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PESQUISA DO PROCON

Diferença do preço da gasolina é só de R$ 0,07
Levantamento do Procon nos postos mostra ainda que num tanque de 50 litros a diferença entre o preço máximo e o mínimo é de apenas R$ 3,55. Veja a tabela completa. - PAGINA 4

UM ATAQUE DE RESPEITO

--

Depois de três jogos-treino, o atacante Tainha (esq.) já é candidato a artilheiro do Juventus na temporada. Ele fez três gols.Também disputam as
duas posições do ataque Grisley (centro) e Dino Sani (dlr.), que tem o nome de um antigo craque. O quarto atacante do tricolor, Donizete, está
machucado.Ontem chegou a Jaraguá do Sul o lateral-esquerdoMagal (detalhe),bicampeão catarinense e campeão pernambucano. - PAGINA 7
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CIDADE PRODUTIVA

Jaraguá do Sul tem o maior
PIBper capita de S. Catarina
Resultado de pesquisa do IBGE divulgado ontem revela que

Jaraguá tem o maior PIB per capita (por pessoa) do Estado,
com R$ 20.405,00 por ano. Em número absolutos, a cidade

.

ocupa o 4º lugar, atrás de [oinville, Blumenau e Florianópolis.
Outra pesquisa, da "Gazeta Mercantil", diz que Jaraguá é a 6"
cidade mais dinâmica do país. - PAGINA 3 E Fatos & Pessoas

CONTRATAÇÃO DE PARENTES
.

Projeto contra nepotismotem
as assinaturas para ir a plenário
O vereador Dieter Janssen conseguiu mais quatro
assinaturas, além da dele, e protocolou ontem o projeto que
proíbe a contratação de parentes na prefeitura e naCâmara.
Para passar no plenário, o projeto precisa de 7 votos. Mesmo

que seja aprovado, pode ainda ser vetado pelo prefeito. Se
não for, começa a valer em 120 dias. - PAGINA 3

I

371-4311

PRIMEIRO PASSO

Serviço odontológico começa
atendimentos no Centro Vida
A pesar de já estar vencido o prazo dado pelo INSS para que
o PAM (Pronto Atendimento Médico) da Prefeitura
deixasse o prédio no centro da cidade, a mudança ainda não
foi feita porque o Centro Vida nãoestá pronto. Apenas uma
parte do serviço odontológico foi para o novo Centro, que
fica naRua Amazonas, perto da JustiçaFederal. - PAGINA 6

www.studiofm.com.br
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OPINIAO

P tempo não páraI

I
i As divergências internas
I

sião talvez os principais
rhotivos do PT de Jaraguá do

I

�ul perder o bonde da
Histór ia e permitir que o

Jereador pepista Dieter

111I Jlanssen empunhasse a
I

ijandeira contra o nepotis-
I

mo. As picuinhas e as

demonstrações explícitas de
I

vaidades alimentaram as
I

1isputas e acabaram por

cegar as lideranças, confun
dindo a bancada na Câmara

Municipal. Envoltos no

turbilhão de acusações e

críticas mútuas, os ve

readores petistas simples
r;nente deixaram passar a

oportunidade de resgatar a

R,fOposta apresentada pela
bancada do partido, no

início da legislatura anterior.
f Perdeu também a chance
de se firmar como defensor
da ética e da moralidade

�ública, o que por quase 20
5nos foi a característica QO
12T. Despertada pela
r-

FRASES

imprensa da letargia que
tomou conta da legenda nos

últimos anos, a direção local
decidiu tentar resgatar a

bandeira. Na sessão de

segunda-feira, a bancada

petista pediu carona a

Janssen no projeto que

proíbe a contratação de

parentes na administração
pública. Prometeu assinar a

para apopulação, Janssen é

o autor da proposta - o que
não deixa de ser verdadeiro
- e o PT mero coadjuvante
no processo. Ainda que

esperneie e brade aos ventos,
nada será capaz de alterar o

roteiro do enredo. Moldado
na oposição, o Partido dos
Trabalhadores não tem

sequer a desculpa da

� Despertada pela imprensa da letargia que
tomou conta do PT, a direção local decidiu
tentar resgatar a bandeira do nepotismo

proposta. Justificou a decisão

apelando para a "coerência"
de propósito e afirmando que
se trata de "uma cópia" do

projeto apresentado pelo
partido em 2001.

inocência.

evidenciou
o episódio
com especial

falta declareza a

organização, de sintonia e de

ação.
N o rol das respon

sabilidades pelo despro
pósito partidário, destaca
se o deputado Dionei da
Silva, coordenador do PT
na microrregião. Todo o

festival de picuinhas e

desavenças dos últimos

J anssen mais uma vez.

demonstrou habilidade

tempos só foi possível pela
ausência de comando.
Aliás, o diretório municipal
está sem presidente. A

situação é fruto das

disputas das alas, con

firmando a desorganização'
que toma conta da legenda
e a falta de uma linha
mestra que estabeleça os

objetivos a perseguir e que
delimita os espaços po
lítico -ideológicos.

Parece que o partido do

presidente Lula cresceu

I além da capacidade dos
líderes. As disputas das alas
refletem no comportamento
dos correligionários e nas

ações políticas. Às vésperas
das eleições parlamentares,
a negligência de temas

importantes e fundamen
tais à população denuncia
o despreparo. Ou se retoma

o leme, reafirmando os

compromissos históricos ou

será "surpreendido" de
novo.

: "O estupro é um acidente horrendo. O homem que faz o estupro deveria até ter a pena de morte.

� Como sou cristão, não admito a pena de morte, mas o estuprador deveria ser condenado duramente':

política. Limitou- se a agra
decer o apoio do PT, sem

entrar no mérito da pater
nidade do projeto contra o

nepotismo. No frigir dos ovos,

(,+ Do presidente da Câmara dos Deputados;Severino Cavalcanti, em debate promovido pelo jornal "Folha de S. Paulo':

c

r

'I CésarMaia já faz
I campanha em Jaraguá
I
P apresentador Jailson Angeli, da RBN,

rtendeu o telefone ontem às nove e

meia da manhã e foi surpreendido. Do

rutro lado da linha, na maior intimidade,

r interlocutor mandou um "oi Jailson,

�omo
vai? Aqui é o César Maia '(foto),

refeito do Rio de Janeiro. Olha, se você
uiser eu estou disponível para dar
ma entrevista ...

"

Apesar de perplexo,

�-
apresentador não teve dúvidas e por
ez minutos gravou a entrevista que
cabou indo ao ar ao meio-dia. Assim
como fez com Jailson, César Maia (PFL)
está ligando para radialistas em todo o

país, sempre com a mesma conversa

le, com raríssimas exceções, "emplaca"
Isua mensagem. Por trás de tudo isso,
um bem montado esquema de

marketing eleitoral. O trabalho conta

com integral apoio do senador

Ilcatarinense Jorge Bornhausen. Na

I
semana passada, esta coluna já havia
descrito como outro candidato à

I
Presidência da República, Anthony
Garotinho, vem fazendo sua pré-
campanha, utilizando a máquina do

I

I PMDB nacional e também uma forte
I influência entre as igrejas evangélicas.

I
'

,

I
Fernando Bond

I
Catarinenses
Pelo mesmo ranking da "Gazeta Mercantil';
Santa Catarina ocupa posição de destaque
no país. Os dois municípios mais
dinâmicos do Brasil são Florianópolis e

Balneário Camboriú. Ainda surgem na

mesma pesquisa Chapecó (120), São Bento
do Sul (130) e Brusque (150), entre os 20
mais destacados. O Estado ainda emplaca
mais sete com desempenho acima da
média nacional: Joinville, Palhoça, São José,
Blumenau, Criciúma, Itajaí e Concórdia.

Faça ° que eu digo•••

É no mínimo uma pisada de bola o

deputado federal Carlito Merss ter

destacado no Congresso estudo
efaborado pela Liderança do Partido dos
Trabalhadores na Câmara comparando
o número de Medidas Provisórias
editadas pelos governos Lula e

Fernando Henrique, Segundo Carllto, o
estudo demonstra que,
proporcionalmente, o ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso editou mais
MPs do que a atual gestão. "Em 29 meses

de governo, o presidente Lula editou 143
medidas provisórias - uma média de 4,93
propostas mensais, Nos últimos 15 meses

de governo, FHC editou 102 MPs - média
de 6,8 ao mê�': disse o deputado. Ora,
isso não é mérito nenhum: se FHC estava

errado com esta enxurrada de MPs, pior
ainda faz Lula que, na campanha, criticava
o então presidente, mas agora age da
mesma maneirá.

fbond@ibest,com,br

" CORREIO DO POVO
Diretor

Francisco Alves
Editor-Chefe
Fernando Bond

Garcia, fiel da balança
Feitas as contas, o vereador Pedro Garcia
deverá ser o fiel da balança na votação do

projeto do nepotismo na Câmara de

Jaraguá do Sul.!). votação será bastante

equilibrada a partir do momento em que o

vereador Cacá Pavanello reassume sua

cadeira e é voto certo a favor do projeto.
São necessários sete votos para a aprovação
e até ontem havia pelo menos seis, numa
contagem extra-oficial. O detalhe é que o

vereador Pedro Garcia (PMDB) é contra o

nepotismo, mas acha que os funcionários
concursados podem ser comissionados,
mesmo sendo parentes,

Bem na tabela
Além dos números do IBGE mostrando que
Jaraguá do Sul é o quarto município
catarinense em participação no Produto
Interno Bruto do Estado (ficando atrás

apenas de Joinville, Blumenau e

Florianópolis), ontem outro resultado
mostra a quantas anda o desenvolvimento
da cidade. Jaraguá do Sul é considerado,
em pesquisa feita pela "Gazeta Mercantil'; o
sexto município mais dinâmico do país.
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SUA OPINIÃO

Mundo Pelo Avesso
Nós e eles

A curta viagem da s�cietária de Estado norte-americana
Condoleezza Rice, ao Brasil, mesmo que ocorrendo sob um to�
cordial, não' esconde a grande distância que hoje separa Brasile
Estados Unidos nos principais temas da agenda política internacional
e regionaL

A ordem do dia da visita da Secretária de Estado do governo
Bush, Condoleezza Ríce, ao Brasil, é suficiente para nos dams
conta das enormes diferenças que nos separam deles. Estão prevsts

Iconversas sobre a Alca, a Venezuela, o Equador, Cuba e o comércio
de armamentos. Estes, e quaisquer outros ternas que sejam

abordadOS'1servirão para mostrar como nunca até agora, mesmo se de forma
elegante, que as divergências nunca foram tão grande entre os dOI
países. O governo Bush levou os EUA - e por, arrasto, ao resto do
mundo, - a érigir a guerra e amilitarização dos conflitos a método de
encarar os problemas do mundo. Epicentros da "guerra infinita",
como a o Iraque, a Palestina, o Afeganistão, aColômbia - são cenários
desse tipo de política - e nos separam, em cada um deles -, assim I 1

como os outros que o governo Bush pretende incluir nessa lista
macabra, como o Irã, a Venezuela, a Coréia doNorte. Rice vem em

ummomento esp.ecial, em que aAmérica Latina vê ampliar-se a I�m
de países que, vivendo a ressaca das políticas recomendadas por I

Washington para o continente, têm que viver revoltas dos seus povos, Ique derrubam governos - como foram os casos. da Bolívia, da

Argentina, do Equador - e impõemmudanças de orientação, que ()i ,

distanciam do governo Bush. Ela chega em ummomento em que seu : I

governo paralelamente desenvolve todo tipo de pressão para que !

governos árabes chegados aWashington não compareçam à cúpula I

entre governos latino-americanos e daquela região do mundcr]
realizar-se a partir do dia 9 de maio em Brasília. I

Rice chega no mesmo momento em que seu governo tenta, de
todas maneiras, eleger novamente um homem de sua confiança na

,

secretaria geral daOEA - ummexicano -, com o apoio dos países da
I

AméricaCentral- e do Peru -, contra a candidatura de um chileno,

apoiado pela quase totalidade dos países sul americanos, com votaçáo!
empatada. Ela vem nomomento em que o novo governo do Equador I
coloca em questão a participação daquele país no Plano Colômbia e

até mesmo a presença das tropas dos EUA na base de Manta, além:
da rejeição da impunidade que absurdamente o governo Bush continua �
a solicitar para a atuação de suas tropas. Rice chega poucos dial

. depois de que o presidente do Brasil afirmou que a Alca está fora da :

pauta de debate brasileiro, saindo de suas prioridades, pauta ocupada
privilegiadamente peloMercosul e pelaComunidade Sul Americana
de Nações. Se vem par� preparar as condições de visita do presidente

IBush ao Brasil, Rice deve se dar conta dessas diferenças e que um

cardápio nãomuito distinto espera o presidente de seu país -além
das conhecidas manifestações que sua presença por aqui concitara,
Mesmo que traga oferta de compra de armamentos _ usados - o que 1

poderia convir ao Brasil, as experiências de outros países da áreanáo
recomendam comprar de um país que subordina o abastecimento de

materiais militares a posições acordes com a linha de seu governo,
Assim, as condolências que possam ser dadas e recebidas em

Brasília não deverão ser de bom augúrio para a Secretária de

Estado dos EUA. Sua curta viagem deve manter-se em um tom

cordial, mas não conseguirá esconder a distância que separa, nOI

principais temas da agenda internacional e regional, o Brasil eOl
EUA

Emir Sader,prdfessor da USP (Universidade de São Paulo)eda
Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é coordenador
do Laboratório de Políticas Públicas da Uerj.

. �dOs textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de co
, 01

fonte Times New Rornan. O Jornal Correio do Povo se reserva o direitO
ai

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

correções ortográficas e gramaticais necessárias,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUARTA-FEIRA,4 de maio de 2005 POLíTICA 13

�MAURllIODECARVALHO-----------------------------------------------------------:1.lI
i I� Sei não!! '

,

( IAgora, o vereador Rud?lfo Gesser (PP) é

I crítico do nepotismo, Chegou a
I,. um. .. -

t I d,decla.ra("qu!;. a srtuaçao a ua a

Ilprefeitura
"está ficando

.:

vergon�osa d�
tantos pare[1'tes empregados, Ora, e

Imuita hip9(risia:Durarite
os quatro anos

da admin'i�tração Irineu Pasold (PSD�),
do qual er�"alia�9!, oparlamentar naoIpercebeu 'nen�'y:!,na vérgonh,a com as

contrátações de parentes, FICOU bem

quietinho - o,que lhe é característico.

Aliás,. tet;pjrnulta gente falando grosso e

exigindo moralidade que não tem moral

para isso,

... Por aqui
o Correio. do Povo mantém o

mesmo tratamento dispensado ao

governo anterior. Sempre criticou o

nepotismo; sem jamais questionar o
caráter dos comissionados. Assim
como agora, a administração anterior
contratou parentes especialistas e

com experiência na área e outros

apenas para as boquinhas mesmo.

As reportagens limitam-se a abordar o
fato em si, cumprindo a obrigação de
informar os leitores sobre o que se passa
nas administrações públicas, custeadas
com dinheiro do contribuinte.

... Homenagem
Na sessão da próxima segunda-feira,
dia 9, a Câmara de Jaraguá do Sul vai

homenagear os ex-combatentes da

FEB (Força Expedicionária Brasileira),
que lutaram nos campos de batalha da

Segunda Guerra Mundial.
A iniciativa partiu do comando do 62°

Batalhão de Infantaria, de Joinville,
imediatamente aceita pelo presidente
da Câmara, Ronaldo Raulino (PL). "São
pessoas que merecem todas as

horneriaqens possíveis e o nosso

reconhecimento'; justificou o

presidente.

... Estranho
O vice-governador Eduardo Pinho
Moreira (PMDB) estará amanhã em

Guaramirim. Vem assinar a ordem de

serviço das obras de reforma e

ampliação da Escola Estadual
Almirante Tamandaré, orçadas em R$
1,7 milhão.
Na agenda do vice-governador não
consta visita 'a Jaraguá do Sul, terceiro
pólo econômico do Estado e município
que deu ao candidato Luiz Henrique,
no segundo turno de 2002, quase 20

mil votos a mais que ao adversário

Esperidião Amin (PP). Acorda PMDB!

... Em queda
o colo quente e aconchegante do

governo atrai cada vez mais .e

parlamentares.Enquanto os partidos da
base aliada crescem a olhos vistos, PSDB '

e PFL registram baixas significativas.
O PFL elegeu 84 deputados federais e

atualmente tem 62 - 22 deputados a

menos. Já o PSDB elegeu 70 e hoje tem
50 - 20 a menos.

O PFL saiu das urnas em 2002 como o

segundo maior partido e o PSDB como

o terceiro. Hoje, PFL é o terceiro maior
e o PSDSB o sexto. Já o PL e PTB quase
dobraram as bancadas.

ÚLTIMOS CAPíTULOS

Dieter protocola na Câmara
'.

'

. ,

.

projeto contra o nepotismo
Vereador precisava

:1 �e .quatroe conseque

finco assinaturas '

. rra e?trar comprojeto
,e I }ARÁquA liO �UL - O vereador

; 1

tet,;.�.�.cY�.�.�:".esl�up�:I::.1�e�ro� a,contra�a�ã9.de parentes �

TI 1��::.k;=��:!�:�:�:�' (l colhes as assínaturasdos, outros, ,

uatrovereaderésquejágarantíram .

.

poioparaquê'oprojeto possa ser lido
oplemírio.Vã6ássiríaroprojeto, além
,e Dieter; Rudolfo Gesser (PP),
ugênio Garcia (P�lDB), Jaime

31 egherbon é '[urandír Michels,
.

mbosdóPT.

e
1 Por se tratar de emenda à Lei

Çlrgânica, o projeto contra o

: ' �epotismo vai precisar desete votos
),

I favO(3,,:eis paraseraprovado. Se passar;
o I

�davaidepe�de�doprefeitoMoa�ir
III rtoldí (PL), que poderá sancionar
e' rejeItar,No caso de veto, o projeto

ltapara análise dos vereadores e vai
13: hecisar de dois terços dos votos

tlnovamen.t..
e

s.�:e v�tOS)

..
para se tomar

3. I, que passara a vigorarem 120 dias.
O projeto acrescenta um artigo à
iOrgânica, estabelecendo que"os
rgos de prciviillento em comissão e

Eugênio Garcia' é um dos vereadores que apóiam o projeto de Dieter

I

a designação para o exercício da

função de confiança ou gratificada,
no âmbito do Poder Executivo e do

,Poder Legislativo Municipal,
abrangendo a administração pública

.

direta, indireta e fundacional, não
podem ser ocupados por cônjuges,
companheiros e parentes,
consangüíneos, afins ou por adoção,
até o terceiro grau" do prefeito, do '

vice-prefeito, do procurador-geral e
dos secretáriosmunicipais, vereadores

,
ou titulares de cargos que lhes sejam
equiparados.

O autordaproposta disseque está
satisfeito por ter conseguido as

• " oI
(

assinaturas necessanas para entrar

oficialmente com o projeto. Para ele,
não hámais o que ser discutido sobre
o assunto, mas apenas esperar que o

projeto seja lido e passe pela análise
das comissões, que: poderão
apresentaremendas.paradepois então
ser votado. "Agora é aguardar",

, resumiujanssen.
O vereador Jaime Negherbon

lembrouque o combate ao nepotismo
é uma bandeira do PT. "O partido
sempre foi contra", disse. Na

legislatura passada, o vereador
Marcos Scarpato apresentou o

projeto, mas que acabou sendo

arquivado antes de ir à votação.
Negherbon também disse que deve

apresentar emenda ao projeto, pois
defende que cada caso seja
analisado individualmente, já que
existem comissionados competentes
para os cargos.

Na opinião do vereadorRudolfo
Gesser, a contratação de parentes em
cargos comissionados cria um

"aspecto imoral" na administração
pública, ainda que as pessoas
tenham capacidade e sejam de

confiança.Amesma opinião tema
vereador Carione Pavanello, que
disse "apoiar integralmente o

projeto". "O nepotismo é umà
vergonha, desmoraliza os políticos.
Isso tem que ser banido, por isso que
essa lei tem que passar com

1\ ." •

urgencia .resumiu.

Já o vereador Eugênio Garcia,
que também apóia a proposta, disse

que vê combons olhos a atuação da
mulher do prefeito, Nilda Bertoldi,
na Secretaria de Desenvolvimento
Social. "É lógico que tudo tem limite.
Ter sete ou nove parentes na

Prefeitura eu sou contra".O vereador
Pedro Garcia disse ser contra a

"contratação de parentes não

habilitados para o cargo", mas

defendeu que deve haver uma

diferenciação entre os parentes
co;"tratados sem concurso e os

concursados, "Sou contra o

nepotismo, com exceção das pessoas
que já exerçam cargos concursados",
completou.

00 pionei é c�ntra
I F

' I

I

I' LORlANélPOLIS - O deputado
estadual Dionei da Silva (PT)
parÜcipou na segunda-feira de
audiência pública para discutir o
atom'd'� ICO. O evento, que lotou
as galerias do plenário da

IAssembléia Legislativa, discutiu o
projeto de Leí 025 iO '

!d I n- / 2, de autona

1(�Fete�àdor Geraldo Althoff

I ), que trata da
,regulam -

I. " entaçao da profissão'"

Imedlca-", 'd' f'I' I
� e lhe como atos'

, exc usivo' d' ,

di di
S 'os médicos o

I lagnóstC .•.. '.

,

co e a prescrição do
1 tratament d d'

.

,o d
o as oenças humanas.j .

epUt d D';; C '

a o tonei,.membro da
OlhtssãodeS"d dLe '

au e a Assembléía
gJslativa p

'.

" '
; oSlclonOli-se contrárioao projet u.; '

Fed "'loque tramita noSenadoera.
.

O Pt:.· .'

diver' ,

tem provocado
genclas e di

,

as d '

·ntre a me reina e
emalS categorias da área de

projeto em tramitação que institui o ato médico

saúde: 12 das 14 profissões são

contra. Profissionais d� psicologia,
biómedicina, fisioterapia,
odontologia, biologia, educação
física, enfermagem, farmácia,

, fisioterapia e terapia ocupacional,
fonoaudiologia, nutrição, serviço
social e técnicos em radiologia
contestam o projeto,

O deputado Dionei esclareceu
que não é contra a

regulamentação de qualquer
profissão, desde que essa

regulamentação respeite as demais

profissões da área e seus

conhecimentos. "Não podemos
aceitar que as outras profissões da
área de saúde sejam subordinadas
à medicina por um projeto de lei",
disse. Na opinião dele, a posição
dos médicos é corporativista e

configura reserva de mercado,
prejudicando a autonomia de

�,

profissões como a enfermagem e a

odontologia. O petista defendeu

que o projeto seja amplamente
discutido para que o texto final
evite os choques entre a liberdade
de atuação das diversas áreas da
saúde.

.

Dionei compartilha a-opinião
do presidente do Conselho

Regional de Enfermagem, Luís

Scarduelli, para quem o projeto do
ato médico compromete a

integralidade do conceito de
saúde empregado pelo SUS

(SistemaÚnico de Saúde). "É um

retrocesso das entidades médicas.
O projetocaminlia na contramão
da história", disse Scarduelli. A

pedido da deputada Ana Paula
Lima (PT), a Assembléia vai

encaminhar ao Senado Federal
todas as notas de repúdio emitidas
por conselhos e associações. Dionei: contra o projeto Althoff

Jaraguá do Sul tem maior PIB �
per capita do Estado, diz IBGE �

JARAGUÁDO SUL - omunicípio
tem o maior PIB (Produto Interno
Bruto) per capita do Estado.A renda

por habitante no ano chegou a R$
20.405,00, segundo divulgou óntem
a Secretaria de Planejamento do

Estado, através do site

www.spg.sc.gov.brjaraguá do Sul,
considerado junto comJoinville pólo
metal-mecânico doEstado, também
aparece como o município com o

quartomaiorPIB de Santa Catarina.
A recordista no PIB é a cidade

catarinensemais populosa, [oinville.
A capital administrativa do Estado,
Florianópolis, onde se concentram as

atividades econômicas ligadas ao

setor de serviços, educação e

turismo, ocupa o segundo lugar. E
Blumenau, que se destaca no setor

secundário,' principalmente nas

indústrias têxtil e de confecções, tem
o terceiromaior PIB.

O levantamento foi realizado
entre os anos de 1998 e 2002 e

executado pela Secretaria e�

,1

parceria com o IBGE (Instituto'
Brasileiro deGeografia e Estatístícas)?
que coordenou e supervisionou á1

metodologia aplicada em todos osl
Estados brasileiros. De acordo com ai

análise, JaraguádoSul apresentouum
PIB crescente no período. Em 199�
foi de R$1,318 bilhões; em 1999, dt
R$1,393bilhões;em2oo0,R$1,68�bilhões; em 2001, R$ 1,905 bilhões; e

em2CX:2,R$1,976bilhões. �CAMARA - A conquista de

quarto maior PIB do Estado foi
informada pelo vereador Afonsõ
PiazeraNeto (sem partido) na sessão

de segunda-feira. "Isso nos credencia
a solicitar mais recursos federais e

estaduais", completou. De
acordo comPiazera, amanhã, às 15h,
será ássinado um convênio entre, o
InstitutoBrasileiro deAdministração
Municipal, a Caixa Econômica!
Federal e a Prefeitura, para revisão

do Plano Diretor, com objetivo de
tornar o município "modelo em

crescimento sustentável".

Principal indicador da atividade econômica de um país, o PIB sintetiza
o resultado final de toda produção realizada num determinado

período no país. A soma dos valores é feita com base nos preços
finais de mercado. A produção da economia informal não é

computada no cálculo do PIB nacional.
A variação anual do PIB é adotada, indistintamente, como o principal
indicador para medir o desempenho econômico de um país, região'

\
ou Estado, Sua taxa de crescimento é obtida pela comparação entre r
tudo o que se produziu em um ano com o total do ano anterior:
taxas positivas indicam que a economia está em crescimento; nulas,
estagnação; e negativas, recessão.
Para o cálculo do PIB, adota-se como marco referencial as

recomendações contidas no SCN (Sistema de Contas Nacionais),
proposto pelas Nações Unidas. Desde a sua primeira edição, em 1953,

.

o SCN já foi submetido a quatro revisões, sendo a última em 1993.

Nota de Agràdecimento e

Convite para Missa de 70 Dia

)

"Nós sabemos... já que foi Deusque quis assim,
por nada nesse mundo esqueceremos de
você. Te amamos além, presente na saudade,
dentro da eternidade e a cada instante':

',,<

A família enlutada deWalberto Arlei Maass, filho de Valdemiro e �

Adelina Maass ainda consternados com seu falecimento, ocorrido)
no último dia 24 de abril, por acidente de Choque elétrico, com)
idade de 23 anos e 4 dias, deixa enlutado os pais, irmãs, noiva grávida�
de 5 meses e demais parentes e amigos. Agradecemos a todos que)
enviaram flores, coroas e o acompanharam até sua última morada. El
convidam para o culto de 7° Dia que será celebrado no dia 8 de)
maio, às 9:00h, na Igreja Cristo Salvador na Barra do Rio Cerro. )

"Deus também precisou da sua companhia no céu, pois você era urru
homem e um filho maravilhoso aqui na terra. Fique com os anjos': i
"O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora1I
e para sempre':SI121.8

jSaudades

A Família Enlutada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PANORAMA

POR NELSON Luis PEREIRA
\

.... Cinco tigres incomodam muita gente!!!

o título do presente artigo nos remete, essencialmente, a uma análise
acerca da economia mundial, sobretudo a influência perturbadora da
Ásia perante, economias ocidentais de renome, visto que aquela têm

demonstrado competência no crescimento do comércio global, embora
também tenha influenciado fortemente o aumento do preçodo petróleo,
provocando desequilíbrios no mercado global.
Até recentemente têm-se observado que o foco da atenção das
economias imperialistas ocidentais, no tocante às relações comerciais,
financeiras e monetárias, voltava-se exclusivamente para China e Japão,
subestimando-se os,Tigres Asiáticos, notadamente Coréia, Cingapura,
Taiwan, Malásia e Tailândia. Entretanto, indicadores econômicos

importantes têm estampado uma nova e incômoda realidade às

economias americana e européia. E isto parece residir em alguns fatores
peculiares:
- O déficit comercial americano soma atualmente U$ 700 bilhões/ano,
sem perspectivas de melhora em curto prazo. Segundo especialistas,
demanda uma desvalorização de 3% ao ano só para manter-se

estabilizado.
- Por outro lado, a área do euro está à beira de outra recessão, como

conseqüência dos danos causados pelo euro supervalorizado em

exportações, investimentos e empregos.
- Uma hipotética desvalorização do dólar em relação ao euro poderia, a
princípio, reduzir o 'tamanho do déficit americano pela metade. Poroutro
lado, poderia provocar desequilíbrios globais e gerar um déficit sem

precedentes na área do euro.

Enquanto isso, os vastos superávits comerciais construídos nos últimos
anos pelos países asiáticos continuariam os mesmos, ou até mesmo

cresceriam, caso o euro continuasse sua valorização em relação às demais
moedas.
Sob uma análise puramente econômica a solução para esse impasse
parece óbvia: tanto dólar, quanto euro deveriam ser depreciados em

relação àsmoedas asiáticas. Entretanto, as economias asiáticas procuram
igualar suas moedas oficialmente ao dólar como forma de proteger a

competitividade e promover as exportações. Sendo assim, chegamos a

uma encruzilhada, e ao se decidir para uma direção, há que se levarem
em conta alguns fatores importantes.
Coréia,Taiwan,Cingapura,Malásia eTailândia,são os países com osmaiores

superávits comerciais do mundo em relação ao PIB. Possuem estruturas

industriais e padrão de vida considerável, com custo demão de obra 50%
a 706/0 menores. Além do mais, acumulam reservas mais rápido do que a

China e Japão. Isso significa 'economia fot1���:por deçorrênda.moeda
forte. E, diante desses dois fatores associados, o'tamanho dá ecónomia já
não é uma determinante de sobrevivência.

Assim, há uma participação respeitável dos Tigres na manipulação

r monetária global, cujas moedas realmente impactam o comércio
mundial. Em síntese, a direção a ser tomada frente a essa encruzilhada

II,' parece obscura, causando incômodo a mercados imperialistas e

instabilidade no cenário internacional.

iDIÓS NUESTRO, SAlVANOS DE lOS pOlíTICOS!
Para quem tem acompanhado os noticiários semanais, não devem causar

espanto as declarações pejorativas de NestorKirchner a respeito do Brasil
e da posição brasileira frente a organismos internacionais.Olhando impar
cialmente a questão: (1) Sim, Kircher é um populista que está de olho nas

eleições de outubro em seu país; (2) Sim, o governo Lula sofre de mega-

Ilomania
proletária; (3) Sim, a iniciativa privada de ambos os países pouco

,

se importa com os discursos populistas e vazios de seus líderes;(4) Sim,
" Condoleezza Rice tinha a intenção deste choque ao vir ao Brasil, sem

�',�,:,' passar pela Argentina (4) Não, esta não deveria ser uma posição política
aceitável frente a um já incipiente Mercosul e à iminência da Alca.

)

NOVE CIDADES CONCENTRAM 25% DA RIQUEZA DO pA(s
Nove municípios brasileiros (São Paulo, Rio de Janeiro, Brasflia, Manaus,

t' Belo Horizonte, Duque de Caxias, Curitiba, Guarulhos e São José dos

Campos) concentram 25% da renda e 33% da população do país. No
extremo oposto, 93% dosmunicípios brasileiros concentram outros 25%

de renda. Entre os municípios mais ricos, no qual se nota um

empobrecimento de Curitiba e Porto Alegre e a ascensão de Duque de
Caxias (leia-se petróleo) e São José dos Campos (leia-se equipamentos e

máquinas para exportação), o comércio internacional tem ocupado um

lugar de honra. Interessante e um indicador importante para nós que
vivemos no Sul do País.

Suaopinião émuito importantepara nós. Encaminhesuasdúvidas,
"sugestões e críticas para nosso e-mail

cambra@portalcambra.com.br.

! Nelson, luís Pereira é Diretor-Geral da Câmara de Negócios
Internacionais -: CAMBRA, Mestre em Administração e

Coordenador dos Cursos de Administração - Hab. em Comércio
Exterior e Hab. em Marketing.
e-mail: carnbra@portalcambra.com.br

Procon já tem lista com preço
dos combustíveis na cidade

MARCIA BENTO

.... Mesmo pesquisando
consumidor só
economiza RS 3,55 em

50 litros de gasolina

JARAGUÁ DO SUL - Uma

diferença de R$ 3,55 para encher
um tanque com 50 litros de

gasolina. Esta é a principal
constatação da pesquisa de preço
de combustível realizada ontem

pelo Procon. A lista tem o preço

praticado pelos 30 postos da
cidade 'para a gasolina comum e

aditivada, álcool, diesel e botijão
de gás de 13 quilos. De acordo
com o levantamento, a gasolina
comum mais barata custa R$

, 2,369 e a mais cara R$ 2,44 o litro
(veja tabela nesta página).

Esta é a primeira vez que os

consumidores de Jaraguá têm
acesso a uma pesquisa como esta.

Ela foi feita a partir de denúncias
dos consumidores, que acham que
os preços são mui to altos e

parecidos, e de um pedido do
ConselhoMunicipal de Defesa do
Consumidor. O Procon vai

continuar pesquisando os preços a

cada 15 dias, até o fim do semestre.
O resultado destas pesquisas

será analisado em conjunto com

o Ministério Público em três ou.

quatro meses. Os preços cobrados
em Jaraguá do Sul também serão

QUARTA-FEIRA,4 de maio de 200S

TUDO PARECIDO

Desconto para pagamento à vista atrai muitos clientes, mas nem sempre o preço compen

comparados com os de outras.

cidades de Santa Catarina.
Levantamento feito pelo
Correio do Povo durante o mês

de abrilmostrou que na região os

preços são praticamente iguais.
Porém, em comparação com

'cidades como [oinville e Barra
Velha já há uma diferença
grande. Se a comparação é feita
com Curitiba, então aí é muito

diferente: R$ 2,18 pelolitro da

gasolina comum. Entre as

próximas ações do Procon está

previs ta a fiscalização da

qualidade dos combustíveis
vendidos em Jaraguá do Sul.

Depois de notificar todas as 14 agências e postos bancários na fi

lização do mês passado para verificar o cumprimento da Lei munici� (

que regulamenta o tempo de atendimento, o Procon vai fazer a�on
uma segunda rodada de fiscalizações. A nova fiscalização para os��
considerados de movimento intenso (por causa do paqamennt
salário) começou ontem., Nestes dias os bancos têm até 30 minul�

para atender cada cliente. O tempo deve ser confirmado com a emisli!
de senhas eletrônicas com o horário de entrada do cliente e novamen' (

"carimbado" com o horário de atendimento no caixa. (

O coordenador do Procon, Juliano Nora, explicou que este serviço�1 ! (
ser feito até o fim do ano."Estamos trabalhando em cima das�denúnffi (

que a população faz quando liga para cá';disse. Os bancos têm qle91ai I

que a mudança teria que ser nacional. Segundo o coordenadora:
Procon, a Lei deve ser seguida mesmo que em outros municípios�
seja julgada inconstitucional. "A nossa Lei ainda é válida e porili

livamos éontinuar fiscalizando'; disse.

Alguns postos da cidade fazem preços diferenciados .para compra à vista e compra à prazo. É importante que o consumidor, ao abastecer, confirme tal inforrna�

Outros postos, aqui identificados com o sinal ( * ), vendem gasolina aditivada pelo preço da comum nas quartas e domingos, a título de promoção.

Os postos identificados com o sinal ( ** ) foram pesquisados via telefone.

,'.
.,
i
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DIA DAS MÃES

PANORAMA

Celular é o campeão de vendas
pelo terceiro ano consecutivo

ARIA HELENA DE MORAES

CDL espera aumento

e até 10% em relação
'o mesmo período
o ano passado

JARAGUÁ DO SUL - o

omércio da cidade está contando

om o apelo emocional da data

ara aumentar o faturamento em

a 10% neste Dias das Mães. O

elular tem sido o artigo mais

rocurado, especialmente no

arejo. Algumas lojas do centro

stão vendendo até 40 unidades

r dia. A Salfer contratou mais

uas vendedoras e o gerente Írio

Priske teme até que possam faltar

aparelhos. De acordo com Piske, a
venda de celular corresponde a

'30% do faturamento da loja,
� especializada em móveis e

: eletrodomésticos.
Para o Dia das Mães, a meta é

vendar 40% amais de celulares em

relação aomesmo período do ano
passado. "O celular tem sido o

: campeão de vendas em todas as

datas importantes", assegura Piske,
j :que se diz sa\isfeito com o

ri desempenho de vendas de um

100 ! modo geral.
�: ,( Nas lojas especializadas as

: vendas também estão boas, masI

Procura por celulares movimenta o comércio central da cidade

não chegam a tanto. Cleison Luiz

Arenhardt, gerente de uma loja
especializada em celulares no

Shopping, afirma que as vendas
sãomenores porque o atendimento
é centralizado mais na assessoria.

"Mas estamos vendendo bem. Uma
média de oito aparelhos por dia",
comenta Arenhardt, Segundo ele,
o celular é o campeão de vendas

pelo terceiro ano consecutivo.
O presidente daCDL (Câmara

Muda a cobrança nos estacionamentos
JARAGUÁ DO SUL - Deve ser

; publicada hoje noDiário Oficial do
i Estado a lei que proíbe a cobrança
i pelo estacionamento em shopping
I centers, supermercados e bancos,
: quando a permanência do usuário
I for igualou inferior a 90minutos.A
! medida vale para estacionamentos
, própriosou terceirizados mas há uma
i condição para o usuádo; só ficarão
i isentas do pagamento as pessoas que

i apresentarem, na saída, o cupom
: fiscal de compra com valor igualou
i superior a dez vezes o valor da taxa.

I
AqUi na cidade, os supermer

cados não terão problemas com a

nova lei, já que o estacionamento
i nã -

I o e cobrado. Dos seis bancos
: existentes, apenas dois - Bradesco e
I Itaú -cobra I '

, m pe o estacionamento
: que é terceirizado. No caso do Itaú'
I
a

'
,

'

pntnerra hora é livre. O Banco do
Brasil e B rO esc orerecern esta-

cionamento gratuito, e os bancos
Santander e Real não têm esta

cionamento.

O ShoppingCenterBreithaupt
cobra taxa deR$ 1,50 por duas horas
de estacionamento. Após esse

período, é cobradomais R$ 1,50 por
hora adicional. Há um ano, os

clientes doHipermercadoBreithaupt
e do Magazine Breithaupt, que
funcionam no shopping, têm bônus

para estacionar por duas horas sem

cobrança pelo serviço, mediante a

apresentação do cupom fiscal, sem a

exigência de um valormínimo para
as compras. Segundo informou o

superintendente do shopping, Heine
Withoeft, cerca de 60 mil veículos

passam pelo estacionamento

mensalmente. "Apesar da lei não
estabelecer nenhuma punição para
quem não cumpri-la, vamos

obedecer o que for determinado.

Queremos atender bem nossos

clientes, independente de estarmos
recebendo ou não pelo estaciona

mento", comentaWithoeft.
O presidente daAssociação dos

Shoppings de Santa Catarina,
Antônio Carlos Scherer, adiantou
que os administradores de shopping
centers deverão recorrer da decisão
na Justiça, por entenderem que a

medida é inconstitucional. "Os

advogados vão se reunir e definir as
medidas jurídicas, mas enquanto isso

a lei será cumprida". Scherer informa
que existe uma lei determinando o

fornecimento de tíquetes
-

de
estacionamento a todos os carros,

além da responsabilidade com a

segurança dos automóveis,
independente da cobrança.
"Manter essa estrutura fica

complicado sem a taxa de \

estacionamento", diz.

!Dólar tem queda de 0,72% e fecha a R$ 2,49;3
�

DA REDAÇÁO - O dólar
comercial
f ' encerrou a terça-
ena em queda de O 72%
COtad R

"

R$
o a $ 2,491 na compra e

_a 2,493 na venda menor
-Cota -

d
'

çao esde maio de 2002. No
tnercado futuro, os contratos
COtn Ve

'

� f h
nClmento em junho

l ec aram a R$ 2 52II de 0740 _' 1, com recuo

6 )/0, apos 60 mil títulos.

na
paralelo fechou a R$ 2,70

ven�ompra e a R$ 2,80 na

d-l
a, Com queda de 0,71%. Oo ar turism

R$ 2 46
o teve trocas entre

trav�ll
e hR$ 2,56, enquanto o

er e eck t .

eve transações

entre R$ 2,47 e R$ 2,55 - ambos
os segmentos em estabilidade.

No mercado secundário, o

risco-Brasil, medido pelo Embi+
do JP Morgan, caía 3,07% para
442 pontos. O C-Bond, um dos
títulos mais negociados da
dívida externa brasileira,
avançava 0,12%, para 100,25%
de seu valor de face, O Global

40 subia 0,94%, para 114,188%
de seu valor de face.

Segundo analistas, ingressos
de recursos ao longo da sessão

de ontem e o aumento dos juros
nos Estados Unidos

contribuíram para a queda da
moeda estrangeira.

Ontem, o Federal Reserve

(banco central dos Estados
Unidos) elevou a taxa de juros
em 0,25 ponto percentual para
3% ao ano, e reiterou que o

ritmo de aperto monetário será

"moderado".
"O aumento de 0,25% já

estava no preço. O pessoal
esperava uma surpresa, mas não

veio a surpresa, então o dólar é
daí para baixo", apontou o

gerente de câmbio de um banco

estrangeiro.

de Dirigentes Lojistas), Sandro
Moretti, diz que a semana

começou bem, mas o movimento
maior deve acontecer entre

quinta-feira e sábado. Neste dia,
as lojas do centro ficam abertas até
às 19h e as do Shopping até às 22h.
A concentração das vendas

coincide com o pagamento dos
salários da grande maioria dos
trabalhadores de Jaraguá do Sul.
"O Dia das Mães é a segunda
melhor data do ano para o

comércio. Só perde para oNatal",
afirmaMoretti.

Além do celular, os artigos com
preços médios de até R$ 100

também estão bem cotados.

Perfumes, roupas, eletrodomésticos
de pequeno porte, calçados e flores
entram nesta lista.Na avaliação de
Moretti, o clima frio também tem

colaborado para o aumento das

vendas, especialmente para o setor
do vestuário e calçadista. De
acordo com ele, a preferência por
determinados tipos de presente
determinada pela novidade, preço
e condições de pagamento. No
caso do celular, simboliza a era

moderna em que vivem as mães,
não importa a idade. Mesmo assim,
algumas mães continuam

ganhando presentes tradicionais. É
,

o caso de Ivone'dos Santos, que foi
ontem com omarido comprar uma
sanduicheira.

CORREIO ECONÔMICO
Concentração do PIB
Em 2002, metade do PIB (Produto Interno Bruto, a soma das

riquezas produzidas pelo país, que naquele ano era de RS 1,3
trilhão) estava concentrada em apenas 1,3% dos municípios
brasileiros (70 de um total considerado de 5.560), onde morava

um terço (33,3%) da população, informou ontem o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística). Nove municípios sozinhos -

seis deles na região Sudeste - respondiam naquele ano por um

quarto (25%) de todos os bens e serviços produzidos no país.
Nelas viviam somente 15,2% dos brasileiros. Pela ordem, os nove

municípios são: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasflia (DF),
Manaus (AM), Belo Horizonte (MG), Duque de Caxias (RJ), Curitiba

(PR), Guarulhos (SP) e São José dos Campos (SP).

Desigualdade no PIB
No outro extremo, o mesmo

percentual de 25% da

produção ficava a cargo de
um contingente de quase
93% das cidades existentes

(5.153 municípios, em
números absolutos), que
reuniam 43,3% da população.
E das 50 cidades com menor

PIB em 2002, 48 (96%) eram
das regiões Norte e Nordeste.

Mudança do quadro
No ranking dos municípios
que representam 25% do

PIB, as principais alterações
foram a inversão de posições
entre Manaus e Belo
Horizonte (a capital do
Amazonas passou a mineira

por causa do recebimento de

royalties pelo tráfego de gás
natural oriundo do poço de
Urucu e do crescimento do

parque Industrial), a saída de
Porto Alegre e a inclusão, na
lista, de três municípios que
nãosão capitais: Duque de
'Ca'xias _(RJj, ��wulhosJ�).e
.São José dos Campos (SP).

Conta de água
Lula edita hoje decreto que

obriga concessionárias de

água a exibir nas contas ao

consumidor informações
sobre a qualidade do

produto e a fonte onde foi
coletado.
A regra entra em vigor dia
5 de junho e será mais

rígida a partir de março de

2006, quando as empresas
terão de estampar nas
contas um resumo

detalhado da análise da

água.

Lucro do Itaú
o lucro de RS 1,141 bilhão
do banco Itaú o primeiro
trimestre deste ano é o

quarto maior já registrado
na sua história, segundo a

empresa Economática. O
maior lucro trimestral

, registrado pelo Itaú

aconteceu no primeiro
trimestre de 1999, quando
obteve RS RS 1,238 bilhão

(ajustado pelo IPCA até 3,1 ,

. .,._ • \. l' J lH ,tI .....
)

,

de março deste ano).

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

AS agrOindústrias
faDliliares eSlão .elharando

a vida de Dluita gente.

Um importante projeto estâ contribuindo para gerar novas perspectivas
para os pequenos produtores rurais do Estado: o Agroindústrias Familiares.
Pelo projeto, as famílias beneficiadas recebem incentivos para agregar valor
a produtos como leite e carne SUlna, que passam a ser usados na fabricação
de queijos, nata e embutidos. Isto também contribui para diminuir o êxodo
rural, jâ que o produtor tem mais chances de crescer investindo na sua terra.

É o Governo estimulando o campo catarinense a crescer e mostrar seu valor:

secretaria de
EstadO deAg_ e
DesenGlVinlento Rural'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PANORAMA

Schneider diz que Celesc será

estatal enquanto der resultados
}ARAGUÁ 00 SUL - Sexta maior

empresa do setor elétrico do País, a
Celesc permanece como empresa

públicaenquanto os resultados forem
satisfatórios. A garantia é do diretor
presidenteCarlos RodolfoSchneider;
ao falar a empresários de Jaraguá do
Sul, na plenária daAcijs eApevi, na
última segunda-feira, quando
fez um relato das ações dos dois anos
da sua gestão. Para Schneider, os
resultados foram positivos, como o

aumento da relação vendas!
empregado e consumidores!
empregado, que é o termômetro da

produtividade. SegundoSchneider; a
Celesc, com gestão empresarial,
alcançou crescimentodo lucro líquido
e da receita operacional líquida.

O lucro de 2004 foi de R$ 200
milhões. "Hoje conseguimos viabilizar
investimentos com o nosso próprio
resultado", comentou. A estatal
aumenta gradativamente os

investimentos na rede de distribuição
ede transmissão, "para tornara sistema
mais confiável à sociedade
catarinense". No ano de 2003 foram .

investidos nas redes de distribuição e

de transmissão,R$134milhões,noano
passado 1\$ 212milhõesepara 2005, a
previsãoédeR$ 335milhões.Omaior

volume de investimentos será na

distribuição, R$ 285,5 milhões, neste
ano, A Celesc, de acordo com o seu

diretor-presidente, tem uma

inadimplência acumuladadeR$ 350

milhões, com 50% ajuizados para

cobrança, o que representa um

faturamento mensal da empresa.
Desde rnarço de 2003, a empresa faz
campanha para reduzir a

inadimplência e tem conseguido
recuperarparte dos créditos junto aos

clientes.Oschamados "gatos", ligações
clandestinas ou furtos de energia,
representam3% das perdas.Amédia
nacional de perdas no setor elétrico é

de 16,9% eSanta Catarina tem 7,1%,
"um dos menores índices do Brasil".
Schneider falou sobre os grandes
projetos emexecução, onde se inclui a
subestação rebaixadora doRio da Luz
e dos programas nas quais a Celesc é

parceira, como oda universalizaçãoda
energia elétrica, que prevê até
dezembro de 2006 zeraronúmero de
propriedades rurais sem luz. Ainda
existem 12 mil propriedades sem o

benefício, noEstado.
O novo modelo de gestão da

empresa, o marco regulador do setor
elétrico determinado pela Aneel, e
a desverticalização da empresa, a

criação das diretorias comercial e

jurídica, alémdos prêmios recebidos,
foram comentados por Carlos
Schneider na exposição das ações
da Celesc, fato elogiado pelo
presidente da Acijs, PauloObenaus,
pela mostra dos indicadores "que
demonstram a seriedade e a

eficiência damaior empresa pública
de SantaCatarina".

Schneider (esq.) apresenta situação da Celesc aos empresários
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ATENDIMENTO DE SAÚDE

Mudança para o Centro Vida
deve levar ainda quinze dias'

MARCIA BENTO

� Odontologia já
atende, mas ainda
tem equipamentos
no PAM do INSS

}ARAGUÁ DO SUL - O Centro
Vida continua em obras, mesmo
assim as instalações dos consultórios
odontológicos que estavam no

PAM (Pronto Atendimento

Médico) - anexo ao prédio do
INSS - já estão sendo transferidas
para o novo prédio. Uma das salas

já está pronta e o atendimento de
duas equipes já foi totalmente
transferido. Outras duas salas
devem ficar prontas na sexta-feira,
quando então todo serviço vai

passar a ser feito no Centro.
A decisão de transferir os

atendimentos do PAM para o

CentroVida foi tomada depois que
a superintendência do INSS
decidiu usar as salas alugadas para
atender os previdenciários.O prazo

inicial, que já venceu, era de 30
dias. "O superintendente do INSS
sabe que a culpa não é nossa, por
isso ainda deixam a gente usar o

espaço deles", disse o secretário da
Saúde, Alfredo Guenther.

Segundo ele, as obras do Centro

Os primeiros pacientes do serviçp de odontologia já estã sendo atendidos no Centro Vida

Vida estão atrasadas porque a

administração passada não deixou
no orçamento deste ano verbas

para a conclusão do vão central.
"A emenda já foi aprovada na

. Câmara", explicou.
Guenther também afirmou

que em 15 dias as outras unidades
de atendimento médico do PAM
devem ser transferidas para o

Centro. "Vamos levar móveis e

equipamentos, mas amudança vai
ser feita num fim de semana para

não prejudicar os atendimentos",
disse. Enquanto a mudança total
não é feita a Secretaria de Saúde
está providenciando as centrais

telefônicas e a instalação de linhas
para computadores e internet .

Segundo o diretor da Divisão

Odontológica, Alexandre Símm,
para marcar consulta a população
deve continuar ligando, agora

para o Centro Vida. "Mas ainda
não tem nenhum telefone
instalado lá", disse.

No Centro Vida o têem

responsável pela obra, João Ba
não sabe dizer quanto tempoa

•

vai ser preciso a té a conclusa
conclusão só depende I

pagamentos da Prefeitura.

paramos umas duas ou três:

com os trabalhos", Iembrae I

secretário de Saúde' 'rebaíe

informações. "Os pagamennse
sendo-'feito-s- por- etapa"

.

consiru&�q·f1gqra.sóhlta.�1
medições'Çdisse"

,\ "I,

certas e refazendo o espaço que
discrimina o rendimento tributável.
"O INSS enviou comprovantes de

pagamentos de benefícios com erros

ao deixar de aplicar o redutor de
R$ 100", explica o delegado
substituto da Delegacia Regional
da Receita Federal em [oinville,
MarcondesWitt.

De acordo com o delegado
substituto, o erro pode causar um

CORREIO TV

Aposentados terão que refazer declaração do Imposto de Renda
}ARAGUÁ DO SUL - Por causa

de um erro do INSS, que não

aplicou o redutor de R$ 100 ao

descontar o Imposto de Renda na
fonte de aposentados. e

pensionistas, cerca de 1,3 milhão
de segurados do INSS terão que
refazer a declaração. São as

declarações retificadoras, que
.
devem ser feitas nomesmomodelo
da primeira, repetindo as respostas

prejuízo de até R$ 137,50 para os

aposentados e pensionistas comuma

fonte pagadora e com um valor
razoável, o que oWitt acredita que
não se aplica amuitas pessoas. "Mas
mesmo aquele que não paga vai

receber menos de restituição, por
isso é importante que a declaração
seja refeita", aconselha. A delegacia
regional atende 27 municípios da

região Norte. A estimativa do

delegado é de que, no máxima

mil pensionistas e aposentados
municípios tenham que refmo

declaração. Os comprovaae ai

pagamento dos aposentaOI
pensionistas já com o valor co )

serão enviados pelos o;rreiosJ
devem receber o novo docum·
até o dia 10 de maio, para

.

a declara,

Cerca de trêsmil colaboradoresda empresa,Duas Rodas se reuniram

no último domingo, la de Maio, para comemorar o Dia do Trabalho,
ao mesmo tempo em que a empresa inicia as comemorações pelo
80 anos de fundação. O encontro foi na Recreativa da Duas Rodas
e foi apresentado oficialmente o selo comemorativo pelo aniversário,
cujas comemorações vão se estender por oito meses. "Temos uma

história de sucesso e estamos orgulhosos'; disse o vice-presidente
do Conselho Administrativo, Rodolfo Hufenüssler.

Xuxa em baixa
Dificilmente Xuxa conseguirá convencer a Globo de que deve

permanecer com um programa matinal para os baixinhos. A loura
havia convencido a emissora de que com um bom diretor e um novo

horário voltaria a alavancar o Ibope. E ela ganhou as duas coisas: o

superdiretor Jorge Fernando e o horário das dez. Mas a maionese dos
índices vem desandando dia a dia. E hoje é quase insustentável a

relação de Xuxa e o novo diretor. Os dois andam às turras desde que o

programa voltou a patinar no Ibope. A verdade é que depois da

separação de Marlene Mattos, Xuxa não acertou mais nada.

Viva Carolina
Todo mundo quer Carolina Dieckmann. A 'atriz está sendo disputada
tanto para o elenco de "Bangue banque" quanto para "Operação da
vaca louca" As duas serão novelas das 19h.

Júnior no ataque
A Record contratou o ex-jogador de futebol Júnior. O ex-craque dos

gramados agora comenta os jogos do Campeonato Brasileiro. Júnior
irá comentar as partidas transmitidas para a capital paulista. Além de

Júnior, a equipe de esportes da Record conta com os comentários do

tetra-campeão Zinho, do ex-treinador Juninho Fonseca, dos ex

árbitros Cláudio Vinícius Cerdeira e Oscar Roberto Godoy e dos
narradores Mauricio Torres e Luciano do Valle.

Tirando o chapéu
Raul Gil voltou a gravar na última segunda-feira o quadro "Pra quem
Você tira o Chapéu?': Raul Gil volta em alto estilo e recebe o ator

Leopoldo Pacheco, que interpretou o malvado Leôncio, na novela A

Escrava Isaura. O quadro vai ao ar no próximo sábado.

Bom começo '

A estréia da nova novela da Record, "Essas Mulheres'; rnar���1
média de 10 pontos com picos de 13, segundo dados prev;.

. -0101do Ibope. O capítulo especial com 70 minutos de duraça

acompanhado com muita festa pelo elenco e direção no

restaurante Verdi, em São Paulo. Também estavam presentei
os atares de "A Escrava Isaura" Bianca Rinaldi e beo Gareez

ra
(foto), que aplaudiram de pé os colegas. "Essas Mulheres"se
exibida de segunda a sábado, às sete e quinze da noite,

"

. vo.(�redacao@jornalcorrelodopo
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ARTILHARIA PESADA
(

rio de atacantes promete gols no Juventus
LIMAR PIVATTO

�, Tainha, Grisley e

IR,. ino Sani chegam
João Marcatto

m fome de gols

JARAGUÁ DO SUL - A "briga"
la vaga de titular no ataque do

entuS promete ser boa. Orisley,
no Sani e Tainha que o digam.
ém dos três, Donizete também

ega para disputar a posição, mas
tem estava em tratamento no

partamento médico. E eles já
ixaram claro: 'em primeiro lugar
lassificação e depois pensar em
r artilheiro. E artilharia é uma

lavra comum no vocabulário

stes jogadores.
Tainha chega com a

iponsabilidade de repetir as boas
'ações pelo Roma de

ucarana. Em 2003, foi artilheiro
o' Campeonato Paranaense,
perando até mesmo o craque

ci ashington, doAtlético-PR. E nos

,

primeiros jogos-treinos, jámarcou
I� 'gols. "Primeiro vamos pensar em

assficação, pra depois pensar na
.

ria",disse Tainha. E por que o
elido? "Nem seu sei direito. Isso
mdesde a infância, por causa dos
eus amigos".

eu .1 Dino Sani Rocha de Oliveira é

-tural deCoronelFabriciano (MO)

e recebeu o nome em homenagem
ao ex-volante do Coririthians, São
Paulo e Seleção Brasileira, das
décadas de 50 e 60. "Meu pai era
botafoguense, mas gostava muito

deste jogador. Então fez a

homenagem", explicou. Ele disputou
a SérieA2 doCampeonato Paulista
comoOeste de Itápolis e, neste ano,

fez três jogos com oAdap-PR antes

FOTOS: CtSAR JUNKES

de chegar em Jataguá do Sul.
Grisley já é conhecidoda torcida.

Esteve no Juventus no ano passado
e, depois que saiu, não estava

atuando por nenhum clube. ''Tive
uma lesão no quadril e fiquei me
tratando. Hoje não sinto mais dores
e estoubem para jogar". Com apenas
20 anos, ele pretende repetir a

campanha do ano passado.

"Queremos chegar até a Série AI ",
disse.

O técnico Oilmar Silva disse

que ainda não percebeu uma

grande evolução na equipe. "Estes
jogos-treino que estamos fazendo
estão servindo pra isso. Os jogadores
vão se soltando aos poucos. Até a

estréia, todos devem estar em boas

condições" .

'ampeôhato Escolar já ·conhece os 'prI�eiros campeões
1 JARAGUÁ DO SUL - Três

modalidades abriram ontem o

ç,ampeonato Escolar - Troféu
n� K1
&

urilo Barreto de Azevedo
..
E

uas já estão definidas: '0
ruo .

e %tletlsmo e o xadrez (veja tabela
IJ ao lado). Noperimeiro o título do
ui. l' f
, ljlascu mo icou com o Colégio

TI' �o Luís e no feminino com o

�achado de Assis. No xadrez, o
'ColégiO Evangélico J araguá

a

V,enceu nas duas categorias. Já no
tênis de mesa as competições
�eguem de hoje, junto com as

modalidades coletivas (basquete,
{utsal, handebol e vôlei) até no
sábado.

'

A abertura.oficial do evento
será hoje, às duas da tarde no

Ginásio do Colégio Marista 'São
Luís.A competição envolve 2 1 mil
I .

. ,

a unos, de 10 a 14 anos de 29
'escolas das redes mu�icipal
:estadual e particular de Jaraguâ'do S I S: u. egundo o coordenador

da FME (Fundação Municipal
de Esportes) Cláudio Tubs, o

número de inscritos foi o

esperado. "Temos que ressaltar
o trabalho dos professores de

educação física das escolas. Eles

que incentivam os alunos a

participarem" .

Os campeões de cada
modalidade vão representar
.j ar ag uá do Sul na fase

mesorregional dos Jogos Escolares
de Santa Catarina, ainda em data
e local a serem definidos. "O

campeonato leva este nome

(Murilo Barreto de Azevedo)
como uma homenagem ao

desportista e pelos serviços
prestados por ele ao esporte da

região". No sábado, a cerimônia
de encerramento será por volta
das 11 h, depois das finais do

basquete, do vôlei e do futsal, no
ginásio do Colégio Marista São
Luís.

CÉSAR JUNKES

Henrique Melo (esq.) chega em primeiro na prova dos 100ni rasos

Moacirj3_arbi, Thiago Arendt e
Leandro Cardoso (foto) estiveram, no
último domingo em Blumenau, no
Campeonato Catarinense de Supino ..
Thiago, de 18 anos, ficou com o título na

categoria Pré-júnior e Leandro na Junior.
Com 67,5 quilos, Thiago conseguiu levar
110 quilos e bateu o recorde estadual,
que vinha desde 2002. "Foi uma surpresa
porque foi a primeira participação dele';
disse Barbi, professor dos dois

competidores. Por dois quilos e meio,
Thiago não bateu o recorde nacional.
Leandro, de 82 quilos, levantou 160 e foi

campeão estadual absoluto. Agora os

atletas se preparam para a etapa
classificatória para o brasileiro em

Palhoça, no dia 19 de junho.

:')

Quem iniciou os treinos ontem no Juventus ifoi o lateral-esquerdo
Magal. Com apenas 22 anos, vem com três títulos estaduais na

bagagem. É bicampeão catarinense pelo Joinville (2000 e 2001) e

campeão pernambucano pelo Sport (2003). Natural de Juazeiro do

Norte (CE), foi revelado nas categorias de base do Joinville. Antes de

vir para Jaraguá do Sul, disputou o Campeonato Paulista pelo União

São João.

Apesar da pouca idade, tem uma boa experiência no futebol. "Isso
facilita na hora de entrar em um qrupo diferente'; avaliou Magal.
Tantos títulos também trazem uma responsabilidade maior. "Estou

consciente da cobrança que virá. Mas eu confio no meu potencial e
estou pronto pra jogar':
Sobre a possibilidade de enfrentar o clube que o revelou, ele responde
com um sorriso no rosto: "Terei uma motivação maior quando
enfrentar o Joinville. Foi uma equipe que me ajudou muito e será
bom enfrentá-los'; disse o lateral, que disse que já conhecia alguns
companheiros de Juventus. "O time tem qualidade. É só aprimorar a
parte técnica e tática pro time ficar pronto':

,

LINHA DE FUND

julimar@terra.com.br

JUllMAR PIVATTO

Jogo-treino
A poucos dias da estréia no Campeonato Catarinense da Série

A2, o Juventus continua marcando mais jogos-treino. O próximo
será neste sábado, no Estádio Municipal Cláudio Tomazelli, em
Schroeder.O jogo será às 15h30,contra o Prudentópolis,do Paraná.
Até agora o tricolor fez três: ganhou de 2xO do XV de Novembro
de Inda ia I, perdeu de 2xl para o Figueirense B e empatou em

1 xl com o Madureira de Blumenau. E a diretoria pode ainda marcar
mais um jogo-treino para esta semana, mas ainda não está definido.
Vale tudo para chegar até o dia 15 com o time montado e pronto
para enfrentar o atual vice-campeão catarinense, o Atlético de
Ibirama.

Oportunidade
Corn o Campeonato Escolar
em andamento, quem
também entra em ação,
além das escolas e

organizadores, são os

olheiros. Os coordenadores
das modalidades que
representam Jaraguá do Sul
em competições estaduais
dizem que muitos talentos
são revelados nestas

competições, mas algumas
modalidades sofrem um

pouco com o desprestígio. É
o caso do atletismo. A
cultura do brasileiro é
mesmo o esporte coletivo,
principalmente o futebol.

Impasse
Daniel Passarella não quer
mais _o goleiro Fábio Costa.
Mas o jogador disse que
não se considera afastado
do elenco. Ele vai esperar
uma decisão da diretoria
do clube e também da

parceira MSI. O goleiro
alfinetou o técnico,
principalmente porque foi

impedido de treinar
ontem. Sobre negociações
com outros times, Fábio
Costa espera resolver a

questão com o Corinthians

primeiro. Questão de bom
senso.

Ele deve voltar
Falcão está se recuperando
bem da lesão na virilha e

deve jogar neste sábado
contra o Vasco da Gama. A

informação é do supervisor
técnico da Malwee Kléber

Rangel. Ontem o craque fez
um treino separado do

grupo e fará um exame na

sexta-feira para definir se

poderá jogar ou não.

De volta
Mais um pentacampeão do
mundo deve ser repatriado
nos próximos dias. O

"capetinha" Edílson está

negociando com o

Cruzeiro. O contrato do.
atacante com o AI-Ain, dos
Emirados Árabes, vai até o

próximo dia 15. Ele chega
no Brasil daqui a duas
semanas para acertar os

detalhes da negociação.
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"115'
Gustavo Bertoldi
Inajara G. Baier
Rosane Schiewe
GuilhermeVenturi
Betina Ehlert
Milton Pradi
Dr.Marcio Renê Rocha
Joelmir Davi Freiberger
GuiomarVoltolini
Mário do Nascimento
José Bening
Regina Steinert
Adelar Bigaton
Roseni A. M. S. Nolon
Odair J.Torizani
Ana Julia Acoski

'2/5'
Luiz Carlos Giesler
Gustavo Henschel
Maria Cristina Franzoi
Elmar Rueckert
RodrigoWopsch
Eduardo Gabrielli Flor da
Silva
Irene LeandroWilke
Jair Rogério Steinmacher
Roberto Kniess
Salete Moretti
Jackson Luis Kopsch
Juliano Jobias
Leitempergher
Maiara Lennert
Evanir Hoffmann Heinert
GuilhermeMuller

.

Jaqueline Schmanski

'3/5'
Alido Lange
Waidi Buttner
LeonardoTurquetti
Zeno Bublitz
Luis AntônioVolpi
José Geraldo Arnecke
Arthur Picolli dos Santos
Etelmaris Schmitz Regis
EugenioMoretti Garcia
Fernando Henrique Voigt
Paulo Arendt
VilmarVieira

'4/5'
Josiane Sabino
Cecilia Benthien
Andreia Paulata Mayer
CiloVorpagel
Màtheus Demarchi
Marcos Roberto Potter
ReginaRoeder
Lucinei Hernacki
Michela C. S. de Souza
Ingo Venzeski

Angelo Leier
Sidnei Carlos Becker
Maria Regina B.Mohr
Carlos A.Wehrmeister
Gustavo Muller
Kledir Leopoldo de Farias
Humberto Grossl

'5/5'
Carmem Irene Schveitzer

- RaquelTerezinha Krawuski
Ingelore Linzmeyer
Anadir Karsten
Isolene Aguiar
RosaneMarquardt
Paulo de Almeida
Dr.Paulo Roberto
Schroeder
Darcio Antônio Weinfurter
Tatiane Olska
AmilcarMarcelo Nagel
RoseAlfi
Mônica Marlete Pereira
Vivione J. Pauli
Elenice Telles
Tatiane Olska

'6/5'
Celso Antônio Fritzen
BrunaVorpagel
Norma K. Lemke
Marcos Morais
Gilmar L. dos Santos
Alessandra Zimmermann
Nilo Mathias
Marcia R.F.deCarvalho

'7/5'
Lucas Henrique de Souza
Célia Maria Garcia
Irineu Bauer
Eveline L. Meier
Katia Bertoldi
Ruth Roesel
CezarSeben
Nivaldo Heidemann
Isolete Bonatti
Vera R. D. Schmitt
Jairo Andrade
Helenice Vieira dos Santos
Sonia Chiodini
Jurema O. Pedrelli

Susimara Borchardt, na dia
08/05, completa 21 anos.

Parabéns de seus-pais. Nelso e

Maria e sua irmã Jéssica

Mayara e seu namorado Jorge
Augusto

Walmira Blank e Murilo Logullo
Machado foram comemorar em

Salvador e Morro de São Paulo o níver
dela ( 21/4) e níver de namoro do casal

(22/4). Parabéns e felicidades dos

Amigos Elia e Airton Drews
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Uniram-se em 23 de

abril, Josmara Lunelli
e Fabio Alexandre

Nicoluzzi, através da
cerimônia religiosa
ocorrida na Capela

Nossa Senira do

Rosário, após os

convidados foram

recepcionados no

clube Atlético

Baependi. Os noivos

seguem em lua de
mel para a Costa do

Saíupe na Bahia

Parabéns ao casal Silvio e Andrea

Moeller, que completam 14 anos de
casados hoje dia 4

" No último dia 26/4 o gerênte da Unimed,
Davidson Gustavo Reif, representando a

cooperativa em Ja<ráguá do Sul, fez uma

doação de um contra-baixo para a

Sociedade Cultural Artística - SCAR

Casaram-se no dia 7/2,
Elemar Lopes e Cristian'e,
Evangelisti, completando
então neste sábado 3 meses

de feliz matrimônio. Seus

pais e demais familiares

desejam felicidades

, ,J

Completou 18 anos no dia 28/4,
Tatiane Cristina Brandt.Os pais,
Enio e Rose, o irmão Alexandre e

a irmã Julia ,mandam os parabéns

Vanessa

Montagna
e Plademlr

Herzog
completaram

2 anos de
namoro no

dia 28/4

O casal, Smyrna Elisa e Fagner,c3lam
neste sábado dia 7, na Igreja Matril
Senhor Bom Jesus, em Guaramirirn.
Após os convidados serão

recepcionados no Clube Atlético
Baependi. O cerimonial e organizaI!:
está sendo feita pela promotora
Marlene Silva

C INEMA
Quarta e Quinta-Feira

.:. JANTAR

Participe neste sábado, dia 7 de maio, às 19hs, do jantt
homenagem ao dias das mães na Paróquia São Judasl,
O valor do jantar é de RS 10,00 e será servido galeto'l
maionese e pão. A renda será revertida para as obr�
novos banheiros igreja.
O evento inicia-se com a Santa Missa, logo apósh'li
jantar com sorteio de brindes, homenagens. Participe,
sua mãe e faça para ela uma homenagem comunta

.:. MÚSICA
Nesta quinta- feira no Art Bar da SCAR a convite dor

Rodrigues, Eneias Rassch vai estar se apresentando.ccu
'música brasileira e composições próprias
apartirdas 21 horas depois dotérmino do ShowdoGuil
Fica o convite pra quem gosta de houvir boa música.

Constantine
14:30 - 16:45 - 19:00 - 21 :15

O Aviador
14:00 - 17:15 - 20:30

Miss Simpatia 2: Armada e Perigosa
14:45 - 17:00,- 19:15 - 21 :30

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




