
VENÂNCIO DA SILVA PORTO I 1919 - 1922 • ARTHUR MÜLLER I 1923- 1936 • HONORATO TOMELIN I 1937 - 1957 • EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEL I 1958 - 2004 • YVONNE ALICE SCHMOCKEL I 2005

AQUECIMENTO

,;e'IBGE registra
I nível do mar
mais alto no'Sul

Estações do IBGE em

I Imbituba registraram
elevações do nível do mar
ao longo dos últimos cinco
anos, A elevação anual
média em Santa Catarina
foi de 2,5 mm, para lim

total de 1 em. Na cidade '

do Sul do Estado, o

aumento está dentro da
média internacional

� divulgada recentemente
pela ONU. .B2
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Arena recebe elite do vôlei

fi.

No primeiro confronto entre as duas equipes, em Brusque, as brasileiras levaram a melhor, vencendo por 3 sets a O

COMPORTAMENTO TELEFONIA

Rotatórias dividem opínlões
Rotatórias implantadas

no centro de Massaranduba,
por conta de projeto de

revitalização da área urbana

executado pela Prefeitura'
são apontadas por alguns
munícipes como causam dê

,

acidentes de trânsito. Mas
há quem discorde e entenda

que todas as melhorias já
executadas proporcionaram
necessário embelezamento e

, quê os acidentes são

causados por motoristas e

mofoqneiros-apressados e

imprudentes.• 4

Sociólogo fala
,

sobre índice
de separações

Audiência cobra

obrigações das

operadoras
Levantamento do IBGE

constatou que os casos de

separação equivalem a 30%

do total de casamentos

realizados em Jaraguá do
Sul nos últimos três anos.

O maior número de

separações aconteceu em

2003: 196 para 449

casamentos, o que significa
quatro separações para
cada 10 enlaces.
.5

Assembléia Legislativa
faz hoje, a partir de 14

horas, uma audiência

pública para cobrar das

empresas operadoras de
telefonia fixa e móvel
direitos dos us,uários

previstos em contrato,

além de taxas e

atendimento adequado. As
operadoras lideram a -lista

de queixas nos Procons.

.3 '

, s

CASAN

Itelatório mostra

estado precário
de equipamentos
A prefeiturade

Guaramirim recebeu
ontem relatório de

engenheiro sanitarista

apontando uma série de

problemas verifícadosna
estação de tratamento da

empresa da Casan. O
relatório mostra a

precariedade constada em

equipamentos e até

suspeitas de contaminação
de produtos químicos.• 3

JARAGUÁ DO SUL I

Geraldo Althoff

apresenta projeto
para o PAC.5

18°
MÁXIMA

o

MíNIMA

Nublado pela manhã.
À tarde o sol aparece,
com poucas nuvens.

• B6

www.studiofm.corn.br
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• EDITORIAL
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OPINIAO

Fábrica e porto
Duas medidas tomadas pelo

Governo Federal nesta semana
têm grande valor para Santa
Catarina e para a Região. A
primeira delas foi a publicação
pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
(FNDE/MEC) da resolução que
.estabelece orientação e dire-
trizes para concessão de
assistência financeira e para a

execução e concessão de bolsa
auxílio do programa Escola de
Fábrica.

O programa, executado pela .

Secretaria de Educação Profis
sional e Tecnológica (Setec/
MEC), tem por objetivo pro
mover a formação profissional
inicial e continuada de jovens
de baixa renda. Busca, assim,
preparar o jovem para o exer

cício de uma profissão e criar

oportunidades de trabalho e

renda.

Toda empresa pode
participar do Escola de
Fábrica, em parceria com
entidade credenciada pelo
MEC"

O diferencial do Escola de
Fábrica é a parceria do Governo
Federal com entidades públicas e
privadas sem fins lucrativos
(unidade gestora) na instalação'
de salas de aula em empresas para
formar jovens profissionais. Toda
empresa, de qualquer ramo

produtivo, pode participar do
Escola de Fábrica, desde que em
parceria com uma entidade'

pública ou privada sem fins
lucrativos credenciada peloMEC.

opiniao@ocorreiodopovo.com.br .

Outra medida importante
foi a assinatura da ordem de

serviço para as· obras de

recuperação do Molhe Norte,
no Porto de Itajaí. A obra conta
com R$ 10,4 milhões prove
nientes do Governo Federal,
através da Agenda Portos,
programa do Ministério dos

Transportes para recuperação
dos portos brasiieiros. É obra
fundamental não só para a

ampliação das atividades do

porto, mas também para "9.S

exportações catarinenses.
A previsão é de que a obra

seja executadanumprazo de seis
a oito meses, sem interrupção
das atividades do porto.

O custo total desta obra é de

R$ 14 milhões, sendo R$ 10,4
milhões do governo federal,
através da Agenda Portos, e o

restante como contrapartida do
Porto de Itajaí.

• ENTRE ASPAS

Perdôo cama ser humano, mas isso não significa que eles não tenham

que pagar pelo que fizeram. Os jovens, que recebem tudo dos pais,
precisam refletir que estão jogando tudo fora" .

SirhJi Di�s �e Carvalho Pirito, empregada doméstica que foi agredida por cinco rapazes na

madrugadade sábado,
.

.-

"

•. P'ONTO DE VISTA,

Quem paga o pato dos
ruídos na comunicação?

O competente e premiado
publicitário paulistano Ruy
Marum enviou-me interes

sante texto, de autoria, creio,
.desconhecida, que revela
insólito diálogo de um homô
nimo seu, o antológico Bar

bosa, e um ladrão que tenta

va furtar patos no quintal da
casa do emérito brasileiro.

N a história, certamente
uma ficção, Rui Barbosa sur

preendeu o gatuno e lhe
disse: "Oh, bucéfalo anácro

no! Não o interpelo pelo valor
intrínseco dos bípedes palmí
pedes, mas sim pelo ato vil e
sorrateiro de ptofanares o

recôndito da minha habita

ção, levando meus ovíparos à

sorrelfa e à socapa. Se fazes
isso por necessidade, transijo;
mas se é para zombares da
minha elevada prosopopéia de
cidadão digno e honrado,
dar-re-ei com minha bengala
fosfórica bem no alto da tua

sinagoga, e o farei com tal

ímpeto que te reduzirei à

qüinquagésima potência que
o vulgo denomina nada". O

ladrão, confuso, apenas per

guntou: "Dotô, eu levo ou

deixo os pato?".
Bom humor à parte, a

. divertida narrativa ilustra
muito bem o quanto os ruídos
na comunicação podem ser

nocivos. Ao lê-la, foi inevi
tável estabelecer analogia
com as recentes acusações do
presidente Lula à mídia e aos

brasileiros, aos quais imputou
culpa, respectivamente, pela
divulgação apenas de más

notícias e pormacular o nome
do País no Exterior.

Sem entrar no mérito da
liberdade de pensamento e

expressão, um fato é incon

testável: com todo o respeito
que merece por sua trajetória
como líder sindical, parla
mentar e presidente da Repú
blica, Lula deixou de consi

derar algo fundamental nas
críticas à mídia e aos brasi
leiros que viajam a outros

países: seu governo não tem

uma política pública de

comunicação. E esta, numa

era em que informação é o

r'
. •Marco Antônio Eid
Jornalista, autor do livro "Entre
o poder e a Mídia" (M, Books)
e co-autor, juntamente com o

jornalistaRicardoViveiros, de
"O signo da Verdade"
(Summus Edttorial)
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• DOS BLOGS
làM;lBo�iGUTERMAN
Vilões habituais
Acaba de estrear nos EUA o

.

documentário "Reel Bad
Arabs", que se dedica a

mostrar que Hollywood é
obcecada com os árabes, de
um modo negativo. Feito a

partir de Um livro do
especialista Jack Shaheen,
um cristão de origem
libanesa, o filme mostra que a

imagem dos árabes é ruim
desde os primórdios do
cinema americano. O filme,
conforme relato doWashington
Post, mostra que as mulheres
são quase invariavelmente
retratadas em roupas pretas
que lhes cobrem todo o corpo;
e os homens, se não são

terrorístas suicidas, são
grosseiros, comerciantes
espertos ou xeques
decadentes. O problema de
Shaheen, aponta o Post, é que
ele não consegue ver nada

positivo na figura árabe do
cinema dos EUA. Há criações
inesquecíveis, como a de
Ornar Sharif em "Lawrence da
Arábia".

�bIOg.estadao.com.br/bIDg/guterman

• DO LEITOR

IMi�U]CARTA
Tragédias cariocas
Os preparativos do Pan

navegam de vento em popa
na Baia de Guanabara.

Segunda-feira um tiroteio
fechou o aeroporto do Rio de
Janeiro. Enquanto isso, um
trecho da Avenida Ayrton
Senna afundou e duas pistas,
no sentido da Linha Amarela
estarão interditadas pelo
menos até o dia seguinte à

chegada das delegações dos

Jogos. A Vila do Pan fica em

frente à Avenida Ayrton
Senna. Pelo caminho, abriu
se uma cratera de dez metros
de largura e quatro de

profundidade. Como se vê, os
auspícios são os melhores, .

sem contar as balas perdidas
do tiroteio na Ilha do
Governador. Duas pessoas
ficaram feridas. Uma delas,
pasmem, é pai de um dos

rapazes que sábado

agrediram a doméstica Sirley
Carvalho Pinto. De todo
modo, sinto que os fados

gregos figuram na comissão

organizadora do Pan.

�bIOgdOmino.blig.ig.co�.br

A ameaça do apagão energético!
5'1 y

mente enfrentarmos um racio- ainda pobre como o Brasil.J8 Be
namento. Por trás disto, o problew, \.

As alternativas à apro- principal não é a legisla�o 04

vação da construção destas e que é muito restritiva, mas]) �q
de outras usinas hidrelétricas mesmo tempo avançad�"e �I�
é a opção por usinas movidas bem sintonizada com o que :��

previstas para serem cons- a carvão ou usinas nucleares esperamos para o futuroe� da
truídas com a melhor tecno- ou então, deixarmos utilizar as grandes facilidades para� �

logia disponível, com premes- este insumo. ingressar com ações na jus/II ,

sa de baixo impacto ambíen- Embora reconhecendo que e que contam com a lentia'
.

tal, em área com pouquíssima vai .existir impacto ambiental, do judiciário para travar tomll�
ocupação humana, correm o deveríamos ter o bom senso de as in�ciativas assi� co�ol!: .�e
risco de não serem construídas escolher entre as alternativas sançoes a que estao sUJel�'
por causa de questões am- disponíveis e testadas aquela os agentes públicos que ��' tibientais. que produz o menor impacto rem a aprovar algo que pOSI '

, 1,'1
Por outro lado, o país e, neste caso, nem as usinas à ser questionado posterl�ll

precisa urgentemente cons- gás natural que é um com- mente. 'JI.�
truir novas usinas elétricas, bustível não renovável são Enquanto outros pal' .

pois com o problema de abas- uma solução melhor: Resta a constroem sua infra-estrutm I,

o

Ih dlal!�
tecimento de gás vindo da . possibilidade de utilizar o e proporcionam me o �res�! 1�
Bolívia e com o aumento no vento e o sol, mas, neste caso, a seus filhos, nos con�lnua �; 1

consumo de energia elétrica, o custo é muito mais alto o nos debatend m dlSCUSS

corremos o sério risco de nova- que é desastroso para um país m sentj� �
" o.�

, n

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1 ,680 carac. Fonte Times New Roman 12 e podem ser e �'dos�!g I
e-mail redação@ocorreiodopo�o.com.br. ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira �4� c�
89251 200, Caixa Postal 19. E obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* nao sei _"

publicados),
.

Vez por outra é publicada
uma matéria relativa ao caso

das usinas hidroelétricas pre
vistas para serem construídas
no rio Madeira, em Rondônia.

Estas usinas, apesar de

Pesquisa nacional ��
As convicções quanto à � �

justeza do debate da refor�ê !
pólítica, que já não são ,�
tantas, foram abaladas pelaJ ��

pesquisa CNT/Sensus,
divulgada terça-feira. Isso ili
porque a pesquisa mostra u� ml
índice de 75,2% de eleitores5 iCI
contrários ao financiamento!] �
público de campanha e de

oS ;s

74% de opositores à lU lue

mudança para listas E, ,a'
fechadas de candidatos, N�J·�
é bem assim. A rigor, 51 ,soJl �1
dos entrevistados formam &' �
contingente NSA (não se

.fI nl

aplica), por não terem
5 en

acompanhado nem ouvido l5q
.

ç

falar nessa reforma. Esse é1W �
dado. Os demais índices fflS 1m

representam o estrato válido�1 :�o
composto pelos que têm

)£] I:�
acompanhado (19,8%) e )l�:
pelos que .ouvlram fa\ar 'J}" e:tr
(27,0%), E natural quê o

,12S

índice dos que desconhecé� ��. _ , men
reforma seja tao alto, afmal,. J

O tema é árido e pouco
IE) la�

compreensível até mesmo
o o

.

para os políticos envolvidosur �,
,o no

bem mais precioso da huma

nidade, é tão importante
quanto a economia, a saúde
e o ensino.

Quantas coletivas de

imprensa fez o presidente
desde o início de seu pri
meiro mandato? Como se

relacionam os setores de

turismo, a diplomacia econô
mica e o próprio governo com

.

os veículos de comunicação
e os formadores de opinião
internacionais? Nem a sis

tematização de press rele

ases, a mais banal ação de
assessoria de imprensa, se

faz.
Afinal, quando são muitos

os ruídos na comunicação
governamental, quem paga o

pato é a sociedade, que fica
tão desnorteada quanto o

ladrão da casa de Rui

Barbosa. E por falar neste

grande brasileiro, é oportuno

,
resgatar uma de suas primo
rosas frases, esta verdadeira
e emblemática: "A palavra é

o instrumento irresistível da

conquista da liberdade".

� blogdoel.bllgJg.com.br

• Lourival Karsten
Administrador
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UNICIPALlZAÇÃO: PREFEITURA RECEBE RELATÓRIO SOBRE A CASAN DE GUARAMIRIM

ngenheiro comprova a má

strutura do abastecimento
�ria Lúcia afirma

e Prefeito não.'

��nvidou �ereadores
� �Wcoletiva'

.

� �NIALVES
'i ��ARAMIRIM

César Arenhart, enge

ri ilieiro sanita�ista contratado
� �Ia Prefeitura, divulgou
Sn :Jtem na antiga sede da
� ,

I
an, o relatório do estado em

IJ jue se 'ericontra o sistema de

ratamento de água domuni

�J i�ia e a estrutura precária dos�p tipamentos utilizados para
� ilizar O processo. Segundo o
On nkenheiro, faltam campa

l lentes e não há estoque de

lq ças de reposição no almoxa

.jlb
. ado. ,0 prédio que abriga a

� o
'

fm empresa está.com sua estru-

1�1 lliÚ,a comprometida devido a

Rllachaduras nas vigas e no

Iq �róprio tanque de desinfecção
£D aa água, e, em volta do

115 e!tabelecimento havia ,uma
a� �lalltidadé muito grande de

Im e�fulho e mat�rial de constru
!sllao. A sala, onde funcionava

o o depósito de produtos

Su� q�ímicos não tinha estrados

o no chão comprometendo o

11 rmazenamento com possível
OJ contaminação por causa da
au umidade, além da presença de
161 latos e baratas. Além destes

CÉSAR JUNKES/OCP

César Arenhart (esquerda) apresentou relatório sobre as condições do sistema ontem, na sede da Casan

problemas internos, dois dos
três tanques de tratamento

que funcionam em localidades
afastadas como Vila Carolina
e centro, sequer tinham suas

tampas de proteção oumesmo
uma cerca. ou grade para
afastar pessoas e animais. Para
César Arenhart, a questão
a�ora é "revitalizar todo o

sistema priorizando o que há
demais grave fazendo o levan
tamento do custo e as alter
nativas de aquisição de novos
equipamentos e serviços".

De acordo coma vereadora
Maria Lúcia da Silva Richard,
os parlamentares não foram
convidados a participar da

coletiva e as questões princi
pais damunicipalização ainda
não foram tratadas. A verea

dora questionou o prefeito a

respeito de quem irá lidar

diretamente com o tratamento

de água, pois segundo ela,
"mesmo com todos os proble
mas a Casan nunca deixou

faltar água no município". O
prefeito rebateu afirmando

que "existe a possibilidade de
trazer ex-funcionários da
Casan para trabalharem na

futura administração, mas que
isso vai depender da dispo-,
nibilidade dos profissionais em
aceitarem o convite". r�

• 'l

DADOS
A Prefeitura assumiu a Casan através de ordem judicial no último'
dia 15 de junho. Não houve qualquer atitude contrária à ordem por
parte dos funcionários públicos da estatal.

Depois de uma simples limpeza no sistema de captação de água
que estava tomado pela vegetação,a produção anterior de 651itros

por segundo, passou para 95 litros por segundo, ou seja,
aumentou sua capacidade em 30 por cento.

� �alçadas 1
'

Ver�adores que manti

./ veram veto do prefeitoMoacir
'ja Bertoldi (PR) a projeto do
?Wl ��reador Ronaldo Raulino
HI,� �rTB), condicionarido a

5); �c�ncessão do alvará de

�;; ��abi:e-se" apenas quando o

; ,�opnetário constru�r c�lça
g' 2�s em frente ao imóvel,

legaram duplicidade de lei,
8' sto que isso já está.previsto
�! iDl9,Código de Posturas. É
�l!werdade. Mas, isso é

i�1 fi�calizado?

J ��bo, de guerra
101' 'lO Vereadores Evalda João
ui Junkes, João Deniz Vick e

I ��is Antônio Chiodini
, ,lIltegraram comitiva regional

HI�! lij�e voou ontem à tarde para
� .arasília atrás de aval do
l,l'I�' . .

sOt' IDlstério dA Educação para

�qQ ''úfue GuafCl' 'mim seja sede da

tw �rtteriorj/ ção da UFSC Já

1111 ��orne�'!. o solenemente para
t: �ra�uá do Sul e mais recen

tistas de ]oinville.
diência é hoje às 9h30.

.

!'l

Calçadas 2
Nem de longe a proposta

sugeria criação de despesas
para o Executivo, proce
dimento que não é prerroga-

.

tiva do Legislativo. Os "a
favor" do veto também viram

no projeto omissão do governo
anterior como justificativa
para mantê-lo, embora car

tilhas sobre a leÚenham sido
distribuídas às centenas no

ano passado pela Secretaria de
Urbanismo, dando, inclusive,
prazo pàra os proprietários.

Lixo e energia
N a gestão do tucano

Irineu Pasold discutiu-se à

exaustão a construção de
uma usina de transforrnação
de lixo orgânico em adubo.'
Projeto a ser negociado com

a iniciativa priva. Agora,
outra proposta,' a de se

aproveitar omesmo lixo para

produção de energia elétrica.
É que precisa de muito mais,

lixo que o produzido hoje.

Operadoras explicam
custos de telefonia
FLORIANÓPOLIS operadoras cobram tafífas

exorbitantes em relação ao

mercado internacional e, vez

por outra, além de péssimo
atendimento disponibilizado
quando de reclamações de

usuários, por meio de serviços
impessoais. "O� Procons
estão abarrotados de quei
xas", lembrou Mattos. Na
audiência de hoje, as ope-

. radoras serão questionadas
sobre quais as vantagens
reais dos planos anunciados,
das dificuldades quando as

pessoas tentam encerrar um

contrato, como migrar de um
. plano pré-pago para umjaós

,

pago, preços de tarifas para
a telefonia fixa e as razões dos
custos. A Anatel (Agência
NacionaI de Telefonia), o

Centro de Apoio ao Con;
sumidor do Ministério

Público Estadual, os Procons
e as principais operadoras de
telefonia locais - Brasil

Telecom, Tim, Vivo e Claro,
já confirmaram presença no

debate.

A Comissão de Direitos e

Garantias Fundamentais da
Assembléia Legislativa
realiza hoje audiência pú
blica com as empresas opera
doras de telefonia sediadas

no Estado, a partir das 14
horas. Aberta ao público, a

audiência destina-se a ouvir

explicações das' empresas
operadoras sobre os serviços
contratados pelos usuários e,

principalmente, sobre a nova

mudança anunciada para
. telefonia fixa, obrigando à

migração de um plano para
outro sem o necessário

detalhamento. Segundo o

deputado Elizeu Mattos

(PMDB) , que propôs a'

audiência, "parece que as

operadoras só se interessam

em manter equipamentos
que garantam o sinal, no
caso de celulares, em áreas

onde há retorno dos
investimentos". Além disso,
lembra o parlamentar, as

Autor da proposta, Mattos é um dos que questionam as empresas

Na bica
ARQUIVO/OCP

Mudando
Empresas de transporte coletivo urbano de Blumenau preparam
se para implantar o cartão magnético, que substituirá os atuais'

passes empapel e fichas plásticas. Paralelamente, o município'
molda licitaçãopública para novas empresas interessadas em

explorar o serviço. Hoje, são três, duas da mesma família que

também detém concessões em [oinville, São Francisco do Sul,
Jaraguá do SuI, Corupá, Guaramirirn, Massaranduba, Schraeder
e entre Ilhota e Vila Itoupava.

Urgente
Prefeitura precisa chamar empresa que responde pelas cancelas

. eletrônicas que controlam as passagens em nível de composições
ferroviárias. Há local onde um dos "braços" foi arrancado,
provavelmente por causa de acidente de trânsito. E outro onde
um só dos lados é 'acionado, com motoqueiros "furando" o

bloqueio em alta velocidade. Trata-se de uma concessão,

portanto, cabe responsabilidade ao município.

Razões
Prefeito Camada Müller (PP), de Corupá, não engole ação
movida por dois servidores (por enquanto) comissionados da

gestão do ex-prefeito Luiz Carlos Tamanini (PMDB) , hoje um
dos diretores do Deter. Nem tanto pela possibilidade de eventual
ganho de causa que vá onerar os cofres do município. Mas

porque a advogada autora da ação é ex-procuradora do

município no governo de Tamanini e filha de adversário político,
o vereador Hermann Suessenbach (PMDB).

Secretário de Desenvolvi,
menta Rural Amarildo
Sarti, recém filiado ao PV

(Partido Verde) nega,

porém, está nalista de
candidatos do partido a

vereador em 2008. Bom
de discurso e bastante

ponderado quando de
críticas publicas à oposição
ao governo de Moacir

Bertoldi ÇPR), apenas, às,
vezes, segundo observa

dores, êmpolga-se rnais

que a realidade quanto a

realizações do Executivo
nestes dois anos e meio.

Aliás, vai precisar muito
disso, além da credi
bilidade pessoal que
desfruta no meio, se pre-

. tender: disputar uma

cadeira no Legislativo.

Contra o tempo
É certo que se Sarti resolver

candidatar-se praticamente
todo o partido lhe dará apoio.
Hoje, a legenda tem o ex

petista ]urandir Michels.
Visto desejo jámanifesto pelo
prefeito Bertoldi a assessores

mais próximos' de candida

tura à reeleição, o PV tentará

garantir vaga na Câmara em

2008. Agora nas urnas.
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OBRAS: ROTATÓRIA NO MEIO DA RUA É MAL SINALIZADA E PROVOCA ACIDENTES. LHS confirma R$ 530
mil para PomerodePopulação está dividida sobre

obras de revitalização no centro
POMERODE que no prazo de um ano;

cidade ganhará u�:
subestação. Luiz Henriq�:
disse que até o final do a�
pretende .retornar

1
mumctpio para finn I

convênio no valor de Rh
milhões através dos fund(
de Cultura e Turismo.

O prefeito Ércio Krit:
encaminhou ao Estaa
'pedido de recursos para!
pavimentação do pátio �
Parque Municipal ai
Eventos, local onde i
realizada a Festa Pomerall
A colocação de paviment
.intertravado de concretoj,
quatromilmetros qUadradu
de área está orçada em ill
180miL

O governador encerrou'
visita conhecendo o Cenu
Cultural de Pomerode, qu
está em fase de conclua
(OA)

O governador LuizHenri
que da Silveira confirmou no
sábado, 23 de junho, que

.

viabilizará R$ 530 mil para
obras de melhorias tanto nas

estradas e rodovias, quanto
narecuperação do patri
mônio histórico cultural da
cidade. Na oportunidade, ele
repassou R$ 429 mil para o

término'da construção do
Teatro Semi-arena e,

acompanhado do Secretário
de Estado do Desenvol
vimento Econômico, Jean
Kuhlmann, vistoriou a obra

pessoalmente.No mesmo dia,
�HS ouviu os empresários
locais e suas queixas refe
rentes ao abastecimento de

energia elétrica e garantiu
que a partir de julho terá,
início a instalação da mais

nova linha de transmissão, e

Já ocorreram oito
acidentes em

rotatória desde
o inicio do ano

ONSIALvES
MASSARANDUBA

As obras realizadas no

centro da cidade têm dividido'
a opinião dos munícipes em

relação aos canteiros e

rotatórias instalados no meio

da pista. Para uma parte da

população, a revitalização do
centro terri proporcionado
melhorias significativas e

embelezado as ruas da cidade.

Já, para outra parte dos mas

sarandubenses, acidentes têm
se tornado rotineiros devido a

falta de sinalização aliado ao

excesso de velocidade. De

Rotatórias dividem opiniões de munícipes. Uns acham que melhorou, outros criticam as mudanças

mercado tem a função de
orientar os motoristas e levá
los a reduzir a velocidade. "Se
eles batem é porque são

condutores distraídos e que só

andam em alta velocidade"
afirmou o sargento.

Para um dos comerciantes

que não quis se identificar, os
.

acidentes se tornaram roti

neiros e a população fica
atenta todos os finais de
semana à espera da próxima
vítima. Em seu estabeleci
mento comercial que fica

próximo da rotatória, ele
costuma tirar fotos das batidas

para registrar e até brinca
dizendo que "é possível relatar

detalhadamente os oito aci

dentes ocorridos. no trecho".
Gelásio Stein, 40 anos,

proprietário de um bar em
frente à rótula defende todas
as melhorias proporcionadas
ao longo da via, pois afirma

que "ninguém respeita mais

ninguém no trânsito e a pressa,
mesmo em cidades menores, é
a causa de muitos acidentes".
A Prefeitura, como de

praxe, não comentou o caso.

O Correio do Povo não

conseguiu falar com o

presidente da Câmara de
Vereadores e nem com o vice,
pois os celulares estão sempre
fora de área e na sede da
entidade nunca se encontram

em horário comerciaL

ACELERADO

Massaranduba virou um

verdadeiro canteiro de obras
com asfaltamento das vias

centrais, colocação de
taxões, dentre outras coisas.
Para alguns munícipes, o

prefeito está de olho nas

eleições do ano que vem.

.'
i acordo com dados da Polícia

Militar, desde o início do ano

foram oito acidentes causados
em função de vários fatores
como o álcool, o excesso de
velocidade e a falta de

atenção dos -motoristas para
com as mudanças realizadas
nas ruas do centro. Para o

sargento Moraes, do primeiro
( BPM, a rótula está bem
sinalizada e a rotatória

localizada em frente um

Obras com o posto de saúde
do bairro Benjamin Constant
ainda não saíram do papel,
isso a busca atendimento
médico em outras cidades

LHS afirmou que até dezembro repassa recursos para cultura e turism

Conselheiros Tutelares Proteção a acidentes
assumem funções hoje tem normas alteradas

MARISTA NOS JOGOS DAS APPs
.,

No último final de semana um grupo de pais, mãe
e funcionários do Colégio Marista São Lui�

participaram da 6a edição dos Jogos das APPs na�

modalidades de Futebol suíço e Vôlei.
As duas modalidades classificaram-se em terceiro

lugar.
O evento envolveu 29 unidades escolares e 60�
atletas de Jaraguá do Sul e tinha como objetivo
principal o congraçamento entre os grupos. "Acim!
da competição estava a oportunidade de vivenciar
momentos de alegria e descontração."
O Colégio Marista parabeniza todos pelo
envolvimento e participacâo.

JARAGUÁ DO SULGUARAMIRIM xe alterações significativas
no regime de proteção aos

acidentes de trabalho, o que
movimenta as áreas de

segurança, saúde, medicina,
entre outros, nas empresas.

Investir em segurança,
este o principal objetivo do
Decreto 6.042, entre outros

fatores que precisam ser

entendidos e praticados para
benefício das empresas e

funcionários. Elvis alertou

que agora cabe à empresa

comprovar que o acidentei
doença não está relacionado
às atividades do colabo
rador.O reconhecimento

passou a ser feito pela Previ
dência Social e não cabe
recurso. "É preciso que as

empresas tomem a máxima

atenção para melhorar o

ambiente de trabalho. A base

passou a ser os afastamentos
concedidos pelo INSS", disse
Andreatta.

suas histórias de vida com

plexas, confusas e diversifi
cadas.É vital, para a realização
de um trabalho social eficaz

(fazer mudanças concretas) e

efetivo (garantir a consoli

dação dos resultados positi
vos), que o conselheiro tutelar
saiba ouvir e compreender os
casos (situações individuais

específicas) que chegam ao

Conselho Tutelar.

RETIFICAÇÃO - Roger
Daniel Junkes foi eleito para

presidir a Câmara de Verea
dores em seu primeiro man

dato como Jovem Parlamentar,
e não como,Vereador Mirim,
como foi publicado ontem. A
Câmara- de Guaramirim

abrange dois programas que
lidam diretamente com estu

dantes do município que é o

Jovem Parlamentar e o

Vereador Mirim. Roger já ha
via sido vereadormirim e tam

bém presidente da Câmara.

Os novos conselheiros
tutelares domunicípio tomam
posse hoje, às 9 horas, em

solenidade realizada na sala de

reuniões da Prefeitura. Foram
cinco pessoas eleitas no dia 25
de junho, dentre as quais três
remuneradas e duas não remu
neradas. Os escolhidos sao

I"l Edivar Pereira de Mello, Luci
Rachel Golçalves Dias Bertoh,

G [uvelina Campigotto, Ronchi,
5: Terezinha Aparecida Vieira,
,() Chênia Maillis Sader. Os

suplentes são Mônica Darci
D Gieseler, Laura Odázia de Oh
n veira e Patrícia Jensen Schifter.
,;: b' conselheiro tutelar, no
,{ cumprimento de suas

G atribuições legais, trabalha
1, diretamente com pessoas que,
2' na maioria das vezes, vão ao

Conselho Tutelar'ou recebem
5, sua visita em situações de

crises e dificuldades, sendo

Desde o dia 1 º de abril es
tá em vigor o Decreto 6.042
que altera o regulamento da
Previdência Social, que

disciplina a aplicação, acom
panhamento e avaliação do
fator Acidentário de Pre

venção (FAP) e Nexo

Técnico Epidemiológico
Previdenciário. Através. do

Nexo, o empregado que con
trair doença cujo diagnós
tico estiver relacionado ao

ramo de atividade que de
senvolve terá automatica

mente seu benefício registra
do como acidente de tra-'

balho.
O assunto foi abordado na

plenária da Acijs e Apevi par
Elvis Andreatta, coorde
nador do Núcleo de Seguran
ça e Saúde do Trabalho. O
Decreto 6.042, editado em

12 de feveteiro de 2Q07, trou-

FESTA JULINA É NO MARI51

, '
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PIERO RAGAZZI/OCP

Número de separações é annem Jaraguá do Sul

l�i ,�os últi':l0� três �nos
R�; �proporçao e ,de tres

a� uniões desfeitas para
1 cada dez casamentos

4, 'DAIANE ZANGHELINI
ld cJARAGUÁ DO SUL

:
A cada 10 casamentos

I ' / '

que acontecem nomurucipio,

pelo menos três não dão

ferto. Esse é o resultado de'

I um levantamento do IBGE
e I

. B '1' d(Instltuto rasr erro e
an: 6

'I Geografia e Estatística), em
,n, )j

n .parceria com o Fórum. A
( c '

ad oPesquisa constatou que os

'ru jcasos de separação equivalem
cerca de 30% do total de

u [Casamentos nos últimos três

nu .anos. O maior número de

qu lseparações aconteceu em

sãl )2003: 196 para 449 casa

mentes, o que significa qua
pll, 11tro separações registradas

:para cada 10 enlaces. Os
dados coletados não consi-

deram a classe social.

O alto número de casa

mentos desfeitos na cidade

assusta, mas não surpreende.
Em 2000, Jaraguá do Sul foi
considerada "capital das
separações" no Estado, quan
do mais de 2 mil pessoas
declararam-se separadas ou

divorciadas. Na época, o

levantamento considerou o

estado civil da população
com mais de dez anos de

idade.
Na visão do sociólogo

Victor Danich, o índice de
casamentos desfeitos é uma

"resposta à repressão exercida

pela sociedade". "As pessoas

se sentem obrigadas a namo

rar; casar e ter filhos por

pressão 'da família e dos

amigos, que acham que não

é politicamente correto ser

solteiro depois de uma certa

idade", teoriza.
Para Danich o casamento

ainda é visto pela sociedade

como uma forma de auto

afirmação, o que mostra o

despreparo dos noivos para
assumir' o compromisso.
"Muitos casam para ficar

longe dos pais e até mesmo

por status. É previsível que
uniões como essas não sejam
duradouras", comentou. O
sociólogo acrescenta também
que a ascensão profissional
feminina - que permite às

mulheres viverem com inde-'

pendência financeira -

explique o motivo de a

maioria das separações
acontecem na classe média.

DIVÓRCIO - Há exata
mente 30 anos foi instituída
no país a Emenda Constitu-

,

cional n? 9, que rompeu o

princípio da "ind _,:ubidade

do vínculo matrimonial", ou

seja, estabeleceu o divórcio.

O divórcio só acontece se o

casal já estiver separado
judicialmente há um ano, ou

o casal que não mora mais

junto há pelomenos dois anos.
Somente com o divórcio a

pessoa pode se casar de novo.

-.

,

Em alguns casos, os casamentos acontecem por pressão da sociedade ou para mostrar auto-afirmação

�araguá em Dança' encerra inscrições sexta-feira
JARAGUÁ DO SUL

Os grupos de dança do
Vale do Itapocu que têm

interesse em participar da 13ª
sm O di -

d "J
/ De içao o aragua em an-

a" precisam ser apressar. O

prazo para as inscrições
termina nesta sexta-feira, 29,
às 17 horas.

es O evento é aberto a todos
os estilos de coreografias,

as sendo que as categorias são

diferentes para cada faixa
ira etária designada pela organi

zação. As modalidades que

integram a mostra deste ano

incluem: "Baby", de quatro
'a seis anos, "Infantil", de
sete a nove, "Infantil 2", de
110 a 12, "Infanto-juvenil",
entre os 13 e 17, "Adulto" dos
18 aos 39, e "Sênior", acima
dos 40 anos.
Para fazer parte d-e

qualquer uma delas é neces
sário se cadastrar por meio do

CÉSAR JUNKES/OCP

Mostra visa incentivar a dança

site cultura.jaraguado
sul.com.br. Depois disso, os

grupos devem procurar a

Fundação Cultural e fazer a

entrega da ficha impressa e

da foto individual dos inte

grantes e coreógrafos da

equipe. Além disso, é

obrigatório o pagamento de

R$ 4 por pessoa para oficia
lizar a inscrição. Vale lembrar

aind� que os responsáveis

precisam ser profissionais e

com, pelo menos, 100 horas
de capacitação comprovada
na área da dança.

Os cadastrados ainda têm
até o dia 10,de agosto para
mostrar à equipe organi
zadora o trabalho a ser

apresentado no dia do,
festival. A gravação é um dos

quesitos que valída a pat
ticipação.

O 13º "J araguá em

Dança" acontece entre 20 e

24 de setembro, no paleo da
Arena. J á os ensaios estão

marcados para 17,18 e 19 do
mesmo mês. No ano passado,
a mostra reuniu cerca de 1,4
mil bailarinos e 30 coreó

grafos de 44 entidades dis
tintas. Eles representaram

J araguá do Sul, Corupá,
Guaramirim, Florianópolis,
Joinville, Balneário Cambo
riú e Umuarama, no Paraná.

(KE)

Secretário de Articulação fala sobre parceria
, JARAGUÁ DO SUL

O secretário de Estado da

Articulaçª Nacional, Ge

�aldo A) off, esteve ontem

a tar� ,

no auditório da
Cel ,). para divulgar o pro
jeto da SC Recursos, par
ceria que o governo do Esta
o pretende firmar com

4'
I,
}

Prefeituras, associações e

iniciativa privada. O objetivo
é garantir verbas a fundo

perdido para a execução das
obras i'ncluídas no PAC

(Programa de Aceleração do
Crescimento), do governo
Federal.
A primeira etapa do

projeto é realizar um levan-

• f

tamento das obras junto às

Prefeituras. Em seguida será

realizada a capacitação dos

participantes para o

desenvolvimento do projeto
de parceria. Segundo Al

thoff, 217 obras cata-rinenses
estão incluídas no PAC.·A
maioria se refere às áreas de
infra-estrutura e agricultura.

Reunião mensalda COl divulqa serviços
JARAGUÁ DO SUL'

Os associados da CDL

(Câmara de Dirigentes
Lojistas) se reuniram, ontem,
para a plenária mensal da
entidade. O encontro serviu

como meio para a divulgação
dos serviços da Caixa
Econômica Federal e à

apresentação das atividades a

serem desenvolvidas durante
os Jogos Abertos de Santa

Catarina 2007.
Além disso, a diretoria

anunciou a realização de um

curso de Vitrinismo. Ele ocorre
entre os dias 30 de julho e 2

de agosto e tem corno objetivo
capacitar os lojistas na mon

tagem desses espaços. A

orientação fica, a cargo de
Eliana Grazziotin. As aulas
custamR$ 150 para os filiados
e R$ 225 aos não-sócios.

Outro lembrete dado pelo

presidente da CDL, João
Batista Vieira, é quanto o S3º
Encontro de Empresários, mar
cado para 5 de julho no

Grande Teatro da Scar. As

inscrições encerram dois dias
antes e devem ser feitas do
setor de Eventos da Acijs
(Associação Empresarial de
Jaraguá do Sul). O inve's
timento é de R$ 60. Asso
ciados pagam R$ 40 e nucle
ados e acadêmicos, R$ 30.

Caminhão com carga tomba no viaduto da BR-280
GUARAMIRIM

O caminhão de carga

placas LXH-8032, de São
Francisco do Sul, tombou no
viaduto da BR-280, que liga
a rodovia com a BR-101. O

motorista Maximo Pôncio de

Lira, 49, não se feriu. O
acidente aconteceu no início
da noite de terça-feira, mas o
veículo foi retirado do local
somente perto damadrugada.
A Polícia Rodoviária

Fede,ral disse que o acidente
aconteceu porque omotorista

estava em alta velocidade ao

fazer a curva. Até o fecha
mento desta edição, a repor
tagem não tinha informações
sobre os prejuízos com a carga.

Cerca de 5% alada não retiraram PIS e Pasep
JARAGUÁ DO SUL

Encerra na próxima sexta

feira, 29, o prazo para os
'

trabalhadores' retirarem os

valores equivalentes aos

rendimentos e abono salarial
do PIS (Programa de Inte

gração Social) e do Pasep
(Progran,a de Formação do
Patrimônio do Servidor

Público). Até ontem, cerca de
5% dos beneficiados jara
guaenses ainda não haviam

procurado a Caixa Econômica
Federal.

Conforme o gerente geral
da agência, Warley Marcos

Weller, estão disponíveis quase
R$ 4 milhões referentes ao

exercício de 2005. Eles devem
ser distribuídos a pouco mais

de 20milpessoas. O benefício
é de R$ 380 e pode ser sacado
por quem recebia até dois
salários mínimos mensais por,

pelo menos, cinco anos se

guidos até aquela data. Quem

não sacar, perde o dinheiro. Isto
porque após o fim do prazo de

pagamentos ele volta ao Fundo
de Amparo do Trabalhador.

J á os rendimentos valem

para aqueles que estavam

cadastrados noCaixa até 1988.
Caso o valor não seja retirado,
ele passa ao patrimônio do
contribuinte. Para ter certeza

do direito ao PIS uma das
alternativas é pedir infor
mações por meio do telefone
08007260101. (KE)
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Nova diretoria DIEGO REMUS

A nova diretoria do Rotary Club de Jaraguá do Sul foi

empossada na noite de terça-feira, no Hotel Saint Sebastian,
Centro. Os representantes são Hiroyoke Tauegami
(tesoureiro),Waldemar Behling (protocolo), Renato Escobar
(presidente), Carl Heinz Muller (vice-presidente) e Izabel
Yamada (secretária).

.

Em caso de dúvidas ligue:

Comunicado ao Assinante

/

Comunicamos a todos os nossos assinantes que pagam
mensalmente através do débito em fatura de energia
elétrica, que no mês de. maio foi implantado e atualizado o

novo sistema de dados junto à Celesc, gerando atraso na

cobrança. Por estemotivo, os que não receberam o

débito de R$ ·14,90 descontados na conta de junho,
automaticamente terão com débito de duas parcelas no

mês-de julho, norrnalízanoo assim em agosto.
Agradecemos a compreensão!

Depto. Financeiro
Jornal O Correio do Povo

O CORREIO DO POVO

,

COMUNICADO
ROSANE BEATRIZ SCHMbcKEL, PERDEU TODOS OS
DOCUMENTOS.
au"EM ENCONTRAR, FAVOR ENTREGAR NO JORNAL O
CORREIO DO POVO. OU ENTRAR EM CONTATO PELO
FONE: 9901-4225

ABANDONO DE EMPREGO ABANDONO DE EMPREGO ABANDONO DE EMPREGO

Pela presente, convocamos o Sr. Diogo
Pincegher, portador daCTPS n' 3995003,
SMe OOOI/SC, a comparecer no prazo
de48 horas nasede deseu·emprBgador,

.

sito na Rua PrBfeitoJose Bauer, n' 2720,
bairro Três Rios do Sul, sala n' 02, em
Jaraguá do SuVSC, sob pena de restar

,

caracterizado a infração prevista na letra
"l", do artigo 482 da Consoâoaçêo das
tesdoTrabaho, sendo demnido porJusta
Causa.

Pela preserne, convocamos o Se José
Martins, portador da CTPS n' 89963,
Séne 0056/PR, a comparecerno prazo
de 48 horas na sede de seu emprBgador
sito na Rua Prefeito José Bauer, nO
2720, bairro Três Rios do Sui, sala n'
02, em Jaraçuá do SuVSC, sob pena
de restar caracterizado a infração

. prevista na letra "i", do artigo 482 da
Consolidação das Leis do Trabalho,
sendo demmdo por Justa Causa.

Pelapresente, convocamos o Sr. Evandro
Vaiden Vrtor de Souza, portador da CTPS
n' 83.135, .Séria 002t-IO/SC, a

comparecer no prazo de 48 horas na sede
. de seu-empregador, SITO na Rua PrefeITo
José Bauer, nO 2720, bairro Três Rios do
Sul, sala n' 02, em Jaraguá do SuVSC,
sob pena de restar caracterizado a

infração prevista na letra "i", do artigo
482 daConsol�ação das tes doTrabalho,
sendo demitido por Justa Causa.

OCA BORRACHAS LTDA DCA BORRACHAS LTDA DCA BORRACHAS LTDA

correio.coméçocorreloropovc.com.br

Campanha
A Apher (Associação das

Promoções das Entidades

Religiosas Cristãs de Jaraguá
do Sul) arrecadou, entre
maio e junho, cerca de 500

peças de inverno adulto, 450.
peças de inverno infantil e

600 roupas de verão. No

entanto, a entidade precisa
arrecadar mais agasalhos,
para que as famílias tenham
um inverno tranqüilo. As

doações podem ser feitas nas

Igrejas Cristãs da cidade.

Noite
A Sociedade Recreativa

Alvorada, de Jaraguá do Sul,
promove amanhã a 1 ª Noite
do Schwatzsauer, com opção
de sopa branca. O evento

inicia às 19 horas. O ingresso.
custa de R$ 5. Mais infor

mações sobre a Noite do
Schwatzsauer, pelos telefones
3376-0776 e 3376-0048.

Reunião
A reunião plenária da

Aciag (Associação Empresa
rial de Guaramirim) ' será

realizada nasegunda-feira, 2,
na sede da associação. O
evento começa às 18h45 e vai

apresentar o novo sistema de

gerenciamento de estoque.
Na oportunidade, a empresa

<' Centrium vai explicar o

programa. Informação pelo
, telefoneJ373-0037.

Breithaupt no litoral
..

O Comércio e Indústria Breithaupt vai abrir uma nova.
filial na cidade de Balneário Camboriú. A nova loja será na

CasaHall Shopping, um novo empre-endimento dirigido para
a construção, reforma e decoração. O local ainda está em

fase de conclusão das obras e está localizado no principal
acesso à cidade de Balneário Camboriú. A loja no litoral
será o 12ª da rede e terá mais de 1,5 mil metros quadrados
de área total, com um mix de materiais de construção,
máquinas, ferramentas e eletrodomésticos. A sua

inauguração deve ocorrer em setembro deste ano.

Conferência
. A 3ª Conferência Munici

pal dos Direitos da.Criança e

do Adolescente começou
ontem e termina hoje na

comunidade Cristã Aliança ;

(perto do Ministério do

Trabalho) . A programação de
hoje inicia �'.s 7h30 e encerra

às 17 horas. A eleição dos

delegados muni-cipais para a

Conferência Estadual dos
Direitos da Criança e do

.

Adolescente acontece às

16h30 de hoje.

PIERO RAGAZZIjOCP

Encontro de Família
Acontece em Rio dos

Cedros o 1 º. Encontro da
Família Bertoldi. O evento

será no dia 15 de julho e

pretende reunir todas as

famílias descendentes de
Giovanni Bapttista Bertoldi.
O evento tem o objetivo de

resgatar a história da imigra
ção da família Bertoldi, além

\...UJL.1\...lU,,<1U de outra etapa
ão sub�base, drenagem 'e

e ende agora dos empresários emoradores.
vestimento totarnesta obra é de R$ 304.699,57, sendc

R$ 195 miloriundos do Ministério d·as Cidades e'R$
109.699,'57 por conta ila Prefeitura de Jaraguá do Sul.

de divulgar o Brasão da
Família e coletar a infor

mações para a elaboração da
árvore genealógica. O
encontro é no salão de festas'
da Comunidade Santo An

tonio, junto ao trevo de
acesso a Pomerode e Timbó.
Mais informações pelo
telefone (47) 3386-1739.

LOTERIAS

concurso: 568

03 - 08 - 21 - 37 - 40 - 42

concurso: 1767

NET VIRTUe E
RAD.

N a===-r-
vll"'tull

. I
O CORREIO DO POVO

Estelionato .

Na segunda-feira, a

empregada doméstica
L.B.L, que aplicava gOlpes
em várias pessoas de
Jaraguá do Sul, foi detida
pelo setor de investigação
da PM. Ela anunciavaos
trabalhos nos
classificados e quando os
clientes contratavam os-

serviços ela ficava
.

sozinha na resídência �

,

furtava jóias; dlnheíros,
folhas de chequesetc, As ..

, pessoas íesionaoas peià '

.'

golpe devem 'ennar em
cantata. com a Deleçaca,
de Guararnirírn, .'.

Furto 1.
Também na segunda-feira,
um velculotoi arrombado
durante a noite de

domingo. O Fjat Palio
placas AKE 4262 de
Curitiba foi aberto Gam

uma chave, de onde foi
furtado um aparelho de
som e aparelho do vidro.
elétrico. O arrombamento
acontecey na Rua Sergio
Sabel, na Ilha da Figueira,
em Jaraguá do .Sul.

Furto 2
Na se�ª"if�ira, 22, pOPe,jlli,
volta das Zhoras, aRM
atendeu a ocorrência de
furto na Rua João Zapella,
Bairro Vila Rau, em
Jaraguá do Sul. A

_

motocicleta Honda foi
furtada da garagem de
uma residência. Segundo
a soücítante o furto
ocorreu durante a

madrugada, foi verificado
em uma construção
próxima a resídência onde
os assaltantes arrastaram
a motocicleta ate o local
·ondé utilizaram
ferramentas para abrir o
cadeado.

IIIINDrCADORES ECONÔMICOS

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENOA

COMERCIAL 1,941 1,943

PARALELO

TURISMO

0,6735% . R$ 822,56
:'1>
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oE FUNOO por Julimar PivattoPRIMEIRO JOGO: BRASILEIRAS VENCERA,M FÁCIL O PRIMEIRO JOGO EM BRUSQUE POR 3XO • LINHA
�'Resultado do Sorteio

Os cinco felizardos que assistirão �
ao amistoso entre Brasil e Sérvia �
são: Rafael Campestrini, Maria das �

,�
Graças Correia (foto), Geovani 'l

;;1
Marcelo Kuester, Dayane Pava- I

.j

nella e Janaína Maria de Almeid ;=',','Rau de Carvalho. Todos acertaram
a pergunta "quantas vezes a �
Seleção feminina de võlel foi ;
campeã, pan-americana". A §l

i�,resposta é três (em 1959 nos

Estados Unidos, em 1963 no Brasil e em 1999 no Canadá). To- "

dos já foram avisados nos respectivos e-mails. Quem ainda não .;

retirou, é só passar na sede do O Correio do Povo, em horário

I;'comercial, na Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246, no
Centro.

Sesiano
O Sesi promove em Jaraguá do
Sul, Fase Estadual da Copa
Sesi, que acontece nos dias 7 e

8 de julho, reunindo 'cera de 300
atletas, nas modalidades de
futebol sete masculino, futebol
'de campo masculino, futsal
master masculino e futsal
feminino.

Participantes
A participação dos leitores foi

grande. Muita gente deu a

resposta certa, mas alguns
também não foram felizes,
Conforme critério anunciado, os
cinco primeiros é que levariam o

ingresso, Parabéns a todos que
tentaram,

Varzeano
Definidas as duas primeiras
partidas da terceira fase do 250

Campeonato Varzeano de Futebol
"Raul Valdir Rodrigues". Elas
acontecem neste sábado no

campo do Botafogo. Às 13h45
tem Atlético x Galácticos e na

seqüência Botafogo x Barrabaxo/
Tranze o Pé.

Criciúma
Lider da Série B, o Criciúma
terá um desfalque para a

próxima partida. O meia Rudnei •

levou o terceiro amarelo e não
enfrenta o Brasiliense, amanhã
às 20h30 na capital federal.
Uendel e Adriano, lesionados,
são dúvida.

'

Brasil e Sérvia se enfrentam

hoje à noite na Arena Jaragua
Atletas catarinenses
do Pan tem incentivo

I

Ingre�sos continuem
à venda no local do

jogo por R$ 20 e

R$ 10 para esíudantes

Pan-Ameri�anos joga hoje, às
ISh20, contra a Sérvia,
equipe campeã européia. Os
ingressos continuam à venda
na Arena, por R$ 20, com
meia entrada para estudan
tes e aposentados acima de
60 anos que apresentarem a

carteirinha. ,

O primeiro confronto
entre as duas seleções aeon- ,

teceu na terça-feira, em

Brusque, onde o Brasil não
teve dificuldades para ven

cer as sérvias por 3 sets a O,
parciais de 25/14, 25/9 e 25/
17 em 1 hOS de partida. Os
portões da Arena serão

abertos às 15h de. hoje, com

a preliminar entre o time da
ADV/FME contra a Furb/
Blumenau pelo Campeonato
Estadual Feminino Adulto.
As jogadoras do Brasil che

garam ontem em Jaraguá do
Sul.

Para a oposto Mari, o

primeiro confronto foi apenas
o início de uma longa jornada.
"Tivemos a oportunidade de
ver corno estamos. Ainda

precisamos de mais entrosa

mento, mas isso, com o tempo,
virá naturalmente. A ten

dência é que nas próximas
partidas o grupo se afine cada
vezmais", diz.

J á a capitã da Sérvia, a

atacante Jelena Nikolic não

escondeu o cansaço e o

desânimo após a derrota para
o Brasil no primeiro jogo
amistoso entre as seleções. A
jogadora lembrou que o time

ainda sente os efeitos do
fuso-horário. "É difícil en
frentar o Brasil em qualquer
lugar e em qualquer mo
mento. Não jogamos. Além
de não estarmos com o time

completo (a oposto Spasojevic
não está com o grupo),
estamos cansadas devido à

diferença de horas entre a

Sérvia e o Brasil e a longa
viagem que fizemos", diz
Nikolic.

,

Segundo � secretário d�
Turismo, Cultura e Esporte;
Gilmar Knaesel, a premiaçãq
será de R$ 10 mil pari
aquele que conquistar urna

medalha de ouro, R$ 5 mit
para a prata e R$ 3 mil pad

.
.

a medalha de bronze. Q
dinheiro sairá do Fundesj
porte. O presidente da Fesjporte, Cacá ��v�nello, explijcou que o cnteno para a pre,

miação será para os atletaj
que estão federados aqui. �

FLORIANÓPOLIS
Os atletas federados em

Santa Catarina, e que
estarão disputando os Jogos
Pau-Americanos de 13 a 29
de julho no Rio de Janeiro
terão ummotivo a mais para

brigarem por,medalhas. É
que o Governo do Estado,
através da Secretaria de

. Turismo, Cultura e Esporte e

a Fesporte darão premiação
em dinheiro àqueles que
conquistarem medalha.

JARAGUÁ QO SUL

A Arena Jaraguá recebe,
pela primeira vez, uma equipe
de ponta no feminino. Depois
Ide abrigar shows'musicais,
'circo, amistoso internacional
.de futsal e os jogos da Liga
:Nacional, é a vez das

I,meninas do vôlei brasileiro
darem espetáculo. A Seleção

Ique se prepara para os Jogos

IMassa ainda acredita
no,título de pilotos

.

Grêmio quer repatriar
volante Eduardo Costa

PALMEIRAS POLÊMICA

Edmundo vetado
do jogo de sábado

Fifa muda veto
sobre altitude

DIVULGAÇÃO
SÃO PAULO
O piloto Felipe Massa

afirmou que ainda está na

briga peloMundial de Pilotos
e que a Ferrari pode ser

tnelhor que a Mclaren a

! partir da próxima corrida. "Se
VOcê olhar para os últimos

catnpeonat.os, às vezes nós

tínham�"
dois finais de

setna� melhores que a

Renq4'í t e, às vezes, era o

I" I C�,nl�ário", lembrou. A
� proxuna corrida será domingo
"""

Fna rança.

PORTO ALEGRE
O Grêmio pode buscar no

Espanyol o substituto de

lucas, volante vendido para
o Liverpool. Eduardo Costa
não está sendo aproveitado
no clube europeu e foi

procurado para retornar ao

Olímpico, de onde saiu em

2001. O pai e procurador do
atleta, Norberto Costa,
confirmou ter sido procurado
por um represente do
Grêmio, o que lhe agradou
muito.

O técnico Caio Júnior, do
Palmeiras, confirmou a

ausência do atacante Ed
mundo no clássico cóntra o

Corinthians, neste sábado, às
ISh10, no Moru�bi. Na'
derrota por 2xO contra o

Atlético-Pk, o jogador tor
ceu o tornozelo esquerdo. O
substituto de Edmundo ainda
é incerto. JáMax, que estreou'
no último domingo e foi

elogiado, tem o problema com
o América-Rl-I pode tirá-lo
da partida.

A Fifa afrouxou deter

minação que havia imposto
,

e permitiu que partidas entre
seleções nacionais sejam
disputadas em cidades com

altitude de até 3 mil metros
acima do nível do mar, em

vez dos 2,5 mil metros esta

belecidos antes. A decisão

original despertou protestos
de países como Peru, Co
lômbia, Equador e Bolívia

que têm muitos estádios em

cidades acima de 2,5 mil

metros.Massa espera melhora da Ferrari Eduardo Costa está no Espanyol
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EM DOIS PERíODOS SEIS VEZES POR SI�
DIVULGAÇÁO

I

Djeniffer Vasques diz estar preparada e empolgada para a estréia no Pan-Americano, dia 15 de julho, contra a Argentina

Djeniffer Vasques fala. dos
preparativos para o Pan 2007
A atleta diz que
está empolgada com

a oportunidade de

disputar a cornpefição

JULIMAR PIVATTO

RIO DE JANEIRO/
GUARAMIRIM

A atleta de Guaramirim

Djeniffer Vasques segue em

concentraçâo com a Seleção
Brasileira de hóquei na grama
que disputará o. Pan-Ame
ricana no Rio de Janeiro.
Treinando seis vezes por

semana, em dois períodos, ela
segue neste ritmo há quase

um ano. Por isso, acredita

que a equipe esteja preparada
e também empolgada com a

oportunidade de disputar a

principal competição polies
portiva das Américas ..

"Estamos . felizes e

empolgados. O hóquei é um
esporte novo no Brasil. e fi

gente encara o Pan como uma
.

forma de divulgá-lo mais no,
país", afirmou Djeniffer,
ressaltando a união do grupo.
"Temos consciência do que
devemos fazer, que é trazer o

melhor resultado possível".
Mas a tarefa das brasileiras
não será fácil. Logo de cara,

na estréia (dia 15 de julho às

11 h) elas. enfrentam a

Argentina, favorita ao título
da competição, junto com

Chile.
Para enfrentar o favoritis

mo, a idéia foi intensificar os
treinos. Até porque, esta

seleção é nova, com amaioria
.

das atletas estando na faixa
dos 20 anos. "Acredito que

depois deste tempo de treino,
nosso resultado vai sermelhor.
Sabemos que os oútros times

sâo mais técnicos, mas acre

dito que estamos bem pre

paradas", afirmou. O Brasil
fez três amistosos contra o

time da Saint Andrews Uni

versity, da Escócia, vencendo

dois por 2x1 e empatando o

terceiro em lx 1. Além das
argentinas, as adversárias na

primeira fase serão também
Chile e Uruguai.

Djeniffer continua no Rio
de Janeiro até o final do Pan
Americano. Só deve visitar a.
família no começo de agosto .

Ela está feliz também com a

oportunidade de entrar com

a delegação brasileira no'

desfile de abertura e pode
participar também da

.

cerimônia de encerramento

dos jogos. A competição de

hóquei na grama termina no

dia 26 de julho, quatro dia
antes do fim do Pan.

,Abedi troca o Vasco

pelo futebol de Israel
RIO DE JANEIRO

Agora é oficial. O meio

campista Abedi acertou a

transferência para o Hapoel
Tel-Aviv, de Israel e não é

mais jogador do Vasco. Com
a saída do meia, sobe para
dois o número de atletas que
o clube perde em menos de
uma semana, já que o ata

cante André Dias já havia
deixado o time de São [anuá
rio rumo ao futebol dos Emira
dos Árabes, no último sábado.

"A saída dele já está

definida, faltando apenas

chegar a documentação para

,

sacramentar a transferência
do jogador. O Abedi decidiu

que seria melhor para ele e

para o filho dele, que terá

melhores condições para
realizar seu tratamento, e isso

pesou muito na decisão do
atleta", explicou o 'vice
presidente de futebol do

Vasco, Jose Luis Morei
ra.Abedi chegou ao Vasco em

2005, quando foi contratado
para a disputa do Campe
onato Brasileiro. Com 123

partidas disputadas com a

camisa do clube, omeio-earn
pista anotou 22 gols em pouco
mais de dois anos.

MARCOS'ARCOVERDE/VIPCOMM

Abedi é o segundo jogador que o Vasco perde em menos de uma semana

Brasileirão têm dois
jogos hoje à nolte

••
� i'>

DA REDAÇÃO terá desfalques. o zagueiro
André Dias, com três ama.]relos, e o meia Hugo, expulso
contra: o Santos, não jogam,
Com o zagueiro Alex Silva na

Seleção Brasileira, a dupla (
titular de zaga deve ser �

. Edcarlos e o jovem Breno, de n
17 anos. J á a vaga no meio ,O
segue indefinida. Leandro e

'

Souza são os mais cotados.
Nô clássico pernan, �

bucano, o Sport chega que.
. rendo melhorar a campanha
ruim

.

neste início d �i
Brasileiro. O rubro-negro tem

•
IT

apenas cmco pontos e marcou
.

I
SI

nove go s em sete jogos. Por d
isso, o técnico Geninho vem

.

.' b
pedindo mais empenho do

n

ataque.
O Náutico, também em

.

u

crise, chega depois da dire
c

toria confirmar a permanên
cia do técnico PC Gusmão. Na

vice-lanterna, o alvirrubn
tem o mesmo número de pon
tos do rival e segue na procura
de reforços para se reabilitar
no Brasileirão. Gusmão en,

tregou uma lista à diretoria.

A 8ª rodada do Campeo-·
nato Brasileira será aberta
esta noite, com duas partidas
às 20h30. Na Ilha do Retiro
tem clássico pernambucano
entre Sport e Náutico. No
Orlando Scarpelli, em

Florianópolis, o Figueir'ense
recebe o' São Paulo. Já o

Flamengo teve mais um jogo
adiado para depois do Pan

Americano. O confronto com
o Juventude, no Maracanã,
ficou para o dia 23 de agosto.
Os outros sete jogos
acontecem no sábado.

O Figueirense entra em

campo depois de bom
resultado contra o]uventude,
fora de casa, na última
rodada. O zagueiro e capitão
Chicão e o lateral-direito Ruy
não devem jogar, por estarem
lesionados. O lateral-esquer
do André Santos é desfalque
certo, já que levou terceiro

cartão .amare lo e está

suspenso.
O tricolor paulista também

flmpu/so'
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e

ha OCMN (ConselhoMone
fi �ário Nacional) definiu que a

till
meta de inflação para 2009

lU será de 4,5%, commargem de
ar dois pontos percentuais de
ill tole-rância para mais ou para
80

menos. No entanto, o BC

(Banco Central) vat mirar
ill

uma inflação mais "em linha"
e·

com as projeções de analistas
n de mercado, que apontam
a

para algo em torno de 4%.

NíVEL DO MAR
AUMENTOU.1 CM
EM SANTA CATARINA,

.
APONTA IBGE

SOB PROTESTOS, TONY BLAIR
DEIXA O CARGO APÓS DEZ ANOS
COMO PRIMEIRO-MINISTRO 0

,
-

CAUTELA: BANCO CENTRAL DEFINIU META EM 4%
.

.

�BC vaimirar inflação menor que meta do CMN
�.
�a

o Conselho Monetário Ao comentar a definição meta mais elevada seriamais'
.

la
I d f'

. do CMN, o presidente do BC, seguro, porque não compro-
fr Naciona e InIU

HenriqueMeirelles, disse que meteria os objetivos de cres-

t meta de inflação as expectativas do mercado cimento econômico do go-
io ,ae 4,5% para 2009 são "bastante adequadas" e a vemo. "O governo não preci-

políticamonetária perseguirá sará recorrer a uma política
estemesmo alvo (4%). "Nós monetáriamuitoausteracaso

confirmamos as expectativas tenha uma inflação de 4,5%,
domercado, de que a inflação porque está prevista",
seja menor do que o centro observouMantega.
(4,5%). Mas nós mantemos' Caso optasse por uma

esse grau de elasticidade caso margem menor o BC poderia
haj a alguns fatores que ser obrigado a interromper a

elevem a inflação'', justificou trajetória de queda da taxa

oministro da Fazenda, Guido de juros, a Selic, para manter
Mantega. a inflação sob controle.

O ministro disse que ao Quando existe excesso de
estabelecer os critérios para a consumo, a ponto de ameaçar

definição da meta de a inflação, é preciso aumentar
inflação, os membros doCMN a taxa de juros, para retirar o

ponderaram que manter 'a dinheiro de circulação.

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

Guido Mantega e o presidente do BC, Henrique Meirelles, em entrevista coletiva após reunião do CMN

SHOWS E MAIS SHOWS
Segundo o blog Pop Load a lista de shows

jnternacioné)is .

para este ano não pára. Entre
t lnforrnações'ottcíals ou não, podemos ver nomes como
The Rakes, Magic Numbers, New Model Army, Arctic
Monkeys, The Killers, Juliette & The Licks, Bjõrk, Cat
iJiPower, Incubus, Marilyn Manson, Kaiser Chiefs, The
Cure, AmyWinehouse, Lily Allen, Scissor Sisters e The
Pollee. Mais da metade destes shows são esperados
para o Till) Festival que acontece em outubro.

\' :oJ;

blog: www.poracaso.comlcontato@poracaso.com

confira em nossa versão on.line as coberturas ccrnpíetas dos eventos

o casal Malu Meyer e Carlos Fernando Priebe

�AStVWO NA DEEP

� nest��/&;bado o show nacional da banda

i
askaw - na Deep Choice Club. Os disputados

angr�s' os antecipados ainda podem ser

Mdq�I'.dos na loja Discothéque (shopping), Mime
- atnz e loja Sommer. O telefone para contato é
58-2864, vale procurar pormesas disponíveis.

VÔLEI NA ARENA
Jogaço imperdível hoje, não vá perder!
Jaraguá será o palco de amistoso entre
as seleções femininas de vôlei do Brasil
e da Sérvia, a partir das 18h20min na

Arena Jaraguá. Ingressos à 20 reais,
estudantes pagam meia.

KILL BILL 3 E 4
E o famoso traje amarelo estará de volta
às telonas? Tarantino por hora apenas
definiu as premissas das continuações
da saga: o terceiro filme se concentraria
em dois assassinos do grupo Crazy 88s,
que perderam braços e olhos durante a

passagem d'A Noiva pela Casa das
Folhas Azuis, no Volume 1, e agora
procuram vingança. Já o quartomostraria
o embate entre as filhas de Beatrix Kiddo
e Vernita Green, idéia antiga do cineasta.

PLÁSTICO BOLHA
Você conhece alguém que não gosta de
estourar plástico bolha? Pensando nisso
a Bandai está lançando no Japão um

pequeno gadget, que simula o barulho e a

sensação de estourar as pequenas
bolhas. O "PutiPuti", como o aparelho
esta sendo chamado, irá permitir que
você estoure o plástico bolha
infinitamente. O aparelho está sendo
vendido no Japão porcerca de 13 reais.

CICARELLI NOYOUTUBE
Além de sair suja de lama na história,
ainda essa: Daniella Cicarelli perdeu na

Justiça paulista a. ação que movia contra
o site YouTube, e além dos custos do

processo ela também vai tem que pagar
R$ 10 mil para cada veículo que sofreu a

tentativa de processo. Se o veredicto se

confirmar em segunda instância, até o fim
desta semana o YouTube poderá colocar
novamente no ar o vídeo ..

CODA ESTARÁ DE VOLTA
Cedo ou não, vale divulgar com antecipação: COD'A, a
fidelíssima banda cover de Pink Floyd volta ao palco da
SCAR dia 22 de setembro, um sábado. Marque a data!

BIKETOUR
Já fez inscrição para o pedal que a Academia Impulso
vai promover próximo sábado? Ligue agora para o

3275- 0196 e informe-se, o'passelovai serdos bons

PROGRAME-SE

local: CHOPER1ABIERBUDE
Dia e Horario: 28/06 - a partirdas 17h30min
Atrações: Acústico com Engenho Elétrico + happy .

hour até 20h (evento diário, com 50% desconto nos

petiscos).
+ Info: 47 32750537

local: SCAR LOUNGE BAR
Dia e Horatio: 28/06 - a partir das 18h
Atrações: Acústico com Renato & Cia + rodízio
de petiscos + double chopp até 20h.
+ Info: 47 3371-1519 ou 8406-6555

local: KANTAN SUSHI lOUNGE
Dia e Horario: 28/06 - 23h .

Atrações: Quinta Lounge, apresentando OJ David
Rausisse.
+ Info: 47 33711584

local: CHOPERIABIERBUDE
Dia e Horário: 29/06 - a partirdas 17h30min
Atrações: Música ao vivo com Ricardo + happy
hour.
+ Info: 47 3275 0537
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OS REGISTROS DE MARÉS SÃO INFLUENCIADOS PELA METEOROLOGIA

IDGE. registra elevação do
nível do mar em se e RJ
A elevação anual
média em se

.

foi de 2,5 mm

para 1 em, ao longo
de cinco anos

SÃO PAULO

Estações do IBGE em

Imbituba, em Santa Catarina
.

e Macaé, no Rio de Janeiro,
registraram elevações do
nível do mar nos dois locais,
ao longo dos últimos cinco

anos. A elevação anual
média em Santa Catarina foi
de 2,5 mm, para um total de
1 ern. Na cidade fluminense,
de 37 mm, para um total, em
.cinco anos, de 15 cm. No

primeiro caso.o aumento está

dentro da média interna

cional divulgada recente

mente pela ONU. Já o caso

de Macaé é preocupante,
segundo o instituto.

Os dados foram colhidos

por estações da RMPG (Rede
Maregráfica Permanente para
a Gecdésia) do IBGE, no

período de dezembro de 2001
e dezembro de 2006.

Além de 1mbituba e

Macaé, já existem estações

Imbituba foi escolhida para um estudo preliminar

maregráficas (de registro de
marés) do IBGE instaladas em
Santana, Amapá (criada em

2005) e Salvador, Bahia (em
2003). A de Imbituba existe

desde 2001 e a de Macaé,
desde 1994, quando um

equipamento da Petrobras foi
assumido pelo IBGE. e

gradualmente aprimorado.
.Para 2007 está prevista a

instalação de uma quinta
estação maregráfica em

Fortaleza, no Ceará.
Em nota, o IBGE explica

que, como as estações de
Macaé e 1mbituba têm cinco

anos de registros simultâneos,
foram escolhidas para um

estudo preliminar do nível
das marés. ..'

Em Imbituba, no período
de 2002 e dezembro de 2006
como um todo, foi registrado
um aumento médio de 1 cm.
A região é muito suscetível a
frentes frias, onde os registros
de marés são fortemente
influenciados pelas condições
meteorológicas.

Para Macaé, o aumento

total de 2002 a 2006 foi de 15
em. Segundo o IBGE, esta é
uma situação peculiar, que
precisa de muita atenção.
Ainda de acordo com a nota

do instituto, não é possível
afirmar o motivo preciso' da
tendência apontada para
Macaé. Entre as hipóteses
levantadas estão os fenô
menos geológicos locais.

Joinville é sede de

congressos de saúde
JOINVILLE

[oinville é sede do 4º
Congresso Brasileiro de Saúde
e 23º Conasems (Congresso
Nacional de Secretarias

Municipais de Saúde). Os
eventos iniciaram às 19h30
min de ontem, no Centre
ventos Cau Hansen. Durante
o encontro, 150 artesãos da

região Norte participaram
expondo o artesanato produ
zido nos oito municípios da
Secretaria Regional de

Joinville.
Os artesãos convidados

para a exposição fazem parte
do selo de Certificação Mãos
do Encanto, dentro doprojeto
Costa do Encanto da SDR

Joinville, da Associação
Joinvilense de Artesãos, Ajart
e Associados de Economia
Solidária. Os trabalhos foram
feitos a partir de materiais

reciclados, tecidos, cerâmica,
�onchas, cascas de ovos,

madeiras, fibra da bananeira,
pedras entre outros. A·

exposição permanece aberta
ao público até sábado,30, às

18 horas.
Os dois congressos acon

tecem até sábado no Centre
ventos Cau Hansen e no

Expocentro Edmundo Dôbra-
.
wa, onde serão montado;

",

estandes de entidades ligadas
à área da saúde, como o Samu ,

(Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência) e da
Telemedicina da SES (Secre
taria Estadual de Saúde).
Além do secretário de Estado
da Saúde, Luiz Eduardo
Cherem, também estará pre
sente o ministro José Gomes

Temporão e outros dois mil
secretários municipais de
diferentes estados do País,
para avaliar em conjunto a

política nacional de saúde e

traçar diretrizes para acom

panhamento e implemen
ração de ações.

ENCONTRO

. Fataesc solicita
audiênéia

Uma audiência pública
marcada para as 10 horas de

hoje, no Auditório Deputada
Antonieta de Barros, na
Assembléia Legislativa, foi
solicitada pela Fetaesc

(Federação dos Trabalha
dores na Agricultura no

Estado de Santa Catarina).
O encontro pretende reunir
cerca de mil pessoas, repre
sentando os 198 sindicatos
rurais do Estado. O evento

vai discutir unia antiga
reivindicação da categoria,
a implantação de um salário
mínimo diferenciado. "Esse
é um assunto que tem atri-

. buição federal", disseram os

deputados Renato Hinnig
(PMDB) e JoséNatal Pereira

(PSDB), que em seguida
ouviram do deputado Dir
ceu Dresch (PT) a afir

mação de que "é possível
construir um salário míni

mo". O projeto prevê um

salário de R$ 529.

Pelo Estado
Novaonda

Bom momento .

5
Democratas

..
dará partída � pré-campé!nha,.

das eleições munidpaÚj
>

de' Santà Cataritlá)1
amanhã. Será napousada'rural doSesc,;em�ll
Lages. Os convidados para O encontro Ser )

. Prefeit? Democrata são os 1?6 pré-candi- o
.

datos ja apontados pelo partido, mtegran
tes da executiva estadual e palestrantes.
Segundo o presidente da sigla no Estado, )

Raimundo Colombo, a reunião ocorre em. 'j
bom momento, quando o DEM consolida
sua organização.

Plano Plurianual
o Tribunal de Justiça concluiu nesta se- ]

mana a primeira etapa do Plano Pluria-
B

nual 2008-2011, após ouvir magistrados
e servidores das 110 comarcas em sete 1

reuniões regionais, que ocorreram nas 5 I

cidades de Blumenau, Joinville, Itajai, Cri- )

clúma, Florianópolis, Chapecó e Lages. O
Planalto Serrano sedíou 9 últlmo encon
trot na terça-felra,

Fiscali�ação· ;;, ' :"
Uniformizar a fiscalização-nó cúmprimen
to da Lei de Responsabilidade Fiscal será
um dos principais temas .do 4.Q .fórum
IRB - Promoex. O evento será 'realizado
no auditório da udesc, em FlorianópoHs,
p�ra técnicos dos Tribunais de Coptas, qa iUnião, estados e municíplos-O secretarIO
de Gestão do Ministério do Planejamento,
Francisco Gaetaní, e o auditor substituto
de ministro do rcu Augusto Sherman Ca-

1
valcanti, serão palestrantes.. ",

� Bicentenário J
I o presidente do Fórum ltalo-Braslleiro da 1

Alesc, deputado Décio Góes; parte hoje
r

para a Itália. Ele representará a casa nas

comemorações pelo bicentenário de Giuse- J

ppe Garibaldi naquele país.' )

A�sociados: A Gazeta - Biguaçu em Foco - O j
Correio do Povo- Correio Lagean. Correio do

Sul" Destaque Catarinense ó Diário idade
Diário da Manhã - Diário do Iguaçu· .

O

Tempo - Folha da Ciçlade • Joinal da M há �

Jornal O Iguassu - Municipio Dia-a-dia - N ui
I

• OAtlântico· Jornal Perfil-OVale·Sul'Srasil-AO

.

Tribuna - Tribuna Catarinense - v..oz '1egional

Em tempos de PAC para investimento em infra-estrutura, as licenças arnbientais;es�
.

tão no epicentro da questão. Abraçar o cresdrnento com responsabilidade é o "x"
da questão. Todo esse cenário se torna ainda mais complexo quando envolve grandes
investimentos. Contudo, o ponto de equilíbrio entre iniciativa privada � órgãos governa.
mentais nesse quesito parece estar vivendo um novo momento. Cidade mais àntiga de
Santa Catarina, São Francisco do Sul está prestes a receber um terminal portuárlo privado
com investimentos da ordem de R$ 42milhões.ACompanhia de Navegação Norsul, des
de 2005 instalada nomunicípio, é responsável pelo IerrnlnalMartítimoMarAzul, em fase
de licenciamento ambiental. Os investidores aguardam a segunda quinzena de julho,
quando deve transcorrer a última instância para a liberação da ucençaAmbiental Prévia

. I

que deve culminar na Licença Ambiental de Instalação. O presldente'da Fatma; Carlos
Kreuz, chamou a atenção para a postura rigorosa da empresa em atenderas normastéc·
nicas e exigências legais e deu um conselho para empresários que querem investir em �

SC: "Alguns ainda não perceberam a importância de se fazer todo o processo ambiental
antes da instalação de qualquer empreendimento': disse. Desenvolvimento sustentável
precisa ser, acima de tudo, questão de bom senso e profissionalismo, tanto da iniciativa Q

privada quantodos órgãos ambientais.

-------------------------------------------------------------_ )
Associação dos Diários do Interior - ADI/SC colunaadi@cnrsc.com.br
----�------------------.�----------------------------�----- I

CHICO ALVES COM CARLA DARIAfllO, ROBERTA KREMER/FLORIANÚPOLIS

o Conselho das Federações Empresariais de
Santa Catarina (Cofem) entregou ao Governo do
Estadominuta de decreto que propõe a criação
do comitê gestor estadual de.implementação
do Supersimples (Lei Geral da MicrO e Pequena
Empresa). O objetivo é discutir a adequação dos
benefícios oferecidos na legislação estadual. O
Cofem aprovou a minuta, ontem, na sede da Fiesc,
e levou para a Assembléia Legislativa, onde foi .

realizada reunião com a Subcomissão da Lei Geral
da Microempresa.

Mar azul
A Norsul firmou contrato de.20 anos de. pres
tação de serviços e soluções em logística de
transporte para a siderúrgica Vega do Sul. O
projeto prevê transports de bobinas de aço
no trajeto de entre a Cia. Slderúrqlca Tubarão
(ES) e a unidade de Santa Catarina com o uso

de barcaças oceânicas.

Caravelas
Em visita ao Terminal de Caravelas, sul da
Bahia, grupo de jornalistas de Santa Catarina
pôde conferir as instalações de transporte ma
rítimo de madeira da' AracruzCelulose, realiza
do pela Norsul. O projeto implantado em uma

, das margens do Rio Caravelas é similar ao que
será instalado em São Francisco do Sul. A cons

trução do terminal sobre pilotis recebeu amplo
monitoramento ambiental, o que resultou em
menor impacto tanto nomanguequemargeía
o rio quando no ecossistema marinho.

Ligação
Audiência pública para debater os proble
mas enfrentados pelo cidadão no uso do
serviço de telefonia será realizada hoje na

Assembléia Legislativa. Com inicio às 14h, o
evento será promovido pelaComissão de Di-.
reitos e Garantias Fundamentais e partiu de '

iniciativa do deputado Elizeu Mattos·(PMDB)�
As principais operadoras de telefonia local
confirmaram representantes no debate.

. Multa parcelada .

Os deputados da Comissão de Finanças eTri
butação da Alesc aprovaram ontem o subs
titutivo global da deputada Odete de Jesus
(PRB) ao projeto de lei que institui Ç> parcela
mento das multas de trânsito no Estado. José .

Natal Pereira foi quem mais criticou o proje
to. Disse que, se aprovado, pode incentivar a
ocorrência de infrações. O projeto voltará à
Comissão de Constituição e Justiça da Casa.

.A i,
Associação dos Diários do Interior
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.PRESIDENTE RENUNCIOU TAMBÉM A VAGA NO CONSELHO DO SENADO

ibá deixa presidência
�

o Conselho. de Etica
senador já havia

meaçado
.

deixar o

rgáo e formalizou

edido nesta terça

RAsíLlA

a senador Sibá Machado

-AC) renunciou na noite

� e terça-feira, 26; à r;.resi
ência do Conselho de Etica.

Segundo a Secretária-geral
) o Senado, Sibá entregou um

fício informando sobre a

núncia ao cargo e à vaga

ue ocupa no conselho. As
. formações foram confir

adas pela assessoria do

nadar.
a vice -presidente do

onselho de Ética, Aldemir
antana (DEM-DF), assume
mporariamente a função .

. :Acompá.p_hado dos sena

ores E(h.l�Td.O Suplicy (PT
P) e Augusto Botelho (PT
), Sibá Machado disse na

5 erça-feira que renunciou à

tesídêrícia e à 'vaga' que
upa no-Conselho de Ética
rsentir que o colegiado "está

,) ontaminado".
"Até então, meu trabalho

esse conselho foi pautado
� eloque sempre falei: cumprir

regimento, a Constituição,
evitar qualquer contami
ação dentro deste conselho
aseada em emoções de
ráter político. Considerei de

1 ntem para hoje que o con-

5 elho começa a se contami

ar", disse.

JOSÉ CRUZ/ABR

Sibá Machado disse que o colegiàdo do Conselho "está contaminado" .

O ofício em que o senador

pediu o desligamento à Secre

taria-geral do Senado tem três

linhas:
"Nos termos do regimento,

comunico a minha renúncia,
em caráter irretratável, da

presidência e da titularidade
no Conselho deÉtica e Deco
ro Parlamentar do Senado
Federal".

Sibá já havia ameaçado'
deixar o cargo ainda na terça.
Irritado com a demora do
PMDB em indicar um relator

para o processo contra o

presidente da Casa, Renan
Calheiros (PMDB-AL), ele

ameaçou não só renunciar,
como também colocar em

votação o relatório que pede
o arquivamento do processo.

O PMDB não gostou da
atitude de Sibá e enviou um

recado pormeio da líder do PT
no Senado, Ideli Savaltti
(SC): se a base aliada não aju
dar Renan, o PMDB, maior
bancada do Senado com 20

senadores, não garantiriamais
apoio às votações de interesse
dogovemo.

Os peemedebistas não

querem indicar o relator'

agora, porque trabalham para

protelar a votação a tempo de
Renan recuperar apoio dentro
do Senado;

Em reunião no gabinete de
Sibá, discutiu-se a ameaça d�
PMDB: ideli Salvatti disse
que os peemedebistas jogaram
a responsabilidade para os

partidos aliados. E que espe
ravam receber apoio nestemo
mento. Após a reunião, Sibá
anunciou a decisão de renun
ciar.

esqulsa; Congresso
o Braslt é o mais caro

O custo do' Congresso
rasileiro por habitante, de
$ 32,49, é o terceiro mais
aro entre 12 países. No

1 ntanto, considerando esses

esmos países, é o Legislative
lie mais pesa no bolso da

opulação, aponta pesquisa
o instituto Transparência
rasil, divulgada ontem.

O levantamento avaliou
inda os orçamentos dos

ongresstaa Alemanha,
rgentil) , Canadá, Chile,11

spanbfi, Estados Unidos,
ral{ça, Grã-Bretanha, Itá

;j la, México e Portugal.
ConSiderando o custo

e
.,

j.
r

real, o orçamento do Con

gresso brasileiro é o terceiro

mais caro, ficando atrás dos

Legislativos italiano, que
custa R$ 64,46 por habitante,
e o francês, que custa R$ 34.

Para chegar ao dado de

que o Congresso brasileiro é

o que mais pesa no bolso da

população, o levantamento
levou em consideração o

Produto Interno Bruto

(PIB) per capita e o salário
mínimo de cada país. Ou
seja, embora outros países
tenham orçamento maior, os
valores pesam menos no

bolso porque o PIB per

capita e o salário são maio

res.

PROCESSO

PSOL pedirá ação
contra Roriz hoje

Parlamentares do PSOL
anunciaram que a presi
dente do partido, Heloisa
Helena (AL) entregará hoje
no Conselho de Ética do
Senado o pedido de abertura
de processo contra o senador

Joaquim Roriz (PMDB-DF),
flagrado ern uma conversa

com o ex-presidente do BRB

(Banco Regional de Brasí

lia) Tarcísio Franklin de
Moura para tratar da divisão
de R$ 2,2 milhões.

Segundo deputados, He
loisa também participará em

Brasília de um ato chamado

"Fora, Renan"; em referência
ao presidente do Senado, Re
nan Calheiros (PMDB-AL).

Sob protestos,
Tony Blair
deixa cargo
após dez anos

O ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, saiu de
sua residência oficial ontem em meio a protestos de manifestantes
contrários à Guerra do Iraque. No Palácio de Buckingham, Blair

apresentou sua renúncia à rainha I;lizabeth !"I. O político trabalhi�ta
deixou o cargo de premiê depois de dez anos.

'\

Entre os manifestantes havia familiares de soldados britânicos
mortos no país. '

Rose Gentle, cujo filho Gordon morreu no sul do lraque, há
três anos, disse que Blair tinha que ter saído antes. "Achamos

que tinha que ter ido há muito tempo e estamos aqui para pedir a
Gordon Brown que mude sua política e retire as pessoas do

lraque", afirmou Gentle.

"Independentemente dos pontos de vista que o povo possa
ter sobre minhas decisões, acho que só existe uma opinião que
se pode ter deles: são os mais valentes e os melhores", afirmou
o ex-premê, no último comparecimento na tradicional sessão
das quartas-feiras de perguntas ao primeiro-ministro na Câmara
dos Comuns.

O ministro das Finanças do Reino Unido e líder nabalhlsta,
Gordon Brown, se tornou ontem o novo chefe do governo.

Gordon Brown é
o novo chefe do

governo britânico

ATAQUE ISRAELENSE
Dez palestinos morreram ontem e 43 ficaram feridos em ataques
israelenses contra o sul e o centro daFaixa de Gaza. As operações

. militares de Israel são as maiores desde que o Hamas tomou o

controle da Faixa de Gaza, há quase duas semanas,

SUPERPOPULAÇÃO
O mundo atingirá em 2008 um ponto em que pela primeira vez a

população urbana vai superar a rural, disse a ONU ontem,
alertando para a necessidade de preparatives. O relatório diz que
até 2030, 5 bilhões de pessoas viverão em áreas urbanizadas.

CICLONE NO PAQUISTÃO
Pelo menos 35 pessoas morreram e milhares tiveram que
abandonar suas casas por causa do ciclone "remyln", que atingiu
na terça-feira, 26, áreas litorâneas do sul do Paquistão,
informaram fontes .oficiais ontem,

.

Data;

3 de julho de 2.M7

(tcfç:l"�m)

Ho-rarm:
!9!30 às 23:00 horas

Local!
Teatro do SCAR
J�doSIlI,SC

Ligue c """:lquira o seu COJlvitc:

(47) 305'H500
(47) 9988·5053

'.
[JGflTHOUSt

��, rn

"',vP;wItm. 711 - 15' Ar';'•• Coru:ro : $;\ .. I»ulo _ �f>

C.vOlHHOIl·h>".If1lln.. 16(,.- h. (II) H13 1m
""""�a.t.nucl'eocmp"'<!UofuL�;br WW'rN diHbu1'r:ncO.c;..Ml!tf
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D{5EN''Ol.''I�['NTO
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BIRTHDAY
É bem nesta quinta-feira que o

boa praça e gourmet de primeira
linha [ulmir José Rozza, celebra
junto dos familiares e amigos,
com toda a pompa que tem

direito, a idade nova.

NOITE MEXICANA
A toda poderosa Nad ilrna
Tavares, comandante do Hotel
Estância Ribeirão Grande do
Norte, cuida dos detalhes para
receber seus convidados, para a

sua Noite Mexicana. Uma festa
temática que faz parte do
calendário do hotel, e acontece

todos os sábados.

ENCONTRO
O empresário Paulo Chiodini,
presidente da ACIJS, está

convidando todos os sócios da
entidade para o 53° Encontro de
Empresários que acontece no

próximo dia cinco.

BIERBUDE
Hoje à noite na Bierbude, a

quinta-feira mais famosa de
Jaraguá, tem agito dos bons com
a banda Engenho Eletro. Já
amanhã, o babado ficá por conta
do excelente cantor Ricardo, .de
Piçarras.

INCLUSÃO DIGITAL
A empresa WEG está
beneficiando em Jaraguá do Sul,
56 escolas e diretamente 20 mil

alunos, através da doação de 250

computadores. A.WEG na era

da inclusão digital. Bola branca!

NAFEIJOADA
O empresário Rogério Cizeski,
dono da Criciúma Construções,
uma das maiores do ramo no

Brasil, que aliás, já começou um
poderoso empreendimento em

Jaraguá do Sul, já garantiu seu

lugar na 6' Feijoada do Moa, em'
agosto. E o babado vai sér

grande! Segundo consta, a

empresa dará show no espaço,
VIP da mais badalada feijoada
do norte de Santa Catarina.

Quem viver verá!

BOMBA
A fonte é segura e aconteceu esta

semana com um político de
peso, muito conhecido na

região. Não é boato, é pura
verdade! Olha só: a esposa
desconfiada com a ausência do
marido em todos os sentidos -

principalmente com os deveres
de casa - começou, indignada,
quase que diariamente, a segui-lo
nas escapadelas noturnas dele.
Mas foi aí que a porca torceu o

rabo! Pensava ela que iria

encontrá-lo nos braços de uma

loura ou morena estonteante.

Dito e feito! O "mandão" foi

flagrado mesmo aos beijos e

abraços com uma rapazola. Eu

estico, mas não minto!

Por Moa Gonçalves - (moagonçalves@netuno,com,br)

POSSE
Na últi'ma terça-feira (26) o empresário e arquiteto Renato Escobar, durante jantar por adesão, no Hotel
San Sebastian, assumiu a presidência do Rotary Club de Jaraguá do Sul no lugar do professorAriovaldo
Xavier dos Santos, o popularArizinho.

O Gerente Comercial da revista NOSSA Armandio do Nascimento e o novo presidente do
Rotary Club, Renata Escobar

Também prestigiaram a posse de Renato Escobar, o 'estilista Márcio Paloschi e a jovem
Paola Matos. Ela, dia 17 de agosto afivela malas para Hannover na Alemanha, por
intercâmbio do Rotary Club de Jaraguá do SuI

FRASE DO DIA

Tomar chope Bark na
Academia do Chope.

"Melhor acender uma pequenina vela
do que resmungar no meio da
escuridão"
Autor desconhecido.

Hoje, é o dia do advogado Rafael Marcatto ser mUito
cumprimentado, porque é bem nesta quinta-feira que ele Corta
o bolo e recebe o merecido coro de parabéns.
**

O meu abraço de hoje, cheio de energias positivas vai para o

radialista da 105 FM, Jailson Angeli, que além de ser Um

competente profissional, é gente do bem e um grande amigo.
**

Quem está mais. feliz que ganso, novo na lagoa é o amigo
MarceloMuller. O motivo da alegria, é que na próxima semana
ele se despede da Câmara de Vereadores. Ele vai assumir o cargo
do OEM, como gerente da pasta de Esporte e Lazer da
Secretaria de Desenvolvimento Regional. Do outro lado I,

deixou tristes os amigos e assessores parlamentares Chico
Hruscka e Marcel Salomon, que já, estão chorando pelos
corredores da Câmara.
**

A leitora assídua da coluna, Priscila Jensen Hohl, de

Guaramirim, está ultimando detalhes para sua festa de'
aniversário, no sábado (30). O frege vai ser dos grandes. No
cardápio, caldo de peixe e muita tainha assada. Deu água na

boca!
**

O empresário Martin Werninghaus, conselheiro do grupo

WEG, para registrar seus 25 anos de vida conjugal corn sua Sisi,
vai movimentar no próximo ano, festa daquelas em Balneário
Camboriú. Os preparativos já começaram.

A DICA DE HOJE É:SESSÃO PIPOCA

DREAMGlRLS
EM BUSCA DE UM SONHO

MUSICAL

com Jamie Foxx,
Beyoncé Knowles, Eddie Murphy

(47) 337·1 7551

3275 2058/99320502

O palestrante Elias Lourenço, ladeado por Yuri Alexei Suárez
Sardinas e Nadilma Tavares, após realizar importante palestra
na ACI]S

www.tropicalmaquinas.com.br

Máquinas de costura, Assistência
Técnica, Peças e Acessórios �bell'arte

" Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




