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Os lariches m,als gostosos da cidade.
Sanduíches frios e quentes, salgados,

pães de queijo crocantes, sucos e muito mais.
Tudo fresquinho e delicioso, a qualquer hora.

: Llnirned. Seu Plano, Sua vlda
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Dia pe sol e nebulosidade
variada, sem previsão
de chuva
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• EDITORIAL

,

; Cabe ao eleitor ficar de

olho, fiscalizar e, quando for
'O caso, denunciar. Esta

-,
. , .

sernan a marca o InICIO

: oficial da campanha e da

propaganda' eleitoral no

: país. Desde sábado passado
: e até o primeiro turno das
I

I eleições, no dia ,I o de

: outubro, candidatos, agen

: tes públicos e veículos de
. � �

I cornumcaçao terao que
,

: re spe itar uma série de
:
regras da legislação e lei

I toral para garantir que a

i igualdade de opor tun i-
I
I dades seja respeitada.
I Segundo a legislação, os
I
I

•

-

concorrência no mercado.
As demais publicidades só

serão permitidas com

autorização da Justiça
Eleitoral, em casos de grave
e urgente necessidade

pública, de acordo com o

Tribunal Superior Eleitoral.
O artigo 73 da Lei Eleitoral

prevê que aqueles que
desobedecerem tais de

terminações poderão pagar
multa de R$ 5.320.50 a R$
106.410.00 e os candidatos

poderão ter o registro ou

diploma cassado. Até agora,
o 'TSE já negou diversos

pedidos de publicidade.

I
� Está proibida a transferência de recursos da
Uni:Io a estados e municípios � exceção de situações

I de emergência ou calamidade pública
I

candidatos que ocuparem
I cargos públicos a serern

disputados nas eleições não

poderão se pronunciar em

1 cadeia de rádio e televisão,
conceder autorização para a

I
_

I realização de publicidade.I

! institucional dos atos, pro-

l gramas, obras, serviços e

I campanhas de órgãos pú
! blicos. A única exceção será

. a-propaganda de proputos e

[serviços que tenham
I
I

•

r

.. FRASES

Entre eles, o Programa
Universidade' paraolTodos,
Olimpíadas da Matemática,
Campanha contra as Quei
madas e Projeto Rondon. A
lei também determina que
durantes os três meses

anteriores às eleições, até a
.

'

posse dos eleitos, os agentes

públicos não poderão
nomear, contratar ou. exo

nerar servidores públicos,
salvo aqueles que ocupem

•

•
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•

c�rgos de confiança. Tam
bém é proibida a trans

ferência volu.ntária de
recursos da União aos

.estados e municípios e dos
estados aos municípios. A
exceção vale para os casos

em que os recursos forem

destinados, ao cumprimento
de obrigação formal já
existente ou para situações
de emergência ou cala
midade pública. Os veí

culos de comunicação
também não poderão" a

partir do último sábado,
tratar candidatos, partidos
políticos ou coligações de
forma privilegiada em seus

noticiários ou durante a

programação normal. As
emissoras de rádio e

televisão não podem vei

cular propaganda política,
ainda que paga, ou difundir

. . - ,; ,

opt ru a o c on tr ar i a ou

favorável sobre candidatos
ou partidos. As novelas,
filmes e minisséries também
não poderão fazer críticas

.
,

ou referências a candidatos
ou partidos. A imprensa
escrita, no entanto, poderá

,

opinar favoravelmente
sobre um candidato,' desde
que a

paga.

". - .

m a te rra nao seja

,

Mês festivo
'·Como em nossa vida

particular, em que aprovei
tamos o mês de' aniversário

I para refletirmos sobre nossa
, I

I vivência e nossas realizações,
da mesma forma, no mês de
aniversário de nossa cidade

I queremos, ao olhar para o

I passado e as realizações dos que
I por aqui passaram, ponderar
i sobre o que fazemos pelo pre
I sente e futuro de nossa cidade.

O mês de julho para Jaraguá
do Sul também pode ser um

•

momento de reflexão coletiva
, tanto para os jaraguaenses
(como para aqueles que um dia
escolheram esta terra para

,

vrver e amar.

I .

': Se nossos antepassados
fizeram a história que temos

hoje, nós cidadãos do presente,
fazemos a história de nossas

futuras gerações.
São 130 anos de tradição e

trabalho de um povo que dia a

•

•

o prefeito
Moacir Bertoldi

escreve às quintas
nesta coluna

dia se renova eacredita em sua

cidade" em seu progresso e em

sua preservação.
Quanto mais ouvimos as

his tórias de nossos an te

passados, apreciamos antigas
fotos ou lemos sobre a trajetória
dos povos que aqui um dia

, ,

chegaram , mais nos

orgulhamos de aqui estarmos,
atualizando esta história.

Ao refletir sobre o passado,
lembramos da importância de
nosso imigrante, vindo de tão

longe deste país, em busca de
um novo mundo , aquele que.'
desbravou onde nada havia. E
ao refletir sobre o presente ,

também não podemos nos

esquecer da importância dos

que ainda continuam

chegando a esta terra, soman

do-se a esta gente batalhadora.
Fundamental também é

lembrar da guerreira mulher

jaraguaense, no passado

constuindo nas colônias, CaIU
•

suas próprias mãos, ao lado de
seus companheiros, o que hoje
temos e somos ; no presente,
operárias das fábricas e in

dústrias, construindo para o

amanhã, provando que Jaraguá
é, sem dúvida alguma, a cidade'
da oportunidade.

E .a prova disso é o pro

gresso, a olhos vistos, que hoje
Jaraguá apresenta; destaque no
cenário es tadual e nacional,
cercada de indústrias e

empresas mundialmente co,

nhecidas.
A,' manutenção desta

,tradição e progresso para o

futuro e da chama viva do ideal

pelo qual nossos antepassados
lutaram, depende de todos nós.

Que este mês nos traga,
amigo jaraguaense, além das

comemorações, estas reflexões
e este orgulho de nossos 130
anos.

•

Aos nossos amigos animais ...
Este espaço é dedicado aos leitores para que

repassem suas, idéias, dúvidas ou frustrações.
Quero então, repassar minhas indignações e

dedicar este espaço hoje aos ANIMAIS.
,

Sou associada a AJAPRA - Associação
• •

Jaraguaense Protetora dos Animais, entidade
esta que tem COlUO objetivo primordial, retirar
animais abandonados na rua e da rua,

encaminhando-os à um novo lar. Fazemos o

possível e o impossível para ajudá-los, retirando
os destes locais e levando-os aos veterinários

também associados. Outros membros cuidam
das mensalidades, (10,00 por associado), outros
realizam o trabalho de divulgação que é feito
através do repasse de e-mails aos seus amigos,
familiares e aosmunícipes jaraguaenses a respeito
dos animais que estão para adoção. Olhando
por esta óptica, nos parece um trabalho fácil,
mas nos envolvemos emocíonalmente, afinal
estamos nessa por amor a esses pobres bichinhos
indefesos, até mesmo quem apenas os vê por e

mail fica completamente apaixonado por esses
amigos incondicionais dos homens.

Os animais são para muitos, anjos enviados
por Deus, que sempre estão ao nosso lado, nos
dando atenção e carinho sem pedir nada em

troca. Sãomaltratados e mesmo assim devotam
.

•

toda sua atenção aos homens. EstOLI falando aqui,
principalmente dos cachorros, que são os mais

encontrados 11as ruas. Por ironia do destino, são
os que mais amam e os que mais sào ignorados.
Para outros, os animais servem apenas COlUO

instrumento de trabalho, COlUO por exemplo os

cavalos, que em nossa cidade são utilizados para
carga e não recebem nenhum carinho ou

atenção. A AJAPRA já encontrou cavalos
abandonados em Jaraguá do SuL em situação

crítica, pois foram utilizados até o último suspiro,
sem agüentar suas próprias pernas. Há, ainda os que

• •

pensam que os arnmais servem apenas para

atrapalhar, para sujar, ... , para morrer! Os animais

servem para nos trazer alegria, nos tirar da solidão,
nos unir, nos dar carinho, nos dedicar todo seu

afeto! ! ! !

Outro fato. importante para ser comentado é

sobre o importante Projeto que tramita na Câmara

Municipal de Jaraguá do Sul, encaminhado pela
AJAPRA ao Vereador Ronaldo Raulino no ano

r

passado. Este projeto proíbe a entrada de circos em

Jaraguá com animais. Sabemos que muitas pessoas
vão dizer qU€ são os animais que trazem a' alegria
para o circo, mas se fosse assim, oCirco de Soleil não
seria uma máquina do circo, pois não utilizam
recursos animais em seus espetáculos. Esses animais
que "trabalham" para os donos de circo são

maltratados, têm seus dentes arrancados para não

morder os treinadores, apanham para fazer o que
eles querem, sem falar nos animais, como os

elefantes, onças e tigres, que são tirados de seu habitat
natural. Esse Projeto já foi aprovado elU grandes

,

centros, como: São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba,
.

'

Blumenau entre outras, e em Jaraguá está trancado
por falta de assinatura de alguns de nossos

vereadores que talvez acham um Projeto sem

viabilidade e sentido. Quero parabenizar os

associados da AJAPRA, não porque contribuem
CaIU os 10,00mensais, ou porque participam de uma

associação e urn dia poderão ser homenageados por
isso, mas simplesmente por amar esses seres tão

compreensíveis com uma forçamaior que o próprio
amor!!! !

Luciane Gisele Anacleto, Estudante de Ciências Biológicas
da Faculdade Jangada

,

Medo do Fracasso?
Estrondo de coisa que cai ou se parte; fragor;

estrépito; baque; ruína; mau êxito; malogro;
desastre. Essas foram somente algumas palavras
que encontrei que podem definir a famosa

palavra fracasso.Dez em cada onze profissionais
tem medo desta palavra, ou ainda pior, de ser

considerado um fracassado, um perdedor na
vida.

,

Assim quando algo dá errado vamos logo
rotulando pessoas ou situações e ao invés de

•

aprender com o erro ficamos um bom tempo
sofrendo, procurando culpados, como se o

fracasso fosse o pior dosmundos e nada nos traria
de bom. Vasto engano, meu caro leitor!

Vejamos alguns exemplos de pessoas que no

passado foram consideradas fracassadas, luas que
ao final deram uma grande volta por cima. Você
conhece as histórias abaixo?

"Não sabe representarl Ligeiramente calvo!
Dança.um pouco!" - Conclusões de um diretor
da MGM sobre Fred Astaire, um dos maiores

dançarinos o cinema mundial.
,

"E um compositor sem futuro", comentava
o professor de Beethoven.

"Despedido por falta de idéias." Essa foi a

justificativa de um jornal para demitir Walt

Disney Disney foi demitido por falta de idéias.
, Dá para acreditar?

,

"Ele é burro demais para aprender alguma
coisa." Este era o consenso entre os professores

,

,

de Thomas Edison, inventor da lâmpada entre

outras tantas coisas.
,

"Mentalmente lento, insociável e eternamente
mergulhado em sonhos imbecis." Era o que dizia o

relatório dos professores de Albert Einstein, que
não falou antes dos quatro � não leu antes dos sete

a110S de idade, ou seja, se até hoje você mallê ou
•

escreve, fique feliz! Você pode ser um gênio!
Como vimos até grandes personalidades tiveram

, ')
.

seus dias de fracasso, então porque tanto medo em

'relação ao tema? O fracasso faz parte da vida de

qualquer profissional e a diferença entre sucesso e

fracasso está justamente na sua resiliência, que nada
mais é do que a capacidade de enfrentar as

adversidades sem se deixar abater: Quanto mais

resiliente sou, maiores minhas chances de aprender
logo C0111 os fracassos'e utilizar esse aprendizado em
,meu favor.

Na próxima vez que algo der errado e você sentir

vontade de virar avestruz para poder colocar a cabeça
dentro do buraco lembre-se de que a vida na,
verdade está lhe ensinando alguma lição. Cabe a

você tentar decifrar a mensagem, aceitar o que já
passou e encontrar a solução do problema e não

criar mais problemas dentro do problema, o que vai
gerar mais problemas e aí... Ajam problemas!

Não tema o fracasso! Pois as palavras bom

resultado, êxito e resultado feliz, são sinônimos de
sucesso.

. Paulo Araújo , palestrante e escritor
Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25 linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e
mail redação@jornalcorreio�opovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep
89251 200, Caixa Postal19. E obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).

\

"A Ornela cumpriu uma grande função: as gordinhas estão se sentindo

gostosas"
.Vera Holtz, sobre sua personagem em Belíssima, em entrevista ao Faustão, da Rede Globo
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CELSO MACHADO

� Dez pessoas foram
ouvidas em sessões
abertas ao público
no Legislativo

}ARAGUÁ DO SUL- A CEI

(Comissão Especial de

Inquérito) que apura denúncia
de irregularidade na aplicação
da Lei de Dação, com suposto
favorecimento à empresa

Viação Canarinho na quitação
de dívidas com o ISS no valor
de R$ 194 mil, está próxima de

produzir relatório final.
Instalada em abril, a CEI já
ouviu dez pessoas, entre elas
servidores dos setores de
tribu tação de fiscalização da

prefeitura, secretários muni

cipais, um diretor da empresa,
o ex-prefeito Irineu Pasold

(PSDB) e o atual, Moacir
Bertoldi (PL). Ontem, o

presidente daCEI, Pedro Garcia
(PMDB) , . depois de nova

reunião da comissão realizada
na segunda-feira, adiantou que,

•

•

CESAR JUNKES
, " ..

juntados à denúncia formulada

pelo secretário geral do PSB,
Emerson Gonçalves, já soma

mais de 350 páginas. Indagado
sobre a não convocação do

próptio autor da denúncia,
Garcia disse que, a princípio, a

presença dele na CEI seria

desnecessária visto que

Gonçalves já teria municiado a

comissão com todas as infor

mações sobre a suposta ir

regularidade quando proto-.
colou o pedido de investigàção
no Legislativo. Recentemente,
o secretário do PSB reiterou que
mantém disposição de levar o.

assunto à Promotoria Pública e

ao TCE (Tribunal de Contas do
Estado) caso as investigações
levem a inocentar o ato

protagonizado pelo Executivo.
O vereador Rudolfo Gesser

(PP), um dos signatários do
requerimento que levou á

criação da CEI e que dela se

afastou por entender que o

relatório seria pela absolvição
do prefeito Moacir Bertoldi

(PL), também já disse ,que

pretende fazer o mesmo.

,

Em 2002, eleitor de Jaraguá
•

deu votos para 338 candidatos
Diretor disse estar surpreso
com tolerância da vigilância'

po I iIica@jornalcorreiodopovo.com.br

•

,

}ARAGUÁ DO SUL- O
vereador Ronaldo Raulino .

(PL), candidato a deputado
federal, vai usar na campanha
argumentos que, acredita,

•

levará muitos eleitores a

refletirem sobre candidaturas
"de fora", que acabam preju
dicando o município e região

.

no que toca a represen-
tatividade parlamentar na

Assembléia Legislativa e

Câmara dos Deputados. Cita,
por exemplo, as eleições de
2002. "Só em Jaraguá do Sul,
houve votos para 112
candidatos a deputado federal
e para mais 226 candidatos \a
depu tado estadual", exern

plific a o vereador, acres

centando que) no total, as

urnas do município regis
traram 32. 863votos em

desfavor de candidatos locais.
No caso des federais, num
universo de 60.694 votos,

,

candidatos de outras cidades
levaram 22.248 votos, ou 370/0
dos votos bons. Na disputa
pela Assernbléía, os "de fora"
receberam 10.615 votos de
um total de 60.659, ou 180/0
dos votos válidos. "A
sociedade, cobra, e com razão,
mais trabalho dos parla
mentares, entretanto, esta

mesma sociedade deveria

participar de forma mais

contundente na hora de
votar", entende Raulino. De

novo, o vereador usa dado

•

pela secretaria estadual da
Faz end a. "Sabemos que a

liberação do dinheiro agora
é uma questão de vontade

política, porque o governo

alega que não dispõe de

recursos", disse o deputado.
A desculpa de que o governo
não dispõe de recursos é

injustificável, entende o

parlamentar, já que a

Assembléia
.
Legislativa

recebeu na última semana um

projeto do Executivo que
pretende destinar cerca de

R$ 400 milhões para a SC

Parcerias, provenientes de
excedente de arrecadação.
"Se a arrecadação extrapolou

. - , .

as p r e v ts o e s , e pr e c is o
. . , .

rn v e s tt r nas areas pr i -

oritárias, em saúde, educação
. .

e segurança, e c umpr rr os
.. . ,

mvestirneritos que ja estavam

previstos", opina Dionei. Por
outro lado, o deputado
também vai pedir que o

Ministério Público do Tra
balho investigue denúncia
sobre os funcionários que
ainda estão trabalhando na

obra da escola. Segundo
consta, eles não possuem
carteira a s s in a d a, uma

infração grave da legislação
trabalhista.

.

Ontem, a gerente re-

gional de Educação, Deni
Rateck, garantiu que as obras
serão concluídas em agosto.
(Celso Machado)

\

.'

" !
•

A nova CNH
Detrans do país começam a emitir a nova Carteira Nacional d,';
Habilitação. O modelo adotado dificulta fraudes. Quem tiver _

documento antigo pode esperar o momento da renovação, Além
dos dados pessoais do condutor, o documento terá dois números
de identificação nacional e um estadual. Haverá ainda um códigjq,)
numérico de validação, composto por dados individuais de cada,
carteira. O novo modelo, aprovado em abril pelo Conselho.
Nacional de Trânsito, traz uma faixa holográfica bidimension�I"
semelhante à que é usada na nota de R$ 20,00. ;�

Mérito Lambe botas

•

O Ministério
do Esporte inscreveu o

atleta Ricardo Pereira no

programa bolsa-
atleta. Ele integra a

Associação Formigari de
Karatê e conquistou, no ano

passado, o quinto lugar no

campeonato mundial. O
vereador Jurandir Michels

(PV) interferiu a favor do
atleta, cuja documentação
será agora avaliada em

Brasília,

IJ ()
Em pelo menos um dos

'3'
cargos de confiança

"

criados pelo prefeito O)

Bertoldi, é notório o critérifl1
de "competência" do titulall,1
por certo usado para , ,J

justificar a nomeação: há
91

pelo menos trinta anos, el�Jb
tem sido um emérito puxa: c'
saco de todos os prefeitos' G
da cidade, não de graça,

'

claro. Fora isso, é um zeros
à esquerda no componente]
político.

\

·h

,

Pedro Garcia diz que comissão parte agora para parte final

possive lmente , a fase de

depoimentos esteja encerrada.
Os outros membros da
comissão já foram consultados
a respeito e, num primeiro
momento, a tendência; agora, é
partir para o relatório final, sob

. ,

a responsabilidade do vereador

e líder do governo na Câmara,
Ronaldo Raulino. Segundo
Garcia, a CEI, instalada 110 final
do mês de abril, está dentro do

prazo legal estabelecido para
concluir os trabalhos (90 dias

prorrogáveis por mais 45).
Depoimentos e documentos

Indevido
Tem vereadores de Jaraguá
do Sul já em campanha a

de�tado que ainda estão
utilizando os celulares

disponibilizados pela,
Câmara de Vereadores. O
procedimento é ilegal. Os

aparelhos são cedidos pelo
Legislativo- a conta, quem
paga, é o contribuinte- para
uso exclusivo no exercício
da função.

Em pauta 1
Proposta de Emenda à S.J

Constituição 333/04, que ".J
revoga os efeitos da .�
Resolução 21.702 do TSE'lb
extinguiu 8.528 vagas nas')q
Câmaras de 5.562 ,i')

municípios, em 2004, deveo
ser votada entre os dias 1 eI
e 14 deste mês. DeputadOj'Ij
Fernando Coruja (PPS) é

'J
um dos que defendem a

g

proposta, que inclui .8:)

:fdredução de meio ponto
percentual nos orçarnentosc
dos legislativos. 'cie

•

comparativo para indagar
sobre illves t irnen tos que
deveriam vir através de
emendas de parlamentares
bem votados não só no maior

município do Vale do Itapocu,
mas também em outras

cidades que fazem parte da

microrregião. "São R$ 5
milhões ao ano que cada um

dispõe para propor emendas ao

orçamento da União. Gostaria
de saber de cada um dos eleitos
a deputado federal ern 2002 e

votados aqui, para onde
direcionaram estes recursos."
Raulino disse que continua

,

trabalhando para que o

número de pretendentes à
Câmara dos Deputados seja
menor, conversando com cada
um deles (até ontem eram

quatro no total), embora
considere difícil convencer

algum dos pretendentes que,
se sabe, têm remotíssima ou

nenhuma chance de eleição.
Como o PL jaraguaense não

terá candidato à Assembléia

Legislativa, o vereador tenta.
consolidar Ulna possível
dobradinha com pretendentes
a deputado estadual, num

trabalho de "colaboração
mútua". Ontem, prazo final

para registros de candidaturas,
Raulino foi a Florianópolis
providenciar sua inscrição
oficial junto ao TRE (Tribunal
Regional Eleitoral). (Celso
Machado)

}ARAGUÁ DO SUL- O

deputado Dioriei Walter da
Silva (PT) esteve na terça
feira com o diretor geral da
secretaria estadual da

Educação, Júlio Wiggers,
cobrando providências
sobre a paralisação das
obras da Escola Estadual
Profes-sora Lilia Ayroso
Oechsler. O parlamentar
entregou ao diretor um

relatório fotográfico
mostrando a situação

, .

pre carla em que os

estudantes estão alojados.
Wiggers reconheceu que a

situação é em e rgenc ial
. ,

porque representa nscos a

saúde dos estudantes e

professores. Olh and o as
,

fotos que mostram as con-

dições precárias da cozinha
e os alimentos expostos,
sem espaço adequado para

, .

armazenagem, o secretano

se disse admirado de que a

vigilância sanitária ainda
n ão tenha interditado o

local, fato que ocorreu esta

semana eln Içara, em uma

escola que se encontra em

situação semelhante. Se

gundo o diretor, a emprei
teira não está recebendo, o

•

que impede a continuidade
da obra. De um orçamento,
de R$ 1,3 milhão, ainda não

foram empenhados R$
872,5 mil, e esses recursos

de -pe n d em de 'liberação

,
,

Esquecido?
E, afinal, aquele discurso
de início de mandato do
prefeito Moacir Bertoldi

(PL), sobre alternativas de
novas receitas sem onerar

o bolso do contribuinte, sai
ou não sai do papel? A
idéia era taxar empresas
que utilizam de vias

,

públicas (gás, telefone, TV
a cabo" Celesc). Vai ver
lembraram que o Samae,
autarquia do município,
também teria, de pagar.

Em pauta 2

•

A PEC rfcio fixa um número
de assentos, mas �
estabelece um teto máximul
para as Câmaras de \!
Vereadores. Pela resolução•

do TSE, um município qué I
tiver até 47.619 moradores I

!

• 1

•

conta com apenas nove

vereadores. Se a proposta
" _-1

em tramitação na Câmara
for aprovada, essa cidade

passará a ter direito até a

13 parlamentares.Prognóstico
Tem gente apostando: se

José Fritsch se eleger
governador e, por
conseqüência, a vice
prefeita Rosemeire Vasel
virar vice-governadora, o

que se vê hoje na prefeitura
de Jaraguá em termos de

desorganização gerencial
vai piorar, Porque ela,
dizem, ainda consegue dar
um rumo aceitável a

algumas ações internas em

meio à barafunda vigente.

Em pauta 3
Em Jaraguá do Sul, a In
resolução do TSE ceifou, :à'j
época, oito das então
dezenove cadeiras. Os
"cassados" esperam até 'q
hoje, como de resto em

.: 1
todo o país, a revogação dp
ato, na esperança de

. I
r \ ,

reaverem os mandatos, '!
interrompidos naquele ano:
Mas essa será outra ;"

batalha, porque a emenda lj
não prevê a volta deles, �. t

Fala sério
Aliás, nada de novo como

resultado dessas pencas
de partidos que se juntam
com o objetivo único de
ganhar eleição. Depols..
descobrem que para
funções de fundamental
importância na gerência da
coisa pública, é preciso
competência. Na prática e

não apenas a

"competência" ditada pela
cota de cargos distribuídos
com base no desempenho
nas urnas.

" 1

Homenagem �)"

Em sessão deliberativa �(.

realizada na terça-feira, o

Senado aprovou projeto de)
lei da Câmara dos 111

Deputados que institui
,

nova data comemorativa -9:9
"Dia do Radialista". A

'j

proposta, de autoria do .,
deputado Sandes Júnior

'

(PP-GO}, determina o dia 7
de novembro, data de 11

nascimento do compositor!
músico e radialista Ary .;t

Barroso, '11

,

It,:'
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• POUCAS & BOAS

Recuo
Líder de governo em Barra Velha, Oalete Vieira (PFL) protocolou
requerimento pedindo que seu nome fosse retirado do projeto
contra o nepotismo, assinado também pelos vereadores Oléias
Nogarolli e Claudemir Matias, ambos do PMOB. O projeto iria a

votação na sexta-feira, mas como a Lei Orgãnica exige três
assinaturas, foi retirado da pauta de votação. Vieira alega ter sido'

: pressionado pelo diretório do PFL, partido do prefeito Walter
: Zimmermann, que tem mulher, filha, genro, nora e sobrinhos

empregados na Prefeitura.

I

I
I
I

I
I
,

, I

i
,

I
I
I
,
I
I
,

I
I

Abaixo-assinado 1
Os agricultores de Guaramirim,
que residem ao longo da SC 413,
nos bairros Rio Branco e Barro
Branco, entregaram na terça-
feira um abaixo-assinado com

cerca de 100 assinaturas para o

presidente da Câmara de
Vereadores, Marcos Mannes

(PSDB). Querem que os

vereadores intercedam junto ao

Executivo na busca de uma

soluçâo com relaxação a cobrança
de taxas e impostos pela
Prefeitura.

•

Abaixo-assinado 2
"Nós continuamos recebendo o

carnê do IPTU. Isso está se
, arrastando há cinco anos e a

administração sabe que nós

pagamos o ITR (Imposto Territorial
Rural), mas mesmo assim temos

que vir pra cidade passar em um

cartório, tirar cópias de
documentos de nossas terras, e ir
até a prefeitura e novamente

comprovar que somos

agricultores, além de ter um gasto
de mais de R$ 30 reais em taxas",
desabafou Arno Girardi, um dos

agricultores, reclamando também
da cobrança da taxa de limpeza
pública que, segundo ele, não é '

feita nos bairros do interior. Os
/ vereadores Jorge Feldmann (PP) e

Evaldo Junckes (PT) já haviam
apresentado indicações solicitando
providências neste sentido.

, .

Extras
Vereadores de Blumenau

aprovaram esta semana projeto de
emenda à Lei ,Orgânica que acaba
com a remuneração dos
vereadores nas sessões
extraordinárias convocadas pelo
Executivo durante o recesso

parlamentar. Foram onze votos
contra dois. A iniciativa foi do

presidente da Câmara, Marco
Antônio Wanrowsky (PSDB), com a

proposta subscrita por mais nove
vereadores. Na última convocação
extra do Legislativo, em meados de

, dezembro, cada um dos 14
vereadores recebeu R$ 5,4 mil por
quatro dias de trabalho. O custo
total da convocação extraordinária
- na qual foram votados 39 projetos
- foi de cerca de R$ 80 mil.

Reunião
Prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL) se reuniu
ontem com os 29
diretores e professores
responsáveis pelas
escolas municipais de
Guararnirim. O
encontro definiu que as

férias escolares serão
de 17 a 30 deste mês,
período em que os "

professores estarão

participando de cursos

de 'formação, entre os

dias 24 e 27, Também
foram discutidos
temas como Censo
Escolar, entrega de
merenda para o

sequndosernestrê,
,

relação de patrimônio,
15° Festival de Dança,
desfile festivo do dia
28 de Agosto,
aniversário do

município, plano de

carreira, e o roteiro do
•

Onibus da uteraiura.

Encontro
Candidatos a deputado
estadual e federal da

aliança "Todos por
Toda Santa Catarina"
se reúnem hoje em

Florianópolis para
discutir estratégias. No
Vale do Itapocu, a

coligação tem como .'

candidatos a deputado
estadual Carlos
Chiodini (PMDB),
Carione Pavanello
(PFL) e Bernadete
Hillbrecht (PPS), os

• dois últimos
vereadores de Jaraguá
do Sul e Corupá,
respectivamente. Já à
Câmara Federal,
nenhum dos partidos
terá candidato na

, -

reg lao.

Agenda
Candidato a deputado
federal pelo PT na

região, o professor
Sebastião Camargo
cumpre agenda hoje
em São Francisco e

Barra do Sul, onde se

reúne c0I'D lideranças
comunitárias e

,

empresariais. A noite,
conversa com

professores e alunos
da Wniville, em

Joinville. Desde a
,

homologação de sua

candidatura, Camargo
iniciou roteiro de
visitas aos municípios.
•

E a primeira vez que o
,

petista disputa ,cargo
eletivo, em dobradinha
com o deputado' Dionei
da Silva, candidato à

, reeleição,

,

,
I
I

I
I

,

,

•

,

Fora
Prefeito Volnei Morastoni (PT)
decidiu exonerar 500 ocupantes de
cargos comissionados na

prefeitura de Itajaí. O corte vai

Rroporcionar uma economia de R$
1 milhão por mês somente com

folha de pagamento. E, até o final
,
do segundo semestre, o petista
deverá reduzir outras 200 vagas.
Ainda assim, o quadro de

,
funcionários será de seis mil
pessoas. A justificativa para o

inchaço nem precisava ser dada: '

contemplar os 11 pártidos da

afiança que elegeu o prefeito. Esse
filme eu já vi!

•

•

I

O CORREIO DO POVO
"

r

LANÇADA A CAMPANHA: COORDENADOR REGIONAL CONTATOU ONTEM MESMO PETEBISTAS
•

I

•

CAROLINA TOMASELLI

.... Coligação repetida na

disputa proporcional
terá Ivo Petras e Luti pela

. . �

rrncrorreçrao

}ARAGUÁ DO SUL - O
movimento liderado pelo
deputado estadual SérgioGodinho
(PSB) direcionado a uma aliança
com o PT não prosperou e o

presidente estadual da sigla,
Antônio 'Carlos Sontag, é

candidato a governador. O

partido fechou aliança com o PTB,
que indicou o vereador Braz Ron

cáglio, de Blumenau, como candi
dato a vice-governador na chapa.
A vaga ao Senado ficou com o

,

PSB, que optou pelo vereador Izio
Inácio, oHulk, de Criciúma. Todas
as candidaturas foram registradas
ontem, no prazo limite.

A coligação será repetida na

disputa proporcional, represen
tada no Vale do Itapocu pelo ex-

I

vereador Ivo Petras Konell, can-
didato a deputado estadual, e pelo
presidente do PSB de Jaraguá 'do
Sul, Luiz Hirschen, o Luti, à

Câmara Federal. Ambos foram a

Florianópolis ontem para fazer o

registro de suas candidaturas. O

,

CESAR JUNKES

Gonçalves: "Desta vez não vamos chacoalhar bandeira para ninguém"
\

PTB não vai lançar candidatos na integra a base de apoio ao governo
dó prefeitoMoacirBertoldi, do PL,
que terá como candidato .a depu
tado federal o vereador Ronaldo
Raulino .

Segundo Gonçalves, a aliança
PSB/PTB terá 50 candidatos a'

deputado estadual e 25 a federal.
"Se cada um dos 25 candidatos
fizer uma média de 7,6 mil votos,

. ,... ,
.

regiao, por ISSO ontem mesmo '0

coordenador regional 'do PSB,
Emerson Gonçalves, iria tentar

contato com o presidente do PTB
de Jaraguá do Sul, pastor Jair
Alexandre, e o vereador Terrys da

, ,

Silva (PTB), para articular apoio
aos candidatos da aliança e a

Sontag. No município, o PTB

,

•

nós (o PSB) elegemos dois
deputados federais e quatro
estaduais, que é ametadopartídd]
informou. Hoje o PSB eS%í,
representado na Assembléia pero
deputado, Sérgio Godinho e, Kit

,

. Câmara Federal, por 29 deputados,
nenhum de Santa Catarina. No

,

plano nacional, o partido pretende
eleger 40 deputados federais,
número que s€gundo Gonçalves
poderá chegar a 60 até o dia 1o d�

janeiro, "quando vai haver �
,

transferência de, candidatos
eleitos por partidos que nãó

atingiram a cláusula de barreira":
De acordo com os cálculos

feitos pelo partido, a cada 190 rriil
votos, a coligação elege um

,

deputado federal e, a cada 90 mil,
ganha uma vaga à Assembléia.
"Não tenho dúvida de que com

essa decisão de optar pelo partido
e não pelo poder (em referência à
candidaturaprópria), o PSB vai ser
um dos dez partidos que vai
conseguir superar a cláusula de.
barreira e sobreviver", completou
Gonçalves, que vai coordenar a

campanha de Sontag nos 2'7
municípios da região Norte ónde
o partido está constituído. A

aliança terá direito a seis minutos

e meio de propaganda diária em

rede de televisão.

, ,

Relator afirma que trabalhos da comissão continuam no recesso

" ,

Definidos candidatos ao Governo do Estado de Santa Catarina

GUARAMIRIM - "Estamos
no recesso, mas os trabalhos
estão em andamento", afirmou
ontem o líder do Pp, vereador
Alcibaldo Germann, relator da
Comissão Especial criada para
analisar a emenda que altera

dispositivo e dá nova redação à

Lei Orgânica e ao Regimento
Interno do município. Na
última sessão antes do início

'do recesso parlamentar, na

quinta-feira, o presidente da

Câmara, ,Marcos Mannes

(PSDB) decidiu prorrogar por

FLORIANÓPOLIS (CNR) - A
campanha política começa
oficialmente hoje, com- o

registro dos candidatos a

presidente da República,
governador,

.

senadores,
deputados federais e estaduais.
O prazo terminou às 19 h de

\
ontem (5) e, como sempre, os

partidosdeixaram para a última
hora o registro de seus

candidatos no TRE/SC. Em
Santa Catarina, não houve

grandes surpresas e oito

candida tos' dispu tarão o

Governo do Estado. O primeiro
a registrar seus candidatos foi o
Partido Social Democrata,
Cristão. (PSDC) que sai de

30 dias o prazo para deliberação enfático ao lembrar que as
,

e votação dos dois projetos. emendas serão apresentadas à
"A comissão não se reuniu LO e RI "existentes", e não

ainda, mas isoladamente mais a um novo texto, que foi
estamos ,conversando com os redigido por empresa de asses-

vereadores, incentivando eles soria jurídica contratada pela
Câmara, a um custo de R$ 14
mil. O anúncio foi feito na

semana passada pelo pre si

dente da: Casa, que. decidiu
atender pedido das bancadas do
PP e PMDB, depois de ter

rejeitada as seis emendas de sua

autoria, já que elas seriam

incorporadas à nova redação,

,

a entrar' com emendas",
informou Germann, que junto
com os vereadores João Deniz
Vick (PMDB) , presidente, e

Evaldo João J unckes (PT),
membro, formam a CE, que
terá de 1 o a 31 de agosto para

apreciar e exarar o parecer sobre
os projetos. O relator foi

•

chapa pura com Sésar

Alvarenga, para governador,
Genésio Adolfo da Silva, para
vice e João Ary Mendes, para o

.

senador. 'A maior coligação
"Todos por Toda Santa
Catarina" que reúne PMDB/
PSDB/PFL/PPS e mais quatro,
partidos pequenos terá Luiz

Henrique da Silveira (PMDB)
ao governo, Leonel Pavan

(PSDB), vice e Raimundo
Colombo (PFL), senado. Já a

coligação ''A Força do Povo",
formada por PT, PL, PC do B e

PRB registrou José Frisch (PT),
Rose Vase l- (PL) e Luci
Choinacki. Os três" aliás,
fizeram questão de comparecer

ao TRE/SC, no meio da tarde,
para' protocolarem as

candidaturas. Outro candidato

que- apareceu foi Manoel Dias
.

,

(PDT), que encabeça chapa pura
do partido que terá Gui Pereira,
COIUO vice e o bispo Pedro Flori
Ramos, ao senado.

Já a coligação "Salve Santa

Catarina!", que reúne pp,PV
Prona e PMN, vai de Esperidíão
Amin e Hugo Biehl (PP) e

Gerson: Basso (PV). Um dos

partidos mais cortej ados nas

últimas conversas, o PSB,
acabou saindo somente com o

.

PT do B e formam, agora, a

coligação "Por uma nova Santa
Catarina". A chapa majoritária

o que, 'segundo os vereadores,
era inconstitu-cional. Além

,

disso, alegavam que o novo

texto suprimia de-zenas de

artigos da LO vigente. "Inclu
sive, o nosso Regimento Inter
no tem emendas de 1990, assim
como a Lei Orgânica. Eles vêm
sendo atualizados a cada

legislatura", frisou Germann,
As férias dos vereadores
terminam no dia 31 deste mês

e a primeira sessão deve ser

realizada já no dia 1 o de' agosto,
uma terça-feira.

\

•

é encabeçada por Carlos Sontag
(PSB) e terá Braz Roncaglio (PT

,
'

do B), vice e Izio Inácio (PSB),
senado. Quem sai também com

chapa - pura é o PTC que
registrou a chapa Elpídio Neves,
Beatriz Pereira e Osmar Pickler,

Finalmente, o PSTU e Pso!
disputarão a eleição majoritária
com João Fachini (PSOL),
Clausmar Siegel (PSTU)' e
Gilmar Salgado (PSTU).

Se porventura o partido
tiver esquecido de protocolar
algum nome ontem, o próprio
candidato pode fazer o registro
de sua candidatura. O prazo para
protocolo individual vai até
amanhã (7), àSl19 horas.

•

I'
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• CORREIO ECONOMICOPREÇO: BANANICULTORES QUEREM ESTABILIDADE
•

Crescimento de vagas
o emprego da indústria brasileira cresceu 0,46% em maio na

comparação com abril deste ano. O resultado representa o quarto
'

mês consecutivo de expansão do pessoal empregado, segundo
informou ontem a Confederação Nacional da Indústria (CNI). O
número de trabalhadores ocupados na indústria cresceu 1,14%
em relação a abril de 2005. Nos primeiros cinco meses deste
ano, o emprego industrial expandiu 0,86% em relação ao mesmo

•

período do ano passado.Todos os indicadores industriais

(vendas reais, horas trabalhadas na produção, utilização da

capacidade instalada e pessoal ocupado) apresentaram
crescimento em relação a abril. S,egundo os economistas da

-

entidade, as vendas industriais aumentaram estimuladas pelo
fortalecimento do consumo interno. O faturamento da indústria i

,

subiu 0,730/0 frente a abril. Em comparação com maio de 2005, '

a alta é maior, de 4,550/0.

\

KELLY ERDMANN RIZICULTURA
Ao' contrário do que

acontece com a produção da

banana, a do arroz não enfrenta
•

problemas por causa da

estiagem. Pelo menos até agora,
a falta de chuvas auxilia os

agricultores que estão no

período de limpeza, das
arrozeiras. Conforme explica o

técnico agrícola da Epagri
•

•

guaramirense, Geovani Porto, a
seca pode apenas atrasar' a

semeadura, programada para
ocorrer entre os meses de agosto
e novembro.

Quanto ao preço praticado
pelos compradores das safras do

grão, ele explica que há vários

indícios de aumento a partir do
próximo ano. Atualmente para
cada saca de 50 kg os produtores
recebem cerca de R$ 17,50, dois
reais a mais do valor pago em

I� Estiagem impede os

,produtores de adubar

(� terra, o que reflete
, rOo tamanho da fruta

:'(

'II CORUPÁ/GUARAMIRIM/
MASSARANDUBA - A seca que
•

atinge Santa Catarina há pelo
I

•

�

menos tres meses começa a
("

·

prejudicar o cultivo de banana.
,

E que com a falta de chuvas, a
,

ftuta fica menor e, por conse

.qüência, os produtores pre
cisam de mais quantidade para
encher as caixas de 20 kg,
vendidas atualmente por cercad

de R$ 10 (caturra) e R$ 20

'branca).
De acordo com o secretário

de Agricultura e Meio Am
biente de Corupá, Julio César

I Dominoni, a estiagem é preocu

pante, porém, a situação da
bananicultura ainda não é

dramática. Os produtores rezam
I para que comece a chover, de
.preferência com precipitações
,moderadas e constantes, para

- .

que possam adubar a terra
\

·
normalmente. O problema é

que sem os adubos o tamanho
I

110 cacho diminui e reduz o peso
final da fruta.

Se por um lado a situação
dificulta a produção em quanti
dades esperadas, por outro, a

pouca oferta levanta os preços.
Mas, para o secretário Domi-

t Rani seriamelhor que os valores

-chegassem à es tabilidade,
I consolídados durante todo o

Indústria SC
As vendas reais da indústria
catarinense cresceramtz.as's

. -
'

em maio na comparaçao com o

mês anterior, divulgou a

Federação das Indústrias
ontem. A recuperação foi
reflexo de fatores como o maior
número de dias trabalhados, a
leve reação do dólar e a '

abertura de novos mercados .•

Morte anunciada
. ,

'!lJIo
a

,",o ':.. .

.'
•

•

Lançada em junho de 1994, a nota
de R$ 1 deve desaparecer,
gradualmente, das mãos dos
brasileiros. O Banco Central (BC)
pretende pôr mais moedas no

I

mercado. No entanto, não há prazo I
,

para a troca, de acordo com o I
,

diretor de Administração do BC, :
João, Antônio Fleury.A iniciativa, I

conforme' Fleury, ajudaria a i
I

sociedade a reduzir as
dificuldades com a falta de troco e

ainda abriria espaço para uma ,

-
'

queda dos custos de produçao dos : !

meios de pagamento.

.
.

. .

Na balança
No entanto, os números

positiv'tls de maio, em relação a

abril não foram sqflcientes para
reverter o fraco desempenho
das vendas em 2006. Houve

queda de 1,2% na comparação
mensalcom maio de 2005 e, no
acumulado do ano, os números
também continuam negativos:
retração de 6,02% de janeiro a

,

,

I
• • •

malo e cinco reais a menos

daquele estabelecido como base
•

pelo governo, por exemplo.
Porém, mesmo assim ainda é

considerado baixo em relação ao
. ,

de 2004, quando os rizicultores

ganhavam R$ 32 pela mesma

quantidade.
Conforme I Amanntino

Dall'Agnol, secretário de

Agricultura de Massaranduba,
as perspectivas das indústrias de
beneficiamento da região são

.
.

positivas. Mas, ele comenta que
a realidade vivenciada no Brasil

poderia ser melhor se o custo

dos insumos baixassem e o

poder público facilitasse os

créditos bancários. "Depende
da boa vontade dos políticos",
finaliza.

'

Mudança
A mesma preocupação com o

troco levou a instituição financeira I
a mudar o atual Sistema de guarda

'

,

e distribuição do dinheiro em i

circulação no país. Conforme
Fleury, o recebimento e a i
distribuição de notas e moedas do i
sistema financeiro passará a ser :
feito, exclusivamente, pelos
próprios bancos. O primeiro teste I

começou a ser feito ainda no i.nício :
de abril, quando o Banco do Brasil :

,

(BB) assumiu a responsa-bilidade :
,

total por esse serviço. No futuro, a :
instituição quer que outros bancos :
possam fazer o mesmo serviço -.

.

hoje realizado com exclusividade ,
•

pelo BB. Além de receber, guardar'
"

e distribuir- o dinheiro, os bancos
também passarão a ser

responsabilizados pelo
processamento das notas e

moedas em circulação,

•

maio.

Cenário
A FlESC mantém a

preocupação manifestada nos

últimos meses com o setor

produtivo catarinense porque
os fatores que levaram à

retração da produção e das
vendas não mudaram. Entre
eles a perda de rentabilidade
nas exportações em função da .

'taxa de câmbio, a forte entrada
de produtos importados no

mercado nacional e o declínio
das vendas de alimentos para o

exteri o r.

,
.

.

Ernesto Melchitt diz que está impossível viver apenas da agricultura .

,

E o que o produtor Ernesto
Melchirt também deseja. Ele é

dono de uma plantação de cerca
de quatro mil pés de banana,
mas afirma que está impossível
viver apenas da agricu�ura por
causa dos preços baixos. Outro

problema é o. gasto anual com
os insumos. Só de adubo
Melchirt compromete R$ 800

a cada safra, dinheiro que depois
falta para o pagamento do
restante das contas. Da mesma

maneira, outros produtores
enfrentam estas limitações em

Corupá, que hoje tem mais de
,

sete milhões de pés de banana,
cultura responsável pelo
'sustento da maioria dos
habitantes do município.

,

�1ano.

,

,

,
,

,

.Faculoades oferecem vagas remanescentes do, vestibular A

• INDICADORES ECONOMICOS
dia 17 e seguem durante uma

semana. Informações: 3373-
2000.

Cursos: Administração em

Marketing, Administração em

Recursos Humanos, Ciências
Contábeis, Direito e Tecnologia
emRede de Computadores. (Kelly

. Erdmann)

Tecnologia em Mecânica (40);
Superior de Tecnologia em Infor
mática (50); Superior de Tecno

logia Têxtil (40); e Direito (40).
FAMEG

c'
, Industriais, Marketing de Varejo,

Comércio Exterior, Gestão em

Logística e Gestão Financeira.
I

Todos os cursos têm 50 vagas

disponíveis.

JARAGUÁ DO SUL/GUARA-
,

MIRIM - Quem perdeu o prazo
·

para garantir uma vaga no ensino
·

superior por meio de vestibular,
'1

ainda tem chances de fazer parte
\ do grupo de universitários

,

,

,

• I ,

DOLAR (EUA) COMPRA VENDA EURO I

COMERCIAL. 2,198 2,220 11 COMPRA VENDA

PARALELO 2,270 2,397 11 2,794 2,796 ie,

TURISMO 2,127 2,280 11
PESO (Argentina)

I 0,710
.

0,710

•

AFaculdadeMetropolitana de
Guaramirim também realiza

processo seletivo especial até 7 de

julho. Já as matrículas iniciam no

UNERJ
Sem custos para o candidato,

o seletivo daUnerj tem inscrições
abertas até sexta-feira, 7. Os

•

Ingressantes neste semestre.
\

J� ROUPAN§A
'

"

FATEJ
'De acordo comMiro Langer,

, ,
'

,

coordenador de Marketing da

.Fatej agora é hora de garantir o
,

i
nome na lista de vagas

· remanescentes. Até o dia 21 de
1; ,ju1110 os futuros calouros podem
preencher a ficha de inscrição na

, secretaria da Fatej, na Rua Dom
•

Bosco, sin, Bairro Vila Lalau. O
:' custoédeR$15.Asmensalidades

PONTOS OSCILAÇÃO
" BOVESPA 36.378 -2,65%
" DOW JONES (N. York) 11.151 -o 680/0

Ie MERVAL (B. Aires) 1.700 -1 470/0

Ie NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,39%

0,695

,

interessados devem apresentar
certificado de conclusão do ensino -

médio ou diploma de curso

superior, histórico escolar, carteira
de identidade e CPF. Para

,

R$863,55
I

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Dentro do programa de inclusão social, a WEG comunica que está aberto
o cadastramento para pessoas portadoras de deficiências. Interessados

, devem se dirigir
ao Recrutamento da WEG .

..". '" .

participar e necessano procurar o

Serviço de Atendimento ao

Estudante (SAE), 110 Bloco ''/\',
-

das 8h30 às 11h30 e das 16h às
_

21h. O resultado será divulgado
até o dia 10,. Outras informações:
3275-8200

Cursos e vagas: Adrninis

tração (50); Administração com

habilitação em Marketing (50);
Arquitetura e Urbanismo (30);
Superior de Tecnologia em

Eletrônica (40); Superior de

Tecnologia emGestão de Recursos
Humanos (50); Superior de

• LOTERIAS
•

Horários
2ª e 4ª - a, partir das 7h-30
3ª e 5ª - a partir das 13h

•

-

para todos os cursos oferecidos
, tem preço fixado em R$ 380
: (integral), quem pagar até o dia 5

.

de cada mês, ganha desconto de
R$ 57. Além disso, a Fatej conta

· com bolsas de estudo do Prouni,
Artigo 170, Fies e Crédito
Educativo. As aulas iniciam em 2

· de agosto.
Cursos: Gestão ern Recursos

I

Humanos, Gestão em Processos

concurso: 777
02 -14 - 23 - 28:�50 -'56:;_,

•

Requisitos: Idade mínima 18 anos •

•

Documentos necessários:
.- Ensino Fundamental
- Carteira de trabalho
- Identidade
- CPF
- Comprovante de residência na micro-região de no mínimo 3 meses.

concurso: 04050
1 ° Prêmio: 01.895
2° Prêmio: 45.118

. 3° Prêmio: 52.483
4° Prêmio: 12.900
5° Prêmio: 03.493

concurso: 634
04 - 11 - 12 - 13 - 16 - 19 - 21

28 - 31 - 36 - 47 - 48.- 51 - 52-

59 - 70 - 83 - 85 - 89 - 94
•

WEG Equipamentos Elétricos S ..A.
Av. Pref. Waldemar Grubba, 3300 - Jaraguá do Sul/SC

www.weg.net .

,

•
•

••

,
\ Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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QUINTA-FEIRA, 6 de julho de 2006 •

• OCORRÊNCIAS POLICIAIS

Acidente
Uma colisão entre moto e carro deixou uma adolescente ferida na

manha dessa terça-feira. A jovem S.M.S., 27 anos, dirigia a moto
Honda CG 125, placas MCQ-3809, na Rua Felipe Frenzel, Bairro
Centro, quando o veículo Ford Courier, placas LZX-0305, saiu
do estacionamento dos fundos da loja Milium,onde aconteceu a

batida. O condutor do carro Sr. J.D., 59 anos, diz não ter visto a

moto. No acidente a menor A.C.G., 17 anos, que era passageira
da moto, sofreu fratura no pé esquerdo e foi levada ao Pronto
Socorro do Hospital São José.

Arrombamento I
Foi arrombada a janela de
uma casa, localizada na Rua
Erwina Menegotti, e furtaram
vários produtos. O crime
aconteceu na tarde dessa
segunda-feira. Segundo o.

proprietário da residência,
os bandidos reviraram os

cômodos e furtaram um

estojo com 36 CDs, uma
jaqueta jeans, diversas jóias
e relógios.

Arrombamento II
A loja Oidéia Modas,
localizada na RU,a Walter

Marquardt, Bairro Vila Nova,
teve a fechadura da porta da
frente arrombada na noite de

segunda. Os ladrões

desligaram os alarmes e

furtaram um casaco jeans,
marca Sawry de cor preta, e

R$ 10,00 reais de troco do
•

caixa.

Atropelamento
o ciclista A.C.S., 18 anos, foi
atropelado na Rua Waldemar
Rau, Bairro Vila Rau. Ele"foi
atingido pelo veTculo Fiat;
Premio, placas LYH-6046,
conduzido pelo Sr. S.A.K., 47
anos. O acidente aconteceu

por volta das 14h de terça
feira. A.C.S. foi levado ao

Hospital com ferimentos
.

leves.

Furto em casa
Foram furtados de uma

residência na Rua Adão

Noroschny, Bairro Vila Lenzi,
,

um aparelho 'de OVO marca

Magnavox e um aparelho
,
celular marca Motorola. O
furto aconteceu na tarde
dessa terça-feira.

Arrastão
Furtaram de uma casa na

Rua Maximino Beber, Bairro
Santo Antonio, um colchão
ortopédico, dois criados
mudos, uma cômoda, um
espelho, um! filtro de água,
um balcão de pia de
mármore e um armário com

espelho. O crime aconteceu
na manha dessa terça-feira.

Pela janela
Arrombaram a janela de uma

casa na Rua Exp. Antonio
Carlos Ferreira, e furtaram
duas pulseiras de ouro, duas

gargantilhas de ouro, três
correntes de ouro, uma
abotoadura de ouro e um

notebook. O furto aconteceu às
15h de segunda-feira.

Furto em veículo
Foi furtados de dentro do
veículo Peugeot Partner,
placas NCZ-0792, um aparelho
celular Nokia e R$ 800,00
reais. O crime aconteceu por

. volta das 6h do último

domingo. O veículo estava
estacionado �a garagem de
uma casa na Rua Victor

Rosemberg, Bairro Vi lib Lenzi.

Sumiu'
Foi furtado um par de tênis
Nike Shox de cor prata com

preto. O tênis estava na frente
da porta de uma residência na

Rua André Voltolini, Nereu
Ramos. O furto aconteceu
nesse sábado.

Apreensão de
arma ilegal
Policiais, Rodoviários Federais

apreenderam terça-feira à

tarde, no Km 6 da BR 470 em

Navegantes, uma pistola
marca Taurus calibre .38 em

poder de quatro ocupantes de
um Ford Mondeo de "

Pomerode-SC. Dois detalhes
chamaram a atenção dos .

policiais: a arma tinha a ponta
do cano preparada para

.

, adaptar silenciador, e embaixo
do banco naseíro foi
encontrado um capuz preto tipo
"ninja", objeto muito usado por
bandidos para esconder o

rosto em assaltos. Após
consulta ao sistema,
constatou-se que J.A.S, 25
anos, possuía mandado de

prisão em aberto, e A.C.L, 26
anos, estava em liberdade'
provisória. Juntamente com os

outros ocupantes do veículo,
H.C, 23 anos, e F.Z, 28, foram
levados à Polícia Civil local
onde responderão também por
porte ilegal de arma.

• FALECIMENTOS'
Faleceu às 16:45h do dia 04/07, o senhor Rudolfo Koehler, com

:: idade de 87 anos: (;) velórlo foi realizado na Igreja Evangélica Luterana
:: dos Apóstolos e o sepultamento no cemitério de João Pessoa.

TRÂNSITO: IMPLANTAÇÃO SÓ SERÁ ANALISADA APÓS MUDANÇA NO SISTEMA VIÁRIO
" ,/

,

• •

•

O CORREIO DO POVQ

,

-

DAIANE ZANGHELINI

'� Motoristas de Jaraquá
do Sul têm opiniões
divergentes sobre a

eficácia do sistema
•

•

}ARAGUÁ DO SUL - A CDL

(Câmara dos Dirigentes
Lojistas) de Jaraguá do Sul
reabriu com a prefeitura a

discussão sobre a volta do
•

estacionàmento rotativo no

município, em moldes dife
rente; do adotado no período
de 1996 até 2002. Comerciantes

.
,

da área central afirmam que a

ocupação permanente do
estacionamento prejudica as

vendas, pois os clientes são

obrigados a estacionar em locais
distantes ou desistem de entrar
nas lojas por não encontrarem

espaço disponível para deixar o
veículo.

Enquanto a Câmara dos

Dirigentes Lojistas aguarda um
posicicnamento da prefeitura
em relação ao assunto, os

comerciantes podem enviar e

mails a CDL para dizer se

concordam ou discordam da
idéia. De acordo com o

engenheiro e vereador Afonso
Piazera (sem partido), ainda não
há um posicionamento da
secretaria de Planejament,o e

Urbanismo em relação ao
�

assunto, uma vez que a questao
será analisada com maior

Você é a favor da mudança?

•

•

"Não acho vantajoso. As
vezes o motorista pára só
para resolver. uma coisa

rápida e quando volta já
tem uma multa por falta
de cartão".
Paulo Bratz, 32 anos,
comerciante

,

,
\.;

�\_-- '

�I

, '
,.j) ,

,

"É urna boa alternativa,
pois nos períodos de
maior movimento é

praticamente impossível
estacionar no Centro da

cidade" .

Kleber Roque, 29 anos,
empresário

i

•

serviço deve ser executado por
.

,

alguma empresa da região, por
uma entidade beneficente ou

até mesmo por uma equipe da

prefeitura, para termos um

serviço de qualidade a um custe ,

" 'It A" I." j
menor , ressa ou. epoca em �

que funcionava a chamada, '
, ,

"Area Azul", uma empresa de I

Joinville foi contratada para j
fazer o controle do esta: ,

., I
cionamento.

. .'

Entre as opções estudad�; J
está o controle por um aparejbn ';
chamado parquímetro, que
funciona com cartão ou chave

ma.gnética. �O equipa�ento I
emite o cartao e os monitores

verificam se todos os auto:
móveis na área obedecem ao

sistema.

Na visão do vice-presidente
da' CDL, João' Vieira, o

. 'estacionamento rotativo é

vantajoso porque o cliente se

sente mais motivado em entrar

na loja, impulsionando as

vendas no comércio local.
,

,

"A.lguns clientes já me disseram ,.

que vieram para o Centro COlj1 •

a intenção de fazer compras e

desistiram porque não tinham
onde estacionar o carro",
declarou. O diretor financeiro ',

,
'

da CDL, Bruno Breithaupt, tem
igual opinião, mas acrescentou ,

que será necessário estudar um ,

forma de estacionamento
rotativo que não prejudique QS

motoristas.

,

. �
•

Rotary Club, de Jaraguá dá posse a Conselho Diretor para 2.006/Q,7·.i

Você terá as informações mais rapidamente .

RECEPÇÃO CARTEIRINHAS E PASSES FRETAMENTO E TURISMO

(47) 3275-8500 (47) 3275-8501

}ARAGUÁ DO SUL - Os

integrantes do Rotary Club de

Jaraguá, Distrito 4650, se,

reuniram na noite da última
,

,

terça-feira, no salão de eventos

do Hotel Saint Sebastian, para
a cerimônia de posse do novo

I .

'

Conselho Diretor, que vai

administrar a entidade no ano

rotário 2006/2007. Fundado em
23 de fevereiro de 1905, em

Chicago, pelo americano Paul

Harris, o Rotary está em Jaraguá
do Sul há 55 anos, tendo como

dois de seus integrantes mais

antigos, os irmãos Dietrich e

Rodolfo Hufenüssler. A

presidente do Rotary, que estava
saindo, Márcia Alberton, fez em

,

seu discurso um resumo das

ações da entidade em Jaraguá do
Sul. "Demos continuidade ao

trabalho que já vinha sendo,
bem atendido, com destaque

profundidade após a mudança estacionamento na região
central, para depois analisar se

. ., . . . .

no sistema viano, que Inicia no

final do mês e deve ser

finalizada em 90 dias. "Não há
nenhuma implantação prevista
e nem é a nossa prioridade",

. , ,

O· estacionamento rotativo e

viável ou não, Caso se perceba a
•

necessidade de implantação e a

proposta for aprovada pela
Câmara de Vereadores, a

próxima etapa é estudar as
,

opções de controle disponíveis
e quem realizará esse serviço.
"Sou da opinião de que esse

Diretor, que tem a frente o

professor Ariovaldo Xavier dos i.

Santos, a entidade prestou '

homenagem seus integrantes é

mais antigos. Além dos irmãos 6

Dietrich e Rudolf Hufenüssler,
que fazem parte da entidade há i

54 e 53 anos, respectivamente,
também foram homenageados ('

os roterianos Rolf Hermann, .

com 21 anos de Rotary, lido
Vargas, com 33 anos e Valdemar

Behling, com 38 anos de "

dedicação a causa rotariana. O
'

novo presidente do �otary, et '

Jaraguá do Sul, Ariovaldo �

Xavier, destacou em seu :,

'discurso a honraria em assumir .;

o posto. "Estou honrado por :

liderar este grupo de líderes", '

disse, ressaltando também que
-

vai dar seu máximo para atingir �

os objetivos definidos pelo .

Rotary Club.

o.
z
w

�
�
-,

, ,

comentou.

Piazera ressaltou que o

primeiro passo é fazer um

levantamento sobre o tempo
médio de ocupação das vagas de

•

PIERD RAGAZZI DE FREITAS

'---__,�,"" __ m"'''' 1_'6; ,

Márcia AI.berton passou a presidência fJara Ariava/do Xavier
� . .

para as açoes socials, como a

aquisição do imóvel para a

creche na região do morro do
Boa Vista, com apoio da

,

prefeitura e da Câmara de
Vereadores", declarou Márcia.

Durante a cerimônia de

posse do novo Conselho

•

,.

(47) 3372-0545
Fax (47) 3371-1893

INFORMAÇÕES RODOVIÁRIAS - (47) 3275-0634

(47) 3275-8505

•

d-_IflI{ª-Il!..If!.f!1 PARA CADEIRANTES· 0800 645-8585
-.,,, '..,..

CENTRAL DE ATENDIMENTO CANARINHO· 0800 645-8585
I

'1

CANARINHO
,

.
,

w w w: canarinho, com. br

FILIAL GUARAMIRIM INFORMAÇÕES URBANAS.
(47) 3373-0472 (47) 3275-1661

(47) 3371-9616
•

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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� Equipe jaraguaense
já conquistou as duas

etapas do Campeonato
Gatarinense disputadas
'a�e agora
" .

I" .

::", }ARAGUÁ DO SUL - No ano

passado, a vaga para a fase estadual
dcr'Olesc bateu na trave. O time

jàràguaense nem passou da etapa
regional, pois apenas um represen
tante da região conseguiria a vaga e
eles a perderamparaRio do Sulpor

· 3 sets a 2. Hoje, coin praticamente
a mesma base de 2005, o técnico

�uiz Carlos Rodrigues da Silva, o
Kadylac, acredita que o time possa

brigar pelos três primeiros lugares.
-Mas a parada vai ser dura, pois são
:pelomenos cinco equipes brigando
-pelo título.
') � "Iemos U1U time que joga junto
:118. praticamente três anos.

,também queremos que o fato de

·jdgar em casa influencie positi-
•

'valuente e nos ajude na busca por
-este objetivo", comentou o

'treinador. O trabalho dos pólos da
-modalidade, que hoje atinge 1.500

crianças em 22 pólos da cidade, foi

•
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Equipe masculina tem base formada há três anos e meteae dos jogadores disputam no ano que vem

•

•

•
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•
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,

Rodrigo "Alemão", oposto" I.' Valdir, libero/ponteiro Jéferson, levantador
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• Stanley, meio de rede Marcelo, meio de rede Luís, meio de rede Carlos, ponteiro
" I
, I

,

Jairo, ponteiro
,

í

Anderson, levantador .

\ • I

•

Michel, meio de rede Douglas, líbero

•

Í\

• TÉCNICOS

•

Luiz Carlos "Kadylac" da Silva,
técnico

•

Benhur Sperotto, coordenador

•

• NÚMEROS

abasepara a formação destaequipe.
I

'';\ gente percebe que hoje nosso 'i
time está em iguais condições aos

I

,

grandes do Estado, como [oinville
e Blumenau", disse Benhur '

,

Sperotto, coordenador da
modalidade. "Vai ser uma compe
tição que pode ser decidida nos

detalhes", completou.
O retrospecto da equipe neste

ano agrada, e muito. Das duas

etapas do Campeonato Estadual

disputadas até agora, Jaraguá doSul
venceu as duas, batendo inclusive
Joinville e Blumenau, duas das
favoritas ao título. Além disso, o
ponteiro Jairo e o oposto Rodrigo
"A 1 -" 1: d'ruemao roram convoca os para,,
a seletiva da Seleção Brasileira:

infanto-juvenil, categoria um ano :
,

mais velha que a idade dos dois:
.

,

jogadores. Eles se apresentam em :

Florianópolis no dia 22,:
•

exatamente último dia de,
,

competições da Olesc, Claro que:
essa responsabilidade pode..
influenciar demaneiranegativana
cabeça dos garotos, masKadylac já'

,

sabe como lidar com isso. "A'

pressão por vitória é no treinador.'
Eles são atletas e precisam se,

preocupar.em jogar. Vamos fazer o
possível para que a cobrança por;
um bom resultado em casa sei

,

transforme em, algo positivo'l.:
afirmou. Dos atletas que compõe a:
equipe, apenas o ponteiro Rafael,
de Rio Negrinho, foi convocado
para a competição. O vôlei
masculino de Jaraguá do Sul

enfrenta, na primeira fase, [oinville]
Itá e Cunha Porão

Classificação nas outras edições
2005
2004

" .,

2003
If002
2001

2005 Blumenau
2004 Joinville
'2003 Florianópolis
2002 Rio do Sul

Blumenau
"'" ='<Ol'''!£

2001 ,

,,=, ��"'-=,,=

•

Campeões

Patrocinadores

• Marisol

Ginásio da SER Marisol

Outros participantes

Principais adversários

CESAR JUNKES

\
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30 Lugar
A Fifa confirmou ontem que a

decisão do terceiro lugar da
Copa do Mundo será mantida
para as próximas edições,
mesmo que as equipes derrotas
nas semifinais fiquem

,,, '" g£)smotivadas. "Não podemos
esquecer que há um grande

:' valor na disputa dessa parfíoa",
Contou Markus Siegler, porta
voz da entidade. A decisão do
terceiro lugar era muito criticada

porque geralmente as equipes
entravam desanimadas em

campo, já que elas não
conseguiram alcançar a final da

competição. "Para os jogadores,
a disputa do terceiro lugar é
importante. Essa disputa tem

prestígio, pois os atletas ficam

-

A

NO SUFOCO: E COM GOL DE PENALTI
•

• .' "

•

• (JOHANNES SIMON/DDP/AFP/AE)
AGÊNCIA ESTADO

,

� E a segunda vez

na história que
os franceses
chegam à final,

-

MUNIQUE (ALEMANHA) - A

seleção da França é quem vai

decidir a final da Copa do
Mundo 2006. Ontem,. o time

francês acabou com o sonho de

Portugal e do técnico Luiz

Felipe Scolari ao vencer por Ix
O (gol da estrela e capitão
Zidane, de pênalti) o jogo em

,

Munique, no Allianz Arena. E
a segunda vez na história do
torneio que os "Bleus" chegam
à partida que.decide o título. A
anterior havia sido em 1998,
quando foram campeões ao

bater o Brasil (equipe. que tirou
da competição deste ano).

Chegar à final do Mundial
da Alemanha é um feito para
um time e a geração de Zidane,
Henry, Barthez e outros, que' já

igualar a melhor. colocação de
sua história no torneio (foi 3°
colocado em 1966), pois disputa
esta posição com a Alemanha
no sábado, às 15h, em Stuttgart.
Esta derrota, por sinal, foi a

primeira de Felipão no torneio.
Ele conseguiu acumular ainda
11 vitórias (seguidas) e um

tem a experiência de ter ganho
a Copa há oito anos. E com isso

definitivamente apagam o fiasco
da edição de 2002, quando
foram eliminados na primeira
fase sem vencer uma partida. A
final acontece 'no domingo, às

15h, em Berlim.

Já aos portugueses, só resta

empate.
Nos noventa minutos o

volume de jogo de Portugal foi
maior, Apesar de dividirem o

tempo de posse de bola, a equipe
lusitana deu mais chutes a gols
(7 a 3). Nos momentos em que
acertaram o gol, ou o goleiro
francês Barthez fez a defesa-

•

•

,
,

Onosso ;fazer,
•

do seu filho '

, .

PaJrabéllS aos aniversariantes do mês de junho
que C0Ii1l1l!moráÍram Imo buffet O Recanto das Festas

•

•

•

,

_1Pt,...��t® IPI!s 'il"_ .. IF¢mle «47» 111!5í·lIM1
,� ...�IDXDl ...Jar.' di»W ... se

•

• LINHA DE FUNDO

•

No México
O presidente da Federação
Mexicana de Futebol, Alberto de
la Torre, revelou ontem que o

técnico da seleção mexicana, o
argentino Ricardo Lavolpe, deve
deixar o cargo no final deste
mês para se transferir para
algum clube da Europa. "O
contrato dele termina no final de

julho. Agora, temos que buscar
o substituto. O processo para a

Copa de 2010 deve ser colocado
em prática já no próximo mês.
Acredito que Lavolpe não

continuará, pois ele tem o

desejo de trabalhar na Europa.
Aliás, ele até disse que recebeu

proposta para trabalhar na
Espanha", contou o presidente. '

•

,

•

JLJLlfvlAR PIVf�TTO

felizes em dizer que terminaram em

terceiro, por isso vamos continuar",
explicou Siegler.

Na Alemanha
A Alemanha viveu uma quarta-feira
de ressaca, mas também de muito
apoio aos jogadores e ao próprio
técnico Jürgen Klinsmann. O jomal
mais popular do país, o Bi/d,
estampou na sua manchete "Vocês
lutaram como campeões do
mundo". Já a Der Spiegel publicou
uma enxurrada de incentivos e

análises em seu site, parabenizando
a campanha do time. "Lágrimas
estão aí para serem enxugadas" é o

titulo de uma das análises.

COPA 00 MUNDO,
I,

Ollavas.de-flnal
Alemanha 2xO Suécia
Argentina 2x1 México
Inglaterra 1 xO Equador
Portugal 1 xO Holanda
Itália 1 xO Austrália
Sulça (O) OxO (3) Ucrânia
Brasil 3xO Gana
Espanha 1 x3 França
{"Quartas-de-final ,

Alemanha (4) 1x1 (2) Argentina
Itália 3xO Ucrânia
Inglaterra (1) OxO (3) Portugal
Brasil Ox1 França .

· Semifinal
Alemanha Ox2 Itália
Portugal O x 1 França
a'Lula, Sábado
,15h Alemanha x Portugal
'Fln.1 Domingo
15h itália x França

's.,

. ,

Lippi elogia
,

atuação da Itália
DvIsBURG ( ) - o

técnico Marcelo Lippi chegou
com ar cansado à entrevista

,

coletiva realizada no início da
,

tarde deontem, emDuisburg. Ele
admitiu que demorou para ir

dormir depois da emocionante
"l

vitória por 2xO sobre a

Alemanha, na prorrogação.
Foram apenasduas horas de sono.

"Fui dormir às cinco da

manhã, porque fiquei ãssistipdo
-

, .. ,l1'::-';'-_
. à partida novamente, incltisive a

prorrogação. E às sete horas
acordei, como é meu costume",
contou o treinador, obviamente
com ótimo humor, apesar do

cansaço. Ele disse que foi

importante rever o jogo para
confirmar sua impressão inicial: '

a Itália foi melhor e.mereceu a
>, ;�::', -,-i

vitória. "Gostei dq)g,Íie vi.
·

Vencemos um time a� lTluita
qualidade, provavelmente foi a
vitória mais importante da
minha carreira. Antes de
domingo, é clare", brincou, em'
referência à final de domingo.
"Tivemos problemas, mas fomos
melhores que nosso rival", disse.

O técnico disse que decidiu
apostarnuma formação ofensiva,
com quatro atacantes, inclusive
TottieDelPiero aomesmo tempo,
porque o jogo estava aberto e sua

defesamerecia confiança a pontO
de ele poder sacrificar omeio-de'
campo -sobraram apenasGattu-

, so e Pírlo, autorda assistênciapara
o primeiro gol, de Grosso.

Ronaldo fará cirurgia por
causa de calcificação no joelho

. .

Ronaldo deve ser operado nos próximos dias e recuperação é rápida
RIO DE JANEIRO (RJ) - O direito, em 2000. "As contusões

médico da seleção brasileira, que ele sofreu antes foram no

José Luís Runco, declarou joelho direito. Portanto, não há
-

ontem que o atacante brasileiro nenhum vínculo entre esta

Ronaldo fará uma cirurgia no operação e as anteriores", disse
joelho esquerdo para eliminar o'médico, que foi informado do
uma calcificação que produz problema durante a Copa do
intensas dores no jogador. O Mundo.

procedimento médico deverá De acordo com Runco, o

acontecer nos próximos dias e problema da calcificação pode
a recuperação será rápida. "Ele. ter aparecido por causa de um

tem esse problema há oito golpe ou por alguma sobrecarga
meses e de vez em quando ele de trabalho 110 joelho. A

reclama, mas não é' algo que o operação será apenas uma

impeça de jogar", afirmou o raspagem no local afetado e não

médico. é necessário muito tempo de
,

Runco fez questão de res- recuperação. O médico da
saltar que o problema não tem seleção acredita que Ronaldo

relação com as lesões anteriores poderá participar normalmente
de Ronaldo, especialmente a da pré-temporada do Real
delicada operação no joelho Madrid, no final deste mês.

II
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• NOVELAS

� GLOBO - 19H

Cobras e Lagartos
Leona diz que Estevão não é nada sem

ela. Estevão manda Leona ir a seu apart
mais tarde.Letícia e Martim planejam
uma viagem. Letícia convence Bel a

visitar Henriqueta. Henriqueta não
reconhece as duas e fala sem parar sobre
o filho que não morreu. Milu convida
Franz Marc, colunista social americano,
para se hospedar em sua casa. Estevão
ouve Leona marcando encontro com

Dudà. Sandrinha e Shirley colocam
camarão no molho da lagosta e Ellen

passa mal. Estevão se esconde no

quarto onde Lepna se encontra com

Duda. Duda e Leona se beijam. Quando
ela vai pegar o champanhe, Estevão
imobiliza-a e arrasta-a para o banheiro.
Ele manda Leona dispensar Duda.

•

� GLOBl) - 211-1

Belíssima
•

Penúltimo capítulo

Rebelde I. '

Otávio fica fora de si ao saber que
Roberta desapareceu e culpa Alma por
não cuidar da filha. Alma, furiosa, diz a

Otávio que ele não é ninguém para falar
com ela nesse tom. Ele responde que é o

pai de Roberta, mas depois tenta se

justlficar dizendo que sente como se

fosse seu pai. Alma o proíbe de se meter
em sua vida. Pascoal chama a atenção de
Alma e de Mia. Tomás e Giovanni
perguntam a Diego se pretendem manter
Roberta seqüestrada até depois do show.
Ele responde que não é muito tempo.
Anita tenta convencer Tomás a contar o

que sabe sobre Roberta, pois sua mãe
está muito preocupada.

� REC()RD - 19[115
,

Prova de Amor
Monstrão diz que Barroso está
morrendo. Daniel grita pedindo ajuda dos

guardas. Lopo está com os olhos
vermelhos chamando Barroso. Daniel e

Rafa estão assustados. Rafa tenta ajudar.
Barroso pára de respirar. Diana se

disfarça de garota de programa para
investigar Dr. Sérgio. Um informante diz

para Miro que Diana saiu de peruca loir\a
na rua. Miro manda Murilo pegar Diana.
Joana discute com Adelaide na frente de
Luísa e Fialho. Toni diz que ela está
sentido na pele o que ele sentiu quando
perdeu o irmão. Torti liga para Janice e diz

que prenderam Felipe.
,

.
- -,

� RECORD ," 20h

Cidadão Brasileiro

,
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•

FestaSerrana
Amanhã, acontece a Festa
Serrana na da Arweg, com
início às 21 horas. No

•

evento haverá comidas
típicas da Serra
Catarinense, como: saladas!
entrevero, paçoca de

, pinhão, carreteiro e vaca

atolada. O Baile terá a

animação da Banda
Entrevero Serrano. '

Ingressos na recreativa, fone
3371-2132. O preço para os

homens é de R$ 20,00 e

para as mulheres, R$lS,OQ,

Festa Juliana
Também amanhã, acontece
a Festa Juliana da Escola '

Municipal Alberto Bauer. A
partir das ISh a diversão
rola solta com várias

atrações: pescaria, bingo,
discoteca infantil e juvenil,
brechó, sala do-café e

,

brincadeiras. As 19h tem

apresentação de dança e

logo depois o sorteio da rifa.
Balada
Hoje tern Hip Hop Session
com os Dis Puff e Xalinho
na Moinho Disco a partir
das 23h. Ladies free até às

24h:30, ingressos
.

masculinos antecipados a

R$ 10,00 no Posto Mime
Matriz, Pink and Blue
Freedom e Center Som
Shopping.

\

I

A

'��TURNE
A dupla Sandy e Júnior

'<

embarca na próxima
,

semana para Europa
para lançar o novo

trabalho Sandy & Júnior
- que no Brasil já
recebeu disco de platina
- em Portugal. De férias
da faculdade, Sandy vai

participar de uma

sessão de autógrafos ao

lado do irmão em

Lisboa, além de
entrevistas a jornalistas,
rádios e TVs locais nos

dias 11, 12 e 13 de
julho. ,

��SEM
RESSENTIMENTO
Nada como uma pessoa

,

civilizada. A atriz Jennifer
Aniston é uma delas. Ou,
pelo menos, parece.
Mesmo depois de ser

trocada pelo ex-marido,
Brad Pitt, par Angelina
Jolie ela não perde a pose.
Jennifer vai chamar a ex

sogra, Jane Pitt, e a ex

cunhada, Julie Pitt, para
seu casamento com o

ator Vince Vaughn. O
casório estaria
marcado para o

final do ano.

,

Aries 20/3 a 20/4 Câncer 21/6 a 21/7
Não deixe o barco correr. Se não estão fazendo
as coisas do jeito que você quer, pode ser

simplesmente problema de comunicação. Você
disse, mostrou ou ao menos insinuou seus

desejos? Você que é tão criativo, que conhece

profundamente as linguagens mais sutis e

sabe navegar pelos meandros da alma
humana, use seus talentos a seu favor.

Capricórnio 22/2, a 21/1
Inquietação e impaciência no ar. Não entre

nessa, isso não lhe faz bem. Respire ... Para
hoje, melhor ser tolerante e compassivo,
guarde o pragmatismo para outra opaslão. Se
alguém estiver em crise de relacionamento,
seja um ombro amigo, sem julgamentos. E

perdoe aquele chato do escritório, ele também
tem seus dias difíceis.

Leão 22/7 a 22/8
Grrrrr... ! Mesmo que seus planos tenham sido

interrompidos de repente, não há motivo para
garras e dentes, Leão. Pequenos acertos são

•

fundamentais antes da partida para novos

territórios. O que inclui alguns diálogos e

nenoclações. Talvez tenham tentado avisá-lo,
mas sabe como é, quando a impaciência e a

ansiedade tomam conta ...

. Escorpião 23/10 a 21/11
Trabalho, academia, casa ... Ufa! Pois é, a

correria é grande, mas ainda bem que você
anda equilibrando a sua agenda como

momentos especiais para si. Ainda que seja'
para fazer coisas legais, não se exija disciplinas
militares. Até que dá pra seguir o cronograma,
mas à tardinha a Lua sai de curso e aí, bem,
você já sabe. Ou não sabe de nada.

Aquário 21/1,a 18/2
Sua preocupação é o bem-estar daqueles que
ama? Claro que eles são muito especiais, ou
você não os amaria. Mas alguns podem não

•

compreender que seus curtos-circuitos nem

sempre são motivo para alarme. Pra garantir,
avise-os quando a tempestade está pra chegar.

'

Você está apenas processando questões, à sua

própria, espetacular e elétrica maneira ...

Sagitário 22/11 a 21/12
Talvez suas recompensas não tenham vindo
no momento esperado ... Ainda que você

,
,

tenha ncaoo com a sensação de que pagou
caro por algumas cartadas, procure relaxar
um pouco e levar a coisa na diplomacia. Tudo
normalizará. [�áo perca o embalo (nem a .

pose), mesmo que tenha que engolir ou beijar
alguns sapos. Use o coringa na hora certa.

Peixes 19/2 a 19/3 •

Sempre respeitando os valores do próximo, um
plsclano é capaz de superar seus próprios
limites. para manter a paz ao seu redor. Se
algum projeto Importante anda deixando você
multo angustiado, não tente criar sltuaçOes
decisivas agora. Reveja algumas cláusulas
pessoais, releia as letras miúdas relativas a

expectativas em relação aos outros ...

•

•

,
' '

t, , , • \ � 'f
,
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��PREOCUPAÇÃO
Gisele Bündchen está
preocupada com seu

v,isual.'A supérmodelo de
25 anos pode ser o padrão
de beleza para mulheres do
mundo inteiro, mas diz que
os homens já não estão
mais tão interessados neta
como antes. \

"Definitivamente sintó que
)

, hávia mais :hofT,lens
'

" '

interessados em mim no

passado. ,Talvez já esteja
envelhecendo: Tiro'meus ','

óculos escuros e tenho 25
anos", desabafa Gisele.
Que besteirol Gisele!

I

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Antonio confessa para Luiza que está

perdido sem saber o que fazer com

tantas coisas ruins acontecendo. Ela fala

que Gamilo pode mesmo estar querendo
ajudá-lo, dizendo para ele vender o

,

algodão. Nilo confessa para Julieta que
ele não pode se casar com ela porque
tem atração por homens. Julieta fala que
ela está disposta a ajudá-Ia e curá-lo
desse sofrimento. Julieta diz que se eles
se casarem ninguém vai desconfiar que
Nilo pense em homens e que se ele deixar
ela amá-lo, ela tem certeza que um dia os

dais nem vão lembrar que essa conversa
'

existiu. Nilo aceita se casar com Julieta,
Marcelo pede para sua mãe a

compreensão e a bsnção dela pará o

relacionamento dele com Tereza.

, FOTOS: PIERO RAGAZZI DE FREITAS

Valdemar Behling recebe diploma de Honra ao Mérito do presidente
eleito do Rotary Club, Ariovaldo Xavier dos Santos, por seus 38

, , ,

anos de trabalho junto a entidade
�

Mostra de Vídeos
Para estimular a produção audiovisual no estado e mostrar às

pessoas o que é feito ern Santa Catarina nesta área, o Sese
realiza em Jaraguá do Sul a Mostra de Vídeos Catarínenses,
nos dias 10 a 13 de julho, sempre a partir das 20 horas, no
Centro Cultural de Jaraguá do Sul, com entrada franca. A
mostra é recomendada para maiores de 14 anos. Todos as

pessoas interessadas poderão assistir. Entretanto, grupos com
mais de 10 pessoas, devem agendar para assistir à mostra,
através do fone: 3371-9177, com o Sesc.

-,

. Curso de Decoraç60 e '

De.enhos de Interiores

Profissionali%ante
,

- , '

WW'W.criart.COm.br ,,' "

Informações e Inscrições: �@•.Q

Rua Cel. Procópio Gomes de Oliveira, 140 - Centro -tel. 3370-6363/ fax. 3376-4040

'APRENDA UMA NOVA PROFISSAO EM UM ANO!

,
•

Libra 23/9 a 22/10
,

E inevitável não se sentir atraído pelas tantas
propostas que o mundo lhe oferece a toda
hora ... Sua sede de experimentar o novo faz de
você um eterno desbravador, um curioso

investigador de diferentes gentes e ambientes.
Só não perca o senso de humor (e o bom

senso) se seu parceiro também resolver dar um
rolê por outros campos ...

,

Seus ideais de democracia o mantêm
conectado à essência dos seres que habitam
este e outros mundos possíveis. Concentre-se,

no todo, libriano, mas, não esqueça de' certos
detalhes da maior importância. Sua vida
amorosa, por exemplo. Tinha esquecido?
Entendeu agora por que aquele alguém está
saindo devagarinho (nem tanto) da sua vida?

Touro 21/4 a 20/5
Pode ser que a força das circunstâncias não

,

tenha lhe deixado alternativas. As vezes é
necessário tomar decisões drásticas, e você
bem sabe o quanto estava adiando esse

momento. Bateu aquela sensaçâo de que nada
está completo? Olhe o horizonte, amanhã é
outro dia. Taurinos sabem como tirar proveito
do tempo e da experiência ...

Gêmeos 21/5 a 20/6
Ops! Se atrapalhou no meio da estrada,
Gêmeos? Bem, talyez você não tenha projetado
sua rota com clareza e se sincronizado com

seus companheiros de viagem. Ainda há tempo
para mudar o roteiro, afinai para gemlnianos a

graça está em fazer amigos e descobertas a

. cada esquina, Faça um pit-stop e reavalle suas

opções e possibilidades.

Virgem 23/8 a 22/9
Você gosta de tudo arrumadlnho, mas se

ultimamente algumas coisas andam melo fora
da ordem, convém dar um tempo nas regras e

analisar melhor a situação. Ao Invés de contar
com as atitudes alheias, tome você as

•

Iniciativas, retome velhas lições. Você pode ter
. perdido aulas importantíssimas enquanto
divagava por suas mil e várias teorias.
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•

PRESIDENCIÁVEL: CANDIDATO VIAJA DOMINGO PARA EUROPA
,

!

Registro
no TRE

Com Sontag,
oito vão disputar

governo de
SC em outubro

Na frente A coligação
que reúne PMDB, PSDB,
PFL, PPS e outros quatro
partidos menores, realiza

•

hoje o primeiro ato de

campanha, às 14h30min,
no Hotel Cambirella, na

. Capital, com a presença
do candidato a presidente
Geraldo Alckmin.

Quociente Cada
cadeira da Assembléia

Legislativa vale 83,5 mil

votos .. Este é. o quociente
que partido ou coligação
terá que fazer para garantir
a eleição do mais votado
na sua lista de candidatos
e assim por diante. Já

para eleger cada um dos
16 deputados federais, as .

legendas terão que somar

\ 206 mil votos. A projeção
usa o percentual de votos

•

válidos de 2002 sobre um

universo de 4,1 milhões
de eleitores em SC. )

Acerto A tendência é de

Gestão Associação
Comercial e Industrial de

Chapecó e Sebrae lançam
amanhã Programa Acic de

Excelência, que oferece às

pequenas e médias

empresas um mix para
gestão da qualidade.

,

••

•

O CORREIO DO POVO .'

·

,
•

• •
, .

.

O empresário Antonio Carlos Sontag (PSB)' registrou
candidatura ontem, completando o rol de oito candida
tos ao governo do Estado: Esperidião Amin, José Fritsch,

Luiz Henrique, Manoel Dias, João Fachini, Elpídio Neves e
·

César Alvarenga. O socialista conseguiu assegurar a parti
cipação na disputa sob ameaças de expulsão e de enqua
dramento pela direção nacional. E levou consigo o PTB do

deputado Narciso Parizotto. O PT, pelo menos no momen

to, perdeu a briga e segue coligado apenas com o PL,
PCdoB e PRB, partido do vice José Alencar. O deputado
Sérgio Godinho desculpou-se pelos excessos e incluiu seu

nome na lista do PSB. Todas as coligações deixaram para
· fazer o registro nas duas horas finais do prazo.

,

t ,

•

AGENCIA ESTADO

� Candidato participa
do ato de renúncia do

governador Luiz

Henrique da Silveira

... ----------------------

.

BRAsÍLIA - O candidato do
PSDB à presidência' da
República, Geraldo Alckmin,
que hoje deverá visitar Santa
Catarina para inaugurar o

palanque de sua candidatura
com o PMDB, PFL, PSDB e PPS,

,

disse ontem. que pretende, se

eleito, ter "grande ousadia. e

empenho" no comércio exterior .

e na política externa. Alckmin

também participa do ato de
renúncia do governador Luiz
Henrique da Silveira, que tenta

a reeleição. . \

"O comércio exterior, tanto
a exportação quanto a

importação, é fundamental para
nossa economia. Precisamos ter

I

uma enorme ousadia nesta área.

Cada U$ 1 bilhão que exporta
mos são 60mil empregos gerados
aqui", disse, depois da reunião do
Conselho Político de sua

campanha, em Brasília. No

domingo, o candidato tucano
,
,

viajará para a Europa - Lisboa e

Bruxelas - e retorna na quarta
feira. Em Portugal, vai se

encontrar com o presidente
português, Aníbal Cavaco e

Carlos Pereira

•

•

•

\

, Ninho tnversememe proporcional à presença do

prefeito tucano da Capital, Dário Berger (na foto, com o

irmão e candidato à reeleição Djalma) em movimentos
da Coligação Todos por Toda SC, tem sido a ausência
do também tuceno Marco Tebaldí. O prefeito da maior

,
. .

cidade catarinense, contudo, confirmou presença hoje
•

·

no Hotel Cambirella. Aliás, chega mais cedo, já para a

renúncia e posse na Assembléia.

•

. > Pano quente Eduardo Pinho Moreira deu
rasante ontem em Criciúma. Fora os atos

admnistrativos, ajuda a contornar a situação, com o vice

prefeito, Gelson Fernandes, que pediu demissão da
Secretaria da Saúde e desfiliação do PMDB. Hoje toma

,\
posse no governo.

•

•

•

CESAR JUNKES

,

I ,

I
• •

Alckmin lança campanha hoje no Estado com apoio do PMDB

Silva, e, na Bélgica, com o

presidente da União Européia,
José Manuel Durão' Barroso.

Segundo Alckmin, o objetivo da
visita é abrir o diálogo, levar suas
propostas e ouvir as autoridades

européias. Alckmin considera a

viagem à Europa agora, no início
da campanha eleitoral,
" .; . " "Oextremamente necessarIa .

acordo comercial Mercosul e

União Européia é importan-
- . .

tissuno; precisamos avançar
mais na questão de comércio

exterior", disse. Na avaliação
dele, o governo do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva

,
. -

avançou pouco nas negociaçoes
com a União Européia. "Os
acordos comerciais do Brasil

,
•

,

, ,

avançaram pouco, e ainda
tivemos retrocesso na questão
do Mercosul, pois as questões
políticas e institucionais foram

agravadas. Ao invés de partirmos
para umamaior competitividade
entre os países do bloco"

..

caminhamos para maior
. . . ,

proteciorusmo e com mumeros
i

furos na questão da União
..

aduaneira", completou.
Alckmin afirmou que "não

,

descarta" o Acordo, de livre .

comércio das Américas. (Alca) ,. :

embora considere que "passou
." , .

um pouco o time e que e preciso

reciprocidade: "Paramim) aAlca
é reciprocidade. Desde que .haja
reciprocidade, claro que nós

temos interesse' na Alca.
,

•

(

Lula deve vetar reajuste de 16% para aposentados ;:

pee vendeu rifas para financiar ataques

. vez em que eu.
era governador. "

·Inclusão A

coordenação executiva do
Fórum Estadual de

Educação Inclusiva de SC
toma posse hoje, às
15h30min, na Secretaria
de Estado da Educação.
Passam a discutir

pol íticas públicas para
reverter a exclusão de

indígenas, negros,
superdotados ou

moradores de rua,
incluindo a questão de
cotas para
afrodescendentes. A
militância do movimento

,

negro em SC é favorável à

adoção das cotas.

•

acomodação na titularidade
da Secretaria de Estado da "Cultura, Turismo e

, 'Agora é tática de
Esportes. João Manoel de

-,

guerrilha,
Borba, do PMDB, segundo . diferente da outra
homem do deputado
Gilmar Knaesel deve
assumir em definltivo' com
o atual coordenador-geral
do Prodetur, o tucano
Guilberto Savedra, içado a

diretor-geral. I

ESPERIDIÃO AMIN (PP) SOBRE A
DIVULGAÇÃO OE AGENDA E OUTROS

DETALflES DA CAMPANHA.
•

BRASÍLIA- O ministro de

Relações Institucionais, Tarso
•

Genro, afirmou ontem que a

tendência do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva é a de vetar
a emenda aprovada pelo Senado
que =ésrende a todos os

aposentados e pensionistas do
•

INSS, independentemente do
valor do benefício que recebem,
um reajuste de 16,67%.
'A medida provisória enviada

pelo governo ao Congresso
reajustava as aposentadorias e

Gripe A Embrapa, em
Concórdia, vai ampliar o
Centro de Diagnóstico em

Sanidade Animal. para
identificação de casos de

gripe aviária. A unidade será
um dos seis laboratórios

para esse tipo de análise a

serem implantados pelo
Ministério da Agricultura.

ARAÇATUBA - A Polícia
Civil da cidade de São José do
Rio Preto, a 440 quilômetros de
São Paulo, suspeita que a facção
criminosa Primeiro Comando
da Capital (PCC) possa ter

distribuído, em diversas cidades
do Estado de São Paulo, pelo
menos 100mil números de uma
rifa para arrecadar fundos para
suas atividades.

.Cada número era vendido a

R$ 10,00 e concorria a um VW
Gol e uma.motocicleta Honda
CG 150cc, além de geladeira,
fogão, microondas, TV 29

,

Próximos do governador quase empossado Eduardo Pinho Moreira apontam que,
independentemente de resultado desta eleição, ano que vem,' sem mandato, ele volta à

presidência do PMDB. Foi o "ombro" aos partidários durante'todas as brigas por espaço
com tucanos. E, claro, não desmentem especulação de que, em caso de vitória do

presidenciável tucano, cairia como luva para Pinho Moreira a vaga de Ministro da Saúde.

E aí...

Associação aos Diários do Interior - ADljSC colunaadi@cnrsC.com.br
ADRIANA BALDI�SAR£LLI COM COLABORAÇÃO DE LUCIANO WEBER/SÃO ,BENTO DO SUL, MARCO AURÉLIO
GOMES/FLORIANOPOLIS, SONIA GIARETTA/CHAPECÚ, KA.RINA MANAIUM/CIUCIUMA E FERNANDO BOND/FLORIANÚPOLIS

Associação dos Diários do Interior
se

Associados: A Gazeta - Biguaçu em Foco - Correio do
Povo- Correio Lageano - Correio do Sul - Destaque
Catarinense - Diário da Cidade - Diário da Manhã - Diário
do Iguaçu - Diário O Tempo - rolha da Cidade - Jornal da
Manhã - Jornal O Iguassu • Município Dia-a-dia- Notisul
OAtlântico - O Perfil Diário- O Vale - Sul Brasil- Tribuna
do Dia - Tribuna Catarinense - Voz Regional

•

J

pensões em 50/0. Em entrevista
no Palácio do Planalto, Genro
informou que um levantamento
do governo indica que esse

aumento para todos os

aposentados e pensionistas
significaria um gasto extra anual
de R$ 7 bilhões. "Se eu tivesse

de optar por uma tendência
neste momento, diria que sim

(que o presidente vetará o

reajuste)", respondeu oministro

a uma pergunta, sobre a

disposição de Lula em relação ao

polegadas e aparelho de DVD,
que'seriam sorteados pela
Loteria Federal em 16 de junho.

Os policiais levantaram essa

hipótese depois de prender uma
quadrilha de bandidos ligados à

facção, que traficavam drogas e

vendiam as rifas. Foram

apreendidos dois talões com
I

400 bilhetes, dois quilos de
\

crack, um quilo de pasta de
cocaína e um revólver calibre
38, além de cinco celulares e

coletes à prova de bala. Dois
casais foram presos. Todos

possuem ligações commembros
\

,<

aumento. "As informações
preliminares mostram que o

rombona Previdência poderá ser

dramático", afirmou Tarso
Genro.

Ele ressaltou que o governo
, ,

não teme que o veto venha a
'

causar desgaste eleitoral ao

presidente Lula."Para. a

preservação do reajuste de 50/0,
talvez o melhor caminho seja o

veto (aos 1667%) '', argumentou
o ministro de Relações

J

Institucionais.

,

do PCC presos na Penitenciária
'

2 (P-2) de Presidente Venceslau,
De acordo com o delegado

Donizete Curti, o bando não

quis prestar depoimento, mas a:

polícia tem informações de que

parte dos talões com bilhetes
eram repassados a entidades
assistenciais para serem

vendidos, em troca de urna ,

•

. -

comIssao. .

Com os recursos o PCC

financia, entre outras coisas, as
viagens de parentes para visitar
detentos nos presídios do j

interior.
,

,

{
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:,: CRISE: ATINGIDOS NO CONTRA-ATAQUE

,

"

I

"

•
"

'

.
'

j(il, AGÊNCIA ESTADO

/

•

•

Os Estados Unidos disseram

que, os testes norte-coreanos

foram feitos para intimidar
outros países. A secretária de
Estado Condoleezza Rice disse

,

.coreanos "podem ter calculado
mal" a forma como os testes

seriam vistos em todo o mundo.
,

Já o Japão, próximo da zona de

testes, colocou em alertamáximo
seu efetivo militar. O ministro da
,

Defesa do país, Fukushiro
"

Nukaga, conversou por telefone
com o secretário da Defesa dos
EUA, Donald Rumsfeld. Ambos
decidiram cooperarmutuamente

e trocar informações no desdo
bramento da crise.

•

AOrganização do Tratado do
Atlântico Norte (Otan) se

pronunciou dizendo que os sete

testes ameaçaram a segurança do
-

leste da Asia e do testo do

mundo, enquanto a Rússia

afirmou, que eles minaram a
,

confiança da comunidade

,

'I .. Na contramão, a Venezuela afirmou que o país
::i asiático tem o direito a desenvolver sua
"J ecnologia de mísseis

'

LONDRES lINGLATERRA

,.': Líderes mundiais condenaram
,

'l�', ontem os testes norte-coreanos
,

., com mísseis, ameaçando tomar

":'! providências antes mesmo de o

',c, caso passar pelo Conselho de
�j. Segurança (CS) da Organização
;!' das Nações Unidas (ONU) e

'JiJ exortando Pyongyang a restaurar
" o contato paralisado com o grupo
':. de seis países formado para
o

negociar sua questão nuclear Na
,� contramão, a Venezuela afirmou
i', que o país asiático tem o direito a

.

,,\ desenvolver sua tecnologia de

ANGOLA - Dados da Orga
:'; nização Mundial de Saúde
.;; (OMS) mostram que o surto

�J:, de cólera que atinge Angola já
;,; matou mais de 2.000 pessoas
,:, desde 13 de fevereiro deste
;,' ano. Apesar de os dados
," mostrarem um declínio nos

.asos da doença na maior parte
,', das províncias do país, a OMS
fio ainda registra cerca de cem

essoas com os sintomas de
r, cólera todos os dias. Nos
':i' últimos cinco meses, quase 50
,::1 mil casos foram identifícados
,':' em Angola.

A Província que abriga a

" capital Luanda foi a mais

,; atingida, seguida por Benguela
e Malange. De acordo com a

" ONG Médicos Sem Frontei

".f ras, um dos fatores que
'.I, contribuem para o surto' de

cólera em Angola é a super-
,

': população em determinadas
, áreas do país. Depois de 27
anos de guerra civil, erga

, nismos de ajuda humanitária
" constataram que uma fração
" assustadora da população de

ngola estava desnutrida, e
- .

· sao Justamente as pessoas com

, saúde frágil que apresentam os

; sintomàs mais severos de
'" cólera.

,

CONTAMINAÇÃO
A forma atual da doença

-

, chegou ao oeste da Africa em
" 1970, depois de haver atingido

-

partes da Asia e do Oriente
Médio.O con tinen te não

.: registrava casos de cólera
" havia mais de cem anos, mas a

i doença se espalhou rapida-
mente por vários países e se

tornou endêmica em muitos
" deles, seguindo vinte anos

j:, depois para a América Latina.

r, A contaminação acontece"

(
•

,

que a repercussão negativa dos
testes são uma oportunidade para
"o governo da Coréia do Norte
mudar o seu comportamento".

A secretária considerou que
a resposta generalizada da
comunidade internacional
mostra que não se trata de "uma

questão apenas entre

Washington e Pyongyang". Rice
.afirrnou ainda que os norte-

•

EUA - Coréia do Sul, Japão,
, Dinamarca e Islândia são os

. através de água e alimentos
infectados com a bactéria V
Cholerae e a doença é rara

mente transmitida de pessoa

para pessoa.
Surtos repentinos de

cólera, como o que ati-nge
Angola neste momento, são

geralmente causados pela
contaminação do suprimento
de água local ou pela falta de

condiç.ões de saneamento

básico e água potável.
As pessoas afetadas

. apresentam sintomas como

diarréia severa e vômito, que
podem levar à desidratação e

à morte.Se não forem.tratadas
de forma 'apropriada, 50% das

pessoas com casos severos de
cólera podem morrer.Esse
número cai para menos de 1%
se cuidados rápidos e ade

quados são oferecidos no local
do surto.

- .

países que apresentam maior
,

Indice de Oportunidade Digital,
•

segundo informações divulgadas
,

ontem pelaONU. Neste ranking
com 180 países, o Brasil aparece
em' 71o lugar, segundo a agência
de notícias France Presse. Por

continentes, a Europa fica em

primeiro, seguida' pelas
-

Américas, Asia, Oceania e
- '

'

Africa. As informações têm

como base este índice elaborado

pela UIT (União Interllacional
,

de Telecomunicações) e Unctad
(Conferência das Nações
Unidas para o .Comércio e o

Desenvolvimento), entre outras
organizações. Composto por 11

• ,1" ';' 1'\ o'

cntenos tecrucos, economicos e

sociais, o índice mede a facilidade
de acesso dos cidadãos de cada

país às tecnologias da

informação, além de como os

habitantes aproveitam as

oportunidades de desenvol-

,

.�
APEVI

,

•

Capital Intelectual e '

•

Intel igência
Competitiva nos Negócios

Os núcleos de Representantes Comerciais e de Revenda
de Auto Peças, com o apoio da ACIJS e da APEVI, promovem

I a palestra Capital Intelectual e Inteligência Competitiva nos

Negócios - O Novo Ambiente de Negócios na Relação com

o Conhecimento -, a ser realizada no dia 20 'de julho de
2006 (quinta-feira), às 19h30min, no Centro Empresarial de
Jaraguá 'do Sul - CEJAS.

,

O palestrante é o Dr. Jorge Henrique Brognoli, Economista,
pós-graduado em Administração de Empresas e Marketing
e Doutor em Ciências Empr.esariais pela Universidade do
Museu Social Argentino - MAS.

'

,

O ingresso é 1 quilo de alimento não perecível ou agasalho.
Inscrições com Monise, fone (47) 3275 7012 ou e-màil

,

•

)
, j

•

r

/.

•

internacional na empobrecida
nação comunista. Os países
europeus criticaram o governo
de Kim [ong II.

O chanceler japonês, Taro
Aso, advertiu sobre uma "grande
possibilidade", de se impor

. Coréia do Norte tem o direito de
desenvolver tecnologia de
mísseis como qualquer outro país.

,

"Não concordo com a idéia
de que um grupo de países
privilegiados ,tenha o direito de
desenvolver essa tecnologia e o

"

resto da humanidade seja
proibido", disse o ministro da

Informação, Willian Lara.
O presidente da Venezuela, Hugo
Chávez, planeja visitar a Coréia
do Norte ainda neste ano. O
chefe de Estado constantemente
acusa os Estados Unidos de

_ A'

sançoes econormcas contra o

país. O embaixador dos EUA na

ONU, John Bolton, "deve
mandar um sinal claro e unânime

de que os testes norte-coreanos

com mísseis são totalmente
inaceitáveis". Javier Solana, o

chefe da política externa da
União Européia, apelou para que
o governo da Coréia do Norte

. "não repita tal provocação".
Na contramão da cornu-

-
'

ameaçarem outros países com
, ,

seu gigantesco poderiomilitar ao
mesmo tempo em que tentam

proibir nações como a Coréia do
Norte de desenvolverem sua

própria tecnologia militar.

\

nidade internacional, o governo
da Venezuela declarou que a

, ,

vimento oferecidas. A France
Presse afirma que o Brasil aparece

em 13,7%.
O documento afirma que a

banda larga já está disponível em
166 dos 180 países pesquisados,
sendo que o preço de uso desta
tecnologia caiu 20% em dois
anos. Além disso, cerca de 3,3
bilhões de pe�soas são usuárias

de telefones celulares (cerca de
50,77% da população mundial).
Já a média mundial de com-

..

putadores chegou a 12,26
máquinas para cada cem habi
tantes.

-

entre os parses emergentes e

ganha destaque pela maneira
como fortaleceu seus três pilares:
oportunidade, infra-estrutura e

uso da tecnologia. "Desta forma,,

o país contribui para o desenvol-
vimento da sociedade da infor

mação", diz o relatório. Na

Europa e América do Norte,
•

cerca de 31 % da população
utilizam a internet, contra 2,6%
na áfrica. A média mundial fica

I
, .

i
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•

A Justiça austríaca reconheceu .

pela primeira vez ontem o

casamento entre duas pessoas •

consideradas do mesmo sexo -

sendo uma delas transexual-

apesar de a Áustria não pennrtir
juridicamente a união de casais
deste tipo.A sentença partiu da
denúncia de um homem
casado que foi impedido de
declarar sua nova condição de '

mulher na certidão de nasci-
,

menta porque uma lei do Minis-
,

tério do Interior estabelecia que
'

uma mudança de sexo era'
,.

,.-.. .. "l,
motivo para a anulação do
matrimônio.O Tribunal
ConstITucional da Áustria
revogou essa lei, argumentando
que a troca de sexo não pode
ser impedida pela existência de

,

uma união matrimonial, ..

segundo a rádio pública ORF.

,

NA ITALIA

..Prisão
Promotores italianos .

anunciaram ontem a detenção
de dois agentes secretos do
país sob suspeita de ajudarem
a Agência Central de', .

Inteligência dos Estados Unidos

(CIA, por suas iniciais em

inglês) a seqüestrar um clérigo
,

egípcio em Milão em 2003.0e
acordo com um comunicado,
os promotores ITalianos '

também estão em busca de

quatro americanos, sendo três
agentes da CIA e um funcionário
da Base Aérea de Aviano, '

operada em conjunto pelos EUA
e pela Itália e para onde o

clérigo teria sido levado depois
do seqüestro em Milão.
Os promotores milaneses
infonnaram que os dois

agentes do serviço secreto
Sismi são os primeiros
suspeííos ITalianos detidos no

âmbito das investigações
,

NA AUSTRIA
, I

..Casamento

NA ESPANHA

..Metrô 1
,

O metrô de Valência vetou ao
-

,

pleno funcionamento ontem,
dois dias depois de um

descarrilamento ter provocado
•

a morte de pelo menos 41
pessoas nesta cidade costeira
da Espanha, anunciou um

porta-voz da secretaria local de
transportes.Os trens da Linha 1

, do metrô de Valência vo�aram a

funcionar às 5h30 locais, pouco
depois da retirada dos vagões e

dos destroços que ficaram nos

trilhos depois do acidente nas

proximidades da Estação Jesus,
disse Juan Carlos Murillo,
porta-voz da companhia que

,

opera o serviço de trens
subterrâneos de Valência.

NA ESPANHA

�Metrô 2

:� Surto de cólera mata 2.'000
::·1 pessoas em Angola-

O secretário de Transportes de
Valência, José Ramón Garcfa
Antón, comentou que

,

investigações preliminares
. indicavam que o trem viajava a

80 quilômetros por hora no

momento do acidente., o dobro'
da velocidade recomendada
aos condutores dos comboios
para aquele trecho da

linha,Especula-se que o

maquinista tenha desmaiado ou

ficado de alguma fonna '

incapacITado de conduzir ó trem
oos momentos' que '

antecederam a tragédia. ,

,\
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•

•

,

,

,

•

•

,

,

)

·

,

,

•

,

•

I
j ,

. I
,

,

,

,

I

I
I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•

•

48 I . QUINTA-FEIRA, 6 de julho de 2006 OVEM O CORREIO DO POVQ

•

I, •

I

Marque essa
.

,

Olha, é das boas: acontece ainda toda terça-feira lá no Parque Municipal de Eventos o dito
Mercado do Agricultor. Galera que dá' preferência à legumes, vegetais e frutas direto da
horta/pomar tem ponto certo para visita entre as 14h e 21 h. Além das tais ainda encontra-se

aqueles famosos produtos colonlais (defumados, "cuki", strüdel, geléia, nham, nham, nham),
pescados, flores e artesanato, tudo acompanhado de música e apresentações culturais que
fazem o clima total da promoção. Fechando com chave de ouro, completa ainda o variado
cardápio de produtos a presença de chopp claro e escuro, .. Uma ótima pedida para as terças
feiras, não?

,

,

por .•'u Pitre.,.at•••':b"t1iél) DeJs
.

. .' .
. . - .

.

Começando com a galera da organização, acima: Amarildo, Chico Piermann, Gomes, Max Pires e Eduardo S,
Agachados: Ricardo Treis e Eder.

,

, .

A morte da bezerra
Se alguém achou que ia chegar aqui hoje e ler alguma coisa minha falando do mundial ou

xingando a seleção, estava parcialmente enganado. .

,

Chega disso, já deu, acabou. Futebol é uma coisa tonta, não vale tanto tempo perdido. A
maior prova da tontice do futebol é que nada nesse mundo é tão tonto a ponto de parir teorias de
conspiração absurdamente tontas, ou ainda gerar preconceito, xenofobia e discórdia devido
um resultado tonto qualquer..

Mais tonto que isso, só fulaninho pisando na própria bandeira ou queimando estátua por aí .•

•

•

•

No clima
Dias melhores pela frente! Começando

agora esta semana contagem regressiva para
04° Stammtisch de Jaraguá do Sul, com data
marcada para 29 deste mês, um sábado.

Com menos de três semanas até lá, mas
já no clima total, mandamos retrospectiva aqui
na coluna com fotos do ano passado, que
vamos levar até a data. Fica um abração para
todos do grupo! Aguardem as novas.

]
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•

•

Grazi e Alexandre Meldau
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Rafaela Conti e Karin Mattos
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O popular club de Indaial abre suas portas. nesta sexta-feira com balada ao som dos
residentes da casa. Ingressos na hora aos valores de R$15,00 feminino e R$18,00 masculino.
Info: (47) 3333 2275/ www.carambas.com.br.

•

Hip hop na noite de quinta
E a promessa da Moinho Disco para hoje é uma noite com o melhor do qênero.trazendo ao

palco da casa para tal um dos grandes DJs de black music do circuito nacional. Rogério Puff, ou
DJ Puff é a figura em questão, que vêm contratado do casting da paulista Hypno. Seguido ao DJ,
o talento regional Xalinho continua apresentando então seu repertório, também no tema.

A balada com start previsto para 23h ainda oferece ladies free até meia-noite ... Com a

qalera universitária em férias, tudo soa à uma grande fésta pela frente. Ingressos masculinos

podem ser adquiridos ao valor de R$1 0,00 no Posto Mime Matriz e Pink and Blue Freedom,
Informações e reservas: 9914 5442/www.moinhodisco.com.

.

,

E no Carambas ...

I Eis as 15 musas que estarão na passarela do C.A.

Baependí neste final-de-semana concorrendo ao título de
Garota Estudantil2006.

.

.

O desfile, com início marcado para as 23h, dá corpo ao
Baile dos Estudantes - tradicional evento anual do clube. A
trilha da noite será marcada pelo repertório da banda

Scorpions. Até sexta-feira os ingressos para sócios
custarão R$12,OO, e não-sócios R$20,OO. Já na data do
evento os valores sofrerão alteração para R$20,OO e

R$30,OO respectivamente. Adquira o seu dirigindo-se à
secretaria do clube. Informações: 3371 0222.
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� EM MAIS UMA
•

: BALADA DE RENOME•

� TRAZ PARA·'JARAGUÁ 00 SUl:
•

· ,

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

.

. , '

, " _' ,

',O, .1')
�

,

I
,

I

,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

, ,

,

I
,
•
,

,
,
•

,
,
,

,
,
,

I
,

I

. .

• •

'.

..

e IAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




