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51 SEM PISTAS

Polícia

procura autor

de crime
violento

Jonçalves Jerônimo
�ernandes, de 33 anos, foi
assassinado no último final
de semana corn requintes de
crueldade. O corpo da
, '

vitima, que estava em um

matagal nos fundos da

própria residência, só foi
encontrado na noite de

segunda-feira. Gonçalves
teve o crânio esfacelado, o
pescoço foi degolado por
vários golpes de objeto
cortante, além de

apre�enta.��\=I�fatro .:
perfurações próximas da

axila. esquerda.
... _ .. __".-._ .. - --_._-_._ _-_. __ _ _. ---------------_ __ .

51' 25 DE JULHO

.Mesmo
inacabada ")

Arena será

inaugurada
, " .

38 I GNV

Conversão
tem queda
de 280/0 em

•

maio

..................................................................................... --------_ .. , .

48 I .NO ESPAÇO

Discovery
,

parte para
nova missão

•

•

,

41 POSSE

Santa Catarina
.tem dois
novos

secretários'
O governador em exercício,
Eduardo Pinho Moreira,
empossou dois novos

•

secretários na manhã de
ontem em Florianópolis.
Ricardo Fabris assumiu a

Secretaria da Comunicação
no lugar de Derly
Anunciação e ,Sérgio Silva
foi efetivado na Secretaria

-

do Desenvolvimento
Sustentável.

.... ---.-.-.-., .. ---
'

31 ABATEDOURO

Amarildo Sarti
dá explicações
sobre
abandono
......................................................................................................................

,

81 DESPEDIDA

Xoxo acerta

com time
ítalíano
O ex-camisa 10 da Malwee

.

desembarca, em setembro,
na Itália, onde defenderá o

Napi, atual vice-campeão
italiano de futsal. O contato

,

com o clube começou no

início deste ano, mas ele só

fechou agora, depois de
acertar a liberação com a

diretoria da Malwee. "Saio
de cabeça erguida. Não
guardo mágoas e agradeço
sempre ao apoio que recebi

aqui, da diretoria eprinci
palmente do torcedor";
comentou o jogador.
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Mariana Felíclo substitui,
Grazi no Caldeirão do Huck,

Homenagem à família Seidel
reúne autoridades em Corupá,

,

.

8 I ADEUS: OS DONOS DA CASA ESTÃO FORA
•

I

•

I

• • •

A Itália precisou de dois minutos para vencer a Alemanha por
\ '

2xO, ontem, e se classificar para a final da Copa do Mundo.

Antes, porém, foram necessários 117 minutos demuita emoção
e sofrimento, já que os gols saíram aos 13 e 15 minutos do

segundo tempo da prorrogação, marcados por Grosso e Del

•

Píero. No Bairro Nereu Ramos, em Jaraguá do Sul, os

descendentes de italianos se reuniram cedo para acompanhar a
partida. A empolgação era nítida e eles, inclusive, já

•

escolheram 6 adversário favorito para asfinal, Portugal, do
técnico Felipão.
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o CLIMA HOJE:
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Dia de sol e pouca• •

,

'. nebulosjdace, sem
: previsão de chuva
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• EDITORIAL·

,

,

I ,

: E possível dar chances de
I estudar iguais às oportunidades de
jogar bola. Permitir que todas as

crianças brilhem, com a bolano pé
,

e 'com livros na mão, sugere o ex-

, ministro da Educação do primeiro
! ano do governo Lula, Cristovam .

: Buarque. De fato, o presidente Lula
,

. i afirmou várias vezes, nas últimas
I
semanas, ter iniciado uma

,

: revolução na educação do Brasil.

; Essa declaração vem com quase

! quatro anos de atraso e, pior, depois
: de o próprio presidente ter
I paralisado o trabalho começadonoI .

: primeiro ano do seu governo.

•

Porque em 2003, todos os pontos
do programa de governo da

campanha de Lula foram: adotados
pelo Ministério da Educação,
transformados em programas e

projetos de lei, e levados à Casa
Civil. Mas as reformas não

chegaram, ficaram paradas no

núcleo do poder. Mais grave ainda
foi o fato de o MEC ter lançado,

,. .

com recursos propnos, projetos
essenciais, como a erradicação do
analfabetismo em qljatro anos -

,

que superou sua meta no primeiro
ano -, a certificação federal de

I

i professores municipais.
i garantindo-lhes um salário pago

I pela União, desde que fossem

I aprovados porum concurso federal
I

• FRASE

Alternativamente à rejeição
efetuada pelo próprio Presidente
da República, ao vetar parte do
texto já aprovado pelo Senado
Federal e Câmara dos Deputados,
que reabriria, por mais 120 dias, o
REFIS, emum de seus últimos atos
antes do início de sua campanha
eleitoral, concedeu aos contri
buintes que se encontram inadi

mplentes, uma nova oportu
nidade de parcelamento das

I dívidas junto a Receita' Federal,
., Procuradoria Geral da Fazenda

Nacional e Previdência Social em

condições facilitadas.
Embora o peso da aprovação

.

.' das duas Casas de Leis do país,
legítimas representantes da
vontade do povo, não tenha sido
levado em consideração, diferen
temente do argumento Presiden
cial de que a possibilidade de acerto
de contas causaria a sensação de
"·incentivo" a inadimplência
fiscal, o novo programa de

recuperação fiscal, aliado a redução
da carga tributária, além de dar a

- possibilidade de acerto de contas

. ,

-, e a Escola Ideal - que iniciaria

urna revolução educacional em

grupos de cidades, coma adoção do
horário escolar integral, e

contratação de professores bem
•

remunerados, com escolas
funcionando em edifícios bonitos
e equipados. Tudo isso foiparalisado.
Três anos depois, vem o presidente
falar de educação. Mas fala de uma
educação restrita às universidades
e escolas técnicas, comohá décadas
têm feito os governos, porque
interessa àminoria privilegiada do
País. Interessa ao sistema

econômico a formação de técnicos,

e interessam aos ricos as vagas para
seus filhos nas universidades
federais. E a isso ele chama de

revolução. Não haverá reforma.
universitária completa sem uma

revolução na educação í3ásica.Um
país que desperdiça dois terços dos
seus jovens, que não terminam o

ensinomédio, nunca terá uma boa
universidade. O Brasil tem cinco

dos dez maiores craques de futebol '

domundo, mas nunca recebeu urn
Prêmio Nobel. Porque poucos
adquiriram capacidade científica

para concorrer a ele. Temos tantos

craques porque os meninos do
Brasil jogam bola' desde os quatro
anos de idade, nos mesmos campos
de pelada, combolas similares. Mas

•

•

•

•

\
•

escola de qualidade eles não têm,
nem livros. Começam a estudar
aos sete anos, param aos nove ou .

dez. A formação e o futuro das
, nossas crianças dependem da sorte:
de ter família rica, ou nascer em

uma cidade rica, com um'prefeito
'que invista em educação. Isso

precisa mudar. Criança precisa se

desenvolver, e terchance de vencer,
graças ao mérito, ao talento e à

persistência. Como' nossos

ronaldinhos da vida. Mas vem o

presidente comemorar como

grandes feitos a criação de novas

universidades, a instalação de

algumas escolas técnicas, o acesso

ao ProUni de' 160 mil jovens
estudantes, quando são três

milhões os que dele neçessitam, os
investimentos do Fundeb, antes
mesmo de sua aprovação pelo
Congresso, mesmo que o projeto
tenha estado nas gavetas do
Planalto desde dezembro de 2003.

• CORREIO DO LEITOR

O CORREIO DO POVO

- mesmo durante os preparativos e durante a Copa.
Obviamente só chegam a este momento aqueles
que se sobressaem na arte de jogar com os pés (e
com as mãos, no caso dos goleiros), mas isso na

cada vezmais breve etapa de suas carreiras em que
encantam platéias locais; logo acontece a

transformação mercadológica que dá origem a um

novo tipo de ser: o produto chamado "craque
,

mundial", além-fronteira. Corn pequenas

variações na terminologia, é quase o mesmo o que

já começa a acontecer com alguns treinadores. ,

Alguém poderá dizer que querer algo diferente
disso é esperar muito, pois afinal de contas, a

profissão destes atletas é jogar futebol, e, portanto,
sutilezas como o sentimento de amor e respeito à

pátria (e aos seus anônimos concidadãos) não

passam de ingenuidade, quem sabe mesmo delírio
nacionalista de insensatos e alienados torcedores
tupiniquins. Ademais, dirão alguns, se nossos

políticos andam protagonizando cenas cada vez

mais macabras e dando exemplos contundentes
de corno não ser patriota, ou, para usar uma palavra
da moda, agem de forma nada republicana, por que
é que estes ex-humildes cidadãos brasileiros fariam
diferente? Pois eu achei que poderiam fazer.

Achei sinceramente que, 110 intervalo entre

as 110 máximo sete partidas que se disputam numa

Copa, fossem capazes de deixar de lado sua porção
profissional, 110 sentido mercadológico do termo,

para voltarem a, ser o que certamente um dia foram:
mais eta que apenas apaixonados, também

protagonistas do lindo e incomparável espetáculo
que é o futebol jogado CaIU. maestria, com paixão,
conl desprendimento, com sentido coletivo, caiu
amagia que só abola na rede, o drible bem-sucedido,
a defesa espetacular, tapeando a bola lá onde a coruja
dorme, é capaz de provocar. Triste engano. Caí do

,

cavalo, Corno diria o José Roberto TOfrIo em uma

crônica publicada em seu. imperdível blog, perdi
mais UIU pedacinho das ilusões que de alguma
forma estruturammeu caráter. Fiquei um tantinho
menos alegre, urn pouquinho mais triste. Só me

conforta lembrar e parafrasear Mario Quintana
numa hora dessas: eles, todos aqueles qlle não

souberam 1105 representar em gramados alemães,
eles passarão - aliás, já passaram -; nós, passarinhos.
Quem sabe canarinhos -. os verdadeiros. Apesar
de tudo.

,

As vésperas da eleição, defende a

educação, depois de ter passado
três anos sem dar a ela a

importância devida, tendo até

interrompido projetos iniciados.
Seu governo abandonou a

educação básica porque, segundo a
nossa lei, educação básica e criança
sâo coisa de prefeito,mas educação

,

superior é coisa de presidente. E
preciso dar um basta. A educação
básica tem de ser prioridade
nacional, responsabilidade do

governo. federal. As escolas do
Brasil precisam ser iguais, garantir
um futuro a todas as crianças!

Ricardo Ivan Barichello,
Cassuli Advogados
Associados'

das empresas com o Fisco, sigrrifica
permitil' o "desenvolvimento" das
empresas, sobreviventes a um

ambiellte de "ditadura tributária".
Com prazo inferior ao apro

vado pelo Congresso Nacional, o
novo Programa de Recuperação
Fiscal concederá às empresas, até

o dia 15 de setembro de 2006, a

possibilidade de parcelamento em
até 130 meses, de seus débitos
tributários perante a Receita

Federal, Procuradoria Geral da
Fazenda e Previdência Social,
restando para tanto, a consoli

dação dos mesmos. I

O referido Programa faz
,

menção a períodos distintos em

relação a constituição dos déçitos,
sendo que, para os débitos
constituídos até 28 de Fevereiro
de 2003, o parcelamento se. dará
em até cento e trinta parcelas
mensais e sucessivas, enquanto
que para os débitos gerados a partir
de 1Q de Março de 2003 até 31 de
Dezembro de 2005, o parcela
mellto será de até cento e vinte

meses.

Outro aspecto a se destacar é
. ,que o contribuinte ao requerer o

parcelamento, não estará obrigado
à apresentação de garantia ou de
arrolamento de bens, excetuando
se desta prerrogativa, aqueles
decorrentes dos débitos fiscais
transferidos de outras modalidades
de parcelamento ou dt:; execução.
fiscal.

.

Assim sendo, apesar do novo

Programa de Recuperação Fiscal
não abranger as mesma's

disposições trazidas pelaEmenda ao
Projeto de Lei de Conversão daMp,
que corrigiu a tabela do Imposto de
Renda Pessoa Física, no que se refere
ao REFIS, a partir da aprovação da
Medida Provisória nO 303, as

- , .

empresas passarao a ter uma ottma

oportunidade .de regularização de
seus débitos fiscais, oportunizando
ainda, às empresas continuarem a

se dedicar ao crescimento eco

nômico do investimento, sem

estarempressionadas pela cobrança
de tributos que deixaram de pagar,
justamente em razão da insu

portável carga tributária.

Melancolia em verde e amarelo
Ainda sob os efeitos da indignação pela

melancólica despedida da Seleção Brasileira da
Copa 2006, fiz UIU. esforço 11.0 sentido de buscar
uma explicação racional para o ocorrido, quanto

•

mais não seja para, quem sabe, atenuar a

frustração que insiste ern me deprimir, O
caminho que percorri nesta reflexão começou
pela constatação de qlle, não é de hoje, a

globalização de fato está afetando as relações
em todos os segmentos, sejam eles econômicos,
sociais, culturais, individuais - e nlesmo

esportivos. Pois com o futebol, uma das raras

paixões universais, e por isso mesmo 11m esporte
literalmente demassa, não poderia ser diferente.
Se é possível, já há algum tempo, conversar com

alguém do outro lado do Inundo, utilizando unl
computador e pagando o Custo de uma ligação
local (ou diluindo o valor na mensalidade de

. \

uma banda larga da vida), também não é mais

.

uma raridade (ao contrário, é quase uma regra)
que os craques de muitos países em algum
momento venham a ser contratados por times
de outras pátrias. A tal P(_)IltO que apenas três

dos 23 convocados por Parreira atuam 110 Brasil
- Rogério Celli, Mineiro e Ricardinho.

Pois foi meditando sobre o desempenho
destes "estrangeiros" do Brasil, sern nenhuma

exceção tC)C10S eles 110V()S ricos do Inundo da

bola, Clue Inc vi ernmeio à triste constatação de

que riem mesmo o fato de estarem

representando seu país em uma Copa do Mundo
foi capaz de mexer com as entranhas (lestes

atletas, no sentido de se colocarem eru campo a

serviço de uma causa que ultrapassa seus

interesses individuals. A sensação é de que estes

atletas estão de tal forma distanciados das suas

origens e tão embriagados CaIU a faina e o

dinheiro que não são mais capazes de agir
espontaneamente, visceralmcnte,
emocíonadamente, corno seria de se esperar

daqueles que representam o país no breve, porém
emblemático, torneio mundial.

Viraram produtos, no sentido mais

comercial do termo, máquinas marqueteiras de
fazer mais e mais dinheiro, e para os quais jogar
bola virou quase um detalhe. O importante, para
eles, é portar-se de acordo com o que orientam'

os gerentes de suas carreiras; é imperioso
seguirem exibindo unl traço de cOlnportanlento
C1ue Illire a construção e a nlanutenção de lnitos

I

� As escolas do Brasil precisam ser iguais,
. .

! garantindo um futuro para todas as crianças
I

! e não apenas a um segmento privilegiado
,

!
i
I
i

"Eu, pessoalmente, sou favorável à reeleição, mas eorn regras para evitar o abuso;'.

.Geraldo Alckmin, no programa Roda Viva, defendendo a reeleição pela primeira vez desde que. virou
candidato

.

!. �------------------------------------------�--------------------------------�
I

Ricardo' Bueno, jornalista.

A palavra e a bola
. A llotícia diz que "o superávit comercial do

Japão cresceu pela primeira Vez eln quase um

ano e Ineio, sugerindo que a econc)lnia dc) l)aís
recebe sllstentação da demanda externa". Pena
que outra ajuda recebida do exteriol; o brasileiro
Zico, não e�teja prodllzilld() o meSIlla efeit() 110

futebol que �l. seleção japollesa lev()u à CClpa do
Mundo na Alenlanha. Eln Portugal, Felipão é

mais feliz.
.

Mas verdade sejadita: não entenc10 bulhufas
da bola rolalldo sobre os gralnados. Ou Uln

pOllqllinho Inais, desde qlle C()lnecei a ouvir os

Inc)toristas de táxi dél cidade, nlcldetaclos na

expectativa de nlais lInla vitória. Por qlle não

elnbarcaram, conlO se toc1as as favas já tivessem
sido C()lltadas, lIa onda dc) "Brasil rum() ao hexa"?

.

Seilá:De lins escuto que C) culpado do chove-e-
11ão-nlollla da seleção brasileira em canlpo foi o

técnico, Parreira, prillcipcll1nente p()rqlle tirC)ll

Ronaldillhcl Gallchcl da posição em que

conseguill o título (1e nlelhor jogac-lor do Inundo

•

Medida Provisória
reabre o REFIS
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O CORREIO DO POVO
•

Fundado em 10 de maio 1919

.,

nos dois últilu.os anc)s. Será? Não sei. Cc)mo disse,
entendo de futebol apenas um pouquinho Iuais do

que b\llhufas. Mas RC)llaldillllOGaúcho, qlle brinca
com e1 bola e faz a alergia da torcida do Belrcelcllle1,
'esse não conlpareceu aos estádi(_)s da Alemanha.

Elltão dá para adnlitir que a saudade de Luis

Felipe Scolari, o Felipão, esteja cc)meçanclo a

gernlinar eln corações torcedores. Principalmente
porque sua equipe está mostranc10 bons resultados
lIa Alelnclll11a. Talvez llenl seja o caso c1e apostar
nisso, Inas não custa brillcar COIn lllU.a

pos�ibilidade: e se a taça tomar o rUlno de Portugal!
Elnbora llão acredite que Scolari pense eln dar UIU
t·

" 1 d 1'" h�oco COIn uva e pe lca aOS qlle se empen aralU

lla calnpanha para desacreditá-lo antes da Copa
de 2002, garantir a vitória para Portllgal agora
cert�lmente te.ria, pareI ele e também IJara Inuitos

de seu.s fãs, o gosto do "nada conlO um dia depois
do outro".

Maria Wagner, jornalista

Diretor editorial/admillistrativo: Francisco Alves
Editora: Patricia Moraes

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gom'es de Oliveira, 246
CEP 89251-200 I Caixa Postal19 1 Centro 1
Jaraguá do 5ul- 5C I Tel.47 3371-19191 Fax �276-32581
e-ma its: redacao@jornalcorreiodopovo.com.br 1

come rcia I@jornalcorreiodopovo ..com.br
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SOLUÇÃO: PREFEITURA BUSCA PARCE.RIAS PRIVADAS
"

f

>
,

(
CELSO MACHADO
.�-----------

: � Baixa demanda
'Jinviabiliza novos

•

-ínvestirnentos
Bdo município
,(
,

f JARAGUÁ 00 SUL- A solução
para o abandono do matadouro

( municipal, localizado no bairro
, Garibaldi, idealizado e construído
�.
na gestão do ex-prefeito Irineu

s:Pasold (PSDB) com recursos do
•

•

Ministério da Agricultura, é a

terceirização, disse o secretário
Jmunicipal de Desenvolvimento
IRural, Amarildo Sarti, que foi à
Câmara de Vereadores na

"segunda-feira à noite prestar
esclarecimentos sobre o processo
de deterioração do empre
endimento. E isso, segundo ele, já
estaria em andamento para buscar

"

parceiros interessados na região
,

que já atuam no abate de animais,
no caso gado bovino e suínos, já
que a prefeitura não pretende
investirmais nada. Sarti disse que
a obra foi superdimensionada para

(

a demanda de abate domunicípio.
, Projetado para 100 cabeças/dia, a
média apurada seria de apenas

I
cinco bovinos e 25 suínos no

máximo. Administrado pela
prefeitura, exigiria até a con-

! •

•

•

•

•• •

,

DIVULGAÇÃO

"

.

Secretário teve que prestar esclarecimentos sobra a obra abandonada com custo de R$ 600 mil

tratação de açougueiros através de
concurso público, representando
gastos em tomo de R$ 10mil a R$
12 mil mês só com funcionários.
•

Além dos R$ 600mil já investidos,
o abatedouro necessita de outros

R$ 345 mil para entrar em

funcionamento. Dinheiro que,

segundo Sarti, a prefeitura poderi�
aplicar na abertura de 40 novas

vagas em creches todos os meses.

"Posso dizer que nunca ouvi de
nenhum agricultor pedido para

-

que o abatedouro funcione.
Nossos agricultores não querem

isso, eles querem tratores, insumos,
calcário", afirmou o secretário,
acrescentando que houve falhas

técnicas na execução do projeto.
O vereador Dieter Janssen (PP),
que ocupou a Secretaria de

Produção no governo de Pasold,
disse que a obra, entre os anos de
1997 e 1998, era um indicativo da

vigilância sanitária no sentido de
conter a poluição de riachos

provocada pelos abates clandes
tinos. E, além disso, segundo o

vereador, para liberar o selo do
SIF (Serviço de Inspeção Federal),

. . ,. .. ,

o rmrusteno exigiu que a area .

física fosse ampliada, diferen
temente do projeto·original. A
vereadoraMaristela Menel (sem
partido), à época filiada ao PFL,
um dos partidos da base de apoio.

. do então prefeito Pasold e autora

do requerimento que levou Sarti
à Câmara na segunda-feira, foi
questionada sobre suposto
desinteresse pessoal de fiscalizar
a obra."Tudo foi acompanhado
por técnicos da prefeitura",
alegou. Sustentou que a verba
federal não poderia ser

dispensada tratando-se de

projeto de interesse público Disse
não ter ficado satisfeita com as

.

explicações do secretário. "São

R$ 600mil enterrados lá e cabe à

prefeitura dar uma solução",
afirmou a vereadora, que
recentemente foi ao local e

•

fotografou as instalações.

. Câmara mantém veto a emenda'
da Lei de Dação em Pagamento

Prefeitura de Jaraguá incorpora
novo ônibus à frota do município

JARAGUÁ DO SUL- Por seis

votos a quatro, a Câmara de
.

Vereadores manteve veto do

prefeitoMoacirBertoldi (PL) a uma
emenda dos vereadores Dieter

( Janssen (PP) e Eugênio Garcia
.

Moretti (PSDB), alterando artigo
da Lei de Dação, que permite ao

município receber bens móveis e

imóveis em pagamento de tributos
devidos ao erário público.O projeto
do Executivo propunha que o bem

õ' não poderá ser recebido por valor .

superior ao preço pago pelo
, município em aquisição realizada

.

nos últimos seis meses ou

constante de registro oficial. Não
., ocorrendo essas hipóteses, segundo
o projeto, quando se tratar de bens

, imóveis a avaliação seria feita pela
Comissão de Avaliação e

Atualização da Planta de Valores
Imobiliários do Município. E por
comissão especialmente designada,

pelo prefeito quando de bens
móveis, atendendo aomenor valor
de três orçamentos obtidos por

pesquisa de mercado. A emenda
modíficativa apresentada pelos dois
vereadores, marinha a atuação da
primeira comissãopara avaliarbens

,

imóveis. Mas determinava que a

. Comissão Permanente de
,

! Licitações de�eria ser convocada
i quando da quitação de tributos com
i bensmóveis.Além disso, a emenda

exigia lei autorizativa específica
com aprovação da Câmara de
Vereadores em qualquer das

hipóteses, incluindo pesquisa de

mercado, certidão de dívida ativa

ou documento oficial indicando o

. valor atualizado do débito, tudo
submetido á apreciação do

Legislativo. O veto do prefeito
Bertoldi, mantido pela maioria de
votos dos vereadores, alegou
inconstitucionalidade e

contrariedade ao interesse

público.Alegou o chefe do

Executivo. que a dação em

pagamento de. bens móveis

dispensa autorização Iegíslativa
específica, ao contrário de bens
imóveis que prevê isso na lei 3.875/
2005 em seu artigo 10°. "A

proposta, salvo melhor juízo, é

inconstitucional visto que a Lei

Orgânica do Município, em seu

artigo 7°, confere à Câmara, com
,

sanção do prefeito, dispor sobre'
matérias de competência do

município, não fazendo a mesma

exigência para aquisição de bens

móveis", defendeu Bertoldi.
Votaram pela.manutenção do veto
os vereadores Ronaldo Rauli

no(PL), jaime Negherbon(PT),
Jurandir Michels (PY), Afonso
PíazeraNeto(sem partido) e Terrys
da Silva(PTB) e Pedro Gar
cia (PMDB) . (Celso Machado)

CESAR JUNI(ES

Projeto de Maristela beneficiando
Esporte também foi aprovado

JARAGUÁ DO SUL- A
Câmara de Vereadores

aprovou por unanimidade, na
sessão de segunda-feira, o

projeto deIei número 235/
•

2006, encaminhado pelo
prefeito Moacir Bertoldi (PL)
em regime de urgência ao

Legislativo, que autoriza o

município a adquirir por

doação e sem ÔllUS, um

ônibus usado marca Mer
cedes Benz, ano 1987, com 48
lugares e banheiro, do
Ministério da Fazenda. O
veículo foi apreendido pela
Receita Federal em Foz do

I

"j
•

Iguaçu (PR), segundo explicou
o vereador Afonso PiazeraNeto

(sem partido). De acordo com

o Executivo o ônibus será
utilizado principalmente para
o transporte de atletas, idosos
e estudantes. Ontem pela
manhã, foi utilizado por

. /' . ...

secretanos munlClpalS e outros
.

servidores públicos para
deslocamento até as' obras de

•

construção da arena multiuse,
no bairro Vila Lenzi. Com isso,
a frota própria da prefeitura

, chega a três ônibus, incluindo
outros dois' (um deles mi

croônibus) recebidos da em

presa Viação Canarinho em

pagamento de dívida de R$ 194
mil de ISS (Imposto Sobre

Serviços) calculada nos últi
mos cinco anos. Também fo
ram aprovados R$ 143 mil para
compra de medicamentos des
tinados ao programa Farmácia

Básica, mantido pela prefeitura
e remanejados R$ 108 mil para

. .

ações básicas de saúde, além de
cerca de R$ 8 mil para O setor

•

de cultura. O projeto de lei da
vereadora Maristela Menel

.

(sem partido), que reconhece
de utilidade pública a As

sociação Jaraguaense de Tae
Kwon Do, passou pelo plenário
em segunda votação.

•
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Lei Falcão 1

•

-.

1
"

•

I
A Lei nO 6339/76, conhecida como Lei Falcão, completou 30 anos:

no dia 10 deste mês. Recebeu esse "apelido" por ter sido criada

pelo então ministro da Justiça, Armando Falcão, para evitar o debate
político, garantir a vitória dos parlamentares da Aliança Henovadora.
Nacional, que apoiava a ditadura militar comandada pelo presidente,
Ernesto Geisel. E, ainda, tentar deter o crescimento da oposição.,
aglutinada no partido ,Movimento Democrático Brasileiro, que havia:')
conseguido eleger 16 senadores para as 21 vagas disponíveis ern
um grande número de vereadores nas eleições municipais de 1974.

>

!13

Lei Falc,ão 2
A canetada do ministro deu
nova redação ao artigo 250
do Código Eleitoral,
determinando que, na

propaganda eleitoral, os

partidos só mencionariam a

legenda, currículo e número
do registro. Na TV também
era permitido divulgar a

fotografia do candidato e

mencionar local e horário
dos comícios. Só foi

revogada em 1984, com a

liberação da propaganda
eleitoral
na TV.

Obrigação
Po�co interessa se o

abatedouro municipal foi'
superdimensionado ou não

para a realidade de Jaraguá
do Sul ou se a obra era

desnecessária. O que
interessa é que o município
ou o governo anterior têm a

obrigação de prestar contas .

de R$ 600 mil do governo
federal investidos. na obra. E
pouco importa quem seja o

prefeito.

Objetivo
Na verdade, tentou-se sustar
o funcionamento de abates
clandestinos em ambientes
absolutamente
contaminados, sem qualquer'
tipo de higiene, como ocorre

no município e região todos
os dias. por orientação da

vigilância sanitária. Um sério
risco à saúde dos
consumidores, que compram
e nem de longe imaginam o

tamanho da imundície.

Mais alguém?
Será que a comissão que
investiga a dação em.

pagamento de dois ônibus

para quitar dívidas com o ISS
ainda vai ouvir mais alguém?
Se não vai, já está na hora de

produzir um relatório final.

Para, segundo a maioria dos
membros, provar que não
houve nenhum irregularidade
apontada em denúncia
.protocolada na Câmara há
meses. É a tão conhecida

'.

pizza brasileira.

,

Que tal?
Não se sabe o real efeito que
apelos do Samae tem tido

para que a população
economize a água tratada

,

que sai pelas torneiras. E de
se acreditar que o impacto
fique abaixo do previsto. A
Câmara de Vereadores
poderia colaborar
decisivamente neste sentido,
aprovando projeto de lei

propondo multa a quem,
comprovadamente,
desperdiça.

Com licença?
-:'1 "1Senadora Ideli Salvatti (PT)

criticou o PL por ter
condicionado a presença da 'I)

vice-prefeita Rosemeire
Vasel como candidata a

vice-governadora na chapa . ".1
de José Fritsch, à liberação
de empréstimo junto ao

BNDES. Perguntar não
ofende: e não é o que faz o

governo Lula para garantir c'

. aprovação de prolates? Não
!

é o que fazem todos os

partidos, inclusíve oPT?

•

-:o

Remelexo
Se José Fritsch (PT) for .q

eleito governador, rr

automaticamente Jaraguá do ,q
Sul fica sem a vide-prefeita J
Rosemeire Vasel (PL). ..:J

Assim, quando da ausência :1

do prefeito Moacir Bertoldi �;l'
. (PL) por prazo superior ao \J

permitido sem necessidade
de licenciamento, assumiria

�,1

o presidente da Câmara de
"<

'r )Vereadores. Que será eleito . �

na segunda quinzena de t);,

julho: •.

l

Será?
Pronto para ir a voto no

Plenário da Câmara, projeto
que altera a pena e manda

para a penitenciária pessoas
condenadas por adulteração

.

I

de combustíveis. Esse

projeto foi elaborado pela
CPI da Câmara que
investigou a máfia dos
combustíveis. Não sem

tempo. Mas, é preciso ver

para crer a aplicação da lei.
�

Impunidade é marca :.
••

registrada do país.

,
,
I

'J

•

fi�--------------------�--------------------

Na mesma
Tribunal Superior Eleitoral
liberou a distribuição de ",

brindes como camisetas, J.

bonés e chaveiros pelos ;

candidatos a cargos eletivos I .

em outubro. Porém, desde
que não contenham nome do;:
partido, número do

'.

candidato ou qualquer 'o

referência neste sentido. �

Para efeito nas urnas, é a'··
mesma coisa que manter a c::

proibição contida na mini "

reforma eleitoral. r�
f,

Verbas
A informação é do deputado ".

federal e relator do
. Orçamento da União para
2006, Carlito Merss (PT) ao r

prestar contas de recursos
,

liberados a municípios .

1\
catarinenses: para Jaraguá
do Sul foram liberados R$ ,j

29 mil para padronização .)

das calçadas, R$ 19,5 mil·)
para pavimentação da rua

'

Arthur Withoft e R$ 58 mil

para ações na área
educacional.

"'

-

I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• POUCAS & BOAS
I
I Tendência
I Dificilmente' um eleitor de Esperidião Arnin votaria num

peemedebista para governador, no caso do candidato do PP
,

estar fora da disputa. A divergência é histórica. Seguindo este
raciocínio e num eventual segundo turno na eleição majoritária
no Estado, a tendêncía é que os votos do ex-governador sejam

i convergidos para o candidato concorrente do PMOS. Neste caso,
para o petista José Fritsch, também candidato na eleição passada

,

e que por pouco não foi para segundo turno.

Fiscalizadores? Reativação
Presidente da Câmara
de Vereadores de
Schroeder, Rudibert
Tank (PMDB) , informa:

posto da Celesc deve
entrar em

•

funcionamento a partir
desta semana. A
notícia foi dada na

reunião do Conselho,
de Desenvolvimento
Regional, realizada no

município na quinta-
'

feira passada. Desde
a posse, o

peemedebista vinha

pleiteando o posto, por
conta das constantes

reclamações da

população, obrigada a

ir até Jaraguá do Slul
para solicitar a

instalação da rede de

energia ou até para
simples consultas,
como tirar dúvidas
sobre a fatura, por
exemplo. A Celesc
atenderá .na Rua
Marechal Castelo
Branco, no Shopping
Diego.

Atendendo convite' da
Câmara de Vereadores de
Schroeder, a secretária de
Saúde, Ingrid
Eischemberger, e a

responsável pela
Vigilância 'Sanitária no

.

município, Raquel Fockter,
participaram da sessão de

sequnda-telra. A Idéia era

responder a

questionamentos dos
vereadores sobre cobrança
de taxa de alvará sanitário
e fiscalização dos
estabelecimentos por conta
das reclamações da

população. Desvirtuando o

foco à leitura de leis
federais, estaduais e

municipais, poucas foram
as perguntas de fato
respondidas, muitas sob a

alegação de que o setor

competente é o de

Finanças. Os vereadores
engoliram tudo, calados.

•

•

Aviso
•

A imprensa está a serviço
do coletivo, e não de um ou

dois indivíduos. As .

reportagens são

publicadas seguindo este
raciocínio e também o

critério de seleção da

notícia, afinal, não há

espaço para tudo. Há
várias maneiras de
solucionar problemas
individuais, 'menos através
dos meios de

comunicação. Seria muita

pretensão.

Debates
Bandeirantes, SBT e

Rede Globo
contataram os

comitês de campanha,
sinalizando que
devem promover <'

debates entre os

candidatos a

presidente. A Globo já
mareou a data. Será
dia 28 de setembro,
penúltimo dia da '

propaganda eleitoral
dos partidos na TV. A
emissora também vai
fazer entrevistas
individuais, sendo
Alckmin o primeiro
(dia 7 de agosto) e

Lula o último, no dia
11. Mas com relação
ao confronto direto, o

presidente não
confirmou

participação.

•

Fes'ta
Vereadores aprovaram na

segunda-feira projeto de lei
autorizando Prefeitura de
Schroeder a realizar
despesas para as

festividades de aniversário
do município. Serão R$ 40
mil em programação ainda
a ser divulgada. Em 4 de
outubro, a cidade completa
43 anos de emancipação
po I íti c o-a dmin i strativa.

•

•

Ainda não
Diferente do publicado
ontem em reportagem
nesta página, o PSB
ainda não oficializou

aliança com' o PT. O

partido está rachado,
parte quer, parte não,
aí obviamente inclu
indo o -presídente es

tadual da sigla, Antõ
nio Carlos Sontag,
com projeto de dispu
tar o governo do Esta
do. Hoje tudo se deci
de, incluindo o PTB,
também alvo do PT
para eleição de José
Fritsch. Em jogo, os

preciosos minutos de
•

propaganda eleitoral.

Cabeças
Deputados Fernando Coruja
(PPS), Carlito Merss e

Mauro Passos, ambos do
'

PT, e os senadores Jorge
Bornhausen (PFL) e ldeli
Salvatti (PT) figuram na

lista deste ano do Diap
, (Departamento
Intersindical de Assessoria
Parlamentar). A pesquisa,
que leva o nome Os

Cabeças do Congresso,
nomeia os 100

parlamentares mais
influentes, levando em

consideração o posto
ocupado, a reputação entre
formadores de opinião e a

capacidade de decisão do

político.

,

•

\

•

•

•

� ,

MUDANCAS: COMUNICAÇAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

.'

•

•

PATRICIA GOMES/CNR

Ill- Luiz Henrique
entrega o cargo

, .

definitivamente
amanhã de manhã

FWRIANÓPOUS (CNR/ADI)
- O jornalista Ricardo Fabris, que
vinha exercendo a chefia de

gabinete do governador em

exercício e também a função de
diretor de imprensa do Governo,
foi empossado secretário'de Estado

,

da Comunicação ontem. Fabris
substitui na Pasta o secretário•

Derly Massaud de Anunciação,
que sai para comandar a

campanha de Luiz Henrique da.
Silveira. No evento, realizado no
auditório da Fiesc, também foram

empossados o secretário do
Desenvolvimento Sustentável,

,

Sérgio de Souza Silva, e o novo

presidente da Fatma, Fernando
Elias Júnior.

O governador em exercício,
Eduardo PinhoMoreira, disse que
a mudança nas Secretarias não

altera a "essência do Governo" e
,

que a administração deve ser

tranqüila; assumindo até o final
do ano "um caráter mais técnico

em função do processo político".
Para o novo secretário da Cornu-

nicação, o grande desafio neste
,

período eleitoral será manter a

imagem do Governo e a divul

gação de suas ações sem a possibi
lidade de investimentos namídia.
Pela legislação eleitoral, desde 1o

de julho está proibida a veiculação
de propagandas governamentais.
"O controle está correto, porque
é desigual concorrer com alguém
que tem o poder e a máquina nas

mãos", destaca Fabris.
Ao elogiar a política de

comunicação implantada pelo
secretário Derly e garantir a

continuidade dos trabalhos, o

jornalista criciumense ressaltou
,

....

CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM'
, ,

ATO DA PRESIDÊNCIA I
•

Nos termos do Artigo 46, parágrafo VI, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores esta

presidência decide prorrogar por mais 30('frinta) dias o prazo para deliberação e Votação da
Proposta de revisão da LeiOrgânica doMunicipio de Guaramirim.

.

Conforme se extrai dos entendimentos havidos com os senhores vereadores:

Considerando:
,

, Que a iniciativa é de vital importância para o Municipio, tendo ern vista que a Lei Orgânica
regnlamcnta todas as políticas PúblicasMunicipais,
Compete aos vereadores representantes na nossa cornunidade atentar-se para a evolução do
comportamento nacional para adequarmos a nossa lei maior, de forma alcançarmos o maior alto
grau da satisfação da nossa cornunidade sempre pugnando para o acelerado crescimento e

desenvolvimento de nosso Municipio,
Considerando:
A nossa atual Lei Orgânica editada na década passada serviu de base sól ida para a consolidação

,
dos interesses locais e abrangeu as peculiaridades do nossoMunicípio;
Entretanto, após a sua promulgação, profunda alterações ocorreram no cenário nacional quer de
ordem constitucional e infraconstitucional assim corno de ordem econômica social;
Neste prlleesso de alterações a Lei Orgânica precisa se adequar a nova realidade, e também
expressar uma nova sistemática de exposição, tornando-a mais objetiva e delineando políticas
públicas inovadores de indiscutível interesse da nossa.sociedade.
RESOLVE:
1- Estabelecer o prazo de 30 (trintajdias a contar de O 1 de agosto de 2006 até 31 de Agosto de 2006
para Deliberação e Votação da Proposta de Emenda a Lei Orgânica do Municipio deGuaramirim,
datada de 04 de Maio de 2006 e assinada portodos os Vereadores,
11- Dar conhecimento do Ato e convocar os senhores Vereadores bem corno a Comissão Especial,
designada através da.Portaria'N" 002/2006 data da 25/05/2006 para em conjunto formalizarem os

Atos necessários para o andamento e avaliação das Emendas e demais propostas a matéria eru
. ' .

especie.

Guaramirim, SC 29 de Junho de 2006

Marcos Mannes
Presidente

Registra-se. Comunica-se e Publique-se
-- ----- -------- ---.-._-,--- , .............•.. , " , .•.. -- - ---- •........ " " , --- --,._,--_ - , , , , , \ , ", .....•.... , , , �O···--r··--···,··-··- -.- .. , , ---- -" " .. " .. , ,.

ATO DA PRESIDÊNCIA II
Nos termos do Artigo 46, parágrafo VI, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores esta

presidência decide prorrogar por mais 30(Trinta dias) o prazo para deliberação e Votação da
Proposta de revisão do Regimentolnterno da CâmaraMunicipal deGuaramirim.

Conforme se extrai dos entendimentos havidos COIn os senhores vereadores:
Considerando:
Que o Regimento Interno da Câmara de Vereadores deve adequar-se a atual realidade bem como

estar de acordo corn o que estabelece a Lei Orgânica doMunicípio deGuaramirim;
RESOLVE: '

1- Estabelecer o prazo de 30 (trinta)dias a con tar de O I de agosto de 2006 até 31 deAgosto de 2006
para Deliberação e Votação da Proposta de Emenda ao Regimento Interno da Câmara de
Vereadores, datada de 04 deMaio de 2006 e assinadaportodos os Vereadores,. ,

Il- Dar conhecimento doAto e convocar os senhores Vereadores bem como a Comissão Especial,
; designada através da Portaria N° 003/2006 data da 25/05/2006 para ern conjunto formalizarem os

Atos necessários para o andamento e avaliação das Emendas e demais propostas a matéria em

espécie.

Guaramirim, SC 29 de Junho de 2006

Marcos Mannes
. Presidente

Registra-se. Comunica-se e Publique-se
•

•

Casan promete esgoto sanitário
se Prefeitura renovar contrato

•

•

algumas coincidências entre os

dois. "Profissionalmente, algumas
coincidências, claro que nas

devidas proporções, porque eu era
secretário de Governo na Prefei
tura de Criciúma, e o Derly secre
tário de Estado. Além disso, somos
profissionais, técnicos e não

temos filiação partidária. Ele
recebeu do Luiz Henrique e eu do
Pinho Moreira a incumbência de

.

fazer da comunicação um trabalho

profissional. Derly é mais

experiente, mas o trabalho vai ser
omesmo, sem diferença", garantiu
Fabris. A Secretaria do Desen
volvimento Sustentável já vinha

GUARAMIRlM - Dirigentes da
Casan (Companhia Catarinense

•

deAguas e Saneamento) voltaram
.
a propor a implan-tação da gestão
compartilhada para adminis

tração dos serviços de água e

esgoto em Guaramirim. Ontem,
eles foram recebidos pelo prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL) e pelo
assessor jurídico do município,
advogado Paulo Mattos, no

gabinete. O contrato com aCasan
venceuhá poucomais de um ano,

mas a companhia continua a

administrar o sistema, até que à
Prefeitura decida os rumos do

.

saneamento básico. Uma das

opções é a municipalização do

sistema, como nos moldes da
vizinha [oinville.

-

A renovação do contrato
através da gestão compartilhada foi
a condição imposta pelos diretores
daCasan para implantação da rede
de esgoto sanitário no município,
ainda não iniciada. A proposta
prevê a descentralização dos lucros
obtidos no gerenciamento do

sistema, que passa a ser controlado

pelo município, cabendo à Casan
a parte operacional.

No encontro, o prefeito expôs
os problemas enfrentados e

destacou a necessidade de inves

.timentos, entre eles o início da

implantação da rede de esgoto.
Tàmbém cobrou a restituição de

,

•

,
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Ricardo Fabris assina o livro sob olhares atentos de Pinho Moreira

O CORREIO DO POVO,
I

• •

•

,
r

sendo ocupada interinamente pot
Sérgio Silva, que destacou a preo

cupação do Governo e1U ter ins-
"

• • •

trumentos para evitar as próximas

emergências em. decorrência da
falta de recursos hídricos. "O que

,

se quer é ter um controle correto

das águas para o desenvolvimento
ser sustentável", enfatizou o secre-

,

tário oficialmente empossado.
I

Amanhã Eduardo Pinho Moreira
assume definitivamente o Gover
no do Estado. Em eventomarcado

,

para as 11 horas, na Assembléia
Legislativa, o governador licen
cíado LuizHenrique renunciará do
seucargo.

,

interesse da empresa e1U atender
os pleitos da adrninistração
municipal. "Estamos esperando ná
seis meses que aCasan instale água
na nova escola José Dequêch, no

•

Bairro Caixa D'Agua, para que

possamos inaugurá-la".
Segundo o prefeito, urna

decisão só será tomada no final
deste mês por uma comissão

formada por representantes da
Prefeitura, Câmara de Vereadores
e Aciag (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de

Guaramirim). A comissão está
realizando visitas amunicípios que
também entraram em negociação
com a Casan, como é o caso de

Indaial, 011de foi implantada a

gestão compartilhada, em Timbó,
011de houve a municípalização, e

também Barra Velha, que
municipalizou o sistema, mas

optou por um serviço terceirizado
por tempo determinado.

valores investidos pela Prefeitura
nos últimos 30 anos decorrentes
de problemas de vazamentos 11a

tubulação, principalmente. "Te�
mos 'prejuízomédio de R$ 30mil a
cada três meses para recuperar

danificações no asfalto causados

pelaCasan, que também abre valas,
.

mas a Prefeitura tem que tampar"
reclama, Peixer, que já foi gerente
regional da Casan, disse que nos

últimos anos ficou clara a falta de

•
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CRIME: REQUINTES DE CRUELADADE

•

•

CARLOS BRANDAO

,

� Corpo de Fernandes'
foi encontrado pela
,PM com a ajuda do
cachorro da vítima

}ARAGUÁ 00 SUL - A morte

do técnico em telefonia desem-
,

pregado, Gonçalves Jerônimo
'lReri1andes, de 33 anos, colocou
'

uma equipe de investigadores da
,

Polícia Civil e agentes da P2

(secretos da PM) à procura de um
, ,

assassino frio e muito violento,
que pode estar à solta por Jaraguá
do Sul ou região. O homicídio foi

praticado com requintes de
l

crueldade e aconteceu, segundo
a perícia, durante o final de'

semana, mas o corpo da vítima,
que estava num matagal nos
fundos da própria residência, só
foi encontrado na noite de
,

segunda-feira. Gonçalves, que
,

morava com a mulher Silvia, na
rua João Doubrawa, bairro
Czerniewicz, próximo a Scar,
I

desapareceu de sua residência no
último sábado. Na segunda pela
( ). '

manhã sua mulher foi até a

delegacia regis trar o

desaparecimento, sem desconfiar
()j

,

.

que o corpo do marido, já sem

}ARAGUÁ DO SUL - A
Arena Jaraguá só deve ficar

pronta 110 final do Inês de

.seternbro. A informação foi
confirmada namanhã de ontem

" .

.pelo secretário de Esportes, Jean
Carla Leutprechet, durante
coletiva com a imprensa em um

,dos 22 camarotes da obra, de
cerca de cemmil quadrados.I' ,

,

, Até agora a construção
consumiu R$ 9 milhões, sendo

.

,

que ainda faltam mais R$ 5
milhões para fechar as
.. '" .

estima tivas o rçarnentartas.

Segundo Leutprechet, da,
quantidade' restante, pelo
menos R$ 2,5 milhões estão

garantidos por meio de

financiamentos, e a outra

metade provavelmente será

angariada através do aluguel dos
.espaços para a instalação de
lanchonetes e restaurantes.

-

E também destamaneira que

• •

.

Fernandes foi encontrado assassinado a menos de 20metros da casa onde vivia com a esposa

vida, estava a menos de 20metros
dos fundos de sua residência.

Gonçalves Jerônimo Fernan
des foi morto com tanta violên

cia, que seu corpo ficou desfi-
,

gurado. O relatório do Instituto
Médico Legal (IML), mostra que
a vítima teve o crânio esfacelado,
o pescoço foi degolado por vários
golpes de objeto cortante, além
de apresentar quatro perfurações
próximas da axila esquerda. "Foi
uma morte muito violenta"
reconhece o delegado Uriel
Ribeiro, responsável pela
investigação. A descoberta do
cadáver só foi possível graças ao

I

,

ladrar do cão SC60by, pertencente
a vítima, despertando descon

fiança por parte dos familiares de

Gonçalves. A PM foi acionada
através do 190, Buscas no local
sinalizado pelo cachorro
resultaram no achado macabro.
O corpo da vítima estava enrolado
em dois cobertores.

A Polícia Civil tenta elucidar
o caso, -mas afirma não ter pistas

.

-

concretas ate o momento.

"Estamos verificando várias

possibilidades, mas ainda não

temos provas ou indícios de quem
seja o autor deste violento crime",
declara Uriel. O corpo de

Gonçalves foi sepultado no final
da tarde de ontem em Joinville,
cidade natal da vítima, Seus

familiares, em J araguá do Sul, .

demonstravam muita tristeza.

Entre lágrimas e sentado na

escada da casa onde a família

morava, o cunhado de Fernandes,
Marcos Barbosa Gonçalves, disse
apenas que ele "era corno um

irmão". A mulher da vítima,
Silvia Moréia, natural de São

Paulo, Capital, não quis falar
sobre o assunto; apenas
comentou que estava casada com

Gonçalves há pouco mais de sete
meses.

a administração municipal
planeja sustentar a obra depois
de pronta. Com custo

aproximado de R$ 40 mil por
,

mês, a Arena Jaraguá vai precisar
ser a sede de inúmeros eventos,
entre feiras, esportivos e

culturais, para sobreviver. De
acordo COIn o secretário de

Esportes, espera-se que o local

possa chegar ao equilíbrio entre
despesas e lucros em no mínimo
dois anos. Para isto, a equipe

,

responsável planeja "montar
um calendário para utilizar o

espaço o máximo possível",
,

explica.
A Prefeitura quer inaugurar

a Arena, mesmo não finalizada,
110 dia 25 de julho, data do
aniversário de 130 anos de

Jaraguá. Até setembro, além da

parte I estrutural, o intuito é
,

deixar o terreno ao redor em

condições viáveis para receber

•

CESAR JUNKES

,
"

,r
"

"

,

Inauguraçãoestáconfirmadaparaestemês,maseslnJlufâsó ficaprontaemsetembro

os visitantes. Atualmente. a

construção, inspirada no

modelo norte - americano,
conta com 140 operários

diretos e 90 indiretos e já foram
utilizados seis m il metros

cúbicos de concreto. (Kelly
Erdmann)

Proeva forma agentes mirins paraa conservação da água
}ARAGUÁ 00 SUL - Cerca de'

930 alunos do quarto ano do
'ensino fundamental participa
'ram na noite .de ontem da'
. formatura da primeira turma do
Proeva (Projeto de Educação e

-

Valorização da Agua). A sole-
nidade aconteceu no Parque
Municipal de Eventos e integrou
representantes das 17 escolas

1,\

integrantes da primeira etapa do
projeto.

De acordo com o diretor db

Samae, Luis FernandoMarcolla,
o Proeva deve continuar 110

.

próximo semestre commais 405
estudantes da rede municipal de
ensino. Em 2007, a expectativa
é abranger também as crianças
matriculadas nas escolas par-

I

•

ticulares de Jaraguá do Sul. citados para conscientizar e

repassar informaçõe s a

respeito da conserv ação e

melhoria dos meios hídricos.
,

Além disso, o Proeva trabalha

,

Os treze encontros entre os

quatro estagiários do projeto e

alunos ocorrem durante todo o

semestre, sempre durando Ulna

hora por semana. No final,
todos recebem certificado e uma

carteirinha com o . título, de
-

''Amigo da Agua". O objetivo é

formar agentes' mirins capa-,

.

a coleta e o tratamento do
I • , • ••

esgoto sarutano, com o intuito

de despertar nos alunos a

responsabilidade ambiental.
(Kelly Erdmann)
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,

Dívidas com a União

" ,

Com a edição da Medida Provisória (MP) de número 303 deste
,

ano, na véspera do prazo final permitido pela Lei Eleitoral para a I"
concessão de benefícios, o Governo Federal criou.a terceira

' I

edição do Refis - Programa de Recuperação Hscal A medida "

vai facilitar o pagamento das empresas em débito com a Receita I'·

Federal e/ou com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), li '

através do refinanciamento e de descontos nos juros e multas, e
assim, capitalizar a renda da União, da Seguridade Social e do !.
INSS. Os interessados precisam requerer o parcelamento dos .1

I ' ,

débitos até 15 de setembro. Os débitos de pessoas jurídicas,
com vencimento até 28 de fevereiro de 2003, poderão ser

parcelados em até .130 prestações mensais e sucessivas. Os
•

débitos com vencimento entre 10 de março de 2003 e 31 de
dezembro de 2005, 'poderão ser parcelados em até 120

prestações.

•

,
•

üescunto
O pagamento à vista
ou a opção pelo
parcelamento terá

redução de 30% sobre o

valor consolidado dos

juros de mora

incorridos até o mês do

pagamento integral ou
da primeira parcela; e

80% sobre o valor das
multas de mora e de
otício.eü valor mínimo
de cada prestação será
de R$ 200,00 para

.

inscritos no Simples, e

de R$ 2 mil para as

demais pessoas
jurídicas. O delegado
da Receita Federal cem
Florianópolis, Paulo
Renato Silva da Paz,
esclarece que a

Receita fará palestras
para orientar e tirar
dúvidas sobre o

parcelamento, .

iniciando pelo Sul do
Estado.

Habitação
Acontece em Blumenau desde
ontem e vai até o próximo
sábado, 8 de julho, a Habitacon
2006 - Feira Nacional de

Habitação & Construção, evento

que conta com o apoio ,db
Blurnenau Convention &
Visitors Bureau, A feira que é a

maior do setor em Santa
Catarina, neste ano, reúne na

Vila Germânica,
aproximadamente 90
expositores e 140 marcas,
apresentando produtos,
acessórios e serviços para ,

todas as etapas da construção.
Para este ano, os

organizadores estimam a

presença de um público de até
40 mil visitantes, entre

engenheiros, arquitetos,
decoradores, construtores,
incorporadores, lojistas e

revendedores de materiais,
prestadores de serviço e

•

estudantes do setor.
Paralelamente à Feira,
acontecerá o 6° Simpósio de

Atualização Tecnológica da

Construção - Simatec

(programação
,

www.montebelloeventos.com.br)

,

,
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FÔlego
Para a Federação das
Indústrias de Santa
Catarina (Fiesc), a

oportunidade dá um

novo fôlego ao setor
industrial. O vice
presidente, Glauco
Corte, ressalta que a

•

"medida é oportuna e

positiva", já que as

empresas sofrem os

impactos da situação
econômica adversa,

•

com juros e carga
tributária elevados e o

dólar desvalorizado.
"Isso fez muitas
atrasarem o pagamento
de tributos para se

manterem em

operação. Agora, esta
medida vai permitir a

regularização da

situação sobre os

tributos já vencidos".

;- ,

Saúde
A Agência Nacional de Saúde

(ANS) divulgou ontem os

valores do reajuste dos planos
•

de saúde com contratos
assinados até janeiro de 1999.
Esses contratos representam
1 ,79% do total de cerca de 42
mil usuários. Os reajustes
autorízados foram de 11,57%
para os planos Bradesco
Saúde, Sul América e Itauseg
Saúde e de 11,46% para Golden
Cross e Amil.

Segundo a ANS, os contatos
foram reajustados com base na

variação dos custos médicos
das operadoras. O período de

aplicação do aumento varia d�
julho a junho de 2007,
dependendo do mês de

aniversário do contrato.
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• INDICADORES ECIONÔMICOS !
I

•

•
,

DOLAR (EUA) COMPRA VENDA EURO

COMERCIAL 2,167 2,169 Ie COMPRA VENDA

PARALELO 2,267 2,390 11 2,770 2,772 Ie

PESO (Argentina)
.'

TURISMO 2,123 2,267 Ie
I 0,702 0,702 Ie,

• POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇAO

11 BOVESPA 37.367 0,03% ,

11 DOW JONES (N. York) 11.228 070"10

Ie MERVAL (B, Aires) 1.725 ·001%

Ie NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,390/;

0,692

'. CUB maio,
R$863,55

,

•
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REALIZAÇÃO: APOIO:

Secretaria da Educação

, ' Por lJaiane Zanghelini Fotos Cesar Junkes ,

o

•

- ,

SUPERAÇAO JOVEM: INSTITUTO AYRTON SENNA ESTA ENTRE OS PARCEIROS

ia
..

•

. . . . { .

• o •• o.. •••• 0..... .

. . .. . .. .. ..

,
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• • •• • •••• ." ¥ o.. .. ..

4·>.
Patrono se aposentou com 3 I anos dedicados à educação em Corupá e Jaraguá do Sul

A • ' •• o ••
• •• ". • 0 ••••• o" ••••• ••

•

Em funcionamento desde o dia 6, -de fevereiro, o Escola Fancisco Solomon veio poro atender o uma antigo reivindicação do comunidade,
devido 00 grande número de estudantes do Bairro Santo Antônio. Segundo o diretor Luciano José Ross (detalhe), o união e o busco pelo
conhecimento são os marcos registrados do instituição, situado em meio aos belos morros do Vale do Itapocu

It, .

Jaraguã do Sul "Descobrir os ideais, fazer parte da canção, escrever funcionários; sendo 22 ...

professores, diretor, orientador,
a própria história na Francisco Solarnon", A última estrofe do hino da supervisor, duas secretárias, duas auxiliares de biblioteca, duas
Escola Municipal de Ensino. Fundamental Professor Francisco merendeiras, cinco serventes,doisjardineiros e uma bolsista.
Solarnon descreve o objetivo da instituição: promover o De acordo com o diretor Luciano José Ross, o triângulo
crescimento integral dos estudantes através de valores e atitudes e "escola/aluno/família" é o ponto forte da Professor Francisco

. . ... o.. . .

ampliar sua visão de mundo. Os eiernentos que compõem a Solamon, já que grande parte dos pais comparec� às assem-

logomarca apresentam a união e a busca pelo conhecimento como bléias e atividades propostas pela instituição. Entre os principais
marcas registradas da escola, Mas a natureza também faz a sua ... projetos realizados estão as atividades esportivas extra-classe e
parte: em meio aos belos morros do Vale do Itapocu, professores e os projetos '!'\prender", "Musicalização", "Superação Jovem" e

alunos têm uma visão privilegiada da natureza da região. "Bosque de Fundadores".
A Escola Professor Francisco Solamon fica no Bairro Santo Antônio Na área esportiva, o futebol, o xadrez e o tênis de mesa são

(cerca de I O quilômetros do Centro) e completa quatro meses de realizados em parceria com o PEC (Programa Esporte e
,

funcionamento amanhã, pois a instituição iniciou as atividades no dia Cidadania), gerenciado pela Fundação Municipal de Esportes. A
6 de fevereiro deste ano. A construção começou há cerca de dois instituição também é um dos pólos do projeto '!'\prender", ern
anos e era uma reivindicação antiga da.ccmcnldade, já que havia parceria com a Secretaria de Educação, O projeto começou a

apenas uma escola no bairro para atender a muitos estudantes. funcionar neste ano e engloba quatro escolas no município,
Pesquisa realizada pelá instituição constatou que o Santo Antônio

...

onde são encaminhados os estudantes que reprovaram ou

teve um' crescimento bastante acelerado e desordenado nos pararam de estudar por certo período. '!'\ grade curricular é
últimos 10 anos, e o principal fator fO,i a migração de habitantes do alterada e os alunos terminam o ano escolar em seis meses",
Parêiná em buscá de uma melhor qualidade de vida. Dó total de explica.' No "Musicalização", estudantes têm aulas teóricas e
famílias, 48,28% são do Paraná.

.

práticas com instrurneníos musicais, em parceria com a Scar
Atualmente, a instituição atende 450 alunos do sexto ao nono ano, (Sociedade Cultura Artística) de Jaraguá do Sul. Já o "Bosque de

organizados em 16 turmas e nos turnos matutino e vespertino. O Fundadores" é um projeto de preservação ambiental

espaço é dividido em três blocos e abriga 10 salas de aula, área desenvolvido entre os professores: os educadores trazem

administrativa, cozinha, refeitório, quadra coberta, sala de mudas de árvores (que estão sendo plantadas no espaço da

professores, seis banheiros e o ambiente onde funciona o AT escola) para construir um bosque. A gata em que acontecerá a

(Ambiente Tecnológico), sala de vídeo e biblioteca. São 39 solenidade de inaugLiráçã6 áinda não foi definida.

Iti >

•
•

•

h
, •
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uperaç.ao
•

ovem

O projeto "Superação Jovem" é realizado em parceria entre

a Secretaria Municipal de Educação, Sesi (Serviço Social da

Indústria), Duas Rodas Industrial e Instituto Ayrton Senna.

Representantes do Sesi definem com os professores as

atividades a serem realizadas e os alunos escolhem os temas

Neste ano, os assuntos a serem trabalhados através do

"Superação Jovem" são: moda, rap, teatro e dança.
Os alunos desenvolvem as atividades em horário extra

classe. Nas segundas-feiras, das 15h05, às 16h55, e nas

terças, das 17h às 18h30. Nestes encontros, definem-se as

metas e objetivos: realizam-se ações e práticas e avaliam-se
as ações já realizadas em busca de melhorias.
A escola disponibilizá espaço físico, equiparnentç,

, -

professores, divulgação dos trabalhos e. produção -de
relatórios. O Sesi auxilia com materials, capacitação,
acompanhamento e promoção de encontros.educativosá
a empresa Duas Rodas Industrial ajuda com recur?,os

.. ,

financeiros e materiais. A Secretaria Municipal de Educação
"

assume parte dos recursos financeiros enquanto a Fundação
Ayrton Senna se compromete com parte dos recur��s
materiais.

'o

,
o xadrez é um dos atividades esportivos eXtra-classe
realizados através do Programo Esporte e Cidadania

.

,i

•

> >

,

•

_'

,
"
,

t'
Francisco Solamon nasceu no dia 30 de janeiro de 1928, no
Bairro Garibaldi. Foi ali que passou sua infância e parte de
sua juventude, trabalhando como agricultor até que foi ser

aprendiz de alfaiate. Deixou seus irmãos e pais e foi para.?
Paraná, onde profissionalizou-se como alfaiate. Casou_;s�
aos 24 anos com MirandaWintrich, com quem teve cin(o
filhos.

Alguns anos depois, já na localidade de Três Rios do Norte,
em Jaraguá do Sul, conheceu a professora Paulina Lázaris,
vizinha e amiga. Paulina, sabendo que Francisco gostava
muito de ler e escrever, insistiu para que ele continuasse os

estudos (ele tinha cursado somente até a quarta série do

primário) e trabalhasse como professor. Francisco estudava
em casa e prestava as provas mensalmente em Corupá, na

Escola Básica Teresa Ramos.

Assim, ano após ano, concluiu o Ensino Médio (na época
ginásio normal) e começou a atuar como professor em

1958, na Escola Municipal Vitor Meirelles (Bairro Santo

Antônio), onde trabalhou por 22 anos. No ano de 1971, Já
,

morando em Corupá e lecionando na Escola Isolada

Itapocu (onde lecionou por 24 anos), mais uma vez sentiu
necessidade de estudar. Freqüentou o Curso de Férias do

:Magistério em Joinville; no Colégio Estadual Ruy Barbosa

portrês anos, durante as férias escolares.
-

Sempre dedicado à profissão e aos alunos, confeccionava

,até mesmo as cartilhas' que seus alunos usavam, já que
naquela época os livros didáticos eram muito raros. O

professor Francisco Solamon aposentou-se com 3 I anos de

trabalho, em 1989. Faleceu em 24 de março de 1999, aos
71 anos de idade, vítima de diabete.

Alunos do sexto 00 nono ano contam com ambiente

integrado que abrigo o biblioteca, o.ambiente tecnológico e

o solo de vídeo

j
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MANTER'A ESCRITA: TERCEIRO ANO NA COMPETIÇAO . /

\

•

•

,

•

e

a

l.

IS

• FOTOS: PIERO RAGAZZI DE FREITAS•

ajudou na formação de um

grupo fechado.
"N '

assa estrutura e pequena,
mas todos se esforçam para dar
o melhor aos atletas. E eles
sabem disso. Não existem rixas

ou brigas entre eles. Esse é um

dos pontos fortes do grupo",
salientou Behrens, que parece
ter traçado a mesma estratégia
do ano passado para manter o

objetivo de ficar entre os três

melhores. "Devemos usar o

esquema de rodízio, para evitar
o desgaste dos atletas. Ano

passado-deu certo e eliminamos
favoritos como Florianópolis" .

O treinador acredita que os

bons resultados conseguidos
nas últimas duas edições trazem
um pouco de pressão, mas os

atletas estão prontos para

suportar isso. "A gente espera

que eles deixem de herança o

que receberam da geração do
ano passado. Os atletas que

jogam pela última vez este ano

darão o máximo para sair da
'melhor forma possível",
argumentou. Outro fator que
pode influenciar positivamente
é o fato de jogar perto de casa.

"Não tem o desgaste da viagem
e o cansaço de ficar muito

tempo longe da família. Por
ou tro lado, precisamos
equilibrar bem a questão da

,

concentração, para manter o

grupo sempre unido", disse
Behrens.
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�; União do grupo e

'base formada no ano

"�9ssado são os pontos
•

'fortes do time treinado

par Glauco Behrens
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SCHROEDER - Este é o

terceiro ano consecutivo que o

futsal masculino de Schroeder
"

�;participa da etapa estadual da
�:0Iesc. Ao contrário da
1":' ,

i:primeira participação, quando
"

:i:ficaram em segundo lugar, o
"

:6time é praticamente formado
" ''''.''

';;;por atletas formados nas

escolinhas da modalidade
mantidas na cidade. Apenas
duas contratações foram feitas

'para esta etapa, conforme o

regulamento autoriza. "O grupo
é muito unido e isso facilita

bastante. Eles não são apenas

colegas de clube, são amigos",
afirmou o técnico Glauco
Behrens.

._

A modalidade passa por
�, l.

Equipe de Schroeder participa pelo terceiro ano consecutivo da fase estadual da Olesc

quatro. Quem sabe, ano 'que
vem a gente possa voltar",
comentou o treinador. Por isso,
a Olesc é a competição mais

mais nas escolinhas. "Era muita

despesa de transporte e

alojamento para Ulna categoria
• •

só: Agora investimos em

\

importante do município,
justamente porque a equipe foi
formada por atletas que vieram
destas escolinhas. Isso também

-

uma rees tIU turaçao 110

município. Este ano eles

preferiram não participar do

Campeonato Estadual e investir

• NÚMEROS

Classificação nas outras edições Principais adversáriosOutros participantes *

, Jarag'uadó Sul
Joinville

" ,<=, ''I'm,' "1"1' ." �=�2' ''it••�_....-.

Tubarão __""""""-••,_......1

2005 : 30
• �

ili "

2004 .: 3°
2003 Não pa�tiGlpou�,
2002' Não participou.
2001 Não participou

. ,\

Araq�ari _ _ • _ �... .

Blumehau. .,;
, _''''", ,.- '. ,". ",�'" >O •••0,' _ ,,'" "l.W$,�; �_ ',wX;W,& �

flrusque
Caçador
Chapecó

.

Itapiranga
Joaçaba
Lages
Lauro Müller
Orleans
São Miguel do Oeste

" .'

Tubarão '"

Xavantina

•

•

li
·

c

"'j � ,

· .

,

-,

'fi"•

• •

,

Patrocinadores
•l!'i' ' ,!.�.'.-

• Grameyer
• Angerô Malhas
• Mime
• IE Jangada

Campeões •

••

Tubarão
Criciúma

C.hapecó
Joaçaba
Concórdia

2005
2004
2003
2002 ,

•

2001

•

•

•,

Cleiton, goleiro Jackson, ala/pivôIvan, goleiroDeividi, goleiro !
•
•

'I
' -

· ,

,

• TÉCNléo,
•

é.

c ,
-

, '.

I
_ "

,·1 •

Diego, ala/pivô . Raul, pivôJean Alberto, central Fábio, ala direito.
- _

'"
.

,

'. .

'
.

.
�

,

,
•

•

Luan Boldoan,
ala direito

Allan, ala direitoJéferson, ala direito
,

Luan Sevignani,
"

ala/pivõ
•

,

Glauco Behrens Ginásio Artur Müller
•

I

•

• •

,
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ATÉ O FINA'L: EM BUSCA DO TETRA

JULIMAR PIVATTO

•

� Com gols de Grossn
e Del Piero, a Itália
ganha e é o primeiro
finalista da Copa

DORTMUND ,(ALEMANHA) -
A Itália precisou de dois minutos
para vencer a Alemanha por 2xO,
ontem, em Dortmund, e se

classíficar para a final da Copa do
Mundo. Antes, porém, foram
necessários 117minutos demuita
emoção e sofrimento, duas bolas
na trave e coração forte, já que os

gols saíram aos 13 e 15 minutos
do segundo tempoda prorrogação,
marcados porGrosso e Del Piero,

,
•

•

•

• "

•

, ,
, �

()
Muita música e festa em Nereu Ramos para comemorar a vitória italiana e a vaga na final

, .

respectivamente,
Com a vitória, a Itália chegou

a sua sexta final emanteve a escrita

que vem desde 1970: decidir a

Copa a cada 12 anos '-perdeu para
o Brasil em 1970 e 1994 e venceu

aAlemanha em 1982. De quebra,
conseguiu evitar a maldição dos

pênaltis e reafirmar sua

predominância em prorrogações.
disputou dez vezes o tempo-extra,

. . ,; .

com Cinco vitorias, quatro
empates e uma derrota. Já a

Alemanha, amaior vencedora de
pênaltís da história dosMundiais,
acabou castigada por seu próprio

trauma: em oito prorrogações que•

disputou, venceu apenas uma e

perdeu três - uma delas, em 70,
para a própria Itália, também nas

semifinais.
FESTA ITALIANA - No

•

Bairro Nereu Ramos, em [araguá
• 1"

do Sul, os descendentes de
, .... .

italianos se reuniram cedo no

Restaurante Per Tutti para
acompanhar a partida. A

,

empolgação era nítida dos que

agora, depois da eliminação do
Brasil, escolheram a Itália como

•

<'

Xoxo dá adeus e fecha com o

Napt, vice-campeão italiano
CESAR JUNKES

I I

-_.._

----

-

Xoxo encérra o contrato com a Malwee depois de cinco anos
, .

, .

}ARAGUÁ DO SUL - O ex- fechar com uma equipe de ponta
camisa 10 da Malwee já tem da Europa", disse. Xoxo também
destino certo. Em setembro ele informou que· nunca foi
desembarca na Itália, onde contatado. pelo time do
defenderá o Napi (prenuncia-se Farroupilha. "Ninguém da equipe
Népi), atual vice-campeão falou comigo".
Italiano de futsal. O contato com Paido pequenoHector, Xoxo
o clube começou no início deste tem mais um filho a caminho
ano, mas ele só fechou agora, (ainda sem nome) e que deve

depois de acertar a liberação com nascer em território italiano. "Já
a diretoria da Malwee. "Saio de converseicom o clube e eles estão

cabeça erguida. Não guardo acertando tudo para mim",
mágoas e agradeço sempre ao comentou. Segundo o.jogador, a
apoio que recebi aqui, da diretoria diretoria do Napi estámontando
e principalmente do torcedor", uma equipe ,para conquistar a

comentou Xoxo. Divisão Especial da Itália e

Será aprimeiraexperiênciado disputar oCampeonato Europeu.
jogador no exterior, que firmou "Tive várias propostaspara ir para
contrato de três anos. "Minha a Europa nos cinco anos em que
história no futsal é positiva. Tanto estive aqui. Mas felizmente, essa
que a recompensa vem na hora. chegou no momento certo",
Estava sem clube e logo consegui concluiu o jogador.

•

'I'

time para torcer. "Vai ser um jogo
duro onde quem errar, perde o

jogo", previa ReinaldoBerti, antes
da partida. ''A. Alemanha é um

time perigoso. Se ganhar de meio
a zero está ótimo", emendou.

Reinaldo Dematte não

apostava na cobrança de pênaltis.
''A. Itália começou aos trancas e

barrancos, mas agora está bem.
Toda a torcida para eles",
comentou. No intervalo, tempo
também para a festa.Música típica
e jogo de mora para tentar passar

,

boas vibrações à Azurra. "E

importante cultivar a cultura dos
nossos antepassados. Já fizemos
intercâmbio com nosso coral e'

percebemos o quão importante é

isso", disse Dematte. A festa foi

contemplada no final da partida,
com um belo jantar com muita

polenta, queijo, radicci e, é claro,
um bom vinho. E para domingo,
às '16h, a reunião está marcada
novamente. E que venha Portugal
ou França. "Espero que seja
Portugal de Felipão", prevê Berti.

, '

.
Ronaldinho recebe o apoio de

companheiros do Barcelona
BARCELONA (ESPANHA) -

Quatro dias depois da eliminação
do Brasil nas quartas-de-final da
Copa do. Mundo, o meia
Ronaldinho Gaúcho já está
retom�hdo seu ritmo de vida
normal em Barcelona. Como
alento para o início de suas férias
- o jogador só reapresentará ao

clube no dia 31 -, vários

companheiros de time fizeram

questão de enviar mensagens de

apoio pelo celular ao craque
brasileiro logo após a derrota para
a França, em Frankfurt, ,

Mesmo com o fraco desem

penho em campo durante o

Mundial, todos os colegas disseram
. que ele continua sendo o melhor
e que não poderia se sentir mal
depois de ter conquistado títulos
pelo Barcelona na última tem

porada.Atémesmo o treinador do
time, o holandês Frank Rijkaard,

.

procurou demonstrar seu carinho
pelo camisa 10 da·equipe. O
técnico disse que notou o

sofrimento que Ronaldinho
passava para se adaptar ao

esquema de Carlos Alberto
Parreira e que ficou contente pelo
fato do meia não ter contestado o
comandante da seleção brasileira.

Com o objetivo de relaxar ao

máximo e esquecer o futebol neste
mês - foi até visto em uma boate
de Barcelona na noite do último

'

domingo -, Ronaldinho Gaúcho
planeja viajar com seus familiares,
principalmente com seu filho de
um ano e meio, e amigos mais
, .

intimas.

APOSENTADORIA - Um
dia' após a rede britânica BBC
anunciar a aposentadoria de

.

Roberto Carlos na seleção bra
sileira o lateral-esquerdo con

firmou em seu síte.efícíal que não
vai voltar a ,dE;fender a equipe
nacional. O ala do Real Madrid
também tentou fugir da culpa pelo
gol da vitória francesa, anotado
por Thierry Henry.

Ele tambémfalou sobre o lance
do gol francês. O ala aparece
agachado no momento em que
Zidane cobra a falta e deixa o

atacante Henry sozinho para
marcar. "Muito se fala,'mostram
• • •

imagens, mas meu POSiCi-
onamento estava correto. Era o

que eu tinha que fazer, mas por
,

uma falha tática nossa não deu
certo", analisou. "Não foi apenas
por isso que saímos daCopa, foram
90 minutos em que as coisas não

deram certo", completou;
. , I

,

LINHA DE FUNDO ,llJLI!\1íl,R PIVATTO

,

-

Fanatismo?
Um jovem torcedor curdo tentou
se suicidar em Akkra, 400
quilômetros a nordeste de Bagdá,
ao dar várias punhaladas na

barriga, frustrado pela eliminação
do Brasil no Mundial, informou
ontem a agência de notícias

iraquiana Aswat allraq. Segundo a

agência, que citou fontes
hosptaares, liad Abdullah, de 19
anos, foi encontrado

ensangüentado por seus pais na

casa da família, após o término da

partida em que o Brasil perdeu por
1 xO para a França.

. Zico na Turquia
o Fenerbahce, clube mais rico da

Turquia, anunciou ontem que o

brasileiro lico será o novo

treinador da equipe. Comandante
da seleção japonesa na Copa da
Alemanha, lico foi muno criticado

pelo desempenho da equipe neste

,Mundial, em que o Japão terminou
na 28a posição, entre as 32

seleções participantes. O
Fenerbahce vinha buscando um

treinador desde o pedido de
demissão do técnico alemão

Christoph Daum, que comandou o

time na decepcionante campanha
ao longo da temporada 2005/2006
e na perda do título do

. campeonato turco para o rival

Galatasaray. .

. República Tcheéa
o porta-voz da Federação Checa

. de Futebol, Vaclav Tichy, disse
ontem que o técnico Karel
Bruckner acenou a: proposta da
entidade de estender seu contrato

por mais dois anos. Assim, ele
será o comandante da seleção
checa durante as Eliminatórias da

Eurocopa de 2008. De acordo com

o porta-voz, o acordo prevê a per-
,

manência do treinador até novem

bro de 2007 e será estendido
automaticamente se os checas se

classificarem para a fase final da

Eurocopa. Bruckner deverá assinar I

o novo contrato no final deste mês.

Piadas
Logo após a eliminação do Brasil,
munas piadas se espalharam com

a ajuda da intemet. Uma delas faz a

pergunta: Quem agora vai comprar
o livro Como formar equipes
vencedoras, do técnico Canos
Alberto Parreira? Ou você sabia

•

que os jogadores do Brasil
entraram no campo passando
mal? Aliás, não só passando,
como também marcando mal,
chutando mal. E esqueceram de
anotar mais recordes para Cafu,
Ronaldo e Roberto Canos. São os

que mais perderam para a França
com a camisa brasileira em Copas .

do Mundo.

COPA DO IVJUNDO
Oltavas·da-flnal
Alemanha 2xO Suécia
Argentina 2x1 México
Inglaterra 1 xO Equador
Portugal1 xO Holanda
Itália 1 xO Austrália
Suíça (O) OxO (3) Ucrânia
Brasil 3xO Gana
Espanha 1 x3 França
Quartas-de-flnal
Alemanha (4) 1x1 (2) Argentina
Itália 3xO Ucrânia
Inglaterra (1) OxO (3) Portugal
Brasil Ox1 França
Semifinal
Alemanha Ox2 Itália
Hoje
16h Portugal x França

•

• •

•

Ricardo: Miguel, Fernando
Meira, Ricardo Carvalho e

Nuno Valente; Costinha, Ma
niche, Deco e Figo; Cristiano

•

Ronaldo e Pauleta.
Os franceses admitiram

ontem que estão preocupados
com o que chamam de "arti
manhas" dos jogadores de

Portugal. "O estilo de jogo de

Portugal é assim, eles' deses
tabilizam o time adversário,

Portugal vai ter força máxima
no jogo contra seleção francesa

MUNIQUE (ALEMANHA) -
Apesar do mistério que o

técnico brasileiro Luiz Felipe
Scolari está fazendo, o time

titular de Portugal para o jogo
de hoje contra a seleção da

França, às 16h, estará com-
,

pleto e com força máxima. E

que o meia Figo e o atacante ,

Cris tiano Ronaldo, apon
tados como dúvidas devido a

contusões, demonstraram
ontem estarem recuperados.

N o treino de reconhe
cimento do Allianz Arena,
local da par tida, os dois

jogadores ficaram correndo
ao redor do gramado e em

-
.

nenhum momento esbo-

çaram dores ou' incômodos
causados pelas contusões que
vinham sentindo (Cristiano
Ronaldo estava com pro
blemas devido a um pisão
sofrido no jogo contra a

Inglaterra, e Figo reclamava
de dores musculares). Outro
motivo que pesa a favor da

escalação de ambos é o fato
de que a partida contra a

França é amais importante
da seleção portuguesa - até o

momento - no torneio. Com

isso, o time titular seria:

.
,

por isso temos que estar con'

centrados e ter muito sangue
frio para enfrentá-los e supe
rar isso", disse o zagueiro
Williain Gallas.

Entre essas atitudes
estão, segundo os franceses,
pressionar o juiz a dar cartões

para o adversário e cavar

faltas. "Eles costumam se

jogar muito", completou o

zagueiro do Chelsea, que no

clube tem co rn o com'

panheiro de, defesa o

português Ricardo Carvalho,
Ele confessou não saber se o

técnico Luiz Felipe Scolari
está por trás disso. "Não sei
se é coisa feita por Scolari,
mas o estilo deles é assim",
completou o jogador, durante
entrevista coletiva.
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Sinhá Moça
o Delegado diz ao Barão que está mais

preocupado com o que vai fazer com o

Capitão. O Barão afirma que este não é mais
tim problema dele. Dimas reclama com

Augusto que Mário é jovem demais para
Juliana. Bastião conta para Adelaide que
Justina fugiu e ela teme que seu ex

namorado venha atrás dela. Dimas afirma

para Rodolfo que o Capitão 'é um dos filhos
de Pai José com Balbina. Inez explica para
Nina que Ricardo e Ana precisam se casar

antes que façam besteira. Fontes pede a

mão de Ana a Manoel em nome de Ricardo.
Bastião garante a Sinhá Moça que Justina
virá atrás de Adelaide.

� GLOBO -19H

Cobras e Lagartos
•

Estevão contém· a sua raiva. Otavlano
discute com Leticia e obriga Júlla a ir
embora com ele. Celina se culpa por ter

.

trabalhado muito e não ter dado atenção às
filhas. Estevão diz a Milu que foi usado por
Leona e que ela jamais o amou. Milu
convence-o a não ficar a noite inteira

esperando por Leona. Duda diz a Leona que
ainda não está preparado para um romance

sério. Leona garante que fará com que
esqueça Bel. Estevão chega em casa

irritado e é grosseiro com Bel. Tomás se

diverte ao confirmar que Leona e Estevão
têm um caso, Kika recebe uma carta de
amor de um admirador secreto. Martim '

pede Leticia em casamento. Estevão diz a

Leona que a viu com Duda.

� GLOBO - 21 H

Belíssima
Gilberto mostra a caderneta de Aquilino
para Bia. Gilberto pressiona Bia para saber ,

por que Aquilino entregou a criança no

orfanato sem falar quem eram os pais. Júlia
chega quando. o avião de Nikos está
decolando. Gilberto diz a Bia que descobriu
todo o plano de seu desaparecimento,
detalhes do acidente de carro e da morte de
Valdete. Medeiros diz a Bia que Gilberto não

pode provar nada. Júlia diz a Dijulian que,
se existe mesmo a caderneta, André pode
estarfalando a verdade. Bento pega as jóias,
de Mary e deixa Diva amarrada para
disfarçar. Nikos chora ao pousar em sua

terra. Júlia e André ficam frente a frente na

delegacia.

� ss:r - 18h30

Rebelde
Mia adverte Sol que vai voltar a ocupar a

cama que sempre foi sua e pede a ela que
retire suas coisas. Sol chora e Celin.a tenta
consolá-Ia. Mia, furiosa, diz a Celina que se

decidir apoiar Sol então deixará de ser sua

amiga para sempre. Tomás e Giovanni

preparam uma armadilha para que Roberta
vá até o apartamento de Diego. Ao chegar
lá, Diego a algema e diz que ficará presa
para que não faça nada contra.a banda

..
Roberta explica que só está organizando um

show beneficente para ajudar pessoas
necessitadas. Josy, chorando, pergunta a

Téo se eleteve alçuma coisa com Raquel.

� RECORD - 19h 15

Prova de Amor
Felipe liga para Joana. Eles marcam de se

encontrar em. uma praça. Toni está ansioso.
Adelaide serve um chá para Toni. Toni diz

que vai dar o bote em Felipe e acabar com
tudo: Adelaide diz que a relação de Ionk e

Janice não tem futuro e diz que Toni deveria
ficar com ela. Saulo fala para Chicão que a

testemunha, Sérgio Arruda, já advogou para
muitos .bandidos da quadrilha de Miro.
Saulo diz que o dinheiro de Lapa sumiu.
Miro e Murilo trocam acusações de quem
matou Lapa. Miro dá ordem para Murilo
matar Diana.

� REC:ORl) - 20h

Cidadão Brasileiro

,

•
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��NO SST
Valéria Valenssa fecha
contrato. com o SBT. A
.

.

ex-globeleza estará no

"Dançando por um
. Sonho'.', que Silvio
, .: Santos deve estrear

,
.,

, em agosto. O
;' programa'é o

,
!,"Dançando com
.

Famosos" do Faustão, '

,

. ma,s q\,le o SBT tem
i. QS direitos comprados
;:>para �xibir. Fernando
Scherer (Xuxa),

" Thierry Figueira e ,

Sidney Magal também'
vão participar.

�

��SUBSTITUIÇAO
Depois de Kleber
Bambam, Jean Willys e

Grazielle Massafera, a
Globo decidiu apostar no
talento de mais um ex

participante do Big
Brother Brasil. Segundo
informações do Jornal O
Globo, a escolhida da vez

é Mariana Felício. A
modelo deverá substituir a
também ex-BBB Grazi
como repórter especial do
Caldeirão do Huck, lugar
ocupada pela moça, antes
de integrar o elenco de

Páginas da Vida.

,

� ,

��ENTAO TA
Lindsay Lohan é grata a seu

pai, pois, de forma indireta,
ele a fez ficar afastada das

drogas: "Eu vi meu pai sob
efeito de drogas, vi como
elas podem estragar a vida
de alguém. Se não fosse
por isso, poderia ter to
mado um caminho dife
rente". A atriz ainda falou'
sobre os filmes que fez
recentemente: "Sei que
tenho talento, mas sinto

que só agora comecei a
mostrá-lo. Sou ambiciosa
e quero construir uma

grande carreira".

��LIMITES

\
•

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Feira
Nesse sábado, dia 8 de julho, a Escola
Valdete Piazera realiza urna Feira

Multidisciplinar, das 9h às 11h, aberta a

comunidade. No evento acontecerá

mostra dos trabalhos desenvolvidos pelos
alunos de pré à oitava série no segundo
bimestre desse ano, além de

apresentações de dança e teatro.

Curso de Dança
Estão abertas as inscrições do Curso de

Dança Gaúcha de Salão "Sentinela do

Pago". O curso teve início dia 2 de julho,
mas as inscrições �inda podem ser feitas
na Sociedade Acaraí, e na Casa

Campeira. Ministrado por Cleysson
Policena de Souza e Renata Marcelino o

•

curso conta com nível básico: das 14h30
•

•

às 17h (R$ 50,00 o casal) e o nível '

avançado: das 17h15 às 18h15 (R$ 60,00 '

o casal). O Baile de Formatura será com

o grupo "Os Monarcas", dia 26 de agosto
,

no CTG Laço Jaraguaense. Outras
.

informações nos fones: 3275-2821 com

Eracema, 9602-1003 com Cleysson e

8429-5881. com Renata.

,

fi PARABENS!
Aniversariantes do dia

Valmor Ehmke

A família Seidel foi
homenageada pela
Câmara de Vereadores
de Corupá em sessâo
solene realizada no

Seminário Sagrado
Coraçâo de Jesus, na
noite de segunda-feira.
Proprietários do

Orquidário Catarinense,
que completou 100
anos no dia 19 de
maio, o empresário
Alvim Seidel e a

esposa Hella Seidel
receberam placa
comemorativa da

presidente da Câmara
Bernadete Hilbrecht

(PPS) -(à direita),
durante a solenidade

Rafaela Cunha
Ingo Paulo Robl
Marlise Utpadel
Roseli Ignoluski Meier
Maria Garcia Junkes
Gisela Zehnder
Iidemar Bartel
Emir Franzoi
Maria de Lurdes D. Souza
Jonni Gneipel
Mauricio James Vieira
Amauri Inácio Dorow!
Juanita Maier
Keila Correia Lotito

,

Caio Augusto Kanchen
César Augusto Mezzemo
Fabiana Ap. Ribeiro
Márcia Walz
Adam Odilon Pcholldt

CESAR JUNKES Rosmari Nieu Wenhoss
Bruna Motta

MATRICULAS ABERTAS
VAGAS LIMITADAS

O diretor técnico do Orquidário
Catarinense, Donato Seidel (à
esquerda), filho de Alyim
Seidel, recebeu os

cumprimentos do vereador
Loriano Rogério Costa, o
Kutscha (PSDB), pela
dedicação da família ao cultivo
de orquídeas e bromélias. O
Orquidãrio Catarinense é o

mais antigo do mundo
sucedido por familiares ainda
em atividadeAPRENDA UMA NOVA PROFISSAO EM UM ANO!

UCOLA OI!ARTI!S DECOM!tVAS

Cura0 ,d. O,coI'CIS6oi•
D'lenhos d. Interlo,..

, Profissionalitontê
.

.
, ',"

.

www.criart.com.br

Vanderlei R. R. Santos

•

r

II HOROSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
Aja o mais delicadamente possível ao tratar com
seu amado ... Ele precisa de cernpalxãe e de um

chá quentinho e não de atitudes exasperadas.
Ah, não é o seu caso, está só, livre, leve e solto,
pronto pra encarar algo completamente novo?
Você não terá problema para encontrar alguém
que queira topar a parada. Antes de propor
alguma coisa, veja bem o que você quer.

Touro 21/4 a 20/5
Dificilmente a caixa registradora de um taurino
fica às moscas. Há sempre uma reserva,
algumas moedinhas enterradas no quintal. Você
conhece bem o valor de cada centavo-trabalhou
duro por ele e não vai jogá-lo fora: Por isso, hoje
convém evitar decisões sobre gastos,

.

investimentos e afins. Informe-se, sinta a

temperatura.

- Gêmeos 21/5 a 20/6
Dificilmente a caixa registradora de um taurino
fica às moscas. Há sempre uma reserva,
algumas moedlnhas enterradas no quintal. Você
conhece bem o valor de cada centavo, trabalhou
duro por ele e não val jogá-lo fora. Por Isso, hoje
convém evitar decisões sobre gastos,
investimentos e afins. Informe�se, sinta a

temperatura.

I
.�
•
/

•

,

. Câncer 21/6 a 21/7 Libra 23/9 a 22/10 Capricórnio 22/2 a 21/1
-

E preciso ser criterioso .. , Sem dúvida, ainda
mais quando a sensação predominante é de que
tudo e todos parecem virados de pernas pro ar.

Mas também é importante regular as
capricorn ianas compulsões administradoras
para não .deixar que, na ânsia de desentortar e
melhorar ó mundo, você acabe se perdendo de
si. Há critérios e critérios

, ,

Antonio e Luiza saem para comemorar a

gravidez. O filho de Carolina já está ·maior e
mais forte. Nestor e Celso o levam para
conhecer o algodoal. Antonio despede Livia.

, América vai tirar satisfações com ele mas

Antonio diz que ele está fazendo o certo.
Luiza conta para sua familia que está

grávida. Cléo, Joana, Júlio e Dadá ficam
muito felizes. Atllio não se manifesta muito,
apenas dá os parabéns para a irmã. Antonio
conta para Nestor, Celso e Carolina que
Lulza está grávida. Antonio pede para
Carolina deixar o filho deles e o dele com

Lulza serem amigos. Carolina fala que
depende dele de não esquecer dela e do

. Antonio. Camllo volta para São Paulo e visita
Cristina e Lals.

•

Calma, canceriano, daqui a pouco passa. Você,
metamorfose ambulante, sabe que nada é

permanente. Vezenquando você esquece disso.
Pois é, esquece outras coisas também. Isso
tudo que você anda pensando e sentindo não
irá mais enlouquecê-lo (tanto). Sintonize com a

força do Sol em seu signo, deixe que ele
clareie suas idéias'. Em frente e ao alto!

•

Sua alma generosa sempre faz você pensar no
melhor das pessoas, mas alguém pode não ser

tão bacana quanto parece. Tente não
se precipitar e se ligue: faça algumas perguntas
instigantes e/ou provocativas e caia fora se

aquelatão divina criatura não valer a pena. Você
não vai querer ninguém atrasando sua vida logo
agora, certo?

Leão 22/7 a 22/8
Meio sem pique, meio travado, com dúvidas
existenciais tipo não sei se caso ou compro
uma bicicleta? Daqui a pouco algum de seus

amigos mais festeiros vai suprir completa
mente sua necessidade de extravagância emo

cionaI. Pode ser engraçado, pode ser ridículo
•

ou pode agravar seus fortes questionamentos
internos ... Tédio, nem pensar!

Escorpião 23/10 a 21/11
Há uma linha tênue na qual é possível sintonizar
sentimentos, insights, intuições e outras

sacações menos óbvias com os ingredientes
mais racionais. Onde fica? O tal ponto X (ou G?)
.está mais para jogo dos sete erros: não é difícil
localizar, mas sempre requer um pouquinho de

atenção. Afie a agudeza de espírito que a natureza
lhe deu, Scorpio.

Aquário 21/1 a 18/2
Você pode ter acordado em um mundo mais
•

nebuloso que o misterioso reino de Avalon e não
ter reconhecido aquele rosto no espelho, mas
não se preocupe logo as brumas se dissipam.
Tenha paciência com você e com seus,

processos, frater aquariano. Se você não está

conseguindo ver as coisas com clareza, não se

obrigue a tomar aquela decisão. agora.

Peixes 19/2 a 19/3
Você poderia ter uma plaquinha de "não operar
máquinas pesadas" gr.udado em você ... Mas
enquanto as tarefas concretas e os pequenos
detalhes lhe escapam, você está ultra
sintonizado com as pessoas e no que se passa
em seus corações. Só que Isso também cansa."

E aqueles planos de praias ensolaradas, coisa e

tal: já fez as reservas?

Sagitário 22/11 a 21/12T
Seus amigos queridos podem ajudá-lo a esfriar
a cabeça. Esqueceu que os centauros têm uma

natureza social, gregária, e que gostam de
andar em bandos? Procure a sua turma, no
melhor sentido, não insista teimosamente em

pessoas que não trocam energia. Deixar a
peteca cair, não mesmo! Você merece parceria
à sua altura.

Virgem 23/8 a 22/9
Sua busca recente por sua própria alma tem
sido super trutfera e você está colhendo bom
alimento para suas idéias. Muitas fichas caíram
de maduras, ampliando sua visão e acionando
mudanças slqnltloàtivas. Você vai precisar
comunicar suas decisões a quem está a seu

lado. A questão é como fazê-lo? Ajuste o foco,
deixe a essência aflorar.

1 J
•
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Prazo final

para registro
penas a candidatura ao governo de César Alvarenga, do
nanico PSDC, havia sido registrada até ontem no TRE
de Santa Catarina. Hoje, às 19h, termina o prazo para

que todos os partidos apresentem os nomes dos que vão

disputar a eleição e o teto de gastos na campanha. A princi
pal dúvida é quanto à situação do PSB. Se valerá a ata que
define pela coligação com José Fritsch (PT) registrada por
dissidentes na sexta-feira ou se o presidente Antonio Carlos

Sontag conseguirá concorrer ao governo. A direção nacional
da sigla vai intervir caso Sontag não jogue a toalha. Em épo
ca de cláusula de barreira (as siglas têm de fazer 50;0 dos
votos para deputado federal e em 10 estados), Sontag jogou
pela janela a possibilidade de o PSB catarinense emplacar

,
.

um representante na Camara dos Deputados.

Partidos apresentam
hoje lista de

candidatos às

eleições e teto de

gastos na campanha

[oligaçias No atacado
da negociação política com

o PT catarinense, cristalizou
se o interesse em garantir
os mandatos dos -

deputados estaduais Sérgio
Godinho (PSB), Odete de
Jesus (PL) e Narcizo
Parizotto (PTB). Aconta é

que todos têm chance:
fazem em torno de 30 mil
votos e o último dos 10 que
entraram na legenda do PT
em 2002 fez apenas 22 mil.

Carlos Pereira
.

Falta dafinir O PP de

Esperidião Amin só vai
anunciar quem vai
coordenar a campanha a

partir de amanhã. Até hoje, a
sigla, como as demais,
ocupa-se em fechar a lista e

reunir a documentação dos
candidatos a deputado.
Celestino Secco e Antonio
Carlos Vieira devem

disputar a reeleição e

portanto não ocuparão o ,

posto.
'

'"
J

) 8ilull/ I Eduardo Pinuo Moreira (E) e o presidente
da Assembléia, Julio Gal :Jia (PFL), acertaram os ritos do

poder para os proximos dias durante a solenidade de

posse dos secretário' Je Comunicação, Ricardo Fabris,
e do Desenvotvimemo Sustentável, Sérgio Silva, ontem,
no Centro Administrativo. Pinho Moreira viaja para a

, Alemanha sexta e o governo fica nas mãos do

presidente do Tribunal de Justiça, Pedro Manoel Abreu.

') 8ilull/ 2 Luiz Henrique renuncia amanhã às 11h,
'

na

Assembléia, e Pinho toma posse às 17h, noCentro
Admtntstreiivo. Garcia, que não pode assumir o governo
porque é candidato à reeleição, passa o cargo ao

deputado Herneus de Nadal (vice-presidente da AL não é

obrigado a assumir) e, então, cria as condições para a

posse do desembargador Abreu, sexta, também às 11h,
no Centro Administrativó:

•

[arimbo- O Ministério
Público, a Federação dos

Municípios, o Conselho de
Medicina Veterinária e o .

Procon criaram uma força
tarefa para fazer 74

municípios catarinenses
montarem seus próprios
serviços de inspeção
sanitária. Sem isso, não
podem comercializar
produtos de origem animal.

"Estou zen•

Como Santo

Agostinho, prefiro
os que me

criticam, porque
me corrigem, aos
que me ad.ulam,

porque me.

corrompem., ,

•

[orraria Antes de todos
os compromissos desta

quinta, às 9h30min, na
Fetrancesc, Pinho Moreira
sanciona a lei do Pró-Carga,
programa que permite aos

transportadores o uso de
crédito de ICMS para investir
em melhoria da frota. reduzir
custos e revigorar o setor.

labata Romeu Chap
Chap, poderoso parceiro
do norte-americana

, Donald Trump em SP, fala
sobre indústria' imobiliária.
no Almoço de Idéias da

ADVB/SC, sexta, no Lira
Tênis Clube, na Capital.

TrocD-troca Hoje, Pinho
define se sai o programa
de sementes de milho.

GERALDO ALCKMIN NO
PROGRAMA ROOi\ VIVA.

,

E aí...

Deve ser amanhã, às 14h30min, no Hotel Cambirella, que o candidato à reeleição vai

fazer, finalmente, a foto mais do "maiúscula" da Coligação Todos por Toda SC. Além do

quarteto de candidatos - Luiz HenriquelLeonel Pavan e Raimundo Colombo/Casildo
Maldaner - serão enquadrados Geraldo Alckmin e, conforme Julio Garcia garante, o
senador e presidente nacionàl do PFL, Jorge Bornhausen.

Associação dos Diários do Interior· ADI/SC colunaadi@cnrsc.com.br
ADRIANA BALDISSARELLI COl\1 COLABOJ'tACAO FERNANDO BOND, MARCO AURELIO GOMES E PATRICIA
GOMES/FlORlANÜPOLIS

.

.

I

Associados: A Gazeta - Biguaçu em Foco - Correio do
Povo - Correio Lageano - Correio do Sul - Destaque
Calarinense - Diário da Cidade - Diário da Manhã - Diário
do Iguaçu - Diário O Tempo - Folha da Cidade - Jornal da
Manhã - Jornal O Iguassu· Município Dia-a-dia - Notlsul·
O Atlântico - O Perfil Diário· O Vale - Sui Brasll- Tribuna
do Dia • Tribuna Catarinense - Voz Regional

se
Associação dos Diários do Interior
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FALECIMENTOS
Faleceu às 09:30h do dia 04/07, a senhora Lucia Rodrigues, com idade de 38 anos.O velório foi realizado na

•

Capela Mortuária da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.
Faleceu às 04:00h do dia 04/07, o senhor Frederico Hafermann, com idade de 90 anos.O velório foi realizado
em sua residência e o sepultamento no cemitério Martin Luter. ' ..

Faleceu às 10:30h do dia 03/07, o senhor Osni Dechamps, com idade de 79 anos.O velório foi realizado na

Capela Mortuária de Guaramirim e o sepultamento no cemitério de Guaramirim.

!

•

O CORREIO DO POVO

SOLENIDADE: pOlíTICOS DE TODO ESTADO PARABENIZARAM FAMíliA SEIDEL

•

,

Alvim, iniciou a floricultura
em. 1902, produzia princi
palmente plantas ornamentais

e frutíferas, e só mais tarde
dedicou-se ao cultivo de ': •

algumas orquídeas. Em 1945, o l :� ,
.I;', �

estabelecimento foi partilhado
entre os filhos Leopoldo e 1"

Alvim, ficando o primeiro com : le
•

as plantas ornamentais e',: ve
.

frutíferas e AIvim, com 8,S' 'ii, un
,.- �

orquídeas e bromélias, expan- \ ':'o 28
,

dindo o Orquidário Catari- ,i
,I da

nense. rj'; Pe
Alvim Seidel percorreu F: Pâ

mais de 100 mil quilômetros de .: de

viagem descobriu mais de 100 ,de
espécies de orquídeas e eu

bromélias, contabilizando uma di
vida inteira dedicada à coleta de ' B

DAIANE ZANGHELINI

... Empresa exporta para mais de 20 países e

leva o .norne de Corupá para todo o mundo
CESAR JUNKES

.

plantas. Várias espécies existem
somente no Orquidário Cata

rinense, sendo que algumas
foram batizadas com o nome de
Alvim Siedel e do restante da
família. Segundo o diretor

técnico, Donato Seidel, enge- "S

nheiro agrônomo e filho de ,O

Alvim, a solenidade superou
", R!

todas as expectativas e emo- ': te

cionou as três gerações da I': ill

família. "Foi uma homenagem
bastante profunda, e só temos a

agradecer a Câmara de Verea
dores de Corupá e à todos que

compareceram", ressaltou.
Várias autoridades políticas

de todo o Estado participaram
do evento, como o deputado
federal Paulo Bauer (PSBD), os
deputados estaduais Dado
Cheren (PSDB) e Dione i
Walter da Silva (PT), o prefeito
de Corupá, Conrado Müller

(PP), o prefeito de Jaraguá do
Sul, Moacir Bertoldi (PL), a

vice-prefeita de Jaraguá do Sul,
.. Rosemeire Vasel (PL), o vice

prefeito de [oinville, Rodrigo :

Bornholdt (PMDB), entre

outros políticos, além do

presidente da Câmara da
Indústria Têxtil da Fiesc

(Federação das Indústrias do
.. Estado de Santa Catarina),
Vicente Donini. "A família
Seidel é um grande exemplo!

,

para todos, por ser uma família .

unida, por se envolver com a

comunidade e ajudar a im

pulsionar a economia do
\

,município", salientou a

presidente do Legislativo,
Bernadete Hilbrecht (PPS).

O Orquidário Catarinense
conta com 14 funcionários e

fica na Rua Roberto Seidel,
1981. O neto de'Alvim Seidel,
Donato Júnior, também decidiu
seguir a carreira do pai e a paixão
do avô. Conhecido em todo o

mundo, o estabelecimento atrai
,

principalmente colecionadores
da Alemanha, Japão, China,
Argentina, Dinamarca e Chile .

Para possibilitar a exportação,

•

•

•

•

•

•

•

•

Donato Seidel fa/au em nome da família e, emocionado, agradeceu homenagem
CORUPÁ - A Câmara de

Vereadores de Corupá pro
moveu lima homenagem à

família Seidel, proprietária do'

Orquidário. Catarine nse,
/

durante sessão solene realizada
na noite de segunda-feira, 110

Seminário Sagrado Coração de
..

Jesus. O Orquidário completou
100 a110S de existência no dia
19 de maio e foi considerado
pela Associação Americana de

Orquídeas, nos Estados Unidos,
o mais antigo do Inundo
sucedido por familiares ainda
ern atividade. Todos os anos, o

município. "O orquidário é um

ime11SO o\gulho para os
•

corupaenses, pois exporta para
mais de 20 países e leva o nome
de Corupá para o Brasil e o

mundo", comentou o vereador
Loriano Rogério Costa, o

Kutscha (PSDB), que propôs a

homenagem à família Seidel,
aprovada por unanimidade pela
Câmara de Vereadores.

Durante a solenidade
também foi exibido um vídeo

•

sobre a história da empresa, ..

composto através de resgate
fotográfico. O Orquidário

. '. e

.1,1 e

..

\
i
i
,

i
•

;
•

I
..

i
. !

!

CESAR JUNKES

. . , .

a empresa pOSSUI mumeras

licenças ambientais e um

sistema virtual de vendas.

,

,
-

Evento aconteceu no Seminário com a presença de autoridades e admiradores

Legislativo promove home
nagens a entidades e pessoas que
se destacam no município,
sempre durante o mês de
aniversário da cidade.

A cerimônia reuniu cerca de
300 pessoas e transcorreu com

muita emoção. Autoridades
políticas de todo o Estado
parabenizaram a dedicação
centenária da família ao cultivo
de orquídeas e bromélias e a

visibilidade que o estabe
lecirnen to proporciona ao

. .. ..... .

pois antigamente nao existia

telefone e eu chegava a ficar
semanas viajando sem poder
falar com a minha família",
comentou emocionado o

proprietário Alvim Seidel.

Quando Roberto Seidel, pai de

Catarinense começou como

uma pequena floricultura e

evoluiu graças à superação de
obstáculos e ao espírito
empreendedor transmitido de

geração a geração. "Algumas
épocas foram bastante difíceis,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMBUSTíVEL: MEDO DA BOLíVIA

•

,

•

•

abril deste ano as conversões

ficaram em torno de 25 mil
mensais. Segundo Fernandes,
com a entrada da nova safra de
álcool há uma queda natural nos
preços desse combustível,
especialmente em São Paulo, o,

que reduz a atratividade das
conversões. "O outro problema
é omercado informal, em que os

,

preços são ainda mais baixos",
reclamou.

,

Segundo ele, apesar dos

esforços do governo para reduzir
o comércio ilegal de álcool, ainda
há muita informalidade no

comércio varejista. "Esse é um

problema nacional, que teremos

• Representantes do setor admitem que crise no

aís vizinho assustou o mercado nacional

RIo -A conversão de veículos
leves para o uso de gás natural
veicular (GNV) somou 21.525
unidades emmaio, com queda de
280/0 em relação a abril, segundo
dados do Instituto Brasileiro de
Petróleo e Gás Natural (IBP).
Para o coordenador do Comitê
de GNV do -IBI� Rosali Fernan

des, esse movimento "é natural"
em maio, mas ele admite que as

discussões referentes ao gás da
Bolívia assustaram o COI1Sli-

,

midor, reduzindo as conversões.

"Em maio, há uma queda
natural, especialmente devido a

entrada de nova safra de álcool
nomercado. Mas este ano houve
o componente adicional com a

nacionalização do gás natural na,
Bolívia e toda a discussão que a

medida gerou", disse Fernandes
à Agência Estado. '

Ele observou que, em relação
a maio do ano passado, a queda
foi em torno de 20/0. Emmarço e

•

d ."
e equacionar , comentou.

Fernandes prevê que o movi
mento de conversões tende a

,

continuar no nível acima de 20
mil veículos por mês até agosto,
quando a frota nacional atingirá
cerca de 1 2 milhão de auto

móveis. Esse número correspon
de a menos de. 50/0 da frota
nacional, que Fernandes estima
em 27 milhões de veículos leves.
"Na Argentina, o número de
carros que usam GNV soma 1,5
milhão para uma frota de 9
milhões de veículos"; ilustra.

•

O consumo de GNV
também registrou queda de
1,160/0 em relação amaio do ano

•

passado, oscilando em tomo de
6 milhões de metros cúbicos

,

diários (144 mil metros cúbicos
por posto). Com a queda nas

conversões, algumas distri
buidoras adotaram uma política
agressiva de venda de GNY,
especialmente no Rio de Janeiro,
que responde por 54% da frota
nacional de veículos à gás. Em
alguns postos é possível
encontrar o GNV por até R$
0,80 por metro cúbico, quando

. ,

em mala o preço mais comum

estava em tomo de R$ 1,20 .Pelos
dados da Agência Nacional do
Petróleo (ANP), o preço métlio
do metro cúbico do GNV na

semana passada noRio estava em
tomode R$ 1,11. Pelos dados do
IBp, os custos do GNV correspon-

'

diam a 480/0 dos preços dos veícu
losmovidos à gasolina, emmaio,
e a 820/0 dos custos do álcool

.

hidratado, considerando as

diferenças de preços e o rendi
mento de cada combustível.

,

enan Calheiros e Aldo Rebelo prometem aprovar o Projeto de Cotas Racial
, .

.
.

�

BRASÍLIA - Os presidentes do
Senado e da Câmara, Renan
Calheiros (PMDB-AL) e Aldo
Rebelo (PC do B-SP), prome
teram ontem a representantes de
movimentos negros, intelectuais
e defensores do Projeto de Cotas
e do Estatuto da Igualdade Racial

que, se depender deles, as

propostas sobre o assunto, que
tramitam no Congresso, serão

votadas e aprovadas. A ten

dência, tanto no Senado quanto
na Câmara, é pela aprovação das
propostas

Apesar do que disseram aos

líderes do movimento negro,
Calheiros e Rebelo, no entanto,
têm posições diferentes, embora

,

não as tornem públicas. O

presidente do Senado é ela
rarnen te a favor tanto do
Estatuto da Igualdade Racial

•

quanto do projeto de cotas para
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negros. "Já aprovamos' no
Senado o Estatuto da Igualdade
Racial. Também vamos votar o

sis tema de cotas", disse
Calheiros. \

Ele não quer saber de briga
•

corn o movimento negro .

Aldo Rebelo também não quer.

Mas pensa diferente. Ele sempre"
defendeu o que chama de "cotas
sociais", o que faz parte da sua

formação marxista. Diz que é
uma idéia mais universalista,
que não leva em conta uma

característica da pessoa, mas do

grupo social.

Alckmin defende reeleição
SÃo PAULO - O candidato do

PSDB à Presidência, Geraldo
Alckmin, disse na segunda-feira,
no programa "RodaViva", da "TV
Cultura", que caso seja eleito não
vai mobilizar sua base no

Congresso para aprovar o projeto
do deputado Jutahy Magalhães
(PSDB-BA) que prevê o fim da

reeleição. "Os congressistas sabem
o que é de interesse do País e vão

agir de acordo com suas cons-
,

ciências", disse, adiantando ser

contrário a ummandato de cinco
anos. Alckmin, que vinha
evitando afirmar categoríca-

•

.

mente se iria trabalhar pelo fim
da reeleição, deixou claro no

programa da Cultura que é

r favorável ao dispositivo. Ele
defendeu, no entanto, a impo
sição de regras. "Ou estabelece
mos regras para evitar a utilização
damáquina pública e abusos, ou é

.

melhor acabar com. a reeleição."

A afirmação do tucano tem como
•

alvo o presidente Luiz Inácio Lula
da Silva. Ela, no entanto, contraria
as aspirações do ex-prefeito José
Serra e do governador Aécio
Neves, que pensam em eventual
candidatura ao Planalto em 2010.

Alckmin havia acusado o

governo Lula de promover uma

"farra fiscal" emedidas eleitoreiras
tendo com o objetivo exclusivo sua
manutenção no poder. Ao
comentar a posição do adversário

.

sobre a Lei de Responsabilidade
Fiscal- Lula criticara as limitações

.

criadas pelo dispositivo -, afirmou:
"Não tem farra nas prefeituras.
Tem farra no governo federal." Em

.
,

.

seguida, completou: ''A Lei de

Responsabilidade Fiscal
estabeleceu critérios para os

municípios e Estados. E qual é o

critério para a União? Não.existe.
Até hoje não foi regulamentada
para a área federal."

,

Oposição ironiza escolha de Lula
BRASÍLIA - A oposição reagiu

com ironias e preocupação à .

escolha do prefeito de Diadema,
José de Filippi Júnior, para ocupar
o cargo de tesoureiro da campanha
à reeleição do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. Na avaliação
de dirigentes do PSDB e PFL,

•

mesmo depois das denúncias
sobre a existência de esquemas de
cobrança de propina pelas
prefeituras de Santo André e de
Ribeirão Preto destinadas a

abastecer o caixa 2 do PT, que

I
I

\

"

foram investigadas pelas Cl'Is do
Congresso, o partido de Lula
estaria repetindo o mesmo

comportamento, "O presidente
Lula não aprende com os erros que
cometeu e nos traz de volta. um
novoDelúbío Soares para o centro
da campanha e para o período
curto de governo que terá pela
frente"

.

afirmou o senador
Antonio Carlos Magalhães se

referindo ao ex-tesoureiro do PT,
indiciado pela CP! como um dos

responsáveis pelo valerioduto. .

• I 38
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• BREVES
•

�Salário mínimo 1
Levantamento divulgado
ontem pelo Dieese aponta que
o salário mínimo do
trabalhador brasileiro deveria
ser de R$ 1.447,58 para suprir
suas necessidades básicas
de uma família, A constatação
foi feita por meio da utilização
da Pesquisa Nacional da
Cesta Básica de junho,

•

,

realizada pela instituição em

16 capitais do País.Com base
•

no maior valor apurado para a .

cesta, de R$ 172 31, em São
Paulo, e levando em

consideração o preceito
constitucional que estabelece

que o salário mínimo deve ser

suficiente para garantir as
despesas familiares com

alimentação, moradia, saúde,
transportes, educação,
vestuário, higiene, lazer e

, previdência, à Dieese
calculou que o mínimo -

deveria ser 4,14 vezes maior
que o piso vigente, de R$ 350.

•

�Salário mínimo 2
o Dieese salientou que, com a

predominância de queda no

custo dos gêneros essenciais,
o tempo de trabalho

, . , . -

necessano para a aqursçao
da cesta básica, na média das

,

16 capitais, apresentou ligeira
redução em relação a maio.
Desta maneira, em junho, o

trabalhador brasileiro que •

ganha salário mínimo •

precisou cumprir uma jornada
de 96 horas e 4 minutos,

•

enquanto, em maio, eram
.

exigidas 98 horas e 49
,

minutos. Em junho de 2005, a
•

mesma compra necessitava •

de 20 horas de trabalho a

mais: 116 horas e 49 minutos.
Quando se considera o salário
mínimo líquido, após o

desconto da parcela referente
à Previdência Social,

,

. verificou-se em junho, um

comprometimento de 47,28%
do valor recebido com a cesta
básica. Em maio, este
porcentual correspondia a

48,64% e em junho de 2005
chegava a 57,50%.

..

�Deflação
A cidade de São Paulo
registra, atualmente, à mais
longo período de deflações no

,

varejo, no âmbito do Indice de

Preços ao Consumidor - •

Semanal (IPC-S), criado em

janeiro de 2003. A, Fundação
.

,

Getúlio Vargas (FGV) informou
ontem que os preços na

cidade caíram pela sétima vez

consecutiva. O recuo foi de
0,64% na última semana de

junho, ante d�flação de 0,73%
na semana anterior, De acordo
com o vice-diretor do Instituto
Brasileiro de Economia (Ibre)
da FGV, Vagner Ardeo, o recuo

do IPC-S foi menor d'evido à
perda de força na deflação dos

, preços dos alimentos (de -

2,19% para -2,01 %) e de
• combustíveis Importantes,

como álcool combustlvel (de -

10,86% para -6,96%) e.
gasolina (de -1,08% para -

0,38%), Com o

comportamento dos preços
dos combustíveis, a

.

magnitude da queda de preços
no grupo transportes reduziu-
se praticamente pela metade
(de -0,67% para -0,37%).

•

,

,

,
'.

•

•

•

•

•

•

•

,

,

•

,

,

•

,

•
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ÔNIBUS ESPECIAL: RUMO A ESTAÇÃO INTERNACIONAL

•

•

AGÊNCIA ESTADO

� Falhas nas últimas semanas deixou equipe
em terra temendo pelo resultado

,

CABO CANAVERAL -O ônibus

espacial Discovery partiu na tarde
de ontem" rumo à Estação
Espacial Internacional (ISS). A
despeito dos temores e ressalvas

que precederam ao lançamento,
semanas atrás, dois importantes
engenheiros da Nasa haviam

pedido que o vôo fosse adiado por
questões de segurançae, na última
segunda-feira, inspetores desco
briram falhas no revestimento de
isolamento térmico do tanque
externo de combustível da nave.
Foi o desprendimento de um

pedaço de espuma isolante que

precipitou o desastre' com o

ônibus espacial Columbia, em

2003.
Entre os objetivos da missão

atual do Discovery está, exata
mente a verificação das novas

medidas de segurança adotadas

para evitar novas tragédias.

, ,

Depois de atracar à ISS, o

Discovery passará por uma

inspeção detalhada e, se forem
encontrados danos graves que

ponham em risco o retomo dos
astronautas e que não possam ser

reparados, a tripulação ficará na

estação à espera de resgate e o

Discovery será trazido de volta

por controle remoto.

O administrador da Nasa,
Michael Griffin, está sob pressão
para concluir logo a construção da
ISS - que depende de vôos

freqüentes de ônibus espaciais,
para receber novos módulos - e

para aposentar a frota de naves até
2010. O conceito d1nova geração

'

de naves tripuladas americanas,
batizada de Ares (o nome grego
do deus Marte, numa alusão às

novas metas da agência espacial,
que culminam com o desem

barque de seres humanos no

"

•

,

planeta vermelho) foi apresentado
na semana passada.

Griffin já reconheceu que um
eventual fracasso da missão atual
do Discovery signifícará o

encerramento imediato do
programa de ônibus espaciais e, em
conseqüência, o fim dos trabalhos
de construção da ISS. Além de
testar as novas medidas de

, �

segurança, nesta missao o
,

Discovery leva à ISS o.astronauta

alemão Thomas Reiter, que ficará
a bordo por seis meses. Esta será a

primeira vez em que a tripulação
permanente da estação volta a ser

de três astronautas desde a tragédia
do Columbia. O lançamento do

Discovery em sua missão atual -
oficialmente chamada STS-121 -

estava previsto inicialmente para
o final de semana, mas foi adiado

seguidas vezes por conta das

condições 'meteorológicas
adversas. O desprendimento de

espuma descoberto na segunda
feira quase levou a uma nova

suspensão do vôo, mas a Nasa
decidiu seguir adiante.

.". f�" �' '�
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Bomba explode no centro de Cabul ferindo dez
,

CABUL - Uma bomba
escondida em uma carroça

explodiu ontem em um movi

mentado cruzamento no centro
de Cabul; provocando feri
mentos em dez pessoas.No leste
do Afeganistão, cinco afegãos
morreram em uma emboscada

quando estavam a caminho do
trabalho em uma base militar

operada pelos Estados Unidos
na região.Enquanto isso, pelo
menos 12 supostos insurgentes
foram mortos em confrontos
com a polícia neste país centro
asiático.. Os episódios de
violência ocorrem em meio ao

recrudescimento da violência
atribuída a rebeldes no Afe

ganistão. A bomba detonada no

-

centro da capital afegã estava

escondida numa carroça parada
atrás de um carro, disse o oficial
de polícia Mohammed Nabi.
Dez pessoas ficaram feridas,
disse Buz Mohammad Qadiri,
funcionário do Ministério da
Saúde do Afeganistão.

Quatro vítimas foram libe
radas e seis continuam inter
nadas com ferimentos de diver
sos graus, prosseguiu. A explo-

,

�

sao ocorreu em um cruzamento

movimentado próximo do

palácio presidencial. A onda

expansiva da explosão estilha
çou janelas de um cinema e do
Ministério da Justiça. Não
estava claro qual seria o alvo da

explosão.O ataque aos traba-

,

lhadores afegãos ocorreu ontem
em Kunar, no leste afegão. De
acordo com o comandante da

polícia local, Abdul Jalal Jalal,
os cinco foram atacados quando
estavam a bordo de um ca

'minhão rumo a uma base
•

americana na região. Um sexto

trabalhador ficou ferido. O
motorista do caminhão
escapou ileso. Jalal atribuiu O

ataque a rebeldes ligados à

milícia' fundamentalista
islâmica Taleban. Em Kandahar,
no sul afegão, combates
ocorridos hoje entre militantes
rebeldes e policiais resultaram
na morte de pelo menos 12

supostos insurgentes, infor
maram autoridades locais.

•

Coréia do Norte lança míssil no mar do Japão
CORÉIA DO NORTE - A

Coréia do Norte lançou um

míssil que atingiu o mar do Japão
na madrugada de ontem (noite
de terça-feira no Brasil), segundo
a rede de TV amedcána CNN,··l '" ;-

que ressaltou, no entanto, que o
�

,

teste não havia sido feito com o
,

foguete intercontinental que
estava sendo monitorado pelos
Estados Unidos.A CNN

,

explicou, sem citar as fontes, que
o míssil era menor do que o

norte-coreano Taepodong-Z, que
se .estima ter a capacidade de
atingir partes do Estado ameri
cano do Alasca.

A notícia do teste militar
surge após semanas de especula
ção de que Pyongyang estaria se

\
.,,_._.

,

preparando para lançar ummíssil

'Iàepodong-2 de um local na costa
nordeste do país. Especialistas

•

afirmaram que este tipo de arma

poderia atingir os . Estados
Unidos.

Funcionários do Departa
mento de Estado americano

afirmaram ontem que o lança
mento do míssil balístico inter

continental norte-coreano pode
"" .. " ".

estar proximo, ja que vanes

caminhões-tanque deixaram o

lugar de onde o foguete seria

lançado. As fontes americanas -

citadas pela agência Efe e que não
quiseram se identífícar
ressaltaram que a saída de
caminhões-tanque e a retirada de
material auxiliar nas proxi-

, ,

,

midades do local do lançamento
.indicam que os trabalhos de
abastecimento do foguete foram
concluídos.

O enviado especial sobre temas
de segurança do governo sul

coreano, Song Min-Soon, partiu
hoje com destino a Washington
para avaliar com as autoridades
americanas a crise provocada pelos

, preparativos norte-coreanos para.
,

o lançamento de um míssil
intercontinental.A viagem faz

parte dos esforços da Coréia do Sul
•

e dos outros interlocutores da
Coréia do Norte (China, EUA,

,

Japão e Rússia) para tentar retomar
o diálogo sobre o programa de
armas nucleares do regime norte
coreano.

Veteranos relembram aniversário
de acidente com submarino

Moscou - Dezenas de grisa
lhos veteranos daMarinha soviéti
ca relembraram ontem o 45°
aniversário de um acidente abordo
do submarino nuclear K-19,
recordando os esforços heróicos da
tripulação para impedir um grande
desastre ecológico e possivel
mente uma guerra global.O K-19,
primeiro submarino soviético a

carregar mísseis balísticos, estava
em sua primeira viagem de treina
mento nas águas neutras do
AtlânticoNorte em julho de 1961

quando o sistema de resfriamento
,

de seu reator começou a vazar,

provocando uma elevação
extrema da temperatura e a ameaça
de derretimento de seu núcleo.
O capitão e 139 tripulantes
permaneceram a bordo para

reparar o sistema, expondo-se a

uma radiação. severa. Oito
membros da tripulação morreram
em poucas semanas, 12morreram
nos dois anos seguintes, e 20
outros sofreram doenças
'prolongadas. "Poderia ter sido um
outro Chernobyl perto da
América ... mas numa escalamuito
maior", disse Alexander Niki
shin, um dos organizadores da
cerimônia de aniversário, referin
do-se à explosão e incêndio na

•

, usina de energia nuclear soviética
na Ucrânia em 1986.

Alguns especialistas dizem que
uma explosão no reator do
submarino poderia também ter

causado a explosão dos mísseis

balísticos e torpedos a bordo do

submarino, o que teria sido

interpretado como um ataque
preventivo pelos Estados Unidos
e poderia ter desencadeado uma

terceira guerra mundial. O
incidente não foi divulgado na era
soviética porque a operação foi
vista como um fracasso e os

membros da tripulação como não
merecedores de reconhecimento,
disse Nikishin, Os primeiros.

.

membros da tripulação que
morreram foram enterrados
secretamente em caixões de

,

,

chumbo para conter a radiação de
seus corpos, acrescentou. Mas o

heroísmo da tripulação. foi
finalmente reconhecido depois do
colapso soviético, e, no ano passado,
o ex-líder soviético Mikhail.
Gorbachev defendeu que os

membros da tripulação do K-19
mereciam receber o PrêmioNobel
da Paz.O acidente foi a base para o
filme deHollywood dê 2002, "K19:
The Widowmaker" estrelado por
Harrison Ford e Liam Neeson.

Apuração oficial deverá
confirmar Felipe Calderón

/

Cidade do México - E
altamente improvável que a

apuração oficial do pleito
presidencial de domingo no

México, que começará hoje
nos 300 distritos eleitorais do

país, tire a vitória que a

con tagern pre liminar deu ao

candidato conservador, Felipe
Calderón Hinojosa, do
Partido de Ação Nacional
(PAN). Computadas 98,45%
das urnas, Calderón tinha a

mais 402 mil votos ou 1 ponto
porcentual, que o esquerdista

. Andrés Manuel López
, Obrador, do Partido
Revolucionário Democrático

,

(PRO).
Por variadas razões,

ficaram fora da contagem'
preliminar cerca de 627 mil
votos deposi-tados em pouco
menos de 2 mil das 130.500

seções eleitorais que
funcionaram domingo,
segundo estimativa da
unidade de pesquisas eleitorais
do jornal Reforma.

Para inverter os resultados.
iniciais a seu favor, López
Obrador teria que obter perto
de 83% dos sufrágios não

contados. As projeções
indicam que ele terá 350/0, na
melhor das hipóteses.

Israel ignora prazo imposto
por militantes palestinos •

I

JERUSALÉM - O primeiro- que o impasse seja solucionado
ministro de Israel, Ehud Olmert, pacificamente.
ignorou ontem o prazo imposto • ,Mas os comentários de Olmert
pormilitantes palestinos para que sinalizavam que os esforços'
começasse a libertar prisioneiros diplomáticos que ocorrem na

em troca da liberação de um região ainda estão longe de
soldado israelense.Olmert assegurara libertaçãode Shalit. Os
também fez uma ameaça velada à captores de Shalit deram até as 6h
Síria. Ele prometeu "atacar aqueles locais de ontem (zero hora em

,

que patrocinam" os militantes da Brasília) para que Israellibertasse
. Faixa de Gazaque reivindicam a cerca de 1 500 prisioneiros
captura do soldado. Enquanto isso, palestinos em troca da soltura do
o primeiro-ministro da militar Enfurecidos com a ausência
Autoridade Nacional Palestina de resposta de Israel, os três grupos
(ANP), Ismail Haniye, pediu aos militantes que reivindicam a

captores do cabo israelense Gilad captura anunciaram que não
Shalit que não o machuquem e divulgarão mais nenhuma
voltou amanifestar a esperança de informação sobre Shalít.

O CORREIO DO POV'

• BREVES

NOS EUA

�Cia
A Agência Central de
Inteligência dos Estados
Unidos desmantelou uma

unidade que durante cerca

de uma década teve a

missão de caçar o
milionário saudita no exílio
Osama bin Laden e seus

principais assessores.A
unidade, conhecida como

Estação Alec Station, foi
desmantelada e seus

analistas foram

incorporados ao Centro de
Combate ao Terrorismo da
CIA.De acordo com os

agentes da CIA, o
desmantelamento da
unidade é uma resposta ao

fato de a rede extremista AI
Qaeda não ser mais
considerada hierarquizada

· como antes e também
ocorre por causa dos
ataques promovidos por
grupos extremistas
lndependentes de Bin Laden
e de seu principal assessor,
o médico egípcio Ayman al
Zawahiri.

�NA RUSSIA

Soldados mortos
,

Homens armados armaram

uma emboscada contra um

comboio militar russo na

Chechênia ontem,
provocando a morte de sete
soldados e ferindo 25.0
comboio militar viajava
entre duas cidades a

•

sudeste de Grozny a capital
da Chechênia, quando um

grupo de homens armados
atacou os veículos. De
acordo com a agência, a

emboscada ocorreu no

início da tarde de ontem. A
notícia veio à tona cerca de
seis horas depois, pelo
horário local. Oficiais
russos ainda não se

pronunciaram abertamente
sobre o ataque.A Chechênia
é uma região devastada por
duas guerras ao longo dos
últimos 12 anos. Um
governo apoiado pelo

· Kremlin está no poder e os

combates em ampla escala
são raros atualmente, mas

o conflito persiste.
•

NA COLOMBIA

�Guerrilha
Seis policiais morreram

incinerados durante um
.

ataque da guerrilha contra
uma base da Polícia
Nacional da Colômbia,
informaram fontes oücíals.ü
ataque ocorreu nas

· primeiras horas de ontem
em uma área próxima a

.

Palmira, cidade localizada a

270 quilômetros a oeste de
Bogotá, quando um grupo de

guerrilheiros lançou
,

cilindros de gás repletos de
dinamite contra a estação
policial. Um dos cilindros
caiu na base da polícia e

sua explosão causou um

incêndio no qual ficaram
presos dez policiais. "Seis
agentes morreram

totalmente incinerados,
'

outros três ficaram feridos e

o último conseguiu escapar
ileso", informou o general
Luis Jacinto Mesa,
comandante da Polfcia
Nacional para o sudoeste
colomãano.
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