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FILA EM BANCO, AUMENTO DE TAXAS, BURACOS NA RUA ...

s dramas dos contribuintes e consumidores
tem foi um dia de muitas

erratas e pelo menos uma

'tória para os consumidores e

ontribuintes da região. A

itória foi a primeira
calização feita pelo Procon a

a agência bancária para

tender as queixas das pessoas
ue ficam horas na fila,
quando a Lei exige o

atendimento em 15 minutos

ou em 30, nos dias de maior

ovimento. Ontemmesmo as

aS andarammais rápido. Mas
Assembléia Legislativa, em
lorianópolis, uma dura

derrota para o consumidor: a .

cobrança da taxa de assinatura
básica de telefone fixo será

tida. Os deputados não

conseguiram derrubar o veto

do governador Luiz Henrique
ao projeto de lei que proíbe a

'

cobrança. Os consumidores
também foram derrotados,
lo menos por enquanto,
m relação ao "tarifaço" de

até 307% baixado pelo
Govemo do Estado nas taxas

de 150 tipos de serviços
púbhcos. Alguns deputados
entraram na Justiça, tentando
derrubar as cobranças através

I de uma liminar. Quanto aos

contribuintes municipais, estes
tiveram uma vitória em

Guaramirim, onde os

vereadores aprovaram o

projeto obrigando a Prefeitura
a repor as lâmpadas nos postes
no prazo máximo de 7 dias. A

li
cilade anda às escuras' com
300 lâmpadas queimadas,
segundo a própria Secretaria
e Administração da Pre
eitura. O prefeito 'ainda pode
Vetar o proieto. Em Jaraguá, o

-

mato toma conta de- terrenos
na Ilha da Figueira, mas os

contribuintes só - descobriram
agora porque os pedidos de'
COrte não são atendidos: os

terrenos são da própria
Prefeitura. Já na Tifa Martins,
o problema são os buracos. E
não adianta reclamar porque
llInguém vai tapat
:-------------- • PÁGINAS 3,4 E 5
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Agência central do Besc, ontem ao meio-dia.quando os fiscais chegaram havia nove caixas funcionando

Mato toma conta de terreno da Prefeitura na Figueira Na Tifa Martins, ninguém para tapar os buracos
CESAR JUNKE$

Escuridão de dar medo nas noites de Guaramirim: agora a população espera que a luz volta às ruas
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Igrejâ de Nuestra Senora de Grada, atração turísttca emPuertcllarro

Malwee chega a Pu..
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Ferretti vai aliviar nos treinos

Logo na chegada à Espanha, o técnico disse ao enviado

especial do Correio, Francisco Alves, que não vai poder
fazer dois treinos hoje porque os jogadores estão cansados.
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Lua-de-mel
o impasse está criado.

Enquanto o Sindicato dos
Servidores Públicos de

Jaraguá do Sul reivindica
15% de reajuste salarial, o

prefeito Moacir Bertoldi
oferece 7%. Alega que o

orçamento da administração
municipal - herdado do
governo anterior - não

permite ultrapassar o índice.
A queda-de-braço pode
atrapalhar a tentativa de
convivência pacífica entre

as partes, costurada pelo
próprio prefeito logo após a

eleição do ano passado.
Ainda que Bertoldi tenha
razão e as finanças não

possibilitem reajuste maior, a

imagem do prefeito será

aranhada caso não se

chegue a um consenso.

Os dois lados têm lá suas

próprias razões; entre eles, as
necessidades dos servidores
e as condições financeiras da
Prefeitura. As contas do
sindicato para se chegar ao

FRASES

índice de 15% reivindicado
são mais complexas: a

inflação de 2004, medida

pelo INPC, foi 6,13%; as

perdas salariais do período
11,81%; o reajuste da

categoria, em maio, foi de
8,5%, o que dá uma

diferença de 3%, resultando
em perdas de 9%, e a

entidade sindical quer ainda

ciária, por exemplos, além da
folha de pagamento. Ainda

que o sindicato alegue que
a redução do número de

cargos comissionados -

prometida por Bertoldi -

garante reserva suficiente

para bancar parte do
aumento dos salários dos

servidores, não há como

negar que o prefeito tem

.... A queda-de-braço pode atrapalhar a
tentativa de convivência pacífica entre as

partes, costurada pelo próprio prefeito
5,2% de ganhos reais. Talvez
no momento a matemática

esteja além das possibili
dades. Todavia, não deixa de
ser um direito que deve ser

buscado.
Por outro lado, a adminis

tração tem um orçamento,
com recursos definidos, para
cumprir. Reajustes salariais
têm reflexos diretos em

outras despesas, aposentado
ria e contribuição previden-

demonstrado boa vontade
em buscar o consenso e

disposição em negociar com
a categoria, bem diferente
dos governos anteriores.

Novos rounds estão sendo

preparados para os próximos
dias. Amanhã, o sindicato
discute com os funcionários
a proposta da Prefeitura. Já
a administração prepara a

documentação necessária

para convencer que o índice

é o máximo possível. Aliás,
a intenção do prefeito em

participar da assembléia dos
servidores para explicar os

motivos de oferecer reajuste
de 7% demonstra disposição
ao diálogo e que pretende
conduzir o processo com

transparência. Ainda que
lhe faltem argumentos mais

sólidos.
Se persistir o impasse e

se os dois lados não

conseguirem um meio

termo, a lua-de-mel chega
ao fim. O desgaste na

relação entre as partes
interrompe a tentativa de

aproximação e da nego

ciação. É preciso apro
veitar o clima favorável

para se evitar o confronto,
cujos prejuízos todos
conhecem muito bem.
Além do mais, sindicato e

Prefeitura precisam saber

que estão em jogo também

imagens públicas e [araguá
do Sul.

"Católico, não. Ele é caótico. Você acha que o Lula sabe quem é o Espírito Santo?"

• Dom EusébioOscar Scheid, cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro, o catarinense, um dos quatro brasileiros entre os 117 cardeais que
vãc escolher o novo Papa, quando soube que o Presidente da República chegava a Roma para os funerais de João Paulo II.

c·,

I Fatos & Pessoas I
Fernando Bond

Diários do interior, a
luta pela independência
Os jornais diários do interior

catarinenses assumiram posição de

destaque com a posse, ontem à noite,
na Casa de Santa Catarina, em Brasília,
da diretora do "Correio Lageano" Isabel
algglo na presidência da Associação
Nacional dos Diários do Interior. Para
uma platéia que reuniu jornalistas de
todo o pafs, o governador Luiz Henrique,
senadores e deputados federais, Isabel
fez um discurso firme sobre a

Importância dos jornais do interior na

defesa dos interesses das suas regiões
e de suas cidades. Disse ainda que estes

jornais, a exemplo do Correio do Povo,
são os mais legítimos porta-vozes de
suas comunidades e que devem,
portanto, contar com o apoio das
entidades representativas e dos

governos. Porém, deixou claro que este

apoio passa necessariamente pelo
respeito à independência editorial dos
veículos de comunicação, cuja
'irnparclalldade é fundamental para sua

'sobrevivência e respeitabilidade junto
a leitores e assinantes. O Correio do
Povo transmite aqui votos de sucesso

a Isabel nesta empreitada.

Trêsmilhões
Isabel Baggio disse no seu discurso que "os

jornais regionais são interessados em fatos
locais e da. região onde estão instalados,
além de mais presentes no dia a dia de suas

comunidades, apoiando suas reivindicações
e divulgando as potencialidades regionais':
A ADI/Brasil abrange hoje 150 municfpios
em seis estados brasileiros, com 72 jornais
e aproximadamente 3 milhões de leitores.

Agenda cheia
o Correio do Povo seria representando
ontem na posse de Isabel em Brasflia pelo
diretor Francisco Alves. No entanto,
Francisco acabou antecipando uma viagem
à Europá, onde foi tratar na cidade do Porto

(Portugal) de um convênio para a
constituição do Memorial do jornal, que
completa 86 anos em maio. Depois de

Portugal, Francisco segue para Puertollano,
na Espanha, onde acompanha as partidas da
Malwee pelo Mun�ial de Futsal.

Socorro!
Para se ter uma idéia de como as coisas

andam se nivelando por baixo no Brasil, basta
dizer que ontem se comemorava que Joinville
foi considerada a segunda cidade mais segura
do Brasil para se viver e Florianópolis a quinta
capital mais tranqüila. É um dos resultados da

pesquisa publicada esta semana pela Revista

Época, fruto de um trabalho desenvolvido pelo
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea). Se Joinville é segura e a Ilha tranqüila,
imagine o resto do país ...

Não é bem assim
o secretário da Articulação Nacional,
Valdir Colatto, que já voltou do breve

período em que ocupou uma cadeira na

Câmara de Deputados (é suplente),
disse que não vê incompatibilidade
entre a instalação de um escritório da
cidade de Joinville em Brasília e a

existência de uma estrutura similar na

Casa de Santa Catarina, na Capital
Federal. O assunto foi tema desta coluna
ontem. Para Colatto, Joinville tem

necessidade de uma representação
própria pelo volume de projetos e

convênios que precisa aprovar em

Brasília.

Façam seus jogos
Com assunção do baixo clero na Câmara
de Deputados, não será difícil a

aprovação, ainda este ano, da liberação
dos cassinos no país. A idéia é dar sinal
verde para algumas cidades litorâneas
de grande movimento turístico,
estâncias e resorts. Ontem, em
Florianópolis, o presidente da Codesc

(empresa que controla jogos e leiterias
no Estado), lçuriti Pereira da Silva
dava a aprovação como certa. No Estado,
a primeira cidade onde seria liberado o

jogo seria Balneário Camboriu, onde os

cassinos clandestinos foram
denunciados recentemente.

Resta saber como será a reação dos
setores conservadores, leia-se aí a Igreja
e não apenas a católica. fbond@ibest.com.br

J:!im2r
Francisco Alves

Éditor-Chefe
Fernando Bond

_ CORREIO DO POVO
Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
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Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo 12,

fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de

fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem corno as

correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Valorizar a profissão de jornalista
para valorizar a sociedade

Jornalistas domundo inteiro, de países ricos ou pobres, de países mais
ou menos democráticos, trabalham para levar à sociedade um bem precíon
a informação. Nesta tarefa - que a cada dia ganha mais importânciae
cria mais influência no metabolismo social - a atividade profissional
do jornalista produz interpretação da realidade, indução de intenções,
vontades, comportamentos e valores. Em cada sociedade, os jornalistas
ajudam a produzir cultura, a constituir ou a desconstituir movimentos
coletivos, a legitimarou questionar as relações de poder estabelecidas. São,
portanto, profissionais que cumprem uma relevante função social.

Neste dia 7 de abril, dedicado a homenagear o profissional jornalista, a I

FederaçãoNacional dos Jornalistas e os Sindicatos de Jornalistas de todo o I
Brasil chamam a atenção da sociedade para a necessidade imperiosa de

.

valorização da profissão e do profissional jornalista. Tal valorização, necessária I

em função dos constantes ataques que a profissão tem sofrido em nosso país, I
beneficianão apenas os profissionais,mas todá a sociedade.Não há democracia
sem liberdade de imprensa e não há liberdade de imprensa sem jornalistas.

A valorização do profissional jornalista passa pela valorização de tadl>
os trabalhadores, a partir de políticas de defesa dos direitos trabalhistas eda (

garantia de condições de trabalho adequadas, que incluam emprego, salários

dignos, proteção àsaúde e relações trabalhístasrespeítosas,Mas estavalorizllçál I

precisa, também, atender às especificidades da profissão.
A profissão dos jornalistas tem sido, nos últimos anos, amais atacada no

Brasil e em muitos outros países. Um movimento.mundial dos grande!
conglomerados de mídia querdesregulamentar a atividade profissional onde
é regulamentada e impedi-la onde ainda é inexistente.

No Brasil, a regulamentação da profissão, uma conquista de quase 10

anos, está ameaçada por uma decisão judicial queelímina a exigência da

formação de nível superior para o exercício do jornalismo. A decisão, de

apenas uma juíza, está em vigor desde outubro de 2001, apesar do recum

ínterposto pela Fenaj. Inexplicavelmente, o recurso ainda não foijulgado
pelo TribunalRegional Federal de São Paulo - 3ªRegião, no qua(ttamitaa
ação que tenta desmontar a regulamentação profissional, tirando-lhe umde
seus pilares: a necessidade de uma sólida .formação teórica, técnica e,

especialmente, ética.
NoDia doJornalista, aFenaj e os Sindicatos de Jornalistas reafinnamsua

defesa da regulamentação da profissão, lembrando que a lei em vigor no
Brasil precisa seraperfeiçoada.Alémdamanutenção da exigência da fonnaçál
de nível superior para o exercício do jornalismo, defendemos a criação do

Conselho Federal dos Jornalistas que, a exemplo dos demais conselhos
profissionais existentes no Brasil, deve garantir à categoria a auto·

regulamentação de sua profissão.
A proposta de criação do Conselho foi covardemente derrotada sem

nenhum debate na Câmara dos Deputados, mas continua sendo uma

prioridade nomovimento nacional dos jornalistas.O Conselho será o mail.
importante instrumento de valorização profissional e também, um valioso

,

mecanismo para o aperfeiçoamento da prática jornalística. Será o órgão de

defesa dos jornalistas e o fórum no qual as questões éticas do exercício do

jornalismo serão discutidas e consensuadas. Portanto, a regulamentação da

profissão, aperfeiçoada com a criação do CFJ, interessa aos jornalistaS e

também a toda a sociedade. O bem protegido é a informação, objeto da

atividade do jornalista, mas, acima de tudo, um bem social.
Para que, de fato, a informaçâo seja tratada como umbem social- e não

como uma mercadoria ou como moeda de barganha nas negociações dos

mais diversos interesses alheios ou, o que é ainda mais grave, contráriOS ao

interesse público -, a profissão de jornalista precisa ser valorizada e fortalecida

Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina

Fenaj - Federação Nacional dos Jornalistas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA,7 de abril de 2005 POLíTICA 13 li

�MAURrLlO DECARVAlHO-----------------------------------------�-------------------

f... Claro!
Iouando o vereador Afonso Piazera

'(sem partido) diz q�e não prete,nde ser

secretário de Planejamento esta sendo

verdadeiro.
Como engenheiro da Prefeitura ganha
RS 3.395,00 e como vereador RS

5.942,00; num total de RS 9.347,00. Se

optar por ser secretário,
terá de abdicar

da vereança, a Constituição não

permite acumular os ,c�rg�s públicos.
O salário de secretario e de RS RS

7.691,00, então é melhor continuar

sendo engenheiro e vereador. Funções

legais e conquistadas por competência.

� Só pra lembrar
o Inciso XXXIII, do Artigo 5° da

Constituição Federal, diz: "Todos têm

direito de receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular,
coletivo ou geral, que serão prestadas
no prazo da lei, sob pena de respon
sabilidade, ressalvadas aquelas cujo
sigilo seja imprescindível à segurança
da sociedade e do Estado':
É uma lógica cartesiana. Afinal, a popu
lação que paga todas as contas das

administrações públicas tem todo
direito de saber onde e como é aplicado
o dinheiro oriundo dos impostos.

� Divergências
A desfiliação do primeiro suplente de
vereador pelo PT de Guaramirim,
Caubi Pinheiro, é parte de um capítulo
da novela petista Articulação de

Esquerda x Campo Majoritário, com
uma boa dose de drama pessoal.
Pinheiro (Articulação de Esquerda) saiu
disparando no governo federal e nos,
companheiros
da outra ala, como o deputado Dionei
da Silva. É mais uma demonstração de
vaidade do que protesto contra

mudanças de rota. Deve ir para o PSOL

do senador Geraldo Mesquita.

� Crítica
o vereador Evaldo Junckes, o Pupo,
do PT de Guaramirim, foi à tribuna da
Câmara de Vereadores na terça-feira
para criticar a instalação da Casa da
Cultura em um imóvel alugado a RS
700,00 por mês. Lembrou que a

Prefeitura adquiriu recentemente o

prédio da estação ferroviária,"que não

está sendo usado" e que no Centro

de Educação de Jovens e Adultos
existem oito salas vazias.
"Ao invés de pagar aluguel, a

Prefeitura deveria' usar os espaços
públicos ociosos'; sugeriu.

� Jurisprudência
Desembargadores da 11 a Câmara

Cível, do Rio de Janeiro, consideraram
inconstitucional a lei aprovada pela
Assembléia Legislativa que obriga as

agências bancárias daquele Estado �
atenderem os clientes em, no máximo,
20 minutos.
A decisão do tribunal carioca pode
refletir em Jaraguá do Sul em relação à
Lei Municipal 2.695, que estabelece

tempo para o atendimento bancário. Se
os bancos recorrerem, com certeza,

ganharão. Se é inconstitucional no Rio
de Janeiro, também é em Santa Catarina.

VITÓRIA DO CONTRIBUINTE

1 Prefeltura terá sete dias para
onsertar iluminação públicaIiI

�:

.e

,ai

�St
as qAROLlNA TOMASELLI
os

depois de receber a solicitação terá
sete dias para fazer a reposição. Caso

Projeto foi aprovado não seja cumprida a lei, c�berá à

Câmara tomar as providências
,a ela Câmara, mas deve legais.
�� er sancionado pelo O vereadorEvaldoJoão [unckes

lJIí', �refeito para vigorar
afirmou que a população tem sido

� 'I freqüentemente prejudicada pela
ia I falta de assistência e lembra que a

I GUARAMIRIM - A Câmara de taxa do Cosip (Contribuição para o
os ereadores aprovou o projeto de lei Custeio do Serviço de Iluminação

ue institui um prazo de-setedias ", Públíéarvem sendnrecolhida pela
ata quéra Prefeitura faça a" Prefeitura. Segundo ele; os bairros
posíçãodaslumináriasqueimadas 'mais afetados oãd"Ja'ctJ'jAçu,
os postes. A proposta de autoria Bananal do Sul, Corticeira e

10
mo vereador Evaldo João Junckes inclusive o centro. "O problema era

� IPT), aprovado em segunda sempre o descaso. As pessoas

rotação na terça-feira, precisa ser ligavam e não eram atendidas.
1ancionada pelo prefeito Mário Agora eles vão ter que cumprir a

$érgioPeixer (PFL) para entrar em lei", disse.
'gor, Se Peixer rejeitar o projeto, o O secretário de Adrninis-
etoain:da poderá ser derrubado na tração e Finanças, Jair Tomelin,
âmara. disse que a Prefeitura tem

Hoje, não há uma exigência conhecimento sobre os problemas
egal quanto a prazos para que a na iluminação pública. Ele

I
refeitura faça consertos na informou que o último levanta-
uminação pública. Se o projeto for menta realizado para compra de
catado pelo prefeito, qualquer materiais, em fevereiro, apontou
orador residente em rua onde mais de 300 lâmpadas quebradas
enhafaltade luz nos postes poderá ou queimadas. "Ano passado
olicitar a reposição das lâmpadas. tivemos dificuldades de orça-
morador só precisará preencher menta e esse ano começou sem

um formulário e anexar cópia do secretários, que só foram nome-

PF e entregar na Prefeitura, que adas em fevereiro e precisaram

,0,

Sessão da Câmara que aprovou o projeto da iluminação pública

tomar pé do assunto", justificou,
Segundo ele, o processo de

licitação, que já havia sido aberto
em fevereiro mas apresentou
,problemas em uma das empresas
inscritas, foi aberto novamente e
em 15 dias terá o resultado,
Tomelin também disse que há
duas semanas a Prefeitura
recebeu os materiais. "Estamos
colocando as lâmpadas, mas não
dá para colocar o sistema de

iluminação na cidade inteira.

Gastamos 90 mil por mês e a

arrecadação é de 60 mil".

VOTAÇÃO - Votaram a favor
do projeto, além de [unckes, os

vereadores do PMDB João Deniz
Vick, Maria Lúcia Richard e Osni

Bylaardt. Foram contrários os

vereadores LuizAntônioÇhiodini,
Belmor Bernardi, Jorge'Feldmann
e Alcibaldo Germann, todos do Pp,
partido da base do prefeito.

ancada do pp quer derrubar o "tarifaço" do governo estadual

FLORIANÓPOLIS - A bancada
o pp ingressou com duas ações
fara impedir o aumento de
ncargos de serviços públicos
elo governo do Estado, que
ubiu em até 307% as taxas de
50 tipos de serviços. Os

,
eputados [oares Ponticelli e

�ntônio Carlos Vieira

Incaminharam
ao Tribunal de

(�ti�a, na, terça-feira, uma Adinçao DIreta de Inconstitu

fionalidade) para tentar der-
,I �ub

II'
ar as cobranças através de

lm'
_

ítar, Também protocolaram
[na Assembléia Legislativa um

IproJeto para revogar integral-

I�ente a Lei 13.248, de 29 de
ezembro de 2004, que aumen
tou a
r s taxas estaduais.

'P' Segundo o líder do Pp, Joares

! Onr m.

,

lCe 11, toda.lei que trata de
lrlbu '

tos ou impostos para o

:gOvern d '

lJ}-,
o eve ser publicada no

larto Oficial um ano antes de
,i

iniciar a cobrança. O deputado
afirmou que a lei do "tarifaço"
só foi publicada em 12 de janeiro
deste ano, mas as novas taxas já
estão sendo cobradas desde 10 de

janeiro. "Isso justifica a Adin, pois
essa cobrança só poderá ser

efetuada a partir de janeiro de

2006, quando o fizer um ano de
sua publicação", garantiu,

O PP espera que o Tribunal

,conceda a liminar para que os

usuários que já pagaram os novos

preços dos ser-viços sejam,
ressarcidos. Na opinião de Vieira,
o fato dos serviços não serem

"caros" não justifica os aumentos

'abusivos. "Uma c'arteira de

identidade, cuja primeira via

antes era gratuita, agora custa R$
11. A segunda via, que antes

,

custava R$ 4, agora aumentou

para R$ 18. Isso, sem falar do
licenciamento de carros, cuja
tarifa pulou de R$ 13 para R$ 42",

criticou Ponticelli.
Para mobilizar a população e

pressionar o fim do tarifaço, os

progressistas também lançaram a

campanha "Todos contra o tari

faço", com a distribuição de
abaixo-assinados em todo o

Estado, "Queremosmotiva; a po
pulação e também estimular o,
surgimento de moções nas

câmaras municipais, a fim de

pressionar os seus representantes na
Assembléia Legislativa para que

aprove o nosso projeto, que pede a

revogação de uma lei absurda",

• O PP espera que o

Tribunal conceda a liminar

para que os usuários que
já pagaram os novos

preços dos serviços sejam
ressa rcidos.

• Para mobilizar a

população e pressionar o

fim do tarifaço, os
progressistas também

lançaram a campanha
"Todos.contra o tarlfaço:

Expedição de certidão de antecedentes

Expedição de auto de vistoria policial
Expedição de atestados

Expedição de certidão

Emissão da Carteira Nacional de Habilitação

R$ 5

R$ 5

R$ 5

R$ 5

R$41
Emissão da 2a via da Carteira Nacional de Habilitação R$ 53

)

I

Cobrança de taxa de assinatura �
de telefone mantida no Estado :1

FWRIANóPOUS .;A cobrança da apenas o Distrito Federal conseguiu 1

taxa de assinatura básica de telefone "livrar a população dessa cobrança, 1
fixo serámantida emSanta Catarina. derrubando o veto do governador do i
Ontem, aAssembléiaLegislativanão Distrito Federal". "Se derrubarmos ,
conseguiu derrubar o veto do este veto, poderemos promover um)
governador LuizHenrique ao projeto efeito dominó, que pode se estender
de lei que proíbe a cobrança da taxa, a todas casas legislativas do país", 1
mesmo com a pressão popular e os disse.

apelos dos parlamentares daoposição. O líder dogoverno, deputadoJoão!
Paraderrubar oveto eramnecessários Henrique BIasi (PMDB), disse que é;
21 votos, mas apenas 19 deputados uma obrigação, constitucionalmente'
foram favoráveis. Apoiaram o veto imposta ao governador, vetar projetos 'l

do governador 14 deputados. que ferem a Constituição Federal,
O projeto de lei que acaba com assim como ocorreu com o eX-Ia cobrança da taxabásica de telefone governador Esperidião Amin. "O

fixo, de autoria do deputado Paulo projeto voltou a esta Casa e o I'Eccel (PT) e assinado pela bancada parlamento derrubou lo 'Véto,
petista, foi aprovado no final do ano I Entretanto, Amin entrou com uma 1

pa1fll'2lq"eq,�t�ç[tp;f'f�i{Heririqu� c-,

àÇ'ãSdlf'e't�ae'iritonstit�tib7tíiMaae I
n6-ihíd6 do ::ili.ó. Eccel argi.llnenh::íu '"

é co�egUiu âeITub�r a i�i."IS�6 dé�a I
que esta seria uma ótima claro que esta não é uma questão I

I

oportunidade do parlamento política e sim que não é possível, em]
catarinense iniciar a derrubadadesse nenhum governo, simplesmente,
tipo de cobrança. Segundo ele, rasgaraConstituição Federal".

-

Luiz Henrique vetou projeto por ser inconstitucional

Está no ar o Novo Portal Marista,
com a missão de aproximar...

Preocupado em oferecer melhor atendimento à comunidade
educativa, o Colégio Marista São Luís reformulou o seu veículo de

comunicação na internet. Agora, educadores, educandos, pais e

funcionários Maristas contam com áreas exclusivas e serviços
personalizados.
A página principal do Portal Marista - www.marista.org.br-.projeta
às diversas áreas de atuação da Instituição. A partir dela, todos podem
se manter informados sobre as ações dos Setores Educacional,
Pastoral,Social eVocacional.
Outra inovação do Portal Marista é o EscolaOnline, um espaço que
reúne ferramentas especiais para cada segmento do Colégio. Nele,
os serviços foram reorganizados com base no perfil e nas

necessidades das pessoas, sendo distribuídos da seguintemaneira:
Seção Educação Infantil, 1 a a 4a

série, 5a a 8a série, Ensino Médio,
Educadores, Pais e Adminis

tração.
O design moderno torna a

navegação mais agradável e
novas ferramentas interativas e
educativas foram criadas para CaLE'�GIO MARIST'Afacilitar o dia-a-dia da . I,

Comunidade Marista. id·iliJ.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Grandioso Torneio de Sinuca

Local: Bardo Trevo emMassaranduba
Data: 09/04/2005
Valor: R$ 20,00 individual.

PREMIAÇÃO
1 ° LUGAR: 1 boi de 10 arrobas
2° LUGAR: 1 porco cf 100 Kg
3° LUGAR: 1 porco cf 80 Kg
4° LUGAR: 25 Kg de costela
5° LUGAR: 25 Kg de Frango

Início às 18h

Inscrições abertas até 00:00

Haverá serviço de bar e cozinha.

Informações: 379-5182.

Comunicado
Apae de Guaramirim agradece o apoio das Empresas abaixo, que
gentilmente contribuíram com a campanha"AMIGOS DA APAE';fazendo
doação de faixas:

- Lojas Elmar;
- Krüger's Modas;
- Tabelionato Bartel;

- Rildo Albuquerque;
- La Madre;
- Maker Und. Com. De Malhas Ltda.

Grato, Ângelo da Silva - Presidente da Apae

Guaramirim, 7 de abril de 2005.

I PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

I SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

MUNICIPAL
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO

DIVISÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE
TRANSPORTE ESPECIAL

i O Diretor da Divisão. de Trânsito e Transporte, no uso

I' das suas atribuições legais, conforme a legislação
municipal, FAZ SABER que tiveram os seus alvarás
cassados junto ao município as pessoas físicas e

I jurídicas a seguir relacionadas, em função do NÃO

,I
'i

comparecimento para adequação aos Termos da Lei

Municipal n° 3074/2002.

I

I
i
i

l
0 Arlindo Flores da Silva - CPF 310.565.639-15

0 Luiz Hamilton Piotto - CPF 850.079.519-00

0 Luiz HenriqueTomazelli - RG 2.983.175

0 VantuirCardoso - RG 2.515.995-0

0 Valdemar Pereira - CPF 498.879.049-53

0 ManhathanTransportes Ltda - CNPJ 02.189.712/0001-26

0 Vantras Com. Peças, Repr.eTransportes Ltda CNPJ 86.789.666/

0001-96

Jaraguá do Sul, 31 de março de 2005.

SERGIO ZAPELLA

Diretor da Divisão deTrânsito eTransporte

DEFESA DO CONSUMIDOR

Com fiscalização do Procon, os
bancos melhoram atendimento

MARCIA BENTO

� Bastou o Procon

começar a fiscalizar

para as primeiras
agências se ajustarem

o procedimento dos fiscais é nas agências causadas geralmente
simples. Eles entramnobanco, pegam pelo número insuficiente de caixas

a senha. Conferem se o horário para atender.
marcado eletronícamenre está certo ALeimunicipal 2695 de 2ClOJ diz
e esperam até ser atendidos por um que os bancos devem oferecer ao
caixa.Quando o número da senha é cliente senhas de atendimento. Nos
chamado,marcamo tempo de espera dias normais o prazo de atendimento
epegamurnvistocomo caixa.Assim, é de 15 minutos. Nos dias de maior

agindo como clientes comuns,os movimento, entre 5 e 12 de cadamês,
fiscais esperam resolver de uma vez é ampliado para30minutos.
por todas urna.das reclamações_que._._ _O Procon não tem'nenhuma
faz tocar o telefone doProcon: as filas . queixa registrada,mas recebe ligações

}ARAGUÁ DO SUL - Clientes de
bancos de Jaraguá do Sul estão rindo
à toa. Ontem eles foram atendidos

por vários caixas e ficaramna fila, no
máximo, pelo tempodeterminadoem
Lei: 30 minutos. Este foi o primeiro

.

resultado do início da fiscalização
permanente aosbancos peloProcon,
que começou pelo Besc, o campeão
de reclamações na cidade. Mas foi
emoutrobanco,oHSBCqueosfscaís
encontraram a primeira irregularida-
de: a agência de Jaraguá não fornece Os fiscais do Procon checam quanto tempo leva o atendimento no Besc; a fiscalização continua
senhas aos clientes.

de pessoas que não estão satisfeitas
com o atendimento.Mas ontem, na

agência do campeão de reclamações,
o Besc, estava tudo certo: a equipe
do Procon que foi até a agência
central e constatou o atendimento

regular. O banco .estava com nove

caixas atendendo ao público à uma

da tarde. "O banco tem 17 caixas

trabalhando direto nos dias demaior
movimento", garante o gerente geral
Nurima Garghetti. Mas ele admite

que ouve reclamações sobrei
atendimento. "Não é sempre, Im!

acontece, principalmente no dia I�
que concentrao pagamento de vári&
contas". OgariAntônio Cordeirooo
Santos, de 51 anos, recebe o pago·
menta pelo Besc, e gostou do ateml·
menta de hoje. "Hoje foi rápidoja
no mês passado fiquei mais de dllai

horas na agência", disse. O Procon,
vai intensificar a fiscalização a partiIl
de segunda-feira, commais trêsflscail

Núcleo propõe novas normas para salão de cabeleireiras
}ARAGUÁ DO SUL - A maioria

dos 600 salões de cabeleireiras de

Jaraguá do Sul não tem sequer

registro naPrefeitura.Namaior parte
dos casos, as donas não têm

condições de pagar as taxas exigidas'.
Mas agora oNúcleo de Cabeleireiros
da Acijs-Apevi (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul e Associação das Micro e

Pequenas Empresas do Vale do

Itapocu) quer a aprovação de uma
Lei municipal que regulamente o

funcionamento de salões de beleza
e estética. Para isso, entrou em

contato com a vice-prefeita,
Rosemeire Vasel, e como assessor de
Governo Carlos Alberto Dias. As

sugestões para a elaboração da Lei
foram feitas dentro do Núcleo.

A nova Lei deve orientar os

profissionais que trabalhamem salões

para evitar a contaminação dos
clientes com fungos e vírus como a

hepatite e até aAids. Os salões vão
terque esterilizar instrumentos como
escovas de cabelo, tesouras e alicates.
A profissionalização, com cursos de

aperfeiçoamento assim como a

adequação do espaço de trabalho,
também está na proposta de Lei.

A coordenadora do Núcleo,
Solange Okopnik afirma que a

medida não vai impedir que os

estabelecimentos funcionem. "É
apenas uma forma de regulamentar
a nossa profissão e com isso ter

também a fiscalização para que os

clientes sejambeneficiados", disse.
A possibilidade da adoção dessas

Na Ilha da Figueira, os moradores da Rua Aleixo Dellagiustina
já ligaram para a Ouvidoria da Prefeitura três vezes para que seja
cortado o mato alto do terreno baldio. Matilde da Graça, vizinha
do terreno, disse que a família que morava ali foi indenizada

pela Prefeitura para que uma rua fosse aberta. "Se este terreno

fosse nosso tinha que estar limpo, mas como é da Prefeitura eles
nem vem ver'; disse Matilde.

medidas pegou de surpresa muitas

cabeleireiras.
Leonida [ukes Tits trabalha há

17 anos e acha que a Lei pode serboa
para quem ainda vai começar napro-

fissão. "Será que eles querem quede·
pois de todo este tempo eu vOltep�
sala de aula?". Ela lembra ainda UIIIí

outra questão: "E quem já tá se a(X}
sentando? Vai ter que se adaptar/".

- Quem trabalha na área deve ter curso legalmente reconhecido
.

de: cabeleireira e barbeiro, no mínimo 400 horas; manicure e

pedicure, no mínimo 117 horas; estética facial e corporal, no
mínimo 290 horas.

- Alvará de localização como profissional autônomo e Alvará Sanitário.

- Os Bombeiros devem vistoriar a instalação elétrica, uso de gás,
extintor e demais situações que possam oferecer risco.

I� Separação do local de trabalho e residência, banheiro exclusivO
,

para uso de funcionários. Paredes, pisos e superfícies com

revestimento resistente a produtos de limpeza e desinfecção.

.

Quem precisa usar a Rua Irineu Franzner, na Tifa Martins,já sabeo

que vai ter que enfrentar: buracos, lama e vários problemas que
ficam mais evidentes quando chove, como bueiros entupidos e

�

alaqarnento. Os moradores reclamam também do mato que cresce.
A principal reclamação é com relação às crianças que estudam n:
Escola municipal Jonas Alves, que ficam com a roupa' toda suja pO
causa dos carros que passam pela "buraqueira" e espirram lama.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PREjuízo

Vendedores de caldo de cana
I enfrentam crise econômica

CESAR JUNKES

I MARIA HELENA DE MORAES
HI, Rl,' '��=-- _

�

l. Vigilância Sanitária

�nuncia novas regras
� convênio para
r�bertura de crédito
l
J
I }ARAGUÁ00 SurjGUARAMIRlM _

iA
Vigilância Sanitária do Estado

anuncia hoje as novas normas

elaboradasemconjuntocomaAnvisa

(Agência de Vigilância Sanitária

I,Nacional) e os produtores de cana de
�Ílçúcar para a liberação da venda de

r;caldo de cana em todo o Estado. As

trovas regras passam avalerem todo o

�'faís. Mesmo assim, o barbeiro que

tlont3minou pessoas com o Mal da

�hagas também é responsável pela
crise econômica dos vendedores de Josué Jorge diz que prejuízo chega a 90% do faturamento mensal. Ele pergunta: "O que eu vou fazer?"

caldo de cana da região e pelo fim das chegava a 200 copos pordia. que custouR$ 2mil e foi comprada a caldo por dia, aR$ 1,25. Ele também
"roças de cana de açúcar. Alguns A comerciante Loiva Bender prestação. "Mesmoquandoaproibição tem uma roça de cana de açúcar, que
':'comerciantes jádecidiramabandonar Martinato vendia 30 caldospordia, a terminar, não pretendo mais vender estáencalhada. "Tenho canaplantada,Lo negócio. Em 17 dias de proibição de R$ 1. Junto com o caldo, o cliente caldo de cana", afuma. para 10mil caldos", lamenta.Odono
,rvenda de caldo de cana, os garapeiros consumia também salgadinhos, Oproprietário do pontodevenda da Lanchonete Alaska, Inésio [ones,� "'amargam prejuízos que, em alguns sorvetes eoutrasbebidas. Desde queo chamado "Caldo de Cana", Jusué pagava um funcionário sópara raspar
"casos,

.

representam 90% do caldo foi proibido, o movimento [orge.nãopretendedesistinrns afirma acana.Instaladonccentrodejaraguá
"fannamentomensal. Mesmo depois diminuiu bastante. Há cinco meses

que nunca enfrentou uma crise tão doSul, [ones está comduasmáquinaslli Ilda abertura dos postos de venda, os dona da Verdureira Bender, em . forte em oito anos às margens daBR- paradas e um prejuízo calculado emlli "comerciantes temem adiminuiçãodo Guaramirim, ela aindanem terminou. 280, também emGuararnirim. Jorge R$ 2mil.

")�::'c_o_n�su_m_o_q_u_e,_e_m_a_l_gu_n_s_p_on_t_o_s_,__d_e_p_a_ga_r_a_m---,---á_q_uIDa_'_d_e_m_o_er_c_ana_,d_12_'--,q,-�e�v_'e_n�dia_'_c_e��c_a_d.L'e_'2_OO_c,_.oz._po_s_d_e_-"-,-,-,-""-,-,-=,-,-",--,,-,--,-,,-,-,,--,,,--_,,,,,,o_._',1",,'_

Para conscientizar os alunos sobre a importância de manter

uma vida saudável e comemorar o Dia Mundial da Saúde (que é

hOje), o Sesi (Serviço Social da Indústria) mobilizou os alunos do
ensino médio e dos cursos técnicos para debater o assunto. Entre
as atividades, colagem de cartazes para mostrar a todos o que
representa o verdadeiro sentido de ter saúde, como a sensação
de alegria, ter amigos e ler mais.

Os participantes da equipe do projeto "Meu Lugar" estiveram no

auditório da Amvali para fazer oficinas de "análise da realidade': O

objetivo é buscar diagnósticos regionais. A próxima etapa é colocar
na prática a estratégia adotada para mobilizar e capacitar agentes
do desenvolvimento, mapear problemas e potencialidades e

apresentar soluções. O "Meu Lugar" é um Programa das Nações
Unidas (ONU) para o Desenvolvimento Territorial.I�

[,Conclave para escolher o novo Papa vai começar no dia 18
I i DA REDAÇÃO - o Conclave, da Igreja Católica, o espaço do organizarreuniõesna Casa de Santa Até hoje, o resultado da votação
I reunião que elegeráo sucessordeJoão conclave se estenderá por toda a Maria, onde moram, e realizar as dos cardeais reunidos noConclave,
IPaulo li, começaráno dia 18deabril, cidade do Vaticano, anunciou votaçõesnaCapelaSistina.-Emoutra no interior do Vaticano, era anun-

I' decidiu ontem

o. Colégio
dos monsenhor PieroMarini, mestre de medida inédita, a eleição do novo ciada com a queima dos votos dos

�ar�eais, conformeOGloboOnline. cerimônias das celebrações pontífices. p apa ser á anunc iad-a p e 1 a religiosos em uma lareira na Capela
! altlClparndareunião 117 cardeais, Talmodificação foi aprovadadurante tradicional fumaça branca e Sistina. Quando um novo papa é
que continuarão juntos até que seja o papado de João Paulo II e será também pelos sinos da Basílica de eleito, da chaminé daCapela Sistina

I' escolhidournnovoPontífice.Durante implementada pela primeira vez. SãoPedro, dissemonsenhorMarini. sai uma fumaça branca, quando não

[lOpapado deJoão Paulo II foram feitas Segundo as novas normas, os O badalar dos sinos do Vaticano há consenso, os votos são queimadosI �danças no procedimento do cardeais reunidos para o Conclave anunciou amorte de João Paulo II junto com um produto quúnico, oI' nclave. Pelaprimeiraveznahistória poderão ocupar lugares diferentes, no último dia 2 de abril. que produz uma fumaça negra.

CORREIO ECONÔMICO
A11pendura"do Governo Lula
Para os Estados brasileiros hoje a exportação de produtos primários
e semi-elaborados é um péssimo negócio. As empresas quO
fazem este negócio são isentas do ICMS e do IPI e os Estado§
deveriam ser ressarcidos através de um fundo administràdo pelo
Governo Federal. É o que diz a Lei Kandir (1977). Mas como lei
neste país é feita para ser desobedecida, o Governo Lula
simplesmente se faz de surdo à gritaria dos governadores: dos
US$ 32 bilhões de dólares exportados no ano passado, apenas
R$ 3,9 bilhões (em reais, mesmo) foram devolvidos aos caixas
estaduais. A compensação deveria ser de R$ 14 bilhões, o que
significa que o Governo Lula tem uma "pendura" R$ 10,1 bilhões
com os Estados. Santa Catarina está entre os mais prejudicados. E
a conta vai ficar maior: ontem os bancos reviam o valor do saldo
comercial deste ano de US$ 30 bilhões para US$ 34 bilhões.

A explicação
"Nos anos 70, o Brasil
investia 1,8% do PIB na

infra-estrutura de transporte.
Depois, caiu para 1 %. A

Constituição acabou com o

recurso vinculado e os
, investimentos foram para
0,3% ao ano e, no governo
Lula, para 0,1 %': Do

professor Paulo Fleury, da
Coppead, na coluna de
Miriam Leitão, ontem em "O
Globo':

Mico crônico
A falta de infraestrutura no. país
pode ser o fiel da balança para
a reeleição de Lula. Veja só: boa

parte do PIB passa pela Régis
Bittencourt, que liga São Paulo
a Curitiba. Perto da divisa dos
dois estados caiu uma ponte
no ano passado e agora, r

todo O dia, há interrupção no

tráfego. Para se ter uma

idéia, o jornal "Folha de S.

Paulo'; que sempre chegou
cedo a Jaraguá, agora atrasa

em vários dias da semana.

Isso porque é jornal, um
produto mais "leve': Agora
imagine transformadores,
motores, automóveis,
eletrodomésticos ...

São Chico
A movimentação de cargas
no mês de março alcançou
a marca registrada no mês
de setembro do ano

passado, 659.767 toneladas,
até então o maior na

história do porto de São
Francisco do Sul. A

movimentação, no mês

passado, foi de 732.858

toneladas.

Próxima notícia,
o Vice José Alencar está

empurrando a Varig para o

presidente da Gol,
Constantino Jr. Os dois são

mineiros e se entendem.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br,

I INFORMATIVO
ACIJS APEVI

M$lI[!AÇWDAS_f

ff��íJI)
VAJL.íJI) /W't!W

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE JARAGUA 00 SUL

� Jaraguá do Sul proposto para piloto
nacional do projeto cidades solidárias
Solidariedade. Esta é a palavra-chave da proposta que o Fórum de
Líderes Sociais está lançando e que tomou Jaraguá do Sul como projeto
piloto nacional, pela sua mobilidade empresarial e comprometimento
com as questões sociais e fndice de Desenvolvimento Humano - IDH -

elevado. Braço do Fórum de Líderes Empresariais da Gazeta Mercantil, o
Fórum de Líderes Sociais, criado há doi-s anos, reúne 60 empresários
brasileiros e lançou, na segunda-feira, dia 4 de abril, em Jaraguá do Sul,
durante a plenária da ACIJS e APEVI, o Projeto Cidades Solidárias. O

jornalista Dirceu Pio, Diretor Executivç do Fórum, fez a apresentação do

projeto que tem por objetivo envolver as cidades bem classificadas no

ranking do IDH, apoiando a progressão do IDH de outras com baixa
classificação. "Jaraguá do Sul é um exemplo perfeito de solidariedade, de
associativismo e de projetos bem sucedidos na área social, através de

parcerias entre a iniciativa privada, o poder público �-a sociedade

organizada'; ponderou, ao justificar a escolha, A cidade está classificada,
em trigésimo lugar no ranking dos 5.512 municípios brasileiros e Santa
Catarina é o segundo estado de melhor classificação no Brasil, no fndice
de Desenvolvimento Humano, que é um indicador criado pela ONU há
cerca de 15 anos para medir o real avanço social dos povos, na medida
em que o indicador tradicional, o Produto Interno Bruto per capita
mostrava-se insuficiente. O IDH é medido pela longevidade (expectativa
de vida ao nascer), educação (índice de analfabetismo, taxa de matrícula
em todos os níveis de ensino) e renda (PIB per capita e paridade do

poder de compra). A idéia central do Projeto Cidades Solidárias é mobilizar
as cidades com alto IDH para ajudar cidades com baixo índice de
desenvolvimento humano, criando-se um grupo básico de trabalho

que vai planejar as operações a partir da escolha do município-alvo.
A ACIJS, de acordo com Guido Jackson Bretzke, Vice-Presidente para
assuntos da Indústria, que presidiu a plenária, apóia a proposta do
Fórum de Líderes Sociais do Brasil e a levará para discussão da Diretoria.
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HUMANA URGENTE:
12 anos de seriedade,
Competência e muito trobolhol

nhando as demandas
idade de colocação de

. depois, suprir
'rio; s�guido
trabalho, o

Ao completar seu décimo segundo aniversário, a HUMANA
URGENTE sente-se orgulhosa por contar com uma equipe de
profissionais competentes, éticos, responsáveis e acima de

tudo, que respeitam a individualidade de cada pessoa e de
cada cliente, Não é por acaso a origem do seu nome, que em

função das necessidades do mercado passou a ser denominada
HUMANA URGENTE.

',- cA histdrio da emp
de nossos clientes: pri

I, mão:"ôe:-obra a.'
,

. .

I o processo'p
pela' área' m
ambul

nvolvido na região
Em 1999 surgiu a f
na área de terce'

,
relacionamento que nos fortalece e nos dá diretrizes para

"""segui�mos sempre em.' frente. Entendemos que, como

prestadores de serviços, a necessidade de nosso cliente é
nossa'necessidade e, desta forma, buscamos apresentar as
alternativas possíveis e legais cabíveis em cada situação,

Agradecemos à todos os nossos colcborcdores,
. funcionários, clientes, fornecedores, àqueles que apostaram,
confiaram em nosso trabalho e que continuam permitindo que
ele seja desenvolvido dentro dos preceitos de ética,
responsabilidade social, seriedade e humanismo.

QUINTA-FEIRA,7 de abril de 2005

Equipe filial Rio Negr!nho
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� Por causa da

�Iagem, o time
treinará somente em

um período hoje

I
PuERTOLLANO - o time recém

hegou à Espanha e o técnico

ernando Ferretti mudou o

piànejamento. O desgaste com a

viagem fez o treinador mudar os

treinamentos e, ao contrário do

planejado, hoje será feito apenas um
treino. A Malwee chegou ontem,
por volta das 21h45 (horário da

$spanha), 17h45 (horário de

Btasília). Os jogadores estão

animados,mas com os pés no chão.
A Malwee está hospedada no

Hotel Cabanas, onde também está

o time de Carlos Barbosa. O clima
em Puertollano está bom, com
temperatura em torno de 200• E o

clima está bom também entre os

jogadores. Ferretti disse que a opção
de um só treino hoje é para evitar

possíveis esforços dos jogadores.
"Precisamos resgatar a integridade
ísica dos atletas. A viagem foi
esada". Sobre os adversários,
Ferretti admitiu que só conhece o

Carlos Barbosa e colocou o

Boomerang Interviú, time da casa,
como favorito.

ESPORTEQUINTA-FEIRA,7 de abril de 2005

MUNDIAL DE FUTSAL

Os horários dos jogos daMalwee
mudáramoAmanhã a estréiacontra
o Pittsburgh será às 15h (horário de
Brasília) . No sábado, o jogo contra
Carlos Barbosa será às 14h30. No
domingo, dia das finais, serão três

jogos: às 6h tem a disputa do quinto
lugar, às 8h a de terceiro e a grande
final está marcada para as 11h30

(sempre no horário de Brasília).
ACIDADE - Puertollano fica

na província de Ciudad Real, e está
a 39 quilômetros da capital da
província e a 239 de Madri. Com
cerca de 50 mil habitantes,
cresceu mais nos últimos quinze
anos. Com características urbanas

arrojadas, dispõe também de um
clima rural, que permite o contato

com a natureza.

O novoCentro Poliesportivo da
cidade tem cinco mil metros

quadrados e capacidade para dois
mil espectadores sentados. Ele con
ta com ginásio, sala demusculação,
squash, dependênciasmédica, sala
de imprensa e outros serviços.

Puertollano virou cidade em

1925, concedido pelo Rei D. Afonso
XII. Em 1975 se pôs fim àexploração
do 'carvão pelos métodos

tradicionais, devido a uma crise na

jazida mineral e começou a

extração a céu aberto. Ocarvão é a

principal fonte de renda da cidade,
que sofre ainda com problemas de
alagamento do rioOjailen.

Malwee está na Espanha e vai
iminuir o número de treinos

Igreja Nossa Sra. da Graça é um dos pontos turísticos da cidade. No

detalhe, Ginásio Poliesportivo, local dos jogos do Mundial

CORREIO TV 11---1-�
Julgamento de dar náusea
Está ficando cada vez mais enjoativo
acompanhar o julgamento de Michael Jackson.
A última agora é de que ele e o ator Macaulay
Culkin dormiram no mesmo quarto em várias
ocasiões. Foi o que disse ao juiz uma antiga
empregada do astro pop. A empregada
doméstica trabalhou para Jackson entre 1986 e

1991 e é mãe do rapaz de 24 anos que na

segunda-feira declarou em julgamento que
havia sido vítima no passado das carícias sexuais
do cantor. Segundo a empregada, encarregada
pela limpeza do quarto do cantor, ela pôde
comprovar em várias ocasiões que Jackson e'
Culkin dormiram no mesmo quarto em que só
havia uma cama. No mesmo testemunho ela
disse que o ator esteve várias vezes sozinho no

raného Neverland num período de seis meses,
quando tinha entre 8 e 9 anos.

"La Scamparini"
A veterana (e sempre bela) repórter IIze
Scamparini está mais uma vez se sobressaindo

. na cobertura de fatos internacionais, desta vez
na morte e sucessão de João Paulo II. Depois de
ter passado pelo escritório da Globo em Los
Angeles nos 90, IIze foi para a Europa sem

Contrato fixo com a emissora, para se dedicar ao
que mais gosta: o cinema, mas atrás da câmera,
com(j produtora e assistente de direção. Mas
a,gora está se dedicando ao jornalismo "full

�me'; como repórter do quadro internacional da
entrai Globo de Jornalismo.

Encostando
��bado passado a Record atingiu a vice-
I erança do meio-dia à meia noite empatando

c�m o Sbt em 7 pontos de média e 15% de

� are (partiCipação em cada 100 aparelhos
�gados). Os destaques da programação foram "A
scrava Isaura''''Programa Raul Gil""Tela
Má'"

' ,

C
xlma com o filme "A Ilha da Garganta

ortada" "G
.

e umnes, o Mundo dos Recordes':

,------,II L I N HA D E FUNO 0111--------0
I

JUllMAR PIVATIO
•

»,
.<;

Botando fogo
Maldade do dono do Ibope,
Carlos Augusto Montenegro,
que concorre pela oposição
à presidência do Botafogo
do Rio. Para atacar o atual

presidente, mandou rodar 10
mil exemplares de uma

revista chamada "As

realizações de Bebeto de
Freitas no triênio 2003-

2004-2005': São'180 páginas
em branco.

Primeira análise na Espanha
Em Puertollano, o técnico da Malwee Fernando Ferretti já fez
uma análise logo na chegada sobre os concorrentes ao título do
Mundial. Falando com o diretor do Correio Francisco Alves, que
acompanha a delegação, o treinador disse que considera como

favorito o Boomerang Interviú, que joga em casa e é o atual

campeão europeu. Mas destacou também a qualidade do Benfica,
vice-campeão europeu e que está na outra chave. Sobre os

concorrentes da primeira fase, Ferretti disse que o Pittsburgh
"está para aprender''E ele prevê um confronto difícil contra Carlos

Barbosa, já que os dois times se conhecem muito bem. Mas

destacou que é apenas uma análise e que ainda é cedo demais

para saber o que realmente pode acontecer.Até porque,os azarões
estão cada vez mais aparecendo no esporte.

Convocado
o atleta do time jaraguaense
de Voleibol, Júnior, viaja hoje
para o Rio de Janeiro. Ele foi,
convocado para a Seleção
Brasileira lnfanto-Juvenll que
disputará o Mundial, na
Argélia, no final de agosto. O

jogador de 2,Osm, de altura
defende pela segunda' vez o

Brasil. No ano passado,
conquistou o título sul

americano na Colômbia. O
meio de rede é uma das

.

maiores promessas-do
esporte no pars e é natural
de Salvador (BA).

De cara nova
Com nove reforços, o
Flamengo do Bairro Garibaldi
estréia nesse domingo pela
Copa Norte de Futebol
Amador. O jogo será em São

Bento do Sul, contra o Torino.

A esperança da diretoria é

fazer' uma campanha melhor
do que o ano passado,
quando o time foi eliminado
na segunda rodada. O

regulamento é o mesmo da

Copa do Brasil: se vencer por
dois gols fora de casa,
elimina o jogo de volta.

E no Rio da Luz ...
O atual vice-campeão da

Copa Norte, Vitória, faz a

estréia em casa contra o Vila
Nova de Rio Negrinho. A
maior novidade do time é a

confirmação do atacante

Tato, que disputará todas as

partidas da competição. A
dir'etoná preferiu manter a

mesma base que vem desde

1998 e que no ano passado
disputou seis finais,
ganhando quatro delas.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Santa Catarina ganha
mais um caminho para o

desenvolvimento.

Lenço ur$jente
Como esta coluna antecipou na edição de

terça-feira, a Globo mandou dar uma mexida
na novela "América': Para começar, o pessoal
vai parar de chorar tanto. Mais parece um

vale de lágrimas. Assim, o tom dramático da
novela vai cair. Quem vai dar uma parada
geral na choradeira é Deborah Secco, que até

agora de "seco"não teve nada.

A novela Grazi
Grazielli Massafera, a vice-campeã do "Big
Brother Brasil 5'; deixou o confinamento há

apenas uma semana e já experimenta a vida
de celebridade. Em visita ao jornal "Extra';
Grazi confirmou ter recebido mais de uma

proposta para posar nua, mas negou que
tenha assinado contrato com alguma revista

masculina. A decisão depende de uma

conversa com o pai e o irmão, que
acompanhou a sessão de fotos no jornal e
disse que, por ciúmes, preferia ter um irmão
a uma irmã linda como ela. A miss contou

que o namoro com Allan continua firme,
mesmo após a saída da casa e afirmou que
ele não vai ser um empecilho para que tire
fotos nua.

Nos âltimos dois anos, centenas de quilômetros de rodovias foram
pavimentados no Estado. A se 469 é um bom exemplo. Com cerca de

R$ 50 milhões investidos, um novo caminho de 50 km, entre Campo Erê,
Saltinho e Serra Alta, foi aberto para agilizar o escoamento da produção
agricola. Com isso, a economia de toda a região sai ganhando: afinal, quanto
mais rápido a safra chega ao seu destino, mais rápido os recursos voltam para

,
.

os produtores, que podem continuar a investir e crescer ainda mais.

secretaria de EstadO da
lnfra-eslndUra
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- Choperia Bierbude
Música ao vivo com Jackson (Jackson&Cia - Joinville).

JOVEM QUINTA-FEIRA,31 de março de 2005

*Dli 071
,"Qutn arfeimll

- Choperia Bierbude
Música ao vivo comOu3stória (Itajaí),

por Max Pires e Ricardo Daniel Treis

_Sa6ad J
- Chope ria Bierbude
Música ao vivo com leni,Cláudio eCia (Blumenau).

- Festa doVinil I SCAR
2a Edição da festa, rolando no Arte Bar da Scar por conta do
promoter Paulico da Silva. Discotecando: Nene Wolf, Bibe,
Macarrão.Julito e Paulico.Sugestões:levar vinís próprios para
tocare ir à caráter (70/S0),lnício às 20h,Festa para apenas 200
convidados, Ingressos antecipados: R$l 0,00 - ria TóaTôa e

Pão Quente (ao lado do Saint Sebastian Flat), Cantata: 9991
S005.

- FestaTurmas deModa eArquitetura
local: Pedra Branca, naIlha da Figueira, onde já foram
realizadas as edições anteriores, Shaw com bandasTrivium e

Reverb, e apresentação dos DJS Thomas e Diogo (Jvlle). A
renda será revertida para fundos de formatura das turmas,

Ingressos à RSS,OO com alunos dos cursos.

- ANoite é RAP I Notre
Balada RAP na Notre, com shaw de 03 bandas do gênero.
Inicio 23h. Ingressos antecipados: O Boticário (shopping),
PostoMime (Kohlbach) e na 11SIounge Bar,

-Inauguração I Área 51
Festa de abertura da nova casa jaraguaense. Apresentação
da banda Ympulso e DJ Brown, local com 3 ambientes, Na
Barão do Rio Branco, próxima ao Angeloni, anexa ao

paintball.lngressos à RSl 0,00,

- Show com Reação em Cadeia I Notre
Shaw nacional com a banda gaúcha Reação em Cadeia,

Ingressos antecipados: R$20,00, disponíveis nos seguintes
pontos: O Boticário (shopping), Posto Mime (Kohlbach) e na

, l Slounqe Bar,

- Balada Colcei I HariOm
Mega-evento realizado para marcar o lançamento da

Coleção Outono/Inverno da qriffe. Apresentação do grande
nome das pkk-ups DJ Murphy (techno), da requisitada DJ

Mary Zander (house) e do DJ blumenauense Carlos Fuse
(house). Ingressos antecipados podem ser adquiridos ao

valorde RS 10,00 na loja Colcci,na Reinaldo Rau.

- PalcoGiratório I SESC> vide nota,Indo ao Skol Beats
Muita gente está fazendo vaquinha ou

fechando ônibus para viabilizar a ida ao Skol Beats.
Claro que não está tão acessível assim, mas para
quem vai sozinho é vantagem: a companhia aérea
Gol têm passagens disponíveis de ida a São Paulo
ao valor de R$99,00. O mesmo valor de um tanque
cheio. Informe-se melhor com sua agência de
turismo.

Diate_fJoMli901J
- Chope ria Bierbude
Música ao vivo com Adriana (Jaraguá),

li

Teatro .com elementos hlp-hop
O Projeto Palco Giratónc, do SESC NACIONAL,

apresenta neste mês o espetáculo teatral de rua,
"Acordei que Sonhava", com o grupo teatral
Núcleo Bartolomeu de Depoimentos de São
Paulo/SP.

Usando de recursos como música, imagem,
dança e artes plásticas, o texto de Calderon de La
Barca ,nA Vida é um Sonho", é revisado com sob
uma ótica moderna, trazendo a cultura híp-hop
para o palco,de abrangendo novas compreenções
sobre questões sociais e artísticas.

A apresentação faz a interação entre

linguagem teatral, musical, projeção de imagens,
etc. Fazem parte da peça teatral, DJs, MCs, grafite e

dança, num espetáculo que promete.
Em Jaraguá do Sul, a apresentação está

marcada para este domingo, às 20 horas na Praça
Angelo Piazera, Caso chova, será transferido para o
Pavilhão Munidpal de Eventos

Caça-fantasmas
"GhostRadar USB Memory", tão útil quanto o recente

"Rebobinadorde DVDs".Pode-se mais chamar de um "criador
de paranóias",

O produto/criado por uma empresa japonesa (o que não
surpreende a ninguém),tem um sensorde campomagnético
que, afirma o fabricante, é capaz de detectar a presença de

pessoas e até fantasmas! Quando o "Ghostkadar" sente que
há uma alma penada por perto, ele exibe um padrão de luzes
coloridas em seu painel.

Ele também tem um memory card com 512 MB de

espaço.que sabe-se lá o quê faz contra fantasmas,No Japão,o
aparelho custa apenas RS 245,00. Como diria o TeleShop:
"Fantasmas? Seus problemas se acabaram!",

Bob's no Shopping Breithaupt
A partir da segunda quinzena de maio

poderemos passar a frequentar uma das franquias
da famosa rede de fast-food Bobs aqui em Jaraquá,

Abrindo no espaço número 212 da praça de
alimentação será mais uma das novidades do

Shopping Breithaupt para este ano. Além da
, lanchonete, também abrirá um quiosque de
sorvete no 2° piso.

O Restaurante Saint Sebastian fará nesta

quinta-feira, dia 07,uma noite temática japonesa,à
partir das 19h,

Aficionados pela culinária oriental podem
entrar em contato pelo número 275 7500 e fazer
sua reserva,

Placebo em Florianópolis
Em turnê pelo país por intermédio da

operadora Claro, a banda internacional Placebo se

apresentará próximo dia 21, em Florianópolis, no
festival "Claro que é Rock",
.

O palco será a estrutura do EI Divino Club
(antiga l.upus), à margem da Rodovia Maurício

Sirotsky Sobrinho, km 2500, em Jurerê. Os 2.000

primeiros ingressos estão sendo vendidos ao valor
de R$20,OO, Restantes custarão R$40,OQ, Pontos de
venda apenas em Florianópolis, na C&A do

Shopping Itaguaçú e Shopping Beira-Mar,
Curitiba,na loja Claro doShopping Barigüi.

Papa mais do que pop
A morte do papa revelou-se um campo fértil a ser

explorado por a rtistas, escritores e m ídia.Na internet então,
pipocam referências ao tema. Uma face surpreendente e

inesperada que surgiu é vinda do meio de histórias em

quadrinhos.
•

Considerado desrespeito por alguns e homenagem
por outros, o HQ "0 Incrível Homem-Papa" não recebe
rótulo algum de seu autor,o colombiano Rodolfo Leon,que
apenas declarou que via o papa como um herói de carne e

osso e o admirava muito, nada mais natural que se

inspirasse na pessoa para criar um personagem,
No livro de HQ, o papa morre e renasce com

superpoderes que ultrapassam aqueles que a doutrina
católica lhe conferia em terra, Ao lado de sua capa amarela
e de suas calças de castidade verdes, o superpontífice
brande um "bastão da fé" coroado por um crucifixo e

carrega água benta e vinho da comunhão como recursos.

No primeiro episódio o falecido pontífice polonês
encontra lendas das HQ, como Batman e Super-Homem,
para aprender com eles como usar seus superpoderes para
combater Satanás.Alnda não disponível no Brasil.

Está por vir
Dia 16 de abril: a Notre apresenta em seu palco
show nacional com Engenheiros do Hawaii.
Ingressos disponíveis a partir desta segunda-feira,
nos pontos de costume.

Dia 20 de abril: Neni Junkes anuncia que está
programando uma grande balada para a véspera
de feriado. Confirmada para a noite apresentação
da Banda SexyMachine.
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