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Assine ou renove sua assinatura de
O Correio do Povo,
fique sabendo, de tudo quer se passa na sua
região e concorra a *estadías completas em
aparlamento luxo, com direito a

acompanhante no melhor hotel da região!
fi

As estadia incluem um delicioso café da
•

manhã e mais três refeições atém de todas
" as atividades recreativas da estâllcia! f

• 61 CRIME FISCAL

Fazenda

.fecha cerco

contra

sonegadores

31. MUDANÇA •

LHS renuncia

• e Pinho'

Moreira

assume.
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28 I CORAIDA PRESIDENCIAL: ALCKMIN INICIA CAMPANHA EM SC
DIVULGAÇAo

Ao lado das
• • •

prmcipats

lideranças políticas
do PMDB, PSDB e

PFL, o candidato a

presidente da

República, Geraldo
Alckmin, iniciou
oficialmente,
ontem em

Florianópolis, a
campanha
eleitoral. No

I

,discurso, o tucano
criticou os juros
altos e prometeu,
se eleito,
dar prioridade para
as Reformas

política e

tributária. •
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SO!, e pouca
nebuloSidade, sem
previsão de chuva
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O Hotel Estância Ribeirão Grande

,

é o lugar ideal para quem deseja curtir a
riaIureza com atividades radicais; viver
momentos a dois nas oonfortáveis suítes;
provar omelhor da 'gastronomla; buscar
harmoola 00 quiosque de medJlaçáo ou

erelaxat

,
,
,
,
,
,
f
,
,
,
f
,
,
f
I

I

-!
,

I
f
,

I
f
,

I
I
f
,

I
f
f
,
f
,

f
,
,
,

I
,
,
,
,

,
I
f
,
,
,
I
,
,
f
,

I
,

,

I
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

I
,
,

:
,
,
f
,
,
,
I
,
,
,
,
,
,
I
,
,
,
,
,
,
,
,
,
I
,
,

•

,

,
,
,
,
,
,
,
,
i
,
,

,
,
,
,
,
,
,

�
,
,
,
,

•
,
,
,
,
,

,
_ .. , J

Allin., 6 rAp/dDI L/QU{I!

133711919
,

....
" ",,_ .....,._ ..

•
'"

" "

"

,

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

- '"., ""\'''''''''''' "",.,'-'" "."" ... -".... ' - .,:" .. , ..
- ., ....," "."'�,,,'.

, ,

,

.., .... '. ..... l,." ,....."." - . ,
...... _ ... - , .. -.. .

,

,
,

� '. "

,

. '. .-'
� \ ' '�-

-.
,. ;,,-',

'

" ,

•

'\•

/'1
, i '

..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I

2 I SEXTA-FEIRA, 7 de junho de 2006

• EDITORIAL

. Começou
,

o Jogo de

esconde-esconde. Os comitês

eleitorais informaram à Justiça
Eleitoral na quarta-feira
sobre quanto planejam gastar

,

nas eleições de 2006. Só no

certame presidencial estimam
se gastos de até R$ 279,1
milhões. Por cima da mesa, bem

entendido. Sem incluir o caixa

dois. A campanha com o

comum indica osque

candidatos prestariam um

inestimável serviço a si mesmos

se fechassem o porão. Mas seria
. ingenuidade acreditar que o

I

caixa dois foi extinto. Resta,
assim, difundir um aviso: Lula e

o PT podem ter desperdiçado as

últimas gotas de tolerância com

as chamadas "verbas não
contabilizadas".Os últimos

... Mesmo com proibição de showmícios e

outdoors, principais candidatos devem gastar
R$ 50 milhões a mais que em 2002

borderô mais polpudo é a de

Lula (PT): R$ 89 milhões. Um

Lula, aliás, que dobrou seu

patrimônio pessoal em relação
ao que declarou ao Tribunal

Superior Eleitoral na campanha
de 2002:A de GeraldoAlckmin

(PSDB) vem logo a seguir: R$
.

85 milhões. Cristovam Buarque
(PDT) diz que gastará, no

máximo, R$ 20 milhões. O

comitê financeiro de Heloisa

Helena (PSOL) entregou
ao TSE uina previsão de gastos
de R$ 5 milhões.O senso

, ,

• FRASE

•

escândalos produziram pelo
menos uma redução da taxa de

cinismo. Na eleição de 2002,
Lula disse .ao TSE que

gastou R$ 39 milhões. José
Serra, o tucano que concorreu

naquele ano, informou que teve

despesas de R$ 35 I�ilhões. Ou
seja, para uma campanha que se

previa como mais barata -estão

proibidos os showmícios '

e os

outdoors- PT e PSDB vita

minaram' os ,seus borderôs em

R$ 50 milhões cada um. Ainda

assim, nada faz supor o sumiço

.00 candidato á presidência, Geraldo Alckmin "

I

do dinheiro por baixo da

mesa. Fernando Collor
.

esqueceu de maneirar e teve o

mandato ceifado. Deve-se à

repórter Andréa Michael a

descoberta de um naco das arcas

clandestinas de FHC. Coisa de

R$ 10 milhões, registrados
numa planilha eletrônica.

Passou batido. A traição de

Roberto Jefferson expôs os R$
55 milhões que transitaram

pelos subterrâneos do PT.

Esfolou-se, Delúbío Soares. E

ficou nisso. Expôs-se também

um fundilho a descoberto da

campanha tucana de Eduardo

Azeredo ao governo de Minas

em 98. E nada de punição. O

próximo inquilino do Planalto,
seja ele quem for, dificilmente

escapará de um impeachment se
ficar constatado que recebeu

malas por baixo da mesa. Assim,
não parece razoável sujeitar o

mandato ao arrependimento de '

um tesoureiro, à indiscrição de

um fornecedor descuidado, à

sanha de um procurador ou à

curiosidade, sempre insaciável,
dos repórteres.

Fortalecimento microrreqional
Como organização repre-,

sentativa do setor produtivo, as

Associações Comerciais sempre

ocuparam lugar de destaque entre
as entidades de classe junto aos

poderes constituídos e demais

segmentos da sociedade. Agre
gando as experiências dos empre
endedores que integram os seus

quadros associativos e exercendo
.

uma liderança positiva em favor
da comunidade, essas entidades
têm sido responsáveis pela
articulação de reivindicações que
contemplam várias áreas.

Não precisamos ir muito

longe para vermos muitas

conquistas que foram obtidas na
região graças à mobilização
empresarial. Acreditamos, por

- , '

outro lado, que esse esforço de

articulação deve ser empreendido
de modo cada vez mais intenso,

. através da soma de esforços e na

execução de projetos de interesse
da nossamicrorregião e do nosso
estado,

,Ad longo da sua história da
ACIJS tem buscad� alcançar esse
objetivo. As suas diretorias da

entidade sempre atuaram focadas
em objetivos identificados com o

desenvolvimento sócio-eco
nômico da região em questões
fundamentais ligadas a áreas de
infra-estrutura da saúde, se

gurança e educação, entre outras.
Pois de nada adianta sermos

geradores de riquezas se os

cidadãos que as produzem não se '

beneficiam da contrapartida que

representa termos empresas

competitivas e um volume con-
I

siderável de impostos arreca-

dados no plano municipal,
estadual e federal.

,

E nesse sentido que destaco a

importância da articulação com

as demais associações empre-
, .

sariais para fazermos valer os

interesses da região. Há alguns
dias, ao participarmos de reunião
organizada em Guaramirim para
a discussão de projetos rela
cionados com amalha rodoviária,
tivemos mais um exemplo da
necessidade de pensarmos
coletivamente. '

Por outro lado, o que motiva
a ação das entidades é a presença

Paulo César Chiodini
. I Presidente da ACIJS -

Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul

de seus associados em todos os seus
momentos, seja nas atividades

.

ligadas à capacitação, tirando
proveito dos serviços oferecidos
ou prestigiando os seus eventos.

O primeiro passo para isso é

conhecer a: entidade e a estrutura

que ela coloca à disposição dos

associados, freqüentando as

reuniões plenárias e interagindo
com os demais empresários no

debate e na troca de informações
sobre a experiência que cada um
tem em seu negócio e como ela

pode ser útil para o fortalecimento
do movimento.

Porque, _ por mais que
tenhamos grandes estruturas e

prédios imponentes, pouco
,

Iremos avançar se pensarmos
isoladamente. Compartilhando .

pensamentos certamente chega
remos mais longe. E para isso não

há pré-requisito maior do que o

interesse de cada um em ocupar
um espaço que j� pertence a todos
aqueles que através do empre
endedorismo podem fazer a região
cada vez mais forte política e

economicamente.

• CORREIO DO LEITOR
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•

•

A realidade que não vemos
As organizações criminosas, s

â

o

compostas de homens sempre muito

inteligentes, mas sem moral, ganan

ciosos, frios e calculistas, que buscam

sempre o seu próprio bem-estar, o lucro
a qualquer preço. Estas organizações
seguem um código de ética próprio para
seus "negócios", cada membro que faz

parte sabe até onde pode ir e o que deve
fazer para o bom andamento de todo o

processo.
Mesmo. elas criam' estratégias para

dominar, explorar e oprimir a .sociedadez
Sustentam a base da organização no

fluxo de informações e influencias. E

isto, _enquanto o povo comum trabalha

para pagar seus impostos, é manipulado
por um grupo ardiloso e que segue o lema
"Povo desinformado é povo manipu
lado". Não investe em moradia, saúde e

educação, não cria condições de seguran
ça e dignidade e é somente lembrado em

momentos importantes (para eles, as

eleições). Sentimos uma sensação de
.

impo-tência, insignificância, não sabia
o que realmente é verdade, se tudo o que

vestimos, comemos, lemos, compramos
e vendemos é fruto de um sistema mani

pulado, com crises criadas, impostos
altos, educação ruim, pouco emprego,
universidades pagas (muitas vezes nive

ladas por baixo). Vivemos praticamente
coin as migalhas da elite que elegemos,
ainda comendo em valas como em

,

séculos passados, estabelecidos ao redor
da alta sociedade, sem voz e pior sem

opinião ou atitudes.
Refleti muitos conceitos da minha

vida. Um deles é de não me envolver,

deixar que outros façam aquilo que

poderia eu fazer muito melhor, não cobrar
um born tratamento como pessoa, não

levantar a voz pra dizer que está errado.
Mas não deve ser assim, temos que sair

um pouco de nosso mundirrho seguro e
,

dizer que ESTA ERRADO. Deixarmos de
acreditar em tudo que lemos e ouvimos.

Nossa vida é rápida como uma bala e

me questionei, do jeito que a maioria de
nós está vivendo, não deixará nem o

cheiro de p
ó lvor.a : queimada, n ão \

construirá nada em sua vida. Se
,

percebemos em nossa volta coisas erradas
e fingimos que não são conosco, mudamos

,

de cadeira pra não arrumar confusão, não
temos uma posição clara sobre nada

-,

muitas vezes. Quantos de nós mudmos
nossas vidas porque percebemos que
deveria ser diferente? Quantos
denunciamos as coisas erradas? Quantos
dizemos que precisamos ser melhores a

cada dia paraajudar as outras pessoas?
Perante tudo isso me pergunto: quem

pode nos ajudar? As drogas movimentam
a política, manipulam as pessoas e os

países. O dinheiro sujo é lavado no sangue
das vitimas sem educação, sem escola, sem
emprego e sem dignidade. Somente o povo
de bem é capaz de dizer não, sair às ruas e

exigir os seus direitos, condições de vida
e saúde. Eles podem calar uma voz, eles

, podem calar algumas vozes, mas eles não

podem calar as nossas milhares de vozes..

Roberto da Silva, profissional. da área
administrativa e estudante da 1 a. fase de
Gestão Financeira da FATEJ Faculdade de
Tecnologia de Jarapuá.

Brasil, perdendo oportunidades\
,

J á é senso comum a importância da

primeira impressão em qualquer relação
interpessoal. Quem pretende ser bern-

_

sucedido numa entrevista de emprego, por
exemplo, já cansou de ler conselhos dos

especialistas sobre como se vestir para
passar lima boa imagem a quem deseja
impressionar, Fazendo uma analogia entre
a captação de investimento estrangeiro e

a busca por emprego, o Brasil, pelo
visto, não seria contratado na maioria·das

\

empresas.
Ao apresentar o país a uminvestidor

estrangeiro, as roupas ou o cartão de visitas

que temos a oferecer é um prospect de
nosso ambiente de negócios. Ou seja,
tentamos mostrar que, de forma geral, é

bom colocar dinheiro aqui em investi

mentos produtivos. A viabilidade do

negócio oferecida seria como o currículo
do entrevistado, ou seja, o conteúdo que o

interessado na vaga tem a oferecer.
O problema é que o "candidato Brasil"

chega à sala de entrevista maltrapilho.
Como lugar para se fazer negócios, nosso
país ocupa hoje um desonroso 1190 lugar
entre as 155 nações pesquisadas pelo
Banco Mundial em seu relatório "Doing

Business 2006: Creating Jobs". E aí a análise
do currículo fica por vezes prejudicada.

Um outro diferencial negativo no

nosso currículo é a ausência de autocrítica.
Somos incapazes de corrigir nossas

deficiências. 'Projetos de Reforma
Tributária dormem em nosso Congresso há
anos. A Previdência, por sua vez, passou

por diversas reformas superficiais que

-

"Se qúiserem derrubar a reeleição esse ano, não terá problema. Para mim, essa não é
uma questão programática. O que eu falei é que fui favorável à reeleição e que não

posso mudar de acordo com as circunstâncias". \

• • • •• A •

jamais corrigiram o sistema na sua essencia,

que é o de arrecadar mais do que se paga.
Uma Reforma Política, dando fim a

campanhas milionárias, também nunca

. saiu do plano das idéias ou de medidas

paliativas. Todas essas informações estão

na mesa do entrevistador e não há como

esconder isso dele.

Enfim, chegamos ao fim da entrevista

em manifesta desvantagem em relação aos

demais candidatos. Se não tivermos um

negócio extraordinário, realmente acima

da média em relação aos outros países,
es tarn o s fora da disputa. Isso talvez

explique por que o país, quando o assunto

é investimento produtivo, continue a
•

procurar empregos.

,Alvaro Trevisioli, advogado

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25 linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail li

redação@jornalcorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliyeira 246, cep 89251 200,
Caixa Postal ts. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados),
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MUDANÇA: VICE ASSUME

•

•
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1
.

PATRICIA GOMES

.". Pinho Moreira

promete continuidade'
ce controle para o

ccumprimento da LRF

o
FLORIANÓPOLIS (CNR/

GADI) -Em sessão solene na

Assembléia Legislativa ontem,

'Luiz Henrique entregou a sua

'carta de renúncia e abriu
,
-

caminho para a posse oficial de
Gseu vice, Eduardo Pinho
2Moreira. 'Pela primeira vez na

'história, um governador
catarinense renuncia ao seu

,-,

mandato para tentar a reeleição,
. �embora não seja obrigado pela
"legislação eleitoral. "Faço por
»Ó» ".".

etica e coerencia, ate porque

critiquei a não realização deste
fato na eleição passada. J á fiz isso
quando fui candidato à reeleição
em Joinville. Agora, faço no-

, vamente, passando o Governo

para as mãos honradas,
eficientes e eficazes do com

í,panheiro Eduardo Moreira".
Pinho Moreira estava no

scomando interino do Executivo
estadual desde 9 de abril, quando
Luiz Henrique se licenciou. A
renúncia foi sendo adiada

porque o PMDB temia não

DIVULGAÇÃO

Luiz Henrique agradece apoio e deseja boa sorte a Pinho Moreira, que promete cont/nuidade aos p(ojetos

acertar alianças com outros

partidos e ter que sair sozinho,
com a possibilidade de repetir a
dobradinha LHS/Moreira. O
licenciamento no primeiro
momento, no lugar da renúncia, '

foi para. não tornar o vice

governador inelegível.
Pinho Moreira assume

,

oficialmente o Governo do

Estado; com a garantida da

.

Assembléia Legíslatívade que
,

tera o mesmo tratamento que
Luiz Henrique. "Oposição
rigorosa e dura nas críticas, mas
leal aos catarinenses e correta em

,

suas
. ações", ressaltou o

•. R'enúncia de Pavanello ainda
.sern protocolo na Câmara
,

,

, }ARAGUÁ DO SUL- Até
•

: ontem no final da tarde, o
,

vereador Carione Pavanello
, (PFL), candidato a deputado
: estadual, não havia proto-· ,

colado na Câmara.de Verea-
•

I
dores pedido de renúncia do

,cargo, como ele próprio
chegou a anunciar recente

. mente. Se o fizer, obrigato
riamente o Legislativo terá

que promover eleição de

'; novo presidente. Se isso
\

acontecer, o acordo informal
, firmado no início do ano com

• ,o vice-presidente Jurandir .

Michels (PV), para que
· assumisse o posto a partir do
segundo semestre deste ano,

I sendo, em 2007 e 2008
sucedido por vereadores do
bloco que votou no pefelista
(PSDB, PT e PP),' cairá por
terra. Pavanello poderá ter,

lie:, ainda, outro gesto menos

lií , traumático para' o vice. O de

apenas pedir licença da

I"
presidência, alçando Michels

, ao cargo automaticamente. Se

protocolada a renúncia, o

vice-presidente se obriga a

convocar eleição já para a

sessão seguinte, para com

pletar os membros da' mesa
_. diretora do Legislativo: três

-

�,�
,

.

titulares e um suplente, exce-
tuando os vereadores sem

partido, no caso Maristela
Menel e Afonso Piazera Neto,
impedidos, também, de inte

grarem as comissões internas

perrnanentes da Câmara. Na
ocorrência de uma eleição, a

previsão é de que vença um

candidato da base governista,
incluindo 0- voto do petista
Jaime Negherbon, 110S últi
mos meses um aliado explí
cito do prefeito Moacir
Bertoldi (PL) e que na eleição
anterior foi voto decisivo para

guindar Pavanello ao cargo.

Negherbon, que votou contra

a investigação de denúncia
sobre suposto favorecimento
da prefeitura à empresa

Viação Canarinho no proces
so de quitação de dívida com

o ISS no montante de R$ 194
mil, é alvo de investigação da
comissão de ética do diretório

municipal do PT, correndo
risco de punição com expul
são. Isso porque o diretório,
em nota pública, já havia se

manifestado a favor das

investigações e orientado seus

dóis vereadores (Michels, à

época, ainda estava no partido)
neste sentido. (Celso Machado)

presidente da Casa, deputado
Julia Garcia. O presidente
destacou ainda que as relações
entre Executivo e Legislativo
sempre foram harmônicas e

independentes, e disse confiar
na continuidade desse processo.

Durante a administração de
Luiz Henrique, Moreira assumiu
interinamente o Governo em

outras 15 ocasiões, período que
somado contabiliza cerca de
cinco meses, além dos últimos
três meses: Para ele, a posse'
oficial, não traz mudanças,
"Estive presente durante todo o

tempo nas decisões de Governo.

Darei continuidade à

administração que é minha
também, consolidando a

descentralização administra-
,

tiva, a desconcentração do poder
e a aplicação dos recursos. Vou
continuar commuita dedicação,
adicionando o {ato de que este

, ..

sera o pnmeiro ano em que um

. governador não poderá deixar
dívidas no dia 31 de -zembro, para
o primeiro dia do ano que vem,

em função a Lei de Responsa
bilidade Fiscal (LRF). Por isso, o
ajuste fiscal, o aperto neste

momento e o maior controle são

fundamentais", finalizou.

Campanha para reeleição
,será a mais cara no Estado

FLORIANÓPOLIS/}ARAGUÁ
DO SUL- Com valor estimado
em R$ 15' milhões, a

campanha para o governo do
Estado do candidato Luiz

Henrique da Silveira (PMDB
PSDB-PFL), será a mais cara

de todas. Na outra ponta
desta balança está o

candidato Elpídio Ribeiro
Neves (PTC), que prevê um

. gasto de R$ 10 mil. Estes
valores foram divulgados pelo
Tribunal Regional Eleitoral
(TRE).

O investimento total dos
candidatos na campanha

.

eleitoral deste ano deve

ultrapassar R$ 38 milhões. Os
recursos previstos para a

campanha de Luiz Henrique
ultrapassam a soma dos
investimentos de todos os

outros sete candidatos.
•

Juntos eles .proje tam gastos
ern terno de R$ 11,8 milhões,
quase quatro milhões a menos

que o ,peemedebista.
Espiridião Amin (PP-PMN
PRONA) prevê o

investimento de R$ 2,7
milhões, lueSlUO

i.

valor
declarado pelo candidato ao

senado Gerson Antônio

Basso.da mesma coligação.

,

'i .
'!tI .-

O candidato ao governo do
Estado José Fritsch (PRB-PT
PL-PcdoB) acredita que com

R$ 3,5 m i lh ôe s , fará sua

campanha, 'apenas meio

milhão a m a is que o

.

concarrente Antonio Carlos

Sontag (PTB-PSB).
Conforme manda a lei

todos os candidatos terão que

prestar conta pública do
dinheiro usado, através da

internet, nos meses de agosto
e setembro. Os relatórios
deverão apresentar os

recursos recebidos, identificar
os nomes dos doadores e onde
o dinheiro foi investido.

Nas eleições de 2002, Luiz
.

.

Henrique da Silveira

apresentou uma previsão de

campanha de R$ 5 milhões.
Dos candidatos que
concorreram nas eleições
passadas, ele é o que mostrou

alterações mais significativas
no orçamento.

A receita de Amin
diminuiu R$ 1,3 milhão e a de
Fristch aumentou R$ 500 mil.
O TRE ainda não finalizou o

balanço das declarações de
renda dos candidatos a

governador, deputado federal,
estadual e senador.

,

rI,
•
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As "vítimas" 1
Ao declarar seu patrimônio pessoal ao TSE, que dobrou a partir
de 2002- de R$ R$ ,422 mil para R$ 840 mil - o presidente Lula
disse que preferiu aplicar parte do salário mensal de R$ 8,8 mil
em fundos de investimentos. E que poupou, nos últimos quatro

,

anos, aposentadoria de R$ 4.294 mil que recebe como "vítima':
do regime militar. Ficou preso durante 31 dias. Em Jolnviüe,
famoso assessor jurídico da Câmara de Vereadores, já morto,
também aposentou-se com a mesma alegação. Só que dizia;

.

para quem quisesse ouvir, que um mês de prisão em quartel do
Exercito em Curitiba era como estar no Paraíso.

As "vítimas" 2
Alimentação refinada, boa
cama, TV, ar condicionado,
roupa lavada, sem nenhum

tapa ou qualquer outro tipo de
constrangimento físico ou

moral.Ao contrário, ele e Lula
nunca precisaram de
intermináveis batalhas

jurídicas, muitas em curso até

hoje, para que famílias sejam
ressarcidas por familiares
mortos ou. desaparecidos.
Que o governo só indeniza na

marra. '

Fechado
Também de Blumenau, o

vereador petista Vanderlei
de Oliveira, em seu terceiro
mandato, disputa a eleição
como segundo suplente da
deputada federal Luci
Choinacki, que concor-re ao

Senado. O primeiro suplente
é Douglas Espíndola Mattos,
vereador de Criciúma
também na terceira
legislatura e filiado ao PC do
B.

)

As "vítimas" 3
Alguém dirá que o presidente
do Bjjíl.sil ganha uma miséria
diante da importância do
cargo. Verdade, um salário
quase que simbólico,
principalmente se

compararmos com o que
ganha o prefeito Moacir
Bertoldi, R$ 15 mil. Entretanto,
nem ele, nem ministros

pagam' sequer o papel
r higiênico que usam. Tudo é

por conta do contribuinte. Que
também paga sua

aposentadoria para ter,
teoricamente, direito a um fim
de vida digno. Direito que lhe
é negado.

Rebate
Secretários e assessores do
governo do Estado já
unificaram o discurso:
garantem que esta

. administração encerra o ano
com todas as contas em dia,
inclusive salários e 13°.
Desdenham, inclusive,
números do próprio governo
que indicam os próximos
seis meses como

extremamente difíceis ..
Quem viver, verá. . .

•

•

Justiça
Câmara dos Deputados

'

discute projeto que proíbe as

empresas concessionárias
de serviços de água e

energia elétrica, de cobrar
tarifas e taxas de consumo

mínimo. Pela proposta, as

empresas são autorizadas a

cobrar apenas pelos
serviços efetivamente
utilizados pelo consumidor.
Os infratores estarão

sujeitos à multa de 200 a 3
milhões de Ufirs.

No nosso
Embora já tenha anunciado
informalmente o veto ao

aumento dos aposentados, o
governo não mostra muito
firmeza sobre a decisão a

tomar. Na Câmara, a oposição
avisa que será infrutífera,
qualquer tentativa de

negociação via centrais
sindicais. Admitem conversar

com o governo em tomo dos
5% em vigor desde abril sobre
o mínimo, e os 16% para
todos.

Mais ligth
Também na Câmara, projeto
do deputado Edinho Bez

(PMDB) muda as

exigências para que
motoristas sejam
autorizados a conduzir
veículos escolares e de

aluguel. Conforme o Código
de Trânsito Brasileiro, a

autorização não é dada aos
.

que respondam processos
por homicídio, roubo,
estupro e corrupção de
menores. O projeto abranda
essa exigência.

Mamata'
Em agosto e setembro, os 513·
deputados federais só
trabalharão três dias da

, primeira semana de cada
mês. O resto do tempo vão
dedicar, sem prejuízo dos

salários, em suas campanhas
a reeleição. Cada um custa,
por mês, R$ 100 mil.

Multiplicando, R$ 51,3
milhões no mesmo período,
não incluídas as diárias.

Mais e 'menos
A carga tr.ibutária atingiu
40,69% do PIB entre janeiro

. .

e março, contra 37,06% nos

últimos quatro meses de
2005 e 41,23% em igual
período daquele ano. Ape
sar disso, houve queda dos
investimentos públicos.
Nos três primeiros anos do

governo Lula, foram arreca

dados R$ 25,2 bilhões, ou
69% menor em termos
reais que o montante gasto
nó triênio anterior,

·Multiuso
Vereador Braz Roncáglio, do
PTB de Blumenau e indicado
para vice do candidato ao

governo do Estado, Antônio
Sontag (PSB), já foi do PFL
PPB, PTB; PMDB, voltou para
o PTB.Está em seu quarto
mandato. E, mais, exerceu
cargo de confiança em um

dos mandatos do ex-prefeito
petista Décio Néri de Lima.

-

•

\

I

\
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•
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,

E Lei 1
Prefeito Mário Sérgio Peixer (PFL) informa que os bairros Rio

•

Branco- e Barro Branco fazem parte do perímetro urbano de
Guaramirim, daí a emissão de carnês do IPTU aos agricultores
daquelas localidades, e não o ITR (Imposto Territorial Rural), Eles
devem comprovar anualmente que exercem atividade agrícola
para pagar o imposto rural, de menor valor. "Inclusive, o agricultor

i
f
que comprovar que sua propriedade é usada para a agricultura

, tem isenção do imposto, no caso de receber até três salários
, mínimos", explicou,

,

E Lei 2
,

E menos
Presidente da Câmara de
Vereadores de
Guaramirim, Marcos

,

Mannes (PSDB), informou
ontem que foram gastos
R$ 7 mil, divididos em

duas parcelas de R$ 3,5
mil, para contratação de

empresa SLB, de

Blumenau, para redação
do novo texto da Lei

•

Orgãnica do município. O
dinheiro é do, Orçamento
do Legislativo deste ano. A

informação dada pelos
vereadores do PMDB e PP
é de que o valor seria R$
14 mil.

O prefeito também disse

que tudo isso está

previsto em lei municipal,
"aprovada pelos
vereadores", o que é fato.
Notas publicadas na

coluna, repassadas pela
Assessoria de Imprensa
da Câmara de Vereadores,
informavam sobre a

entrega de abaixo
assinado pelos
agricultores ao presidente
do Legislativo de

Guaramirim, Marcos
Mannes (PSDB),
cobrando soluções pelos
transtornos causados pela
Prefeitura para comprovar
o uso da propriedade para
atividade agrícola. "Isso
mostra que o assessor da
Câmara é ignorante,
desconhece a lei",
alfinetou Peixer.

,

A frente
o coordenador regional do

PSB, Emersoh Gonçalves,
vai coordenar a campanha
para governador de
Antônio Carlos Sontag na

região Norte. Engloba 27

municípios onde o partido
tem diretórios municipais.
Em 2002, PSB tinha quatro
diretórios em todo o

Estado. Agora são 127.

I
I

i

•

Denúncia 1

•

-

Comissão Especial da
Câmara de Vereadores
criada ria segunda-feira
para averiguar suposta
denúncia envolvendo
servidor público da
Prefeltula de Schroeder
se reuniu ontem pela
primeira vez. A comissão
é presidida pelo vereador
Nelson João Zoz (PSQB),
com Valmor Pianezzer

(PFL) de relator e Décio
Piske (PP), Manoel
Burgardt (PT) e Norma
Stricker (PMDB) como,
membros. ,

•

Ainda dá
o prazo para registro de
candidaturas encerrou na

quarta-feira, mas
candidatos escolhidos em

convenção poderão �

requerer individualmente o

registro até hoje. Portanto,
há possibilidade de se

.

aumentar ainda mais a

nominata de candidatos,
incluindo na região, onde
estão contírrnadas quatro
candidatos à Câmara
Federal e outros oito à
Assembléia Legislativa.
No sentido inverso,
candidatos que tenham
suas candidaturas
registradas também

poderão recuar, por conta
de acordos de última hora
entre partidos de uma

mesma aliança, por
exemplo.

•

,

,

I
,
•

,

Denúncia 2
,

, A denúncia foi feita pelo
técnico em edificações,

•
Silvio Kitzberger, na

sessão do últimó dia 19.
Ele acusou um servidor
da Prefeitura, também
técnico em edificações,
de prestar serviços
particulares durante
horário de trabalho, o que
estaria prejudicando os

demais profissionais do

município. Prometeu,
junto com colegas de,
profissão, registrar queixa
contra o funcionário

público.

Parceria
Prefeitura de Guaramirim
está construindo em

•

parceria com a

Associação de Moradores
do Bairro Nova Esperança
um campo de futebol de
areia, anexo à entidade,
onde também está em fase
de conclusão as obras de
um pavilhão de eventos.

,

A prefeitura entra com

material e a associação
com a mão-de-obra. No
Bairro Vila Freitas,
também numa parceria
com os moradores, foi
construído um parque
infantil junto à área de
lazer.

Informal
A aliança PSB e PTB terá
apolo informal do PSC na

disputa de Antônio Carlos
Sontag (PSB) ao governo
do Estado. A coligação de
ve lançar 40 candidatos a

deputado estadual e ou

tros 30 a federal. Dois são
de Jaraguá: o ex-vereador
Ivo Petras Konell, à 'As
sembléia, e o Luiz Hirs
chen, o Luti, à Câmara
Federal, ambos do PSB.

•

•

1\
J

•

•
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DE OLHO NO PATRIMÔNIO: MANNES DEFENDE OBRAS DE MELHORIA DA ESTRUTURA

. . '" .

mais com um patnmomo como

este, apresentar projetos p�a
conseguir verbas estaduais, e

federais", sugeriu .

O secretário municipal de

Esportes, Nelson Boeira de
Oliveira, disse ontem que o

município teve projeto aprovara
pelo governo federal para

construção da 110va arqui
bancada, com capacidade para
400 pessoas sentadas e dois pisos,
sendo um com vestiário e salas

para aulas de karatê e outras

modalidades esportivas. Segun-
do ele, a verba, R$ 250 mil, foi
depositada no início do a110 e

está naCaixa Econômica Federal
desde então, aguardando
liberação. Oliveira não soube
informar porque o dinheiro
ainda não pode ser sacado, e que
o departamento jurídico da, !

Prefeitura está atuando neste

sentido. O projeto totaliza R$
310 mil, somando a con

trapartida de R$ 60 mil do

•

• •

CAROLINA TOMASELLI

� Secretário diz que
prefeitura aguarda
liberação de verbas

para começar obra

GUARAMIRIM - "Infeliz
mente a história de Guaramirim
está se perdendo 110 tempo.
Nosso patrimônio não está
sendo zelando". A avaliação é do
presidente da 'Câmara de
Vereadores, Marcos Marines

(PSDB), ao verificar ontem o

estado em que se encontra o

Estádio João Butschardt, que
ficou popularmente conhecido
como campo do Seleto, em

referência ao time de futebol do
. , . .

mumcipto, que por-muitos anos

disputou campeonatos locais e

até de âmbito estadual.
Para o vereador, é evidente o

descaso das seguidas adrni-
. "'" ...

rustraçoes rnumcipais COIU

relação a estrutura, que pertence
ao município e abrigou diversos

• ••

eventos esportrvos, prmci-
palmente nas décadas de 1970 e

1980. "Houve muitas promessas
de prefeitos de reformar o estádio
e recolocar o time no cenário

• •

esportivo, luas ISSO 11U11ca

aconteceu", relatou Mannes,
informando que o único inves

timento de que tem conheci
mento na atual admínístração

CESAR JUNKES

•

•

•

•

•

orçamento do município deste
ano", disse, lembrando que� a

implantação de um centro

municipal de eventos, lazer! e
desporto contíguo ao Gináão'
Rodolfo Jah11 é uma das ob¥s
contempladas no plano. ae
governo do prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL). "Uma secretaria

'que tem R$ 700 mil para gastar

por ano deveria se preocupar

. , .

mumcipio.

PMDB de Guaramirim apóia candidatura de Adelar V-ieira
.

GUARAMIRIM - O PMDB de
Guaramirim decidiu apoiar a

candidatura do deputado fede
ral Adelor Vieira (PMDB) à

reeleição, em dobradinha com

o candidato a deputado estadual
do partido, Carlos Chiodini. No
Vale do Itapocu, Chiodini tem
apoio dos cinco diretórios, luas
como o partido' não terá

candidatura própria à Câmara

Federal, os municípios estão

optando por apoiar candidatos
� .

com penetraçao na micror-
. �

regiao.
Nas eleições de 2002, Vieira

recebeu 1124 votos em

Guaramirim, ocupando a quinta
colocação. Somando os cinco

municípios, foram 3.765 votos,
de um total de 105.464 recebi
dos pelo peemedebista, o quinto
candidato mais votado no

Estado. Antes disso, Vieira foi
vereador' em Joinville e depu
tado estadual por três legisla
turas, todos os mandatos ainda
filiado ao PFL, partido que
deixou em 2000 para ingressar
no PMDB. .

,

"E claro que também ternos

companheiros que vão apoiar
Mauro Mariani", informou o

presidente do partido em

,

rnunicípio, onde deve voltar na
" . . ,.

proxima semana, J a em earn-

panha. Com relação, à candí
datura de Chiodini, o presi
dente do PMDB pretende atrair

o PSDB, já que os tucanos não
, vão ter candidato à Assembléia
namicrorregião. "Em Jaraguá do
Sul, há adesão de vários inte

grantes do PSDB à candidatura
de Chiodini e estamos come'

çando a tratar disso também em

Guaramírim, claro que sempre
respeitando a decisão de cada
diretório", resumiu .

Apesar de disputarem a

eleição para prefeito em 2004
em alianças opostas, os dois

partidos têm mantido relação•

cordial na Câmara de Verea-

•

•

I
,

(

•

•

I )

';

•

•

•

, .

,

,\

•

dores. O mesmO não acontece '

com o PFL, do prefeito Mário '

Sérgio Peixer, alvo de freqüentes '

críticas dos dois partidos, e com
"

quem Rodolfo Jahn pretende "

conversar nos próximos dias,
diante da aliança firmada entre 1']

as três siglas, também com adesão ','

do PPS, na eleição para gover-
.

nadot "O que não vamos é deixar
dúvidas de que vamos votar na

Colombo", disse o presidente do "

PMDB, sobre o candidato do PFL

, •

Mannes mostra o estado precário do local que precisa de reforma urgente

foi a recuperação do gramado, no
ano passado. "Mas isso não é

reforma", completou.
Mannes sugere qlle seja feita

uma -an1pla reforma, com a

construção de UIUmuro ao redor
de todo o complexo, que inclui
o Ginásio Rodolfo Jahn, para dar
segurança aos usuários e também

Além disso, a substituição de
Iuminárias por de maior

potência e a colocação de novos
alambrados, tanto no calUpo de

futebol, como no de areia.

Também cobra a construção de
uma nova arquibancada, no

lugar da que foi demolida por

problemas de segurança. "Aliás,
esta obra já está prevista no

. , .

para preservar o patnmoruo.

CESAR JUNKES

If
J ,

Presidente do partido admite que Tamanini também receberá apoio na cidade

Guaramirim, Rodolfo [ahn :

Neto, sobre outro candidato do
,

PMDB COIU apoio já explicitado
por parte de peemedebistas da

região, entre eles o ex-prefeito
de Corupá, Luiz Carlos Tama
nini, atual diretor de Transpor
tes do Deter (Departamento de

Transportes e Terminais). Ex
prefeito de Rio Negrinho e

secretário do Deinfra

(Departamento Estadual de
Infra- estrutura), Mariani foi
eleito deputado estadual em
2000 e tenta pela primeira vez

uma vaga na Câmara Federal.
Na quarta-feira, Adelor

Vieira se reuniu com a executi

va de Guaramirim para traçar
as diretrizes da campanha no

,

ao Senado pela chapa.
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,

h � Cerca de 70% não
r! " I

tem sequer o ensino

-médlo completo ,

:,�m Jaraguá do Sul

I,r; }ARAGUÁ 00 SUL - Dós cerca
,

",de mil deficientes físicos que
,ímoram atualmente em Jaraguá
,lsdo Sul apenas 10% estão in-

1JfSeridos no mercadode trabalho.
.,1Mesmo com a lei federal que

•

'lobriga às empresas com mais de
celn funcionários a reservar de

'J 2% a 5% de vagas aos portadores
,

"'de necessidades especiais, a

, realidade ainda não chega perto
I 'dísso. ,

8 .J Conforme explica Maurício
.'

[unkes, presidente daAssociação '

"'Jaraguaense de Deficientes
a , Físicos (Ajadefi), o problema tem

-,i personagens principais em lados
(" distintos. No primeiro, estão os
.., , ". .

'empresarlOS que pouco se
,

'o interessam em admitir pessoas
"

com limitações físicas, auditivas
, '

I£'OU visuais, No outro, as

'if'estatísticas respondem por si

��próprias: 70% dos deficientes
("",,, .

nao tem nem se quer o ensino
"

'médio completo, A falta de
!; )'qualificação profissional assume,
�"portanto, a posição de um dos
"
,.. . . ". .

• '. mais expressivos enterros para o
"

desemprego, conta junkes. ,

r ) Iu

-

PREPARAÇAO
Para driblar esta realidade

negativa, Rosane Massaia, 30
anos, se preparou, Ela é

funcionária, há pouco mais de
três anos, da Biblioteca Pe. Elemar

f, Scheid, no Centro Universitário
-I,de Jaraguá do Sul (Unerj) e fez
-itcursos com ênfase em recursos

-rehumanos, informática e recep-
',iF ção. Sobre omercado de trabalho,
'i� a portadora de atrofia muscular
1,1 comenta que as oportunidades
(iL existem, porém, falta capacitação
· por parte dos deficientes. A
I'
, ;

, SEXTA-FEIRA, 7 de junho de 2006 I 5
,

•

•

•

É LEI: EMPRESAS DEVEM ABRIR, VAGAS

,

e

,_

Rosane é portadora de artrotiamuscular e conseguiu emprego na Unerj após muita preparação e estudo
,

Unerj tem 450 pessoas na grade
de empregados e Rosane é 'a única

portadora de necessidades

•

nas duas (Alfredo Zimmermann
e São Pedro, em Guararnirim)
estão completamente adequadas.
As demais devem receber

rampas, barras de segurança e

banheiros especiais quando
\ '

precisarem de reformas, ou

receberem a matrícula de algum
portador de deficiência,

'

,

Na rede municipal de ensino

a preocupação em oferecer
acessibilidade está em processo.

Segundo a coordenadora de

educação especial, Rosangela
Meyer', a maioria das 34 escolas e

23 centros infantis conta com

algum tipo de adequação, seja ela,
pedagógica ou física. Fato que,

para ela, dificulta citar a quan-'
iidade de instituições que estejam

, adaptadas na totalidade.

TRANSPORTE
. ,

Se você é portador de deficiência
física e não tem como transitar
por Jaraguá do Sul, pode solicitar

,

que o ônibus especial da

empresa Canarinho o busque e

leve ao destino desejado. É só

agendar o dia e horário através,
do número de telefone 0800 645
855, com 24 horas de

antecedência, sempre das 7h30
às 12h e das 13h às 17h15. A

ligação é gratuita. O ônibus
circula diariamente, das 6h às
22h, de segunda-feira a sexta
feira, e das 8h às 20h, nos finais
de semana, O valor da passagem
respeita o preço estabelecido a

cada bairro para o transporte
coletivo (geralmente R$ 1,95),

• •

especiais.

ESCOLAS ADAPTADAS
A dificuldade .ern se

pro£issionalizar também tem

como agravante a inexistência de
escolas preparadas. "Não tem

nenhum colégio adaptado em

Jaraguá", reclama o presidente da
Ajadefi. A falta de elevadores e

de rampas revolta a maioria da

queles que cogitam ingressar
nestas instituições .

De acordo corn Deni Rateke,
,

secretária de Educação da SDR

(Secretaria'de Desenvolvimento
Regional), das 32 escolas sob

responsabilidade do órgão, ape-
..

,

FORUM
,

Com o objetivo de discutir estas limitaçôes, o Núcleo de Responsabilidade Social da Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul (Acijs) programa para o próximo dia 9 de agosto, um fórum. A troca de informações
tem como tema central a inclusão de portadores de necessidade especiais no mercado de trabalho e vai contar
com a mediação do apresentador Mário Motta.

Segundo a coordenadora do Núcleo, Roseli Capudi, o interesse é disseminar as experiências que as empresas e

os próprios deficientes têm. "Alguns fazem a inclusão e outros nem sabem da lei", explica. O evento é gratuito,
aberto ao público e vai acontecer no auditório Eggon João da Silva, no Centro Empresarial de Jaraguá (Cejas), a

partir das 18h30. .

'c I
,

\ '

.Starnrnüsch tem como' tema desta 'edição aniversário de 130 anos
•

,

"
,

'

• }ARAGUÁ DO SUL - Os fãs
,

das festas de rua podem se
,

\ preparar porque no próximo dia
" ,

29 o Calçadão da Avenida
(,;

(;Marechal Deodoro da Fonseca
"recebe a quarta edição da
,

,

, Stammtisch. Este ano, serão 86
,

, ,

',' grupos, 20 a mais do que 2005,
, com barracas montadas ao
,

,;"longo do Calçadão de Jaraguá do
,
Sul e da Rua Quintina Boca-

, .

iúva, no Centro.
,

'J'
A partir das 10 horas, quem

, ,passar pelo local poderá ver
,

· bandas típicas transitando pelas
· ruas, decoração alusiva aos 130

,

,
anos do município e a

('
tradicional animação dos

, ,
.

I. participantes. Vale lembrar que
os donos da barraca mais ins-

, ,'\! '

os prêmios dados aos melhores
decoradores e os gastos com a

•

organização. Coube à adminis-

tração municipal ceder bancos
e mesas, lixeiras e se responsa
bilizar pela limpeza das ruas.

De acordo com o

organizador Moa Gonçalves,
estima-se que pelo .menos 18
mil pessoas devem visitar a

Stammtisch jaraguaense. Em
2005, a Polícia Militar infor
mou que cerca de 15 mil pas
saram pelo local. Para garantir
uma festa tranqüila até às

171130, quando acontece o

toque de recolher, a comissão

planeja instalar 30 banheiros
I

-' .

moveis e val contar com o

auxílio da Polícia Militar. (KE)

No ano passado, cerca de 15milpessoas fizeram testa no Calçadão

pirada no aniversário da cidade
ganham 100 litros de chopp. Já
o lojista que colorir o comércio
e for escolhidô pelo júri da
Stammtisch leva para casa mil

Como esta ediçãonão conta
,

corn a ajuda financeira da
Prefeitura, por falta de orça
mento disponível, os grupos
tiveram que pagar R$ 100 para

participar. O valor vai custear
•

reais.

•

,
.., <,
, fI;

•

• CORREIO ECONÔMICO
. Mercosul

,

A adesão da Venezuela ao Mercosul, formalizada na terça-feira, i
4 de julho, em Caracas, é lrnportante para o fortalecimento do:
bloco econômico. Com a entrada do país andino, o Mercosul:
passa a ter mais de 250 milhões de habitantes, uma área de :
12,7 milhões de metros quadrados e um Produto Interno Bruto:
(PIB) superior a US$ 1 trilhão. Além disso, com o novo i

parceiro, o bloco econômico passa a ter um comércio de I
, ,

US$ 300 bilhões. As informações são do boletim Informa,
,

Mercosul, divulgàdo ontem , 6 de julho, pela Confederação:
Nacional da Indústria (eNI). :

,
,

,

,
,

I
I

tecnológica i
Nos próximos dias 11 e !
12 acontecerá mais !
uma edição do lnova

I

SC, na cidade de São
Bento do Sul, corn o

objetivo de debater a

dinamização do
,

processo de inovação
tecnológica nas'
empresas

,

catarinenses. O "

programa reunirá
empresários do norte
catarinense '

,

(presidentes, diretores '

das áreas técnica,
industrial e de

desenvolvimento) no : .

,

Centro de Convenções '

do Novotel, para
apresentar e discutir ,

,

estratégias de melhoria:
e estruturação da
capacidade de

inovação tecnológica
nas empresas,

Preocupação .

o estudo alerta, no entanto,
que a adesão da Venezuela
preocupa o setor produtivo,
especialmente em relação à
influência do país andino nas

negociações comerciais do
Mercosul com terceiros

países. "A Venezuela poderá
influenciar decisões como, por
exemplo, a de construir agendas
de negociação do bloco com os

Estados Unidos e com a Uníão
Européi'a", destaca o

documento. Os técnicos da
CNI lembram que Estados Unidos
e Europa são importantes
parceiros comerciais do Brasil e

mercados de grande interesse
para �s empresários brasileiros,

Inovação

Hugo Chávez
Segu_ndo o presidente do
Conselho Temático de

Integração Internacional da

Confederação Nacional da
Indústria (CNI), Osvaldo Douat,
as posições do presidente da
Venezuela, .Huqo Chavéz,
podem aumentar as dificuldades
das negociações com

Estados Unidos e tlnlãn
,

Européia. A adesão do novo

sócio, acrescenta Douat,
também pode reforçar as

diverqênclas internas do, bloco,
econômico, que impedem o

avanço do livre comércio entre
Brasil, Argentina, Paraguai e

Uruguai.

. Programa 1
Para disseminar e

'

incentivar o processo :
r

de inovação, o Inova :

SC tem um programa
'

, básico para Dirigentes
Empresariais, que
inicia com uma

palestra balizadora
sobre A Inovação
Tecnológica e sua
Gestão Eficiente e

Eficaz, seguida de um

Almoço de Idéiás onde
,

os participantes vão
discutir sobre os

caminhos para a

inovação nos principais:
setóres econômicos da:

,

mesorteçlão. Na
seqüência, o

empresárto e diretor 10
'

I

secretário da Fiesc,
Vicente Donini, da
Marisol, fará uma

palestra motivadora
,

sobre a Importância
Estratégica do
Processo de Inovação
Tecnológica como '

Ferramenta da '

. Competitividade das
Empresas.

Mercado
Mesmo assim, a liberalização
do comércio com a Venezuela,
conforme previsto no acordo

,
.

do Mercosul, deve abrir
.

oportunidades de' negócios para
o Brasil. Conforme o

protocolo de adesão do país
andino ao bloco econômico, a

.data limite para a livre entrada
de produtos venezuelanos no

mercado brasileiro foi fixada
em 2010. O livre comércio de
produtos brasileiros na

Venezuela foi estabelecido para'
janeiro de 2012. "Os produtos
considerados sensíveis pelos
dois países poderão se

adequar ao livre comércio em

'um prazo maior, até janeiro de
2014", diz o boletim da CNI.

• INDICADORES ECONÔMICOS:
•

• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL
.

, ,

DOLAR (EUA) COMPRA VENDA' EURO

COMERCIAL 2,173 2,175 it COMPRA VÊNDA

PARALELO '2,290 ,2,400 11 2,789 2,790
PESO (Argentina)

TURISMO 2,133 2,267 it

J 0,706 0,707

• BalSAS DE VALORES • POUPANCA
"

PONTOS OSCILAÇÃO
� BOVESPA 36.533 0,43%
11 DOW JONES (N, York) 11.225 066%

11 MERVAL (B. Aires) 1.714 074%

• NIKKEI (Tokio) 16,951 1,39%

0,694

• CUB maio

R$863,55

,

,
,

,

•

I
II

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



6 I SEXTA-FEIRA, 7 de junho de 2006

•

• OCORRÊNCIAS POLICIAIS

"
,

Furto de bicicleta Sem

habilitação
o motociclista A.A.S.,
36 anos, caiu com a .

Honda CG125 Titan,
placas MBP-0329, na
Rua Henrique Nagel, .

,
'

Bairro Agua Verde, e
foi levado ao Hospital.
com ferimentos
leves.
O acidente aconteceu

•

por volta das 21 h de

quarta-feira.
A polícia verificou

que A.A.S. não é
habilitado para dirigir
esse tipo de veícelo.

Roubo
Um Fiat Uno, cor vermelha, placas LYU-0343 de
Massaranduba, foi roubado da Revendedora de Veículos
28, ern Guaramirim. Segundo informações dadas a Polícia
Militar, um cliente pegou o carro para testa-lo e não
retornou. O proprietário do estaceíeclmento informou que

�. I,

recebeu uma ligação do tal cliente dizendo que o veículo
•

tinha apresentado problemas mecânicos, mas se deslocou
., ,

,.

até o local indicado e não encontrou nada.
r" ,

.1 .

. ,

,'-, '

�

.',' Foi furtada a bicicleta_<.J_ •

';" Sundown, modelo
'

';-;'1 Scandall, 21 marchas de
cor prata. O furto
aconteceu por volta das
17h de terça-feira, quando

•

a bicicleta estava

r',
.,

,; estacionada na garagem a

li Agropecuária Real,
'co localizada na Rua
",1 Reinaldo Hau,
r'
. ,' I

Queda de moto
o motociclista E.T,R., 25
anos, foi levado ao Pronto
Socorro do Hospital São
José após cair de moto

nessa quarta-feira, Ele
,0 transitava pela Rua José

, ,

Narloch, Bairro São Luís,
',C" .corn a moto Honda/XRo .

200R, placas MBO-9048,
o:

. quando sofreu o acidente.

•

, .

, ,
,

....li
, .#.

ff:

Morte na 101
o [overnEjl.A. 19
anos morreu em

acidente por volta
das 11 h de quarta- ,

feira, Ele era

passageiro de um

caminhão, placas
lZS-9148 de Jaraguá
do Sul, que bateu
contra urn caminhão

VW/19,320, placas
MJE-0340 de Matta.
O condutor do
veículo de Jaraguá
doSut sofreu lesões <'

leves, o motorista do

veículo de Mafra
saiu ileso. O
acidente aconteceu
no Km 6,5 da BR 101
em Garuva.

T
.:..,

r •

• J '

Arrombamento
A cantina do Colégio Ideal,
localizado na Rua

Leopoldo Malheiro,
Centro, foi furtada na

macruçada de ontem. Os
ladrões arrombaram a

porta basculante,
arrancaram as tábuas' do
forro e furtaram o valor de
R$ 130,00 em moedas e

consumiram algumas
guloseimas do local.

"

•

,
" .

• �j I

� ,

, ,

Furto em

residência
Foram furtados de uma

casa, localizada na Rua
José Fachini, Bairro Barra
Rio Molha: um cheque do
Banco do Brasil no valor
de R$ 250 reais, R$ 390
reais em dinheiro e

diversas jóias: O furto
aconteceu às 1 Oh de

Assassinato
o adolescente G. P.,
15 anos, foi morto
com dois tiros na

cabeça, quarta-feira
'.

de noite, no Bairro
Jardim Paraíso, em
Joinville.

.,....
-

, �

�:::" quarta-feira, suspeita-se
. que o bandido tenha
entrado pela janela do
banheiro.

A polícia não,

tem pistas do

•

,

assassino.

• FALECIMENTOS
Faleceu às 18:00h do dia 05/07, o senhor Lauro Manoel Soares, com
idade de 88 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila
Lenzi e o sepultamento no cemitério de Chico de Paula.

.CINEMA De sexta 7/7 à quinta 13/7

CINE SHOPPING BREITHAUPT .

' ,,' " •.
,

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

SALA FILME/HORARIO GENERO

1
Carros

Desenho
14h -16h30 -19h - 21 h30

2 'Separados Pelo Casamento •

Comédia14h30-16h45-19h10-21h15

3 Os Sem Floresta Desenho
13h45 c 15h30 -17h15 -"9h - 21 h

,

•

CRIME: PROPRIETÁRIO SERÁ OBRIGADO A PAGAR MULTA DE R$ 3.700

..

JARAGUÁ DO SUL -, A Polícia
Militar de Jaraguá do Sul está
intensificando a fiscalização de
carros que têm película (ou
insufilm) nos vidros fora do

padrão estabelecido por lei. O

objetivo é inibir crimes como furto,
seqüestro, assalto, estupro, abuso
sexual, entre outros, que podem
acontecer pela impossibilidade de

KELLY ERDMANN

�
. 560 sacos de cimento

seriam vendidos sem
,

nota fiscal, segundo,

auditor do órgão
JARAGUÁ DO SUL

Denúncia -de uma empresa de
materiais de construção levou
a Secretaria Estadual da Fazenda
a uma distribuidora 'do ramo

.§uspeita por sonegação de
·

impostos, localizada na Barra
A

·

do Rio Cerro, Rua'Angelo
Rubini. De acordo corri. o

auditor fiscal da Secretaria da
Fazenda Estadual, Paulo
Bicalho, tudo indica que a

empresa adquiria cimento de
São Paulo sem nota fiscal e o

comercializava para revendas de
materiais de construção do

. , .

murucipto.
A Secretaria Estadual da

Fazenda iniciou a investigação
depois que empresários do ramo
de materiais de construção do

município perceberam uma
-

queda brusca nas vendas do

produto. Ao visitarem' a
distribuidora; constataram que
560 sacos de cimento seriam

comercializados sem nota fiscal.
Do total, 260 estavam no

depósito enquanto outros 300

já estavam em um caminhão,
prontos para serem

transportados. "Acreditamos

revendas jaraguaenses que
"

adquiriram esse cimento
,

prestarem depoimento é que o

Ministério Público decidirá o

enquadramento do crime, que
define a pena ao responsávell A
equipe de O Correio do Povo
entrou em contato com o

proprietário do depósito, luas

ele disse apenas que conversaria

com o contador sobre o suposto
problema encontrado pelos
auditores nas notas fiscais.

O CORREIO DO POVO

todos os funcionários do
estabelecimento e todas as

66 PROCESSOS DE
�

.

SONEGAÇAO FISCAL
No mês passado, o Ministério
Público recebeu da agência da
Receita Estadual de Jaraguá do
Sul 66 processos envólvendo
260 casos de sonegação fiscal
de empresas da cidade, que
somam a não arrecadação de
R$ 14,5 milhões. Os valores

que essas, empresas devem
variam de R$ 3 mil a R$ 5

milhões, sendo que algumas
são notificadas desde 2001.
Conforme levantamento prévio
do Ministério Público, Jaraguá
do Sul conta hQje com cerca

de 4 mil empresas de pequeno,
, médio e grande porte, ocupa o

20° lugar esse ano na

ocorrência de crimes contra a

ordem tributária estadual.

•

•

,
,

,

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

quea empresa trazia quatro mil
sacas de São Paulo toda a

distribuidora custava R$ 10,30,
. uma diferença de R$ 4,20.
. "Ainda não calculamos o valor

sonegado, mas verificamos que
20 revendas do município
compravam cimento produzido
em São Paulo, e todas prestarão
esclarecimentos ao Ministério

Público", ressaltou.
O auditor informou que o

órgão aplicou duas multas ao

proprietário do

estabelecimento, em um total
•

de R$ 3.700: R$ 2 mil pela carga
encontrada no caminhão e R$
1.700 pela que estava no

depósito. Ainda segundo
Bicalho, somente depois que

,

-

semana e que esse crrrne

acontecia desde o ano passado",
comentou Bicalho. Ontem à

tarde, o motorista do caminhão
que transportaria a carga

prestou depoimento na

Delegacia da Comarca ..

O produto era vendido com

um preço muito mais baixo que
o normalmente encontrado no

mercado; enquanto um saco de
cimento de 50 quilos produzido
dentro de Santa Catarina é

vendido no município por R$
14,50, em média, o saco de
cimento comercializado pela

,

,

,

,

(

.'

•

Nova Carteira de Habilitação já circula no Vale do Itapocu
I • JARAGUÁ DO SUL - Duzentas

novas Carteiras de Habilitação
· começaram a circular na região do
Vale do Itapocu na última quarta
feira, quando os documentos

chegaram àDelegacia Regional de
PolíciaCivil de Jaraguá doSul após

serem emitidos no Detran/SC
(Departamento Estadual de
Trânsito de Santa Catarina), em
Florianópolis.

A mudança não acarreta
.

,

alterações no preço, uma vez que a

R$ 41, e a validade é de 5 anos,

igual ao modelo antigo. A nova

Carteira Nacional de Habilitação
foi aprovada pela Resolução 192
do Contran (Conselho Nacional
de Trânsito) e visa dificultar a

falsíficação. Entre as inovações,

destaca-se a faixa holográfica ,

semelhante à nota' de R$ 20 e a .'

marca d' água, com a bandeira ,,",:

nacional estilizada. O Departs- "�

mento Estadual de Trânsito come' '�

çou a emitir os novos modelos da "r

CNH na última segunda-feira.

PM intensifica fiscalização de veículos com película
,

- - ,

taxa para errussao mantem-se em

,

visualização dos ocupantes do por cima, escurecendo os vidros
veículo. de forma exagerada. Se for

De acordo com o tenente da
.. constatado que a luminosidade da

Polícia Militar e chefe do setor de película está com um grau de
,

.

trânsito do 14�Batalhão de Jaraguá transparência menor que exigido
do Sul, GildoMartins deAndrade por lei, o motorista é penalizado
Filho, alguns motoristas instalam com umamulta de R$ 120 e perda

.

a película dentro do padrão para de cinco pontos na -CNH , além

conseguir o selo de legalização e de retenção do veículo para

depois colocammais uma camada legalização.

Nenhum veículo pode, tel: ,

películas que comprometam em ;

mais de 25% a transparênciá na \',

para-brisas e em mais de 30% nos ;

vidros de outros pontos. Em locas ;

que não interferem na condução ' ,,'

do veículo, como vidros de portas
"

traseiras, a película não pode .:

reduzir a transparência em mais '"

de50%.

J.J.I ESTAMPAS LTDA-ME, comunica que requereu
à Fundação do Meio Ambiente - FATMA,

Licenciamento Ambiental (LAP, LAI, LAO), para a

atividade de ESTAMPARIA, com localização 1710

município de Jaraguá do Sul, rua Alberto Utpadel,
n0802, bairro Rio Cerro II.

O PRAZO DE IMPUGNAÇÃO JUNTO A FATMA É
DE 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A PARTIR DA

-

DATA DESTA PUBLICAÇAO E; O
LICENCIAMENTO SERÁ CONCEDIDO SE
ATENDIDA A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL.

,

•

SEÇRE'fARIA DE ES1'ADO D()
DESENVOLVIMENTO REGJONAL- JARAGUÁ DO SUL

,
-
• •

\
I
,
•

\
,
•

.

.,

Medalidade: CONVITE N" 003/2006 Tipo: Menor preço global, Objeto: i
Contrataçãovde Empresa panl fornecimento de refeições aos alunos da Rede �

· Estadual. Municipal e Particular do Ensino Fundamental que participarão des Jogos :
· Escolares de Santa Catarina (fase regional e estadual) e Campeonato Moleque Bom t:
· de Bola (fase regional e estadual). Entrega dos Envelopes: às 15:00 horas do dia :
17/07/2006, Abertura dos Envelopes: às 15:15 horas do dia 17/07/2006. Local �
para obtenção de cópias dos editais emfurmações: setor de licitações da Gerência :
de Administração e Finanças na SDR Jaraguá do Sul, rua Thufie Mahfud. 155 -

,
• •

Centro- Jaraguá do Sul, no horário das 13:00 às 19:()0 horas.
· [YO Schmitt Filho
Secretário de Estado do DesenvolvlmeutoRegtonal- Jaraguá do Sul

•

AVISO DE LIÇITAÇÃq

, -

;'".c, ,�. J. r, < .1,

Wf11I CiII'AIIlNA

,

,
•

,
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O CORREIO DO POVO
I

ENTRE OS QUATRO: OBJETIVO FIRMADO

•

,
, .

') J�,
,

<, 15

,
; f

.JRRRGUA'OQ SUL - 130 ANOS
_.", "- ", '. ... , . ,'-

o CORREIO .DO POVO

r
, �ULIMAR PIVATTO

'j:J J
,I. � Equipe' jaraguaense
','caiu na chave C, ao

,

"

lado do favorito
, "

�;'IBlumenau, de Lages e

(,J'Cle São Ludgero

•

]ARAGUÁ DO SUL - São pelos
menos seis equipes que devem

brigar pelo título da 6a Olesc no
-vôlei feminino. Entre elas estão

asmeninas de Jaraguá do Sul, que
tem como objetivo ficar entre as
"

quatro melhores na competição.
No Campeonato Estadual da

.categoria as meninas ocupam o

'quarto lugar e, neste fim de

,
semana, querem vencer a etapa de

Florianópolis para garantir a vaga
para a segunda fase e se concentrar

.exclusivarnente naOlesc. O grupo
é considerado forte pelo treinador
Henrique deOliveira, que chegou
este ano em Jaraguá do Sul para

,

montar a estrutura do vôlei

feminino, inclusive COIn ulna

equipe adulta.
'. "Temos um setor defensivo e

.' um saque que nos diferenciam das
outras equipes do Estado. Mas a

competição promete ser equi-

, '

·

" •

•

,

I
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FOTOS: PIERO RAGAZZI DE FREITAS

•

,

_ ',u',,'o ,_" "

>, • -�
,"

.

. .

Meninas do vôlei treinam pesado para tentar chegarem com tudo na sexta edição da Olesc
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Gractele, ponteira/oposta

•

\,
Lara, levantadora Laís, ponteira/líberoLarissa, oposta

•
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,
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"
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· _. Gabriela, meio de rede Maria Luiza, ponteira Bárbara, levantador Francielly, oposta
..
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Bruna, levantadora

\

,

.""'"
.

;

Stefany, méio/ponta,

,

,
"
•
•
•

.�

•

,
,

-

Patrícia, ponta Shara, libero
•

,

• TÉCNICOS

RÁDIO

-IARAGUÁ
.

1010

,

j
,

r

• NUMEROS
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,
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,

,

,

librada, justamente pelo nível qúe,
as equipes' vêm apresentandq",
comentou Oliveira. A auxiliar

,

Tàtíana Altini, que trabalha com
amodalidade desde o ano passado,
disse que as meninas assimilarar
bem a nova forma de treinamento

,

do novo técnico. "Elas estão
I

motivadas. Claro que tem o clima
de pressão por jogar em casa, mas a
gente passa que elas têm de encarar

I 1

isso com naturalidade". :
Para melhorar ainda mais; o

condicionamento, treinos diários
. ,

de duas a três horas, entre físiqo,
tático e técnico. E isso deixa ias

. ,

atletas ainda mais unidas. "E �m
grupo bom de trabalhar. Elas s�o
dedicadas e não existe guerra de
egos entre elas", disse ainda

,
,

Tatiana. Os favoritos ao título âa
Olesc são Blumenau, que caiuna

,

chave das jaraguaenses, e Indaial,,

, I

que montou uma equipe com
,

jogadores de Blumenau e Brusqúe.,

Além deles, têm Nova Trento,
!

Concórdia e [oinville que também
,

. podem brigar pelo primeiro lugar,
,

Com o trabalho da equipe
adulta, que está sendo formada" as
meninas se sentem mais

,

motivadas a continuarem no
,
'

esporte e também na cidade. l"E
.

I

uma coisa que a gente sempre,
,

lutou com a Fundação. Isso traz
,

mais estímulo às atletas e elas têm
,
,

também onde se espelhar",
comentou Tatiana. Os jogos do
vôlei feminino acontecerão da Ser
Marisol, do dia 14 a 21 de julho.

Outros participantes

I

u

Henrique de Oliveira, técnico

"

Tatiana Altini, auxiliar

Adair Eleutério, preparador fisico
,

•

, .

Classificação nas outras edições
1� '=

'''='''ill
_' "'""'""'dit�

Campeões

,

Principais adversários

BJumenau "

"

'�< "'o- �" _ � ,0'0, s; "Aw�

Indaial
_< "d'�,. 'ro='�'" '�"'O_,",'_"' __

� .

Nova Trento
" �

,

,

Ginásio da SER Marisol

Patrocinadores

•Academia corpo e Mente
,

I

'I
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AGÊNCIA ESTADO

� Atacante DelPlerc se

compara com Aquiles,
heróico personagem da
Guerra de Tróia

DUISBURG (ALEMANHA)
r

O último treino aberto ao
. .

p'lÍbliéO da Itália em Duisburg
f6�f especial. Além da grande
. 'I .-'.'

p:t�s�nça dos torcedores, que

ô�J:igaram as autoridades a
.

.. �

f�dhàrem parte das ruas ao
""'� "

.

réâ\)� do estádio, os jogadores
puderam trabalhar pela
primeira vez, ontem, com a bola
dourada que será utilizada na

final do Mundial. Animados
com o bom desempenho da

seleção, os torcedores italianos
aplaudiram o' tempo i�teiro os

jogadores, principalmente o

capitão Fabio Cannavaro.

Já Del Piero incorporou
mesmo o personagem Aquiles,
o heróico . guerreiro da

mitologia grega. Ele se refere a

si mesmo como Aquiles em

quase todas as entrevistas desde

que disse, no início da Copa,
que tinha ficado ém silêncio

por um bom tempo com a

imprensa para se concentrar

para a batalha que seria a Copa.
Ontem, no encerramento de
sua coletiva, ele fez uma

Técnico italiano Marcelo Lippi e gOleiro Butfon conferem a bola que vai ser usada na final
,

pergunta aos jornalistas: "Vocês
se lembram como acabou a

Guerra de Tróia?" A resposta foi

que Aquiles tinha morrido.
Então, ele corrigiu.

"Isso foi depois. Primeiro ele
venceu a guerra e destruiu Tróia.
Só depois disso é que foi

atingido e morreu".
A analogia é clara Del Piero

sabe que esta Copa pode ser sua
.

última guerra pela seleção. Mas
antes de "morrer" buscará a

glória final.
DESPEDIDA - Zinedine

Zidane se despedirá do futebol
no domingo e, clare, sonha com
o título mundial para o gran

finale. Seus últimos dias como

jogador profissional não

poderiam estar sendo mais

felizes, mais emocionantes.

O desabafo do meia de 34
anos foi feito ontem, ao site da

Federação Francesa de Futebol,
por meio do qual deixou claro

não se importar com a torcida

daqueles que vaiaram sua

seleção. "Seria magnífico
conquistar o título, não só para
nós, para os 23 jogadores, mas
para todos os dirigentes, para
todas as pessoas que nos

apoiaram", declarou o atleta,
antes de cutucar os antigos,
críticos. "Falo dos que nos

. apoiaram desde o início, não
dos que foram se unindo a nós

no meio do caminho". I

•

. Clube diz que Ronaldo não
precisa de operação no joelho'

Beckenbauer: Copa foi boa e

não teve nenhum novo astro

MADRI (ESPANHA) - Em
comunicado divulgado em sua

página na Internet, nesta quinta-
'

feira, o Real Madrid negou que o

atacante Ronaldo vai ser operado
do Joelho, informando que os

médicos do clube simplesmente
recomendaram ao brasileiro para
descansas "O Ronaldo voltou do
Mundial com dores no joelho

; esquerdo, o, que o levou a ser

examinado pelos' édicos doReal.
,

\Assim, pedimos' ao jogador para
descansar para pies�liVar também
o tendão do joelho direito. Os
médicos do clube 'entraram em

contato com o doutor José Luiz

Runco, da seleção brasileira, para
a análise dos testes realizados em
Madri voltados à avaliação das

Real Madri
pediu para
•

·Ronaldo
descansar

depois da

Copa do
Mundo

condições dos joelhos. Para o

BERLIM (ALEMANHA)
"Tivemos bons jogos, excelentes
até, nesta Copa do Mundo. Mas
não vi o aparecimento de novos

craques. Henry, Zidane e outros

que estão aí há algum tempo já
faziam parte do cenário", afirmou
o maior ídolo alemão de todos os

tempos, o "Kaiser" Franz

Beckenbauer, em cerimônia na
.

AdidasArena para a apresentação
dos 10 jogadores candidatos àBola
de Ouro do Mundial, que será

definida na próxima segunda
feira.

"Vi quase todos os jogos, 46, e
vou assistir às duas próximas
partidas, a decisão pelo terceiro

lugar e a final. Acl10 que obalanço
desta Copa é muito bom, positivo,
com grandes apresentações e

muita disputa dentro de campo",
atestou o presidente do Comitê

Organizador do Mundial.
"Podemos es tar felizes pela
competição que organizamos, uma
atmosfera maravilhosa, muita
alegria nas ruas e um clima

agradável. Estoumuito orgulhoso
do que aconteceu naAlemanha".

Ao lado dele, o presidente da
Uefa e vice-presidente da Fifa

mostraram as bolas com os nomes

dos 10 escolhidos pelo Grupo de
Estudos Técnicos da Fifa para o

troféu de melhor jogador do
torneio. Nenhum brasileiro foi
selecionado.entre os melhores.

N a apresentação, dos

indicados, cada um dos três
convidados pegava uma bola e

comentava as qualidades do

jogador escolhido. Beckenbauer
elogiou Maniche, de Portugal, e

Zambrotta, da Itália que segundo
o Kaiser "fizeram umaCopamuito
boa para seus times emereceram a

indicação". O ídolo alemão

aproveitou também para brincar
,

com o francês Vieira, que "é um

grande jogador há dez anos, no

Arsenal, [uventus e não sei em

qual time ele jogará a partir da
próxima temporada".

, Hainer, daAdidas, ressaltou as

qualidades de Ballack e Klose, os
dois jogadores alemães indicados,
e Johansson se limitou a dizer que
todos mereciam estar ali porque
jogaram um excelente Mundial e

que Buffon era o melhor goleiro
do mundo no momento.

Lennart Johansson, e o presidente
da Adidas, Herbert Hainer,

,

, , ,

momento, uma cirurgia esta

descartada", informou o Real
Madrid. Na quarta-feira, Runco
disse que Ronaldo vinha sofrendo
de dores nos joelhos, causadas pela
calcificação da tíbia, e que uma

- , '

operaçao era necessana para a

remoção dos depósitos de cálcio.
"No final da Copa, ele me disse

que iria aproveitar as férias para
fazer a cirurgia. Ele sente dores há
oito meses e, de vez em quando,
sente incômodo", afirmou Runco.
Ronaldo está em férias, com a

família. Apróxima partida do Real
Madrid estámarcada para o dia 12
de agosto, contra a equipe norte
americana do Salt-Lake, 110S

Estados Unidos.

• LINHA DE FUNDO J(j!:�J1AR PIVATTO

Juiz da Final
A Fifa divulgou ontem o nome

do árbitro que apitará a final da
Copa do Mundo entre Itália e

França, Trata-se do argentino
Horacia Elizondo, Par sinal, ele

. será o primeiro juiz da América
do Sul que não é brasileiro a

apitar uma final - em 1982,
Arnaldo César Coelho apitou
Itália e Alemanha, enquanto
Romualdo Arppi Filho foi o juiz
de 1986, no duelo entre

Argentina e Alemanha. Já a

decisão do terceiro lugar, entre
Alemanha e Portugal, que
acontecerá no sábado, será
apitada pelo japonês Toru
Kamikawa. -

de euros (cerca de R$ 40

milhões). Por sua vez, as

seleções de Alemanha e Portugal,
que disputarão o terceiro lugar, em
partida marcada para este

sábado, em Stuttgart, receberão
13,7 milhões de euros (cerca de
R$ 38,2 milhões), cada uma.

Bola de Ouro
Os jogadores italianos Fabio
Cannavaro, Gianluca Zambrotta,
Gianluigi Buffon e Andrea Pirlo, e

os franceses Zinedine Zidane,
Patrick Vieira e Thierry Henry -
todos finalistas do Mundial - são
alguns dos Icandidatos à "Bola de

,

OUFO", prêmio dado ao melhor

jogador da Copa do Mundo.

Completam a lista de dez

jogadores indicados os alemães
Michael Ballack e Miroslav Klose
e o português Maniche. De acordo
com a Fifa, o vencedor somente
será anunciado na segunda-feira,

I às 10h (horário local),

COPA 00 MUNDO

,

Oltlvas-d..tlnll
Alemanha 2xO Suécia
Argentina 2x1 México
Inglaterra 1xO Equador
Portugal1 xO Holanda
itália 1 xO Austrália
Suiça (O) OxO (3) Ucrânia
Brasil 3xO Gana
Espanha 1x3 França
Qu8rlas.....·flnal
Alemanha (4) 1x1 (2) Argentina
itália 3xO Ucrânia
Inglaterra (1) OXO (3) Portugal
Brasil Ox1 França
Slinmnâl
Alemanha 0x2 itália
Portugal Ox1. França
aa Lugar Sábado
,.15h Alemanha x Portugal .... .

' .. Final Domingo
"

.

, .

.

15h IlâIia x França

Olho em 2018
.

o presidente do Taiwan, Chen
Shui-bian, revelou ontem que
planeja enviar 20 garotos ao

Brasil para poder criar uma
eqúipe de futebol e participar

.

da Copa do Mundo de 2018. A
decisão foi tomada após a "boa
impressão" que os taiwaneses
tiveram do Mundial da
Alemanha Shui-bian quer
mandar os garotos com até 10
anos de idade, para que eles

"aprendam" com os brasileiros
o "segredo" do futebol. Eles
ficariam no Brasil por um
período de dez anos e

receberiam mais de US$ 10 mil
, '

por ano, para arcar com os

estudos, transportes e

alimentação.

Premiação
A Fifa informou que a seleção
que conquistar o título da Copa
do Mundo no próximo domingo,
vai receber 15,6 milhões de
euros (cerca de R$ 43,5
milhões), Para a vice-campeã,
o prêmio será de 14,4 milhões

<.

- .

Portugal tem dois desfalques
para jogo contra a Alemanha

Felipão não quer falar do futuro

STUTTGART (ALEMANHA) -
Dois dos melhores jogadores de

Portugal na Copa da.Alemanha
estão fora da disputa do terceiro

lugar, sábado, emStuttgart, diante
•

da Alemanha. O lateral-direito

Miguel sofreu um rompimento
parcial do ligamento interno do

joelho direito e deverá ficar de três
a quatro semanas em tratamento.

.. O diagnóstico foi dado pelo
médico Henrique Jones,' que
descarta a possibilidade de uma

cirurgia. "Vamos ver como ele

reagirá ao tratamento", explicou.
Outro desfalque será zagueiro

Ricardo Carvalho, um dos

destaques do Mundial, recebeu o
segundo cartão amarelo e não

poderá atuar. Felipão deverá optar

.

,

por Paulo Ferreira na lateral
direita e Ricardo Costa na zaga

para formar dupla com Fernando
Meira. A delegação portuguesa
viaja às 11h (6h de Brasília) de
avião para Stuttgart, onde ficará
concentrada para o duelo contra
a Alemanha.

Felipão vai dirigir um

treinamento no campo do jogo às

17 h (12h de Brasília) e meia hora
antes concede entrevista coletiva.
O treinador disse por várias vezes I

durante o Mundial que não tem

pressa em decidir seu futuro. "Vôu
tirar umas férias com minha
família. Podem ser dois, .três, seis

meses", desconversou o treinador,
que teria um contrato apalavrado
com a Federação Portuguesa por
mais dois anos, até a disputa da

Eurocopa-2008.O Banco Espírito
Santo pagaria parte dos salários do
treinador, com um investimento

de 1,5 milhão de euros por ano.
O site do jornal Record tem

•

uma enquete no ar que pergunta a

seus internautas se Felipão deve
continuar no comando da seleção
Até' esta sexta-feira, 72%
acreditavam que o treinador
continuaria no cargo .

•
,

•
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• NOVELAS
� Gl.OBO w í 81·1

Sinhá Moça
Fontes fica indignado quando Rodolfo
lhe conta que Dimas está pensando em

.

soltar o Capitão. O Barão fala para os

fazendeiros da região que o movimento
abolicionista e republicano está

ganhando muita força e que eles
•

precisam. se preparar para os novos

tempos. Justino e Fulgêncio chegam ao

quilombo, mas se decepcionam ao ver

que ali só há mulheres e idosos. Sinhá

Moça sofre por achar que sua história
com Rodolfo acabou para sempre e

lamenta ter voltado para casa. Sinhá

Moça fica surpresa ao saber que o

Barão está começando a aceitar que a

escravidão chegará ao fim. Mário se

declara para Juliana e se aproxima dela.
A jovem se afasta.

� GLOBO w í9H

Cobras e Lagartos.
Leona pede para Duda ir embora.
Mesmo sem entender o que está
acontecendo, Duda parte. Leona diz a

Estevão que o odeia. Estevão fica
irritado quando Leona afirma amar

Duda. Orã diz a' Silvana que quer
arrumar um emprego e ajudá-Ia a criar
os meninos. O médico diz que está tudo
bem com o bebê de Ellen e Foguinho.
Ellen pede uma lhama de presente a

Foguinho. Tufi contrata Orã como

segurança da rua. Leona pede
desculpas a Duda e lhe dá uma

correntinha de ouro. Leona diz a.Bel que
está de. namorado novo, mas não revela
quem é. Letícia e Martim chegam àfesta
de Sushi. Quando Duda chega à festa,
Sushi se joga em seus braços.

� GLC)BC) - 21 H

Belíssima
Hoje será apresentado o último
capítulo da novela Belíssima.

Rebelde

> RECORD· 19r115
,

Prova de Amor
• I

Pestana fala no orelhão com Ricardo.
Ricardo diz para Pestana que está
pronto e que vai encontrar com ele.
Diana che'ga no restaurante e se insinua
para Sérgio. Sérgio convida Diana para
sentar com ele. Miro fala no celular com
Murilo e pergunta se ele vai executar
Diana. Monstrão diz que Daniel e Rafa
estão condenados e que vai vingar a.

· morte de Barroso. Joana pede uma
\

posição de Dr. Hélio quanto à briga com
Adelaide. Joana pressiona Dr. Hélio. Ou
ele escolhe ficar com Joana ou demite
Adelaide. Dr. Hélio diz que não gosta de
ser pressionado e demite Joana.' .

� r{ECOFll) .. 2011
.

Cidadão Brasileiro
Antonio afirma que o preço do algodão
vai subir. Luiza diz a Antonio que está
chateada com toda essa situação.
Antonio fala para Luiza que se ela .

continuar a ser amiga do Camilo ele
sempre vai ficar chateado com ela.
Luiza responde que ela nunca proibiu ele
de ver Carolina. Tereza, triste, fala para
Marcelo que sabe que Cléo nunca irá
aceitá-Ia. Atílio pergunta para Júlio o que
ele fez com 100 mil cruzeiros que tinha
no cofre. Júlio responde dizendo que o

dinheiro é dele e ele faz o que quer. Cléo
e Joana perguntam para Júlio o que ele
vai fazer com o dinheiro. Ele se diverte
com a situação e fala que comeu o

dinheiro. Carmen fala para Nilo que ele e

Julieta vão sofrer se eles se casarem.

\

.
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��NAMOROS NOVOS
Enquanto Ricardo Mansur exala
felicidade ao lado de "",Le""tí"",ci""a__
Birkheuer e assumem namoro,
Luana Piovani também deixou as

magoas de lado e está. vivendo .

momentos apaixonados ao lado
de Dado Dolabella e torna isto
público. Fazendo compras em

um shopping de São Paulo
nesta terça-feira, a atriz foi

questionada por uma fã se

estava namorando o ator, e
Luana sem o menor

problema confirmou,
segundo o site
Terra.,'i' ,

,

��DESABAFO
Em entrevista a "Isto é

•

Gente" desta quarta, Hebe
Camargo desabafa e fala

que a relacionamento com

Sílvio Santos ficou
estremecida com as

. .

mudanças súbitas do
horário de seu programa. '

Agora a atração voltou ao

antigo horário de segunda,
mas chegou a ser exibido
aos sábados. A

apresentadora disse
também que foi proibida
pelo SBT de dar selinho
nos convidados - sua

marca registrada.

Fábio Barreto está com a bola
I, toda., SegunDo a colunâ de .

. : rv1'ônica., B�fgan:lO; do jornal
,:;Folha'cté 8. Paulo, o éineasta
i:,,�raSneifQ: responsável pela .

I:. produçãO de ,g Quatrilho. ",

'

,.' "(1995), recebeu uma
.

p(ppo'sta de I1ma estrela
,

hdnywopdlana que quer
-.
estrelar seu próximo longa
m�t(ager:n. O pedido partiu de

-"".'" ','

Sharon Stone), que quer o
'. ,posto)de protagonista do filme'

"Gril7ga, queserá rodado no
""

,

t ,R,io. O longa será uma co-

produção.Brasil/Estados
Unidos.

I

�

��EMPOLGAÇAO
Se por um lado a cantora Preta
Gil ficou triste por não poder
mais participar da Dança dos

famosos, no programa de
Faustão, por outro ela está feliz
da vida com sua primeira
participação no cinema. Ela

empresta sua voz a

personagem Stella, uma
gambá do desenho animado
Os sem-florestas. Empolgada
com sua participação nas

dublagens, Preta conta que se

apegou muito a esta
,

personagem e adorou o
.

resultado vendo as crianças
,

rirem.

•

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
. , .. , . .. .. . �.. ..· .. ·

0
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•

Festa do Colono
A partir de hoje até 13 de julho acontece a 13ª edição
da Festa Estadual do Colono, na Sociedade Recreativa

Rio da Luz II (Salão Centenário). A abertura será às

20h.

•

Mostra no CEJA
Acontece hoje a 3ª Mostra Científica Cultural

Microrregíonal, na área externa do Centro Educacional

de Jovens e Adultos. O.evento tem sua abertura às

8h30min e encerra às 22h, haverá oficinas, shows
culturais e exposição de artesanatos. O objetivo da

mostra é socializar o trabalho educativo desenvolvido

pelos alunos do CEJA.

Kolonestenfest

Começa hoje a 15ª Kolonestenfest em Schroeder, aSol fica furiosa ao ver. Mia rodeada de
estilistas e ameaça contar tudo a seu

·
pai. Gastão comunica a Josy que seu

tutor ainda não decidiu para que
reformatório será enviada. Por isso,
enquanto continuar sendo aluna do
Colégio Elite terá que assistir as aulas
queira ou não. Otávio, tentando ajudar
Diego, conta a Leon que seu filho sofre
de impotência sexual. Leon não se abala
e diz que isso não passa de uma fofoca
de Roberta. Anita diz Alma que, tem

quase certeza que Diego tem algo a ver

cum o desaparecimento de Roberta.
Alma, fora de si, sacode Diego para que
lhe diga o que fez com sua filha. Leon

,

chega para defender Diego.

,

abertura será às Zlh, e às 22h tem Baile com a: Banda

Paisagem. O evento acontece no C.C.T. Bracinho,
localizado na: rua Mal. Castelo Branco, na 7503. Na

programação: sábado às 22h acontece o Baile com a

Banda Alegria do Vale e domingo às 13h30 tern

domingueira com á Banda Versalles e às 17h com a

Banda Alegria do Vale.

. ,

MATRICULAS ABERTAS
VAGAS LIMITADAS

•

Empresário lido Domingos Vargas (esquerda) e advogado Altevir Fogaça prestigiando
a cerimônia de posse do Conselho Diretor do Rotary Club de Jaraguá do Sul, ano
2006/2007. Na ocasião, Vafígas recebeu diploma de Honra ao Mérito por seus 33 anos

de dedicação ao trabalho rotariano

CUr;!O de Decorosao e
Desenhos de Inferiores.

Profissionaíi%ante�
.

...
'.

-WWW.criart.COm.Df

APRENDA UMA NOVA PROFISSAO EM UM ANO!
•

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

. 11 HORÓSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
Sem mais nem porquê, uma idéia foi surgindo
sabe-se lá de onde. Nasceu de um insight, de
um impulso e, quando você percebeu, já havia
se transformado no seu mais novo investi
mento. Atuando, correndo riscos, se dedicando,
competindo, você se empolgou e deu vazão a

sua criatividade. Agora só falta o toque final:
exibir o produto e colher os aplausos.

o ex

árbitro de
futebol, e

. atleta até

hoje,
AlbertO
Taranto

• •

emverseru:

hoje.
Parabéns
dos amigos
e familiares

,

" PARABENS!
Aniversariantes do dia

Aroldo Laube

Sandro Roberto Hintz

Luiz Carlos Bianchi
Mirian K. Dalpiaz'
Edemar Benthien
Luiz Carlos da Luz

Marina Alessi
Melânia Leucádia Demarchi
Taniele Lais Schroeder

Antenor Schmitz
Irene Hoepers
Edison Jagn
Vanderlei A, de Araújo
Bruna C. Becker
Ademir Duwe .,

Gabriel R. Floriano

•

Câncer 21/6 a 21/7
o passado bate à sua porta mais de uma vez

no mesmo dia? Nada estranho, afinal não é
sempre que você faz aniversário e que a

mudança de ciclo vem dar uma geral em seu

movimentado coração. Pois é, há coisas que
ficaram fora do lugar... Aperte os parafusos,
troque o óleo, ponha tudo nos trinques. Depois,
parta para mais uma' jornada de possibilidades.

Libra 23/9 a 22/10
. Podem estar faltando dígitos na sua conta

bancária, mas, em compensação, está
sobrando imaginação. Se a imaginação é

compartilhada, melhor ainda, os aconteci
mentes se multiplicam com juras e juros. A
força deste momento está nos relacionamentos
e interações. Aqueça seus contatos, libriano,
você vai fazer a sua bolsa decolar.

Capricórnio 22/2, a 21/1
Papéis espalhados, tarefas esquecidas: será
que este realmente é você? Quando se está

superocupado e com tantos compromissos
para dar conta, até seres organizados e

eficientíssimos como você ficam perdidos. Dê
uma folga pro seu carrinho d� mão. Respire, dê
uma mexida em seujardím. Adubo novo,

irrigação, e sua terra vai germinar melhor.

•

Sagitário 22/11 a 21/12
Não se grile se seu motor parecer meio
travado, afinal, como todo mundo, você
também está suletto aos desvarios da Lua

,

fora de curso. As vezes é preciso que o vento
mude a rota pra sentir um friozinho diferenie
no pescoço. No final da manhã tudo fica mais
caloroso, a Lua entra em seu signo e traz de

. ,

volta a adrenalina, o bafo quente da emoção ...

Leão 22/7 a 22/8
Se você começou o dia em slow motion, o que
é que tem? Fique mais um pouquinho na leo
caverna com seu bem, embalando o vai e vem.
Sozinho? Recarregue as baterias, carga total.
Sintonize seu radinho e depois abra o canal da

comunicação. Você sabe como trazer quem e o

que você quer pra bem pertinho de você.
Ponha no ar as suas ondas de sedução.

Escorpião 23/10 a 21/11
Você pode estar numas de hibernar, mas não

precisa fazer isso sozinho. Tem gente louca pra
participar de suá vida, para contribuir de fato.
Permita um palpite aqui, uma suge.stão lá, um
carinho ... Você poderá ser agradavelmente
surpreendido. Convide a tal pessoa para um

DVO e uma pizza. Você pede ter sua

privacidade sem virar um monge.

Aquário 21/1 a 18/2
•

Bateu uma preguiça e está custando mais a

sair do aquário? Relaxe, a Lua está fora de
curso até, o final da manhã e as coisas ficam
mais enroladas mesmo, se você correr só vai
se estressar. O dia pede um relax a mais ...
Hãn? Claro, a semana está terminando e você
tem muito a fazer, mas se gastar toda a

gasolina acelerando não chegará a lugar algum.

Peixes 19/2 a 19/3
Voltar para seu leito de sonhos? Ora essa, não
deixe mais um lindo dia passar assim, sem põr
aqueles seus planos em prática. Hã'n, é que
você tem companhia? Ah, muito bem, peixe
esperto, desta vez você se agilizou bem

rapidinho. Então nada melhor que fechar as
cortlnas e fazer o que a imaginação mandar.
Glub, glub, glub ...

I

Touro 21/4 a 20/5
Instaurar a paz interior não significa levar um
estilo de vida frustrante. Que adianta ficar todo
acornodadinho na zona de conforto, se milhões
de pensamentos bombardeiam sua mentésern

.
.

parar? Essa não é a melhor maneira para .

encontrar a pureza de sua alma. Upgrades e
.

reformulações podem ser necessários pra você.
Para quem está a seu lado também.

Virgem 23/8 a 22/9
Resolveu começar o fim de semana mais ce

do? Muito bem, você merece um refresco,
amigo Virgo. Todo esse tempo ralando, es
quentando sua linda massa cinzenta e n.inguém
valoriza seu trabalho? Então valorize você. Fa
ça aqueles programas que ficaram por muito
tempo trancados no porão. É isso aí: tire o

mofo, caminhe pelo parque, a luz do sol. ..

Gêmeos 21/5 a 20/6
Já que a inspiração aterrissou bem no meio da
sua sala, cante a próxima música, tire aquela
pessoa bacana pra dançar. Chega de tantos
olhares e ensaios, dê forma aos seus

pensamentos. Não se acanhe, geminiano. Sim,
pode ir, você tem a licença poética ... E o ritf)1o
do coração alheio na mesma batida que o seu.

Tum, tum, tum, tum... \

I

, .. " :) 1
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Começa a'

campanha
,

2006

\

Tucano Geraldo
Alckmin abre roteiro
em Santa Catarina

presidenciável GeraldoAlckmin abriu ontem o perí
odo oficial de campanha eleitoral em Santa Catari
na. A presença do tucano consolidou o palanque

ampliado de Luiz Henrique com três dos cinco maiores

partidos do Estado - PMDB, PFL e PSDB - mais o

PPS e quatro partidos menores. Alckmin chegou ao lo
cal do evento, na Capital, às 15h, acompanhado do can
didato a vice José Jorge (PFL-PE). Já era aguardado
pelo presidente 'nacional do PFL, Jorge Bornhausen. O

senador, que compareceu pela primeira vez a ato públi
co da Coligação Todos Por Toda SC, disse que a alian

ça no Estado "foi feita entre parceiros que querem lim

par o país da corrupção". Lembrou que cumpre o dever
de oposição a Lula desde o primeiro dia e observou que
-flca satisfeito agora ao ver "a mesa cheia".

•

Tempo de tevê
Está no ar a

possibilidade do Tribunal
Superior Eleitoral '

antecipar, nesta disputa,
a regra de divisão do

tempo de propaganda
que já consta da

I'egislação eleitoral. Com
isso, valeria para o

cálculo a bancada eleita
em outubro de 2002 e

não a que tomou posse
em fevereiro de 2003.

Aplauso O senador

Jorge Bornhausen
considera justa a

antecipação deste item
,

proposto pela minirreforma
de sua autoria. "Tem de
ser considerado o número
de votos nos partidos e

não os daqueles que
foram cooptados", afirmou.
PSDB e PFL perderam 16

deputados para o governo
Lula naquele período e

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

Alckmin, com a mudança, '

ampliaria o tempo de tevê "Desta vez, sinto
em 23 minutos. a, vitória desde

, os meus ralos
cabelos até a
,

unha do pé. "

) Debate Os candidatos ao governo defrontam-se

pela primeira vez nesta recém-iniciada campanha
hoje, às 8h, em debate na Rádio Super Condá, em
Chapecó, com-retransmissão para 35 emissoras.

,

Confirmaram CésarAlvarenga, Esperidião Amin, João
Fechini, José Fritsch, Luiz Henrique e Manoel Dias.

') De volta Geraldo Alckmin volta ao Estado no
dia 22 deste mês, para roteiros em Chapecó e

Criciúma. O PTainda não programou a primeira visita
de Lula, candidato à reeleição.

-

,

Lá em cima SC

ganha mais espaço no

governo Lula. Aarquiteta
Márcia Regina Sartori
Damo, de Chapecó, foi
nomeada secretária
nacional de programas
regionais do Minist�rio da
Integração Nacional.
Substitui Carlos Augusto
Grabois Gadelha. Márcia
é especialista em

.

urbanismo, planejamento
e desenvolvimento

regional, e coordenou o

Mesorreqião Mercosul.

Trocas SC ficou
ontem sem governador
durante 10 minutos. Foi o

tempo entre a renúncia
de Luiz Henrique e a

posse oficial de Eduardo
Pinho Moreira. Hoje, às
11 h, com a viagem de
Pinho para a Alemanha,
assume o presidente do
TJ, Pedro ManoelAbreu.

LUIZ IIENRlQUE ({'MUS), CANDIDATO À
REELEIÇÃO. ATU,\LIlf\NDO FRASE DITA NA

CONVENÇ';;,O no PMUB FM 2002, QUANDO
DISSE SENTIR "NA PELE" A VITÚRIA

-No banco Alckmin, que
só quer falar em plano de
governo, em breve
momento campanha
eleitoral, recomendou, ao
oponente Lula - "que adora
imagens futebolísticas" -

que "agora é ir para o

banco". Ele já teve sua

chance, completou.

Dama Luiz Henrique '

não discursou na saída,
limitado pela lei eleitoral.
Dona Ivete disse, no
sagüão da Assembléia,

,

estarem com "a alegria
do dever cumprido".

E aí..a
A Coligação Todos por toda SC estabeleceu o teto dos custos da campanha a

governador em R$ 15 milhões. Para cada deputado estadual, estão previstos no

máximo R$ 950 mil e per« cada um dos candidatos a federal, R$ 2,9 mílhões.

Associação dos Diários do Interior _ ADI/SC colunaadi@cnrsc.com.br
. ADRIANA BALDISSARELLI COM SÚNIA GIARETTA/CHAPECÓ, P.A.TRICIA GOl\!lES E FERNANDO BOND/FLORIANÓPOLIS

se

Associados: A Gazela - 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 _ Folha da Cidade - Jornal da
Manhã _ Jornal O Iguassu - Município Dia-a-dia - Notisul-
O Atlântico - O Perfil Diário - O Vale - Sul Brasil - Tribuna '

do Dia - Tribuna Catarinense - Voz RegionalAssociação dos Diários do Interior

.'
,

POSITIVO - matutino/noturno
ACE - matutino/noturno
SOCIESC / TUPY - noturno

•

ENERGIA/EXATHUM

treospone e turismo

TRANSPORTE DE ESTUDANTES
PARA JOINVILLE COM MICROÔNIBUS

.... Ligue: 3370,,:.4888 / 9184-9988 com Luciane
.

•
•

,

, ,

NO ATAQUE: JURO ALTO E ALVO DE CRITICA

•

,

MARCOS AURÉLHO GOMES

� Tucano diz que se

eleito, primeiro passo
, .

sera enviar ao congresso
propostas das Reformas

política .e tributária

FLORIANÓPOLIS (CNR/
ADI) O candidato a presidente
da República pela coligação

\ PSDB/PFL, Geraldo Alckmin,
iniciou oficialmente ontem em

, Florianópolis sua campanha
nacional, em evento que reuniu

,

as principais lideranças políticas
•

catarrnenses, que propor-
cionarão palanque para o ex

governador de São Paulo no
. estado. Na entrevista coletiva,
primeira cena de campanha,
lado a lado: presidente nacional
do PFL, senador Jorge Bornha

usen, líder da bancada do PPS

na Câmara, deputado federal
Fernando Coruja, governador do
Estado, Eduardo Pinho Moreira,

•

Raimundo Colombo (PFL),
'candidato ao Governo, Luiz

Henrique da Silveira (PMDB) ,
,

Geraldo Alckmin, candidato a

vice-presidente José Jorge (PFI_),
senador Leonel Pavan (PSDB) e

ex-senador Casilda Maldaner

(PMDB). O evento, que reuniu

cerca de mil pessoas no Hotel
Cambirela, na capital, também foi
prestigiado por outras lideranças,
como os prefeitos de Florianópolis,
Dário Berger e de Joinville, Marcos
Tebaldi, ambos do PSDB, além de

deputados e representantes dos
sete partidos que compõem a

coligação "Todos por Toda Santa
.

Ca-tarina" .
Aos jornalistas, Alckmin

reafirmou que "não tem

compromisso com a reeleição.
Tenho compromisso caiu o

trabalho e dá para fazermuita coisa
em quatro anos", ressaltou. O
candidato elogiou a atitude do ex

governador Luiz Henrique da

Silveira, que renunciou ao cargo

para se dedicar à campanha. "Podê

ser um bom exemplo para outros :

candidatos", alfinetou. O ex- "

governador de São Paulo disse)".
que, se eleito, a primeira ação de,
seu Governo será enviar aot,

,

Congresso propostas dasr
'

Reformas política e tributária. '�l

questão da reforma política deve
estar baseada na fidelidade

'

partidária. Há muito partido
político no país", disse. " :

Alckmin voltou a criticar a",
política de juros altos que

prejudicam o setor produtivo e\

agrava a situação social do Brasil.
"Temos que inserir o país no

contexto internacional",
defendeu. O candidato disse
ainda que está otimista com o fato
de sua largada eleitoral ter sido em' ,

I

Santa Catarina. "Esta-mos unidos
,

para trabalhar, para transformar :
o sonho em reali-dade". O ,

candidato encerrou a coletiva ;
, .

•

afirmando que "omeu opositor já
teve chance de jogar. Agora deve
ir para o banco de reservas",
brincou numa alusão ao futebol.

PF prende metade dos vereadores de Montes Claros

,

BElD HORIZONTE - A Polícia
Federal (PF) prendeu, na manhã

. de ontem, oito dos 15 vereadores
da cidade de Montes Claros, no
Norte de Minas Gerais. Todos sâo.
acusados de usar notas fiscais falsas

para receber verba de gabinete no
valor de R$ 5 mil por mês.

. Além deles, outras quatro pessoas
•

também foram detidas, na

chamada operação 'Pombo

Correio', iniciada há três meses.

Um ex-vereador, um contador da
'-

Câmara Municipal, um funcio-
nário e UIU ex-prestador de .

serviços de ulJla franquia dos

Correios. A polícia acredita que o
esquemamovimentoumais de R$
150 mil. Os 12 acusados foram
indiciados pelos crimes de

formação de quadrilha, falsificação
de papeis públicos e furto

qualificado. Se forem condenados,
a pena pode chegar a trinta anos

de prisão. Todos foram detidos,
110 início da manhã, dentro de
casa e foram encaminhados para a

carceragem da PF para prestar
depoimento. Segundo a polícia, os
funcionários dos Correios

repassavam as notas frias para os

vereadores. Elas seriam usadas

par,a justificar os gastos, de cerca

de R$ 5 mil pormês, da verba de
.

gabinete. "Os vereadores são

acusados por idoneidade dos
recibos de vendas de produtos
apresentados, tendo os Correios
como intermediário dos ofícios",
explica o delegado da Polícia
Federal, Marcelo Eduardo
Freitas. Além de prender os

participantes do suposto
esquema de compra de notas frias,

•

os agentes' também recolheram

documentos e computadores nos
,

gabinetes dos vereadores na

Câmara Municipal.

.. CURIOSIDADES MUSICAIS

. Algumas curtas da historia da MPB
•

,

"Deixa isso pra lá" que lançou Jair Rodrigues para o sucesso foi recusado por Simonal, que não gostava
de samba.

,

O primeiro brasileiro a gravar na Europa foi Josué de Barros, o descobridor de Carmem Miranda, na

Alemanha, com Lim solo de violão.

Alguns compositores que também eram médicos: Max Nunes (Bandeira Branca), Joubert de Carvalho

(Taí, Maringá), Alberto Ribeiro (Copacabana, Chiquita Bacana), Dalto (Muito
Estranho), Aldyr Blanc (O bêbado e o equilibrista).

•

•

"Ponteio". consagrou Edu Lobo na Voz de Marília Medalha. O autor no entanto
não fazia nenhuma fé na cantora

O Hino do Flamengo de Paulo Magalhães (Flamengo, Flamengo, tua glória é

lutar) é posterior ao de Lamartine Babo (Uma vez Flamengo, sempre
Flamengo) e foi cantado pela primeira vez em 1959 no Maracanã,

Bom flnalde semana a todos e, não deixem de prestigiarem o festival
alternativo no dia 8 de julho.

Por Eduardo Alves, sonoplasta da �eça infantil "O Patinho Feio" do Grupo Gats e professor
particular de violão e guitarra em Jaraguá do Sul e Guaramirim. Fone: 3370-6088.

.

•

Nos encontramos lá!

�(/)J;l

guitarra e
..

')
violão

•

_F
,

c

Eduardo
Fone: 3370·6088 • 9104·4565
eduthelema@hotmail.com

,

I
,

/ I/).

-

,

•

,

l •

,
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II BREVES
A

NA COLOMBIA

�Polêmica
O padre católico FabiQ Osorio
renunciou à batina durante um

programa de TV, ao anunciar qu�
é pai de uma menina de 14 me

ses e ter vida sexual ativa. Ele
também disse ter sofrido amea

ças de morte."Minha vida afetiva
e sexual, próprias da natureza do

homem, não me permitem man

,ter o celibato com toda' responsa
,bilidade e fidelidade com que fiz
meus votos à igreja", disse o sa

cerdote ao ler uma carta dirigida
ao' arcebispo de Bucaramanga,
monsenhor Víctor López Forero.

Depois de lê-Ia, o religioso, que
atuou no sacerdócio por

< -:; �nos,
tirou a estola na frente dos [eles
pectadores do programa "De
frente con Alvaro Alférez",

•

transmitido por um canal do
nordeste do país.

NA ESPANHA

�Vítimas
Aumentou para 42 o número de
mortos no descarrilamento de um

trem ocorrido no início da semana
,

no metrô de Valência, informou
uma porta-voz do Hospital La Fé.
Uma mulher gravemente ferida no

,

acidente morreu ontem depois de
não resistir às lesões. A filha de
11 anos da mulher morta continua
internada no mesmo hospital,
mas não corre risco de morte.

•
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,

GUERRA: PORTA VOZ DIZ QUE IMAGEM OFENDE VíTIMAS

•

•

,

contra o sistema de transportes
de Londres -ocorrido em 7 de

julho passado- que completa um
ano amanhã."O que vocês
testemunharam foi apenas o

começo de uma série de ataques
que continuarão e se tornarão

cada vez mais fortes, até que
vocês tirem suas tropas do

Iraque e do Afeganistão", diz o

homem identificado como

Shehzad Tanweer, um dos

suicidas. "E até que vocês parem. ,

de dar' apoio financeiro as'
Estados Unidos e a Israel",
acrescentou Tanweer, que fala
em inglês e veste um turbante
branco e vermelho na gravação.

"Não há dúvidas de que a

divulgação do vídeo, neste

momento, causa ainda mais dor
e sofrimento às famílias e

amigos das vítimas [de 7 de

julho] e à centenas de feridos",

disse o comissário-assistente de

Londres, Andy Hayman. Os

ataques contra três estações de
metrô e um ônibus londrinos
mataram 52 pessoas e feriram
outras 700. "Estamos certos de

que a grande maioria das pessoas
de todas as comunidades con-'

\

denam qualquer tentativa de

justificar os ataques terroristas

ocorridos em Londres". Se

gundo a AI Jazira, AI Zawahiri

AGÊNCIA ESTADO elogiou Tanweer na gravaçf ').
"Ele [Tanweer] estudou

Educação Física na uni

versidade e era apaixonado por
boxe. Apesar de ser de uma

família rica, suas roupas e sua
1\ • ,.., •

, "

aparencia nao mostravam ISSO ,

afirmou. Tanweer e AI Zawahiri

� Líder promete mais

ações até que tropas
sejam retiradas

•

,

AFEGANISTÃO - A rede de

"

TV árabe AI Jazira exibiu ontem
UlU vídeo que mostra o egípcio
Avman al Zawahiri - braço
direito de Bin Laden- ao lado
de UlU dos suicidas do ataque

-
'

.

nao apareceram por muito

tempo no vídeo e estavam à

frente de fundos diferentes ao

falarem.

I

Justiça de Nova York proíbe casamento gay, prejudicados lamentam decisão
,

a casamentos entre homens e

• mulheres. Segundo o juiz Robert
,

,

Smith, qualquer mudança na lei
deve ser feita pelos legisladores do
Estado.

"Nâo ternos como prever o que
'

as pessoas das próximas gerações
irão pensar, mas acreditamos que

,

a atual geração deve resolver a

questão por meio de seus

representantes eleitos", disse
Smith.

-

"E umdia triste para as famílias

nova-iorquinas", afirmou Kathy
Burke, de Schenectady, que cria

,

uma filha de 11 anos com sua
•

falhou ao se omitir .da res

ponsabilidade de corrigir desi-
,

,

gualdades e deixar a questão para
os legisladores.

-

"E função da Justiça garantir
as liberdades irtdividuais previstas
pela Constituição do Estado de
Nova York,<f de ordenar revisões
caso elas sejam violadas", disse.

•

"Estou certa de que as gerações
futuras verão a decisão de hoje
como um passo equivocado".

Em Massachusetts, a união civil
entre pessoas do mesmo sexo é

legal, graças a uma determirtação
da Suprema'Corte estadual que,
em maio passado, revogou a

proibição em, vigor na Cons

tituição do estado por considerar
discriminatório o fato de os

homossexuais não poderem se

beneficiar das vantagens legais
relativas à instituição matri

monial.
,

NOVA YORK/EUA- A

Suprema Corte do Estado de
Nova York decidiu ontem que o

casamento entre pessoas do
mesmo sexo não é permitido sob
as leis do Estado, dizendo que
uniões deste tipo "violam" os

direitos constitucionais.Por
•

quatro votos a dois, a Corte de

Apelação decidiu que a lei de
casamento de Nova York é

constitucional e limita as uniões

parceira, Tonja Alvis. "Minha
família merece a mesma proteção
que as-família dos meus vizinhos".
Smith não seguiu a decisão
tomada pela Justiça do Estado
vizinho de Massachusetts, que
decidiu a favor das uniões gays.

Segundo a juízaJudithKaye, a corte
•

,

Par Daniele Santos
'recepcao@jornalcorreiodopovo.com, br
.(�9vlar fotos até Quarta às 12h '

\

No último dia 25/06, foi realizado o batizado do
pequeno Mateus Paul eolaço, filho de Arsanjo e

.

Merabe. "Que deus. o ilumine sempre"
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Completou 5 aninhas no último dia 22/06, a gatinha
Vanessa Eduarda Hors1 Soares.Seus pais LUi e Dudu '

e o irmão Vinícius mandam um beijo bem especial

Aniversariou dia 4 o gatinho Vinicius Gabriel Horst
Soares com.pletando 11 anos. Felicidades é o que
deseja os Rais Dudu e Lili e a irmã Vanessa
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,
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o gatão Maleus Oestereich tompletou 11 anos dia
19/06. Um abraço carinhoso dos pais Márcio e Anely
e irmãos Adolfo e Aline/

!

Esta gatinha é Prisella que cOtTIpl�ta 12 anos neste
sábado. "Felicidades e sucesso'; sac os votos dos
pais Mirson e Renita e dos irmãos Roberto e Felipe

,;: 1

o pequeno Caio Filipe Debner foi batizado no
domingo dia 25. Toda sua familia lhe deseja muitas
felicidades
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