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o DRAMA DO REI

Pelé chora ao conversar com

filho preso por causa de drogas
- PAGINA 6

) ,

! Agência do INSS paralisa serviço em Jaraguá
A maior parte dos funcionários aderiu à greve nacional por salários. Só estão sendo feitas as perícias já marcadas. A paralisação deve prosseguir até segunda-feira. - PAGINA 4 .
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DIÀS DE PAGAMENTO

Polícia aumenta vigilância
para evitar assaltos e roubos

Desde ontem a Polícia ampliou os pontos de

fiscalização perto das empresas para tentar evitar os

crimes que aconteceram nos dias de pagamento de
salário no mês passado. Mas a delegada regional diz
que é preciso dobrara efetivo. - PAGINA 5

CORRUPÇÃO

Cai a direção dos Correios' e
do IRB e PT decide apoiar CPI
A crise provocada pelas denúncias do presidente do

PTB, Roberto Jefferson, derrubou a diretoria de duas
estatais. O PT, envolvido no escândalo, resolveu apoiar
aCPI dos Correios. E o tesoureiro do partido fala hoje à

imprensa. - PAGINA 3

REFLETE NA ECONOMIA

Bolsa em queda e dólar em

Qalt� por causa das denúncias

A Bolsa de Valores de .São Paulo (Bovespa)
novamente foi arrastada pelo cenário político e

fechou em queda de 2,06%. Os negócios totalizaram
R$ 1,669 bilhão. O dólar fechou em alta de 0,53%
nesta terça-feira, cotado a R$ 2,461 na compra e R$
2,463 na venda. Foi o terceiro pregão consecutivo de

I baixa na bolsa paulista e o segundo influenciado pelas
denúncias dopresidente do PTB.
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,SUA OPINIÃO

OPINIAO

Estorvos
É no mrmrno cons-

(

trangedora a situação dos
índios no Brasil. A omissão
das autoridades e a invasão
das terras indígenas - fruto
da colonização - resultaram
nas condições desumanas às

quais estão submetidas as

tribos brasileiras. O
aculturamento também
contribuiu para o estado de
coisas, empurrando os

índios para a cidade, onde
sobrevivem mendigando
pelas ruas. As cenas tristes

de indiozinhos expostos à
solidariedade humana já
fazem parte do cotidiano
nacional. E Jaraguá do Sul
não é diferente. Para piorar
o quadro, o mun ic íp io
tergiversa e repassa o

problema à Funai.'
A secretária de Desen

volvimento Social, Nilda
Bertoldi, disse que "todos os

anos eles vêm e criam

problemas. Sujam porque
ficam embaixo das pontes e

FRASES

deixam as crianças pedindo
esmolas nos semáforos" .. Para
se livrar do que classifica
como problema, a Prefeitura
paga passagens para os

índios voltarem às res

pectivas aldeias. A família

que atualmente" pede so

corro na Ponte Olavo

Marquardt, no centro, é de
Getúlio Vargas, no Rio

-,

senvolver socialmente a

cidade, então qual a razão
da existência da secretaria?
Ou a administração muni

cipal, assim como as

autoridades dos primórdios
da colonização, acredita

que os' índios não são seres

humanos - "não têm alma"?
A solução encontrada pelas
autoridades é I simplista;

� Além dos índios, .dezenas de pessoas
estão abandonadas no centro de JaraguáI

I do Sul, entregues à própria sorte

Grande do Sul. 'Aliás, o

prefeito Moacir Bertoldi não
d'escarta o fechamento dos

espaços livre embaixo das

pontes para "intimidar" a

vinda dos índios.
A secretária Nilda foi

infeliz na declaração de que
os índios sujam e causam

problemas. Mais ainda

quando empurrou o

"problema" para a Fun�i.
Ora, se não for para de-

mesmo que os índios
mostrem interesse em voltar

para a aldeia. O ideal é.
assistir a todos indis
tintamente, já que os

recursos são públicos.
Aliás, é mister lembrar,

além dos índios, dezenas de

pessoas estão abandonadas
no centro de Jaraguá do
Sul, entregues à própria
sorte. Muitos pagam o preço
de terem atingido idade
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limite' para a em

pregabilidade - o mercado
não os vê como agentes
produtivos. São seres

humanos que resistem ao

sistema e sobrevivem graças
à "teimosia". Assistir os

excluídos é obrigação
constitucional e está

plenamente de acordo com

a humanização cantada em

verso e prosa pela atual

administração da cidade.

Pagar a passagem para
que os índios voltem para as

aldeias é um paliativo, já
que não têm nenhuma

garantia de sobrevivência.
A situação exige ações dos
governos federal, estaduais
e municipais, é verdade.
Todavia, não se pode usar, a

muleta' como justificativa. É
preciso agir e cobrar ações
dos órgãos competentes. O

jogo de empurra-empurra
contribui para manter o

Brasil no topo das desi

gualdades sociais.

"Parecem existir dois brasis: um Brasil roído por latos políticos e um outro Brasil povoado de
anjos e "puros: E o fascinante é que são os mesmos homens:

•. Dojornalista Arnaldo Jabor, na sua coluna de ontem em "O Globo"

I Fatos &. P�ssoas
Fernando Bond

'Hora de cautela e de
muito caldo de galinha
,

Diz um antigo adágio que "cautela e

caldo de galinha não fazem mal a

ninguém': É hora de aplicá-lo na prática
�

quanto ao atual momento da vida

nacional, porque até a economia está
sendo contaminada pelas denúncias de
corrupção. A coluna, ontem, informou
que ao saber no Canadá das denúncias
feitas sobre o "mensalão" pelo
presidente do ptB, Roberto Jefferson,
o governador LHS pediu em primeiro
lugar "cautela': Segue a mesma linha' de
raciocínio manifestada ontem pelo ex

presidente Fernando Henrique
Cardoso:"Vamos observar'; foi o recado
aos líderes do PSDB. O próprio senador

Jorge,Bornhausen (PFL), que vinha

jogando pesado com relação à CPI dos

Correios, baixou um pouco o tom

durante o dia de ontem. A verdade é

que nem mesmo a magoada oposição
imaginava que as coisas fossem chegar
�o ponto que chegaram. Os lideres
catartnenses. como Luiz Henrique,
Bornhausen e Esperidião Amin (cujo
partido está envolvido nas denúncias)
terão um papel fundamental nesta hora,
porque o país está acima de tudo.

Teimosia
o PP de Santa Catarina parece que não

aprende mesmo: fez um prqgrama pífio,
tanto de técnica. como de conteúdo, em
rede estadual, na noite de anteontem. Não
há dúvidas de que o fraco desempenho do
setor de Comunicação foi um dos motivos
da derrota de Esperidião Amin em 2002.

Foi bom
Hoje no centro das denúncias a respeito do

"mensalão" o tesoureiro do PT, Delúbio
Soares, fez algumas incursões por Santa
Catarina no começo do Governo Lula, �m
2003, Tentou uma aproximação com

setores do Governo do Estado, que ainda
acreditavam no chamado "campo,
majoritário" (manutenção da aliança PT

PMDS para a reeleição). Mas acabou
batendo em porta errada, o que foi melhor.

para os dois partidos,
TORONTO/CANADA/SECOM

I
Escola aberta
o consultor da Unesco no Brasil, Jorge
Werthein, confirmou ao secretário da

Educação Jacó Anderle que estará em

Florianópolis no dia 29 deste mês, no
Centro Administrativo, para o

lançamento do Projeto Escola Aberta. Na
nossa região, a Escola Estadual Básica São

Pedro, do bairro Guamiranga, de
'Guararnlrirn, já foi contemplada com o

programa, que começou sábado passado.
Antecipando-se ao lançamento, outras
29 escolas públicas de Santa Catarina já
começaram a abrir suas portas à
comunidade aos finais de semana, para a

realização de feiras de leitura, mostras
culturais, campeonatos esportivos,
festivais, palestras, oficinas, cursos de
informática, etc.

Mais um passo
o qovernador Luiz. Henrique ,e comitiva
visitaram (foto) em Toronto, no Canadá, o
mais importante centro de atividades

'esportivas para portadores de
necessidades especiais e pessoas de
terceira idade, de onde já saíram diversos

campeões de paraollmpladas. Segundo
Lúiz Henrique, Santa Catarina deverá

ganhar um centro de-esportes para
portadores de necessidades especiais.
Faz parte do projeto para trazer a Rede

Sarah, especializada em doenças 'do
aparelhos locomotor, para o Estado, num
projeto encabeçado pela mãe do tenista

Guga, Alice Kuerten.
fbond@ibest.com.br
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Dignidade para o' preso
I As notícias que têm sido destaque nos meios;
de comunicação retratam o nível de descaso, 1

negligência e omissão com que é tratada a

i

questão prisional no Norte do Estado de Santa
Catarina, pela Secretaria de Estado da Segurança :
Pública e Defesa do Cidadão.

Nos últimos dias assistimos a uma sucessão de
'

tentativas e fugas envolvendo as cadeias de Barra
I

Velha e São Francisco do Sul e o Presídio de
!

Joinville que expõem claramente a fragilidade
da política de segurança pública que nos é
destinada. j: I

Para exemplificar, a Cadeia Pública de São
Francisco, com apenas uma cela, chegou ao

cúmulo de abrigar trinta presos. Nesta situação,
como de fato aconteceu, a fuga é a única
alternativa. E, não bastasse isto, agora, destacada
foto é publicada pelo Jornal A Notícia (31/05/
2005) acompanhada da manchete "Preso é

acorrentado pelos pés", obtida na mesma cadeia! I
onde se vê uma pessoa acorrentada como animal!
em circunstâncias que agridem a dignidade

. .

humana de forma irreparável.
Somos obrigados a conviver e absorver cenas

como estas e outras, ainda piores, todos os dias,
mas não obrigados a nos acostumar. Que governo I

é este que finge que uma nova penitenciária, para
a qual a equipe técnica nem foi designada e a .

obra não tem fim, irá dar conta dos problemas
i

resultantes do aumento da crímínalídade na
j j

•
, " J

região, se todas as vagas já se

antecipadamente lotadas?
Se não há preocupação com a, prevenção, ,

'muito menos, com a ressocialização. Os i

investimentos neste sentido inexistem e;
atualmente a ociosidade no Presídio Regional é

I

J

quase de cem por cento dos 600 "homens 1

disponíveis, pois até mesmo o artesanato 1

tradicionalmente confeccionado no interior das I

1
celas está proibido pela administração prisional. I

O problema de superlotação em todas as unidades I

penais é fato por demais conhecido � debarídc
pelo poder público e pelo conjunto da sociedade;
civil, todavia, nenhuma iniciativa concreta é

promovida pelo governo de estado que aponte
em direção à mínima possibilidade de controle,
nem falemos em solução, de uma situação que

extrapola os limites do Presídio Regional, atinge
o preso em seu direito à dignidade e submete o

,

cidadão comum aos resultados da ineficiência
política é administrativa que os fatos desnudam.

Na verdade é precisá redimensionar as opÇões
existentes em termos de administração prisional,
voltando-as para a educação, a capacitação
profissional e o t�abalho, objetivando o 'efetiva

. cumprimento da pena e resguardando os direitoS
e garantias individuais do preso, sem utilizar,se
o confinamento, apenas o confinamento, como
� única proposta de pol'íti�a prisional deste

governo.

Cynthia Pinto da Luz, advogada e Presidente da

Comissão de Direitos.Humanos da OAB-Subseção
de Joinville

Os textos para esta coluna devem ter, no máXim�, 35 linhas, de c?r�o �;
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direitO

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

correções ortográficas e gramaticais necessárias,

..\ 'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



•
QUARTA-FEIRA,8 de junho de 2005

� Tranqüilos
São raros os comissionados com laços
de parentesco com o prefeito,
secretários e presidentes de

fundações e autarquias de Jaraguá do
Sul que demonstram preocupação
com o projeto contra o nepotismo.
Apostam que a proposta não vingará.
E têm motivos para isso. Primeiro será
necessário sair da Comissão de

Legislação e Justiça com parecer
favorável. Depois precisará de sete

votos para ser aprovado e ainda

contam com o possível veto do

prefeito Moacir Bertoldi (PL).

,� Encontro

POLíTICA

(I � Justificativa
o governo rebate a criação da CPI para

investigar as denúncias de

irregularidades afirmando que o

Ministério Público e Polícia Federal já
estão apurando os fatos e que, no caso

dos Correios, já existem indiciados.

Todavia, somente a CPI pode, sem
obstáculos legais, convocar

parlamentares para depor.quebrar.com
rapidez, sigilos bancário e fiscal sem
necessidade de decisão judicial. Assim,
se quer mesmo apurar, nada melhor do

que a CPI, o que não aconteceu no

governo anterior.

As fortes chuvas de quarta-feira passada
em São Paulo não trouxeram prejuízos
apenas para a cidade. No' pátio da

VolksWagem, em São Bernardo do
'

'II
Campo, cerca de 3,5 mil carros novos

ficaram parcialmente submersos.
Um fotógrafo (não identificado)
registrou a cena dos carros com água
até o teto e as divulgou na internet. O
estranho foi que nenhuma emissora de

TV, que cobriu os estragos causados

pelas chuvas, mostrou o pátio da

,montadora lotado de carros e

totalmente alaqado.

A Associação Comercial, Industrial e

Agrícola de Guaramirim pretende reunir

na noite da próxima segunda-feira, no
auditório da entidade, os deputados
federais Adelor Vieira (PMDB), Carlito
Merss (PT), João Pizzolatti (PP) e Paulo
Bauer (sem partido), além dos três

senadores, para apresentar as

reivindicações da classe empresarial à
reforma tributária.
O encontro tem o apoio das associações
comerciais da região da Federação das

Associações Comerciais e Industriais do
Estado.

REVIRAVOLTA DE LULA

-Dlretorlas dos Correios e do

� Negativa
o ex-prefeito lrineu Pasold (PSDB)

OU categoricamente que a possível
neg

PFL' f
-

transferência para o seja em unçao

da ida do deputado federal Paulo Bauer

para o ninho tucanol: .conforme se

Pecula nas rodas po rncas.
es

d
-

h'
.

Pasold disse ain a que nao a convlt�
ara filiar-se ao PFL, que apenas vai

Ponversar com lideranças pefelistas.
;NãO tenho motivos para sair do PSDB,

a não ser que a apareça nova opor

tunidade de trabalhar para a

comunidade': disse, informando que foi
eleitor de Bauer.

I.L�----�----------------------------------------------------------------�----------------------------------------------------�--------��--�------------�I)

IRS entregaram oscarqos

DA REDAÇÃO - Todos os

diretores dos Correios e do IRB

[lnstituto de Resseguros de Brasil)
entregaram ontem suas cartas de
demissão, a pedido doministro das

�omunica�'6es, 'Euníêio, de
Oliveira, e dóministro da Fazei{da;
Antonio Palocci. 'Segundo o
Ministério das Comunicações, a

decisão foi tomada pelos dois
ministros depois de reunião com o

presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, na qual Lula pediu aos

ministros que o ajudassem a

) encontrar a solução mais rápida
para o problema, sem no entanto

pedir especifícamente a demissão
I das diretorias. "O presidente nos

pediu que houvesse uma solução
, mais definitiva para a questão dos

Correios", disse EunícioOliveira.
O porta-voz, da Presidência,

André Singer, disse que não há
nenhuma denúncia de irregu
laridade contra os diretores das
duas empresas.

Essa é a primeira de uma série
de medidas que o governo vai
tomar para tentar reduzir o estrago
provocado pelas denúncias de

Torrupção nas estatais e pela
Tntrevis�a do presidente do PTB,
I

O que leva os parlamentares a assinar os requerimentos

� Decisão foi tomada

por Eunkio e Paloêci

depois de reunião

com presidente Lula

Roberto Jefferson (RJ),
denunciando um suposto esquema
de comprade votos de deputados
do PL e do PP na Câmara, que
seria coordenado pelo tesoureiro

do PT, Delúbio Soares.
O ministro do Turismo, Walfrido
dos Mares Guia (PTB), negou que
esteja demissionário, como

informou mais cedo o deputado
Nilton Capixaba (PTB). Segundo
Mares Guia, no encontro .no

apartamento do presidente do

PTB, Roberto [efferson, o senador
Fernando Bezerra (PTB), líder do
governo no Congresso, disse que
os cargos do PTB estão à disposição
do presidente, mas não foi tomada
nenhuma decisão de que ele
deveria entregar o cargo.

Hoje, o PTB decide se entrega
todos os cargos que ocupa no

Governo, entre eles oMinistério do

Turismo, e a liderança do governo
no Congresso.O partido ainda não
tomou uma decisão sobre o futuro
de Roberto Jefferson. Urna das
alternativas estudadas é quê ele se

licencie da presidência do partido
até a apuração das denúncias. Na
linha sucessória são cotados os

senadores Sérgio Zambiasi e

Fernando Bezerra.
O partido divulgou uma nota

ontem, na qual afirma que
continua apoiando o governo Lula
e pede a apuração de todas as

denúncias peloMinistério Público
Federal e a Polícia Federal. Na

nota, o partido diz entender que é

ummomento delicado para o país

de votos (R$ 200mil) em favor da
emenda da reeleição, desvio de
verbas públicas no sistema de

vigilância da Amazônia (Sivam) e
no processo de privatização da
Telebrás (grampos no BNDES),
doações ilegais para campanha
eleitorais (pasta rosa), à privatização
da Vale do Rio Doce, entre outras.

,

Os "arautos da moralidade

pública" em 2001 agora são

contrários às investigações. Por

e afirma que quer dar sua

contribuição para a estabilidade das
instituições.

Já o presidente do PT, José
Genoino, disse que o tesoureiro do
partido, Delúbio Soares, pivô das

acusações de pagamento de

propina a deputados da base, falará
com a imprensa hoje. Genoino
anunciou também para hoje uma

re.uruao extraordinária da
Executiva Nacional do PT.
Delúbio dará entrevista após o

encontro. "Todos os movimentos

da bancada do PT passam por
consulta aos partidos da base. Na
reunião extraordinária da
ExecutivaNacional faremos uma

avaliação da conjuntura política e

das medidas que o PT já adotou e

poderá adotarem defesa do próprio
. PT e do patrimônio ético do PT",
disse Genoino.

As lideranças do PT na Câmara dós Deputados e no Senado e a

executiva do partido decidiram apoiar a criação da CPI Mista

dos Correios. Os líderes da base aliada também resolveram

apoiar a medida. A decisão dos petistas e dos líderes aliados é

que O requerimento da CPI seja alterado para que as

investigações se restrinjam às denúncias de corrupção na

estatal. Líderes do PT no Senado e na Câmara chegaram a

defender também a instalação da CPI do Mensalão.: mas a

executiva do partido não definiu ainda sua posição sobre a

medida. A CPI investigaria a denúncia feita pelo deputado
Roberto Jefferson (PTB-RJ) de que o tesoureiro do PT, Delúbio

Soares, pagava R$ 30 mil por mês a deputados do PP e do PL
em troca de apoio no Congresso. Já o vice-líder do PPS Raul

Jungman afirmou ontem em plenário que o PPS, o PDT e o PV

vão trabalhar pela instalação da CPI do mensalão. Segundo
Jungman, hoje a partir das 12h, os três partidos começarão a

colher assinaturas para o requerímento de criação da comissão.

de CPIs; "É um palanque para a

oposição". Assim como a

administração anterior, acusa os

adversários de tentarem criar um

clima de crise institucional e

"desqualificar o governo".
Os principais defensores da

instalação das CPIs hoje eram os

comandantes da tropa de choque
no governo anterior, como o

senador Jorge Bornhausen (PFL).
Aliás, ele foi o coordenador político
no governo Collor de Mello nos

meses que antecederam o

impeachment do ex-presidente.
Do outro lado, o então deputado
José Genoíno, hoje presidente
nacional do PT, é contra a criação,
da CPI, mas, na época, era

ferrenho defensor da apuração da

corrupção que "enlameava a

administração federal".
SANTA CATARINA - Em

2001, os deputadosAntônio Carlos
Konder Reis, Gervásio Silva, Pedro
Bittencourt e Paulo Gouvêa (PFL);
Eni Voltolini, Hugo Biehl e João
Pizzolattí (PP); JoãoMatos eRenato
Vianna (PMDB);, Serafim Venzon

(pDT), eVicente Caropreso (PSDB)
não assinaram o requerimento de

instalação daCPI daCorrupção. Na
época, os três senadores Casildo
Maldaner (PMDB), GeraldoAlthoff
e Jorge Bornhausen (PFL) também
foram contrários à investigação.

Já os deputados petistas Carlito
Merss e Luci Choinacki foram
favoráveis à criação daCPI em 200 1,
mas hoje são contra. (M C)

p

I DA REDAÇÃO - Os papéis estão
Inv id
I
ettt os. Em 2001, no governodo e

-

, ntao presidente Fernando
Be '

, nnque Cardoso (PSDB),

�n(uanto a oposição, capitaneadape o PT, tentava instalar a CPI da
CorrupÇão, a base aliada - formada

�elo PSDB) PFL, Pp, PTB e parte
.oPMDB "

d
eh

- COnstltUla a tropa e

C
0que para impedir a criação da
OmiSsão Parlamentar de

inquérito. A "operação abafa" foi
Um

'

, SUcesso, e a proposta de se outro lado, os integrantes,da tropa

,�nVestigar a série de denúncias de de choque do governo FHC hoje
; esVios de dinheiro públicomorreu .:> são os "paladinos da ética". No

,&�a casca, apesar dos insistentes poder, o PT se encontra acuado
I :apelos da oposição e das pelas denúncias de corrupção no
Illanifestações populares. seio do governo e usa os mesmos

I. Na época, se pretendia argumentos utilizados pelos
Illv ' I

, estlgar as denúncias de compra adversários para evitar a instalação

L

� Chuvas

,j

,

;JJ

b
b
rr

Problemas já conhecidos são,

apontados em audiência pública ;�
JOINVILLE. - Saúde, esgoto,

habitação e aterro sanitário foram
.as prioridades para [araguá do Sul
e região apontadas na audiência

pública do Orçamento
Regionalizado anteontem em

Joinville. Realizada pela
Assembléia Legislativa em parceria
com o governo estadual, contou
com a participação de cerca de 250
pessoas, entre representantes de
Conselhos de Desenvolvimento

Regional, entidades e sociedade,
que apresentaram as necessidades

que deverão integrar oOrçamento
de 2006.

O diretor-geral da Secretaria
de Desenvolvimento Regional,
Nilson Bvlaardt, disse que foram

priorizados "equipamentos para os

hospitais da região, a construção
de casas populares, rodovias, a

ligação Ilha da figueira a

Figueirinha, investimentos no

Bairro Nereu Ramos, além da

questão do lixo e do transporte".
"Tudo isso já estava no PPA, que
discutido em 2003 e que a cada
ano fica no condicionamento de
rus termos orçamento".

Bylaardt também disse que a

capacidade de investimento no

Estado é "muito pequena", por ,:-}

causa das obrigações fi

constitucionais. "Sobram poucos rr

recursos. Nós temos uma o

capacidade de investimento de 2 ,.1

a 3% do orçamento estadual. Isso '1
significa que em torno de R$ 15
milhões por mês é o que sobra para v'
fazer investimentos", completou. CT

Já o deputado Dionei da Silva
':t

B
(PT) lembra que não basta a

Assembléia aprovar as prioridades q

que deverão ser, colocadas no :1

Orçamento se oGoverno do Estado
não se sentir

obrig.
ado a cumprí- 'I'las, "como vem acontecendo". "Do

que foi estabelecido como I

prioridade para a região de Jaraguá I
I

do Sul no Orçamento de 2004, /
I

apenas 0,2% foi cumprido", I

informou Dionei. Na opinião dele, I
é fundamental q�e haja pressão da II

,

sociedade orgamzada para que o
_I

Governo distribua os recursos do
Estado de acordo com o

Orçamento Regionalizado.
"Embora ainda seja deficitário, o
processo obriga o governo a discutir
com a população, o que sem

dúvida é um grande avanço em

termos de participação popular",
ponderou.

Secretária Niura (esq.) durante a audiência: elogios à iniciativa

o primeiro escândalo no governo do Presidente Lula (PT)
surgiu no início de 2003, quando foi revelado um vídeo (feito I

em '2002) em que aparece o ex-assessor do ministro José Dirceu
- Waldomiro Diniz - cobrando propina do banqueiro do jogo
de bicho Carlinhos Cachoeira.

,.

Este ano, o chefe do Departamento de Contratação de Material
dos Correios, Maurício Marinho, afilhado do PTB, foi apanhado' 'I
no esque_ma de propina na estatal. Também há denúncias de'
irregularidades no IRB (Instituto de Resseguros da Brasil) -

órgão da administração federal =, aJém do envolvimento do
ministro da Previdência, Romero Jucá (PMDB), em fraudes
contra o Banco da Amazônia.
Esta semana, o deputado federal Roberto Jefferson, presidente
nacional do PTB, acusou o PT de pagar mensalidades a

parlamentares da base aliada para garantir apoio no

Congresso.
O deputado federal Miro Teixeira, ex-ministro das

Comunicações do atual governo, disse que o petebista omitiu
denúncias mais graves. uÉ estranho que e'le omita este relato.
Ou era mentira ou está reservando para usar como trunfo em

.
seu proveito. Mas ninguém vai virar álibi de Roberto Jefferson':
afirmou. (M C)
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COMEx POR ALEX BECKER
_

�cambra

Cortar omal pela raiz
Há algumas semanas atrás, em um evento promovido pelo governo
federal, o ministro Luiz Fernando Furlan fez o lançamento de uma nova

linha de ação, envolvendo parcerias entre as três esferas com orqanismos
atuantes no comércio exterior. Na abertura do evento, sensibilizou os

presentes citando um exemplo que teve a oportunidade de vivenciar.

Segundo ele, durante o período da década de 70, algumas empresas
preocupadas com o baixo desempenho do setor de carne de frango -

resultante da superprodução, e consequentemente baixo preço -

iniciaram uma trajetória exportadora prospectando novos mercados.
Das 15 empresas que conseguiram um grande lote para exportação,
apenas 3 resolveram honrar os compromissos e as negociações
originadas, devido à uma reação do mercado interno. Coincidência ou

'

não, hoje as três empresas são as maiores do segmento no Brasil, sendo
que algumas das outras não existem mais.
Outro ponto abordado por ele foi o valor agregado .às exportações. É
importante lembrar que em data não muito distante, falávamos dó
brilho da soja na exportação, que elevou o saldo da balança comercial
e trouxe outros dividendos ao País. Porém como commodity, não temos
poder de negociação e nossa única arma é o preço; estamos suscetíveis
a diversas resistências internacionais de comércio (tais como barreiras
tarifárias e não tarifárias, sanitárias, variações cambiais) e nem precisamos
comentar que uma forte estiagem na agricúltura pode "quebrar" o nosso

superávit comercial.
Sabendo da fragilidade da commodity, temos a obrigação de buscar
alternativas para agregar valor aos nossos produtos - a "moda" para a

sobrevivência das empresas. Países que tradicionalmente investem em

baixo preço têm 'uma forte concorrência dos produtos chineses; a

alternativa é agregar valor ao que produzem. No caso da indústria de
móveis de madeira catarinense, percebemos a dificuldade que vem

enfrentando o setor com a desvalorização do dólar frente ao real. E

apesar do produto não ser uma commoditiy,é tratado como tal e vendido
portanto sob a égide do preço, simplesmente.
Por outro lado, é lamentável perceber que somente em momentos de
crise, é que se busquem alternativas. E assi, como no funcionamento do

corpo humano, estamos tomando remédio para a dor, enquanto que
deveríamos fazer exercícios para conservar a saúde. A sugestão é que
quando a situação estiver razoavelmente controlada, se empresas se

unam para buscar alternativas ao comercio internacional, procurando
diminuir os canais, e aumentar a rentabilidade do produtor.
Dentro dos mais diversos exemplos de empresas que se mantém ativas
no comércio internacional, temos verificado algumas palavras-chave
que estão presentes na estratégia das empresas: Persistência,
Comprometimento, Investimento.
NÚCLEO DE COMÉRCIO EXTERIOR \

No último dia 02/06, tivemos a reunião do Núcleo de Comércio Exterior
i-- da ACIJS-APEVI, e que conta com a participação de 33 empresas atuantes

1'-- no segmento de comércio exterior. Houve uma palestra sobre questões

,
práticas de Direito Internacional e foram repassadas informações sobre

I
acordos comerciais e situação do Porto de Itajaí.
A próxima reunião do Núcleo de Comércio Exterior está marcada para o

I dia 15/06 e terá como pauta a apresentação da empresa de logística e

: desembaraço aduaneiro, Open Aduaneiro, bem como a apresentação
! do SECREB - Seguradora de Credito para exportação. Maiores

! informações �obre o Núcleo podem ser obtidas pelo fone (47)275-7040 ®

- com Alex ou Jordana ou pelo email: cambra@portalcambra.com.br
I PALESTRA SOBRE DESAFIOS EOPORTUNIDADESNA EUROPA

� Na quinta-feira, dia 9/6 às 19 horas, ocorrerá no Centro Empresarial
�::: a palestra "Comunidade Européia e Constituição para a Europa: Desafios,.....

r� eOportunidades'proferida pelo Prof.Dr.José Martín,da Espanha.A palestra
f. é uma realização da UNERJ, com o apoio da Câmara de NegóciosI�: Internacionais - CAMBRA e do Núcleo de Comércio Exterior. As áreas em

�,;,:�..
v�

foco para a palestra são: Direito Internacional e Comércio Exterior. Não
são necessárias inscrições prévias para o evento.

DIAGNÓSTICO DO SETOR EXPORTADOR CATARINENSE 200S
A Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina - FIESC, convida
para o lançamento do "Diagnóstico do Setor Exportador Catarinense
2005': a realizar-se no próximo dia 14 de junho, no Centro de Eventos da
Entidade, em Florianópolis, durante a Reunião Aberta da Câmara de
Comércio Exterior. Este diagnóstico contou com a participação de

empresas exportadoras de 16 ramos de atividade e possibilitou a

identificação dos principais obstáculos às exportações do Estado, bem
como as ações que as empresas exportadoras de Santa Catarina julgam
necessárias para ii sua maior inserção no cenário internacional.
O evento de lançamento terá, a presença do Secretário de Comércio
Exterior do MDIC, Ivan Ramalho, que falará sobre "O Desenvolvimento
do Comércio Exterior Brasileiro':

Sua opinião é muito importante para nós. Encaminhe suas dúvidas,
sugestões e críticas para nosso e-mail cambra@portalcambra.com.br.

Alex Becker é Diretor de Negócios da Câmara de Negócios Internacionais
- CAMBRA, Professor do Curso de Administração - Hab. em Comércio
Exterior da' Unerj e Pós-Graduando em Gestão de Negócios
Internacionais.

E-mail: alex@portalcambra.com.br

Greve faz parar maioria dos
serviços na Agência do INSS

MARCIA BENTO

� Só as perícias já
marcadas em cópias
de banefícios estão

sendo feitas na cidade

JARAGUÁ DO SUL - A agência
local do INSS (Instituto Nacional
de Seguridade Social) da cidade
entrou na greve nacional
convocada pelo Sindiprev
'(Sindicato dos Trabalhadores em

Saúde e Previdência Social). Dos
27 funcionários da agência, quatro,
estão de licença e quatro não

aderiram. Os 19 trabalhadores que
pararam de trabalhar somam cerca

de 79% dos servidores da agência.
Os serviços estão parados e apenas
as perícias já marcadas e o serviço
de cópias de benefícios, feito por

estagiários, está sendo realizado.

BENEFíCIOS NÃO ESTÃO SAINDO

Todos os outros atendimentos,
como dar entrada em benefícios,
informações, pagamentos, agenda
mento de perícia e parcelamento
estão suspensos até o fim da greve.
O principalmotivo da paralisação,
segundo o Sindicato, é o aumento
proposto pelo Governo Federal de
apenas 0,1% para os funcionários.
Os sindicalistas alegam também
que o salário-base dos técnicos

previdenciários é menor que o

salário mínimo. "Para chegar ao
salário mínimo eles dão

bonificações e gratificações", disse
a grevista Fernanda Budal Arins.

Na pauta de exigências os

grevistas pedem 18% de reajuste
emergencial para repor as perdas
acumuladas entre 1995 e 2004;
incorporação das gratificações
como valorização do salário-base;
implantação de um plano de
carreira; reposição anual do índice
inflacionário de acordo com o

Sebrae orienta confecções para
enfrentar produtos chineses

JARAGUÁ DO SUL - Com a

queda do dólar e a concor

rência dos produtos chineses
que invadem o mercado
brasileiro, as empresas têxteis
terão que buscar alternativas

que ,garantam o aumento na

sua competitividade, qualidade
e produtividade. O Arranjo
Produtivo Local (APL) das

Ind�strias de Confecção do
Val� do Itapocu é a estratégia
do Sebrae/SC e do Sindicato
das Indústrias do Vestuário de
Jaraguá do Sul para que o

segmento supere os desafios e

alcance resultados cada vez

mais expressivos. A apresen
tação do APL para empresários
e lideranças da região será no

amanhã no Centro Empresarial
às seis e meia da tarde.

Segundo o Agente de
Ar t icu laçã o do Sebrae em

Jaraguá do Sul, Donizete Bõger,
o projeto para implantação do
APL de Confecções é uma

maneira de reforçar' a cadeia
produtiva na região, gerando
uma maior sustentabilidade das

empresas deste importante
segmento econômico que fica atrás

apenas do EletroMetalMecânico
em termos de participação na

economia do município.
"Tratase de uma estratégia que
busca o aprimoramento do
associativismo, unindo empre
sas e lideranças de deter
minado setor num projeto
comum de conquista de
mercado. Com uma ação
conjunta vamos criar condições

cada vez melhotes para o

desenvolvimento econômico da

região", diz Bõger,
Por meio do APL, o Sebrae/

SC e o segmento de confecções
através do Sindicato vão

investir cerca de R$ 430mil em

ações para promover a com

petitividade e a susten

tabilidade das empresas do setor

nas cidades de Jaraguá do Sul
e da micro região, possibilitando
maior participação no mercado
e inserção na atividade
exportadora. O objetivo do

programa é incrementar em

10% o volume de vendas das

empresas participantes e

aumentar em 5% a pro
dutividade, até o final do ano

que vem.

Para alcançar os resultados,
estão previstas ações de capa

citação gerencial e técnica, por
meio de treinamentos e

consultoria em gestão, melhoria
de processos, acesso a novos

mercados por meio de exposição
em feiras, missões empresariais
e outros que vão "facilitar o

crescimento das empresas do
setor têxtil que, sozinhas, não
conseguiriam investir em

pesquisa e tecnologias mais

modernas, mas que, unidas no

APL ganham força e impulso",
argumenta Bõg e r. Ele

argumenta que o segmento
têxtil é o um dos mais im

portantes da economia com

cerca de 400 empresas na região
gerando cerca de 12 mil

estamos,
em greve

I
-

I
. e provocaçao..

�q�esmoIa!
das'P:enJas, já!

Paralisação atinge 79% dos funcionários da Agência de Jaraguá do Sw

IVC, do Dieese; paridade entre

ativos e aposentados e data-base
em 1Q de maio.

-

A agência local atende em

média 250 pessoas por dia. São
benefícios que vão ficar parados até

que a greve acabe. "Amanhã o

comando da greve vai ter uma

reunião com o governo e se tudo
der certo a gente pode voltar!
trabalhar na segunda-feira", disse o

funcionário SandroMárcio Clérid

Cerca de 30 funcionários da Wiest Escapamentos paralisaram
parte da produção ontem de manhã. Com apoio do Sindicato dos

Metalúrqkos, os funcionários reclamavam de atrasos n0pagamento,
que até ontem, sexto dia útil do mês, não tinha sido depositado na

conta. Perto das nove horas da manhã uma das funcionárias avisou

que o pagamento já tinha sido feito. Os funcionários continuaram
com a paralisação até a confirmação do pagamento. O Sindicato
disse que vai pedir juros sobre o atraso.

DONA BARATINHA EM UXOAMONTaADO

"Dona Baratinha - Lixo amontoado, rato assanhado" é o

nome da peça que o Grupo de Teatro "1 00% em Movimento':da
Escola Waldemar Schmitz, apresentou ontem aos colegas col110

parte da programação da Semana do Meio Ambiente, A

apresentação da peça marca ainda o lançaménto da campanha
de recolhimento de material reciclável, que encerra no final do
ano com premiação para as turmas que mais coletarem material,

__________________________�A _
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Comandante da PM diz que é

preciso aumentar o efetivo
MARIA HELENA DE MORAES

� Ideal é um policial
;

para cada 250

habitantes.Em Jaraguá,
média é um para 677

}ARAGUÁ00 SUL - Por volta das

9h30 de ontem três homens

iJ)annados renderem um funcionário

l da Agricopel e levaram o malote

.0 assalto aconteceu na empresa,
que fica no Bairro João Pessoa. O

gerente BeneditoWinter gritou por
socorro,mas foi inútil. Os assaltantes

i fugiram em um Voyage vermelho,

r que foi abandonado nas

.f proximidades da Agricopel. De
acordo com o delegado Uriel

( ,

. Ribeiro, eles trocaram o 'Voyage por
I

o !
um carro branco. A placa do

Voyage era fria.Até o final da tarde
de ontem a polícia ainda não tinha
pistas dos assaltantes. O valor
roubado não foi divulgado.

Na avaliação do comandante
interino do 14° Batalhão da PM,

\

major Rogério Luiz Kumlehn a

solução para diminuir o número de
ocorrências policiais ria região é

aumentar o efetivo. "Precisamos de
mais 100 policiais", afirma omajor.

� Hojeo 140Batalhão temumefetivo
de 386 policiais para atender oito

CE$AR JUNKES

horários de levar ou buscar dinheiro
é importante", aconselha o

comandante, lembrando que todos
os assaltos com o da Agricopel
acontecem depois que o assaltante
conhece os hábitos da vítima.

Mesmo com um efetivo
considerado insuficiente, a PM

mantém a Operação Pagamento,
que acontece sempre na semana

que os trabalhadores recebem os

salários domês. Neste período, aPM
aumenta o policiamento nas

empresas que têm agência bancária

Comandante interino da PM, Rogério Kumlehn diz que o número de policias é pequeno para a população

municípios. AONU (Organização
das Nações Unidas) diz que o ideal
é um policial para cada grupo de
250 habitantes. Em Jaraguá do Sul,
a rnédia.é de um policial para cada
grupo de 677 habitantes. "Nos
contentaríamos com um policial
para 400 habitantes", assegura o

major.
Ainda de acordo com o

comandante, assaltos como o que
aconteceu na Agricopel também
podem ser evitados com amudança
de hábitos. "Mudar o trajeto e os

ISMÉRIAMARIA KASMIRSKI

Vice-presidente do Conselho Municipal
Dos Direitos da Criança e do Adolescente

,I,
.

, ..

para inibira ação de assaltantes.
A delegada regional Jurema

Wulf também precisa de mais

policiais. São apenas três delegados
para atender cincomunicípios e 30

policiais para investigação. "Preci
samos dobrar o número de agentes
pois temo; tecnologiamodema para
as investigações mas faltam pessoas

para o trabalho", comenta a

delegada que, por falta de pessoal,
está assumindo dois postos de
trabalho: o de delegada regional e
de Guaramirirn.

'

A nova Unidade de
Radioterapia vai

beneficiar uma região
com mais de 500 mil
hallitantes, entre eles

BtLgenio Milanez

PANORAMA

CORREIO ECONÔMICO
Sai hoje consulta do 10 lote do IR
A Receita Federal libera hoje às 8h a consulta ao primeiro lote de

restituições do imposto de renda da pessoa física 2005 ano-base
2004. Para saber se está no lote, o contribuinte pode consultar a

página da Receita Federal na internet

( www.receitaJazenda.gov.br) ou ligar para o número 0300780300.

Do total de declarações. processadas, 1.112.528 tiveram imposto a

restituir no valor de RS 1,129 bilhão. Outras 1.722.426 declarações
tiveram imposto a pagar no valor de RS 2,235 bilhões e 9.154.651

documentos não tiveram imposto a pagar nem a restituir.Segundo a

Receita, nesse primeiro lote foram processados 57,5% das mais de 20

rnílhões de declarações entregues até o dia 29 de abril. O valor da
'

restituição estará disponível para saque no dia 15 de junho, com
correção de 2,5%, referente à taxa Selic de maio e mais 1 % de junho.

Nem tão ruim
Na comparação quadrimestral, o
indicador registra crescimento

desde o fim de 2003, mas
mostra desaceleração desde os

últimos quatro meses de 2004.

De acordo' com um

comunicado do IBGE, o
crescimento nulo de março

para abril é resultado da

expansão de dez setores

pesquisados e da queda em 12.

Só o setor de vestuário
manteve-se estável.

Nada bom
A maré não anda boa mesmo;

no meio da crise política, o IBGE

informou ontem que a

produção da indústria nacional

teve crescimento zero de

março para abril. Na

comparação com abril do ano

passado, o avanço foi de 6,3%.
Nos quatro primeiros meses.do
ano, a produção industrial
acumula alta de 4,5% e, nos

últimos 12 meses, a variação é

de 7,5%, o mesmo ritmo já
verificado em março (7,6%).

Sobe e desce
Entre as indústrias que
aumentaram a produção, os
destaques são os setores de

alimentos (3,5%), indústrias
extrativas (7,4%), veículos
automotores (3,2%) e material
eletrônico e equipamentos de

comunicações (4,9%). Por
outro lado, as principais
pressões negativas vieram de

máquinas e equipamentos (-
4,0%), farmacêutica (-6,2%),
produtos de metal (-4,7%) e
bebidas (-5,1%).

Encontro industrial
Empresários da região se

preparam para participar de 21

a 25 no Centro de Exposições
ExpoTrade, em Pinhais (Região
Metropolitana de Curitiba), da
Tec;nopar - Feira de Tecnologia,
Máquinas, Equipamentos e

Acessórios para a Indústria. O

evento pretende se transfor-

mar no grande ponto de
,

encontro de negócios do setor i
industrial na região Sul de 2005. -

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Secretaria de
Estado da Saúde

CriCiúmp abriga a primeira Unidade
de Radioterapia do sul do Estado.

«.t

A
�
nova Unidade de Radioterapia de Criciúma é um bom exemplo dos

investimentos do Governo na área da saúde. Com equipamentos modernos
e profissionais reconhecidos nacionalmente no tratamento de câncer,
é a primeira unidade do tipo localizada no sul do Estado. Agora, cerca de 150

pacientes da região não precisam mais se deslocar até outras cidades para
fazer seu tratamento. E com investimentos assim,' o Governo reafirma o seu

compromisso' com a qualidade na área da saúde.

--=I'� Governo deSantaCatarina
, �J!

e PREFEITbJRAMUNIClPALDEJARAGUÂDOSUL

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E

DO ADOLESCENTE DE JARAGUÁ DO SUL-SC

Lei Municipal n. o 2.579/99.

A II Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizar-se-á nos

dias 08 e 09 de julho de 2005, na ACIJS, sito a rua Octaviano Lombardi, n° 100, Bairro
Czerniewicz. No dia 08, com inicio as 18:30hs, acontecerão as palestras referentes ao
tema designado pelo CONANDA: CONTROLE SOCIAL, PARTICIPAÇÃO E GARANTIA DE

DIREITOS - POR UMA POLíTICA PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE.
No dia 09, os inscritos participarão de oficinas temáticas, elaborando propostas, as quais
serão apreciadas e votadas. As Conferências Municipais são indispensáveis para que o

município tenha participação nas Conferências Estadual e Nacional, com representantes
chamados Delegados que terão voz e voto nas citadas Conferências.
O objetivo desta Conferência Municipal é propor uma reflexão com a sociedade e o

governo, para reconhecer,valorizar e sobretudo promover a ampliação da participação,
do controle social e do apoio institucional, para a consolidação do principio da Prioridade
Absoluta, preconizado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente.

.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente elégeu em

SeSsão Plenária os membros abaixo descritos para compor a Comissão

Organizadora do evento:
Fátima Duarte - Presidente
Cristiane Gerlado - Secretária
Carmem AntôniaMaraschin - Relatora "

Maria Aparecida Maes
SandraTerres da Silva. .

O evento é realizado através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente, com apoio da Prefeitura Municipal, e responsabilidade financeira integral
do FIA - Fundo para a Infância e Adolescência.
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Pelé disse que não sabia que
o filho era usuário de drogas

PANORAMA,

CORREIO TV
Boa batalha
o filme "Guerra nas Estrelas; exibido
na noite de domingo, obteve um

ótimo índice no Ibope. Das 20h29 às

22h55, a Record marcou 11 pontos
de média, 15 de pico e 16% de
share. No mesmo horário, a Globo
registrou 33 e o SBT 15.

Ronaltom
A equipe esportiva da Record

(fotos) gravou segunda.-feira à tarde
o quadro "Pizza do Falão" do Shaw
do Tom. O programa, que vai ao ar

hoje às 23h45, recebe Oscar

Roberto Godoy, Paulo Roberto

Martins, José Eduardo Savoia, Osmar
de Oliveira, Ricardo Capriotti,
Luciano do Valle, Renata Fan e o

humorista Tiririca. O humorista
Pedro Manso, caracterizado de Fala

, Silva, comanda a atração e Tom

Cavalcante, caracterizado de

Ronaltom, anima os participantes
com incríveis imitações do
fenômeno. Muita pizza, humor e

i futebol.

Placar da vingança
As últimas do embate Daniella
Cicarelli x Ronaldo Fenômeno:
desde que chegou ao Brasil,

. Ronaldo já pernoitou duas
vezes na casa da apresen
tadora do Sportv Lívia Lemos.
Daniella Cicarelli deu o troco.

Ela passou o fim de semana

em Búzios acompanhadíssima
de Sérgio Zveiter. Ele, além de
ex-de Lívia, é um jovem advo

gado paulista que faz sucesso

com as moças. Daniella faria
melhor se voltasse aos

comerciais e às passarelas; e
Ronaldo, à Seleção Brasileira.'
Ou seja, poderiam ir trabalhar
em vez de oferecer este

espetáculo de mau gosto.

Moinhos
Gabriel, o Pensador, posou para
a revista "MTV" vestido de Dom

Quixote, personagem de
Cervantes que está

completando 400 anos.

Boa, Falcã�!Sobre a nota poblicada ontem aqui, dando conta

de que a atriz Deborah Secco, a Sol da novela

"América'; de Glória Perez, que comprou um colar
de RS 25 mil de ouro com brilhantes para o

namorado Falcão: ele devolveu o mimo, que
achou "muito caro e ostensivo" Ficou só com o

cartão. Ela ficou com a cara no chão.

Sandysó
A cantora Sandy gravou uma canção sozinha pela
primeira vez e com exclusividade para a novela
Alma Gêmea, da TV Globo, informou a coluna
Controle Remoto, do jornal O Globo. A música é
Um Segredo e um Amor, uma versão de Secret

Lave, que ficou famosa interpretada por Doris

Day.A canção pode ser o início de uma carreira
solo de Sandy.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

FUNDOSOCIAl.
_ .

! Governo, empresas e comunidade
! trabalhando de mãos dadas.;
�
•

.'

o FUNDOSOCIAL
destinará recursospara
obras em todo o Estado.

As empresas agora têm um papel importantíssimo no desenvolvimento de Santa
Catarina. Com a criação do FUNDOSOCIAL, as empresas que recolhem
mensalmente o ICMS podem doar até 5% do valor do imposto ao Pundo,
obtendo um desconto sobre o saldo a pagar. Com os recursos arrecadados o

I Governo poderá investir ainda mais em habitação, saúde, segurança e outras

! ações que gerem emprego e renda para a população. Assim, você empresário,
!_ estará fazendo mais pelo seu Estado e economizando os recursos de sua

I' empresa. FUNDOSOCIAL, Governo, empresas e comunidade trabalhando de
I

i mãos dadas por Santa Catarina.

Secretaria de
Estado da Fazenda SANTA CATARINA

Agências de
Fomento têm

Encontro
FLORIANÓPOLIS - Presidentes e

diretores de agências de fomento de
todo País se reúnem amanhã e sexta

feira em Florianópolis. Eles vão

participar da 10ª reunião da

Associação Brasileira de Instituições
Financeiras de Desenvolvimento
(ABDE), que tem como presidente
o catarinense Renato de Mello
Vianna. Serão tratados assuntos

como o Programa Nacional de
Microcrédito ProdutivoOrientado,
Cooperação Internacional naÁrea
deMicrofinanças,Novo Instrumento
de Crédito paraCadeias Produtivas
(convênio ABDE-Bandes) e serão

apresentadas experiências inova

doras, além de ser definida

programação de eventos daABDE
para o segundo semestre.O encontro

vai ser aberto às 10h, naAssociação
do Badesc (rua José Maria da Luz,
bairro José Mendes).Na sexta-feira,
os participantes visitarão projetos
apoiados pelo Badesc, que tem na

presidência Renato Vianna, na
região do Vale do Itajaí.

COHAB - A presidente da

Cohab!SC,MariaDarciMata Beck,
embarca hoje para Goiânia, onde
acontece até sexta-feira a 51 ª

Reunião Conjunta do Fórum
Nacional de Secretários de

Habitação e dos presidentes de
Cohabs e órgãos assemelhados.
Durante os três dias serão discutidos
temas importantes para o setorcomo,
por exemplo, o setor privado e a

habitação popular e gestão.
comunitária.
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DAREoAÇÃO- Pelé, pai do ex
goleiroEdinho, disse em entrevista

no Denarc (Departamento de

Investigações sobreNarcotráfico)
que não sabia que seu filho usava

drogas. Após o encontro com o

filho, Pelé emocionou-se durante
entrevista coletiva. "Eu sempreme

engajei em campanhas contra as

drogas, e não pensei que este

problema pudesse estar tão perto.
Talvez eu tenha trabalhado demais
e não tenha percebido. Mas nãome
arrependo de nada, sempre dei
muito carinho para meus filhos",
afumou.

Pelé confessou ter chorado ao

encontrar o filho na cadeia e disse

que vai ajudar Edinho no que for

preciso. "Eu vou tentar ajudar. Não
fiquei sabendo de nada antes, nem
sei se ele ouviu a fita, e ele não

poderia dizer sobre o que não

ouviu". O ex-jogador prestou
depoimento à Polícia Civil na
manhã de ontem e assumiu que é

usuário de maconha. No entanto,
ele negou que tenha envolvimento
com o tráfico de drogas, disse seu

advogado. Ele está detido desde a
manhã de segunda-feira na sede do
Denarc, em São Paulo, sob a

acusação de participação em ulUa
quadrilha de tráfico de drogas,

Edinho, o empresário Ronaldo
Duarte, o Naldinho, e mais 50
pessoas foram presas pelo Denarc
após investigações sigilosas feitas ao

.

longo dos oito meses no Estado de
São Paulo. .Segundo o diretor do I

Denarc, Ivaney Cayres de Souza, I
Edinho eNaldinho, que tambémé
filho de ex-jogador (seu pai é Pitico,

I

ex-Santos), são amigos "próximos", I

O advogado do ex-atleta fez
contatos como pai do preso.

Sobre as provas obtidas pela
investigação, estabelecendo relação

I

entre ele e o tráfico de drogas,
Edínho afirmou não se recordar das

,

conversas que manteve com inte.
grantes da quadrilha, princí.
palmente com Naldinho, e com

Ademir Carlos deOliveira, o Pezão, ;
Ademir tem diversas passagens pela·
Polícia por seqüestros e por roubos e

já cumpriu pena com Naldinho'
entre 1997 e 1998.

EMPREGOS
o Sine de Jaraguá do Sul funciona na Rua Getúlio Vargas,577,
Centro. Telefones 370-7896 ou 370-7360.

Veja abaixo as vagas oferecidas para esta semana:
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ESTADUAL DE FUTSAL

ESPORTE

Malwee pega a Anjo em São

Bento de olho na liderança
JULlMAR PIVATTO

.. Time volta à

quadra amanhã
contra a Univali
em Itajaí

.� }ARAGUÁ DO SUL - Mesmo já
I
Classificada, a Malwee quer'
vencer a Anjo Futsal, hoje às
19h30 em São Bento do Sul, para
se mànt'er na liderança do

Campeonato Estadual da

Divisão Especial. E só não vai

com a força máxima porque

Falcão e Leco estão com a

Seleção Brasileira e Xoxo está no

departamento médico. Depois
de enfrentar o time de Criciúma,
a Malwee já volta a jogar
amanhã, às 20h15, contra a

Univali em Itajaí. As duas

partidas terão transmissão da
Rádio ]araguá.
Segundo o supervüor

técnico da equipe, Kléber

Rangel, a intenção é mesmo

manter a liderança. Ele espera
um jogo difícil, mesmo com a

Anjo estando na penúltima
�[�locação co� ,ap��as se is,

pontos'.·'''·É um adversário
tradicional, , que

.

sempre
complica quando nos enfrenta".
Mesmo pensamento tem Éka',

• AMQÁDIO IOiO

JAIÁGUÃ
William e Marcinho disputam a bola no recreativo que o time fez ontem no Parque Malwee

que enfrentará o seu ex-time

pela primeira vez. "É um clássico.
E hoje todo mundo quer ganhar
da Malwee, que é o time a ser

batido no Brasil", disse o jogador.
Para Éka, o fato de enfrentar

o ex-clube traz uma motivação
maior. "A gente quer mostrar

que está bem". Sobre a Univali,
adversário de amanhã, Éka disse

que o time é bem diferente

daquele que fez a final do

Juventus dispensa Toninho e

Fleck,e contrata o meia Gralha
}ARAGUÁ DO SUL - A diretoria

doJuventus dispensou na noite de
terça-feira omeiaGiovani Fleck e o

zagueiroToninho, com a justificativa
que os doisnão renderamo esperado.
Em compensação, ai'mnciaram a

contratação do meia Gralha, que
estava no futebol da Índia. Quem
�macertou suavoltafoio lateral
esquerdo Itaqui.O jogador chegapor
empréstimo e precisa tratar o joelho
antes de estrear.

.

O técnico' Itamar Schüller não
quis comentar.as dispensas,mas disse
que o meia Gralha chega para dar
mais força à equipe. "Ele é um bom
JogadoJ; habilidoso e combom toque

�ebola, alémde fazergols".O treina-
ar comentou que outros jogadores
d�vemchegaiembreve,mas preferiu
nao adiantar nomes. "Vamos formar
Um bom elenco, mas só vamos

anunciarquando estiver tudo certo".
Gralha jogou no Guarani de

Palhoça e ajudou o time a subirpara a
SériaA1 em2003.Depois se transferiu
parao Figueirense e estavano futebol
da Índia. O jogador chegou ontem
em Jaraguá do Sul e já treina hoje
com a equipe.

CRISENOOESTE-Enquanto
isso em Chapecó, o time da

Chapecoense, próximo adversáriodo
[uventus, viveumacrise após aderrota
para o Caxias na última rodada.

Segundo o site Bola Rolando, os

jogadores se reuniram ontem com a

diretoria para pedir o afastamento do
técnicoVirúcius Lopes. Osdirigentes
do clubedoOeste tenta a contratação
de Paulinho e Rodrigo Gasolina. O

jogá entre [uventus e Chapecoense
será às 16h de domingo, no Estádio
ÍndioCondá.

ARQUIVO/CORREIO

GloviI • 'FInl eck e Toninho estão fora do time do Juventus

Estadual no ano passado contra
a Malwee. '.'É um .time muito

jovem, com jogadores que

querem mostrar serviço. Temos
que ter cuidado nestes dois

.
jogos", comentou. A Malwee já
enfrentou a Unívali.neste ano,

num amistoso no Parque,
Malwee. O resultado foi 2x2.

O pivô também comentou a

boa fase que vive na Malwee,
lembrando que já passou por

aqui em 1999 e 2000. "Já tinha
jogado com Chico e com Xande
e sempre tive um bom
entrosamento com eles. Eu já
sentia que poderia me encaixar

bem aqui por causa das
características da equipe",
comentou Éka. "Tive que

chegar aqui e me firmar com

gols. Era isso que a equipe estava

precisando e por isso tenho a
.

confiança do grupo hoje". '

Argentinos elogiam, mas nãü\

temem o favoritismo, brasileiro
DA REDAÇÃO - O técnico da

seleção argentina, José Pekerman,
e DiegoMaradona reconheceram
que o Brasil está um degrau acima
das outras equipes domundo, mas
destacaram que os brasileiros terão

que mostrar isso em campo para
derrotar os vizinhos. As equipes se

enfrentam hoje, às 21h45, pelas
Eliminatórias para a Copa do
Mundo. "O Brasil tem uma bela

equipe. Está um degrau acima do
resto", disse Maradona recen

temente, destacando Ronaldinho,
Adriano, Roberto Carlos e Kaká.

"Mas, a valentia dos argentinos
vai servir para que essa diferença -

não seja notada. Acredito bastante
que vamos conseguir a vitória",
completou. "O Br�il está um

degrauzinho acima de qualquer
outro", disse Pekerman, afir
mando em seguida: "Digo isso por'
respeito ao campeão do mundo,
mas são nessàs partidas com a

Argentina que eles têm que
mostrar isso". A Argentina lidera
a classificação com 28 pontos,
seguida do Brasil com 27. Amba�
as equipes poderão já garantir
uma vaga no Mundial do ano

que vem com uma vitória. A

Argentina entra em campo para
\ esse jogo depois de perder no
sábado por 2xO para o Equador,
enquanto que o Brasil goleou o

Paraguai por 4x1.
CAFU - Capitão da Seleção

Brasileira, o lateral-direito Cafu

completou 35 anos ont�m. O

jogador, no entanto, deixou a

festa para depois do jogo contra
a Argentina. "Pena que a gente
não pode comer um bolinho.
Amanhã temos esse adversário
duro pela frente e precisamos
estar concentrados", disse Cafu,
que recebeu o cumprimento dos

.

companheiros no hotel onde está
concentrada a Seleção, em

Buenos Aires.

"Hoje (ontem) é um dia
maravilhoso. São 35 anos de
muita vitória, muita paz",
afirmou o lateral do Milan. Cafu
reconheceu o bom momento

vivido pela Seleção, elogiada
pelos argentinos. "Não vamos

fugir à realidade. Esses elogios são
bons, mas fazem com que nós
trabalhemos ainda mais".

• Argentina entra em

campo para esse jogo
depois de perder no
sábado por 2xO para o

Equador, enquanto que o

Brasil goleou o Paraguai
por 4xl.

• Capitão da Seleção
Brasileira, o lateral-direito
Cafu completou 35 anos

ontem. O jogador, no entanto,
deixou a festa para depois do

jclgo contra a Argentina.

JULIMAR PIVATTO
LINHA DE FUNDOI-----�

Derrota
Mesmo perdendo por 2xl,
fora de casa, para o Vera

Cruz, o Vitória manteve a

liderança da Taça
Pomerpde com 17 pontos.
Já o Flamengo, que' folgou
na rodada, mantém a

segunda colocação com

12. No próximo domingo
acontece a última rodada e

quem folga desta vez é o

Vitória. O Flamengo recebe
O Botafogo de Pomerode.

Dispensas
o anúncio da dispensa do meia Giovani Fleck e do zagueiro
Toninha caiu como uma bomba para alguns jogadores do
Juventus. Quando a diretoria dispensou os atacantes Tainha e

Miro, antes do início da competição, Fleck levou um "puxão de
orelha" e melhorou. No ano passado, o mesmo Fleck também

chegou a ser dispensado, mas os jogadores se reuniram e pediram
a '(alta dele. Parece que neste ano isso não deve acontecer. E
outros atletas estão na corda bamba, todos com a mesma

justificativa destes dois que saíram ontem:"não corresponderam
as expectativas': É hora 'de mostrar serviço no tricolor.

Joguinhos
Joinville será a sede da

etapa classificatória par-a os

Joguinhos Abertos de
Santa Catarina. A

competição será de 15 a

18 de junho, com as

modalidades de futebol de

campo masculino, futsal
masculino e vôlei
feminino. Os três primeiros
colocados vão para a

próxima fase. Jaraguá do
Sul disputa o futebol de

campo e o vôlei feminino.
Já o futsal está classificado
automaticamente por ser o

.

atual campeão estadual.

Bas.quete
A equipe Ajab/Faculdade
Jangada/FME de Basquete
Feminino voltou de Tubarão
com a liderança do

Campeonato Estadual
Juvenil. Venceu os três jogos
que. disputou, com destaque
para a difícil vitória em cima
de Joinville (71 x69). Já neste

fim de semana será a vez da

categoria infanto-juvenil,
que joga o quarto
quadrangular da primeira
'fase em casa contra o Vasto
Verde/Blumenau, o Bonja/
Joinville e o Bandeirante/
Brusque. I

I
I I

Título
A Carinhoso conquistou, no
último firn-de-semana, o
título da Copa São Paulo de
Futsal Sub-21. O time do
técnico Renato Vieira
venceu os cinco jogos que
disputou, com destaque para
as goleadas por 15x2 sobre
Orlândia e l1x2 em cima do I

Jacareí. O time campeão 1
atuou com Dudu, Thiago, JMárcio, André, Maciel,

_

Willian, Ariel e Augusto.
,"lim'''',,",,"mb'

�

1
I

I
i

�I

Extravio de Documentos
Ary C. Fruet Ltda, CNPJ nO 84.431.832/0001-52, Insc. Est. 250.029.812, declara que
foram extraviadas notas fiscais e demais documentos fiscais:

Notas fiscais Md. 01 Se. B SB.Ol n° 43.501 a 95.000, Md.Ol Se.B Sb.02 nO 1 a 1.250,
Md.Ol Se.C Sb.Ol nO 176 a 1.625, Md.Ol Se.R Sb.l O nO 1 a 12.000,
Md.02 Se.D Sb.Ol nO 167.501 a 175.000, Md.03 Se.E Sb.Ol nO 1 a 100,
Md.03 Se.E Sb.02 n° 1 a 150, Md.Ol Se.D1 Sb.09F nO 1 a2.000 e demais livros fiscais.
Conforme Boletim de Ocorrência nO 2.164/2004

CONVITE

Nesta Quarta-Feira 08 de Junho o Projeto Pôr do Sol em frente
ao Museu Municipal apresenta o músico Enéias Raasch que
interpreta as músicas de Caetano Veloso o show começa à

partir das 18:30h.
'

085: Em caso de chuva será realizado dentro do Museu Municipal.

.1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



A amizade é um bem

precioso que devemos'

sempre preservar.
Nosso grande amigo Nicolas
Andreas Foscolos festeja no

próximo dia 12/06 mais um

ano de vida.
Sua esposa Juliana e os

amigos Anderson e Dani lhe

desejam muitas felicidades
neste dia tão especial.

Parabéns!!!
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·5/6·

Rhidy Kanzler
Fernando da Costa
Euclides Steiber
Julia Beatriz Zocatelli
Gabriel Francisco Réus
Bruno Felipe Pacheco
Cristina Larissa Schütz
Miriam Krueger
tuana Daren
Danielle Martins
Luis Carlos de Souza
Arlindo Sacani
Maria Bernadete Silva

Jorge A. Feldmann
Eduardo Walz
Roselaine Rodrigues
Maria Luiza Montoski

·6/6·
Charles Vllrnar Roehrs
Érners Catafesta
Romi E. S. Wehrmeister
Maria de Lourdes Muller
Daiana da Silva Alves
Jonathan Pereira
Gustavo Felipe Drews
Márcio Laube
.Miriam Lawin

Sérgio Luiz Bertoldi
Norberto Lopes
Andressa Veigsding

·7/6·
Maria de Lurdes Picolli
Heinz Kuhl
Jean Carlos Valentini
Rutilad Muller
Eufrida Petry Zoz
Adelaide B. D. Ender
Ema S. J. Baade
Kátia de Aguiar
Aparecida de Oliveira
Ademar GrJtzmacher
Jarbas Vieira Adriano
Bethina Plautz
Jane Casteller

·8/6·
José Roberto Leal

Diego Geovani Colle
Maurício Sasse
Kelli Cristiane Giovanella
Tais Karsten
Teima Deise Freiberger
Gabriel Màlgarin
Neli Luzia Schmidt
Adriana.Chaves
l.uana Caroline Maas Barg
Cauan Sevegnanni
Gabriela S. Sanches'
José Vitor V.Weidner

·9/6·
Eliete Bruch
Rosilene F. P. Nunes da
Silva

. Juliana Emrnendoerfer
Adrailton Levis Zusel

Diego Alan Padilha
Julia Carolina Vieira Kreis
Sofia'Demathe
Elidio Romão Júnior
Gisela RathUnde
Sonia Modrock
Inês Terezinha Bachal
Jesica Alanço

·10/6·
Crista Venera
Dirce Brotzki Roters
Jean Carlos Piontkewicz
Itamar Chiodini
Elton César Bassani
Elfrida Becker
lolando Baumgartel
lIurdes Marquardt Vieira
José da Silva

Hildegard Venzeski
Tânia Deamthe
Lurdes Buger
Nelson Kieckhoefel

I
••
I· ;�:,������i�:'tto ...! Má'ri�c1�Fe'r'reira' Barcellos •. :
i 'Ana;"H�i�r�a Matl'erich:

-Ó:

I ���_)_r�a_�_':_it_�=:__�

I
I

I
i

·11/6·

Meri V. Grutzrnacher
Adauto Luiz Zocatelli
Maria Eduarda Vieira
Anelise Enke Costa dos
Santos
Dirson Wüerz
Saléte .Te�ezinha Maba
Piazetzni

No dia 26{05,
o casal
Alexsandro
e Luci .Mari
completaram
3 anos de
namoro.

Parabéns!

Tscharlene Michele da
Silva, que cursa Engenharia
de Produção na Furb,
completou idade nova no

dia 27/5. Quem lhe deseja
os parabéns são os pais e

irmãos

i
'I

Alceste e Verônica Berri, comemoraram 44

anos de casados no dia 3. Felicidades dos
filhos, genros, nora e netos

As filhas Távata e

Tâmara

parabenizam seu?

pais Marli e
Renaldo Kõpp

por completarem
18 anos de

casados no dia 6 .

"0 que somos hoje
. devemos a vocês,

obrigado por
existirem. Amamos:

,

vocês" :

. -- ..

Os associados do Grupo de Bolão Al- de puro, os quarta feirinos
do CA Baependí, elegeram no último dia.O'l/Oô o seu novo

presidente'Sr. Solon Schrauth.

Sucesso na nova jornada são os votos dos companheiros da

equipe. Na foto de transmissão de cargo (da esquerda para a

direita) Sólon e Norma, Lorena e Wilson

Aniversariou dia 3, Cristiane
K. Bruch. Feliz aniversário é
o que deseja o marido
Cláudio e a filha Sarah

.:. SHOW
Nesta sexta-feira o Bar e Lanchonete Pingüim; í�c�li,zado'Qa
Barra doRio Cerro, próximo ao Breithaupt, irá reâ'lfzar um
show com a banda Distorção a partir das 21 h 30

.:. FESTA
A Dom Sete apresenta', neste sábado dia 11 ,no Parque Petry's,
Festa Life-Like tal como a vida, a partir das 23h. IngressoS
antecipados a RS 10,00, nos Postos Mimes, Lacka Di Fiori,
Revistaria Jaraguá, Arremate e Live Sportswear. No palco
Banda Tiaveya e DJ Caverna, na pista DJ Vitor Hugo, Igor
Lima e Alex Silva. Não percam!

.

\

Vanessa Dalpiaz
completou 20 aninhas no

dia 03/06, suas colegas de
trabalho desejam muitas
felicidades

A universitária de Jornalismo
Talita Jiana Raduenz,

completou 19 anos no ultimo dia,
4. Parabéns e felicidades de seus

familiares e seu namorado Jaraguá do Sul- Rua Emílio C. Jourdan
SALA FILME/HORÁRIO

Olga "

Demarchi
Kanzler

completou 85
anos no dia
29/5.
Parabéns dos
filhos, noras,
genros, netos
e bisnetos

Carinhosamente

parabenizamos
José Luiz dos

Santos que
aniversariou dia
7. "Que Deus o

ilumine

sempre!" Com
amor da sua'

esposa Ofélia e

de quem muito
o admira Hanná

e Pongo

A Outra Fase da Raiva
14:45 - 17:00 - 19:15

Violação de Privacidade
Sessão Única: 21 :30

INSCRIÇOES� 02 DE MAIO A 11 DE JUNHO
LOCAIS:

.
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