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Guga perde para espanhol
na estréia em Raland Garras
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POSTOS DE SAÚDE

Mais médicos no atendimento

público de Jaraguá do Sul
o secretário de Saúde� Jaraguá do Sul, Alfredo Guenther,
disse que a partir de jul�o serão preenchidas todas as vagas
de médicos nos posto de saúde da cidade. Ele prometeu
ainda capacitar as equipes de saúde. - PÁGINA 3

REVIDE

PT reage às críticas de FHC

com a 'estratégia do gambá'
Em resposta ao comentário do ex-presidente Fernando Henrique,
que comparou o governo Lula a "Peru bêbado no Carnaval", o
PT disse que os tucanos adotam a estratégia do Gambá: "Espa
lham o mau cheiro e todos parecem feder". - PAGINA 3
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Clubes de tiro temem o fim do esporte
DOAÇÃO

Cerca de 60 famílias esperam na

fila um filho em Jaraguá do Sul

Apesar das promessas de

que os clubes e associações
de caça e tiro e os

colecionadores não serão

prej udicados com a

possibilidade do fim da

comercialização de armas e

munições no Brasil, os

diretores das entidades'

temem o fim da tradicional

atividade esportiva na

região.
O presidente da Associação
de Clubes e Sociedades de
Tiro do Vale do Itapocu,.
Wilson Bruch, disse que a

maior preocupação não é

com o Estatuto do
Desarmamento, mas com a

_, burocracia, que pode
dificultar e onerar a compra
das armas e munições.
Em outubro, um plebiscito'
vai decidir se mantém ou

proíbe a comercialização
das armas e munições no

país. _ PAGINA 5

ESTADUAL'

Malwee poupa jogadores no jogo'
de hoje contra o São Miguel .�

Sem Éka, Chico, Marcinho, Falcão, Valdin e Xande, aMalwee II
embarca para São Miguel d'Oeste onde enfrenta hoje à noite o :
time da casa pelo Estadual da Divisão Especial. O jogo será às

20h15, com transmissão da Rádio [araguá. - PAGINA 7

www.studlofrn.corn.br

371·4311

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



OPINIAO

Dois atos políticos e uma

mobilização comunitária são

as primeiras manifestações
públicas de combate à
violência cotidiana que
assola a região nos últimos
meses. Na segunda-feira,
um ato pelo desarmamento,
na Câmara de J araguá do
Sul, deu o ponta-pé inicial

para atenuar a tragédia que
vitimou 36 mil pessoas
somente no ano passado, no
Brasil. À noite, os vereado
res de Corupá discutiram
com a delegada regional,
Jurema Wulf, e o comando
da Polícia Militar medida
de segurança e estrutura. Já
a Igreja Católica vai celebrar
o Corpus Christi com uma

"manifestação pela paz".
São ações - especial

mente as duas últimas - que
retratam a preocupação da
sociedade do Vale do

Itapocu com a crescente

onda de violência, que tem

transformado as caracterís-

ticas da região. Na tarde, do
dia 10, uma quadrilha de
ladrões de banco levou pâ
nico à população de Coru-:

pá. Na fuga, trocou tiros

com a polícia. As balas per
didas mataram um e feriram
outro. Dois dias depois,
bandidos renderam um

padre e invadiram a casa

paroquial, no centro de

Brasil ocupa o vergonhoso
segundo lugar no ranking
em mortes com armas de

fogo no mundo. O número
de vítimas é maior que em

muitos países em guerra
declarada. No ato pelo
desarmamento, foi revelado
ainda que os jovens são as

principais vítimas, que a

maioria dos homicídios' é

� As ações retratam a preocupação da
sociedade com a crescente onda de

violência, que tem transformado a região
J ar aguá do Sul, de onde
levaram dinheiro, perten
ces e o carro dos religiosos.
Delitos até então restritos

aos grandes centros.

A campanha pelo desar
mamento é um gesto de
cidadania em favor da
cultura da paz e segue a

tendência mundial de
controle da circulação de
armas de fogo. Dados da
Unesco revelam que o

FRASES

por motivos torpes, e não

violentos, e que 33% dos
ferimentos a bala são

decorrentes de acidentes,
muitos domésticos.
A reunião dos vereado

res com os responsáveis pela
segurança pública na

região é fruto da situação
de descontrole e medo. Por
outro lado, a exposição dos

problemas operacionais e

materiais pode catapultar

QUARTA-FEIRA, 25 de maio de 2005

anseios contidos e unir

setores da sociedade para
a necessidade de recursos,

equipamentos e atenção
do governo. Já a substi

tuição do tradicional tape
te de Corpus Christi por
roupas e adereços alusivos
à paz é uma forma de des

pertar a população para o

caos instalado e a contri

buição de cada no processo.
A triste constatação de

que delitos graves têm sido
uma constante na região
exige das autoridades

ações efetivas e eficazes.
Não obstante, cabe ao con

junto da sociedade fazer a

sua parte para conter a

rotina da violência, que

conspira contra os esforços
de pessoas e grupos em

favor da paz. Os primeiros
e decisivos passos foram
dados. Todavia, são preciso
muito mais. Não se pode
perder de vista a luta pela
cultura da paz.

"Anteriormente uma importante decisão tinha que passar por oito oficiais. Agora, são
apenas três. Isso é fruto da descentralização do Governo. Nunca em outros governos a PM

recebeu tanta atenção':
j. J

• Do comandante'qeral da Polícia Militar, Bruno Knihs, na passagem de comando do Policiamento Norte, segunda-feira em Joinville.
-, � .. � I :' r " f ,', (I "-) � , :_: \ .
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I Fatos & Pessoas I
Fernando Bond

Escola de Pais <'

Os representantes da Escola de Pais de Jaraguá
do Sul não têm dinheiro para participar do
Congresso Nacional da entidade, que acontece

amanhã em São Paulo. Mesmo com uma rifa e a

doação feita por um funcionário da Weg, só
conseguiram RS 175 dos RS 500 necessários

para pegar o ônibus da entidade que hoje à
noite percorre as cidades do Norte catarinense
recolhendo os casais que vão a São Paulo. A
escola só quer mandar um casal e tem poucas
horas até a chegada do ônibus, por volta de dez
da noite, no posto da Polícia Rodoviária em
Guaramirim. Quem quiser apoiar pode ligar para
Arlindo e Irene Lopes, no telefone 371 7956.

Números da mídia de
se e algumas surpresas

Saíram alguns números muito
interessantes a respeito do atual estágio
em que se encontra a mídia catarinense.
Com 6 milhões de habitantes, o Estado
tem 169 rádios e 13Tvs cadastradas na

Acaert (Associação Catarinense de

Empresas de Rádio e Televisão). Na área
de mídia impressa, são 17 jornais
diários, com os .dois primeiros lugares
ocupados pelo "Diário Catarinense" e

por "A Notícia': O "Diário'; que circula
desde 1986, tem uma tiragem de 43mil

exemplares nos dias úteis e 61, mil aos

domingos. Já "À. Notícia" tira 28,4 mil

exemplares de segunda a sexta-feira e

31,S mil aos domingos. "A Notícia" foi
fundada em 1923 pelo jornalista Aurino
Soares e 33 anos depois, enfrentando·
uma série crise financeira, foi comprada
por 130 moradores de Joinville.
Atualmente está sob a direção de
Moacir Thomazi. Quanto ao segmento
rádio,a situação é diferente: o domínio
é da Band FM de Florianópolis, que
alcança 35 cidades e há oito anos é líder
de audiência. Bem, quanto ao segmento
de tv, nem é preciso dizer a absoluta

liderança.

Maisatendimento
Secretários de Saúde dos 26 municípios da região
Norte reuniram-se ontem para esclarecer a

Programação Compactuada e Integrada (PPI) na
área da saúde. O encontro foi na sede da

Associação de Municípios do Nordeste de Santa
Catarina (Amunesc), em Joinville. A reunião foi

para discutir os repasses de recursos do Governo e

as prioridades no atendimento à população.
Também serão apresentados os tratamentos de
assistência médica prestados pelas unidades

.

hospitalares de Joinville às demais cidades. A

gerente de Saúde da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento de Joinville, Ana Maria Groff
Jansen, afirma que o acordo garante o direito aos

demais municípios de serem atendidos em

Joinville, ou nas cidades designadas no acordo,Está em todas
Logo depois da passagem de comando da
PM Região Norte, na noite de segunda-feira,
o governador Luiz Henrique compareceu à

inauguração de mais uma loja da rede

Breithaupt na cidade (foto). LHS destacou a

importância da empresa para o

desenvolvimento do Norte do Estado.

Festa italiana
o 'presidente do Círculo Italiano de Jaraguá
do Sul, Gilberto Pradi Floriani, anuncia a 15a'
Festa Italiana para dia 31 de maio, terça-feira
que vem. Via ser na sede do Círculo, a partir'
das oito da noite.
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SUA OPINIÃO
i
I

Fibras: ,mitos e verdade, � �
I ,"n6)� A

Descuidar da alimentação parece estar sendojú�� p
mandamento na vida das pessoas que levam a vida atribQla�lll p
do mundo moderno. Na correria de todos os dias, c�J[�1 IP
apressadamente um sanduíche, um salgadinho ou deix��j fu

lado as frutas e legumes parece ser a solução. Mas �9�2, g e

sabemos qu� não �._Comer m,al leva � v�rios probl�n!,�;
entre os quais a pnsao de ventre. A pnmeira opção P�ílJB'
tratamento desse mal, segundo a Organização Mund\ªb��
Gastroenterologia, �ão as fibras. Além das fibras encontra�;
em alimentos como frutas, legumes, verduras e farel(!}�
cereais, os quais nem sempre as pessoas conseguem cons��) c

o. mercado nacional oferece essas fibras em duas formãS1â�)
medicamentos: formulações com as fibras naturais (soliíVêis' e

e insolúveis) e outro com as sintéticas (fibras insolúveis),
Especialistas alertam, porém, para alguns inconvenientes
que as fibras naturais podem trazer, como gases e cóliê'
pela presença da fração solúvel da fibra.

j f'
Comercializadas em pó ou em cápsulas, as fibras natu�

mais comumente encontradas no Brasil são o Plantaga avata

(Psyllium), o guar gum e o ágar-ágar, Já as fibras sintéticas_ _

no Brasil, a policarbofila cálcica, comercializada pela Lls e

Farmacêutica em forma de comprimidos - são fibrasi�ue
não ocorrem naturalmente, sendo fruto de síntese química, ,I

Tanto as naturais como as sintéticas atuam como forma,g,qr,j
de bolo fecal e retêm água, mantendo as fezes hidrataEla'_;'
aumentando fisiologicamente o volume das fezes e a B

freqüência das evacuações. Além desse efeito hidratarilbf\o
volume adicionado ao bolo fecal pela presença das #b�
facilita a geração de ondas peristálticas por distensão das
paredes do intestino, o que contribui para o alívio da p1�9
de ventre. 'mil

A policarbofila cálcica possui alta capacidade de rete�
de água - três a quatro vezes maior que 'o Psyllium - e_ t���e
mostrado muito eficaz, com a vantagem de provocar m�Il\l'J! d&j
gases ou cólica. "A policarbofila cálcica não é metabolg� mS
pela flora bacteriana do cólon, como acontece com fip,mk sa�
solúveis (naturais). Essa metabolização bacteriana no <i:!&J�1 ali
gera produtos gasosos como o hidrogênio e metano, alé�9� r�
substâncias voláteis como os .ácidos acético, bhltíri0pj)! erP

propiônico. Estes se acumulam no intestino originalil,ciq!@ hil

sensação de distensão abdominal, flatulência e cólicas- J@nªI, até

policarbofila, por ser um polímero sintético, não é quebl'ft.�a! Ar

por enzimas digestivas ou bacterianas, e é excretada int�ií!( Sá
nas fezes, sem nenhuma biotransformação. Desse modoj<U0llt pá
são gerados, gases ou substâncias voláteis no inte.8_tiaaV Vi

grosso", explica o Dr. Flávio Antonio Quilici, mé.4ietrf ap

gastroenterologista e professor titular da Faculdadesei da

Medicina da PUC-Campinas. Além disso, a fibra sintétita I
!

proporciona excelente tolerabílidade, tem ação rápida (l(lim�1 Pu

incrementadora do bolo fecal e permite maior adesãik)a�\1 'Vl

tratamento, adequando-se ao perfil do paciente que se qtl(!ixi&�i d�

da c.onst�paç'ão causada por uma �liment�ção �e� qualüdadebl di

devido a falta de tempo. A policarbofíla cálcica por-.ger'
�

oferecida em comprimidos é também, muito prática �(jffl, I
fácil ingestão, devendo ser utilizada junto às refeiç5es,
representando um complemento alimentar rico em fibi�i1

Difundidas erroneamente como produtos que-b'IlIlJ
causam efeitos colaterais, as fibras naturais industrializadas,
na verdade, podem trazer alguns inconvenientes, cOID� a

sensação de estômago pesado e estufado, além de cóJI�\�s;b
Quem explica, tal efeito é o Dr. Lino Rodrigues Júnior, rri�ao�j�V v

gastroenterologista: "As fibras naturais retêm ,�§grj(j
independente do pH do meio em que se encontra�'J; seJnp �
neutro, ácido ou básico. Assim sendo as fibras costurWg/fÕJ c

'inchar' e aumentar sua viscosidade enquanto ain?r�ob�!&
encontram no estômago, onde 6 pH é ácido, levan8?úl�a
sensação de empachamento epigástrico. Já a policarR8§f�8
cálcica, em condições ácidas, absorve muito menos á@�O
enquanto que no intestino, onde o pH é básico, atingeG%�"
poder l'fidrofílico total: absorvendo setenta vezes seuíPjepgl 1

em água. Isso permite minimizar a sensaçãShb�6p
empachamento". . , 'UgBlC[

Outra desvantagem da fibra natural é sua ação le�� e

pouca praticidade - quando em pó, necessita de diluiçãrM1l}v
água para ser ingerida. Segundo artigo publicado por IVI�.9Ikq
Danhof na revista Pharmacotherapy, enquanto o Psy(li,1fJ!ls
aumenta em 10% a freqüência de evacuações, á policarbH�gq
cálcica aumenta essa freqüência em 35%. Quanto ao volHlJt5b

1 fecal, o Psyllium proporciona Um aumento de 40%;j�llB
policarbofila cálcica aumenta o volume das fezes em 653hl'

n81IB
,

Ana Carolina Prieto e Renata Melo, assessoras de

Comunicação
:')

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35linhas. de c?'r���gfonte Times New Rornan. O Jornal Correio do Povo se reserva o direi! s'
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como?3
correções ortográficas e gramaticais necessárias. ",.>irB'/
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� 4t1formação
'

Câmara de Jaraguá do Sul aprovou os
A '

f
-

d,ri idos de ln ormaçao apresenta os

�� 'ereador Jurandir Michels, o Lika

f/�f,�ue solicita do Executivó quais os

05��nários estranhos ao quadro que,

�a�zembro, tiveram os contratos

el�didos, os valores pagos e a quem.
re .

f dpe1l'flíinda que ln arme os nomes os

!rIi1fores estranhos ao quadro e se foi

�§d�alários, ,fé_rias e demais benefícios
�sl1a resosao.

�� que ex-secretários receberam

cpiJJ�; presente
de Natal. gordos

c9nt�heques .

QUARTA-FEIRA, 25 de maio de 2005

� Além do tempo
Alguns vereadores acusam o

presidente da Câmara, Ronaldo Raulino
(PL), de impedir o questionamento ao

secretário de Saúde, Alfredo Guenther,
durante explanação acerca da pasta, na
sessão de segunda-feira. Apenas Ruy
Lessmann (PDT) e Maristela Menel

(sem partido) falaram. "Depois ele

encerrou a participação do secretário';
reclamou um vereador.

Raulino disse que regimento define 15

minutos e já havia se passado 30,

prometendo convidar o secretário

outra vez.

� Posições
Lideranças petistas da reqrao têm

reclamado - com alguma razão - dos
comentários desta coluna em assuntos

internos do partido. Acreditam que há

"interferência" em questões que não

dizem respeito aos não-filiados.

É verdade, dou a mão à palmatória.
Assuntos internos são internos e a

imprensa não tem nada com isso.

Todavia, a partir do momento que

ultrapassam' as fronteiras dos diretórios

tornam-se públicos. Aliás, as intrigas são

trazidas pelos petistas, o que dá o tom

de oficial.

� O sujo falando...
A frase: "O PT parece um peru bêbado

em dia de Carnavalldita no sábado pelo
o ex-presidente Fernando Henrique
(PSDB), durante encontro do partido, é
uma provocação característica de ante

véspera eleitoral, o que se pode chamar
de ato político com o objetivo de

repercutir na mídia.
Até porque, a eficiência e a compe
tência tucana, cantada em verso e

prosa por FHC, está na berlinda com o

desempenho do prefeito paulistano
José Serra e a situação caótica na

Febem.

,� Mallavado
Para manter o alto nível do debate, o
presidente nacional do PT, José Genoíno,
chamou o ex-presidente de "elitista e

arrogante" e acusou os tucanos de usarem

a "tática do gambá': "Espalham o mau

cheiro e todos parecem feder':

O governo Lula realmente está

"desconjuntado"na coordenação política.
Mas a economia vai de vento em popa,
os programas sociais estão ativos e nunca

se prendeu tanto corrupto.
A troca de acusações é um sinal evidente
da qualidade da disputa eleitoral do

próximo ano.

PARA JULHO:

POLíTICA

S:ecretário promete preencher
Ill11lj( ,

' ,

:vagas de médicos nos postos

�MAURrLIODECARVA�HO---------------------------------------------------------'---�

,a fi � G
'

� �J.Jtredo apresentou
� affSdvereadores os

� d��iºsdos quatro
primeiros meses de

g�fernd
'

'i�,'
ti ,

'.
'

5�RMGuÁ I)() ,Sui'- "No início
. i de'jllItlb teremos todas as vagas de

� méll!e(Í� preenchidas nos postos de
; o' ,aml�il e vamos investir· na

a{lai4fàção da equipe de médicos,
�llrf1leff€'ionis1ias, auxiiiares- de'

étWtàgern, para-tquel. .a';ser j

em\htr0!'d:tenhá .' '(')l I "melhor

.entopossível nomunicípio";
AB�1X!!hessa: é do secretário de

Sá\llWi Alfredo Guenther, que"
-. .

ou da sessão da Câmara de
ores' na segunda-feira para
itaro bálançe das atividades
_nos primeirosmeses do ano.

ia' slO3secretáÍio e o gerente de

III Administração e Auditoria, [océlio
I/ VoItolihi, apresentaram as ações

ilII� dl!Eeioo)lvidas, esclareceramdúvidas

le�1 d�flItireadores e revelaram os

LUCIANA MARIQl

,

Guenther: ';R$ 9,4 milhões investidos na Saúde em quatro meses"

investimentos no setor! Informaram Raulino (PL), elogiou a atuação da

que do orçamento para este ano de secretaria e a maneira profis-
R$ 27,6milhões, já foram investidos sional como está sendo admínis-

emquatromesesR$9,4milhões, oque trada. São 397 servidores, entreeles

corresponde 34% do orçamen- 76médicos, 39dentistas, seis psicólogos,
to, com origem- nas transferências 36 agentes comunitários, 49 auxiliares

do SUS (SistemáÚnico de Saúde) e deenfermagem. Osproceclirnentosde
recursos próprios. atenção básica totalizaram 111.449

OpresidentedaCâmara,Ronaldo atendimentos médicos, odontológicos

que trazem benefícios diretos para
as comunidades locais, pois
garantem o abastecimento de água,
fundamental para a continuidade

do processo de desenvolvimento
dessas regiões. O Instituto Rã-Bugio
atua na defesa da biodiversidade

daMataAtlântica na Serra doMar
e adjacências da região Norte de

Santa Catarina, através de uma

consistente e planejada campanha
de conscientização da população a

fim de assegurar a integridade das
áreas remanescentes dessa floresta".

No mês passado, a diretora do
Instituto, ElzaWoehl, participou
de uma sessão a convite do

,

presidente da Câmara, Ronaldo
Raulino, para apresentar as

atividades realizadas pelaOng. O
Rã-bugio estuda e registra com

fotos as espécies de anfíbios,
principalmente sapos e pererecas,
e as flores silvestres que se

desenvolvem na região. Apesar do
que classificou de "precariedade"
para trabalhar, o projeto é

reconhecido nacional e

internacionalmente econta com

apoio da Fundação O Boticário.

e de enfermagementre janeiro emarço.
Foram 146.125 procedimentos
especializados, entre eles exames e

cirurgias, e 8.3 74 procedimentos
assistenciais de alta complexidade,
como quimioterapia, hemodiálise e

.

tomografia.
Guenther e Voltolini também

apresentaram dados e informações
sobre os programas de combate a

dengue e o tabagismo, DST/Aids,
planejamento familiar, vigilância
sanitária,bolsa família, vacinação. O
secretário enfatizou que seis mil

crianças serão vacinadas contra agripe,
entre ume seis anos de idade. "É uma

iniciativa inéditano País", revelou.
Apesar dos dados considerados

"expressivos" pelo secretário deSaúde,
ele admitiu que existem sérios

problemas, comoa demandareprimida
de exames e falta de médicos nos

postos. "Nosso compromisso é com a

população", emendou.
O presidente do Legislativo

prometeu cederoutro espaçoemuma

sessãodaCâmara, daqui a45 dias, para
que o secretário apresente outras ações
dapasta.

'Vereadores autorizam Bertoldi
"-

a leiloar Omega da Prefeitura

}ARAGUÁ DO SUL _ A Câmara

deVereadores aprovou, em segunda
discussão, o projeto de lei que
autoriza omunicípio a alienar, através
de leilão, veículos,máquinas e outros
bens inservíveis à administração
municipal, sem viabilidade de

recuperação ou remanejamento
entre os órgãos da Prefeitura. Entre
os carros a serem leiloados está o

Ômega CD 3.8 V6, ano 2000,
comprado pelo governo anteriorno
início de 2001. Na época, o então
prefeito lrineu Pasold (PSDB) foi

bastante criticado pela aquisição do
carro, avaliado emR$ 92mil.

No texto damatéria, o prefeito
justificou que a alienação proposta
é "decorrente do estado precário
em que os bens descritos no artigo
10 se encontram, dado ao uso e aos

serviços a que foram submetidos,
não mais atendendo, por

conseguinte, as necessidades que o

serviço público exige. Decorre
também 'do alto custo de

manutenção, a exemplo dos
veículos Omega e Marea".

Alto custo de manutenção leva Omega a leilão

Depoimento de Marinho pode
fazerPTB desistir de assinar CPI

BRASÍLIA _ O presidente do

PTB, Roberto Jefferson, disse
que poderá rever sua posição de
assinar a CPI dos Correios. Ao

chegar à sede do partido para

participar da reunião da Execu

tiva, o deputado afirmou que
está aguardando o depoimento
de Maurício Marinho, ex-chefe
do Departa-mento de Contra

tação e Administração de Ma
terial dos Correios, na Polícia
Federal.

Dependendo do que Maurí
cio Marinho declarar à PF,
Jefferson pode rever a posição
do partido e desistir das assina
turas. Ao ser indagado pelo a
Globo sobre o que é preciso para
isso, o deputado respondeu que
basta que Marinho assuma toda
a responsabilidade e o isente de

culpa. "Se fizer isso, não tenho
mais motivo para persistir na
CPI", disse o presidente do
PTB.

Em nota oficial divulgada
na tarde de ontem, o PTB
declara apoio e solidariedade a

Jefferson e defende uma

apuração rigorosa e com

isenção das denúncias de

corrupção nos Correios. Na

nota, o partido dá a entender

que deve recomendar que seus

parlamen-tares não assinem o

requerimento de criação da CPI
dos Correios e que deve desistir
de entregar os cargos que detém
no governo, como prometido
anteriormente por Roberto

Jefferson.
A nota diz que a motivação

da crise política que está sendo
criada. tem como objetivo a

desesta-bilização política do

país. Diz ainda que "oportu
nistas de plantão estão atuan

do" e que "o PTB recusa-se a

servir de instrumento a interes

ses que fogem à ortodoxia política" .

Diante da informação de

que Marinho estaria assumindo
sozinho a responsabilidade pelas
denúncias no. depoimento à

Polícia Fed'�r�l, Robert�
Jefferson afirmou: "Venho para
cá de alma leve".

Pouco antes da chegada de

Jefferson à reunião do PTB, o

deputado Antônio Fleury filho
se posicionou contra a entrega
dos cargos que o partido tem no

governo, anunciada na segun
da-feira pelo presidente da

legenda, argumentando que

,isso poderia parecer uma

confissão de culpa.
't· :,

.
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�GUÁ DO SUL _ ACâmara

dtJiÉ�adores aprovou, por nove
votos,o projeto de lei encaminhado
p�g��efeito Moacir Bertoldi (PL)
BI�2 .

.

que autoriza o município a

inSre,
'.

conce e,r gratuitamente por dez5a B

�os�mterreno para o Instituto Rã-

Bid� para Conservação da
BRl Q(,I 'yersidade. Atualmente, a

01il@Jrem sede em Guaramirim e

a�6fa:)serã transferida para um

tH1t>éhb de 406 mil metros

qtl�dr!rdos na Tifa Stinghen, em
Jaraguá do Sul.

� SI!�ndo o projeto, � concessão
d�'1Jhl5 "tem por objetivo dis
PO�lIYi:lizar à entidade um terreno

aa�Cillado à implantação de um

Pal%rê Ecológico, possibilitando o
���I{�olviinento de projetos na

afu:f\l.,'mbiental, bem assim defender
O"

OS''femanescentes de floresta
atlântica visando à proteção,
conservação e preservação de toda

I�ersidade biológica".í ,�r Q�refeito também justificou no

[. QfflI��9·que "as ações propostas
vt';aillmão apenas a proteção deste
Valioso patrimônio nacional como
tatnliém a proteção dosmananciais,

José Alencar diz que não vai

deixarPL e voltar para o PMDB

BRASÍLIA _ O presidente em

exercício eministro da Defesa, José
Alencar, disse nesta terça-feira que
não pretende deixar o PL, apesar de
ter recebido comsatisfação o convite
para retornar ao PMDB. "Nós

podemos perfeitamente marchar

juntos. Desde que o motivo seja o
Brasil, eu estarei ao lado do PMDB.
Somos partidos com grande
afinidade. Eu não tenho nenhum

projeto de abandonaromeu partido,
de forma alguma", afumouAlencar.
a convite foi feito pela bancada

do PMDB de Minas Gerais, que se

encontrou nesta segunda com o

presidente em exercício no Palácio
do Planalto. José Alencar foi eleito
senadorpelo partido em 1988.
a presidente em exercício disse

também que não vai concorrer ao

governodeMinasGerais nas eleições
de 2006. "Eu não estou pensando em
eleição. Estou pensando em tentar

fazer alguma coisa.Nós estamos no
governo, e tem tanto trabalho para
fazer.Estamos preocupados comodia
a-dia e não estamos pensando em

eleição", afirmou. José Alencar

presidiu ontem a solenidade de

entrega da Ordem do Mérito da
Defesa e da Medalha da Vitória na
BaseAérea.Criadaemjunhode 2002,
a Ordem do Mérito da Defesa é

concedida a civis emilitaresbrasileiros
ou estrangeiros que tenhamprestado
'contribuição importante às Forças
Armadas brasileiras. A segunda
condecoração, aMedalha daVitória,
foi criada em março de 2004. Ela é

concedidaamilitares, civis, policiais,
bombeiros, organizações militares e

civis que tenham divulgado os feitos
da Força Expedicionária Brasileira

(FEB) durante a Segunda Guerra

Mundial, defendido o país em

conflitos internacionais, participado
de missões de paz e apoiado o

Ministério da Defesa na execução de
suasmissões constitucionais.

Entre os que receberam a

medalha da Vitória, estavam o

presidente do Senado, Renan
Calheiros, e os ministros das

Comunicações,EunícioOliveira, do
DesenvolvimentoSocial eCombate
à Fome, Patrus Ananias, dos

Transportes, AlfredoNascimento, e
doEsporte,AgneloQueiroz.No total,
276 pessoas foram agraciadas.
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PANORAMA

POR MARCOS AUGUSTO POROEUS DE PAULA

� A importância das ppp's para o
desenvolvimento econômico nacional

Todos os jornais têm vinculado faz alquns meses reportagens e

notícias sobre a implementação de uma política nacional de
"Parcerias Público-Privada': O objetivo dessa política é angariar
capital para investimentos de natureza normalmente estruturais

que deveriam ser feitos pelo Estado, mas que o governo não é

capaz de atender.
A primeira vista a questão parece simples: se o Estado não é

capaz de atender às necessidades básicas, como construção de
vias rodoviárias, aeroportos, portos, ferrovias e tantos outros,
nada mais correto se entregar essa atividade a quem tenha

condições financeiras e interesse para fazê-lo. Porém, a questão
não é assim tão simples, ao menos sob o ponto de vista jurídico.

. Para se compreender a razão pela qual há tanta discussão, faz-se
necessário explicar a forma como o Estado brasileiro está

constituído, suas competências (materiais e funcionais) e limites.
Ocorre que essas áreas são, historicamente, atendidas pelo Estado,
a quem incumbe os investimentos de base para garantir o

desenvolvimento econômico de um país. Soma-se a isso o fato
da Constituição Federal garantir o "monopólio" do Estado na

execução dessas benfeitorias.
Sem uma Lei muito bem elaborada, investidor algum estaria

disposto a fazer pesados investimentos. Afinal, sem uma clara

garantia de que terá condições dê obter lucro óu, ao menos,

condições de cumprir o contrato na sua integridade e com isso
retirar o investimento realizado, quem seria maluco o suficiente

para investir seu capital?
Até hoje, sem regulamentação, as concessões estatais foram, em
regra; precárias, razão pela qual poderiam ser revogadas a

qualquer tempo, inclusive numa mudança de governo (como já
aconteceu na nossa história).
Com a Lei das PPP's, espera-se que os investidores vejam nela a

segurança necessária para empregar seu capital no Brasil,
alavancarido a economia num processo de desenvolvimento'
contínuo e sustentável.

I I

IMPORTÂNCIA PARA A INDÚSTRIA EXPORTADORA
Há alguns anos, tem-se ouvido falar no fenômeno denominado

apagão logístico, pelo qual o Estado careceria de formas sustentar
a produção industrial (energia) e/ou formas de escoar essa

produção (através de estradas, ferrovias, portos e aeroportos).
Se ninguém tem dúvidas de que sem uma efetiva e imediata

ação esse apagão infelizmente acabaria por acontecer, também
é certo que a iniciativa privada tem condições de suprir as falhas
no sistema, desde que lhe seja dada garantias para o investimento.
Nesse sentido, tem sido muito comemorada pelo empresariado
a aprovação da Lei das PPP's, que permitirá investimentos seguros
em setores essenciais para a produção de bens e seus necessário
escoamento.

O QUEJÁ TEM SIDO FEITO
Há duas semanas, foram anunciados os primeiros projetos (cinco)
para estrear as Parcerias Público Privadas (PPP'sl, todos na área

de logística. Segundo informações da investnews, o governo
mira nos gargalos encontrados no caminho dos principais portos
do País.

Em ,entrevista à jornalista Sabrina Lorenzi, o ministro do

Planejamento, Paulo Bernardo, afirmou que o alvo são os

exportadores, que se queixam dos entraves da infra-estrutura.
"Todos os projetos inicialmente selecionados atendem à

estratégia de superação de gargalos no escoamento da produção
nacional em direção aos portos, melhorando as condições de

competitividade do País':

VIAGEM PARA A ÁSIA
O presidente Luis Inácio Lula da Silva embarcou neste domingo
em viagem para a Ásia, acompanhado de nove ministros e vários

empresários nacionais. Dentre os objetivos da' viagem,
destacam-se o fortalecimento dos laços comerciais entre as

nações visitadas e o aumento do intercâmbio entre esses países
e o Brasil.
Além dos interesses empresariais diretos, o governo pretende
apreséntar aos investidores aslátlcos o bom ambiente para
investimento no Brasil por meio das Parcerias Público-Privadas

(PPPs). (Fonte: http://investnews.net/u Itimasnoticias).

Sua opinião é muito importante para nós. Encaminhe suas
dúvidas, sugestões e críticas para nosso e-mail

cambra@portalcambra.com.br.

Marcos Augusto Pordeus de Paula é Advogado, Professor
Universitário, Mestre em Ciência Jurídica pela UNIVALI.

e-mail: marcos..pordeusê'terra.corn.br
,

MARIA HELENA DE MORAES

� Em Jaraguá do

Sul, 60 casais estão
na fila à esp�ra
de um filho

}ARAGUÁ DO SUL - "Todo os

casais deveriam adotar uma

criança". A afirmação é do
vendedor Dário Satler, pai .de
Gustavo, adotado por ele e pela
esposa Alara, há sete anos. Dário
não programou nada de especial
para hoje, Dia Nacional da

Adoção, mas é taxativo em

afirmar que o a adoça faz bem

para todos, inclusive para a

sociedade. "O dia de hoje será

normal. Vamos trabalhar, estudar
e tocar a nossa vida, como sempre
fazemos", comenta Dário. O caso

de Dário é apenas um exemplo
de adoção bem sucedida, que

seguiu todos os passos
aconselhados pelo Grupo de
Estudo e Apoio à Adoção
Bendito Fruto, que funciona de
forma interativa com o Juizado da
Infância e da Juventude. Desde
segunda-feira, o Grupo vem

apresentando a peça "Uma

QUARTA-FEIRA, 25 de maio de 2005

DIA NACIONAL DA ADOÇÃO

abrigo de [araguá do Sul. Em todo
o Estado, segundo Janice, são 115

crianças esperando uma família.
Destes, 72% tem 8 e 15 anos, uma

faixa etária pouco procurada
pelos pretendentes. "A maioria

dos interessados em adotar

prefere recém-nascidos, brancos
e saudáveis, mas o filho
idealizado normalmente não é o

filho possível", acrescenta Janice.
O juiz da Infância e da

I

Vendedor Dário Satler e o filho Gustavo, que foi adotado quando tinha um ano e dois meses de i:liJa�ei I

Internacionais da Acijs e da Unerj é
parceira desse projeto. O consórcio

formado por pequenas empresas da
Província de Trento, Norte da Itália,
tem interesse na parceria nas regiões
de Jaraguá do Sul, Blumenau e

[oinville, inclusive instalando

empresas. Existem empresas italianas
interessadas em investir em Jaraguá.
Oscar Lenziexplicou que a empresa
monta o galpão e traz da matriz o

'

"coração" do negócio e terceiriza

cerca de 80% da produção. Os

produtos são paraexportação. ''A
região tem perfil ideal para as parce
rias", comentou.Amissão denegócios
a Itália vai de 18a27 dejunho.Airida
existemvagas, informouAlexBecker,
daCambra, que funciona no Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul.

Os Núcleos Setoriais da Acijs e Apevi estão apresentando essa semana

um novo serviço, o Guia de Negócios.Trata-se de um meio de promoção
de produtos e serviços das empresas nucleadas, com atualização
semestral, com a intenção de fomentar riegócios, fortalecer o vínculo
associativo, estabelecer um diferencial dos núcleos setoriais e estimular
as empresas a se integrarem ao movimento. De acordo com o vice

presidente da Acijs para Assuntos de Núcleos Setoriais, Laércio Luís

Coelho, as empresas nucleadas fornecerão dados cadastrais como

nome, endereço, telefone, e-mail entre outras informações, junto com

os produtos e serviços que têm a oferecer. "Com essa iniciativa
buscamos levar ao conhecimento de' todos o que fazem as empresas
integrantes dos núcleos, para estabelecer negócios, parcerias e uma

atitude comercial associativista, fortalecendo o seqrnento" comentou.
O presidente da Acijs, Paulo Obenaus, disse que através deste trabalho
os núcleos demonstram pró-atividade.

Floresta Encantada" em várias

escolas de Jaraguá do Sul, com o

obje tivo de conscientizar

crianças e adolescentes de que
todos têm direito a uma família.

De acordo com a assistente

social do setor de Serviço Social
do Fórum, J anice Anacleto,
atualmente 60 pais estão na fila
de espera pata adotar uma

criança, mas não existe

nenhuma criança disponível no

Juventude Hélio David Vl�l�i
Figueira dos Santos reforça:qli�'
melhor e rnais segura forn{�qr#,
adoção é que passa pelo Fó�ti\\!n

rJ

porque todas as partes envolViBas
estão garantidas pela lei. Ó1N�
salienta que; através do Gnipl&�el
Apoio à Adoção tanto' á1Wi�1

1"
doadora como a pretende"nW
passam por avaliações !\ijli(!'
eliminam os traumas e pos�f�Jj'j1
problemas. ;'1qrnm

f-; �l()lq

Grupo de Apoio incentiva �I
adoção de crianças maiores,

CESARJUNK�

Plenfua daAcijs tem exposição sobre a Missão Itália.Brasil e s(i:;
}ARAGUÁDOSuL-Orepresentante

paraoSuldoBrasildoPrometeoGroup,
Oscar Lenzi, divulgou a empresários

'

de Jaraguá do Sul, durante a plenária
daAcijs eApevi, aMissãodeNegócios
Internacionais Brasíl/Itálía e Santa

Çatarína - Trento, aberto a empresários
catarinensesdo ramometal-mecânico
e automação industrial, interessados
emacessar omercado da comunidade

européia. Limitada a dez empresas, a
missão tem como finalidade

proporcionarentre empresasbrasileiras
e italianas relacionamento interna

cional por meio de exportação,
contratos de produção, transferência
tecnológica e joint-ventures,

Os contatos foram iniciados em
2002. Oscar Lenzi explicou que a

Cambra - Câmara de Negócios

ACIJS
ASSOCIAÇÃO COME,RCIAl E
INDUSTRIAL DE JARAGUA ,00 SUL

,

.; t;
Oscar Lenzi (esq.): "A região tem perfil ideal para as parce�!as"í,I

_________--;)",1
i

O diretor geral da Fatej (Faculdade de Tecnolog.ia de Jaraguá do

Sul), Taury Rocha Ramos, fez a divulgação dos cursos de graduação
em dois anos que oferece à comunidade acadêmica do Vale do

Itapocu. A Fatej é ligada ao Instituto de Ensino Superior de Joinville
(Iesville) e oferece as graduações em comércio exterior, gestão de

recursos humanos, gestão logística, gestão em processos industriais,
gestão em finanças e marketjng. "Somos uma proposta nova em

educação superior dentro da área de tecnologia'; frisou Taury, que
ocupou o Espaço Empresarial durante o encontro semanal da Acijs
e Apevi, na noite de segunda-feira. Ele explicou que a Faculdade de

Tecnologia de Jaraguá do Sul iniciou em 2004, com dois cursos e :'
que atualmente oferece seis graduações. Falou também sobre os

I

cursos de pós-graduação do lesville que são disponibilizados para'
Jaraguá e reqião. A faculdade está localizada na rua Major Júlio:
Ferreira, na Vila Lalau. ,i

I.
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RECEIO

PANORAMA

� Novas regras de desarmamento

preocupam Sociedades deTiro
,

,

�:Atiradores e

\ Jndedores criticam

e�cesso de burocracia

d:o Estatuto
I

,.,1 JARAGUÁ00SUL - o presidente
I d� Associação de Clubes e

, S�iedades de Tiro do Vale do

I Ifurx&U,Wilson Bruch, prevê o fim

I d����Ciedades de Tiro num pra:o
I d�cO anos caso o governo nao

t0tli�' alguma providência para

d�)Uir a burocracia e o alto preço

d��rmas importadas. Bruch

piibpou do ato público pelo
: d��amento, na segunda-feira,

I. q;;dO demonstrou publicamente
�. aJlI�o�upação com o fim de uma

� tw�ãO que faz parte da cultura

{! d�p9,vo de origem germânica que
tE nora na região.«, ":TJdl,

.De acordo com ele, a atitude do
IS 2nJ}l I

gqverno, em querer desarmar a
I, _ ,}I '

�I �Ep!�ção, é equivocada porque não
i v:liimpedir a ação dos bandidos, mase 5IW
I. simrlificultar aindamais a venda e a'inr

cpH!pra de armas utilizadas para a

nrá�ca. do tiro ao alvo. "Já está difícilttT�'7J

comprar armas e a tendência é que

piQJ:e._ainda mais", reclama Bruch.

Seg�m90 ele, todas as 21 Sociedades
de rjro dos cinco municípios da

microrregião têm dificuldades em

adquirir armas novas de alta precisão
e munição adequada devido aos

preços e excesso de burocracia. "Não
somos contra a leie concordamos que
a venda de armas deve ter critérios

rígidos, mas não se pode colocar no
mesmo patamar o bandido e uma

pessoa de bem", desabafa.
Ainda de acordo com Bruch,

uma arma importada usada nas

competições de tiro chega a custar de
4 a 5 mil euros. Grande parte desse
valorvaicomo impostoparaogoverno
federal. Bruch considera o registro
uma etapa também bastante

complicada. 'Agente registra a arma
em tudo que é órgão. Agora, parece
que vai ter um cadastro único, o que
é uma coisa positiva", acredita.

O funcionário da loja
Schützenhaus, especializada em

armas, Marcelo Socreppa também

acredita que a lei de desarmamento

possacausaratéo fechamentode lojas
de armas. "Sou a favor de desarmar o

bandido, mas uma pessoa de bem
deveria ter o direito a uma arma",
afirma Socreppa, que também

apontao excesso de burocracia, que
caba tirando o interesse de quem
está disposto a comprar uma arma.

"O pessoa de origem alemã gosta
de armas. Essa nova lei pode acabar
com uma tradição aqui da região",
aponta Socreppa.

TRAFICANTE PRESO

Wilson Bruch teme que a burocracia acabe com a prática do tiro

Na segunda-feira, a Polícia Militar prendeu Nereu Xavier dos

Santos, 20 anos, por suspeita de estar com drogas. A prisão foi

às três e meia da tarde e segundo contaram alguns policiais o

suspeito falava de modo engraçado, "parecia estar com uma

batata quente na boca': Foi quando os policiais notaram que
ele tinha alguma coisa na boca, de onde o traficante tirou 15

pedras de crack. Nereu foi preso em flagrante e depois foi
levado para o Presídio de Jaraguá do Sul.

"

INGLES
PARA

'k;Dia: Sábado
"2"Horário: 08 às 1 O horas
lnício: 4 de junho de 2005

eb

Dia: Quinta-feira
Horário: 18:30 às 20:30 horas
Início: 9 de junho de 2005
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A Escola se reserva no direito de só iniciar as aulas com um número mínimo de 4 alunos por turma

Mérito
o empresário Urbano

Franzner, de Jaraguá do

Sul, recebe hoje a Ordem

do Mérito Industrial. da

Fiesc, junto com os

empresários Carlos
Frederico Adolfo
Schneider (Joinville), pai
do presidente da .Celesc,
Germano Emilio

Purnhagen (Rio do Sul),
,

Lothar Schmidt (Blumenau)
e Manoel Dillor de Freitas

(Criciúma/in memoriam).

CORREIO ECONÔMICO
Supermercadosquerem garantia de cheque
A Associação Brasileira de Supermercados pretende liderar um

movimento nacional para pressionar os bancos a garantir o

pagamento de cheques até valor previamente determinado, que
pode variar de RS 50 a RS 100. A entidade informou que já procurou
a Confederação Nacional do Clube dos Dirigentes Lojistas e também
a associação que congrega hotéis, bares e restaurantes. O presidente
da Abras, João Carlos deOliveira, afirmou que a garantia de cheques
pelas instituições financeiras já é dada em outros países. O pagamento
de compras de supermercados com cheques vem caindo nos

últimos anos. Em contrapartida, a inadimplência está aumentando.

Dados da Abras mostram que os cheques representavam 9,1% do
faturamento do setor.em 2001, caíram para 7,5% em 2002 e para

6,5% em 2003. No ano passado, os cheques responderam por

apenas 5,S% do total de transações, correspondendo a receita de

RS 5,5 bilhões. A inadimplência fez caminho inverso. A taxa histórica

era de 0,8% e, em 2004, alcançou 1,5%.

Secretaria de
Estado da Fazenda

Queda devendas
Balanço divulgado nesta terça
feira pela Associação Brasileira

de Supermercados (Abras)
mostra que as vendas reais do
setor apresentaram queda de

3,22% em abril, na
comparação com igual
período do ano passado. O·
recuo foi ainda maior na

comparação com março deste
.

ano e chegou a 9,63%.:

Nas prateleiras
Os efeitos da queda do dólar
- que já acumula redução de

8,55% no ano - chegaram ao

varejo. Produtos como óleo de

soja, arroz, azeites, azeitonas e

bacalhau, além de bebidas,
que começam a ser nego
ciados com base num câmbio

mais favorável pelos super
mercados, estão sendo ven

didos para o consumidor com

preços até 26,9% mais baixos.

WegeBNDES
A Weg Exportadora vai

receber financiamento do
BNDES de USS 144 milhões,
destinado à produção de
motores elétricos e outros

equipamentos. O

empréstimo visa atender à

,dem"ap9.a .d�.�.l)1PI!?sa pré-
embarque.,

. .

·redacao@jornalcorreiodopovo.com.br ..

FUNDOSOCIAl.
Uma ótima notícia para

Santa Catarina.

Com a criação do FUNDOSOCIAL, o Governo de Santa Catarina 'agora conta
com a parceria das empresas para investir em obras importantes. As empresas

que estão em débito com a Fazenda (ocorrido até 31 de julho de 2004), podem
liquidar sua pendência mediante negociação que prevê 50% de desconto à

vista. Os recursos arrecadados serão aplicados diretamente no crescimento e

desenvolvimento social de todos os municípios. É o Governo, as empresas e a

comunidade trabalhando de mãos dadas por Santa Catarina.

SANTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PANORAMA

DIVULGAÇÁO

�ii.s comemorações do Dia Internacional da Paz (29 de
maio) foram antecipadas pelo Exército para domingo
passado, no quartel do Bacacheri em Curitiba. Três ex

militares de Jaraguá do Sul que integraram as Forças de Paz
da ONU, no Canal de Suez, Egito, participaram da festa. Mário

. M'arinho Rubini, Geraldo Ender e José Fernando Pradi e

·fàr'niliares desfilaram em tanque, relembrando da época que
';;�sta\(arri no Exército. Eles também puderam ver o jipe que
'Mário dirigia em 1957 quando serviu por um ano e meio

.:' .prcteqendo o Canal.
,"'. ')' .

Dólar interrompe quedas
:ê:f�cha cotado a R$ 2,427

;I)A REDAÇÃO. - O dólar
.

interrompeu � seqüência de quatro
quedas consecutivas e fechou a

terça-feira em alta de 0,08% -

praticamente estável-, cotado aR$
.2,427 na compra e R$ 2,429 na

.:
'

venda.Amoeda estrangeira atingiu
omenor valor desde 6 de maio de

7002: A; cotação chegou a subir
0,45% ao longo do dia, acompa
nhando O cenário externo mais

cauteloso e as dúvidas quanto ao

quadro político interno. O volume
de negócios foi reduzido, o que

ajuclou a puxar a cotação. Ainda
assim, os exportadores conti

nuaram ativos e garantiram o fluxo

positivo, barrando pressões mais

fortes.Omercado especuloupouco
a respeito da possibilidade de o

Banco C�Jlval anunciar a

retomada da venda dos contratos
de "swap invertido", que não

acontece desde meados de março.
.:';...;'

'; AB,ANDONO DE EMPREGO
De conformidade com o artigo 482. Letra ''i'; da consolidação das

I�is de' trabalho, informamos que a funcionária Adriane Massi, CTPS
5008491, série 001-0/Se. Deverá comparecer em até 48 horas, ao
:E!mpregador Valtrudes Neumann Jacobi

Sop pena, caracterizar-se abandono de emprego.

Jàra�UádQ.Sul, 24 de maio de 2005.

" T!C10I
..........

.,
. , .' .; ;ulluA

Supermercados!Q,
Abrem normalmente íi l

QUARTA-FEIRA, 25 de maio de 2005 ;Wtl"iJiJ"O.tXt.g.,t,_,
PROGRAMA PARA O FERIADO

tempo começa a mudar e o Sol

aparece entre nuvens. Não deve
chover. A temperatura cai um

pouco e fica entre 11 e 19 graus.
N a sexta-feira o tempo deve
continuar bom.

Para quem vai curtir a 17a
Festa Nacional do Pinhão, em
Lages, é bom se preparar para

temperaturas baixas. Amanhã
deve gear. Durante o dia, o sol

aparece, mas a temperatura não

sobe muito, chegando nomáximo
aos 14 graus. Amínima prevista é

de 4 graus. Na sexta-feira, o céu

deve ficar sem nuvens na região
serrana do Estado. A temperatura
varia entre 5 e 14 graus.

O caminho mais curto daqui a
Lages é pela BR-470 até Otacílio

Costa, depois entrando na SC-425
até o trevo com a BR-282. A Polícia
Rodoviária Federal alerta que
entre Blumenau eRio do Sul a BR�
470 é muito congestionada e

apresenta vários problemas no

acostamento. A BR-116 tem

trechos ruins, com vários buracos.
"O mais importante é que durante
a Festa do Pinhão deve-se tomar

muito cuidado porque vários

motoristas estarão dirigindo
embriagados e cansados", alertam
os patrulheiros. Quem quiser pode
ir até Florianópolis e dalí até Lages,
pela BR-282. São 220 km e os

trechos mais perigosos estão entre
Águas Mornas e Alfredo Wagner,
por causa dasmuitas curvas, subidas
e descidas.APolicia pede ainda que

\M!J�ll
os turistas não viajem à noite�Põf
causa da neblina, e usem os far.ó�
acesos mesmo durante o dia. i i �

PROGRAMAÇÃü-Ent&f!i
desi:aques da pmgramação clTl L,Festa Nacional do Pinhão ��
quinta-feira está Ó shów datkMJ I

"Nenhum de Nós", marcaclopara
o palco principal, com início p;{la a

uma hora da.manhã de Sext�i�
duas da manhã tem baile c0.olltX
banda "Tchê Barbaridade'\;gtl0.
"Palco Nativista". Na sexta-f'll§�
tem show com a banda Ca�
Inicial e no Palco Nativista; t�
baile com "Os Tropeiros" n!NQ
sábado quem faz a ttlgü.!
"esquentar" é Zéca Pagodinh,(jlJ a
baile é por conta do G!)ljlzg
Chimango. lí;�;iv

Missa

Bancos:
Amanhã não
a bre,na sexta
é normal, das
10h às 15h

. Matriit São Sebastião: (Centro)
Missa às 9h,seguida de
procissão atéa Praça Ângelo
Piazera com "Manifestação
pela Paz� Este ano a Matriz não
vai confeccionar os tradicionais
tapetes.
Paróquia São Francisco d.
Assis: (Centenário) "

Vai ter missa e procissão às
1 Oh, percorrendo a Rua
Bernardo Grubba Jr.

.

ParóquialSão"Júdas Tadeu:
(Água Verde) ,

A paróquia está pedindo aos

fiéis que levem agasalhos e

alimentos para dtstnbutção nas

comunidades carentes. A missa

começa às sh,
Paróquia Nossa Senhora das
Graças: (Barra)
A secretaria da Paróquia
Informou que só vai fazer os
tradicionais tapetes se hoje
não estiver chovendo, A missa
está marcada para às 9 horas e

a procissão começa logo
depois, e vai até o noviciado
Nossa Senhora de Fátima

Feriado com frio na regi'ão
também na Festa do Pinhãó

Prefeituras
Jaraguá do SUl: amanhã, fechada, Sexta-feira atende em
horário normal,das 7h30 às 11 h30 e das 13 até às 17h
Schroeder: amanhã, fechada. Sexta-feira, funciona no
horário normal,das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h
Massaranduba: reabre na segunda-feira,
Corupá: reabre na segunda-feira.
Guararnirim: fechada amanhã, mas abre na sexta-feira
em horário normal, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

... Temperatura fica
baixa e em Lages
visitantes vão curtir
shows nacionais

JARAGUÃ DO SUL - Novas
áreas de instabilidade estão se

formando sobre o Brasil e elas
deixam o céu carregado em

grande parte da região Sul e

também em São Paulo. Há risco

de temporais. Em Jaraguá do Sul,
a' previsão para hoje é tempo
nublado com alguns períodos de
melhoria e chuva a qualquer hora
do dia. A temperatura deve oscilar
entre 17 e 20 graus. Amanhã o

Shopping: Breithaupt:
Funciona normalmente neste
feriado.As lojas fecham na

quinta,mas o cinema e a praça
de alimentação atendem das 10
às 22h.

Posto de saúde: 372-8400
Pama I: Funciona normal na sexta,
das 7h às 20h30 e no sábado abre
para curativos, das 7h30 às 1 � h
Pama li: Funciona normal na sexta,
das 7h às 18h e no sábado só para
curatlvos.das 7h30 às 11

Hospitais
Jaraguá: 274-3000
Plantão para emergências 24horas
São José: 371 ·1977
Plantão para emergências 24horas
Guaramirim: 3730048
Plantão para emergências 24
horas

Farmácias:
Catarinense (em frente ao Corpo
de Bombeiros).Abre 24 horas.

lixo: 372-1091 '

.

gflli5\
Nos bairros em quaa cojsta ) 8io1
acontece as q;u\.ntas r,lã9; vai ter. ' ,'llJ

'

co
..Ie"ta �sta sem.a,n,a. Nos putro.s.\9}a��.,.

vai ser normal:' . ';'!'<)' .. ",,�,�
. �);f

Comércio (centro): Na sexta
o comércio a bre normalmente,
das 8h30 às 18h30 e, no sábado,
das 8h30 às Uh

,Onibus:
275-8500

'Telefones
úteis

Políci�" , "," \ i i;, Bmg

Rodoviária Federal: 191 !liJl[

PoliciaRodoviária ,Estàd ual: 1M_{
Bombeiros: 193
Polícia Militar: 190 r>

DefesaClvib199'!ô i (t'!J? h::
Delegacia Regionahi370-8383 .

Delegac1ade P?lícia: 3.?O�O 12� IDeleçaclade Guara'mmm:373-
0222

,. ,t',UA
Delegacia de Massaranduba: 3�9j0
1356

, " i' J
Delegacia de Corúpá: 375-1190' .

Celesc: Plantãó pelo telefone I ](Jlq

0800480196

.'

L
Amanhã

fu.nciona
com horário

de domingo, nos outros dias
circulam normalmente.

Showde Piadas
,05hôw do Tom de ontem apresentou a primeira das oito

é,âpas do 30 Festival de Piadas. Em cada etapa, oito humoristas

: (jispútam duas vagas na grande final. O comentarista de

a�Qltrágem da Record, Oscar Roberto Godoy, o humorista Ivan

'di:!,OOveira e o ator Ewerton de Castro foram os jurados da

'noite. '

M,ebe perde de novo
o R�p6rter Record exibido na noite de segunda mostrou

detalhes da Serra das Confusões, uma região em que a

ná'tureza se protege e resiste ao domínio do homem. O

'proqrama venceu a Hebe na faixa de horário das 22h30 às

23hp com 12 pontos de média contra 9 do SBT. No horário
fechado das 21 hS9 às 23h17, o programa marcou 10 pontos de
média com pico de 14. No mesmo horário, a Globo registrou
43;,0 Sai também ficou corri 10 pontos e a RedeTV 2.

Viva Carolina!
, Carolina Dieckmann renovou seu contrato com a Globo na

.' semana passada. A atriz agora é exclusiva da emissora pelos
próximos quatro anos. É um contrato de atriz de primeira linha.

',Sol internacional
No rastro do sucesso de Sol entre imigrantes brasileiros nos

'Estados Unidos -'a novela "América" está sendo transmitida
, pôr lá pela Globo Internacional - Deborah Secco será capa da
• revista para imigrantes "Florida Review" Ela já aparece na TV

americana anunciando um curso de inglês para brasileiros em

Mial"(lke um salão de beleza em Boston.

'Jornal da Globo
Christiane Pelajo e William Waack, vão comandar o "Jornal da Globo" a

partir de segunda-feira que vem. Com isso, Christiane, que foi responsável
pela cobertura da morte do Papa João Paulo II na GloboNews, deixará o

canal a cabo. A idéia de ter uma dupla na bancada do telejornal antes
apresentado por Ana Paula Padrão era um antigo projeto da emissora.

Malu eJK
Malu Mader (foto) vai voltar ao ar dirigida por Dennis Carvalho. A atriz
viverá uma mulher com quem Juscelino Kubitschek teve uma ligação na

minissérie que a Globo produzirá sobre a vida dele.

FamíliaBBB
O seriado "A Grande Família'; da Rede Globo, fará uma sátira ao "Big
Brother Brasil': No episódio "Seu Popozão Vale um Milhão'; que vai ao ar

dia 2 de junho, Tuco (LúcioMauro Filho) será um dos participantes do
famoso reality show. A atração contará com a participação da atriz
Karina Bacchi. As cenas foram gravadas na própria casa do BBB, no
Projac.

Time que ganha
Os programas esportivos da Record da última segunda
feira mantiveram os bons números no ranking do Ibope.
Das 11 h45 às 12h20, o Esporte Record, apresentado por
Carolina Soares, registrou 6 pontos de média, 15% de
share e 7 de pico. O Debate Bola, comandado por Milton

Neves, registrou, das 12h20 às 13h 15, 6 pontos de média,
13% de share e8 de pico. Os programas apresentaram os

principais destaques da quinta rodada do Campeonato
Brasileiro.

Í!I
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DESFALQUES

ESPORTE

Nlalwee poupa jogadores no
.

,

jogo de hoje em São Miguel
JuLlMAR PIVATTO

�cth"e viaja hoje de

�anhã para tentar

Mahter a liderança
d��stadual
IDDq

smJI\RAGUÁ DO SUL - Sem Éka,
éJÍUco, Marcinho, Falcão, Valdin e

Xaiide, aMalwee embarca paraSão

MlgYeld'Oeste onde enfrenta hoje à

i!llI�o time da casa pelo Estadualda
!DtVisãoEspeciaLOjogoseráàs20h15,
tílrri transmissão daRádio [araguá, e
b\1me de Jaraguá do Sul defende a

Iidemhçadacompetição (16pontos).
O rime de São Miguel é o sétimo

eolbdado com 11. Os jogadores que
viajarampara enfrentaroSãoMiguel
fóráiú: Bagé, James, Antonio, Ariel,
Augusto,Márcio, Xoxo,William, Fio
e Dl!du.
Motivado com seqüência de

vitórias, o supervisor técnicoKléber

Rangel nem soube precisar quando
foiaúltima derrota da equipe. 'Acho

que foi contra o Atlântico em

E;��1ilin". Só que este jogo foino dia
4 de abril, e o placar foi 3x2 para o

li�e gaúcho. A última derrota
fuesmo foi na final do Mundial, na
j

Espanha, quando o Boomerang
lntetviú venceu por 5x2. "Mas não
'fiemos descuidar;principalmente
�ora que estamos numa ascendente
�uitoboa", disseRangel.
I E todo cuidado é pouco com o

AMQÁDIO

.lAQAGUÁ
1010

colocação,mas com três jogos amenos
que aUCS, líder comZ'i, "Queremos
terminarentre os primeiros colocados
porque a tabela ficará a nosso favor
nas fases seguintes", disse Rangel.A
equipe já viaja sábado paraGoiânia,
onde enfrenta o Palmeiras na

segunda-feira.
"Eles (Palmeiras) ganharam

apenas urna: Mas depois teremos três
adversáriCis'que lutampela classifica
ção". Os outros adversários são:

Petrópolis, SãoBernardo e SãoPaulo.

CESAR JUNKES

Márcio, um dos artilheiros da Malwee no Estadual com seis gols, está confirmado para o jogo de hoje

tenista, que antes já não descartava
se aposentarno final do ano. Agora,
com a queda de Kuerten nesta terça
e as derrotas de ontem de Marcos
Daniel e RicardoMello, o Brasil fica

paulista bateu o britânico Greg
Rusedski e agora encara o italiano

FilippoVolandri.
Guga começou mal a partida e

teve o saque quebrado logo no

primeiro game da partida. Melhor
em quadra e contando com os erros

. do brasileiro, Sanchez manteve a

vantagem até o final do set, salvou
um break point e fechou a primeira
parcial por 6/3. A situação do

brasileiro ficou aindapiorno segundo
set. Mais tranqüilo, o espanhol
venceu facilmente por 6/0.

O vexame fez Guga acordar. O
brasileiro começou o terceiro set

melhor e conseguiu quebrar o saque
do espanhol logo no primeiro game.
Foi a primeira vez que ele ficou à

frente domarcadorObrasileiro apro
veitou a vantageme equilibrou o jogo.
Guga impediu as tentativas de quebra
do adversário,manteve todos os seus
saques e fechou o set por 6/4. No
quarto set, no entanto, Kuerten
voltou a cair de produção e amostrar
osmesmos erros dos doisprimeiros sets.
Sanchez aproveitou as chances
dadas e fechou a partida em 6/1.

Equipe de Bicicross venceu a etapa em Rio do Sul nas duas categorias

na cruizer 40/44 anos.
Os vice-campeões foram: Jade

Hillescheim na girls 9/10 anos, Salete
Moretti na elite woman, Leonardo

Spreddman (Etalan/Sacolão da

Economia), EduardoSpreddmanna
boys 6 anos, Luiz Madeira na boys
10 anos, NeiBourscheidt na cruizer
40/44 anos e Fabio Príeber na expert
17/24anos.

time de São Miguel, que costuma

dificultar para os adversários que lá

jogam. "Eles estão na briga para ficar
entre os quatro primeiros. E o nosso

objetivo é garantir a classificação e

não podemos nos distrair agora que
falta pouco", comentou Rangel, que
está confiante na vitória fora de casa.

LIGANACIONAL - A idéia
de poupares'jogádoresépara a série
de quatro jogos que a Malwée fará
fora de casa pela LigaNacional. Com
20 pontos, o time ocupa a sexta

JULIMAR PIVATTO
LINHA DE FUNDOI---�

Mudanças nas laterais
o técnico Gilmar Silva gostou do segundo tempo do Juventus contra
o Joinville no último domingo. Tanto que no coletivo de ontern
colocou Gringo no meio-campo e deslocou o Zé Maria para a lateral

esquerda, O time também terá a volta de Pereira, que jogará na ala,
direita. Com isso, os dois laterais que iniciaram as duas partidas,William
e Magal, devem ficar no banco. A dúvida ainda é o zagueiro Acássio,
que ainda não foi liberado pela Federação Paranaense de Futebo],
Se ele não jogar, Gilmar tem duas opções: Careca ou Toniriho. E o

treinador, que acompanhou a vitória do União (próximo adversário)
contra o Caxias já adiantou:"Não podemos fazer como o Caxias.que
entrou achando que ia ganhar o jogo. O time deles (União) é bem
diferente do que disputou a A 1 ': ,'j,

'

Ciclismo
No último fim de semana,

cinco atletas jaraguaenses
participaram da 8a Etapa do

Campeonato Catarinense de
Ciclismo. Os destaques
ficaram com Johnny Alberto

Casarin (1 ° colocado na

Master B), Sérgio Paes Nunes

(5° na Master A) e Geraldo

Barbosa (6° no Junior).
Casarin e Nunes se

preparam agora para o

Campeonato Brasileiro de

Master, que acontece em

Joinville nos dias 4 e 5 de

junho.

Copa Davis
A Confederação Brasileira de
Tênis anunciou ontem que
Joinville será a sede da Copa
Davis, O Brasil enfrenta as

Antilhas Holandesas entre os

dias 15 e 17 de julho. Os jogos
seriam na casa do adversário,
que abriu mão da organização
por problemas financeiros. O
piso 'escolhido foi o saibro e a

quadra será montada no IIh, I

,

Centreventos Cau Hansen.

I'

çuga perde e dá adeus a Roland Garros
I
: DA REDAÇÃO - Gustavo
�uerten foi derrotado ontem pelo
�SP�nholDavid Sanchez, por 3 sets

� 1 (6/3,6/0,4/6 e 6/1), e reviveu a

�iorparticipação emRolandGarras.
:Até então, a única vez que Guga apenas com Flávio Saretta no

havia caído logo na estréia doGrand tradicional torneio de saibro. O
-8lam francês fora em 1996, em sua

p�eira participação. De láPa9 cá,
lo catarinense vinha colecionando
bons resultados emParis e chegou a

virar ídolo da torcida local com os

I tltulosde 1997, 2000e 2001.
; Amá performance emRoland
: Garras dá seqüência à série de

: tiacassos deGuga desde que voltou
: às quadras após a cirurgia no quadril
, e deve atormentar ainda mais o
\
-----------------------------------------------------------------------------

IEquipe de bicicross vence etapa do Estadual

i ]ARAGUÁ DO SUL - A Equipe
: DMã;,Rodas de Bicicross voltou de
: �1tdoSul com o título por clube e
, .�.,

i � equipe da 2a Etapa do
: �peonato Estadual. As provas
, I>nteceram emRio do Sul e, com
: ��nquista, Jaraguá doSulmantém
i �1fdera:nça nas duas categorias (480
POntos em ambas). No individual,
os pilotos trouxeram seis troféus de
,Primeiro lugar, sete de segundo,
qUatro de terceiro, um de quinto e

: um de sexto.
i

'

Os campeões, nas devidas
: categorias, são os seguintes: Joyce
: Moretti (Unerj) na elite woman,
, Guilherme Bourscheidt na boys 12

I :an°s e na cruizer12 anos,Guilherme
Getelina (BehlingVeículos) na boys
13 anos, DorivalGruetzmacherna

,

:.�ruizer 45 acima e SebastiãoVieira

ESCOfJ\S �ECEBEM KIT ESPDRttVQ

Esporte e Lazer entregou
ontem os kits de material

esportivo para as 56 instituições
que participam do PEC

(Programa de Esporte e

Cidadania). A cerimônia

aconteceu no início da tarde de

ontem no Pavilhão A do Parque
Municipal de Eventos. O

programa tem por objetivo a

inclusão social dos alunos
através do esporte, dando

oportunidade para as crianças
nas seguintes modalidades:

atletismo, basquete, canoagem,
futebol, futsal, handebol,

natação, tênis de campo, tênis
de mesa, vôlei e xadrez.

" Novidade
. "

o zagueiro brigão Marquinhos
,

foi liberado do Corinthians e já',
se apresentou ontem no

Atlético-MG. Quem indicou o

jogador foi o técnico Tite. O

outro zagueiro que deve se

apresentar em breve é

Cáceres Lopes, que está no

Nantes da França. O time
mineiro aguarda só a liberação
do clube francês. Quem sabe,

.

com estes dois novos reforços,
o número de gols contra
diminua no Galo.

Liberado;
.

o atacante Adriano, do
Figueirense, foi liberado
ontem do departamento
médico, depois de tratar a
ruptura no músculo adutor da
coxa direita. O jogador marcou "

oito gols no Campeonato
'

i

Estadual com o Atlético

Hermann Aichinger e se

machucou na final contra o '

Criciúma. Agora ele fará os

trabalhosde preparação físiéa;'!d '

com previsão-de trabalhar, , .�V/

com bola nos próximos dias.

julimarê'terra.com.br

r.

GINCANA 30 ANOS SENAI/SC JARAGUÁ DO SU.L
.

.

," ,.,'.

A Gincana dos 30 anos é uma proposta do SENAI/SC Jaraquá do Sul, sendo coordenada por uma comissão
organizadora. Tem como objetivo promover a integração entre alunos e colaboradores desta unidade' do
SENAI/SC através de atividades culturais, recreativa e assistências durante a sua realização, entre os dias o2}
05/05 à 24/06/05.

A Gincana dos 30 anos é composta por 7 tarefas (semanais), definidas pela comissão organizadora, que as

divulgará no decorrer da gincana. As tarefas se classificam em: Tarefas Culturais - representadas por tarefas de
cunho educativo ou artístico, voltadas à exploração de temas de interesse de pesquisa. Tarefas Recreativas -

representadas por tarefas de cunho lúdico, artístico ou' humorístico, voltadas ao lazer e divertimento. Tarefas
Assistências - representadas por tarefas voltadas a ações em benefício de entidades carentes do município.
Tarefas de Regulamento - representadas por tarefas voltadas ao cumprimento de normas deste regulamento.
A primeira atividade foi realizada no dia 13 de maio onde cada equipe escolheu um nome e criou U(T1 emblema

para sua equipe. A segunda atividade foi realizada no dia 20 de maio onde cada equipe deveria trazer 20Kg de
alimentos não perecíveis (menos sal), sendo que poderia ter, no máximo, 3Kg de cada alimento igual. Esta
atividade superou as expectativas conseguiu-se arrecadar mais de 1 tonelada de alimentos onde os mesmos

serão doados para entidades carentes do município. A próxima atividade da gincana deverá ser entreque até'éfià
30 de maio onde cada equipe deverá montar um boneco, com forma humana, de materiais recicláveis com

alguma caracterização que lembre o aniversário do SENA!. O trabalho será utilizado para decorar a escola.

A premiação da Gincana dos 30 anos é 10 lugar - R$ i.500 para a equipe em desconto de mensalidade dos
cursos que o SENAI/SC Jaraguá do Sul oferece. A divulgação dos resultados e entrega da premiação se fará �
no dia 24/06/05.
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·22/05·
Tamires S. Simm
Luci Baade
Marlene G. Tissi
Marcelo Grah
Miriam S. Iwasaki
Marcos Curcio

Aguinaldo de J. M. Ribeiro
Cláudio Dirceu Zils
Arlete Fischer
Marlise Urbanski
Antôriio Carlos Pirassoli
Rita C. Junkes
Maria Helena da C.

Rodrigues

·23/05·

Diego Schiuer

Edelburg E. Jahn
Mário Kohler
Dr. Dirley Antoni Tonet
Saneide Hostln
Amilto Wittkoski
Nilson B. de Oliveira
Bruna Mara Nogueira

·24/05·
Marlene Tomaselli
Eleonai Arnáliles
Hornburg
Dilmar Lemke
Karina Cristo Jolini

Rogério Schmitt
Andrielly Ziehlsdorff
Pnadora Tiechontcoski
Alceu Konrate
Dirceu Konrate

í
m...... , " .

I Maristela Pasani
I

1·25/05.
i
Carlos Peixer
Guilhermina Vieira Burg
Wilmar Fernandes
Cláudio Roberto Selke
Antenor M. Silva

Raquel K. Trentini
Ilka Schmidt
Gisela Postai
Sandreli Beatriz Lopes
Jomar Verbinen
Marilucia Küster
Casemiro Hernacki
Waldecio Hruschka

Ingrid Wulter
Renata G. Vieira Burger

·26/05·
Denise P. Fontanive
Mário Irineu Franzener
Naldo Wille
Nilton Prochnow
Patrícia Daniele

Solange Machado Adriano
Guido Giancarlo Muller
Filho
Carmem Brandenburg
Schwartz
Edivan Seben
Roberson Ricardo Wolf
Valmor Lennert
Mário Schmumacher
Alfredo Amadeus Alves

Rodrigues
Marlene M. de Freitas
Bertoldo Jahn

·28/05·
Luzia Wilbert
Mário Soares Jr.
Anderson Givane Bartel
Alexandre Wosniack
Cleide Lotito
Vilmar Valentini '."

Marisa de Fátima Ma'i:i�llo
Foppa
Isemar Allfen

·27/05·
Mrian Pereira Jung
Jéssica Decker
Marisa Sasse Scherer
Lucas Nort
Ricardo Luis Lemke
Jaison da Maia
Claudete Pires

Schirlley Kreutzfeld
Mario Souza Júnior
Jackues Jones Gehrkel
Eliete Petry
Jésica S. de Souza
Caroline Bz Eckert
Sílvia Bassani
Ernaldo Bartel
Márcia S. Tuvarski
Hanelore K. Lange
Marli Paupitz
Paulo Corrêa
Lílian V. da Cunha
Loni Mathias de Farias

Sérgio Jacobowski
Valdemar Dierschnabel
Alfredo G. da Silva
Ari Roberto Schreiber
Vanessa Piazera

o Guia Médico

Unimed

agora está

no Guia Fácil

Unimed ft
www.unimec;l.com.br

QUARTA-FEIRA, 25 de maio de 2005

Fabiane
Vilain Hoeft

'

completou"
21 anos no

,

dia 22.:
Parabéns do

esposo,
Alfredo

Completa

Carlesso ]
Vieira.t"

Parabéns f,
dos amigos l.

Aniversaria no dia 25 a

amiga Oaiane Melo. Os

amigos Anderson e Dani

a parabenizam Aleixo Arent '

completa idade
nova no dia 30.

Quem parabeniza
é a esposa
Marinalva e a

enteada Bruna e

familiares

Oamiris Arauna "r
da Silva lianiversariou dia .

19 e completou
13 anos. �

Felicidades dos �

Da Sociedade de Tirnbó,
Tânia Mara e Fredy
Linshalm casaram no dia
7 em grande estilo

INAUGURAÇÃO
Inaugura nesta Segunda dia 30 a mais nova Loja do Jaim
Moto Peças, a Concessionária Suzuki, a partir das 20h naR�

. Adélia Fischer, 720.

Stanislau e Apolon'ia
Arent, no dia

21completaram 45

anos de casados.
Felicidades dos
farniliares '.

r."

Constantine
15:00-19:15

No dia 21, Enio Valter

an iy:ersá rio. "que Deus te

ilumine sempr:e:!:'. '

Homenagem da esposa
Rose e dos filhos,
Alexandre, Tatiane e Juliane

O Filho do Máscara
,15:30 - 17:30 - 19:30

"

G'
• II!!' .,.� Ufa rGCI·,

\_,0 Listas Telefônicas
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