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8 I HORA DA DECISAO

Itália e
\

França
decidem
amanhã
o jogo, que acontece às

15h, em Berlim, Enquanto
os italianos buscam o

tetracampeonato, os

franceses, comandados por
Zidane, buscam o segundo

t título na competição. Hoje,'
16 horas, Alemanha e

Portugal decidem o terceiro

lugar em Sttutgart.

3 I RECEITA

'Vereador
. questiona
prefeitura

"
.

sobre dívldas

�._-�-_.

•
o vereador Pedro Garcia
(PMOB), encaminhou
requerimento aprovado na

quinta-feira pela Câmara de
Vereadores, questionando a

prefeitura sobre o montante
da dívida pública deixada

pelo governo do ex-prefeito
, Irineu Pasold (PSDB), quanto

,

já foi pago e qual o saldo
restante. O vereador afirma

que sua intenção é a de
esclarecer de uma vez por
todas a situação do caixa da

. prefeitura.
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5 1 CORUPÃ: COMEMORANDO 109 ANOS

,

. " •• •

I

o dia de ontem foi de festa para os corupaenses, que participaram dà\,''Ação
Comunitária" e da ','Tarde das Crianças" na praça Arthur Müller, na Rua
Getúlio Vargas (perto da prefeitura), em comemoração aos 109 anos do

município. Organizado pela secretaria de' Saúde e Bem-Estar Social de
.

Corupá em parceria com o Sese (Serviço Social do Comércio) de]araguá do
Sul, o evento ofereceu a toda a comunidade serviços de saúde, apresen
tações culturais, diversão para as crianças e feira de artesanato, além de

alimentação e bebida. -

, PIERO RAGAZZI DE FREITAS
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41 POLíTICA

Mesmo

'coligados, PTB
•

nega apolo a"

PSB

821 OLIMPíADAS

Pan será
laboratório

para Mundial
no Brasil
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I o seu corpol
,

i Rua Bernardo Dornbush,432. Baependi
! Jaraguá do Sul- Fone: (47) 3275-3290
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Fashion.
Qualidade que valoriza
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Unimed f\'
Unlmed, Seu Plano, Sua Vida

2106-2200
.

www.unimed.com.br
-�--,-�,-,�--_.-
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Inverno na Yang
Na Yang você encontra a mais
completa coleçêo de blusas,

'

Ca5a(;05, boleros em la e fios de
modal, bem como toda a linha
fitness em supplex, sao calças,
corsários, bermudas, tops, blusas,
Jaquetas e maiOs de nataçao para II

prática de exerclclo 115ic05 a preços
defábricII,

, Vang Fashion, qualidade que
valoriza o seu corpol
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61 NEGOCIOS

Feira da
,Malha atrai

compradores
da r�gião
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• sem previsão de chuva
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Lula ainda nem foi reeleito e

já deu início à "coalizão" que

prometera ao PMDB. A coab

itação governamental começa sob
um teto amaldiçoado: a Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos.

, O presidente nomeou um novo
,

)

presidente e três diretores para os

I
Correios. Foram indicados pela ala

,

governista do PMDB. Quem não

se lembra da imagem deMaurício

I Marinho recebendo propina de R$
I 3.000 nas dependências dos
I
I

I

diretores dos Correios: Carlos
Roberto Samartine Dias,
Menessés Leon Nahmias e Samir
de Castro Hatem. Espécie de
mercador da coalizão, o ministro
Tarso Genro (Relações Institu

cionais) vem dizendo que o obje
tivo da nova sistemática é o

extermínio de uma das maiores

pragas da política nacional: o

toma-lá-dá-cá. Em vez de ceder a

pedidos de lideranças regionais, o
• •

governo negociana com as

.... Nas pegadas de tantos escândalos � o

: governo ainda se anima a levar certas áreas
!
:' da engrenagem estatal ao balcão político.

Correios? O funcionário foi ao
noticiário, em meados do ano

passado, como apadrinhado de
Roberto Jefferson (PTB-RJ).
Sentindo a 'corda apertar o seu

pescoço, Jefferson levou os lábios
,

ao trombone. Pôs na rua a

engrenagem do mensalão. Em
meio à algaravia, o PTB foi

desalojado dos Correios. Entre

gou-se a presidência da empresa a
I [anio Pohren, funcionário da casa
!

!. há 23 anos. Nesta quinta-feira,
I [ânio foi substituído por Carlos
! Henrique Almeida Custódio:
I

Além do novo presidente, o
,

PMDB emplacou três dos seis

I
I
I
I
I

I
I

,

• FRASE

direções partidárias. A discussão
do programa de governo viria

antes dos cargos. Dá-se, porém, o
oposto. A nova composição dos
Correios atende a um pedido
chancelado pelos chefes regionais

-

José Sarney (PMDB-AP) e Renan
.

Calheiros (PMDB-AP). Alguns
dos indicados têm �nculos com

Romero [ucá (PMDB-RO) e Jader
Barbalho (PMDB-PA).Jucá teve

de deixar a pasta da Previdência
da gestão Lula depois que uma

avalanche de denúncias caiu-lhe
sobre a cabeça. Jader traz a

biografia enodoada por negócios
espúrios que .patrocinou na

,.. :

•

Sudene sob FHC. Difícil saber
. � � .

que movaçoes programáticas os

indicados do PMDB imprimirão
às atividades dosCorreios, um naco

da administração pública de perfil
,

técnico. E curioso que, nas pegadas
de tantos escândalos, o governo
ainda se anime a levar certas áreas
da engrenagem estatal ao balcão

político. O discurso da renovação
das práticas perde-se na reiteração
dos maus costumes. A perversão
não é um defeito genético do

petismo. Sob FHC, o tucanato fez
o mesmo. Com uma diferença: o
presidente-sociólogo gostava de
recorrer à erudição. CitavaWeber
e a ética da responsabilidade para

,

justificar a inevitabilidade
da fisiologia. Os escândalos não

foram suficientes, como se

vê, para eliminar a grande
contradição que envenena as

relações do Executivo com o

Legislativo: entra presidente, sai
presidente e o governo continua

trabalhando por um Brasil novo
sem chutar o Brasil arcaico.A coisa'
tende a piorar. Nos próximos dias,
o PMDB lulista vai divulgar um
manifesto de apoio à reeleição do

presidente Lula. E logo terá novos
cargos: Ministério da Saúde,

I

Eletrobras, Eletronorte, Anatel...
Brasília mostra-se incapaz' de
desarmar a central de escândalos ..

,
,

I
I

I
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o governador
licenciado
Luiz Henrique

,

escreve aos

sábados

Palavra de honra
. O homem antigo se satisfazia

com as respostas dadas pelomito,
pois ele mandava agir de acordo
com a lei divina, com a verdade
dos deuses, e, por isso, era

inquestionável.
Num dado momento, o

homem começa a questionar essas
respostas, surgindo, então, Ul11

novomodo de vida,marcado pela
procura incessante do saber: novas

respostas geravam novas

perguntas e" assim, sucessiva e

indefinidamente, até hoje.
Deu-se, assim, grossomodo, o

surgimento da filosofia.
Nesse contexto desponta

Sócrates, o grande iniciador da
ética. E com ele a virtude emerge
como fundamento: já não

interessa apenas cumprir a lei, mas
saber qual o sentido da lei.A razão

passava a dar sentido às coisas, a
explicar o porquê das coisas ..

Seguindo o itinerário

percorrido por Sócrates e Platão,
,

Aristóteles dedica ao filho a Etica
aNicâmaco, onde lhe ensina: 'justo
é o que é conforme a lei e respeita a
eqüidade; o injusto é o que viola a lei e

I
I
I
I

I
I

afalta à eqüidade". l

, No dicionário Houaiss,
eqüidade consta como "o respeito à
igualdade de direito ele cada um, qUe
inclepencle da lei positiva, mas ele um
sentimento do que se considera justo".•

O art. 14 da Constituição
determina que, para o mesmo

cargo, e por uma vez, tanto os

presidentes da República, como os

governadores e os prefeitos, não
têm necessidade de renunciar aos
seus respectivos mandatos para se

lançarem à reeleição. Portanto,
legalmente, nada obrigaria o

Governador Luiz Henrique a abrir
mão de seu mandato para
submeter-me às agruras eleitorais.

Ainda assim, procurando ser

justo, como ensinou o estagirita,
luas preferindo a .Iisura da

eqüidade aos ardis da letra fria da
lei, ele decidiu renunciar às
facilidades e comodidades para não

. , ';'

renunciar aos seus pnncrpios
, .

éticos,

Em todos os momentos

estamos fazendo escolhas e toda
vez que escolhemos algo estamos

, abrindo mão de outra coisa. Para

•

cada escolha há, sempre, uma
renúncia. Quando elegemos uma
determinada solução em

detrimento de outra, o fazemos
baseados num conjunto de valores
e noções do que é certo ou errado.
,

E isso que chamamos de ética: o

conjunto de valores a partir dos
quais uma pessoa entende o que

seja certo ou errado e toma as
,

decisões que se apresentam como

mais dignas, mais elevadas
moralmente.

/ ,

Etica vem do grego Ethos, que
etimologicamente significá
domicílio, morada habitual de

alguém, mas que passou a designar
uma maneira de ser, uma

disposição da alma, o caráter

(marca, timbre, disposição interna
da vontade) .Ser ético signífica
perceber os conflitos da vida

psíquica (emoção x razão) e ter a

condição de se posicionar, de
forma coerente, em face desses
conflitos.A ética procura um
,

pensamento, um querer, um agir
que' tenha valor absoluto de
verdade.

1
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o pedreiro João
O pedreiro que construiu minha casa se chama

João. Na verdade ele é um artesão da construção.
Com ele aprendi a montar estribos, levantar
colunas, preparar concreto, travar muros e

carregar nos ombros sacos de cimento de

cinqüenta quilos. No bairro existem casas

exuberantes, que deixariammorrendo de inveja
muitas pessoas. João mora no Morro do

Cordoeiro, em Nova Friburgo, no Rio, numa
favela. Até alguns anos atrás, sua casa era de

compensado de madeira com teto de chapa
galvanizada. Na época que estava construindo,
os vizinhos, donos de casas maravilhosas,'
fizeram uma reclamaçãomuito curiosa: disseram
que estava inflacionando os salários dos

pedreiros do bairro, porque estava pagando
muito bem para "o meu" (adjetivo que ajuíza o

conceito de propriedade privada). Na verdade,
não apenas pagava bem o João, como também
colaborei com material na construção de sua

nova casa, além de ajudá-lo a conseguir a posse
,

do terreno e seu primeiro documento de
identidade. Sinto orgulho de saber que colaborei
para que o pedreiro João se transformasse num
cidadão brasileiro. Nesses anos, convivendo
entre essas duas categorias sociais, pobres e

ricos, descobri que aquele "clichê" que.diz "é
necessário ensinar a pescar e não dar o peixe" é
uma falácia. Ele funciona exatamente ao

contrário. Aquelas pessoas que estão à margem
da sociedade, flagelados pela fome, são incapazes
de fazer qualquer coisa além de sobreviverem.
A fome não permite pensar, impede sonhar,
condena o indivíduo à desesperança e ao

abandono por parte da sociedade organizada.
Por outro lado, os indivíduos que vivem na

fartura, num mundo de possibilidades
ilimitadas, jamais saberão o que é sentir fome.
São 15 milhões de brasileiros que consomem

tudo aquilo que o país produz de melhor. São

aqueles que dâocarro, comida e uma educação
privilegiada a seus filhos para ganharem vagas
nas universidades federais e que, seguindo o

padrão colonizador, trancam suas matrículas

para enviar-los a estudar inglês no exterior
Capazes, entre outras coisas, de gastar milha1sde reais num dia de festa, ou em roupas nas

melhores lojas do país ou do estrangeiro. Essa
mentalidade é resultado da submissão cultural,
que ensina a admirar e respeitar os soberbosa
poderosos, e se copiar neles. Exercitam seu

desprezo de maneira declarada em todos os

níveis, a partir do núcleo familiar que também
se reproduz ideologicamente na esfera públic�.
Têm a ousadia de dizerem que vão dar urta
"surra" no presidente, ou que é um "idiota", 4fn �'
"b êb d" ,,' b b d " N'e a o ou um sapo ar u o. unca um

mandatário do Brasil foi agredido de maneira
tão preconceituosa como o presidente Luiz
Inácio da Silva. Esse ato falho reproduz na figura
emblemática de Lula aquele desprezo
repugnante pelas pessoas de origem humilde.u
Também nunca, nestes últimos trinta anos.Ia
populaçãomais carente teve, como hoje, comida
no prato. Um povo que está experimentando
pela primeira vez a oportunidade de sonhar com
uma vida digna, sem as dores humilhantes qáe
provoca um estômago vazio. Que importânciac.
tem os escândalos

-

para essas pessoas, se elãs
viveram sempre à margem da sociedade,
totalmente excluídas? São os programas sociais

que contam como o caminho certo para eliminar
as desigualdades sociais. Por isso a população
mais pobre votará naquele com o qual melhor
se identífíca. A cultura popular não é boba.
Apesar das dificuldades de governar um país que
é refém do capital transnacional, gerido por unia
burguesia gerencial, gestora da ideologia da
eficácia monopólica, que tira ao estado sua

capacidade de resposta social, conceito bem

explicado pelo sociólogo Fernando Henrique
Cardoso em sua "teoria da dependência", poder
se-ia dizer que o presidente Lula é aquele que
ainda continua. representando os anelos da
maioria dos esquecidos desta terra. Só isso' é
suficiente para votar nele.

,

•
•

j

,

Victor Alberto Danich, Sociólogo

"O PT deveria ter cuidado. Cachorro mordido de cobra tem medo até de salsicha. Mas,
pelo jéito, Lula não aprendeu com o escândalo. É um precedente grave. O PT jogou
fora seus princípios". .

-senaeer Heráclito Fortes (PFl-PI), a propósito da entrega ao PMDB da direção dos Correios
I

,
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Terceirizações e setor público .

no sentido oposto a uma tendência mundiJI.
Hoje, existe um consenso mundial

segundo o qual a iniciativa privada é mais

eficiente que a pública. Rapidez e menor custo

são apenas alguns dos aspectos em que o

serviço privado supera o governamental. Mas,
\

tal superação não pode ser levada ao extremo

de se pretender privatizar o Estado. Suas

funções essenciais, conhecidas como funções
de Estado, .nâo podem jamais passar para a

iniciativa privada, sob pena de o próprio
Estado se confundir com a o privado e

,
,

, ,

Na contramão da História. E assim que a

legislação parece caminhar ern nosso país,
principalmente quando se' trata de

terceirização nos serviços públicos. Com
pouca legislação sobre o assunto, a prática
nunca foi efetivamente estimulada no Brasil.
A idéia de misturar o público e o privado'
sempre causou espanto em nossa sociedade,
em particular por conta dos constantes abusos
ocorridos quando os dois se puseram juntos.

Seguindo esse raciocínio, bastante

predominante no país, de que, para acabar
com o mal, sacrifica-se o doente, estamos na
iminência de ver extinta a terceirização nos

serviços públicos no Brasil. Na prática, isso

vai acontecer caso nosso Congresso aprove o

Projeto de Lei 6.420/05, que a tornará inviável.
.
Embora seja perceptível a vontade do

autordo projeto, senador Rodolpho Tourinho,
de coibir os excessos que ocorrem nos dias de I

hoje na contratação de empresas terceirizadas

pelo serviço público, a terceirização tende a

ser extinta, em vez. de aprimorada, caso sua

proposta seja convertida em lei. Será caminhar

•

r

• •

vivermos no anarqulsmo .

Porém, atividades acessórias como

vigilância, serviços gerais e informática, entre
outros, deveriam ficar com aqueles que têm

qualificação específica para executá-los Ie,
consequeriternen te , fazê-los com m ais ]
eficiência. No geral, é o que fazem as empresas

{

do setor privado, ganhando tempo para se
/

dedicarem às suas atividades principais, em

busca de melhores resultados.

Alvaro Trevisioli, é advogado

•

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

,

•
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I
Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
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ORÇAMENTO PREFEITURA 'QUESTIONADA SOBRE RECEITA ,

(

"

GELSO MACHADO

IJ

"� Dívida herdada
seria de R$ 15

ftlli. Bertoldi quer
.nals R$ 34 mi

ct }ARAGUÁ DO SUL- "O herói

ésempre quem faz a obra e nunca

quem paga a conta". A frase é do
rvereador Pedro Garcia (PMDB) ,

justificando o encaminhamento
rde requerimento aprovado na

I�uinta-feira pela Câmara de

(Wereadores; questionando a

.prefeitura sobre o montante da
dívida pública deixada pelo
governo do ex-prefeito Irineu
P.asold '(PSDB), quanto já foi

raga e qual o salgo restante. No
.requerirnento, o vereador
. peemedebista indaga, também,

�'
. sobre as' fontes finan:i�doras e

"prazos de restrtuiçao das

operações financeiras efetuadas
em 2005 e 2006. "Com

•

freqüência, a prefeitura tem

alegado queda da receita e

+dificuldades de recursos, no

j'entanto, a Câmara tem aprovado
L'empréstimos de vulto para

'J.,s"."

CESAR JUNKES

no início de 2007, como o

prometido recentemente pelo
ministro do Planejamento,
Paulo Bernardo, serão R$ 34
milhões financiados apenas
nestas três operações bancárias.
O vereador lembra que, além

disso, o governo atual alega ter

herdado dívidas em torno de R$
15 milhões, dos quais R$ 8
milhões já teriam sido pagos no

primeiro semestre do ano.

Segundo Garcia, é preciso
considerar a arrecadaçãomensal
do município, hoje girando em

torno de 14 milhões. Do

montante, cerca de R$ 5
milhões são consumidos com

salários e encargos. "Devemos
ter uma sobra entre R$ 300 mil
e R$ 400mil para investimentos,
deduzidas as dívidas parceladas,
custeio da máquina pública e

ou tros cornpromissos entre

convênios e repasses de verbas a
. . .,..,

mstrtuiçoes, o que,

convenhamos, representa quase.
nada diante de necessidades
crescentes", analisa Garcia.
Disse que sua intenção é a de
esclarecer de uma vez por todas
a situação do caixa da prefeitura.

Diretor do Samae convocado a falar sobre investimentos
}ARAGUÁ DO SUL-A

• prolongada estiagem registrada no
Vale do Itapocu, como ocorre em
outras regiões de Santa Catarina,
resultou na convocação do

• diretor presidente do Samae

,(Serviço Autônomo Municipal! ; ,; .

deAguas e Esgoto) , LuizFernando

, Marcolla, que deverá ir à Câmara
de Vereadores na semana que

.
vem. 'A pedido da vereadora
Maristela Menel (sem partido),,

, '

Marcolla será instado a falar sobre

receita, custo, investimentos
atuais e futuros da autarquia

kmunicipal, uma vez que ele

, próprio já admitiu a possibilidade
, de racionamento na distribuição
da água tratada se não chover o

, suficiente neste mês de julho. O
fssunto foi levantado na sessão

de quinta-feira do Legislativo.
,Maris tela alertou para a

necessidade de se construir outras
� estações de captação de água,

livrando a cidade da dependência

'" " )i a ii' ',i] '* 83_ '" W&Z.2

Piazera Neto (sem partido), citou
outras cinco fontes de captação de
água do Samae localizadas em

bairros da periferia, mas que,

segundo ele, em função da

prolongada estiagem, não estão

com a capacidade plena de vazão.
Um dos pontos críticos é uma

região mais elevada do bairro Ilha
da Figueira, onde consumidores
estão sendo abastecidos com

caminhões pipa. O vereador
Rudolfo Gesser (PP) disse não

estar preocupado com o nível das

águas do rio Itapocu. "Conheço o

rio desde criança e ele terá água
suficiente, sempre", entende o

vereador, acreditando que o

problema maior esteja em fontes
naturais utilizadas por moradores
em vários bairros e hoje
praticamente secas pela falta de
chuva. E, ainda, pela localização
da estação de captação do Jtapocu.
"Temos de ter outras alternativas
confiáveis", defendeu o vereador.

Câmara aprova vale cidadão para compra de cesta básica
}ARAGUÁ DO SUL - Dois

projetos de lei do prefeito
I

':' Moacir Bertoldi (PL) foram
encaminhados esta semana para
apreciação da Câmara de
Vereadores. Um deles cria o

-

chamado vale cidadão, des-
tinado à compra de alimentos
de famílias carentes e atende a

política de assistência social do

município. Vai substituir a

conhecida cesta básica, já
pronta e obrigatoriamente

•

Vereador Pedro Garcia(PMDB) questiona prefeitura sobre dívida pública

algumas obras neste governo",
lembrou o vereador. Entre eles,
R$ 24 milhões já aprovados pelo
BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Social) para o
projeto Transjaraguá, R$ 6
milhões contratados com a CEF

(Caixa Econômica Federal) para

a continuidade das obras da rede
de esgotos sanitários e outros R$
4 milhões junto ao Badesc

(Agência de Fomento do Estado
de Santa Catarina) para a

construção da: arenamultiuso. Se
o BNDES, que já aprovou o

empréstimo, liberar, o dinheiro

CESAR JUNKES

<,

Rudolfo Gesser(PP) não acredita que possa ocorrer falta de água

do rio Itapocu. E adiantou que não
vai aceitar argumentos sobre falta

.de recursos. "Em janeiro, por
decreto, o prefeitoMoacirBertoldi
majorou a tarifa de água em 20%.
A justificativa foi de que isso se

fazia necessário para aumentar a

receita destinada a investimentos

na rede de esgotos e, também, na
de água. Domicílios já ligados à rede
de esgotos pagam mais 80% sobre
a conta, por isso, passados seis

meses, queremos saber em quanto
a receita aumentou e para onde os

recursos estão indo", cobrou a

vereadora. O vereador Afonso

retirada pelas famílias

enquadradas nesta condição
junto a Secretaria de Bem Estar

Social, o que estaria causando

constrangimentos. As famílias
com até quatro pessoas
receberão R$ 45 pormês e acima

R$ 70. Vales de R$ 10 e R$ 20

serão utilizados em situações que
não se enquadrem nas duas
últimas. Os valores poderão ser

reajustados por decreto do

prefeito, sendo o controle social

do serviço de competência do
Conselho Municipal de
Assistência Social. Em outro

•

projeto, o prefeito pede auto

rização para doação de lotes
em cemitério. De acordo com

o artigo 1o do projeto número

237/2206 enviado pelo prefeito
ao Legislativo, serão doados aos

veteranos da FEB (Força
Expedicionária Brasileira) e suas
respectivas esposas, desde que
residentes no município, um

\

total de 16 lotes em caráter

perpétuo localizados no

cemitério municipal do bairro
Vila Lenzi, próximo a arena

multiuso que está em cons

trução. O Executivo atende

solicitação da seção regional de
Jaraguá do Sul da Associação
Nacional dos Veteranos da

FEB, que no próximo dia 25 de

julho, mesmo dia do aniversário
da cidade, completa 30 anos de

fundação .

í�,(
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Mesma barca
Apoio declarado do prefeito Moacir Bertoldi (PL) à vice-prefeita

, ,

Rosemeire Vasel (PL) como candidata a vice-governadora na

chapa do petista José Fritsch, não foi bem recebido por algumas
lideranças de partidos que integram a coligação "Viva Jaraguá",
que tem, também, PTB, PDT e PPS. Houve chiadeira. O gesto
deixou claro a afinidade de Bertoldi com o ex-governador
Esperidião Amin (PP). Foi lá que o prefeito militou boa parte de
sua vida política. Se Amin ou Fritsch forem para o segundo turno,
é tácito o apoio recíproco contra Luiz Henrique. Como no plano
nacional- todos contra Lula- em SC é a mesma coisa.

Sem nomes
Dos partidos políticos de Jaraguá
do Sul mais conhecidos, três não
têm candidatos nestas eleições:
o PSDB, que trocou disputa à
Assembléia Legislativa pela
segunda suplência na chapa do
candidato ao Senado Raimundo
Colombo (PFL), o PPS, coligado
com Luiz Henrique {PMDB) e o

PTB, com Antônio Sontag (PSB).

Dureza 1
Coral da Scar, mais que
centenário e que se apresenta
gratuitamente em qualquer
evento, apelou à prefeitura para
que a ajuda de R$ 20 mil anuais
fosse mantida integralmente em

2006. Como resposta, um "não".
O município não teria recursos

(fattam�$ 10 mil para o segundo
semestre). O jeito foi apelar à
Câmara de Vereadores, que vai

repassar o montante .

Dureza 2
o fato levou a vereadora
Maristela Menel (sem partido) a

indagar sobre o que é feito com a

arrecadação mensal do
município, segundo ela girando
em tomo de R$ 15 milhões a R$
20 milhões. Eis aí um bom
motivo para se, convocar o
secretário de Finanças a quem
cabe, salvo melhor juízo, dar
explicações sobre o destino da
receita.

Bola da vez
Diretor presidente do Samae,
Luiz Fernando Marcolla, está
convocado para ir à Câmara de
Vereadores debulhar números da

empresa: receita, manutenção e

custeio, investimentos factuais,
projetos futuros, etecétera. Em
clima de eleições, a presença
dele no Legislativo promete. Se
disser que os recursos são

• •

escassos, val ouvir poucas e

boas.

Pressa
Está na Câmara de Vereadores,
tramitando em regime de
urgência, projeto de lei que cria a

Guarda Civil Municipal. Assunto
polêmico que gerou bate-boca
em recente audiência pública
realizada no Legislativo. Prefeito
quer aprovar antes do recesso

deste mês de julho. Setores da
sociedade torcem o nariz. A
conta projetada: R$ 700 mil/ano.
Por enquanto.

, Confiante
Vice-presidente da Cãmara de

Jaraguá, Jurandir Michels (PV),
está crente em sua eleição à

presidência, se Carione Pavanello

(PFL) renunciar em função da
candidatura a deputado estadual.

Conta, cegamente, com os votos
de Pavanelo, Jaime Negherbon
(PT), Dieter Jassen (PP), Eugênio
Garcia (PSDB) e Rudolfo Gesser
(PP). O grupo que elegeu Cacá.

Positivo
Acertada para semana que vem

reunião entre os prefeitos Moacir
Bertoldi (PL) e Felipe Voigt (PP),
de Schroeder, para construção,
em parceria, de passarelas
seguras na ponte do João Pessoa
que liga os dois municípios.
Iniciativa dos vereadores Terrys
da Silva (PTB) e Valmor Pianezer
(PFL). As duas prefeituras vão
dividir os custos, em torno de R$
360 mil.

Troca-troca 1
Foi o mais longo período de
interinidade do vice-governador
Eduardo Pinho Moréira. Exatos 53
dias contados após 9 de abril,
quando o governador licenciado,
Luiz Henrique da Silveira, afastou
se do cargo para i� à reeleição.
Moreira foi para o sacrifício,
tornou-se inelegível 'nestas
eleições, mas pretende retomar a

presidência estadual do partido
em 2007.

Troca-troca 2
Assim, pela quinta vez o vice

presidente da Assembléia
Legislativa, Herneus de Nadal
(PMDB), assume o comando do

parlamento. Isso porque o

deputado Júlio Garcia (PFL),
candidato à reeleição,
obrigatoriamente teve que
renunciar ao cargo para não se

tornar inelegível. Correria o risco
de ter de assumir o governo na

ausência de Pinho Moreira.

Prevenção
Projeto do senador José Maranhão

(PMDB-PB) revoga dispositivo do
,

Código Civil que toma obrigatório o

regime de separação.de bens no

casamento da pessoa maior de 60
anos. A proposta, disse o

parlamentar, objetiva permitir a

essas pessoas a livre decisão
sobre o regime de bens no

casamento. Traduzindo, poderá
evitar o golpe do baú.

I ,

r------��----------.�-�----'-_

•

VI" ê merece MAIS comodidade
"� I

"'" i!i�-X inicial aOJfQta�ento ortodô�tico, todos os
I:R 'It .I'lto�'i'�'��" realizados aqui mesmo na

â ,oMais, eni�s, t:i instalações, que além de
4'

i

dernas.são bern I
"

alizadas, no centro da cidade.
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i

I
, Iluminação

A vereadora Maristela Menel (sem partido) voltou a cobrar
melhorias na BR-280, principalmente em relação a falta de

iluminação no trevo de acesso à BR-1 01. Ela lembrou que na

legislatura passada a comissão parlamentar especial da BR-
280 fez levantamentos das prioridades da rodovia,

, ;: manteve audiências com o Ministério dos Transportes, mas os, ,

I' 1 problemas não foram resolvidos. A época, o governo tederal

i Á. informou que a iluminação deveria ser paga pelo município de

I � Araquari, que alegou falta de recursos. A vereadora pediu apoio
i ! dos vereadores para enviar moções, ofícios aos órgãos

responsáveis e manter a Câmara atuando por melhorias na

rodovia, mesma iniciativa do vereador de Schroeder, Valmor
Pianezzer (PFL).

,

.

c

, [
"

•

( Confiante
o coordenador regional do
PMDB, Luis Carlos Tamanini,
disse que apesar do grande
número de candidatos à
Assembléia Legislativa na região
do Vale do Itapocu (sete), está
confiante na vitória do candidato

,

Carlos Chiodini. "E uma

realidade em todo o Estado. Aqui
não seria diferente. Como não

.

temos como fugir desta situação,
só nos resta trabalhar pelo
candidato do partido", ressalta
Tamanini, ao prestigiar a posse
no novo Conselho Diretor do
Lions Clube de Jaraguá do Sul,
na última quinta-feira, no
Baependi.

Leilão
Vereadores de Jaraguá do Sul
aprovaram em votação única

projeto de lei que autoriza o

município alienar, através de
leilão pelo melhor preço, (

máquinas e outros bens sem

serventia para a administração
municipal, que não podem ser

recuperados ou remanejados
para outros órgãos. São
retroescavadeiras, tratores,
motoniveladoras, máquinas de
escrever manuais e elétricas,
mimeógrafos, monitores,
teclados, mouses, caixas de
som, estabilizadores,
impressoras, relógios �onto,
videocassetes, máquinas de
calcular elétricas,
fotocopiadoras, entre outros.

I
I

T

,

I
,

Comunidade em Ação
Prefeitura de Guaramirim realiza

hoje mais uma edição do
Programa Comunidade em Ação.
Será na Escola Municipal José
Dequêch, no Bairro Corticeira,

,

das 8h30 às 12h30. Na

programação, exames de saúde,
avaliação Jíslca. ginástica para
idosos, dança, capoeira, teatro,
pintura facial, encaminhamento
de RG e carteira de trabalho,

" ônibus da literatura, carrinho da
"

previdência, corte de cabelos,
manicure, pedicure, distribuição
de sementes de hortaliças, entre
outros serviços.

Advertência
Aprovado em primeira
discussão projeto de lei, de
autoria do vereador Ronaldo
Raulino (PL), que obriga a

publicação de
advertência sobre a exploração
sexual e maus tratos contra

crianças e adolescentes nos

jomais que circulam no

município. Pelo projeto, deverá
ser veiculada a frase

"Exploração sexual de crianças
e adolescentes é crime", nos

classificados com anúncios de

profissionais do sexo . O ônus
será de responsabilidade do

jomal, sem custos para o poder
público.

I
,

Lixeiras
Líder do governo na Câmara,
vereador Ronaldo Raulino (PL),
informa: a Fujama (Fundação
Jaraguaense de Meio Ambiente)1"';:'

!:. vai instalar 50 lixeiras no centro
do município nos próximos dias.
Dentro de 15 dias virão mais 50
e, até o final do ano, outras 100,
totalizando 200 lixeiras.

Resposta
Assessor da Câmara de
Vereadores de Guaramirim, IIton
Piram disse ontem que apenas
cumpriu com suas obrigações
ao informar sobre entrega de
abaixo-assinado ao presidente
do Legislativo, Marcos Mannes

(PSDB), pelos agricultores, que
reclamavam por ter de

comprovar uso da propriedade
em atividade agrícola para
pagar o ITR e não IPTU. "Estou

aqui para fazer meu trabalho.

Faço bem ou mal, quem deve
analisar é meu chefe". Piram foi
acusado de estar mal informado
pelo prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL), já que a

comprovação da atividade
agrícola está prevista em lei

municipal.

,

I
,

- -

•
•

,

Ultima hora .'

PTB substituiu o candidato a

vice-governador na chapa
•

encabeçada pelo empresário
Antônio Carlos Sontag (PSB). Sai
Braz Roncáglio, vereador de
Blumenau, e assume Jair Miotto,
vereador de Florianópolis.
Roncáglio deve disputar a

eleição, mas como candidato a

deputado estadual pela coliga
ção. Já o candidato ao Senado

, .

continua sendo o vereador lzlo
Inácio, o Hulk, do PSB de
Criciúma.

--

r
•
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O CORREIO DO POYü
r�

RACHA: OS DOIS PARTIDOS ESTÃO COLIGADOS NA MAJORITÁRIA E PROPORCIONAL

CAROLINA TOMASELLI

� Jair Alexandre diz

que filiados estão
livres para votar a

deputada estadual

]ARAGUÁ DO SUL - As
candidaturas a deputado estadual
e federal do PSB na região não

,

terão o apoio esperado do PTB,
partido coligado na eleição para

governador e também na disputa
proporcional. O presidente do
PTB de Jaraguá do Sul, Jair
Alexandre, disse ontem que os

filiados não estão orientados. a

respaldar as candidaturas de Ivo
Petras Konell a deputado estadual
e de Luiz Hirschen, o Luti, à

Câmara Federal, ainda que os

petebistas não tenham seus

próprios candidatos no Vale do

Itapocu.
Na justificativa, a necessidade

de atingir os 5% dos votos à

Câmara dos Deputados ern pelo
menos dez Estados. "Como temos

que superar a cláusula de barreira,
precisamos trabalhar ern função
dos candidatos do PTB. Temos um

•

,

de mil, estão "livres para apoía
quem quiser", suprimindo
qualquer expectativa de apoio ao

candidato da coligação na região,
Ivo Petras Konell. "Provavelmenn
os filiados vão apoiar candidatos
com chances de chegar lá" 1

alfinetou Alexandre, acres,

centando que seu voto, na

condição de petebista e membro
da Igreja EvangélicaQuadrangular,
é do deputado Narciso Parisotto,
candidato à reeleição, que nas

eleições de 2002 recebeu 35.664
votos.

No município, o PTB integs
a aliança que elegeu o prefeito
Moacir Bertoldi (PL) em 2004,
formada também pelo PL, PPS e

PDT, os dois últimos CaIU

candidatos a deputado estadual, a

vereadora Bernadete Hillbrecht e
o suplente de vereador Ruy
Lessmann, respectivamente. "Mas
esta coligação foi feita em níve

municipal. Cumprimos nosso

papel, estamos no governo, mas

em termos de eleição para

deputado e governador, não existe

acordo", resumiu, confirmando
apoio a candidatura de Antônio

Carlos Sontag (PSB) a governador

Vitório Lazzaris garante que disputa eleição para deputado federal
]ARAGUÁ DO SUL - O ex

vereador Vitória Altair Lazzaris

(PP) disse ontem que está

mantida a sua candidatura a

deputado federal, contrariando
especulações de que teria

desistido da dispu ta. Lazzaris
teve sua candidatura registrada
junto ao TRE (Tribunal Regional
Eleitoral), depois da

homologação, na convenção
estadual do partido, realizada dia
29. No Vale do Itapocu, Dieter
Janssen representa o partido na

disputa por uma das 40 vagas à

Aliança na proporcional foi repetida, mas Alexandre deixa petebistas livres

candidato a deputado federal na

região Norte que é Balduíno
/

Rodrigues. E ele quem vamos

apoiar", resumiu Alexandre.
Candidato a deputado federal em
2002, Balduíno Rodrigues Ferreira,
de [oinville, fez 42.803 votos.

Assembléia Legislativa.
''Acredito que vai haver uma

renovação de 80% na Câmara
dos Deputados. E meu nome

representa urna novidade", disse'
o candidato, vereador na

legislatura passada, eleito pelo
•

PMDB em 2000, com passagem
também pelo PTB. ElU 2002, foi
presidente da Câmara de
Vereadores e foi prefeito interino
por 20 dias. Nas eleições de 2004,
tentou reeleger-se vereador, mas
obteve 1214 votos, ficando como
segundo suplente do PP. Agora,

Já com relação à Assembléia

Legislativa, não há interferência
sobre a imposição da cláusula de

barreira, que dispõe unicamente
sobre a votação à Câmara Federal.
Mesmo assim, o presidente do PTB
informou que os filiados, em tomo

tenta pela primeira vez uma vaga
à Câmara Federal.

Na avaliação dele, há poucos
candidatos a deputado federal na .

região, que também terá

Sebastião Camargo' (PT),
Ronaldo Raulino (PL) e Luiz
Hirschen (PSB), o Lu ti, na

•

. disputa. "Não adianta votar em
candidatos de Blumenau ou

[oinville porque não pertencem
a microrregião. Precisa haver
uma valorização de todos os

candidatos, mas desde que sejam
daqui", argumentou Lazzaris,

acrescentando "voto útil é voto

para Jaraguá".
O coordenador regional dd'

Pp, Ademir Izídoro, disse que
ainda não conversou com o ex'

vereador sobre sua candidatura,
já que ele (Lazzaris) retornou de

viajem esta semana. "Na semana

que vem devemos nos reunir

com Eni (Voltolini), Dieter e ele,
" .

para conversar , resumiu o

coordenador. O ex-deputado Eni
.,

Voltolini é candidato à Câmara
Federal e busca votos no Vale do

Itapocu.

Governador viaja para Alemanha e presidente do TJ assume
FLORIANÓPOLIS (CNR) - O

governador Eduardo Pinho
Moreira (PMDB) viajou ontem

para a Alemanha, onde participa,
na semana que vem, do 24°
Encontro e 33a Reunião da
Comissão Brasil-Alemanha de

Cooperação Econômica. O

presidente do Tribunal de Justiça
de Santa Catarina, Pedro Manoel
Abreu, assumiu a chefia do
Executivo. Integram a comitiva de
Santa Catarina o presidente da

Federação das Indústrias do Estado

de Santa Catarina, Alcântara'
Correia, os secretários de

Articulação Internacional,
Roberto Colin e daComunicação,
Ricardo Fabris, além dos diretores
de Relações Industriais, Henry
Quaresma de Relações
Institucionais da FIESC, Cláudio
Dutra e o vice-presidente para o

Vale do Itajaí, Rui Altenburg-.O
evento começa na segunda-feira,
dia 10, em Berlim e devem
discursar na abertura, entre outras
lideranças empresariais, oministro

do Desenvolvimento, Indústria e

Comércic.Exterior, Luiz Fernando
Furlan e do chefe da Delegação
Empresarial Brasileira, Osvaldo .

Doaut, ex-presidente da FrESC. ''A
., -, .

nossa partrcipaçao e muito

importante para Santa Catarina,
já que somos o Estado mais alemão
do Brasil e, 110 entanto, não temos
nenhuma empresa de lá instalada

aqui", destacou EduardoMoreira.
O encontro acontece anualmente,
alternando-se entre os dois países.
No ano que vem será em Blume-

nau. Segundo o governador, mais
de 400 empresários alemães devem
vir ao Estado para participar.

Estarão em debate assuntos

como projeto de PPPs (Parceria
Público-Privada), investimentos, '

da Alemanha no Brasil, bio�
energia, cooperação dos dois países '

na proteção do clima global, ,

proteção de marcas e patentes, ,

entre outros. Santa Catarina terá j

um debate especial durante o (

evento. O encerramento será na j

terça-feira, dia 11.

�, ;
r'..,. i
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•
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I/;jIDAIANE ZANGHELINI PIERO RAGAZZJ DE FREITAS

Planejamento, Desenvolvimento
Econômico e Turismo, Alice
Maçaneiro, esta é a primeira vez

que as festividades acontecem ao

ar livre e a idéia já está sendo
/

estudada para o próximo ano. "E
urna forma de integrar a

comunidade e também uma

oportunidade para que as

associações e entidades da região
mostrem o que elas têm a

oferecer", salientou. Segundo
uma das coordenadoras do

evento, Dayana Karina Silva,
cerca de 1.500 atendimentos
foram realizados pelo Sese nos

brinquedos e nas oficinas de

pintura, artes e bijuteria. "Apesar
de voltadas para as crianças,
muitos pais também participaram
e aprenderam coisas novas",
comentou.

O casal Claucia Aparecida de

Jesus, 29 anos, dona-de-casa, e

Jackson Anderson de Jesus, 29,
consultor de negócios, curtiram
o show da cantora Franciele corn
os filhos Jenifer Carolline, 11, e

Coração de Jesus e as igrejas do
/

município. "E uma cidade muito
bonita e aconchegante, e o evento
estámuito bacana", disse Claucia.

elf)!
O£ I� Evento começou às
,rls10h e se estendeu até

::�j�2h com atividades.
t,"sJserviços e shows

•

-2 ')1

S,I CORUPÁ - O dia de ontem

o'JIJioi de festa para os corupaenses,
;JJ;Í que participaram da "Ação
i)jJComunitária" e da "Tarde das

2£fICrianças" na praça Arthur

fóí:Müller, na Rua Getúlio Vargas
(perto da prefeitura), em

B"ii1:comemoração aos 109 anos do

onemunicipio. Organizado pela
,t")lsecretaria de Saúde e Bem-Estar
'j 2'Social de Corupá em parceria
flj'lcom o Sesc (Serviço Social do
h líComércio) de Jaraguá do Sul, o
�1revento ofereceu a toda a

'ii' 'comunidade serviços de saúde,

•
IC'. apresentações culturais, diversão
I�' para as crianças e feira de
(J( , artesanato, além de alimentação
(D'I e bebida.
f;'[ri Durante o período das 10h às
�j' 17h, 15 parceiros (associações e

utl(entidades) e 20 voluntários
Ij[rj'ofereceram gratuitamente
.1r:bexames dentários, de glicose e

hipertensão, massagem
relaxante, corte de cabelo,
apresentações folclóricas e

musicais e oficinas para as

01 crianças, que também puderam
brincar na cama elástica e na

.eI! piscina de bolinhas. O evento
9JJr encerrou com os shows da
-y J cantora Franciele e da bandaAlta

�,l:j. Rotação, que se estenderam até
�l r às 22h.
G[jl De acordo com a secretária de
u n
�------------------------------------------------------------------------------------------�

.�I:

•

,
,,'

Famílias se reuniram na praça central do município para aproveitar festa

Vitor Augusto, 2. A família mora
em Joinville e aproveitou a folga
para visitar pela segunda vez as

cachoeiras, o Seminário Sagrado

/ /

HISTORIA DE CORUPA
O município de Corupá foi fundado em 7 de julho de 1897 por Otto Hillbrecht e o filho Otto Hillbrecht Filho,
que compraram os lotes 6 e 7 por 259$00 e 456$00 réis respectivamente. O nome Hansa Humboldt foi dado
em homenagem ao naturalista alemão Alexander von Humboldt e à Companhia Hanseática de Colonização
(denominada Hansa Humboldt), dirigida por Karl Fabri e que tinha um contrato com o governo de Santa
Catarina para colonizar o Estado.
Em 1908, Hansa Humboldt se tornou distrito de Joinville, sendo o senhor Ernesto Rucker o primeiro
intendente. Como o distrito foi colonizado por imigrantes austríacos, suíços e alemães, principalmente, o

nome de Hansa Humboldt foi mudado para Corupá no dia 10 de janeiro de 1944, em virtude da Segunda
Guerra Mundial: os imigrantes e descendentes alemães a serem perseguidos dentro do Brasil e não se

podia mais falar a língua alemã. A palavra Corupá é de origem indígena e significa paradeiro de seixos

(lugar de muitas pedras). O município teve sua emancipação política no dia 25 de julho de 1958 e hoje é
considerado a capital catarinense da banana, das plantas ornamentais e das orquídeas.

I
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CESAR JUNKES
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Mostra Científica no Ceja p;�"
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Cerca de 2 mil alunos do Ceja (Centro
de Educação de Jovens e Adultos) de

Jaraguá do Sul participaram da 3ª Mostra
Científica eCultural Microrregional, que
aconteceu das 8h30 às 22h na

instituição. Mais de 50 stands

apresentaram trabalhos desenvolvidos

pelos estudantes em diversas disciplinas,
além de uma feira de artesanato. O

\

público também assistiu a apresentações
musicais, de teatro e de grupos foclóricos.

G1L
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.. CORREIO ECONOMICO

Weg na Exame
A Weg, de Jaraguá do Sul, figura entre as primeiras do Brasil,
em vários itens, segundo levantamento feito pela Revista Exame,
e publicado na edição especial Melhores e Maiores. No item
crescimento de vendas a empresa figura aparece na sétima
colocação, com 7,4% em relação ao ano anterior. No item
investimento no imobilizado o nome Weg aparece duas vezes

entre as 10 primeiras. A Weg Exportadora está em segundo lugar
com 58,6% de crescimento e a Weg Indústrias figura na sétima

posição, com 29%. No item liquidez corrente a Weg Indústrias
está em primeiro lugar com 2,60 reais realizáveis para cada real
de dívida no curto prazo. Em rentabilidade a Weg Indústrias
também está em primeiro lugar com 24% de retorno do
investimento obtido. No segmento riqueza criada por empregado
aWeg Exportadora aparece em segundo lugar com US$ 457.452.
Em receita operacional bruta por vendas a Weg está no quinto
lugar da pesquisa, com US$ 1 095 bilhão.

IR
A Receita Federal já liberou
a consulta ao segundo lote
de restituições do Imposto
de Renda da Pessoa Física
2006 (ano-base 2005). Para

,

saber se teve a declaração
liberada, o contribuinte pode
acessar a página da Receita
na internet ou ligar para o

telefone 0300-78-0300. A

liberação da consulta era

esperada apenas para
próxima segunda-feira, mas

foi ar'?tecipada pela Receita.
Neste lote foram liberadas
717.806 declarações, das

quais 547.539 com direito à

restituição, no valor de R$
600 milhões. Outras 51.193
tiveram imposto a pagar, no

total de R$ 59 milhões. A
Receita apurou ainda que

.
119.074 das declarações não
terão nem imposto a pagar
nem a restituir. O dinheiro,
cujo saque poderá ser feito a

partir do dia 17, terá
correção de 3,46%,
referentes a Selic I

acumulada de maio a junho
e 1 % deste mês. A Receita
lembra que o valor

disponível no banco não terá
qualquer outro acréscimo,
independentemente da data
em que for sacado.

Reajuste
As passagens dos ônibus
interestaduais e internacionais
ficarão 9,29% mais caras a

partir da Oh deste domingo. O
. reajuste foi aprovado pela ANTT

. (Agência Nacional de

Transportes Terrestres) e

publicado ontem no "Diário
Oficial da União". Esse índice
considera um aumento de
4,65% referente à variação de

preços nos últimos 12 meses e

uma alta de mais 4,43% em

razão da revisão da planilha
tarifária. Segundo a agência, a

revisão da planilha leva em

conta custos com desgaste de
frota, manutenção,
modernização, entre outros, e

passará a ser feita a cada

quatro anos. Portanto, a

próxima revisão ocorrera
somente em 2010. O reajuste

I • I,

das passagens de Ç>nJbus .

interestaduais e Internacionais
ficou bem acima do IPCA
,

(Indice de Preços ao

Consumidor Amplo), que serve

de referência para as metas de
inflação do governo. O
indicador acumulou em 12
meses, até junho, inflação de
4,03%, segundo dados

divulgados hoje pelo IBGE

(Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística).

•

,..

.. INDICADORES ECONOMICOS

,

DOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2.179 2, 1 �1 "

PARALELO 2,110 2,260 "

TURISMO 2,300 2,400 "

EURO
COMPRA VENDA

2.787 2,789
PESO (Argentina)

I 0,703 0,703

". POUPANÇA
. PONTOS OSCILAÇÃO

It BOV'ESPA 36.101 -1,18'10
It DOW JONES (N. York) 11.090 -1.190/,

" MERVAL (B. Aires) 1.704 -0.56%

NIKKEI (Tokio) 16.951 1,390/,

0,650
,

'. CUB maio
. .

R$863,55
III

'''1IC�

O esporte é fundamental no desenvolvimento físico e mental das crianças. Observando
esta necessidade a Administração Municipal de Guaramirim ampliou o trabalho e o

número de escolinhas para atender crianças a partir dos 06 anos de idade.

Futebol de campo, Futsal, Judô, Handebol, Boxe, Karatê, Canoagem, Atletismo,
Voleibol e Basquetebol. As inscrições podem ser feitas diretamente na Secretaria

de Esportes, Lazer e Promoções de Eventos, na rua Irineu Vilela Veiga, 71.
•

Participe, inscreva seu filho. Esporte é Saúde!

o

. ' .

".

,\
, "

AOMINISl'RAÇÃO 2005 • 2008

GUARAMIRIM
o trabalho faz a diferença

I

\

•

•
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OPORTUNIDADE: 99% DOS DETENTOS TRABALHAM DENTRO DO PRESíDIO

KELLY ERDMANN

� A carência é um dos
·

Principais motivos
G' Para a entrada no

; .Mundo do crime, diz

.: ]ARAGUÁ 00 SUL - Recuperar
o tempo perdido e a vida deixada

,.; em segundo plano por causa da
· .ânsia de possuir mais á cada dia.
I" Estas são algumas das principais
, ' :metas de Stenio Ricardo Schmidt,
.'�·:28 anos, que há exatos três meses
· conseguiu a liberdade de volta,
I" depois de sete anos enclausurado
· 'em uma cela do Presídio de Jaraguá
I" do Sul.
.' r' _ . Considerado pormuito tempo

,

,r'como um dos maiores
() estelionatários da região do Vale
do Itapocu, Stenio esteve atrás das
,

L ' i:lfades inúmeras vezes, tantas que
r» às vezes perde a conta. Destas, três

, foram no município e em anos

,�, seguidos: 1997, 1998 e 1999. Na

r;'::Ultirna, após oito meses foragido,
"'a sentença foi categórica: 23 anos

c' -e meio de prisão a serem

ç cumpridos em regime fechado.
Quando cerca de dois anos

•

, haviam ido embora, o sentimento
'. 'de solidão se tomou freqüente e,
• c; como conseqüência, a necessidade
"de transformar a realidade a qual
,

i(_., se inseriu aos 15 anos também. Foi
":"c:om a lembrança da filha com

" mais de dois anos de idade vista

apenas duas vezes 11a vida, damãe
em constantes noites de insônia e

do filho de oito anos que
reclamava jamais ter tido a

presença do pai em um

aniversário, que Stenio teve a

. ./ •

outros detentos, o auxílio na

organização dos processos e o

trabalho na fábrica interna de
elásticos foram algumas das
atividades desenvolvidas por
Stenio enquanto esteve preso.

Fora do Presídio de Jaraguá do
Sul desde abril de 2006, hoje ele

cumpre a pena em regime de

albergue domiciliar e é

funcionário da Extinsul, empresa
especializada na manutenção de
extintores de incêndio. Para o

geren t e- adminis tra ti vo
Fernandes Dalpiz, a oferta de

emprego surgiu porque "todos
sabem que ele é um bommenino..

Acreditamos que podemos
, I "recupera- o .

Além disso, Stenio

disponibiliza o número de celular
9149-4061 para atender aqueles
que estejam "precisando de uma

prova do que passou até se

redimir". A preocupação em

ajudar outros jovens que
enfrentam problemas com drogas
ou crimes surgiu porque Stenio

pensa ser difícil escutar os

conselhos de pais, "é mais fácil
acreditar em quem já apanhou da
vida", enfatiza.

Em breve o ex-detento deve
entrar nas salas de aula da rede

pública de ensino para conversar

de perto com crianças e jovens. O
objetivo é mostrar que todos

precisam de respeito entre

familiares, de oportunidades e

incentivos. Segundo Stenio
Schmidt, a carência é um dos

grandes vilões quando o assunto é

a inserção nomundo do cline, que
"só traz duas coisas: ou amorte ou

a cadeia", finaliza.

Feira da Malha do Portal começa com liquidação total' em 30 lojas
]ARAGUÁ 00 SUL - A Feira da

Malha do Portal de Jaraguá do Sul
, ,

começou ontem e a expectanva e

que mais de 20mil pessoas visitem
o local. Além da variedade

oferecida, os consumidores
também podem aproveitar os

preços baixos e as condições de

pagamento.
Quem for até o Portal nas

próximas duas semanas vai ver 30
lojas, 22 delas fixas e mais oito de
feirantes. De acordo com o

gerente-administrativo Hilário
Deretti, as vendas devem se

concentrar nas roupas de malha,
mas, a oferta vaimuito além disso:
acessórios de couro, lãs, pijamas,
lingerie, jeans, calçados e artigos

Wi :;;11'"

•

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

\

'.

...................._-� "

Stenia Schmidt quer recuperar o tempo que perdeupraticando crimes

vontade de deixar 110�passado os

golpes, as falsificações e os assaltos.
A partir de então, nem as

dificuldades causadas pela falta de
confiança da sociedade o

impediram de tentar. "O
tratamento para a recuperação lá
dentro (no Presídio) é muito

humano, basta querer ou não",
comenta. As aulas ministradas a

REINSERÇÃO
Para, auxiliar os ex-presidiário na volta ao mercado de trabalho, o

.

Presídio de Jaraguá do Sul conta com projetos internos de trabalho,
Antes de sair de trás das grades, todos têm a oportunidade de aprender
a fabricar elásticos, pré-moldados para construção, motores e artigos
em plástico, As mulheres podem participar das aulas de artesanato
ministradas pela professora Elaine Kappaun de Moura, coordenadora
do programa de Clube de Mães da Prefeitura e do Sol Nascente, grupo
formado por detentas.
Segundo o diretor do Presídio, Ivo Ronchi, a maioria daqueles que
passam pelo local conseguem emprego depois do cumprimento das

penas. "Só não trabalha quem não quer, Todos têm oportunidades",
afirma. Além da experiência adquirida durante os anos de prisão, há
várias empresas interessadas em admitir pessoas que passaram por
essa situação, sugere Rorfchi. Atualmente cerca de 110 pessoas estão
detentas no Presídio de Jaraguá do Sul. Destes, 99% participam dos

programas de ré-inserção.

de cama, mesa e banho. A
novidade deste ano fica por conta
dos móveis rústicos em vime e dos
artesanatos. Para deixar os pais
tranqüilos nas compras, Deretti
lembra que foi montado um

playground infantil com vários

brinquedos e nos domingos as

crianças podem se divertir,
gratuitamente, no tobogã inflável.
Seguindo os horários da feira, que
fica aberta durante o almoço, a

lanchonete do Portal e o

restaurante "Lá em Casa"

completam a lista dos atrativos.
A 8° edição da Feira daMalha

ocorre até o dia 22 de julho,
inclusive nos finais de semana. O
horário de atendimento é igual

para todas as lojas, sempre das 9h
às 20h, de segunda a sábado, e das
10h às 19h, nos domingos. Vale
lembrar que o Portal de [araguá,
localizado na Av. Prefeito
Waldemar Grubbs, 5249, Bairro
Centenário, agora tem crediário

próprio e o valor total das compras
é parcelado em até três vezes. Para

isto, basta apresentar documento
de identificação e comprovante de
residência (os clientes precisam
morar na região do Vale do

Itapocu).

PREÇOS
A porcentagem de descontos

praticados durante a 8° Feira da
Malha varia conforme cada uma

das 30 lojas. Segundo a gerente da
Gatos & Atos, Elizete Prestini, as

.

peças em meia-malha, confec
cionadas pela fábrica jaraguaense,
antes vendidas por R$ 15 agora
não ultrapassam os R$ 5.

Se o interesse for pela linha
-

cama, mesa e banho, a Casa
Grande oferta todo o estoque com
mais de 20% de desconto. Nas

-

roupas infantis da marca Dila, o
quilo custa R$ 75,90 à vista e R$
79,90 parcelado, nos tamanhos de
"P" a "8"; de "lO" a "16" o preço
fica em R$ 68,50 e R$ 72,11.

Para quem procura jeans as

alternativas são muitas, já que a

maioria das lojas do Portal
comercializa esse tipo de roupa.

'Jt, . .

i'
t ,

• O CORREIO DO POVO
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• OCORRENCIAS POLICIAIS

Detido
G.N., 28 anos, foi detido por volta das 4h de ontem por dirigir
embriagado, Ele conduzia o veículo Chevette, placas ABI-2192,
de forma perigosa e quase bateu na viatura da Polícia, quando
foi dado o sinal para ele parar, G.N. fugiu em alta velocidade. A

polícia seguiu o carro até a Rua Affonso Nicoluzzi, Bairro Vila
Rau, onde G.N. perdeu a direção e parou. Ao ser abordado foi
constado que o motorista estava sob efeito de álcool e o carro

estava sobrecarregado, com sete pessoas dentro.

Colisão
Um acidente no cruzamento da Rua
José Kochella com a Rua Sergipe,
Bairro Ilha da Figueira, causou
danos nos carros envolvidos, A
colisão aconteceu por volta das 17h
de quarta-feira, O condutor do
veículo Fiatl147C, placas LMU-
5825, Sr. R,A.D" 24 anos, saia da ..
Rua Sergipe, quando o GM/Meriva,
placas MFP-3620, dirigido pelo Sr.
O.C.D., 45 anos, não parou no

cruzamento ocasionando a batida.

Furto de carro
Foi furtado o veículo Ford Escort
GL de cor prata, ano 1998, placas
LlU-3609. O carro estava
estacionado no pátio da WEG II,
na Rua Waldemar Grubba, Bairro
Vila Lalau. O furto aconteceu por
volta das 8h dessa quinta-feira.

Furto de documentos
Foi furtada uma carteira de
documentos que estava dentro de
uma sala na Escola Roland
Harold Dornbusch, Bairro Barra
do Rio Molha. O furto aconteceu

por volta das 13h de quinta-feira,
Na carteira estavam a carteira
de identidade, CPF. Título de

'

Eleitor, CNH, talonário do BESC e

R$ 50,00.

Sumiu
o aparelho de celular Nokia,
modelo 6101 da operadora Tim, foi
furtado na tarde de quarta-feira,
Segundo relatório à polícia a jovem
A, L, S" 18 anos, estava no Centro
Médico Odontológico, localizado na

Rua Guilherme Weege, quando seu

celular sumiu.
Golpe
o Sr. O,M., 44 anos, foi vítima de
golpe de celular por volta das 11 h
de quinta-feira. Ele recebeu uma

ligação do número 014 85 9158-
7586 e falou com um homem que
se identificou com Luís Henrique
da Silva, funcionário da Brasil
Telecom, que informou que o Sr.
O.M, deveria ter seis cartões da

operadora Tim e três da

operadora OI.

Flagrante
O jovem E,M" 22 anos, foi detido na

madrugada de ontem após ser

flagrando roubando algumas peças
de roupas do varal de uma casa, na
Rua Luís Spezia, Bairro Jaraguá
Esquerdo, Ele foi pego pelo vigilante
da rua, que informou ao proprietário
e chamou a polícia.

�

E
e GLUe

)
p

.'1
.,

()ançaj'"enfio

fJescaria

mor
,

. utros•..
-:::> COLÉGIO

MARISTA
SÃO Luís

•

•

REALIZAÇÃO S BREITHAUPT �.;;;-.= DESDE1926 �i)rjl/(l.

"\
'I

APOIO

,

I , , "

", ,

,

1

•

•

'.

,
•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I

�'

.,

I

7' I FIM DE SEMANA, 8/9 de julho de 2006

OBJETIVO TRAÇADO: FICAR ENTRE OS SEIS

;

I
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• NÚMEROS

Classificação nas outras edições
2'005 Não participgu:

"

�,'
, .

2004 Não participou•

, .

• 2003 Não partiçjpo!) ,"""""",,,,,,,-.,,,
,

2002 Não participou
,

2001 Não participou ,

,

-.- �

,

Campeões
Blumenau

I ''o

Joinville
Florianópolis
Rio do Sul
Blumenau

O CORREIO DO POVO

fOTOS: CESRA JUNKES

Equipe de Guaramirim é toda formada por atletas que residem na cidade

2005
,2004
2003
2002
2001

I

I JULIMAR PIVATTO
,

--------------------------

,

... O técnico A�air José

Burger já se diz'orgulhoso
: por entrar na história da
I cidade com este feito
I
i
,

,
,

GUARAMIRIM - Em seis

edições da Olesc, é a primeira vez

que uma modalidade coletiva

representa Guaramirim na fase
estadual. E o objetivo da equipe é

figurar entre as seis melhores

equipes da competição. Para isso,
bastapassar da primeira fase, Mas
a tarefa não é assim tão simples.
Eles estão na Chave B ao lado de

Blumenau, que é o atual campeão,
São Bento do Sul, que foi campeão
regional justamente em cima de
Guararnirim e Tangará, já uma

equipe desconhecida,,

O técnico Altair José Burger
,
�

disse que o grupo é muito unido e

tenta transmitir aos atletas a
""-

importante desta integração. "Até
agora, todos os objetivos que

traçamos, em todas as categorias,
foraln alcançados este ano. Eu

Juno, entrada de rede Paulo Ricardo, meio de rede Emerson, saida de rede Josimar, entrada de rede

Principais adversários .

Blumenau
Joinville

� São José
,

, ,

• TECNICO

�
, ,

•

André, saída de rede Danilo, meio de rede Tiago, meio de redeJonatan, sada de rede

,

Jean, entrada de rede Idlmar, levantador Luan, levantador

. "

Idinei, meio de rede

\

,

Altair José Burger, técnico

•

"

i '

Outros participantes
Balneário Camboriú
Cunha Porã

0/ •

Itá
Jaragllá�qo SJJf
Rio do Sul

,

São Bento do Sul
� "" _,�" _"'�" �O'W><

São Joaquim
Tangará .,

Ginásio da SrR Marisol

,

O CORREIO DO POVO

,
<
•

•

•

I '
.,

cobro sempre deles porque é assim

que o resultado aparece",
comentou. Ele também falou que

•

os atletas estão concentrados e
•

morivados com a chance única'de
. disputar esta competição, Pàra
melhorar ainda mais o espírito, o
trabalhomotivacional fica a cargo
do Professor Abílio. o

"A gente sempre se concentra

antes e depois dos jogos e ele fala
sobre a importância do espírito

I esportivo. A gente sentiu em Rio
do Sul, na fase regional, que eles

. . "

crescerammuito com este apoio ,

disse Burger. Com isso, a união-do
grupo também aumentou. "Eles
sempre saem juntos, conversam
fora de quadra. Facilita também

porque todos os atletas são-de
Guaramirim", ernendou-, o

treinador. '

�,

Burger também acredita
--,

muitona equipe, pois a evolução
vem sendo mostrada a cada
treino. São duas vezes por semana,
alémde sábados e domíngos, Além
do trabalho com as equipes, de
rendimento, Burger também
coordena os dois pólos �.da
modalidade no município, que
envolve 220 atletas de oito a: 18

•

anos, "Desta equipe que disputa a

Olesc este ano, metade ainda tem
idade para jogar o ano que vern.

Quem sai, já vai para o time dos
[oguínhos. Este ciclo é mantido
até a equipe adulta", informou o

treinador.

,

Patrocinadores

• Marmoaria Kraisch
• SP Confecções
• Móveis Campigotto
• Pilo Motos
• Loja .Central
• AS Têxtil
• Bazar Fio a Fio
• Droga Livre
• Prefeitura de Guaramirim

I
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•
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CHEGOU A HORA: DECISAO DOMINGO II LINHA DE FUNDO JULlfvli\R PI\I/ITTO

Cirurgia
Em sua coluna publicada no jornal
espanhol fI Mundo, o atacante

•
Melhor jovem
o atacante alemão Lukas
Podolski foi eleito, ontem, o
Melhor Jogador Jovem do Mundial
pelo Grupo de Estudos Técnicos
da Fifa. Podolski chegou às
semifinais com a seleção da
Alemanha, que hoje vai enfrentar
Portugal, na disputa pelo terceiro
lugar, em Stuttgart. O equatoriano
Luis Valencia, o português
Cristiano Ronaldo e o argentino
Lionel Messi foram os três

preferidos pelos torcedores na

votação pela Intemet. Eles foram
os finalistas do prêmio, ao lado
das revelações escolhidas pelo
Grupo de Estudos da Fifa:
Podolski, o suíço Tranquillo -

Barnetta e o espanhol Cesc
Fábregas.

Ronaldo afirmou, ontem, que
concorda com o médico da

seleção brasileira, José Luiz Runco
com relação à necessidade de
uma pequena cirurgia no joelho. "É
melhor operar e remover as

calcificações e,

conseqüentemente, eliminar os
problemas que me causaram nos '

últimos oito meses", aãrrnou o

jogador. Na última quarta-feira,
Runco disse que Ronaldo vinha
sofrendo de dores nos joelhos,
causadas por uma calcificação da
tíbia (que fica logo abaixo do

joelho), e que uma cirurgia seria
necessária para a remoção dos
depósitos de cálcio.

•

AGÊNCIA ESTADO (PASCAL PAVANI/AFP/AE)
,

ITALIA - Em 28 partidas
como técnico da Itália desde 8 de

agosto de 2004, Marcello Lippi
nunca repetiu uma escalação. Mas,
se não houver um problema de
última hora, essa escrita será

quebrada domingo contra a

França, no 29 o
e mais importante

jogo daAzzurra sob o seu comando.
A atuação COI1tra a Alemanha na
semifinal o convenceu de
finalmente ter encontrado a

formação ideal.
Achance de umamudançano

time
.

terminou quinta-feira,
quando omédicoEnricoCastelacci
comunicou que o zagueiro Nesta
havia tido uma recaída da lesão
muscularna coxa direita que sofreu

logo no início da partida contra a

RepúblicaCheca, na última rodada
da primeira fase, e estava vetado

para a final. Sem o 'zagueiro do

Milan, Materazzi voltará a formar
.

dupla COIU Cannavaro. Os outros
nove que entrarão em campo no

Estádio Olímpico de Berlim são

Buffon, Zambrotta, Grosso,
Camoranesi, Gattuso, Pirlo,
Perrotta, Totti e Toni.

.... Itália e França
disputam a final
amanhã, às 15h,
em Berlim

BERLIM (ALEMANHA) - Os
franceses acreditam ter motivos

de sobra para sonhar com o título
mundial.' O mais importante,
dizem é a 'presença de Zidane,
inspirado e motivado para

Oltavas-da·flnal
Alemanha 2xO Suécia
Argentina 2x1 México
Inglaterra 1 xO Equador
Porlugal1 xO Holanda
Itália 1 xO Austrália
Suiça (O) OxO (3) Ucrânia
Brasil 3xO Gana
Espanha 1 x3 França
Quartas-de·flnal
Alemanha (4) 1x1 (2) Argentina
Itálla 3xO Ucrânia
Inglaterra (1) OxO (3) Portugal
Brasil Ox1 França
Semifjnal
Alemanha Dx2 Itália
Portugal 0)(1 França

..

3' lugar Hpje
15h Alemanha x Portugal
final Amanhã
15h Itália x França .

23 melhores
o meio-campo Zé Roberto é o

único brasileiro incluído na lista
dos 23 melhores jogadores da

Copa da Alemanha, formulada por .

. um grupo de analistas da Fifa e·

anunciada ontem. Eleito duas
vezes pela entidade como o

melhor em campo nos jogos do
Brasil, Zé Roberto foi um dos

poucos jogadores a se salvar da

apática atuação do grupo
.

comandado pelo técnico Carlos
Alberto Parreira, eliminado nas

quartas-de-final pela França.

• •

encerrar a carrerra com a

conquista. Mas têm como aliados,
também, os números. No
confronto direto com a Itália, a

França leva vantagem. E, em sua

história, jamais perdeu uma final
de competição oficial. Até agora,
foram cinco disputas e cinco'

triunfos.
A equipe nunca se mostrou

arrogante durante o torneio,
mesmo depois de vencer Brasil e

Espanha. Mas, agorf' vem usando
retórica exageradamente
otimista. Alguns jogadores
parecem ter entrado no perigoso

'wm' "

_

__.,. . . "'�i'-.

Zidane é uma das arma� francesas para a final que acontece amanhã

clima do "já ganhou". E o técnico,
Raymond Domenech, declarou
que, para ele, competir não

importa em nada. Só vale vencer,
.

e o vice-campeonato seria uma,

grande derrota.
Os discursos são comple

tamente diferentes dos adotados

há três semanas, no início da

Copa. Desacreditado, .0 time

sofreu para passar pela primeira
fase. Mas ganhou força com boas

atuações e chega à final

esbanjando otimismo. "Nosso

grupo estámuito unido solidário",
observou Domenech.

,
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Sinhá Moça
Ana afirma para Nina que Ricardo não ama

Cândida e confessa que ele lhe deu um

beijo. Inez vai até a fazenda do Barão ver

como Ricardo está. Inez diz a Sinhá Moça
que acha que o casamento dela com

Rodolfo não vai ser possível depois do que
aconteceu. Cândida confessa para Frei José

que Ricardo está mesmo apaixonado por
ela e implora que o Frei não permita que o

Barão descubra Frei José afirma para
Ricardo que Cândida não sente nada por ele
e espalha pela cidade que o rapaz foi até a

fazenda do Barão resolver a questão da
mina d'água. Ricardo volta para casa

� GLOBO· 191"1

Cobras e Lagartos
Leona convida Duda para sair. Alberto pede
desculpas ao fllh0. Martlm quer ajudar as
pessoas e o pai constata que ele realmente
mudou.Celina exige que Letícia conte o que
tem contra Otaviano, mas ela se nega. Bel
abre uma conta conjunta com Estevão.
Leona se encanta com Duda e lhe dá um

beijo. Otaviano diz a Celina que Letícia deve
ter problemas. Leona dá outro beijo em

Duda, que corresponde sem entusiasmo.
Alberto conhece Letícia. Milu não acredita

quando Leona mostra-se apaixonada por
Duda. Júlia segue o pai e flagra-o com Milu.
Estevão dá um cheque em branco a Leona,
que vai embora, triste. Leona se hospeda
em um hotel e liga para Duda, desesperada.
Duda encontra Leona desacordada.

� GLOBO - 2111'

Belíssima
Bia promete que Sabina vai conhecer o

mundo. Gigi confessa que foi pressionado
por Bia para entregar-lhe a fita. Júlia fica
revoltada. Cris não conversa com Vitória,
mas escuta atenta quando ela fala de sua

,

vida. Mary e Guida olham o palco do teatro e

choram abraçadas. Bia diz a Medeiros que
vai sumir no mundo com Sabina. Katína

compra o vestido para o casamento de Taís.
Rita sai e Bia procura a carta que Vitória
escreveu culpando-a, se algo lhe acontecer.
Cemil partlcloa da reunião de diretoria.
Cemil pressiona André para saber quem

.
-

, �.� �.

disse que ele seria um alvo fácil para seu

plano. Edmilson vai à casa de Cemil e dá de
cara com Soraya. André percebe que Cemil
leu a caderneta e exige saber onde está. Bia
acha a carta.

I> 58'''[' " 'j Q!...:O"
,. . ,��ll�){.J

Rebelde
\

Diego flagra Inaki beijando Roberta. Ela
pede a Diego que esqueça que o beijou na

noite anterior. Inaki reclama com Roberta
por ter beijado Diego. Ela responde que fez
isso para distrai-Ia e roubar o disco com sua

música. Roberta também lembra Inaki que
não existe nada entre eles para que faça
uma cena de ciúme e ela tenha que lhe dar
explicações sobre sua vida. Gastão ameaça
Roberta e diz que se continuar implicando
com ele, fará com que Josy pague as

conseqüências.

,

I> REC()RD - 21 [1

A Escrava Isaura
Marcelo socorre Tereza. Ela desconfia que
foi Represália. Dias mal consegue se

.

levantar mas liga para a polícia e avisa que
foi atacado. Marcelo liga também para a

delegacia e conta o que houve com Tereza.
Dr. Bicas diz para Antonio levar Luiza em um

ginecologista. Dias vai para o hospital. Tião
.

conta para Atrllo que já cumpriu sua missão.'
Atrlio diz que agora é a vez de Jorge, Alcides
e o barbeiro ganharem seus recados. Dr.
Leão diz para Marcelo e Tereza que o ataque
foi uma jogada polltica. Marcelo percebe
que Atrlio é quem está no comando. Lars e

Cristina entram no jornal. Lars fala para'
Homero que vai estar no hotel em Ribeirão.
Ele fala que vai vê-Ia.

.,

•

��HOMENAGEM
Por esta a princesa do

Pop, Britney Spears não

esperava. A cantora Pink
dedicou uma música em

homenagem à ela em um

show em Los Angeles, na
noite da última quarta
feira. Poderia até parecer
um ato irônico, mais não

foi, Don 't Let Me Get Me,
foi a música que
surpreendeu à platéia do
show de Pink, quando
pediu para que todos
mandassem boas

vibrações e declarou ser

sua fã.

,

��JA FOI
MELHOR
Thiago Lacerda está
Ide volta em Páginas
'da Vida. O galã .

viverá Jorge, um
rapaz dividido entre
duas paixões:
Simone, interpretada
par Christine
Fernandes e Sandra,
vivida por Danielle
Winits. Apesar do

.'

cobiçado posto de
galã, Thiago garante
que a melhor fase de
sua vida já passou
faz tempo.

,

O
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��MULTI-
•

PROFISSIONAL
Jennifer Aniston quer ir para
trás das câmeras, segundo
informações do site

.

internacional FemaleFirst. A
atriz, em cartaz nos cinemas
norte-americanos com o filme
The Break Up, disse que gostaria
de experimenter um novo

ângulo da profissão: "Eu
tenho planos de dirigir. Na
verdade, estou fazendo
um curso sobre isso
atualmente, Você tem de
ser um "multi-profissional"
nesta área".

,
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CESAR JUNKES

Baile
,

E hoje, a partir das 23h, o
grandioso Baile promovido pelos
acadêmicos da segunda fase do
curso de Processos Industriais,
da Fatej A animação será da
Banda Som Sete e acontecerá na

Sociedade Amizade. Ingressos
antecipadas ao valor de R$ 8,00,
contatos pelos fones: 9131-7692
ou 3372-6679 com Wilson, e
8804-9774 ou 3370-8385 com

Aloísio.

Garota Jangada
Acontece hoje na "Moinho
Disco" a escolha da "Garota

Jangada 2006", a partírdas . . '
.. ,

22h301nin. Ingressos antecipados
no valor de R$ 10,00,
disponíveis no Posto Mime

Matriz, Center Som Shopping,
Pink and Blue Freedom e com

os alunos dos terceiros anos do
Instituto Educacional Jangada. E
para agitar a galera: a DJ Mary
Zander e os DJs Edu Schwartz e

Antony.
A coordenadora de capacitação da Acijs, Cássia Morgana Busanello, ao lado do doutor em engenharia de

produção, Paulo Mendes Luna; que ministrou palestra para empresários jaraguaenses sobre inteligência de

competitividade, na manhã de ontem, no Cejas. Ao lado dele, Beatriz Zimmermann, executiva da Acijs, Paulo
Chiodini, presidente da associação, e a supervisora de serviços, Rejane Nunes,

Apresentação
Nesse domingo, tem atração

,

musical na Praça Angelo
Piazera. A Banda Sam Remy se

apresenta a partir das I8h na

programação comemorativa aos

130 anos do município de

Jaraguá do Sul.

Delícia na mesa

A Recreativa das Duas Rodas serve hoje ao meio dia uma deliciosa feijoada, além de marreco

recheado, carnes grelhadas e outras opções. O preço por pessoa é de R$ 15. Reservas pelo telefone
3275 11 35, falar com Simone ou Adilson.

Aniversariantes do dia

1/7
Cleto Franzner
Rafaela Skinen

Luis Alberto Guths

Fernanda Giovanella

Gilberto Peters

Ingo Helnert
Clovis Vieira da Cunha
Andrielli Mader

Karla F. Grutzmacher

Tarcisio O. Buzzi

Adriana Wehrmeister

Maria Terezinha Boeing
. .. - �- ...
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2/7
Isabel D. Ceolin

Dionara R. Bruns

Gerson L. Lemke,
Marcos Bertoldi

.

Gilmar Brais Alves
.

Ruth Edite W. Braier

Helio Murara Garcia

Alexandre Zimmermann ,

Flávio da Luz

Carlos Henrique Heinert
Ademar Schulz
Gabriela Giovanella
Vera Ruth de Oliveira
Ari Alves Vieira

Jadiel Veigsding Filho

Antonio Julio lIibio

r

[I HOROSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
Nossa, então o frio do inverno está lhe deixando
ainda mais aceso?! Que tal espalhar esse fogo
por pequenos focos no mundo, em várias

direções? Calma, carneirinho, ninguém quer
arrancar seu couro. Hehe, como se isso fosse

possível ... A sugestão é levar sua luz para além
do itinerário cotidiano. Percorra outros lugares,
outras gentes, ilumine o planeta.

Virgem 23/8 a 22/9
Pare de tentar provocar impasses com seu

bem-querer e relaxe na paz doméstica. Pra que
se meter em encrencas? Esqueça picuinhas e

faça com bom humor e criatividade o que tem

que ser feito. Voçê é tão especial que até
mesmo quando você está naqueles dias as

pessoas ainda querem ficar perto de você ...
Mas não precisa exagerar,

� RC ."(')1:)1') 1(\k'IS�,. !:�(... {\l.�
-
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Prova de Amor
Júlio diz que vai fazer o reconhecimento por
fotos. A testemunha vê as fotos e aponta
para Dani e Rafa. Julio diz para Fialho que vai
convocar os irmãos para o

reconhecimento. Júlio liga para Diana e

relata o caso. Diana fica muito triste e chora. \

Gui, Alice, Clarice e Nininha estão
lanchando de repente o cachorro negro
aparece e rosna para todos. Daniel espanta
o cachorro. Nininha diz que a alma de Lapa
entrou no cachorro. Gui fica desconfiado
porque o mesmo cachorro entrou na casa

de Padilha. Felipe liga para Joana. Felipe vê
Fialho por perto. Felipe se disfarça e desliga
o telefone. Fialho manda Felipe parar. Felipe
corre.

Câncer 21/6 a 21/7
Você anda mais sensível, e o que é que tem?
Não fique se segurando tanto, puxando o freio
de sua concha, deixe-se fluir e aflorar. O
momento é seu, Sol alto iluminando a sua

praia, você se vendo e se descobrindo, se
dando a conhecer

..Aproveite a oportunidade:
muito prazer! Não esconda tanta vida na

sombra, siga o natural caminho do florescer.

Touro 21/4 a 20/5
Você pensava que estava indo numa direção,
mas de repente está em outra completamente
diferente. Não pense nisso como um erro de

percurso: este pode ser o melhor desvio da sua

vida. Algo novo, algo bom. A emoção quer se
declarar e se anunciar com flores, com um

outdoor em frente à janela do tal alguém ... Dê

passagem, deixe a emoção falar.

Leão 22/7 a 22/8
Claro que o pessoal vai estranhar se você faltar
à reunião, mas avise que é por uma boa causa:

você. Até os requisitados leoninos
.

vezenquando precisam ser um pouco
esquecidos. Se recolher para organizar as
ldéías também requer concentração, esforço e

paciência. Lavrar a mente é parte do preparo
para novas plantações.

•

. Gêmeos 2r1/5 a 2016
Será que você não está precisando fazer uma'
escala em seu hangar? Você tem um monte de
energia, é verdade, mas sua aeronave precisa
muito mais que alimento para o esplrito. Pense
bem, umas horas de sono a mais não serão

perda de tempo. Multo pelo contrário: além do
.

beneficia ao seu veiculo, seu brevê lucrará
horas de vôo pelo mundo dos sonhos.

,

Sagitário 22/11 a 21/12
Sabadão, animação. Com tanto agito, não vá
esquecer de cumprir suas promessas.
Cuidado no trato de coisas e pessoas
importantes. Quando estiver aconselhando um

.

amigo quanto a assuntos amorosos, fique
ligado para que isso não soe como critica. Sua

I empatia é genu Ina e seu coração está no lugar
certo .. , Espalhe gentilezas.'

Libra 23/9 a 22/10
Você espalhou as pistas, deixou tudo preparado.
Suas estratégias estão funcionando, vá
apertando os botões. Com calma, mas com

decisão. Sinta o timing da coisa e persista com

seus objetivos, não se desvie por outras

direções. Se quiserem pensar que tomaram a

iniciativa, deixe que pensem. O que importa é

que role aquele rock 'n' roll tão esperado ...

Capricórnio 22/2, a 21/1
Lembre-se do primeiro instinto que você teve
sobre uma situação. O que você decidiu naquela
hora foi prematuro? Talvez não. Não
desconsidere, caprica, sua intuição é melhor do

que você imagina'. Ficar se agarrando muito
firmemente às suas idéias não vai lhe ajudar em
nada. Qual o problema em paquerar alguém que
(você acha que) não é o seu tipo?

Escorpião 23/10 a 21/11
Parece muito o que estão querendo lhe dar,
Scorpio? Sei, quando a esmola é demais o

santo desconfia ... Será por que, desta vez, você
não teye que travar batalhas, correr atrás,
enfrentar provações e. dificuldades
indescritíveis? Em algumas vezes, sim, você foi
feliz, pura glória; outras tantas, sofrimento.
Descomplicar é um novo desafio.

Aquário 21/1 a 18/2
Você pode até estar paradinha, debaixo dos
edredons, mas sua mente ... Já está lááá,
zummm, levando a bandeirada final da Fórmula

,

1. Será que nada faz esses neurônios
descansarem da maratona? Se o seu corpinho
decidiu curtir um relax, faça sua cabeça
obedecer. Impossível? Tente o velho truque do
cafuné, chame aquela pessoa bacana.

Peixes 19/2 a 19/3
Avante, pisciano, a galera está esperando
você! Você tinha alguma dúvida? Ok, você
tem dúvidas sobre tudo, mas faça-se o

favor, não questione tanto seus afetos.
Você tem feito tantos gols, tem conseguido
fazer jogadas consideradas impossfveis .. ,
abraço!

\
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Eleição em S,C
movimenta

I R$ 300 milhões
Maiorparte dos gastos
vai para produção de

programa de tevê e
•

Impressos e

combustíveis

Bala na agulha
Para governador, a
disputa vai mobilizar, no
máximo e legalmente,
R$ 26,9 milhões. Mais da
metade, R$ 15 milhões

: previstos pela coligação
governista. Distantes
anos-luz dos R$ 10 mil de

Elpídio Neves (PTC).

Franciscana A Salve
SC de EsperidiãoAmin
faz previsão "franciscana",
com R$ 2,7 milhões,

, inferior aos R$ 3,4 milhões
,

: de José Fritsch. Somados
,

:, os tetos com candidatos
,

ao Senado - Gérson
Basso (PV) e Luci
Choinacki (PT),
respectivamente, ou não
o cálculo do PP passa de
R$ 5 milhões e o do PT

quase encosta.

Disparidade
Raimundo Colombo (PFL)
estipula um gasto máximo

. ,

de R$ 4 milhões, contra
R$ 1,4 milhão de Luci e
R$ 2,7 milhões de Basso.
Mas, disparidade ainda
maior está no limite para
deputado federal. PMDB"
PFL, PSDB e PPS, com
34 candidatos, jogou o

teto para o alto, em R$ 2,9
milhões. O máximo. dos
candidatos à Câmara pelo
PT é 100/0 deste valor.

Abonado Destaca-se
a declaração de bens de
Antonio Carlos Sontag. O
sócio da EBV é dono de
três veículos importados
BMW, Chrysler e Pajero -
que somam R$ 502 mil .

•

•

: E ai ...

"

77. r

,

eleição para governador, senador e deputados fe-
derais e estaduais em Santa Catarina deve movi
mentar mais de R$ 300 milhões até outubro. O

cálculo é feito sobre a previsão máxima de custos de
clarados pelos principais partidos e coligações à Justi

ça Eleitoral. O valor é três vezes maior, por exemplo,
daquele que vai circular com a antecipação da primeira
parcela do décimo terceiro salário ao funcionalismo es
tadual e que já anima o setor de varejo. Nesta disputa,
em que está proibida a confecção de qualquer tipo de

brinde, como chaveiro ou camiseta, os setores que mais
devem lucrar com a disputa do voto são os de produção
de vídeo, impressos e combustiveis. Os investimentos
da campanha presidencial estão fora deste cálculo.

Ivone MarcariniJDivulgação
-�--

) Lembrança No dia da renúncia, Luiz Henrique
ganhou de volta 'do correligionário Edgar Luiz
Fernandes o cartão de apresentação que usava no
primeiro mandato como deputado federal, em 1975.

) Diversidade Três políticos vão subir no trio
elétrico da Parada do Orgulho GLTB - Gays,
Lésbicas, Transgêneros e Bissexuais - , domingo na

Capital. Os vereadores Ângela Albino e Máicon
Oliveira e o deputado Djalma Berger.

j

,
" Alckmin vai

ganhar a eleição,
começando em

Santa Catarina. "

Chocho O primeiro
debate entre os
candidatos ao governo,

"

ontem em Chapecó, foi
morno. Fritsch defendeu

Lula; Amin insistiu na

tecla da educação; Luiz
, Henrique defendeu-se
sem maior entusiasmo;
Sontag falou pelos
cotovelos; Maneca Dias
ficou no genérico; João
Fachini e CésarAlvarenga
nem aterrissaram.

,

SENADOR JORGE BORNHAUIiEN,
PRESIlJENTE N,ACION/\L no PEL

Arca de Noé Em

Canoinhas, Amin bateu
forte em LHS. "Com a

múltipla aliança aumentou
a Arca de Noé. Vai ser

preciso aumentar o número
de cargos, mas o dinheiro é
um só", disse. O candidato

prioriza os debates e não
há programação de grande
evento esta semana, já que
2,5 mil pessoas estiveram
na convenção na Capital.

Pimenta Cardápio
picante, por enquanto só
fora do ar. Depois do
debate, Amin visitou o

prefeito João Rodrigues,
do PFL, agora governista.

Cresce o estoque de maldades para esta eleição. Assessores repassam
com lupas publicações, discursos, conversas, de políticos desde o início do
ano. Há telescópio direcionado para Balneário Camboriú.
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ESPORTE: BRASIL É CANDIDA-fa

O CORREIODO POVO:1

Agência Estado

� Orlando Silva Junior
acredita que se esta

competição for bem
. País terá mais chances
em sediar o Mundial

CURITIBA - O ministro dos
.

Esportes, Orlando Silva Júnior,
disse em Curitiba que está

apostando nos Jogos Pall
Americanos 2007, no Rio de

[aneiro, como um teste que
demonstre a capacidade do
Brasil de sediar uma edição das

Olimpíadas. "Em 2016 vamos

apresentar a candidatura do Rio
•

de [aneíro, e a realização do Pan
,

COIU êxito, em ambiente
, . .

amistoso, COIU a maxima

segurança, 'COIU itens de

tecnologia funcionando bern é

o teste para o Brasil ter urna

candidatura mais consistente",

afirmou.
Ele garantiu que não haverá

atraso no preparo dos

equipamentos e da infra-
• •

estrutura necessaria para os

jogos. "Nossa vila pan
americana será superior à vila

'olímpica de Atenas", garantiu
"Rio de Janeiro estará

preparado." Mas, para isso,
voltou a fazer apelos. "Cada
parceiro, cada ente tern que
assumir a responsabilidade",
acen tuou. "Tenho insistido
com o governo do Rio de

Janeiro, insist ido com a

prefeitura para que assumam
• •

seus cornpromrssos como nos

temos assumido os 110SS0S."

Segundo ele, no projeto da
candidatura brasileira estava

estabelecido que a União

responderia por 170/0 dos
investimentos, "Nós chegamos
a perto de 50%", garantiu.
"Agora, tudo tem limite porque

corremos risco de ficar até os ,:

jogos assumindo tarefas que :
não são nossas." Quando o tom,

"

de cobrança começava a ficaf �\
UIU pouco mais exaltado, o

ministro retrocedeu. "Não
tenho interesse em bater boca'

I "

pela imprensa, mas em preparar. ,

bem os jogos pari-americanos", "
afirmou.

Segundo o Ministro, a

União já investiu quase R$ 1,3<,.
bilhão. Ele acrescentou quty-,
tem esperanças de que o Brasil:
consiga ficar no terceiro lugar,,
geral 110S jogos. "Os Estados
Unidos têm técnica mais

,

elaborada, Cuba tem mais
• I

tradição e força maior, mas Q

Canadá é possível de ser

superado", afirmou. "E depois
mirar 11a superação de Cuba,

,

para nos aproximarmos daj
grande potência esportiva da.
região, que são os Estados
Unidos."

,

INSS cancela pagamento de 27 mil benefícios
BRASÍLIA - O Ministério da

Previdência. Social publicou
ontem o quarto edital de aviso de

suspensão do pagamento de
benefícios. Desta vez, estão na

lista 27.677 aposentados e

pensionistas que tinham sido
convocados para fazer o Censo
Previdenciário nos meses de
outubro, novembro e dezembro
Estes segurados deixaram de fazer
o censo no prazo e, mesmo depois.
de sucessivos avisos por carta e

editais, não compareceram para
atualizar os dados cadastrais.
De acordo com a Previdência

Social, esses 27.677 segurados só
receberão o pagamento de julho,
que é feito nos cinco primeiros
dias úteis de agosto, se compare
cerem à agência onde recebem o

benefício e preencherem os

dados do censo. O edital com os

nomes é publicado em um jornal
de grande circulação em cada
Estado e também está disponível
na página do Ministério da
Previdência Social na internet

(wwwprevidencia gov.br) .
Segundo a Previdência, num

primeiro momento o pagamento
. é apenas bloqueado, sem nenhum

prejuízo para os beneficiários que
deixaram de fazer o censo por falta
de informação. Para o benefício
ser reativado, basta a atualização
dos dados cadastrais na própria
agência bancária em que o

segurado for sacar o pagamento.
Nos bancos maiores, que

respondem por 95% dos paga
mentes, a aposentadoria ou

pensão é liberada imediata- r

mente. Nos outros bancos, o !

valor será desbloqueado no
.I

prazo de 13 dias A Previdência :1

pede que os beneficiários não
.

, .

procurem as agências do' �

Instituto Nacional do Seguro
-

Social (INSS) para atualizarem .I

,

os dados. Todas as etapas do
.

censo são realizadas nas agências
.'

•

bancárias. O recadastramento,
,

começou em outubro de 2005 .

r

Para participar da primeira
etapa, foram selecionados pelo .

INSS,2,4 milhões de segurados
com cadastros antigos ou

incompletos. A segunda etapa
começou nomês demarço. Estão
sendo convocados 14,7 milhões

.

de segurados. O censo.vai até a '

metade do próximo ano.

,

Preço de alimentos faz cair inflação do idoso
r

Rio - Beneficiada pela queda alimentícios pesquisados, 16
110S preços dos alimentos (- registraram taxas negativas no

2,19%), a inflação do idoso último trimestre" disse o

despencou no segundo trimestre economista. Os destaques no setor
deste ano, com alta de apenas ficaram por conta dos-alimentos
0,07%, ante aumento de ° 82% in natura. De acordo com Braz, no
no primeiro trimestre de 2006. A trimestre, houve quedas fortes em
ínformaçãofoi divulgada ontem preços de peso 11a formação da

pela Fundação Getúlio Vargas inflação, como frutas (.13,15%);
,

(FGV), que anunciou o Indice de . e hortaliças e legumes (.2,44%) •

. Preços aoConsumidor daTerceira principalmente batata inglesa (.
Idade (IPC.3i), que mede o 16,85%). Na avaliação do
impacto da inflação nas famílias

.

economista, a taxa do IPC·3i só
com pessoas acima de 60 anos de não foimenor, devido à aceleração
idade. O economista da FG\l, nos preços de habitação (de 0,370/0
André Braz, comentou que a queda para 1,040/0) e de saúde e cuidados
nos preços dos alimentos foi pessoais (de 1,510/0 para 2,70%) na
praticamente generalizada no passagem db primeiro trimestre

segundo trimestre Isso influenciou para o segundo trimestre deste ano.
muito o resultado do indicador de Entre as pressões, Braz citou os

inflação da terceira idade. "No aumentos registrados em luz, gás e
âmbito do IPC·3i, dos 20 itens telefone (0,93%); e plano e seguro

saúde (3,660/0) - que influen

ciaram, respectivamente os

grupos de habitação e de saúde e

cuidados pessoais. Ele lembrou

que, no indicador quemensura a

inflação do idoso, preços admi
nistrados e itens relacionados à
saúde têm um peso muito

expressívo. "Mas esse indicador
do idoso poderia ter registrado
até deflação no segundo
trimestre. Porém, houve pressões
muito importantes nesses dois

grupos citados, que puxaram o

índice para cima", acrescentou °
economista. Ao comentar o bom
cenário da inflação do varejo, nos
últimos três meses, ele lembrou,
no segundo trimestre deste ano,
a taxa do IPC·Brasil, que mede a

inflação total do varejo, registrou
queda acumulada de 0,230/0 .

,

-,
•
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CONFLITO: PALESTINOS CONTINUAM NA MIRA

•

C FAIXA DE GAZA - Aeronaves
isfaelenses atacaram supostos
militantes palestinos armados
no norte da Faixa de Gaza Ila

madrugada de ontem, um dia

depois dos mais sangrentos
episódios de violência

re'gistrados no território

palestino litorâneo desde o
,

desmantelamento de todas as
,

bases militares e assentamentos

judaicos mantidos por Israel em
Glaza, em setembro

-

do ano

pássado Entre quinta e ontem,
24 palestinos e um soldado

israelense. morreram em

choques entre milicianos
armados com fuzis e lança
granadas contra tanques e

helicópteros de Israel. Militares
israelenses' invadiram dois

povoados do norte de Gaza,
perto da fronteira com Israel,
assumindo o controle de parte
do território durante uma

operação iniciada depois da

captura de um soldado
israelense por militantes

palestinos na semana passada.
N as primeiras horas de ontem,

Israel retornou os ataques contra
o norte de Gaza com dois
bombardeios. Quatro pessoas

• •

morreram 110 pnmeiro ataque,
entre elas um suposto ativista

do grupo radical islâmico
Hamas, informaram fontes
médicas, O Exército israelense

alegou ter despejado ulna bomba
sobre quatro palestinos
aparentemente armados em

uma área onde ocorreram

confrontos nos últimos dias.No

segundo bombardeio, duas

pessoas .

ficaram feridas,
.

disseram fontes médicas.Apesar
da ofensiva militar israelense,
ainda não há informações
disponíveis sobre o cabo Gilad

Shalit, capturado pormilicianos
palestinos em 25 de junho.

• •

Frustrado plano de atentado contra Nova York
WASHINGTON -

Autoridades
•

amertcan as

desmanre laram um plano.
organizado por extremistas

• • •

estrangeiros para atacar tuners

de Nova York, disseram all tern

duas fontes nos serviços de

prevenção a ataques. Por meio
do monitoramento de salas de

bate-papo na internet, agentes
da polícia federal americana

t (FBI, por sua iniciais ern inglês)
descobriram nos últimos meses

um plano de ataque com o

objetivo de afetar a economia
� da cidade destruindo redes
vitais de transporte, disse uma

das fontes.

.". " .

pnncipios, entre os quais
destacou"o respeito aos direitos
humanos, à não irtgerência e aos

organismos multilaterais".

Respondendo a pergunta
do Grupo Estado, ele disse
acreditar que o México e o

Brasil "podem ter relações
muito melhores" do que
tiveram e devem "buscar
sinergias nas quais os dois países

. possam ganhar". Disse que as

duas economias se comple
mentam em muitas áreas,
devem explorar áreas de
interesse comum e manífestou
particular interesse em ínten

sificar o diálogo "e aprender
com o Brasil" na área

Ao mesmo tempo, a pedido
dos Estados Unidos, auto

ridades libanesas detiveram um

dos supostos conspiradores,
iden tificado como Amir

Andalousli, afirmou a outra

fonte. Os funcionários
•

conversaram com a Imprensa
sob condição de anonimato

porque a investigação ainda
está em andamento. Também
.sob condição de anonimato,
uma fonte nos serviços
libaneses de segurança disse que
Andalousli foi detido há um

,

mês De acordo com a fonte, o
verdadeiro nome de Andalousli
é Assem Hammoud. O suspeito

é natural de Beirute e teria

confessado participação no

complô, disse a fonte.
"Hammoud é membro da (rede
extremista) Al-Qaeda e

confessou as informações sobre
esse complô francamente e sem

nenhum tipo de coerção",
prosseguiu a fonte libanesa.

Uma das fontes americanas
-

disse que outras pessoas foram
detidas no exterior no âmbito
da investigação do plano de

ataque, mas nem. todas no

Líbano. A fonte recusou-se a

revelar o total de pessoas
detidas e onde elas teriam sido

capturadas.

Para Calderón, México e Brasil podem ter relações
CIDADE 00 MÉXICO - Um

dia depois de vencer por
•• •

estreitíssima margem uma

eleição judicialmente contes

tada e, por isso, oficialmente
•

ainda não proclamado presi-
dente eleito, Felipe Calderón
deu ontem uma entrevista

coletiva à imprensa interna

cional na qua! anunciou que
sob seu governo, "oMéxico terá
uma política externa respon
sável e ativa, baseada em

energética. Especificamente, disse
que' tern interesse numa maior

colaboração entre a Pemex e a

Petrobras para a exploração de

petróleo nas águas profundas do
Golfo doMéxico. Em outro ponto
da entrevista de quase uma hora,
voltou ao tema da energia para

dizer que vê espaço para uma

colaboração entre os dois países
na área do etanol. Antes de

responder as perguntas, num
salão do hotel Camino Real, fez
questão de cumprimentar um por
um os cerca de cem correspon- .

dentes presentes.
Suas mensagens mais fortes,

foram, 110 entanto, as que deu para
o pr6prioMéxico. Pelo terceiro dia
consecutivo, o líder conservador
fez um chamado "à conciliação e

à paz" depois de Ulna campanha
que dividiu o país. Mas não se

conteve ao ser perguntador como
via o fato de figuras histórica do
regime do Partido Revolucionário
Institucional (PRI), comoManuel

\

Camacho Solis, braço direito da
campanha de L6pez Obrador que
em 1988 ajudou a operar a fraude
que elegeu Carlos Salinas de
Gortarí, estar hoje empenhado em

anular a eleição. Lembrou as

perseguições políticas que sofreu
por conta de sua militância no

Partido de Ação Nacional, do
qual seu pai foi um dos funda
dores, incluindo episódios de

roubo de eleições locais pela
.

máquina priista. Ele explicou
que a razão pela qual não se pode
recontar os votos tem a ver com

a tradição priista de abrir e viciar
as umas depois da votação. "Os
votos já foram contatos um por

um, na noite da eleição, na
presença dos representantes de
todos os partidos, que assinaram
as atas eleitorais", disse,
deixando claro, em seguida, que.
não reconhece autoridade moral
nos políticos que falam hoje em
írregularidades em eleições. "Eu
já estava Iutando pela
democracía quando eles estavam
lutando contra a dernocracia",
disse. Calderón ·afirmou que
quer ter boas relações com todos
os países da América Latina e

que será a um deles - ainda não
determinou qual nem quando, .

se antes ou depois da posse, em
1 de dezembro - que fará sua

, , . .

primeira VISita.

•

,

Silêncio paira sobre a Grã
Bretanha um ano após ataques

LONDRES - O silêncio 110 ano passado. Tudo estava
,

pairou sobre a Grã-Bretanha normal e, de repente, não

ontem durante os atos em estava mais. As pessoas

homenagem às vítimas dos levavam suas rotinas normal-
atentados terroristas ao mente quando de repente as

transporte público de Londres bombas estavam explodindo",
de 7 de julho de 2005. O disseaAngelinaAlcorn, de 216
ataque - o mais sangrento' anos, uma enfe rme ir a que
contra o país desde a Segunda ajudou a cuidar de muitos dos
Guerra Mundial - deixou 52 feridos. "Eu nunca esquecerei

a imagem daquele ônibus. Ela
está presa em minha mente."
O motorista do ônibus tam

bérn participou das homena

gens, deixando Ulna grande
coroa de flores no local da

explosão. No cartão deixado

por ele, lia-se: "Vocês nunca "

serão esqueciçlos. Descansem
em Paz. George Psaradakis,
motorista do ônibus N° 30".
Placas em homenagem aos

mortos foram inauguradas ern
. cada uma das estações afetadas
pelos ataques. Mas parte dos
cidadãos estavam atônitos

corn a divulgação de um vídeo
com os qua tro suicidas na

véspera do aniversário dos
atentados. "O. que vocês

presericiar am foi apenas o

começo de uma série de

ataques que irão continuar e

crescer em força", disse
. Shehzad Tanweer, de 22 anos,

que detonou uma das bombas.
Terence Clark, que estava na,

estação King' s Cross para
relembrar seus dois primos que
morreram em um dos ataques
na linha Piccadilly, estava
inconformado com a

divulgação do vídeo. "Por que
tiveram que mostrar o vídeo na
noite passada?", ele perguntou.
"Por que não nos deixam ern

paz? Nós perdemos 110SSOS

entes queridos e estamos
•

servindo uma sentença per-

pétua." Os quatro terroristas -

Tanweer, Mohammed Sidique
Khan, de 30 anos, Hasib

Hussain, de 18, e o jamaicano
conver tido ao islamismo
Germaine Lindsay, de 19 -

cresceram na região de Leeds
uma área com grande
variedade étnica localizada a

•

.

pessoas mortas e mais de 700
feridas. O primeiro-ministro
Tony Blair, sobreviventes dos

ataques e cidadãos londrinos
abaixaram suas cabeças
durante os dois minutos de
silêncio nacional, que pôde
ser observado das quadras de
tê n is de Wimbledon à

Escócia. Em Londres, o

momento de introspecção foi

pontuado pelas baladas dos
sinos da Catedral de St. Paul.
Parentes das vítimas e

cidadãos comuns depositaram
flores e velas nos locais ern que
as quatro bombas explo
dirarn, transforrnando-os em

verdadeiros santuários. Re
fletindo a sensação genera
lizada de que Londres se

transformou após as explo
sões, um pequeno bilhete

podia ser lido em um dos
locais: "Nós. nunca esque
ceremos." Participando das.
homenagens na sede do corpo
de bombeiros, o primeiro
ministro britânico, Tony Blair,
pediu união e solidariedade

•

aos parentes das vítimas. "E
v

uma chance para que toda a

nação se una para oferecer
conforto e apoio para aqueles

,

que perderam seus entes

queridos ou se feriram neste

dia terrível", disse ele,
As primeiras homenage ns

começaram às 8h50 (3h50
horário de Brasília), horário
em que, há um ano exato, as

bombas começara a ser

detonadas. Flores foram
.

deixadas na estação de

Aldgate, o local da primeira
explosão, que deixou sete

pessoas mortas, Velas também
'foram acessas em Edgware
Road, onde o segundo aten

tado aconteceu m inu tos

depois, deixando 6 pessoas

mortas, e entre as estações de
Russell Square e King' s
Cross, local da terceira explo
são, que deixou 26 mortos. O

prefeito de Londres, Ken

Livingstone, e a secretária de
Cultura do governo Britânico,
Tessa Jowe II, participaram dos
atos em King's Cross, onde
deixaram flores e perma

neceram em silêncio ern um

pequeno jardim ao lado da

estação. Uma. das imagens
mais chocantes des ataques de
7 de julho foi a da quarta
explosão, que deixou 13

pessoas mortas e destroçou o

ônibus Nº 3 O próximo à
Tavístcck Square. "Eu me

lembro exatamente o que
estava fazendo neste horário

320 quilômetros a norte de
Londres.

Moradores desta cornu

nidade pediraln. que a

imprensa deixasse a região,
enquanto outros disseram

que Leeds ainda está

tentando se reerguer.
Desde os ataques, muçul

manes reclamam estarem

sendo discriminados por suas

aparências e religião. "Depois
do 1 I de Setembro, ell chorei .

quase todos os dias quando as
•

pessoas recusavam entrar em

meu carro porque sou

paquístanês'', disse Idrís Raja,
, .

um taxista que vive 11a

Inglaterra 11á 41 anos. "Coin
os ataques do ano passado, as
pessoas fiseram o mesmo.

Estamos sendo julgados por
termos um padrão de vida
diferente.

•

II BREVES
,

NO EUA

Avião militar
A Corporação Lockheed Martin
revelou ontem seu novo jato
militar de guerra, um avião que

.

a companhia especula ser o

mais poderoso jato de motor
singular jamais construído.
O jato - denominado Lightening
II - foi feito para substituir o F-16
e outros jatos de guerra usados
atualmente pelas Forças
Aéreas americana e britânica.
Os testes de vôo estão
marcados para outubro. O jato
será desenvolvido para o uso

da marinha e da aeronáutica
americana em 2013 e para as

forças britânicas em 2014. A
Lockheed Martin, que venceu

um contrato de US$ 19 bilhões
com o Pentágono em 2001,
afirma que, segundo
estimativas, seus jatos .

custarão entre US$ 45 milhões
e US$ 60 milhões a unidade.A .

companhia espera vender mais
de 2.500 jatos para militares
britânicos e norte-americanos e

outras centenas para os países
aliados que auxiliaram no

projeto (Itália, Holanda, Turquia,
Canadá, Austrália, Dinamarca e

Noruega).

NA INGLATERRA

AI-Qaeda
Dois dos quatro terroristas que
atacaram o sistema de

transporte de Londres há um
.

ano receberam treinamento em

um campo da AI-Qaeda para se

preparar para, os atentados h

suicidas, disse o número 2 da
AI-Qaeda, Ayman al-Zawahiri,
em um vídeo divulgado ontem,
quando milhares de britânicos
lembravam a tragédia, que
deixou 52 mortos, além dos
suicidas. Zawahiri disse no

vídeo, divulgado em um site
islâmico geralmente usado por
militantes, que os dois homens
eram Shehzad Tanwir e

Mohammad Sidique Khan.
Sabia-se que os dois

rnuçurnanos britânicos tinham
visitado o Paquistão, mas o

. comentário de Zawahiri é a

primeira confirmação, de que
eles estiveram em um campo
de treinamento da AI-Qaeda. O
vídeo é. a versão completa da

gravação que a TV AI-Jazira, do
Catar, editou e divulgou na

quinta-feira.
.

NA ASIA

Outro míssil

� Apesar da ofensiva israelense, ainda não há

informações sobre o cabo Gilad Shalit, capturado
pôr milicianos palestinos em 25 de junho

1

A Coréia do Norte pode ter
- .

instalado outro míssil de longo
alcance Taepodong-2 em um

local de lançámento no

noroeste do país, disse ontem o

ministro sul-coreano de Defesa,
Yoon Kwang-ung. "Parece que
outro Taepodong-2 foi levado à

.

base de mísseis de Musadan-
ri, na Provfncia de Hamgyong",
onde foi disparado outro mfssil
na quarta-feira, disse o ministro
à agência sul-coreana Yonhap,

.

Segundo Yoon, há informaçOes
eos serviços secretos de que a

Coréia do Norte levou para lá
dais mfsseis Taepodong-2, um

.

dos quais foi disparado na.
quarta-feira Junto a outros seis
mfssels de curto e médio
alcances, Mas apesar de o

missil ter sido levado para a

área ele ainda não teria sido
colocado na rampa de'

.

lançamento, o que sugere que o :

disparo não é iminente, �

•
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Par Daniele Santos
recepcao@jornalcorreiodopovo,com,br
(enviar fotos até Quarta às 12h),

I

= •

,

,

No próximo dia 12 Joice Daiane completa 11 anos, Junto com a

pnncesnna Jaqueline que completou 6 aninhas dia 02/06, Felicidades dos
pais

,

id d para gatinha mais Que
Os ais e avós deseiam muita saúde e te�lc,1 a e� 6es:ecial Wallescka Que aniversariou no ultimo dia 2.7/0

.

•

Os avós, Lirio e Irene junto com to . ,a gauchlnha Anna Gabrvella que ���ap�'tl,a desejam muitas felicidades paraou 2 anos dia 05

I

,

il �. i.:1.:;.'.J-"'---

6 anos recentemente, ao lado
dOo Que completou

Isabelle Marcondes ,Bran La :
ssa Kauane Klitzke '

da colega de Jangadlnha, arl

•

')

,

I

Deixando um brilho especial .

completou seu 10 aninho no �� coluna o gatinho Gabriel Veron .Angela e Jorge, o irmão Cle'!
la 04, Quem lhe deseja felicidad eZ�1 que

'

I on e os amigoS Débora, Daniel e �f;;d�o os pais '

,

.

2. aninhas dia 05, Os pa,i,s
b 'el Mateus Raasch, comp\eto� s mandam um super bella

° fofinha �a ri

Rosangela iuntos com os avo

coruias Ellseu e
.

,

,

,

,

,

•
.

"

.

B Pavane\\o na foto ao lado da mana

Nasceu dia 20/0�, o ,llndln�Q c�� �ais Que felizes com o novo integrante
Bruna,Os pais Sidnei e Kátla es o

da família

N�seeu .no último dia 23/06, a anjinha Daiars Maria Alvpais estao multo felizes com está dádiva
es Gam 49 em. Os

.

,

, ,
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COPA DO MUNDO: NÚMEROS FINAIS

esar
•

I ane

, ' .

Um jornal inglês noticiou
que o zagueiro Materazzi
teria chamado o meia
francês de, terrorista

,

BERLIM (ALEMANHA) -

A agressão em Materazzi e a

perda do título deveriam ter

tirado de Zinedine Zídane o

prêmio de melhor jogador da

Copa. Não foi, no entanto, o que
ocorreu. O astro francês, mesmo
tendo escorregado feio na final,
ficou com 'a honra de craque do
Mundial da Alemanha, informou
a Fífa ontem, em Berlim, dia

seguinte à vitória da Itália sobre a

França, na decisão por pênaltis.
Pela primeira vez, o francês

conquista a Bola de Ouro do
evento.

O craque de 34 anos viveu

ontem seu primeiro dia como

aposentado. Um dos dias mais

tristes dos últimos anos, disse a

amigos. Até' agora não se

conforma com o que fez no início
do segundo tempo da prorroga

ção, quando deu uma cabeçada
no peito 'do italiano Materazzi,
após ter sido ofendido pelo
adversário. Acredita que, se

estivesse em campo, poderia ter

ajudado a mudar a história da

..... ..'f.· ..·,

..t: .c,,(-
,'/!,;;_, .-1, .i"

,

! @IIII., ./1' ".> �!IIi!I,{$fi", ,]'I�"''} '.

Zidane foi recebido ontem pelo presidente da França,JacquesChirac,que elogiou o jogador
•

feita por jornalistas credenciados.
E a maioria vota antes do início da
finalíssima, pois o prazo se encerra

horas depois do fim do jogo. Por
isso,muitas vezes, nãoé levado em
conta o desempenho dos atletas
na partida mais importante da

disputa.
Zidane acumulou um total de

2.012 pontos e ficou pouco à

frente do zagueiro italianq.Fábio

. -

competiçao.
Nem o prêmio o animou. Até

ele disse ter sido injusta a escolha
• •

como número 1 do torneio. As

injustiças na definição do

ganhador da BoI? de Ouro são

comuns em Mundiais. E há

explicação para isso. A decisão é

o mundo se pergunta: o que
Materazzi. disse a Zidane?
sAo PAULO (SP) - Zinedine Zidane e Marta Materazzi se tram bam na

área italiana e trocam algumas palavras. Dirigem-se ao meio-de
campo quando o meia francês, irritado, volta e acerta uma cabeçada
em cheio no peito do zagueiro italiano.A irritação é visível:Zidane está
com os punhos cerrados e o olharcheio de ódio.
As imagens, recuperadas, da agressão que inverteu os papéis o

"estilista" agredindo o "açougueiro"
-

correram o mundo e deixaram'
uma dúvida: o que teria dito o zagueiro italiano para provocar tanta
fúria em Zidane? Com o cartão vermelho de seu maior astro, a França
perdeu terreno no jogo, que estava empatado por 1 x l , e a decisão foi
para os pênaltis. A Itália .venceu por 5x3 e conquistou o

tetracampeonato mundial,
O programa Fantástico; da Rede Global consultou especialistas em

leitura labial que verificaram uma ofensa do italiano à irmã do jogador, '

chamada de prostituta. Zidane também foi tratado com palavrões. O
quadro do programa causou polêmica durante a Copa ao expor frases
do técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, no banco de
reservas. Parreira se irritou cqm, o que chamou de "invasão de
privacidade"e a Globo Ihefez um pedidoformal de desculpas. '

O jornal inglês Guardian tem outra versão: diz que Materazzi chamou
Zidane de "terrorista" Zidane nasceu em Marselha numa família de

imigrantes argelinos assim como boa parte da seleção francesa,não é,
um "francês puro'; o que provoca protestos e críticas do líder da
extrema-direita no paísJean Marie Le Pen.
O ministro dos Esportes da França, Jean-François Lamour, foi ao

vestiário da seleção francesa após o jogo mas não deu mais

explicações. "Podemos imaginar que foi uma provocação, mas a
I •

atitude dele é imperdoável. E uma aposentadoria estranha para
alguém que foi um grande campeãoldisse.O presidente da Federação

,

Francesa de Futebol, Jean-Pierre Escalettes, disse que Zidane estava

"infeliz"no vestiário."Temos de deixá-lo em paz, não tenho mais nada a

lhe perguntar': ,
,

Zidane não deu entrevistas durante toda a Copa na véspera da final, o
.

técnico da França, Raymond Domenech, disse que ele preferia "fazer a
explicar o que faz'Nâo apareceu para receber sua medalha de prata,mas,
eleito omelhor jogador da Copa do Mundo, terá de aparecer para receber'
a Bola de Ouro oferecida pela Fifa em parceria com a Adidas que é
também sua patrocinadora pessoal.Quem sabe então omundo terá uma
resposta para o que aconteceu dentro de campo naquelesmomentos.

•

Cannavaro, com 1.977. O
terceiro foi o meio-campista
Andrea Pirlo, também da campeã
Itália, com 715 pontos. O fato de
ser astro internacional, conheci
do mundialmente, também

ajudou bastante omeia francês.
/

OL'Equipe, porexemplo, estampou
como manchete "Zidane, incompre
ensível". O Guardian, da Inglaterra,
noticiou que Materazzi o teria

hamadd" .", dc o e terronsta, provocan o,

assim, sua intempestiva reação. O

craque vai, agora, descansar algumas
semanas com a mulher; uma ex

dançarina espanhola, e os três filhos. E,
só depois, analisará o que fazer: O Real
Madrid, seu último clube, deve
convidá-lo para exercer um cargo na

diretoria. A idéia do atleta é permane
cer morando na capital espanhola,
cidadeemqueafami1iaseadaptoubem.

,APOIO lOCAL: DESCENDENTES

Apósmuito sofrimento, torcida
italiana faz a festa emNereu

Italianos db Bairro Nereu Ramos comemoram o gol de Materazzi
/ '

}ARAGUA DO SUL - A comunidade italiana da região reuniu-se no

restaurante Per Tutti, em Nereu, corno fez em todos os jogos anteriores da

Seleção da Itália, e começou a festa. Música, vinho, canto, enfim, toda a

alegria e diversão típica, que contagia a todos. Conforme o jogo da decisão
entre Itália e França ia transcorrendo, os gritos de desespero para as jogadas
perigosas do adversário, eram constantes. Quando o pênalti foi marcado,
então, a chiadeira foi geral, se repetindo ao gol de Zidane. O primeiro tempo
teve ainda muito sofrimento para a torcida italiana, que só respirou aliviada
quandoMaterazzi, que foi autor do pênalti, conseguiu se redimirmarcando o
gol de empate para os italianos, numa cabeçada histórica.
O segundo tempo iniciou com a torcida italiana de Nereu confiante em

resolver tudo dentro do tempo normal, Mas isso não aconteceu, Veio o
,

tempo extra e a apreensão tomava conta da torcida da Itália, já pensando na
traumática final de 1994, quando o Brasil venceu nos pênaltis. Durante toda,
o tempo extra a torcida por gols era acompanhada por gritos de incentivo à

"Azurra", mas anda de gol. A preocupação, estampada em cada um dos
torcedores ítalo-brasileiros, se dissipou-se a, partir do erro de Trezeguet, que
chutou a bola no travessão, selando o destino da França, A partir do final da
jogo começou a festa em Nereu. Música, vinho, canto, dança e, finalmente,
uma carreata em homenagem aos vencedores da Copa 2006. "Agora é tetra,
é tetra", gritavam em coro os torcedores. Carlos Brandão

.

II LINHA DE FUNDO,

,

Julimar Pivatto
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Bolão da Copa
.Resqatando os palpites dos

, entrevistados sobre suas

previsões para a Copa doMundo,
,

. -sornente uma pessoa apontou a

\ ",Itália, entre os favoritos: o

'dirigente da Malwee, Cacá
Pavanello.Nos números finais,ele
levou a melhor, pois apontou
Portugal como surpresa e a

Argentina como decepção.
Quem mais citou Portugal foram:

,

Fred (preparador de goleiros da
Malwee), Chico (fixo da Malwee),
Bagé (ex-goleiro da

I

Malwee), '

Carlos Gamarra (preparador
físico do Juventus), Marcos
Moraes (auxiliar técnico da
Malwee), Leco (fixo da Malwee),
Cacá Pavanello (que ainda disse

que Portugal não é equipe
pequena),RenatoVieira (técnicoda
equipe juvenil da Malwee), Xoxo
(ex-jogador da Malwee), Kléber
Rangel (supervisor técnico da
Malwee),CláudioTubbs(daFME).

Decepção
Claro que a maior decepção desta

. Copa foi o Brasil,pois chegou com a .

maior expectativa. Dentre os que
apontaram o Brasil,estão Fred (que
disse que poderia ser surpreendida
nomata-mata),Chico,Bagé,Marcos
Moraes e Renato Vieira. Todos
apontaram que o excesso de
favoritismo poderia. atrapalhar o

desempenho da Seleção.
'Infel izmente,elesestavamcertos.

Futuro
,

O técnico campeão do mundo,
Marcelo Lippi, disse ontem que
ainda é cedo para .definir se

permanece à frente da seleção da
Itália."Minha intenção é ficar, mas é
duro pensar no futuro depois de
alcançar o objetivo rnáximo'disse o
treinador, que promete conversar

nesta terça-feira com o presidente
interino da Federação Italiana de
Futebol, Guido Rossi: Lippi está
envolvido indiretamente no

escândalo que atingiu o futebol
italiano nos últimos meses e pode
mandar a Juventus, seu ex-clube,
para a SérieCl (terceira divisão).Seu
filho Davide trabalha numa

empresa de agenciamento de
jogadores que pertence a

Alessandro Maggi, filho do ex
.

dirigente da' Juventus Luciano

Maggi, um dos principais acusados
de manipulação na, escala de

arbitragem e pressão sobre árbitros.

Chute pro alto
Também tiveram os que deram
palpites frustrados. Muita gente
apostou no Japão como surpresa,
mas o time de Zico sequer passou da
primeira fase.OdiretordefutebolAlcir
Pradi não acreditava no êxito

português.CarlosGamarra disse que
Zidane não conseguiria levar a França
muito longe:Miriane Jacobowski, da

,

DME de Massaranduba, o piloto da

Copa Clio Kreis Jr, o jogador de futsal
IgorTarnawskieotécnicodoJuventus
Alaor Palácios foram os que
apontaramaltáliacomodecepção.

Outros números
-

A polícia alemã concluiu que o

esquema de segurança utilizado
n.a Copa do Mundo funcionou
'perfeitamente. No balanço
divulgado ontem, durante a

disputa da competição
aconteceram 7 mil' delitos a

maior parte envolvendo
torcedores embriagados e

violentos. No total, 875 pessoas'
ficaram feridas, das quais 200

.

eram policiais. Segundo Michael
Endler, diretor da Central de

Informação para Eventos

Esportivos, ocorreram 9 mil
prisões ao longo da Copa, no
entanto, grande parte delas
foram apenas por prevenção.No
total, 38% dos casos registrados
tiveram relação com violência
entre torcedores.

•

Campeãomerecido
A final. desta Copa do Mundo
refletiu bern o que foi o espírito
da .:r,mr'2' ição. As duas equipes
que rr ê .. '. S,' aplicaram no sistema
defensivo chegaram à decisão e
levou'" melhor aquela que
melhor se aplicou. A competição
teve um número baixo de gols e
não revelou nenhum grande
craque ou alguma seleção que
jogasse bonito.A aplicação tática
venceu o espetáculo. E; apesar da
cabeçada, Zidane mereceu o

prêmio de melhor jogador.Afinal,
ele que carreqou o piano francês,

.. ,"-

Grupo A
..

Alemanha 4x2 Costa Rica
Polônia Ox2 Equador
Alemanha 1 xO Polônia
Equador 3xO Costa Rica
Costa Rica 1 x2 Polônia
Equador Ox3 Alemanha

, Grupo 8
Inglaterra 1 xO Paraguai
T, Tobago OxO Suécia
Inglaterra 2xO T. Tobago
Suécia 1 xO Paraguai
Paraguai 2)(0 T. Tobago
Suécia 2x2 Inglaterra
Grupo C
Argentina 2x1 C. Marfim
Sérvia Ox1 Holanda
Argentina 6xO Sérvia ,

Holanda 2x1 C. Marfim
C. Marfim 3x2 Sérvia
Holanda OxO Argentina
Grupo O

,

"

México 3x1 Ira
Angola Ox1 Portugal
México OxO Angola
Portugal 2xO Ira
Irã 1 xt Angola
Portugal 2x1 México
Grupo E

. '
.

EUA Ox3 Rep. Tcheca
Itália 2xO Gana ,

'Rep. Tcheca Ox2 Gana
Itália 1 x1 EUA
Gana 2x1 EUA,
Rep. Tcheca Ox2 Itália, I

Grupo F
Austrália 3x1 Japâo
Brasil 1 xO Croácia
Japão OxO Croácia'
Brasil 2xO Austrália
Brasil 4x1 Japão
Croácia 2x2 Austrália

.
.

Grupo.G '

C'oréia do Sui 2x1 Togo
. França.OxO Sufça
-. França 1 x,1 ,Coréia do Sul

Togq Ox2 Sufça
Suíça 2xO Coréia do Sul

.

. To99.0x2 França
.

'. Grupo H
, :

Espanha 4xO Ucrânia
Tu�lsla 2><2 Arábia Saudita
A. Saudita Ox4 Ucrânia
Espanha x TunIsia
A. Saudita Ox1 Espanha
Ucrânia 1 xO TunIsia

.

Oitavas-do-final
Alemanha 2xO Suécia
Argentina 2x1 México
Inglaterra 1 xO Equador
Portugal 1 xO Holanda
Itália 1 xO Austrália
Sulça (O) OxO (3) Ucrânia
Brasil 3xO Gana
Espanha 1 x3 França .

I '

, Quartal-da-flnal .
"�o , ' .'

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

. SemifInal ,
. ,

Alemanha Ox2 Itália
Portugal Ox1 França
:"3' Lugar.

'

Alemanha 3x1 Portugal
1Ff...,· ;1; , . ,

ltálía (5) 1)(1 (3) França

,

,

:
. .

'

. .

:'\

i

,
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