter que
. descarregar até sua comissão no i ',�",
preço da mercadoria para poder

�

sobreviver", alerta.
Otimista, mas também I �

realista, o presidente da Federação � 1::
das Associações das Micro e

Pequenas Empresas de Santa
. Catarina (Fampesc), Clovis

c'
afi oI'

Ferreira,
.

1ma que a resistência .�'

do Fisco começa a ceder "Inclusive \,)�(:
até a Receita Federal está

J';.I

aceitando a proposta, mas no �. SJ
primeiro momento ainda não

"

· )1
conseguimos que esses segmentos ,

entrem esse ano", ressalva e
1

completa. "Mas, a Lei Geral está ,

na pauta, acreditamos que ela vai
"

,
'

ser votada nos próximos dias".
'

1 ,[
Para Clovis, a idéia é trabalhar -

·
� 'I

junto à bancada catarinense no
'.

Congresso. até incluir todos os
I ,.;

segmentos no Simples, "sem
distinção", conclui. �',�

;)

Alckmin acusa Lula de promover 'farra fiscal' antes da eleição
� -t11
"Se fosse eficiente, não

'J �
teríamos tantos desvios como, ,;

.

• , , I !
l

I

temos hoje", acusou, Ele ,,:
· ,

afirmou q\.\e, o programa de
',')

governo da aliança entre PSDB, ::
, "

PFL e PPS proporá instru-
. ,I
r- l

mentos de prevenção ao

desperdício de dinheiro:>"
público. "Um exemplo é o da

compra eletrônica. Se o

governo comprasse ambulân- '\ .

cias por meio de pregão ..

eletrônico, não haveria o caso

dos sanguessugas", opinou .

(Jander Ramon)

,

PARIICIPEtt

•

•

•

para as micro e pequenas

empresas. O projeto, de autoria

dos senadores Leonel Pavan

(PSDB) eNey Suassuna (PMDB
PB), foi aprovado pela Comissão
de Educação do Senado. Nas'

condições atuais, é admitida a

inclusão de empresas com

fj. étin O

llej'caria .

•

mor

,"'
, .

SÃO PAULO- O candidato do
PSDB à Presidência da República,
Geraldo Alckmin, acusou ontem
o presidente Luiz Inácio Lula da
Silva de promover "farra fiscal"
neste momento, por conta da

proximidade das eleições. deste
ano. Segundo Alckmin a maior

demonstração desta farra está 110

fato de o presidente da República
querer conceder reajustes salariais
aos servidores públicos eln

índices, em alguns casos, de cerca
de 100%. "Por que não deram o

reajuste aos servidores no ano

passado? Deixarampara este ano,

que é eleitoral. Em São Paulo,
enquanto fui governador, demos
reajustes aos servidores no a110

passado e no retrasado, para não
ter farra fiscal este ano", disse
Alckmin, ao deixar reunião com
os coordenadores do programa
de governo dele, em encontro

. realizado na Associação
Comercial de São Paulo.

Segundo Alckmin, o

presidente da República deveria

respeitar a Lei de Respon
sabilidade Fiscal, e não se queixar

fJiversão
.t.

1,:::> COLÉGIO
MARISTA
SÃO Luís

•

,

í-l

•
,

.,
· '-' �

,�

•

,

I.

1
I '

,

·1
\

,., ,.,

ASSOCIAÇAO NOVO AMANHA
A

COMUNIDADE TERAPEUTICA
,

JARAGUA DO SUL - se

Edital de Convocação
Através do presente edital e de acordo com seus

Estatutos, a Associação Beneficente Novo Amanhã
convida seus associados para participarem da.
Assembléia Geral Ordinária,' a realizar-se no dia
13 (treze) de julho de 2006 (quinta-feira), na

Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, avenida
Getúlio Vargas, 621, Centro, às 19hOOmin em

primeira convocação. Na falta de quorum far-se-á
uma segunda convocação, às 19h30min, com
qualquer número de associados presentes.

Ordem do Dia:
1, Apresentação das chapas para nova diretoria,
2. Prestação de contas.
3. Eleição da nova diretoria.

,

Jaraguá do Sul, 29 de junho de 2006.

Paulo Roberto Schroeder
Presidente da Associação Novo Amanhã

CGC 02.846.626/0001-49
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'Israel rejeita ultimato de grupos'
que seqüestraram soldado

•

�
'

... De acordo com autoridades, as primeiras investigações descartam a

:! possibilidade de atentado terrorista

VALENCIA!ESPANHA - Um
,i;· desc�rrilamento de trem

,i; ocorrido ontem no metrô de
'I Valencia (leste da espanha):

•

,J causou a morte de 34 pessoas
j' e deixou outras 21 feridas,
)1 segundo autoridades locais.
1 Cerca de 150 pessoas tiveram
,i de ser retiradas da estação
,: Jesús, que fica no bairro de
'i Patraix, centro de Valencia.
:1 Entre os feridos, há quatro
.! em estado grave [entra elas

.ima mulher grávida]. Todos
'foram levados para os

Doctor Peset,
Clínico, Fe e

ri hospitais' .I

•

General,)
, Consuela.,

)
O rei da espanha, Juan

Carlos, assim como o primei
ro-ministro José Luis Rodrí

guez Zapatero [que está na
. ,

India e dev'e antecipar sua

volrê']' cefefon'aram para' ó
gavel-no' de Valencia para

prestar solidariedade e

lamentar o acidente.
O trem descarrilou por

volta das 13h (8h de Brasília)

I

,

I
•

,

,

r)
,

•

<

I
,

•

;

quando passava por um

trecho de 'curva na saída da

estação·Jesús. De acordo com
autoridades espanholas, as
.. . . �

primeiras mve s trga ç
o es

descartam a possibilidade de
atentado terrorista.

Em 11 de março de 2004,
ataques terroristas contra

estações de trem de Madri
deixaram 191 mortos e cerca

de 1.500 feridos.O Centro de

Coordenação de

Emergências de Valencia foi
alertado sobre o acidente por

,

uma chamada de telefone
celular, feita por um d o s

. , ,

passageiros que viajavam nos

vagões. Logo em seguida,
equipes de resgate rece

beram mais de 20 chamadas
,

de pessoas que também se

encontravam nos vagões
acidentados. De acordo com

'as imprensa espanhola, o

descarrilamento ocorreu em

uma curva [sinalizada como

"zona de precaução"], entre.
as estações J esús e Plaza de

,

Es-pana. Luis Felipe
Martínez, do governo local,
disse que o aci-dente foi
,causado pelo excesso de
velocidade e pela ruptura de
uma das rodas de encaixe ao

,

trilho. A polícia informou

que o trem andava tão rápido
que um de seus vagões
descarrilou; arrastando os

demais. Muitas pessoas

escaparam dos vagões
através das janelas que se

quebraram com o descar
rilamento. Anteriormente,
outras informações davam
conta que o desmo
ronamento de uma' parede

I

lateral de um túnel, por onde
passava o trem, teria causado
o acidente. O metrô de
Valencia -t e r ce ir a cidade

espanhola com cerca de 1
milhão de habitantes- foi

inaugurado em outubro de
1998. A rede de 137,6
quilômetros tem' quatro
linhas com 11'6 estações
conectadas.

China proíbe entrada de menores em cybercafés
CHINA - O governo chinês

i lançou uma campanha para

restringir o acesso de menores

a estabelecimentos que
oferecem acesso à internet -

caso de cybercafés e LAN
Houses. O· objetivo, das
autoridades é reforçar este

controle antes do início das
férias escolares, em meados de
julho, segundo a agência de
notícias Associated Press.
"Nosso foco é proibir a entrada
de menores de 18 anos nestes

locais", afirmou um porta-voz
do ministério da Cultura,
'citado pelo jornal "China

Daily". Os estabelecimentos
, que descumprirem a medida

podem ficar fechados por até

15 dias e perder sua autorização
de funcionamento. Antes da

divulgação da medida, os
,

menores que freqüentavam
cybercafés e LAN Houses
tinham um período limitado

para ficarem nestes locais.
Além disso, a entrada dos

jovens sempre foi controlada -

poucos deles podem utilizar

'computadores ao mesmo

tempo. O anúncio da medida
foi feito após denúncias de
autoridades chinesas de que os

jovens estavam passando
muito tempo on-line. Desta
forma, dizem, eles ficam

expostos a conteúdo violento
e obsceno, além de estudarem
menos. A China tem cerca de
110 milhões de internautas,
ficando atrás somente dos
Estados Unidos. O país
oriental, no entanto, é a favor
da censura na internet -

diversas páginas têm de excluir
conteúdo "ofensivo", muitas
delas são tiradas do ar e alguns
blogueiros já foram presos por
conta de informações publi
cadas na internet.

Naufrágio no Saara Ocidental deixa 18 mortos
ILHAS CANÁRIAS/EsPA

NHA- Um acidente com uma

pequena embarcação de ma

deira que transportava imi

grantes africanos que preten
diam alcançar as ilhas Caná
rias deixou ao menos 18 mor-

.

tos. O naufrágio -que aconte-

ceu na costa do Saara
Ocidental- pode ter deixado
mais mortos, já que o barco

transportava 37 imigrantes
,

ilegais procedentes da Africa
subsaariana, segundo declara
ções de um sobrevivente do
acidente. Foram resgatadas

com vida sete pessoas, mas as

buscas ainda continuam no

local. Os corpos das vítimas

foram levados para o necro

tério do hospital Mulay
Hassan Ben Lmahdi, em EI
Aaiun. Os 18 imigrantes
mortos foram encontrados
entre a costa de Fum El Ued e

da cidade de Mersa, 20 km ao

oeste de El Aaiun, a capital
administrativa do Saara
Ocidental. Dos sete imi

grantes' que conseguiram
alcançar a costa nadando, dois
,

são da Guiné, dois de Gâmbia,

• ,

dois de Gana e uni do Senegal,
segundo as fontes.Os sobre
viventes disseram que se,

dirigiam para o arquipélago
quando a embarcação nau

fragou por causas ainda não
,

esclarecidas.
O "wali" (delegado do

•

governo) da região de EI
,

Aaiun, Drais Charki, foi para
a região do naufrágio com

outras autoridades locais e

membros de Defesa Civil para
supervisionar as operações de
busca dos outros imigrantes'
que viajavam na embarcação.

, .

Il

ISRAEL - O escritório do

primeiro-ministro israelense
Ehud Olmert informou ontem

que Israel rejeitou um ultimato
divulgado por grupos extremístas
palestinos que supostamente
mantêm o soldado israelense
Gílad Shalít, 19, como refém há
oito dias. Os três grupos extre

mistas que reivindicaram o

seqüestro -Comitês de Resistên
cia Popular, o braço armado do
Hamas e o Exército Islâmico
deram um prazo até as 6h desta

,

terça-feira (zero hora de Brasília)
para' que Israellibertemulheres e

menores de 18 anos de idade
detidos em suas prisões. Caso

, '

contrano, os grupos ameaçam
'�

" " Nencerrar o caso. o entanto,
fontes da defesa afirmaram que
as forças de segurança israelenses
continuarão a realizar operações
em Gaza. Um comunicado .

divulgado pelo escritório de

Olmert diz que "Israel não irá se

curvar à extorsão da Autoridade
Nacional Palestina (ANP) ou do
governo do Hamas, que acusa de
ser guiado por "organizações
terroristas'. "Não haverá nego-

.

cíações para libertar prisionei
ros", diz o anúncio. Olmert se

reuniu com autoridades da área
da segurança, ontem. Em

resposta ao ultimato, o chefe das
,

forças armadas israelense, Dan
Halutz, disse que Israel "não se

curvará a extorsões dos seqües
tradores e continuarão a lutar

pela libertação de Shalit". O
ministro israelense da Defesa,
Amir Peretz, afirmou que a Síria

"tem a responsabilidade" pelo
destino de Shalit. Segundo
Peretz, Israel "saberá chegar aos
responsáveis" caso o soldado seja
ferido. O líder exilado do
Hamas, Khaled Meshal, vive
atualmente em Damasco.

, ()

Kirchner quer iniciar gasoduto.
SÃO PAULO, 02 (AE) - O

presidente argentino, Néstor
Kirchner, quer iniciar antes do fim
do ano as obras do Gasoduto do
NordesteArgentino (GNA), para
poder aumentar o transporte de

gás vindo da Bolívia em 20
milhões de m', e assim, abastecer
seteprovíncias da região norte do

país. A idéia é abastecer também
o sul do Brasil e do Uruguai. O
anúncio foi feito pelo ministro do

Planejamento, Julio De Vida.

Segundo ele, em quatro ou cinco
meses será, convocada uma

licitação para o empreendimento.
A construção do gasoduto foi
acertada na semana' passada,
quando o presidente da Bolívia,
Eva Morales, assinou em Buenos
Aires acordo que - além de au

mentar o preço do gás exportado
para o mercado argentino -

estipulou a venda de 20 milhões
de m3 diários, além dos atuais de
7,7 milhões de metro cúbicos.

•

•

Unesco estuda 37 lugares para
patrimônio da humanidade
EUA - Chile, México,

Bolívia, Colômbia e Espanha
integram uma lista de 37
novos locais que competem
por sua inscrição na lista do

patrimônio mundial da
humanidade durante a 30a
sessão do Comitê do Patri
mônio Mundial em Vilna

(Lituânia), de 8 a 16 de julho,
anunciou a Unesco (Organiza
ção das Nações Unidas para a

Educação, a Ciência e a

Cultura). Segundo a Unesco,

que não costumava revelar os
locais para evitar as espe

culações' as inscrições foram

apresentadas por 30 países de
todos os continentes: Alerna-

•

nha, Austria, Azerbaijão,
Bolívia, Burkina Faso, Chile,
China, Colômbia, Espanha,
Etiópia, . França, Gabão,

,

Gâmbia, India, Indonésia,
Israel, Itália, Malaui, Malásia,
Marrocos, Ilhas Maurício,
México, Omã, Polônia, Reino
Unido, Síria, Irã, República
Tcheca, Tanzânia e Senegal.

O comitê também estu

dará a extensão de quatro
locais já inscritos no patri
mônio mundial (Finlândia,
I

'

Nepal, Sérvia e Suécia).
No ano passado, 24 locais
foram escolhidos. Entre eles
estavam a colina de Qalaat,
no Bahrein, a cidade de
Mostar (Bósnia-Herzego
viria) e o centro da cidade de
Le Havre (França), recons
truído depois da Segunda
Guerra Mundial.

Até hoje, 812 locais "de
•

um valor universal extra-
ordinário" distribuídos" em
137 Estados' estão inscritos

I

no patrimônio da huma-

nidade, em conformidade
com uma Convenção
adotada em 1972 e ratificada

depois por 182 países. A

convenção estimula a

coop��ação internacional

para salvaguardar o

patrimônio comum. Os
Estados que a ratificaram se

comprometem a preservar os
locais selecionados. A
Unesco dispõe de um fundo
anual de quatro milhões de
dólares, o Fundo do Patri
mônio Mundial, destinado a

ações urgentes em, caso de

perigo e ações de formação e

cooperação técnica.

I,

• BREVES

•

I

•

NA BELGICA
...Crime 1

NOS EUA'
... Investigação
Um veterano da guerra no Iraque
foi formalmente acusado ontem
de violentar uma mulher lraqua
na e depois matar a vítima da
agressão sexual e toda a família
dela.Steven D. Green, um ex

soldado de 21 anos que recebeu
baixa do Exército dos,Estados
Unidos, follevado ontem diante
de um tribunal federal em
Charlotte, na Carolina do Norte,
dias depois de ser detldo.As
acusações têm origem em uma

investigação militar que envolve
cinco soldados americanos no

estupro de uma mulher e no

assassinato dela e de mais três
familiares em março na cidade
iraquiana de Mahmoudiya. .

,

,

•

,
,

.'

-,

•

NA INDONESIA
...Gripe aviâria t
Mais uma morte provocada pela
gripe aviária foi confirmada na

Indonésia ontem por Nyoman
Kandun, um porta-voz funcio
nário do Ministério da Saúde em

Jacarta.A vítima mais recente da

doença confirmada pelas
autoridades locais foi um menino
de cinco anos que morreu ern 16
de junho em Tulungagung, uma
cidade da província indonésia de
Java Oriental.Exames realizados
em um laboratório credenciado'
pela OMS em Hong Kong

"

I '

confirmaram que o menino foi'
infectado pela vírus H5N1.
"Recebemos a confirmação há
dois ou três dias", disse ele.

.,

�

•

•

•

,

,

NA INDONÉSIA
...Gripe Aviâria 2
A morte eleva a 40 o número de
mortes provocadas pela doença
na Indonésia,

I
prosseguiu

Kandun.Desde 2003, quando
foram diagnosticados os

primeiros casos da doença, pelo
menos 129 pessoas morreram

em todo o mundo, a maior parte
na Ásia.O Vietnã, onde 42

.

pessoas morreram por causa da
gripe aviária, é o único país até o

momento e registrar mais
mortes que a Indonésia.

Centenas de pessoas,
,

compareceram ontem aos

funerais de Stacy termers,
uma menina de sete anos

estrangulada ao lado da irmã de
criação em um caso de violência
que chocou a Bélgica.Uma

I missa em homenagem à menina
foi transmitida ao vive pelos
principais canais de televisão do
país.A pOlícia encontrou os

corpos das duas garotas presos
em um canal de escoamento de
chuva em Liêge, no leste da
Bélgica, na semana passada.

NA BÉLGICA
...Crime 2
As duas desapareceram duas
uma festa de rua na cidade
realizada três semanas antes.
Investigadores concluíram que
as duas meninas foram I

estranguladas e que a maior
delas, Nathalie Mahy, de dez
anos, teria sofrido violência
sexual. Abdallah Aid Oud, um
homem de 39 anos condenado
por estupro de criança no

passado, foi indiciado pelo rapto
das meninas. Ele está preso
desde 13 de junho, mas nega
envolvimento no duplo
homicídio. Nathalie foi sepultada
no sábado em cerimônia fechada
ao públiCO O funeral de Stacy,

.

em contraste, foram abertos à
imprensa e ao público.

,

,

•
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•

•

•

•

Everton Luis Milthias comemorou aniversário no dia 27/6. Os pais Eloi e Doraci, e a

irmã Deise desejam um feliz aniversário'

,

.�

Leopoldo Bettoni
Anna C. Wolf

Aniversaria hoje, diao4, Mauricio da Silva. Quem lhe deseja muitas felicidades é a espos«
Sônia, sua afilhada Amanda e toda turma da Nina Baby

Ana Bratriz de Vargas

4/7
Ruaolfo Hauck O piloto jaraguaense Eduardo

Papp (E) ficou em ptimelro lugar
na etapa de Florianópolis e

consagrou-se campJJão norte
catarinense de kart na categoria
125cc. E nessa semana inicia os

treinos para o brasileiro que
. .

acontece neste mês
No dia 25/6, comemorou 90 anos João Olos, junto com 62 anos de vida matrimonial

.

com a esposa Teófila. A cerimônia foi na Comunidade· Nossa Senhora do Rosário, em

Braço do Norte. Felicidades dos familiares e amigos

. Wilmar Erschinger
,

Lucia G. Z. da Silva
Julian R. Franzner

• •

Luciane Stuy .

Gerson Luis Belitsky
Waltraudt Zenke

,

Gabriel E. Pinter
Reinoldo Essir
João Borba .

Rolf Reinke'
Gione Vieira
Jonas Rafael Caye
Airson Mathias I

André L. da Silva Nunes

Sergio R. Bachmann

Lenir Guths
Doris T. Rosa
Genésio A. Minoso
Nelson Erdmann ,

Amanda K. Ferreira
Luis Pinter

. Parabéns para a mamãe Edi que trocou idade no último
dia 26/06. Votos de muitas felicidades do esposo Adilar
e suas filhas Elis e Daniela' ,

Marcita Kassner Kuehne festejou a alegria do seu

aniversário no dia 29/6. Felicidades de toda família!

•

Batizado no último
dia 25}06, Mateus
Paul Colaço, filho de

Arsanjo Paul Colaço
e Merabe Weiss

•

Meldola,
proprietários da
Imobiliária Ponto
Com

O casal,
Waldemar e
Walli Blank
comemoraram

Bodas de Ouro.
Felicidades dos
familiares!

•

•

,

,
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41 CHEGANDO EM CASA: EXPLICAÇOES
•

•

•

,

/

•

"

Não foi a chegada que o

torcedor brasileiro esperava.
Ao invés de comemoração,
protestos e vaias marcaram a

chegada dos jogadores e da
comissão técnica da Seleção

,

no Brasil. A tarde, o técnico
Carlos Alberto Parreira
concedeu uma entrevista

coletiva e disse estar

frustrado por não ter,

conseguido o título, e
defendeu o lateral Roberto
Carlos; apontado como

culpado no gol que eliminou
o Brasil. O treinador disse
também que vai esperar a

volta do presidente dá eBF,
Ricardo Teixeira, para definir
o seu futuro na Seleção.
Parreira também não

acredita que o grupo tenha
relaxado 'na Copa (caso de
Ronaldinho Gaúcho e

Ronaldo). Para ele, apenas
não era o dia.

, í

,

QÁDIO AM
'1010

.1

.3 I CONGRESSO TECNICO .
,

OlESC:

Técnicos falam dos primeiros
adversários na Olímpiada Estudantil

RETA FINAL:

•

O Congresso Técnico
realizado 11a última

quinta-feira definiu as

chaves das modalidades
coletivas da 6ª Olesc.
Confira como ficou cada
modalidade e a opinião de
�ada treinador sobre seus

primeiros adversários 11a

competição, que
acontecerá de 14 a 22 de

julho em [araguá do Sul.
�upqSta pte�$ã() dQ$ .....

�'

, italianos. A pa,rtida será

à� 16h, em Dortrnund .

•

Cesar Junkes

•

,

j
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�� VÔLEI
A Seleção Brasileira feminina de vôlei se recuperou da'

o

derrota para Porto Rico e venceu o Canadá por 3 sets a O.
(25/22,25/21 e 25/12), neste domingo, pela quarta rodada
da Copa Pan-Americana.

��BASQUETE
A Seleção Brasileira masculina juvenil de basquete venceu o Canadá
por 79 a 70, no último domingo, em San Antonio, nos Estados
Unidos,e conquistou a medalha de bronze na Copa América. Na
final, os Estados Unidos venceram a Argentina por 104 a 82.

��VELA
Robert Scheidt e Bruno Prada conquistararn o título da
Semana de Monotipos, em Ilhabela. Com essa conquista a

dupla conseguiu atingir a marca de 100% de aproveitamento
nas provas da classe Star rio Brasil em 2006.

\
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França terá cara

nova após a Copa

MUNIQUE (ALEMANHA)
Ganhando ou não o título, a

• •

França, que na amanhã enfrenta

Portugal na Allianz Arena, em

Munique, por Ulna vaga na

decisão, será outra após a Copa. A
competição da Alemanha marcao
fimde Ulna geração que entrou

para a história pela porta da frente
e também pela dos fundos, Em

1998, deu ao país seu único título

Mundial; em 2002, saiu humilha
da ainda na primeira fase, sem

marcar UOl gol sequer, E neste alla

chegou sob desconfiança por
causa da idade avançada de vários
jogadores, mas deu a volta por

•

cima.

São justamente esses "velhi
nhos" que deixarão de usar a

camisa dos "Bleus" após a Copa.
Zidane já anunciou o fim da
carreira assim que a França

, .
.. ,..,

encerrar a sua participaçao na

Alemanha. E nesta segunda foi a
vez do zagueiro Thuram anunciar

sua despedida da seleção. Ambos
•

têm 34 anos e estrearam na equipe
nacional no mesino dia, 17 de

agostode 1994.
"Eu estou saboreando muito esta

Copa, pois será a última paramim.
Com a idade que tenho, é 110ra de

parar", disse Thuram, 119 jogos
pela França foi quem mais atuou

na história. Ele, aliás, já havia
renunciado fi seleção dois anos

atrás. Voltou a pedido de Zidane,
quando os franceses corriam risco
de sequer se classificarern para o

Mundial.
,

Além dos dois, outros campeões
•

de 1998 devem anunciar sua

retirada da seleção depois da

Copa. E mesmo aqueles que
insistirem em continuar o jogando
por mais algum tempo, dificilmen
te chegarão ao Mundial de 2010.

Caso, por exemplo, do goleiro
Barthez. Amanhã, se tornará o

francês com mais jogos em Copas
(15). Mas aos 35 al10S, sua

aposentadoria se aproxima. O
reserva Coupet (33), que não foi

campeão seis anos atrás, também
não deve ter vida longa 11a seleção.
Também devem encerrar o ciclo
nos "Bleus" o volante Makekele

•

(33 anos) e o atacante Wiltord

(32) .

,

Mesmo jogadores mais novos como
o volanteVieira (30 anos) podem não

continuar. Vieira foi Ull1J dos jogadores
que mais se irritaram caiu o rótulo de
"velho" que o time ganhou. "Mostra
mos que jogador corn 30 anos

também canoe, tern bom preparo
físico e, acima de tudo, experiência,

I' algobastante precioso", desabafou.

• CORREIO D.O POVO
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AMADOR: CHEGA FASE DECISIVA

eroase
Atlético Pomerodense e

Botafogo, no titular! e
Vitória e Atlético, nos
aspirantes/já se

garantiram nas semifinais'
•

-

}ARAGUA DO SUL - Corn
o

. encerramento da última
rodada da primeira fase, no

domingo, já se conhecem os

confrontos da segunda fase da

Taça Pomerode. Na categoria
adulto, o Atlético Pomerodense
confirmou o primeiro lugar ao
derrotar o Botafogo por 3x1 e

chegou aos 37 pontos. O

segundo lugar ficou com o

próprio alvinegro, que
terminou corn 25. 0, dois já se

classificararn: direto para - as

semifinais. Já nos aspirantes, o
Vitória (36 pontos) e o Atlético
Pomerodense (32) também se

garantiram.
.

. Na última rodada, os

resultados, no adulto, foram os

seguintes: . Flamengo 2x 1

Vitória, Botafogo 1x3 Atlético
-

Pornerodense, Agua Verde de
.

Pomerode Ox4 Caramuru. e
.

-
.

Vera Cruz 1x2 Agua Verde de
Timbó. Na segunda fa-se, que

começa apenas no dia 16 de

...... " .

,

julho" o Caramuru (terceiro
corn 22) vai enfrentar o

Vitória (sexto com 17) e o
-

Agua Verde de Pomerode
(quarto com 18) enfrenta o

Flamengo (quinto com 18) .

Os jogos serão de ida e volta e

os vencedores enfrentam os

pr im e iros colocados na

semifinal.
Até o momento foram 56

partidas no adulto, corn 196

gols marcados, urna média de

3,5 por jogo. O Atlético
Pomerodense tern o melhor

ataque corn 46 gols marcados
e a defesa menos vazada com

dez, além 'elo artilheiro Sérgio
Araldi, com treze tentos

assinalados.

Já l10S a s p i r a n r.e s , os

resultados foram os seguintes:
, .

Flamengo Ox 1 Vitória,
Botafogo Ox2 Atlético

-

Pomerodense, Agua Verde de
Pomerode 3x3 Caramuru e

Vera Cruz 2x2 Água Verde de
,

Tim b ó

• Com isso, os

confrontos da segunda fase
serão e n t r e Fl ame n g o

(terceiro colocado com 20
-

pontos) e Agua Verde de
Pomerode (sexto corn 15), e

. . o.. . . .. .'

LIGA NACIONAl:TERMINOU
.;

•

•

a wee vence a
.

.

-

ercerro
,

,{

,

JARAGUA DO SUL
Enfrentando um time' de

tradição e desesperada para
tentar a classificação,: a

Malwee pareceu não sentir

os desfalques no jogo' de
ontem, em Canoas (RS) e

fez 3x1 na Ulbra. Com os

três pontos conquistados, a

Malwee terminou com 36

pontos e ern terceiro lugar
na competição. Os gols dos

jaraguaenses f o r a m
marcados por Jonas, Márcio
Sergipano e Dão. Ronan
descontou para os gaúchos.
A tabela da próxima fase
será' definida na quinta
feira, em uma reunião. com

os 12 classificados.
AMalwee começou o jogo

dando pinta de que iria

golear. Abl'iu o placar aos

58 segundos com Jonas; Ele
cobrou falta da entrada da
área no ângulo do goleiro
Léo. Mas a partir do gol, a

,

pressionando e chegou ao 1 °
.

John Deere,
20 Intelli

segundo gol aos 5'13.". i

30 Malwee"
Márcio Sergipano fez

•

bonita jogada pela direita
e chutou na saída do

goleiro. Cinco minutos

depois, os jaraguaenses
chegaram ao terceiro gol.

. Márcio Sergipano chutou
cruzado e Dão completou
para o gol. A Ulbra, no

desespero, ainda tentou

comMarcel como goleiro
linha, mas não havia mais

•

tempo.
Ainda a confirmar os

arna
•

ri

UI b ra c o n se gu i u

equilibrar as ações e o jogo
ficou igual, com 'as duas
equipes perdendo muitos

gols. O time da casa
,

chegou ao empate aos

10'13" com Ronan,
aproveitando um. contra

ataque rápido.
No segundo tempo, a

Malwee voltou

\

,

a se
,

, ARQUIVOICESAR JUNKES

Aspirantes do Vitória terminaram a primeira fase em primeiro
lugar com 36 pontos

Cararnuru (quarto com 18) e
-

Agua Verde de Timbó (quillto
com 18).
Nesta categoria, foram 150

gols marcados em 56 partidas,
o que dá ulna média de 2,67

por jogo. O Vitória tem o

ataque mais positivo (41
gols), a defesa menos vazada

(seis) e o artilheiro. da'

competição, Fabiano Vidal
com 19 tentos.

.

. . .. •• _, o ••

.

ra e
•

errnma e •

•

eira ase

resultados (três equipes
estão empatadas com 25

pontos na briga por duas

vagas), as chaves na

próxima fase ficariam
assim: Chave A John

Deere, Malwee, Atlântico,
,

Petrópolis, Umuarama e

Cascavel. thave B Intelli,
Carlos Barbosa, Joinville,
Chapecó, Farroupilha e

S�o Bernardo.
...

.. CLASSIFICAÇAO
•

Time: J PG V o 'GP GC SG GAE

19 44 14 2 3 62 29 33 2.13793
'. � -

, .

19 37 12 1 6 73 56 23 1.30357
" .1 • '_ • "p," •• .' .... •..• .. .

, ,,,••• , ..... v •••••

19 36 11 3 5 80 51 31 1.5686
. . _,. .. O' __ . _, ;,. �. • _ •.." .'0. , •••....••..• , .... ,

..••

40 Carlos Barbosa 19 36 10 6 3' 59 39 20 1.51282
•• • ."... • 0.0 o.. . •.. __ . ,.. . ..•.•. 0.0 ". ••• , ,. • "" ." <�.

50 Atlântico i 9 36 11 3' 5 60 41 19 1.4364
.

"
. "........ . .. ' ..

60' Joinville 19 34 10 4 5 60 38 22 1.5789
... .. ..•• " .•. .• ., .. "'v"

70 EetrQP9lis . 1.9. .. 33. .9 6.. .

4
..

51
.. 3..7 ,.1..

4 ! .�?��ª
80

. .. Cheap�có
'

19
.. 3.2.. . 19 ? .7 .,. ..�5 4.5 . .9. O

90 Umuarama 19 31 8 7 4
.

60 51 9 1.1764
• ••• • ••••••• ••0>0> •••••• • ••• ••• ••• •••• , •• "0 ,__•• • • ••••• ,_

100 Farroupilha 19 26 7 5 7 43 49 -6 0.8775
...... . ' . " ..,". . , . . .

11 ° São Bernardo 19 25 7 4 . 8 51 53 -2 0.9622
., .•. ,_,"., . , I" '._". • , 1...'" ••.••••. ""

120 Cascavel 19 25 7 4 8 51 45 6 1.1.3333
.. . . , ,........ . . . .. , . .. " .

130 Unisul
-

19 25 6 7 6 50 48 2 1.0344
140 Minas'" 19 24' 7 3 9

...

66 62' 4' 1.0645
........ . .. "';' (..

.. , __ . . . .. .. .. ,. . , .

150 Ulbra 19 21 5 6 8 40 50 -10 0.8
..... .. ••• • •• "..... • , • 0" •• r •...................................... "... " ,,,.. • (H-,. • ..

160 UCS 19 17 4 5 10 40 49' ,9 0.81632
170 CitboFrio·········· '19 16"'4 '4 1,········42··62 ····�20···· 0.6774
180'" SâôPaufô········19········12 ··3······ "3' ""340'.61" -21"'0:'!:Jg;jô
.................. ",. . , ,. ,. ,..... . "0"_' • . .••. ,. .. , ,,,, ..� ,,, , , , " ,.,..... .. .

190 São Caetano 19 9 2 3 14 37 82 -45 0.45121
• >,. , , d , , , " , ,............... .. , .

200 Macaé 19 9 1 6 12 25 77 '52 0.324675
................... , " " ,........... . ,. .. " ', .

I

•

,

•

,

Chegada às
semifinais

ultrapassa
expectativas de
portugueses

�-

lr1. E lógico que o

título mundial é o grande
objetivo, mas chegar à disputa
da semifinal da Copa da
Alemanha já satisfaz qualquer
português. Já está garantida a

festa no Aeroporto da Portela,
em Lisboa, nos retorno dos '

heróis de Felipão. "Para nós é 1;'

como a conquista de um título

para os brasileiros", afirmou o

empresário Ricardo Pereira, de
39 anos, morador ern Cascais,
zona rica de Lisboa, que está há
dois dias' em Bielfeld, cidade a

20 quilômetros de Marienfeld,
�

concentraçao portuguesa.
Figo e companhia, se

vencerem a França, quarta
feira, em Munique classificam

pela segunda vez a equipe
portuguesa para uma final de

.,.., . .

uma competiçao rmportante,
A primeira foi em' 2004, na

Eurocopa, disputada em casa e

perdida para a Grécia. "Não
somos como o Brasil que está

acostumado a chegar a finais

sempre", afirmou o jornalista
José Manuel Freitas, do diário
A Bola. "Uma semifinal de

Copa é histórico para o l10SS0

povo". Portugal repete o feito
de 1966, na Inglaterra, quando
o lendário Eusébio liderou a

�seleção até o terceiro lugar.
O atacante Postiga expressou

o sentimento dos jogadores .

"Estamos felizes e orgulhosos '

.'

por tudo que fizemos, mas se ::
"

chegamos até aqui não
'

podemos perder a chance de

chegar à final". O lateral
direito Miguel concorda com o

companheiro. ''Atingimos uma
posição privilegiada. Nossa

motivação é enorme", disse o

jogador do Valência.•

Ern 18 Copas do Mundo,
Portugal chegou à Alemanha

para a sua quarta participaçãoq
,

"Na Eurocopa há dois anos

atrás, em Portugal, Scolari

conseguiu Ulna pàrticipação
popular incomum em nosso

país", lembrou Jorge Matias,
do jornal Público, referindo-se
às bandeiras portuguesas nas

'janelas das casas ern Lisboa.

... RESULTADOS

çªs.çªv�Jª)(2 Çbªp�çº .

Minas 7x2 Cabo Frio
• , ,. :........ , <, ,..

, Atlântico 4x2 UCS
". s�o Paulo 3;(1 Sâo"Sernardo
................., , .. I , · ..� l , ..

Ulbra 1 x3 Malwee .

, .• " , .. , , ., ,." . .." , ".. " .. ,•••»".. . _,•. ,..

�Qis.,�1 �)(º F.,�rr�,�pi!Q� ,,,.

Umuarama 2x6 Joinville
....... , , , , ., ,,. ...

Intelli 5x3 São Caetano
,

•
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CESAR JUNKES

,

Jean Leutrepcht acredita que o nível da competição será muito equilibrado

•

SORTEADOS: AGORA NOVA PREPARAÇÃO

I
• •

I n I
•

Ia
C

\,.
onqresso tecnico

aconteceu na semana

passada na sede ela Ser
Marisol

JULIMAR PIVATTO
"

,

JARAGUA DO SUL - As
modalidades coletivas da 6a
Olesc já estão distribuídas em

suas chaves. Agora, com os

primeiros adversários defini

'dos, os treinadores já come

çam a fazer as contas de corno
, .

terão de se portar e de como

fazer para se classificar para a

segunda fase. Para o presiden
te da FME, [ean Leutprecht,
nenhuma equipe deve ter
facilidade. "Quem chega

Chave A

Itajaí
Joinville
Laguna
Chapecó
Chave B

,

Tubarão

Caçador
Fraiburgo\

Blumenau
Chave C

,

Jaraguá do Sul
Criciúma
Xanxerê
São Bento do Sul

,

., .

.

•

\

Chave A
Joinville

'

Saudades
Macieira
Itajaí
Chave B
Criciúma

Jaraguá do Sul
Rio do Sul
Concórdia
Chave C

•

São José do Cedro
Fraiburgo
Forquilhinha
Blumenau

••

\
\

•

,

-_o
-

_,', _', - ,

Tênis Masculino' .. ,'
. '

.

. :' "

c_.', " _': . .

Jogos Eliminatórios
Joinville (direto para 2a fase)
Concórdia x Chapecó
São José x Jaraguá do Sul
Indaial x Brusque
Criciúma x lVIafra
Tubarão x Lages
Florianópolis x Baln. Camboriú
Blurnenau x Itajaí

\
•

•

Chave Única
Horíanópoüs
Balneário Camboriú
Blumenau,
Joinville
Itajaí

,

'I
•
"

OS OS
•

ivas
,

\

nesta etapa Estadual vem para

brigar pelo título. Esta

competição promete ser bem

equilibrada em todas as

modalidades" .
Sobre o fato de jogar em casa,

o presidente acredita que
existem dois pontos distintos.
"Tem o lado positivo, de estar

OS

TERÇA-FEIRA,4 de julho de 2006 I 3
•

as

com a torcida apoiando o

tempo todo. E o negativo de

que a pressão pode atrapalhar.
Mas acredito que o será mais

positivo do que negativo",
alegou leutprecht. Confira
como ficaram as chaves das
modalidades coletivas com a

opinião de cada treinador.

Chave A

Jaraguá do Sul

Caçador
Xavantina
Lauro Müller
Chave B
Schroeder
Orleans
Brusque
Jolnvllle

Chave C
Tubarão

Joaçaba
São Miguel do Oeste
Araquari
Chave O

Chapecó
Blumenau
Lages
Itapirahga.
,

, Chave A

Chapecó
Tunápolis
Iporá do Oeste
Xaxim
Chave B
Joinville
Rio do Sul
Laguna
Ponte Alta do Norte
Chave C
Blumenau

Florianópolis
Três Barras
Herval düeste
Chave O

Jaraguá do Sul
Rio Negrin,ho
Gaspar,
Criciúma

,

a , esc

Chave A Chave A
Blumenau Itajaí
Xaxim Joinville

,

-

Florianópolis 'São Miguel do Oeste
Mafra Jaraguá do Sul
Chave B Chave B
Baln. Camboriú

•

Florianópolis•

Lages São José
Jaraguá do Sul " Lages ,

Joinville Blumenau

•

CROMOART,
\CO.'UNICAÇAo

"

, .

"

,
,

,

,

•

"

,

,

, .
· .
'. ,

.

. ,
, "

,
" .'

·

,
- '.

,

'. �
, ,�

!
,

, "

1 '.... •

•

,

'J _ �

"

" .

,

" "

, ,

, ,

.

,

" "

-
"

,
, êJ,

•

,
,

. i

"

,
-',
'

,
"

,

-

),
,

, )
-

,

Tênis de Mesa Masculino

Cha'Ve A
Joinville
Xaxim
Irani
Chave B

Lages
,

Canoinhas
Capivari de
Baixo
Araranguá
Chave C
São Bento do
Sul
Criciúma

Caçador
São José
Chave O
Baln,
Camboriú

.

Videira

Florianópolis
Pouso
Redondo

Chave E
Porto União
Rio do Sul

Itajaí
Chapecó
Chave F
Concórdia
Herval d'Oeste
Jaraguá do Sul
Pinhalzinho

-

Tênis de Mesa Feminino .'

Chave A
Pinhalzinho
Fraiburgo
Concórdia

v

Pouso Redondo
Chave B
São Bento do Sul
Timbó

Itajaí
Chapecó
Chave C
Criciúrna
Araranguá
Florianópolis
Herval d'Oeste
Chave O
Joinville
Rio do Sul

Caçador
Jaraguá do sul
Jacinto Machàdo

•

•

,

•

•

I'

". Vôlei Masculino
,

Chave A
Rio do Sul
São Joaquim
Baln. Camboriú
São'José
Chave B
Blumenau
São Bento do Sul

Guaramirim
•

Tangará
Chave C
Joinville
Cunha Porã
Jaraguá do Sul
Itá

,

,
, ,

•

J-, •

1

I

1

\

,

,

Chave A
Concórdia
Tangará '

Pomerode .

Baln. Camboriú
Chave B
Joinville
São Bento do Sul
Criciúma
Guaraciaba

Chave C
Blumenau
Lages
São LUdgero
Jaraguá do Sul
Chave ,D ,

Joaçaba
São MigUel do Oeste
Nova Trento
Indaial I

,

\

"

,

,

",
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CHEGADA: NADA DEFINIDO
•

,
•

I
•

ria ser
•

ais
•

.
,

,

o treinador vai esperar a
volta de Ricardo Teixeira,

. ,.

na proxima semana.para
falar sobre seu futtir'o'na
Seleção Brasileira '�i;:!;, .

.

'0'
.

'-'.";';,:)..:1',�::;.' ,"

RIO DE JANEIRO :(1iJ), - O
técnico da seleção' l?rãsileira,
Carlos Alberto Parreir�:.i.éMrmou. ,

ontem, em entrevista c61(!tNa na
.

"

"I"
•

sede da CBF, que não tomqu'iUma
decisão sobre seu futurQ,'rl�o; e
disse que é a pessoa rrfat$':,fjiltê' do
Brasil nesse mom�ntbi'á�':'que a

seleção está fora da Copa do
Mundo. "Ninguém aqui queria ser
mais campeão do mundo;;é!6 que
eu. Ninguém, eu duVidó Bisso,
Lamento muito que O Brasil não
esteja disputando "o hexa",
afirmou.
Ele voltou a condicionar seu

,

.

futuro a uma conversa com o

presidente da CBF, Ricardo
,

Teixeira, que é dirigente também
da Fita e só volta aoBrasil depois da
final da Copa, que será disputada
no domingo. "A impaciência é

,

muito grande. Só vou tomar uma

decisão depois de conversar com o

presidente da CBF, então não há

qualquer coisa a ser <' iciada
antes disso". A seleção volta a

jogar no dia 16 de agosto, num
amistoso contra a Noruega, em

Oslo.
Parreira disse que a cl uva de

críticas a seu trabalho nos últimos
dias é natural pelo calor da derrota
e não deve ser levada em conta. "A

gentenão tem que se basearno que
diz o torcedor agora. Durante três

anos emeio o trabalh6\foi elogiado
e não é um resultado que vai

apagar tudo isso", afirmou o

treinador, que lembrou as

conquistas da Copa América, em

2004, e da Copa das

Confederações, em 2005.
'

Questionado sobre a falha de
Roberto Carlos no lance que
ocasionou ogol da França o lateral
se abaixou para ajeitar a meia em

vez de acompanhar o raracante

Henry, Parreira admitiu o erro, mas
não quis crucificar o camisa 6. "Não
vamos arrumar bode expiatório

CIA.�STAP

•

'�ãrÍ'ê'ira falou da's críticas quevêm recebendo e defendeu o lateral-esquerdo Roberto Carlos

.

•

Rapidinhas da Copa
. ,,�;

MARCAÇAO PORTUGUESA
.

A seleção portuguesa não pretende cometer o mesmo erro da
brasileira: conceder espaço para a genialidade de Zinedine Zidane. O
craque francês vai sofrer uma marcação por setor, que terá a

responsabilidade de. M.<l'niche e Costinha, amanhã, em Munique. "O
melhor vai ser se ele 1iI®,estiver em um dla de sorte'; disse o lateral
direito Miguel,dem6'Mtiândo toda o respeito pelo camisa 10 francês,
Felipão não vai destà��m jogador apenas para "grudar" em Zldane,
O treinador �fi�inOU�,��us jogadores de meio-de-campo não têm
esta caracterlstlca, ;',I.'fif�;,:í1''i' •

.

.

SUSPENSAo .
. . f��i;;;ji,' '. , .

,

,,:,;_ '."0"'" :'",

O Comitê de Urgêr:l,!ffl,cla Fifa decidiu, ontem, suspender a Federação
Grega de Futeboli,p;é\()�f,�to de a entidade não haver adaptado seus

estatutos às regras,.s.�,l!tY'�iI� pela Fifa no que se refere à independência
das associações dé'!!.:1'f!.�1 no processo de tomada de decisões.Como
conseqüência, se 'ã�inl�t1ida não for retirada, a seleção grega não

poderá participar:d���'de classificação da Eurocopa de 2008."Esta
decisão implica-a�$,�são da federação grega e de todos os seus

membros (clubes;jogã�ores, dirigentes) de maneira imediata e até
novo aviso de todos .9scompromissos internacionais,que incluem a.

. ,1 'J'\õ'" .

participação em compétições internacionais em todas as categorias,
a organização de',,�jfrt1'dáslnternacionais na Grécia e a' nomeação de

.. "� .,

dirigentes para ,trêl'balhos lntemacionals" informou a Fifa, em

comunicado.
.

;""
.

.
'

.. ,. ,; ..'
'. "':;. ,

APOIO EM BUENOS;�I�E�,
,

Mais de 5 mil torcedores receberam na virada do domingo para esta

segunda-feira os jogadores da seleção argentina no aeroporto .de
Ezeiza. Nem o horário, o frio, a garoa e O sexto lugar na Copa
impediram que os simpatizantes proporcionassem uma cálida
recepção de boas-vindas aos "hermanos" do técnico José Pekerman.
Mesmo derrotados.es integrantes da seleção foram considerados

, .

"heróis" pelos argentinos, que encararam a desclassificação sem

grandes traumas ou ressentimentos.A torcida carregando bandeiras
argentinas e vestindo camisetas da seleção também pediu a

Pekerman que recue em seu pedido de renúncia ao posto e
, .

permaneça col')1o téc;n,i�o,da seleção.
�.
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onde não existe. Nós perdemos, a
França ganhou, Se ninguém

•

errasse . e todo mundo fosse

perfeito, todos os jogos seriam OxO.
Foi uma falha, sem dúvida, um dia
eu vou conversar com ele para
saber o que houve", afirmou
Parreira.
O técnico negou que tenha

havido um relaxamento do grupo,

formado por estrelas como

Ronaldinho Gaúcho, melhor

jogador domundo nos últimos dois
anos, e Ronaldo, artilheiro da
última Copa. "O jogador gosta de

ganhar, gosta de ser campeão do
. mundo, não existe ísso de relaxa
mento ou falta de garra. Tem dias

que as coisas não dão certo",
explicou.

SEMIFrNAL: COMEÇA HOJE
• ,

Itália desafia ira alemã
por Frings em Dortmund'

DORTMUND (ALEMANHA) - Enfrentar 62 mil torcedores alemães
(serão três mil italianos) em condições normais noWestfalenstadion hoje,

,

às 16h não é algo que tire o sono do técnico Marcelo Lippi e de seus

comandados, Mas enfrentar uma legião desse tamanho insuflada a ser

hostil com a Azzurra por matérias de jornais é algo que ninguém quer

experimentar. E por isso Lippi tratou de dar um recado muito claro aos

jornalistas alemães durante a coletiva desta segunda-feira no estádio:

ninguém da delegação italiana teve influência na decisão da Fifa de

suspender Frings da partida.
"Quero dizer a todos vocês, e principalmente aos alemães, que não

mexemos' um dedo para tirar Frings do jogo, Ficamos surpresos com a

decisão da Fifa. A verdade é esta", O gancho para a mensagem do
treinador italiano foi uma pergunta feita por UtU alemão, que queria saber
se não temia um clima mais acirrado contra a Itália pelo fato de a imagem
que condenou Frings ter sido apresentada por umaTV italiana,
Perder o volante na penúltima partida do torneio é também uma derrota
tática para o técnico alemão [ürgen Klinsmann. O jogador do Werder
Bremen, de 29 anos, vinha sendo destaque da seleção, dividindo com
Michael Ballack a tarefa de organizar a defesa e amarcação do time. "Ele é

I .

experiente, sabe orientar os companheiros e tem grande qualidade com a

bola nos pés", elogiou-o Borowski, seu provável substitute. •

Briga pela vaga com Sebastian Kehl Momentos antes do anúncio oficial,
Klinsmann garantiu que não haveria grande prejuízo com sua saída,
"apesar de não acreditar que a Fifa reabra um caso já dado como

encerrado", "Caso ele não possa ser escalado, ternos todos os suplentes
prontos para entrar. Somos uma equipe bem estruturada, apta para suprir
eventuais desfalques", afirmou o treinador.

• LINHA DE FUNDO
Julimar Pivatto

I

Felipão e a CBF
Quem acompanhou o

.

programa Jogo Duro, no SBT,
.

apresentado por Jorge
Kajuru, no domingo, deve ter
ficado surpreso com duas
revelações feitas pelo
apresentador sobre a

relação do técnico com a

entidade suprema do nosso

futebol. A primeira seria de
que Felipão teria sido
demitido num churrasco,
antes do início da Copa de
2002, porque não queria
convocar o Romário. Os
dirigentes teriam voltado
atrás no dia seguinte, ,

sabendo que o treinador
tinha o grupo na mão.A
outra é de que Felipão quis
sim renovar o contrato

depois da conquista do
penta, mas o presidente da
CBF, Ricardo Teixeira, queria
lrnpor a entrada de Zagallo
tomo auxiliar e este então

. . - , .

montaria a comissao técnica.

Felipão não aceitou e

Parreira assumiu.

-

Latifúndio
No mesmo programa, a
melhor definição sobre a

lateral-esquerda do Brasil foi
. dada por Nasi, vocalista da
banda paulista, Ira! Segundo
ele, o MST deveria invadir

aquele setor do campo por
I ser área improdutiva.
Brincadeiras à parte, o que se

pode tirar é que já está mais
do que na hora de se ter

uma renovação na Seleção
Brasileira. Coisa que deveria
ter sido feita há um bom

tempo, até mesmo antes da
Copa do Mundo.Mas o time
ficou tão preocupado em

.

bater recordes que se

esqueceu de joqar futebol.

Apatia
Não tem como explicar.Mas a

apatia dos jogadores
brasileiros já abre margem
para a mesma história que
aconteceu em 1998. A de que
a partida foi comprada. Logo
choverão e-mails nas nossas

caixas de entrada sugerindo
milhões de coisa sobre isso. De
que o patroclnador comprou,

. -

que a orqaruzaçao comprou.
Pior para os jogadores, que
serão lembrados como uma

das piores atuações do Brasil
em Copas do Mundo,
semelhante só à Copa de
1990, na Itália, quando fomos
eliminados pela Argentina nas

oitavas-de-final.

•

Confirmando
o técnico argentino José
Pekerman voltou a afirmar,
ontem, que seu ciclo na

seleção terminou e que
compreende a irritação do .

presidente da Associação de
Futebol Argentino, Julio
G rondona, com sua decisão.
"Eu sinto que meu ciclo
terminou'; afirmou o

treinador em entrevista
coletiva concedida durante a

madrugada, poucas horas

depois de chegar a Buenos
Aires com a delegação que
representou o país na Copa
da Alemanha. Siga o

exemplo Parreira.

}.1
,

Suspenso
O meia alemão Frings foi'
suspenso pela Fifa por um jogo
por seu envolvimento na

confusão entre jogadores de
sua seleção e argentinos, ilPÓS
o fim da partida da última
sexta-feira, que determinou,
nos pênaltis, a classificação da
Alemanha para as semifinais da
Copa. Ele não poderá disputar a
semifinal contra a Itália, hoje,às
16h, Depois que Cambiasso
errou o segundo pênalti da
Argentina, e determinou a

vitória alemã por 4x2, vários
jogadores argentinos e

alemães se envolveram numa

briga no meio-de-campo.

UNDO
Grupo A
Alemanha 4x2 Costa Rica
Polônia Ox2 Equador
Alemanha 1 xO Polônia
Equador 3xO Costa Rica
Costa Rica 1 x2 Polônia
Equador Ox3 Alemanha

Grupo B

Inglaterra 1 xO Paraguai
T. Tobago OxO Suécia'
Inglaterra 2xO'T, Tobago
Suécla 1 xO Paraguai
Paraguai 2xO T. Tobago
Suécia 2x2 Inglaterra
Grupo C
Argentina 2x1 C. Marfim
Sérvia Ox1 Holanda
Argentina 6xO Sérvia

.

Holanda 2x1 C. Marfim
C. Marfim 3x2 Sérvia
Holanda OxO Argentina
Grupo D

.

México 3x1 Irã
Angola Ox1 Portugal
México OxO Angola
Portugal 2xO Irã
Irã 1 x1 Angola
Portugal 2x1 México

Grupo E
. EUA Ox3 Rep. Tcheca
Itália 2xà Gana

Rep. Tcheca Ox2 Gana
Itália 1 xt EUA
Gana 2x1 EUA

Rep. Tcheca Ox2 Itália
Grupo F '

Austrália 3x1 Japão
Brasil1 xO Croácia
Japão OXO Croácia
Brasil 2xO Austrália

, Brasil 4x1 Japão
Croácia 2x2 Austrália
Grupo G
Coréia do Sul'2x1 Togo
França OxO Suíça
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
Ucrânia 1 xO Tunísia
Oitavas-de-final
Alemanha 2xO Suécia
Argentina 2x1 México.
Inglaterra 1 xO Equador
Portugal 1 xO Holanda
Itália 1 xO Austrália

Suíça (O) OxO (3) Ucrânia
Brasil 3xO Gana
Espanha 1 x3 França
Quartas-de-final
Alemanha (4) 1xl (2) Argentina

,

.Itália 3xO Ucrânia

Inglaterra (1) OXO (3) Portugal
Brasil Ox1 França
Semifinal ,

Hoje
16h Alemanha x Itália
Amanhã
16h Portugal x França

•
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