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Weg divide 34

ptilhões entre
funcionários
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Cacaacusa
•

médicos de
\

.

corporativismo
"Tenho levantamento
indicando que alguns
médicos chegam a faturar R$

,

50 mil por mês. E por isso que
resistem à vinda de outros

profissionais" .

B I LINHA DE' FUNDOI

Elite do vôlei
feminino

'pode jogar
em Jaraguá
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o governador de São

Paulo, Geraldo
Alckmin, foi

•
,

aclamado ontem
como candidato do
PSDB a presidente da

República em
• A •

cenmorua no

diretório estadual do

partido. Ele recebeu

apoio do ex

presidente Fernando

Henrique Cardoso

que promete se

engajar na campanha.
O Correio do Povo

foi um dos primeiros
jornais do Brasil a

apostar que os

tucanos decidiriam

pela candidatura do

governador paulista
corno foi publicado na

edição do jornal no
dia 16 de fevereiro .

www.studiofm.com.br MarisolS.A.
www.marisolsa.(om.br
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Se eu fosse você, nem terminava de ler o j�rnal.

Civic EX Top de Linha a preço de fábrica

R
,

+ 1 ano seguro grátis.
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Jaraguá
Rua Prefeíto Waldemar Grubba, 2120
Víla Lalau ' Fone: (47) 3370,4800

Horário de Atendimento:
segunda a sexta, das 8h às 19h e aos sábados, das 9h às 13h.
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2 I QUARTA-FEIRA, 15 de março de 2006

a penúria financeira de então.

Entramos em 2006 e as

perspectivas de arrecadação
também não são nada boas. Com
a diferença de que, agora, o

próprio poder público reconhece
estar em situação difícil para levar
adiante algum projeto de porte

, / '

sem recorrer a sistemáticos

financiamentos ou ajuda dos

governos estadual e federal. Um
indício concreto é a prática da

� A capacidade de investimentos tem

decrescido � comprometendo todo e qualquer
tostão que entre nos cofres da Prefeitura

terceirização dos serviços, como
tentativa de economia baseada
em experiências bem sucedidas
em outros municípios e estados.
Como ocorre com a merenda
escolar e, em processo de licitação,
a varrição de ruas, coleta e destino
final do lixo. •

Isso ocorre, segundo alguns,
pelos valores defas�os do IPTU
frente ao mercado imobiliário, e
outros impostos e taxas devidos
ao fisco municipal.Outros

•
, I" I •

opinam que o proprio murncipto
foi omisso ao longo dos últimos
anos no que toca a fiscalização de

Carla Schreiner, reitora
do Centro Universitário

de Jaraguá do Sul
Unerj

•

,-

•

O líder do governo na

Câmara de Vereadores, Ronaldo
Raulino, faz coro a apelo
angustiado proferido no final do
ano passado pelo secretário da

Fazenda, Sérgio Félix, aos
,

ocupantes de cargos do primeiro
escalão e diretores de autarquias
com autonomia para negociar

-,

com fornecedores, A época, o

titular da pasta' chegou a

implorar, por escrito, que as

compras fossem contidas sob

pena de rombo de bom tamanho
nas finanças do município. A
mensagem, com destino interno,
acabou vazando. De pronto, vozes
da administração municipal,
entre eles o hoje líder do governo,

,

I
I
I
I procuraram amenizar o impacto
II da nota, creditando ao secretário
, '

I •• '" oI

autor uma certa precipttaçao, ja\

que ainda não havia números
definitivos sobre a receita

estimada para 2005.
Tinham razão nisso, porém,

os recursos apurados em

dezembromostraram com clareza

• FRASE

sonegadores de ICMS e ISS. Seja
como for e sem alternativas reais
de novas receitas sem onerar os

impostos vigentes, os exemplos de
obras concretizadas pela mão da
iniciativa privada sâo vários e é

possível enumerá-los sem muita

pesquisa. Um deles, inclui as obras
de reforma e ampliação do

Hospital São José, que só se

efetivaram com a interferência
direta de empresários, tanto na

gestão como na garantia de
recursos. Como ocorre com o

Hospital Jaraguá,
A estratégia do Executivo tem

sido a de tentar renegociar as

dívidas existentes e alongar o

prazo de resgate para pedidos de

empréstimos futuros e em

andamento, um deles superior a

R$ 40 milhões junto ao BNDES,
para o Transjaraguá. A receita

estimada para esse ano é de R$
206 milhões, praticamente toda

comprometida corn salários,
encargos, previdência dos
servidores, dívidas e manutenção
da máquina pública. O
contribuinte que não espere

muito, nern mesmo para o ano .

que vem. O alvoroço positivo
gerado por força de conquista
histórica nas urnas deu lugar à

dura realidade dos números.
1

•

"Ninguém vai votar amanhã, nem depois de amanhã, nem mês que vem.
Faltam nove meses. para a eleição. É o tempo de nascer um Garotinho".

• Do ex-governador do RJ, Anthony Garotinho, que arrancou risada dos catarinenses ontem em sua visita a

Joinville, sobre a corrida presidencial. .'

,

Unerj - 30 anos
Neste dia 5 de março,

Jaraguá do Sul comemorou três

décadas de implantação do seu

ensino superior. Se olharmos

para trás, veremos que esses 30
anos preservam uma história de

sacrifícios, conquis tas, abne
gação e idealismo. Hoje,
materializada pela Unerj, essa

história faz brotar 110 coração
daqueles que a conhecem de

perto, o sabor da vitória. E neste
prisma, voltando nossos

olhares pra frente, perce
beremos o quanto há para se

comemorar, pois o futuro nos

indica caminhos não menos

difíceis, porém, orimis tas

quanto ao fortalecimento desta

instituição.
Como dissemos na apre

sentação do livro escrito por
Paolo Nosella, quando dos 25

anos, a Unerj não caiu do céu,
nem apareceu de repente, criada

pelo desejo do lucro. Repre
sentando o ápice do processo

.

educacional na região, é Ulna
"''''' 'I,'

instituiçao comunrtaria 110

sentidomais profundo. AUnerj
continuará crescendo por

, ,

muitos e muitos anos, estacan-

do-se sempre como um celltro

•

,
de excelência, em benefício da

educação e do desenvolvimento
da região. Esse é o compromisso
permanente da Unerj, um

direcionamento que começou
com a criação do curso de estu

dos sociais, fortalecido com o

surgimento da Fundação
Educacional Regional J ara
guaense e, desde 2000, através
da sua transformação no Centro
Universitário de Jaraguá do Sul,
a nossa Unerj. Quando com

partilhamos um momento tão

gratificante como esse, é justo
lembrarmos de um personagem

que se dedicou com entusiasmo

a esse projeto. O padre Elemar
Scheidt foi o grande artífice do

empreendimento que hoje
orgulha a comunidade do Vale
do Itapocu. Ao lado de

perseverantes funcionários que
ainda hoje emprestam seus

talentos, ele acreditou e tornou

possível aquele sonho de dar a
.

Jaraguá do Sul condições de
oferecer um ensino superior à

altura do seu, já na época,
.

/

pujante parque industrial. E
, � ,

com essa missao que carm-

nhamos, sempre acampa.
nhartdo a vocação da nossa

cidade e da nossa região. AUnerj
/ .

nasceu com carac terrs tic as

muito parecidas com as de
muitas empresas, de modo

. silencioso e com os pés no chão,
acreditando que o trabalho sem

ostentação é a melhor receita de
sucesso. Sem discurso, arre
gaçando as mangas. Com um

corpo de professores formado

por especialistas, mestres e

doutores, com visão de futuro,
,

buscando sempre parcerias no

Brasil e no exterior, investindo
em pesquisas e ampliando seus

níveis de extensão. Enfim,
caminhando junto com' as

necessidades das empresas e da

comunidade, para fazer da
,

educação um instrumento de

transformação.
Se depender nós, essa

história só está começando.
Mas é preciso que a comunidade
de Jaraguá do Sul acredite neste

projeto.
.Muitos que nos conhecem,

já foram pequenos, e hoje ...
Tenho certeza que também
seremos motivo de orgulho
desta terra, pois estaremos

onde muitos de vocês se

encontram. ,

O CORREIO DO POVO

• CORREIO

•

o professor
•

- Pai, quem é aquele homem na TV?
/ .

- E o Professor Luizinho, meu filho.
- Professor? E ele dá aula de quê?
- Ele não dá aula, meu filho. Ele é político.
Professor é o nome dele. Na verdade, apelido. O
nome é Luiz.
- Mas se ele não dá aula, não devia se chamar

"professor" .
/

,

- E que antes de ser político ele era professor,meu
filho ...
- Ah. Ser professor é legal, !lé? Quando crescer

quero ser professor. Olha como ele tá feliz...
/

- E. Ele foi absolvido. Perdoado. Inocentado.
- O que ele fez?
- Foi acusado de pegar um dinheiro que não era

dele,
- E pegou?
- Pegou .

- Então ele é culpado!
/ .

- E. Mas foi inocentado. E agora está feliz.
,

- Quem inocentou?
- Os colegas.
- Professores?
- Não, políticos.
- Se fossem professores não inocentavam.
- Como é que você sabe, meu filho? ,

-Ah, meus professores, quando pegam um aluno

que roubou o lápis do outro, levam praDiretoria.
Dizem que quem rouba não merece respeito.

- O que é melhor ser, professor ou político?
- Ah, filho, depende. Professores educam.
Políticos fazem leis, representam o povo.
- O professor Luizinho representa você?
- Eu? Eu não, Deus me livre! Não votei nele.
- Então ele representa quem?
- Outras pessoas, que votaram nele.
- Essas pessoas sabiam que ele pega dinheiro que
não é dele?
- Não sei. Acho que não.
- Pai? '

- Oi, filho. n

I- Quem gánha mais dinheiro, professores ali

políticos? !

- Ah, os políticos:Muito mais!
- Então não entendi.

•

- O quê, meu filho? 1

- Se como político o Luizinho ganha muito mais
.

dinheiro do que como professor, pra que ele pegou
o dinheiro? , )

,

•

-
...

- Pai?
- O que é, filho? r

- Quando deixar de ser político, o Luizinho vai

voltar a ser professor? I
- Não sei, filho. Talvez.
- Então vou rezar pro papai do céu.
- Pra quê, filho?
- Pra que ele não venha dar aulanaminha escola...

...
...

- Pai?
- Oi, filho.

Luciano Pires, jornalista, escritor, conferencista e
cartunista

Responsabilidade Social ou Corporanva?
Os muitos dos artigos que saem na mídia e transparente para garantir que a empresa poderá

sobre Responsabilidade Social mostram a continuar a exercer seu papel no futuro, trabalhar'
grande confusão que paira, sobre o assunto. A para garantir a sustentabilidade de seu negócio e

. análise mais freqüente é que as empresas têm ao mesmo tempo do ambiente e da sociedade em
exercido sua Responsabilidade Social ou ,sua que está inserida. No entanto, ao invés de estarem
cidadania através de parceria com ONGs ou empenhadas em seguir por esse caminho, algumas
apoio a projetos desenvolvidos pelas mesmas. empresas preferem acreditar que são responsáveis
Também se observa, ao lado do enorme e cidadãs através da criação de um instituto que
crescimento de ONGs e entidades não terceiriza os seus investimentos sociais e apóiam
governamentais, uma proliferação de fundações organizações e projetos sociais e ou ambientais.
e institutos de empresas com essa mesma É evidente que o terceiro setor traz muitos

finalidade, ou seja, projetar e estruturar benefícios à sociedade e existemuito espaço para'
.investimentos sociais. Assim, as empresas o trabalho de muitas destas entidades, bem como

entendem que estão fazendo seu papel de para as fundações e institutos oriundos de
contribuir positivamente na busca da empresas. No entanto, é importante ficar bem
transformação da sociedade. Seria isto clato que isso não é Responsabilidade
Responsabilidade Corporativa? Corporativa e nem é só por esse caminho que as

A questão é que parece que esta confusão empresas encerram seu exercício de cidadania.
interessa a ambos os lados. O crescimento de Infelizmente esse tipo de atitude, não inserida
organízaçôesnâo governamentais não significa num contexto mais amplo e estratégico, apenas
apenas entidades idôneas cujos fins são apenas tira o foco do que realmente é importante e das
benevolentes. Significa um contingente de ações que efetivamente levariam a sociedade, o
pessoas que perceberam que este é um ótimo planeta e as pessoas a uma transformação positiva.

, caminho para oferecer serviços com impostos. Sustentabilidade é um assunto estratégico e a j

mais baixos, ter caixa dois, conquistar mar- '

Responsabilidade Corporativa é o caminho de
keting e poder pessoal, um trampolim político . gestão que leva a empresa 'a ser sustentável.
mais "nobre" que o caminho convencional e ' As empresas, mais precisamente os dirigentes
por fim, uma boa desculpa para buscar recursos _ de empresas que ainda acham que montar

onde eles existem - na iniciativa privada. fundações ou instituições, ou qualquer outro tipo
Por outro lado, há as empresas que ainda de terceirização é a forma de direcionar seus atos

não entenderam, ou não querem entender, que de responsabilidade cometem um grande
responsabilidade não significa doação ou equívoco. Os benefícios são tão frívolos e de curtO
terceirização de investimento social. Significá prazo quanto as festas de premiação. Não se

sim gestão, atitude. Estar atento ao consumo de enganem: fundações, institutos e maravilhosos
insumos, buscar constantementemelhorar seus projetos sociais não eximem a empresa de sua

processos e seus produtos e adequá-los à responsabilidade - Responsabilidade Social não
realidade ambiental, cuidar dos tela- é Responsabilidade Corporativa.
cionamentos para que eles sejam frutíferos e

construtivos para todos os partícipes, ser ético Cibele Salviatto, administradora de empresas

Os textos,para esta coluna devem ter no máximo, 35 linhas, de corpo 12, fonte Times New Roman, O jornal
Correio do Povo se reserva o direito de fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como as

correções ortográficas e gramaticais necessárias, Os originais não serão devolvidos,

\
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Voto secreto em discussão
Líderes de partidos na Câmara dos Deputados já discutem
proposta que põe fim ao voto secreto quando o assunto for

cassação de mandatos. Depois do péssimo exemplo dado ao

país na semana passada, com a maioria absolvendo dois

deputados- o conhecido Professor Luizinho, do PT, agradeceu
com uma sonora gargalhada- os favoráveis à perda dos
mandatos se sentiram humilhados. Acham, como todo o povo .

brasileiro, que o voto secreto é algo abominável, criado pelo
próprio parlamento. Aliás, voto secreto para quê? Para esconder

gente que não assume o que diz e o que faz? Que outra utilidade
teria que não essa?

CESAR JUNKES

CELSO MACHADO

,

� Cerca de 5 mil pessoas esperam por
atendimento de oftalmologista

}ARAGUÁ DO SUL- De
nunciando uma demanda

reprimida de consultas e

procedimentos cirúrgicos
superior a cinco mil pessoas, o

• vereador Dieter Janssen (PP)
ressuscitou a velha discussão
sobre o atendimento na área da
saúde pública através do SUS

-

(Sistema Unico de Saúde) em

convênio com a Prefeitura. O

presidente da Câmara de
Vereadores, Carione Pavanello
I(PFL) voltou a acusar a classe
médica de praticar corpo
rativismo, colocando obstá
culos para a vinda de novos

profissionais em várias áreas.
Há pouco mais de dois anos,

Pavanello provocou a ira da

categoria ao sustentar denún
cias e propor a criação de uma

CPI (Comissão Especial de
Inquérito) para investigar
médicos e hospitais da cidade.

"Briguei sozinho, não tive apoio
! de ninguém e se não fossem as

.'·'pessoas . influentes que
j interferiram, porque sabiam

Jflque estava com a razão, acho'
"

'que teria de sair da cidade",
; 'lembrou o vereador. Que vê o

clproblema da saúde pública
3fcrescer pela falta de médicos.
{ I Segundo Janssen, a situação
chegou a um ponto insus-

2, tentável. Citou o caso de uma

L'lsenhora, entre dezenas de
():outros, que há um ano espera
:l. por cirurgia de catarata. "A
ffrclemora pode fazê-la perder a

r

-ivisão", alertou o vereador.
;�rAfonso Piazera Neto (sem
partido), disse que a Prefeitura

, r é a única do país a pagar 25% a

(_ mais sobre o valor de consultas

e procedimentos oferecidos

pelo SUS. Acrescento que em

2005, por conta disso, o

município repassou a médicos
e hospitais mais de R$ 1 milhão.

. Ronaldo Raulino (PL)
aumentou a conta. Disse que no
ano passado o total de repasses
feitos pela administração
municipal e a própria Câmara
de Vereadores superou os R$ 6
milhões. Pavanello retrucou

afirmando que o valor pago a

mais por procedimentos via

SUS poderia ser economizado.
"Daria para operar até quem não

precisa", ironizou. Segundo o

presidente da Câmara, 500/0 da

população possui plano de
saúde. "Tenho levantamento

,

indicando que alguns médicos

chegam a faturar R$ 50 mil por
mês com consultas feitas nessa

/

modalidade de atendimento. E

por isso que resistem à vinda de
outros profissionais, ficando o

atendimento pelo SUS em

segundo plano", disse o

Na reserva
Com problemas de
apendicite, o vereador Terrys
da Silva (PTB) passou por
uma cirurgia na segunda
feira. Agora, está internado
no Hospital e Maternidade

. Jaraguá em fase de

recuperação. Por conta
disso, vai ficar afastado das
atividades legislativas por
algum tempo,

Icógnita
Luiz Henrique da Silveira

(PMDB) deixa mesmo o
.

cargo em 9 de abril. Mas
ainda não falou,

.

enfaticamente, se renunciará
ao mandato ou se apenas
pedirá licença. No final de
semana, em Lages, LHS
disse ao oré-candídato do
PFL, Raimundo Colombo, que
concorrerá com ele em

condições de igualdade.
Como quem diz: se você /

renunciar, eu faço o mesmo.

,

Apoio humano
Jaraguá do Sul poderá ter um
centro de apoio aos

desempregados. A proposta
é do �ereador Dieter Janssen
(PP). Em resumo, num só
local essas pessoas poderão
ter informações sobre.

empregos e reciclagem de
mão de obra. Em parceria
com empresas públicas e

privadas, de recursos

humanos, universidades,
Sesi, Senai, Senac e por aí
afora.

1!1

i
I .�. Alto astral,

• ,

Embora vozes discordantes,
se houve alguma
escaramuça entre LHS e o

vice Eduardo Pinho Moreira,
o que é normal no Executivo,
o fato é que a estratégia
continua dando certo. O

governador olhando o

governo sob a ótica da

\ política e o vice focado nas

questões administrativas. A

condução de Pinho Moreira à
titularidade se dá da melhor

I

.__ ,__ ............ ""..___.........................___.___._'-_................_w__� j
Cacá sustentou a criação de CPI para investigar sistema há dois anos

duba, cidades que não têm

hospitais, e até de Guaramirim.
"São seres humanos, é preciso
atender, só que estes municípios
não desembolsam nada".

vereador. Rudolfo Gesser (PP)
lembrou a sobrecarga enfren
tada pelos hospitais de Jaraguá,
que recebem pacientes dé

Schroeder, Corupá e Massaran-
.

Danem-se!
A rampa em frente ao prédio
do INSS continua lá,

•

imponente, intocável. E o

martírio diário de dezenas de
pacientes da saúde pública,
faça sol, faça chuva. O
diretor regional do instituto
em Joinville, diz que há
como résolver: basta que um

engenheiro (tem de ser de

Brasília) da Previdência faça
um projeto, Os daqui, não "

podem. Nem ele sabe

porque.

\ •

maneira.

Maristela sugere protesto em Brasília
Eleições
Até dia 25 de junho, partidos
de todos os portes continuam
costurando possíveis
coligações, embora tudo

dependa, ainda, da

verticalização ou não das

coligações já para estas

eleições. Está nas mãos do
STJ decidir. Mesmo assim, o

balcão de negócios foi '

ativado já no ano passado.
Desde então, funciona
durante as 24 horas do dia.

Indignada com o que qualifica como "péssimo atendimento", a vereadora Maristela Menel (sem partido)
desancou a agência local' do INSS, que segundo ela continua tratando mal a clientela, incluindo pessoas
idosas, Relatou o caso de uma senhora de 64 anos que ficou das 11 horas às 15 horas esperando para
marcar exame de perícia. "Levou os documentos solicitados, mas pediram outros. Voltou à agência e, de
novo, mais documentos. Para não ter de esperar tanto, na terceira vez resolveu ir às 14 horas. Aí foi
informada que o expediente para perícias já havia encerrado", esbravejou a vereadora. Lembrou o estatuto

, ,

do Idoso, sancionado com pompa pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que dá aos idosos

prioridade absoluta. E, ainda, a presença na Câmara, no ano passado, do diretor regional do INSS em

Joinville, "para quem, na agência local, tudo corre às mil maravilhas". Dizendo-se impotente diante de'
"tanto menosprezo", convidou os colegas vereadores para um protesto em frente à agência. Se não
resolver, vamos à Brasília reclamar em frente ao prédio da Previdência. Talvez assim. possamos chamar
a atenção do país", sugeriu. Rudolfo Gesser (PP), também espinafrou a agência. "Os 40 minutos para o

atendimento, como dizem, conta depois de o paciente entrar no consultório. Do lado de fora, são horas de

espera" disse o vereador.
Impostos
Autor de proposta para
agilizar a pavimentação de
ruas (leia edição de ontem
do CP), o vereador Ronaldo
Raulino (PL), acha que os

valores do IPTU não

correspondem ao porte da
cldade.lsso, diz, foi um dos
motivos que levou o

município a perder
perigosamente sua

capacidade de investimentos
nos últimos dez anos. Com a

'ajuda' de sonegadores de
ICMS e ISS.

,

Cobrança
Faltam R$ 2 milhões para
fechar os custos da Arena:
R$ 14 milhões. Que tem
recursos da Prefeitura,
Câmara de Vereadores, do
Estado e da Malwee (o
projeto). O vereador Jaime

Negherbon (PT) diz que
cobrará atitudes dos

deputados Dionei da Silva,
Carlita Merss e senadora

•

Ideli Salvatti. E que apelo ao

Ministério dos Esportes ficou
sem resposta.

'

,

,
'

o

. de dez anos, renováveis.

Gastando algo em torno de R$
800 mil/ano com o transporte
do lixo, o Executivo alega não
ter recursos suficientes para

aterros de outras cidades,
abandonando-se, por

enquanto, a construção de
aterro regional, idéia lançada
pelo ex-prefeito Irineu Pasold

(PSDB) e encampada pela
própria Amvali ( Associação
de Municípios do Vale do

Itapocu). Hoje, a prefeitura d�
Jaraguá do Sul despacha o lixo

(exceção do industrial, cuja
conta é das empresas) para
aterro em Brusque através de

empresa privada. Edital

publicado pela prefeitura no

final de semana, anunciando

procedimentos para a

concessão dos serviços
(processo licitatório) traz as

justifica tivas do Executivo

para conceder à iniciativa

privada os serviços pelo prazo

compromissos. O contrato

atual de coleta do lixo vence

no próximo dia 6 de abril e a

demanda cresce. Segundo o

IBGE (Institute Brasileiro de

Geografia e Estatística) ,entre
os anos de 2000 e 2004 a cidade

registrou crescimento

populacional da ordem de
3,520/0, saltando de 108.849
para 124.661 habitantes,
contra 2,270/0 em Santa
Catarina e 1,93% no país. A
transferência do serviço para
a iniciativa privada, segundo
o prefeito Moacir Bertoldi (PL)

? }ARAGUÁ· DO SUL
'f, Alterado na proposta original,
,) projeto para privatização da
,'i coleta e destino final do lixo
�) espera por votação na Câmara
(,." de Vereadores. Nem mesmo

/ '

montar estrutura proprra.

Segundo consta do próprio
orçamento do município,
para 2006 a receita prevista é

de R$, 206 milhões. Do
montante, mais de R$ 60
milhões reservados ao

pagamento de dívidas e

repasses ao Issem (Instituto de

Seguridade Social dos
Servidores Públicos

Municipais) e outros R$ 185
milhões com salários,
encargos, dívidas contraídas
com instituições financeiras e

manutenção da máqu in a

administrativa, entre outros

,

",'está listado para as próximas
i{ reuniões, informa o diretor
',1 geral do Legislativo, Ruy
I,i Lessmann. Modificado, o

projeto que trata da varriçâo,
coleta e destino final do lixo

domiciliar, comercial e

,urbano, hoje em torno de 85

toneladas/dia, prevê que a

,empresa vencedora de

licitação se responsabilize por
-. tudo. Não mais terá que

Na mesma
Com metade inaugurada pelo
ex-prefeito Irineu Pasold·
(PSDB) e a outra por Moacir
Bertoldi (PL), a rua Rinaldo
Bago (Ilha da Figueira)
depois de um ano concluída
continua metade sem

iluminação, sem ciclovia,
sem calçada e sem

arborização, conforme o

projeto, Postes já foram
fincados há quase um ano.

Iluminação foi, agora,
reprometida para logo.

Como fica?
Uma perguntinha: se a cúpula
do PFL (leia-se Jorge
Bornhausen e Raimundo

Colombo) resolver aderir à
candidatura de Luiz Henrique
já no primeiro turno, o que,
dirão aos candidatos do
partido e aos eleitores? Que
optaram pela melhor
proposta depois de dizerem
por toda Santa Catarina que é

preciso um novo projeto de
governo para o Estado?

"" .".

perrmtrr a ao murucipto
concentrar recursos em outras
/ .

areas impor tant es, como a

saúde pública, assistência

social, educação, segurança e

infra-estrutura, por exemplo.

.. . /' .

mvesnr em aterro sarutano

. controlado ou em usina de

reciclagem, como o previsto
,

anteriormente. Tudo irá para

,
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, Efeitos da gripe
,

; A retração do consumo de carne de frango na Europa por conta
: do temor da contaminação pela gripe aviária causou uma quedaI

: nas exportações brasileiras em fevereiro.No mês passado, as
,

: . exportações totalizaram 198.887 toneladas, uma queda de 8%
f na comparação com fevereiro de 2005 e de 7% em relação a

janeiro. Com menos carne direcionada ao mercado externo, os
preços caíram no país.De acordo com a Abef (Associação
Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frangos), nos dois
primeiros meses do ano 50 mil toneladas de carne de frango

I deixaram de ser exportadas. Esse excedente fez o preço cair até

I 30% em algumas localldades.Para contornar essa situação, a

: Abef determinou a redução na produção em 15% em fevereiro e

I em 25% em março. O objetivo é reduzir os estoques dos

frigoríficos. Essa barateamento nos preços fez aumentar o

consumo no país. Segundo a Abef, em janeiro e fevereiro o

consumo equivalia a 42 kg per capita por ano, contra ,35,4 kg no

ano passado.

Retração
Além da queda de preços no

mercado interno, o produtor
,

também enírenta uma retração
nos preços no mercado externo.
Isso porque os consumidores

�. deixaram de comprar a carne de

! frango. Na Itália, por exemplo, a
I

I queda na procura por essa
carne chegou a 70%. O preço no

mercado externo já caiu 16%
I

entre dezembro e fevereiro.

Plano de ação
Ontem, a Abef e a Uba (União
Brasileira de Avicultura) se

reuniram com o secretário de
Defesa Animal do Ministério da

Agricultura, Gabriel Maciel, para
discutir um plano para combater
a gripe aviária.O trabalho para
evitar a entrada do vírus no país
é um dos focos de trabalho. A
iniciativa privada cobratJplano
de barreiras.

EXPECTATIVA: PRÉ-CANDIDATO APOSTA EM 70% DA PREFERÊNCIA

•

/

!

I.
I

"

INDICADORES ECONOMICOS

DOLAR EUA

COMPRA VENDA
COMERCIAL 2,124 2,126 lit

PARALELO 2,183 2,277 "
,

TURISMO 2,070 2,220 lit

EURO
COMPRA VENDA

2,5562,555
PESO (Argentina)

I 0,691 0,700

-

0,5643PONTOS OSCILAÇAO
11 BOVESPA 37.541 2,030/0
11 DOW JONES (N. York) 11.151 0,68%
11 MERVAl (B. Aires) 1.778 0,41%
lit NIKKEI (Tokio) 16.238 0,75%

<'

R$ 864,68

!;'KÍAGÂS FEMININAS IDADE " i';<:;,E%:PEBIÊNCI�II�,
" , �" �

Mais de 18 anos

Mais de 18 anos Sem ex eriência
Vendedora interna Mais de 18 anos Com experiência
Costureira ) Mais de 20 anos Com experiência (jeans)
Babá para pernoitar Mais de 16 anos Com referência
Escrita fiscal e setor pessoal Mais de 20 anos Com experiência
Doméstica Mais de 25 anos Com referência
Auxiliar de cozinha Mais de 25 anos Um ouco

Zeladora Mais de 20 anos Meio período
Com experiênciaDiarista

Obs: pessoas interessadas nas vagas precisam ser cadastradas no sine.
L .

-

•

,

CAROLINA TOMASELLI

Ill- Ala governista quer
esperar decisão do
Supremo sobre a

verticalização

JOlNVILLE - Durante visita a

maior cidade do Estado, o ex

governador Anthony Garotinho

(PMQB) confirmou a realização
das prévias para o próximo
domingo, 19, quando se escolherá
o candidato do partido à

Presidência da República. Já no

início da entrevista coletiva à
• A

Imprensa, que começou COIU tres
•

horas e meia de atraso, o

presidenciável desmentiu o que
-,

chamou de "boatos" sobre a

possíbílidade de cancelamento
das prévias. A informação foi

espalhada pelos governistas do

partido, que querem esperar o

resultado da definição do STF

(Supremo Tribunal Federal) sobre
se a verticalização nas alianças,
marcada para o dia 23. Para eles, a
manutenção da regra que obriga
as alianças nacionais se repetirem
nos Estados enfraqueceria a tese

de candidatura própria do PMDB
e limitaria a possibilidade de

aliança com outropartido.
Já para Garotinho, a

continuidade da norma baixada
em 2002 favorecerá o partido,
como também pensa o governador
licenciado do Rio Grande do Sul,
Germano Rígotto. ''A.cho que ela

• •

•

Ex-governador espera pelo menos dobrar o número de votos das eleições de 2002, quando recebeu 15 milhõe�J

(a verticalização) é boa para o

PMDB. Nós somos favoritos ein
15 Estados, com os nossos

candida tos a governadores",
resumiu o pré-candidato, que
passou ontem, além de [oinville,
porCriciúma, Joaçaba e Chapecó,
para pedir apoio na votação de

domingo. "As prévias estão

garantidas, vão acontecer no

domingo, e o PMDB, num clima
de unidade entre seus dois
candidatos, vai escolher aquele

". '. . . .

que e o mais compentrvo, mais

preparado na opinião de todos os
convencionais do Brasil, para
representar o partido na. eleição
presidencial", afirmou.

O ex-governador voltou a

afirmar que vencerá a disputa,
acredita, com 70% da preferência.
Independente do resultado, disse
haver um acordo para que futuro
candidato receba o apoio
imediato do outro postulante ao

fim das prévias. Sobre a preferên-

cia do governador LuizHenrique
à candidatura do governador d<3
Ri� Grande do Sul, Garotinha
disse que os apoios declarados q]

pelos diretórios estaduais nãq
representam a unanimidade de
preferência. "Ele (LuizHenrique),

/

apóia outro candidato. E normal
no processo democrático; tam:r
bém temmuitos queme apóiam'[,
resumiu. Na agenda da visita, não
estava previsto encontro com q

governador catarinense. J

/

Chiodini: apoio a Rigotto

i. EMPREGOS
I �
, .

i O Sine de Jaraguá do Sul funciona na Rua Getúlio Vargas,
I 577, Centro. Telefones 3370-7896 ou 3370-7360.

: Veja abaixo as vagas oferecidas para esta semana:

!

I Vendedor externo e interno Mais de 18 anos Com experiênciaI
I

Operador jacar tear eletrônico 18 a 35 anos Com experiênciaI
•

Com experiênciaMecânico manut.maquinas costura Mais de 20 anos

Mecânico de carro Mais de 18 anos Ex er. íníe ão eletronica
Auxiliar de charoparia Mais de 20 anos Com experiência
Auxiliar de produção Mais de 18 anos Sem experiência
Jardineiro 25 a 38 anos Serviço braçal
Operador de off set Mais de 20 anos Com experiência
Garçom e ouxiliar de garçom Mais de 20 anos Com Experiência
Lavador de roupa Mais de 20 anos Com Experiência
Tintureiro Mais de 20 anos Com ex erlêncía
Torneiro Mais de 18 anos Ter no ões
Cobrador externo autônomo Mais de 2.0 anos Possuir moto

Vigia Mais de 35 anos Com referência
Latoeiro I pintor de carro Mais de 25 anos Com experiência
Auxiliar de padeiro Mais de 20 anos Com experiência
Motorista Mais de 25 anos Com experiência
Tecelão Mais de 20 anos Com ex eriência

I Soldador mig I eletrodo Mais de 25 anos Com experiência,

I Mecânico montador Mais de 25 anos Com ex eriênciaI

Caldeireiro industrial Mais de 25 anos Com experiência
Panfleteiro Mais de 18 anos Com ex eriência
Almoxarife Mais de 25 anos Com experiência
Pintor industrial Mais de 25 anos Corn experiência

Talvez devido ao apoio já declarado à candidatura do governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto,
apenas dois representantes dos diretórios dos municípios do Vale do Itapocu prestigiaram a visita do ex

governador carioca Anthony Garotinho, que esteve ontem no Estado para divulgar as prévias do partido,
marcadas para domingo. O presidente do PMDB de Jaraguá do Sul e também pré-candidato a deputado
estadual, Carlos Chiodini, acompanhado do vereador Pedro Garcia, disse que foi a Joinville ouvir as
propostas de Garotinho, diante da possibfldade de que seja ele o vencedor das prévias e, portanto, o

candidato do partido a presidente. O diretório, diante da decisão da Executiva estadual, apoiará Rigotto, mas
os filiados terão liberdade para escolher o candidato, informou Chiodini. "Mas a gente imagina que aqui em '1

Santa Catarina e na nossa região o governador Rigotto tenha quase unanimidade". .

Pré-candidato a deputado estadual, o presidente do partido em Jaraguá do Sul disse estar trabalhando para {' �

divulgar seu nome até a homologação das candidaturas, prevista para 25 de junho, quando acontece a

convenção do partido. Chicdlni também comentou o provável apoio do PMOB de Guaramirim a sua

candidatura, divulgado ontem pelo O Correio. "Isso me deixou muito feliz. Estamos fazendo o melhor
trabalho possível para que tenhamos sucesso e o projeto seja vencedor este ano".

'.

.

,
. ')

Orlando Satler reconduzido à presidência da Aciag por mais um ano r

. B

GUARAMIRIM - O empresário
Orlando Satler foi reconduzido à

presidência da Aciag (Associação
Comercial, Industrial e Agrícola
de Guaramirim) para um

mandato de mais um ano. A

eleição da diretoria da entidade

para 2006/2007· foi realizada na

semana passada e a chapa foi

aprovada por aclamação. No
próximo dia 30, às 20h30,
acontecerá a posse da nova

diretoria, em jantar solene no

Parque de Exposições Perfeito
Manoel de Aguiar.Nomesmo dia,
será realizada a entrega do PER

,
•

(Prêmio Empresa Referência),
referente ao ano de 2005.

O PER foi realizado pela
Aciag em parceria com a

Prefeitura, Apae e organização
Episteme Eventos. O prêmio tem
como objetivo estimular a busca
e aplicação de práticas de gestão
pelas empresas de Guaramirim e

reconhecer as empresas que se

destacam pela utilização destas

práticas e apresentam resultados

superiores de desempenho. Serão
premiadas as empresas inseridas
dentro da classificação de Micro
e Pequena Empresa, Média

ARQUIVO O CORREIO

j: Cf
Ü

Empresa e Grande Empresa nas

categorias da indústria, comércio,
agronegócios e serviços. A receita

do evento será revertida para a

Apae, apoiando a proposta da
CNBB (Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil), que tem

como tema da Campanha da
Fraternidade deste aI10

."Fraternidade e pessoas com

deficiência" .
O jantar é por adesão ao valor

de R$ 30,00. Dos 600 convites,
400 já foram vendidos. Infor

mações e reservas com Alessan
dra pelo telefone 3373-0037.

,
.

'-___.. ...........�
..

Empresário toma posse no dia 30,
em jantarno Parque de Exposições

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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, MISSÃO NA ÁSIA: EMPRESÁRIOS CUMPREM HOJE PRIMEIRO DIA DE AGENDA OFICIAL

•

MOACIR PEREIRA

t' Contra-partida japonesa poderia arrolar o setor
,:,

� alimentos, especialmente, carnes de aves
,.
"
. '

�

�.

TÓQUIO (CNR/ADI) - A

Federação das Indústrias de
('.

Santa Catarina vai propor ao

governo federal que o setor de
alimentos seja incluído nó rol
.das prioridades dos acordos
'internacionais de comércio. A

f(,jlrmalização da proposta será

�o dia 27 de março, durante
r'tunião do Conselho de

!

Integração Internacional da

Confederação Nacional da

Indústria(CNI) .

A informação foi dada pelo
ptesidente da Fiesc, Alcântaro
Correa, ao desembarcar em

Tóquio, primeira escala da
missão empresarial catarinense

.. "." ". .". .

que visitara tres parses asiaticos

nos próximos dez dias. O

empresário disse que o governo
Lula deveria tratar desta

questão agora, quando está para
definir o modelo digital de rádio
e televisão, com opção pelo
sistema japonês. O pacote da

eontra-pattida japonesa po
deria arrolar o setor de

If alimentos, especialmente, car
fies de aves, pela qualidade e

preços dos produtos catarinen
ses e também em decorrência
das restrições impostas aos

produ tos asiáticos pela
ocorrência da gripe aviária.
, O engenheiro Henry
Quaresma, que integra a

. . . ,

comitiva catarmense, e o

representante da Fiesc no
·

'

,

,

•

I.

Conselho de Integração
Internacional. O colegiado é

presidido pelo catar inense

Osvaldo Moreira Douat, ex

presidente da Fede-ração, o que
facilita a aprovação da sugestão
de Santa Catarina.

Alcântaro Correa quer que
nas futuras negociações, das
carnes em particular e os

alimentos em geral entrem com

a prioridade que é dada a outros

setores, como o siderúrgico. O
industrial esteve recente-mente
com o presidente Luiz Inácio da
Silva no Recife, quando
enfatizou a necessidade de
medidas federais de caráter

preventivo para evitar a qualquer
custo riscos com a febre aviária.

A missão catarinense

cumpre hoje o primeiro dia da

agenda oficial, dividida em dois

grupos. O institucional partici-

•

,

Presidente da Fiesc, Alcântaro Correa, lidera as negociações na Asia

pará de encontros na Federação
Empresarial Japonesa, na

Embaixada do Brasil em Tóquio
e na Organização Internacional

-

de Comércio Internacional. E

integrado pelos presidentes da
Fiesc, Alcântaro Correa, e da

Federação da Agricultura, José
Zeferino Pedroso, além do
diretor da, Fiesc, Henry Qua-

resina, e do diretor de Vigilância
Sani táriaida Secretaira da

Agricultura, ROl1i Barbosa. O

segundo terá a participação de

empresários e técnicos da área

de alimentos e passará o dia 11a

"FoodEx", a Feira Internacional
de Alimentos, a mais im

portante da região neste início

de ano.

Tigres: educação e tecnologia
Japão, Coréia do Sul e Taiwan, os três tigres que serão visitados
pela missão empresarial catarinense nestes próximos dez dias, '

tem causas comuns que explicam o extraordinário sucesso sócio
econômicos que vivem na costa do Pacífico. Em primeiro lugar,
investiram pesado em educação. E continuam priorizando o ensino
e a cunura como fundamentais para o desenvolvimento desses
países. Uma determinada política de Estado, incentivando às
novas tecnologias transformou o perfil de todos eles. Resultado.
O Japão tem 1 % de analfabetos e tecnologia de ponta. A Coréia
do Sul, com 2% é outro exemplo. Dado relevante: a força de I

trabalho concentra-se no setor de serviços: 670/0 no Japão e 73%
na Coréia do Sul. Em termos de PIB, o percentual é ainda maior.
Chego a Tóquio 13 anos após a primeira visita. Surpresas não
faltam. O comandante nem desligara as turbinas do gigantesco
747 -400 e jovens estudantes ligam freneticamente seus celulares.
Mas ninguém fala. Todos lêem e-mails na Internet.
Silenciosamente, cada um com um modelo diferente.
Já em Frankfurt, o "Le Monde" anuncia: o jornal eletrônico vai se
transformar em realidade muito antes do que se imagina. Não este

•

que se vê no rádio, TV, Internet. O jornal impresso mesmo, saindo
do caixa eletrônico. Mas com uma diferença: o cidadão pegará o

exemplar em pontos eletrônicos, nos terminais urbanos, '

universidades, centros comerciais movimentados. A experiência,
segundo o diário francês, começa este ano nos metrôs de Tóquio.
E o Brasil há meses perdendo tempo precioso com verticalização.

,

MOACIR PEREIRA

CRESCEM EXPORTAÇÕES'DE SC PARA O JAPÃO
As exportações catarinenses para o Japão vem crescendo nos últimos anos e apresentaram um saldo
altamente positivo em 2005, de acordo com dados da Federação das Indústrias. O volume de vendas no

Japão atingiu no ano passado 295 milhões de dólares, contra apenas 25 milhões de dólares em importação
de produtos japoneses. As vendas tiveram incremento de 65% em 2004 e de 23% no ano passado.
O Japão é o quarto maior parceiro de Santa Catarina. Vem após Estados Unidos,. Argentina e Rússia. O
crescimento é constante. Atingia um total de 124 milhões de dólares em 2002, passou para 144 milhões
em 2003, avançou para 238 milhões de dólares em 2004.
Em relação ao Brasil, ao contrário, os dados são desfavoráveis. Há oscilação no movimento comercial,
que colocou o Brasil com saldo negativo na balança comercial de 209 milhões de dólares em 2003 e de
too milhões em 2004, com pequena recuperação no ano passado de 69 milhões de dólares.
O Brasil vendeu para o Japão 3 bilhões e 476 milhões de dólares, contra 2 bilhões e 767 milhões em 2004.
O aumento também é crescente,mas o saldo é negativo em função de elevação maior das importações.

I
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China
Ao embarcar a missão
catarínesse que viajou para
a Ásia, o gerente da Varig
em Florianópolis, Cláudio
Gomes, anunciou que a

empresa aérea iniciou esta
semana vôos .para a China.A
rota compreende escala em

Frankfurt e o segundo trecho
com a Air China. Os
agentes de viagem
constatam: está muito mais
fácil obter visto de entrada
para a China do que para o

Japão.
.

Longevidade.
Descendentes de japoneses que'
vivem em Frei Rogério, no plana�o
catarinensé, foram cãadcs como

exemplo de longevidade em

reportagem de capa da revista
Época. São os mesmos que
produzem pêras tipo exportação
que o deputado Onofre

Agostini(PFL) divulga e oferece a

autoridades e amigos de

Florianópolis.

O candidato
A decisão do PSDB, de lançar
Geraldo ,Alckmin como candidato à
Presidência da República, não é
exatamente surpreendente. Diante
das pesquisas que mostram Lula
como o tavonto na corrida
presidencial, quem poderia ir para
o sacrifício, porque não tem nada a

perder? Alckmin. Está encerrando o

mandato de governador, enquanto
José Serra assumiu a prefeITura há

apenas 14 meses. Se houvesse
certeza da vitória de Serra, é claro
que este seria o candidato.

I '

,
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: }ARAGUÁ DO SUL- "O que
I

está faltando é vontade do

�ovemo do Estado para priorizar
•

'tsta obra", disse o deputado
!Dionei Walter da Silva (PT),
,

sobre o trecho da rodovia SG-
,\#Í :416 entre os bairros de Rio

· '

'

:Cerro 1 e 2. Em 12 anos mais de
Icem pessoas morreram em

!acidentes na região, onde não
I

_[há acostamento ou placas
sinalizando existência de escola
e movimento de máquinas
agrícola. Só em 2005 foram 94
acidentes. Tudo isso levará a

cpopulação à quarta interdição
da rodovia hoje. Mas não

durante as 24 horas do dia como

chegou a, se-r anunciado. O
movimento deve durar cerca de
uma hora, entre lSh30 e 16h30
no KM 29, no pé da serra. Dessa
vez não haverá alternativas de
desvio para os motoristas.

!Durante uma hora, só será

'permitida a passagem de
'ambulâncias e bombeiros.
, Segundo Dionei da Silva, desde

� � o ano passado existe um projeto,
'Orçado em R$ 13 milhões, para

. que todas as melhorias

levantadas sejam feitas. "Mas,
agora, a Secretaria de Desenvol
vimento Regional de Jaraguá do
Sul informa que, talvez, a obra
seja feita em 2007", reclamou o

parlamentar. Os problemas
existentes são de conhecimento
do Deinfra hámais de três anos,
tendo sido motivo até de
vistoria do secretário Mauro
Mariani (PMDB).

Recentemente, a titular da
SDR, Niura Demarchi dos
Santos, apontada pelo PSDB

•

como provável candidata a

deputada estadual, disse que o

Estado priorizou na região as
obras da SC-474 (São João do.

Itaperiu a Massaranduba,
inaugurada em 18 de fevereiro

último) e a Rodovia do Arroz,
entre [oinville e Guaramirim,
em construção. Segundo o

vereador Pedro Garcia

(PMDB) , que disse apoiar o

protesto, só no próximo dia 19
a SDR terá ulna resposta sobre
as melhorias. Movimentos
anteriores, sempre realizados
no dia 13 de algum mês, como
ocorreu em março último (13 é

Negócios
o presidente da Cooperativa
Central(Aurora), José
Zeferino Pedroso" tem dez
reuniões de negócios
previstas durante sua

permanência em Tóquio.
Participa de encontros com

,. .

ernpresanos Japoneses
sempre em companhia do
diretor de Exportação da
Aurora, Antônio Carlos
Shamabuku. O
representante brasileiro
também viajou ao Japão
para acompanhar as

negociações.

Antecipação
Coube ao senador catarinense
Leonel Pavan antecipar-se à
cúpula partidária, que organizou
um evento para fazer o anúncio
oficial. Logo após as 15 horas
Pavan divulgou no plenário do
Senado que Geraldo Alckmin era o

escolhido, esfriando de alguma
forma a comunicação que os

dirigentes fariam mais tarde. O
anúncio de Pavan ganhou
velocidade nacional,
especialmente pelas emissoras
de rádio, que mencionaram a

revelação do panamemar de Santa
Catarina .

Dionei critica demora na melhoria da rodovia que será fechada hoje

o número· do PT) provocaram
discursos contra a associação de
moradores, presidida pelo
vereador Jurandir Michels, do
mesmo partido.As acusações
eram' de que a diretoria

promovia as manifestaçõe s

nesses dias para promoção
política do partido. "Agora,

•

marcamos para dia 15, que é o

número do PMDB, para.
lembrar ao governo do Estado'
as promessas feitas e nunca

cumpridas", reagiu Q vereador.

Segundo ele, na paralisação de
13 de março a SDR havia
acenado, novamente, con1 a

possibilidade de executar

algumas melhorias.que seriam

decididas em reunião entre as

partes logo em seguida. "Demos
prazo até sexta-feira passada e,
como não houve qualquer
manifestação, vamos fechar a

rodovia de novo", disse o

vereador. (Celso Machado)

Trânsito
Zezo Pedroso saiu do

aeroporto de Narita, distante
60 km do centro, e foi direto
à um jantar de negócios
com empresários
japoneses, antes mesmo de,

,

fazer o registro no hotel. E
que a comitiva enfrentou um

longo congestionamento -
normal em Tóquio - e levou
duas horas para o translado
entre o aeroporto e o centro. O vice

Depois que Geraldo Alckmin foi
escolhido pela cúpula tucana,
agora resta saber quem será seu

candidato a vice-presidente. Em
Brasília, ontem, as especulações
giravam em torno de dois nomes:

o catarinense Jorge Bornhausen
ou o nordestino Agripino Maia,
ambos do PFL. Bornhausen já era

citado pela imprensa nacional
desde meados do ano passado,
compondo na eventual chapa de
José Serra. Mas continua sendo
uma alternativa preferida pelos
tucanos.

Desastre
Durante viagem a Recife,
onde participou de reunião
da Conteceraçâo Nacional
da Indústria, o presidente da
Fiesc, Alcântaro Correa, teve
conversa pessoal com o

presidente Luiz Inácio da
Silva, testemunhada pelo
ministro Luiz Furlan. Alertou

para o risco da gripe aviária,
dizendo que a produção de
aves envolve toda a cadeira
produtiva de Santa Catarina.

•

:i'

�,1 ,I
i. , 'J it

•

r •

•

•

,
, ,

- ,

,

,

,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.._6 I QUARTA-FEIRA, 15 de março de 2006

�

,

• BREVES
i
I

i ... Queda I
I
,

A taxa de empreendedorismo
no Brasil caiu de 13,5% em

'. 2004 para 11 ,3% em 2005
'entre brasileiros com idade

,

entre 18 e 64 anos, segundo a

quinta edição da Pesquisa
GEM (Global

i Entrepreneurschip Monitor),
I que mede as taxas de

! empreendedorismo em 387

:
f. países. Na pesquisa divulgada

i f ontem pelo Sebrae, o Brasil
aparece na sétima posição,

: atrás de Venezuela (primeiro),
.J Tailândia, Nova Zelândia,
'I I

Jamaica, China e Estados
Unidos. Em 2001, a taxa de

S empreendorismo brasileira era

de 14,2%.

"

I

��
... Queda II
A pesquisa aponta ainda que o

Brasil aparece no penúltimo
lugar, atrás somente da

•

· Croácia, quando o motivo
mencionado pelos .

entrevistados para abrir seu
, .

·

próprio negócio é a

oportunidade, e não uma

Questão de sobrevivência.

, ... Voto secreto
Terminou sem acordo a

reunião ontem entre o Colégio
de Líderes da Câmara e o

presidente da Casa, deputado
: Aldo Rebelo (PC do B-SP), para
tratar da PEC (Proposta de
Emenda Consttuclonalj que

. acaba com o voto secreto, em
plenário, nos processos de

-.

cassação.
Ficou acertado que todos os

líderes partidários vão
, consultar suas bancadas sobre '

o tema e, após a consuta, Aldo'
convocará uma nova reunião
. de líderes para debater a

questão.

•

... Armas
Rio de Janeiro- As 11 armas,
dez fuzis e urna pistola, o

i f � roubadas no dia 3 de, uma
•

! unidade do Exército em São
I
•

Gonçalo, no Rio, foram
encontradas ontem. Segundo o

comando MiI�ar do Leste, o
armamento estava na região
de São Conrado, onde estão a

-�� .

favela da Rocinha e do Vidigal.

\

... Cassação
,

Por nove a cinco, o Conselho
,

de Etica da Câmara aprovou
ontem o parecer de deputado
Cezar Schirmer (PMDB-RS),
que recomenda a cassação do
mandato do deputado João
Paulo Cunha (PT-SP) por
quebra de decoro.Votaram
contra a cassação do
parlamentar os deputados

ri A

Angela Guadagnin (PT-SP),
Benedüo de Lira (PP-GO),
Sandes Júnior (PP-GO), João
Bosco Costa (PSDB-SE) e

Edmar Moreira (PFL-MG).
O nome do ex-presidente da
Câmara foi incluído no relatório '

,

parcial apresentado pelas CPls
- dos Correios e do Mensalão
.,

porque Márcia Regina Cunha,
, -

"'':, mulher de João Paulo, sacou
•

� da agência do Banco Rural em
Brasília R$.50 mil. Após a

lehura deste voto, João Paulo
Cunha divulgou uma nota
oficial desclassificando o

parecer de Schinmer que,
.1\ segundo ele, foi parcial e

,

�" partidarizado.

-

(

,

•

O CORREIO DO POVO
i

\

NA FRENTE: O CORREIO DO POVO ADIANTOU DECISÃO NO DIA 16 DE FEVEREIRO

• •

"

•

• /i

"'" Depois de intensa negociação, Serra abriu
mão da disputa e deixou caminho livre para o

,
governador de São Paulo

•

AGENCIA ESTADO

SÃO PAULO- Sem a presença
do prefeito de São Paulo, José
Serra, no palanque, o

governador Geraldo Alckmin
foi aclamado ontem como

candidato do PSDB a presidente
da República em cerimônia no

diretório estadual do partido na
capital paulista. O Correio do
Povo foi um dos primeiros
jornais do Brasil a apostar que
os tucanos decidiriam pela
carididatura do governador
paulista como foi publicado na .

edição do jornal no dia 16 de
fevereiro. •

O presidente !fa partido,
Tasso Jereissati, disse que o

prefeito abriu mão da
candidatura, abrindo caminho

para a escolha de Alckmin. Em
seu discurso, o governador
Alckmin citou o prefeito Serra,
criticou o governo Lula, disse

que .recebeu a indicação com

humildade e pediu apoio, "Rogo
a Deus 'para que uma luz se

acenda na cabeça de cada
cidadão' e cidadã para que o

Brasil possa dar o passo que

merece", disse,
A decisão saiu d� uma

reunião entre o governador e o
,

prefeito no começo da tarde, no
gabinete do prefeito, quando
dois chegaram à conclusão de

que Alckmin deve ser o

candidato e que Serra

permanecerá na Prefeitura .

Logo em seguida, Serra ligou
•

para Tasso para dizer que saiu

da disputa.'O prefeito avaliou
. " . .

que ir para as previas causana

uma divisão. com graves

seqüelas na candidatura

presidencial do partido,
segundo interlocutores

, .

proximos,
Foram dias de intensas

negociações. Diante do impasse
entre Serra e Alckmin, a cúpula
tucana chegou a anunciar a

realização de uma prévia para
decidir quem seria o candidato
do partido. Depois de passar
meses negando ser pné
candidato, Serra finalmente
anunciou na segunda-feira que
estava na disputa, mas deixou
claro que não aceitaria uma

prévia. Alckmin, por sua vez, ao
saber da declaração do prefeito,
ratificou sua posição de

pretendente ao cargo e disse que
não arredava o pé da
candidatura.

O triunvirato que tentava

encontrar um candidato de
consenso - Tasso, o ex

presidente Fernando Henrique
Cardoso e o governador de
Minas Gerais, Aécio Neves -

decidiu então ampliar a
I

discussão e convocou os outros

governadores para participarem
do debate. Ao chegar para o

encontro ontem no hotel Blue
Tree Tower, na zona sul de São

Paulo, Aécio chegou a

confirmar que Serra tinha
•

aceitado disputar as prévias com
Alckmin. "Ambos aceitaram o

fórum do diretório nacional
como instrumento desta

decisão", afirmou.
Aécio, no entanto,

ressaltou que os projetos
,individuais não deveriam

prevalecer ,sobre os interesses

do partido. "Eu acho que a

decisão está madura e as

conversas foram de altíssimo
nível. As lideranças sabem que
os projetos individuais não

podem se sobrepor aos

interesses do partido e do país",
disse o governador antes do
anúncio de que Alckmin era o

escolhido.

SERyrÇOAUTÔNOMOMUNICIPAL C
'.6.M.6.E:.DE AGUA E ESGOTO - SAMAE

,

}ARAGUADO SUL - SC

-

AVISO Ii)E LEILAO

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurado o

leilão abaixo especificado:
-

LEILAO NQ 01/2006
TIPO: MAIOR OFERTA POR LOTE

-

MODALIDADE: LEILAO

OBJETO: EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS E

OUTROS
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 14/03/2006, das 8:00 às
11:30 e das 13:00 às 16:00h
DATA DA ABERTURA: 04/04/2006 às 14: 00 horas

O Edíralencontra-se à disposição dos interessados no escritório do

SAMAE, na Rua Erwina Menegotti, nQ 478 - Jaraguá do Sul- SC; Site:
www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através dó telefone (047)
3371-0590

Luis Fernando Marcolla
Diretor Geral

,

•

ARQUIVO O CORREIO/DANIEL NEVES

Alckmin esteve em Joinville em fevereiro e recebeu apoio de políticos como o senador Leonel Pavan

Alckmin só perdeu uma eleição até hoje
Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho nasceu em Pindamonhanqaba, no Vale do Paraíba, interior
de São Paulo, em 7 de novembro de 1952. Formado em medicina pela 'faculdade de Taubaté, com
pós-graduação em anestesiologia, Alckmin não chegou a exercer a profissão, optando pela carreira

11
política aos 19 anos, quando disputou um cargo de vereador em sua cidade. O governador até hoje'
é o candidato proporcionalmente mais bem votado da cidade, com mais de 10% dos votos válidos.
Alckmin se elegeu prefeito de Pindamonhangaba quatro anos depois" em 1976, quando se destacou

pelo asfaltamento de quase 200 vias da cidade. Em 1982, partiu para a carreira na Assembléia

Legislativa de São Paulo, elegendo-se com mais de 96 mil votos pelo PMDB. Foi para a Câmara
dos Deputados em 1986, filiou-se ao PSDB em 1988 e se reelegeu em 1990. Em 1994 disputou na

chapa de Mário Covas a disputa pela vice-governança. Elegeu-se, e conseguiu a reeleição em

1998. No governo Covas, Alckmin foi o responsável pela condução do Programa Estadual de

Desestatização (PED), que conseguiu vender boa parte de companhias estatais de geração de

eletricidade, como uma parte da própria Companhia de Energia de São Paulo (Cesp) e de outros

setores, como as estradas principais do Estado que foram repassadas para a iniciativa privada. •

Em 2000, Alckmin disputou o cargo de prefeito de São Paulo, mas perdeu pela primeira vez uma

eleição, derrotado por Marta Suplicy (PT-SP). Em 6 de março de 2001, com a morte do governador
Mário Covas, assumiu o governo de São Paulo, cargo para o qual foi reeleito no ano seguinte e

ocupa até hoje. No seu Governo realizou vários programas de atração da livre iniciativa para o

Estado, reduzindo o IC'MS para vários produtos e nos investimentos. Enfrentou também a oposição
ao seu governo na Assembléia Legislativa, principalmente a feita pelo PT, que o criticou e critica,
segundo os deputados, por ter evitado a instalação de várias CPls estaduais. .

Aos 53 anos, Geraldo Alckmin, casado com Maria Lúcia e pai de três filhos, apostou todas as suas

fichas na candidatura à Presidência da República pelo PSDB.

Depois de uma longa e cansativa disputa com Serra, Geraldo Alckmin foi escolhido pelo PSDB
como seu candidato à Presidência e deverá dlsputar o cargo com o atual presidente, Luiz Inácio
Lula da Silva.

,

Repercussão é posltva entre políticos catarinenses
FLORIANÓPOLIS (CNR/

ADI) - Em Santa Catarina,
lideranças do PSDB aprovaram a

escolha, Os dois pré-candidatos
estiveram no estado este ano. Em
janeiro, o prefeito José Serra se

.hospedou na casa do senador, em
Balneário Camboriú. Em

fevereiro, foi a vez de Alckmin
visitar [oinville, administrada
pelo tucano Marco Tebaldi.

.

O senador Leonel Pavan
considerou que a definição
acontece sem traumas para o

partido, mediante o consenso

com o prefeito José Serra. "O
PSDB sai grande, forte e unido
deste episódio. Poucos partidos
têm o privilégio de decidir entre
dois políticos de reconhecida

•

competência", disse o senador.
Para o líder do PSDB na

•

Assembléia Legislativa, deputado
estadual Clésio Salvara, quem
ganha com a escolha é o cidadão
brasileiro, "O nosso candidato
devolverá a ética e a esperança ao

povo. O Brasil ganha e o partido
também", comemorou. O

parlamentar também elogiou a

postura do prefeito José Serra, que
será lembrado pelo seu gesto
partidário.

"Diria que nasce um novo

Juscelino Kubitschek, muito
parecidos na sua profissão de

médico, trajetória de

simplicidade, e de um grande
amor à Nação", comparou o

presidente do PSDB em Santa

Catarina, Dalírio Beber.
"Sei da figura humana,

ética, compromissada e caris

mática do governador Geraldo
Alckmin, pois convivo com ele
desde 2000", enfatizou o

presidente da ADVB/SC,
Giancarlo Tomelin, que estréia
na política com pré-candidato
tucano a deputado estadual.

,

"Sua capacidade de trabalho e

determinação impressionam",
completou, O deputado federal,

. Paulo Bauer comemorou a

decisão, "Ele tem plena chance
de vencer, é o candidato que

,

. . . � /

tem a menor rejeiçao, sera

beneficiado num possívelr
segundo turno". (M'arco Aurélio

Gomes/Patrícia Gomes)

1 _1 '.
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SUSPEITA: ATAQUE TERIA SIDO ORDENADO PELO PREMIÊ INTERINO, EHUD OLMERT

•

•

• •

•

� Objetivo era capturar Ahmed Saadat, acusado de elaborar o ataque
terrorista que matou o ministro israelense de Turismo Rehavam Zeevi em 2001
AGÊNCIA ESTADO

}ERICÓ, CIS}ORDÂNIA - O
Exército israelense invadiu

·

ontem uma prisão palestina em

Jericó, na Cisjordânia, com o

,,# objetivo de capturar supostos
�,' terroristas, entre eles Ahmed
:' Saadat, líder radical acusado de
elaborar o ataque terrorista que
matou o ministro israelense de

. Turismo Rehavam Zeevi em
; 2001. Em resposta, palestinos

�/�
, o. •

"sequestram nove pessoas, alto

delas estrangeiros.

Na tarde de ontem, a rádio
de, Israel informou que o

Exército conseguiu seu objetivo
e anunciou a prisão de Saadat,
que se rendeu sem oferecer
resistência.Ao menos uma

pessoa morreu durante a

invasão israelense (um policial
palestino), que foi seguida de
tiroteio e criticada pelo governo
palestino por não ter sido
comunicada à ANP (Autori
dade Nacional Palestina). ''A
ação israelense foi unilateral,

, /,

sem aV1SO previo e sem a tenta-

tiva de buscar uma solução
comum", disse.De acordo com

/

Ministério israelense da Defesa,
o ataque foi ordenado pelo
premiê interino de Israel, Ehud
Olmert, e é parte de uma

� ". ."

operaçao antiterronsta".

Soldados britânicos e
-

americanos, responsáveis pela
segurança da prisão desde 2002,
quando foi firmado um acordo
entre israelenses palestinos,
abandonaram o local antes do

•

ataque. A invasão à prisão
desencadeou uma onda de atos

que podem acirrar a violência
entre os dois lados.

Após o ataque israelense,
,

que durou várias horas, exigiu a

redenção de prisioneiros e

guardas palestinos, além da

destruiçãb do prédio, levada a

cabo por disparos de projéteis e

utilização de escavadeiras do
Exército israelense, palestinos,
provavelmente membros de

. ..

grupos extrermstas, seques-
traram nove pessoas em Gaza.

Em declaração à rádio

pública de Israel, Olmert disse
que Saadat teria de sermantido

"

.0;;; �1:
.-;,;;,.

i� Paquistão detém afegãos depois de ordenar expulsão
<, MIRAN SHAH, PAQUISTÃO-
ir.,.
'": A polícia paquistanesa deteve

ontem 22 afegãos refugiados no
noroeste tribal do Paquistão.
Os refugiados afegãos "abrigam
compatriotas que atravessam a

fronteira e nos causam

problemas", alegou Sikandar

Qayyum, um oficial dos serviços
" locais de segurança, em

,

entrevista à emissora de
televisão Geo ontém.

As forças de segurança

erigiram bloqueios rodoviários
ao longo de diversas estradas de
acesso a Miran Shah, principal
cidade do Waziristão do Norte.

-

LONDRES- A Comissão

Independente de Queixas da
Polícia da Grã-Bretanha
anunciou ontem o término da

•

investigação sobre a morte dó
brasileiro Jean Charles de
Menezes por agentes que o

confundiram com um'

terrorista. De acordo com a
-,

comissão, um relatório com as

conclusões da investigação já
foi enviado à Polícia Me

tropolitana.
O conteúdo do documento

preparado pela comissão
- ,

independente foi mantido em

i. segredo devido à possibilidade
.,,' de ações legais contra os

agentes implicados na morte

do brasileiro.
A polícia de Londres

admitiu que Jean Charles, de
,

; 27 anos, foi morto a tiros por

, li

(

•
I

•

(
•

Eles paravam veículos parti- '

culares e coletivos em busca de

afegãos, disseram autoridades.
As detenções ocorrem um

dia depois de o governo

paquistanês ter ordenado a

expulsão dos afegãos da região
tribal de Waziristão do Norte,
na fronteira com o Afeganistão,
emmeio a acusações de que eles
estariam abrigando militantes
islâmicos responsáveis por uma
recente escalada de violência
na área fronteiriça, informaram
autoridades locais.

De acordo com uma

contagem do governo, mais de

engano depois de ter sido

perseguido até uma estação de
metrô por policiais em 22 de

julho de 2005, um dia depois
de uma série de ataques
frustrados contra o sistema de

transporte da capital
britânica.

.

A comissão supervisora
disse que entregou um

relatório à polícia para que
esta realize, se assim o desejar,
mudanças nos procedimentos
de operação ou em suas

políticas.Até o final de abril
deverá ser concluída uma

segunda inves tigação da
comissão que analisa a queixa
apresentada pela família do
brasileiro sobre a conduta do
chefe da polícia Me

tropolitana, o comissário Ian'
Blair.

cem supostos militantes
islâmicos e oito soldados

paquistaneses morreram nos

episódios de violência

registrados só em março.
Os refugiados receberam

ordem para retornar ao

Afeganistão até que as

autoridades paqtiistanesas
pudessem determinar se e em

que grau eles estariam envol
vidos com a situação na região,
disse um agente dos serviços
locais de segurança sob condi

ção de anonimato.Não estava

claro se refugiados afegãos
teriam cruzado a fronteira

espontaneamente depois da
entrada em vigor da ordem do

• A

governo paquistanes.
I

Os refugiados seriam

milhares e começaram a chegar
à região durante a ocupação
soviética do Afeganistão na

década de 1980.,Em Cabul, o
" presidente do Afeganistão,
Hamid Karzai, exigiu mais

cooperação do Paquistão na

luta contra extremistas islâmi
cos em meio ao surgimento de
rumores segundo os quais o

governo do país vizinho estaria '

dando suporte a ataques
rebeldes em solo afegão.

Bush promete transição no

Iraque até o fim deste ano

WASHINGTON, EUA- O

presidente dos Estados Unidos,
GeorgeW Bush, prometeu pela
primeira vez entregar a maior

parte do Iraque a tropas,
iraquianas recém treinadas até
o final deste ano, segundo
reportagem publicada ontem

pelo jornal americano "The

Washington Post".
De acordo com o jornal,

Bush resistia até agora a

estabelecer um cronograma
. �

concreto para a transiçao no,

Iraque. Na segunda-feira, ao

acertar critérios específicos, ele
declarou que houve um

"progresso real" em tornar as

forças iraquianas capàzes de
defender sua nação.

"Quanto mais capazes a

polícia e os soldados iraquianos
se tornam, eles assumem a

responsabilidade por mais

,territórios com o objetivo de
os iraquianos controlarem
mais territórios do que a

coalizão até o fim de 2006",
disse Bush, em discurso à

Fundação pela Defesa das

Democracias., O presidente
não fez comentários sobre a

retirada de tropas americanas.
Ele também usou o discurso
para pedir que os iraquianos
formem um governo de uni

dade e acusou o Irã de ajudar
as milícias xiitas a atacar

forças americanas no Iraque.
Já a Grã-Bretanha anun

ciou que em breve vai retirar

800 militares do Iraque, o que
representa 100/0 de seu efetivo
no país. As tropas britânicas

ocupam o sul do território,
• •

iraqutano.

•
,
-
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sob regras. O fato é que ele já
era mantido preso por causa da
morte do ministro israelense e

cumpria pena na prisão de

Jericó, sob a supervisão de
soldados palestinos, britânicos I

•

e amerlcanos.

Israel reivindica o direito de

julgar Saadt em seus tribunais e
'

justificou a ação após rumores
sobre a possível libertação do
acusado pela ANP. Saadat foi

preso em 2002 por ordem do
líder palestino Iasser Arafat

[morto em 2004] após um

acordo com Israel, que exigia o

direito de julgá-lo em seu
. / .

terntorio.

lfbano pedirá
extradição de
mulher presa
no Brasil

LÍBANO - O governo do
Líbano pedirá a extradição de
Rana Abdel Rahim Koleilat,
libanesa presa em São Paulo por
acusação de fraudes bancárias

/

em seu pais e suposto
envolvimento no assassinato

do ex-primeiro-ministro
libanês Rafik AI-Hariri,
disseram fontes judiciais de
Beirute.

As autoridades libanesas já
estão preparando os

I

documentos para pedir
oficialmente ao Brasil a

extradição de Koleilat por
fraudes envolvendo a falência
do Banco Al-Madina, em '

2003. Ela era secretária

executiva do banco. De acordo
com um relatório da Or

ganização das Nações Unidas
(ONU) sobre a morte de

Hariri, a falência do banco e o

assassinato poderiam estar

conectados.
"N o decorrer da

investigação (sobre a morte

.de Hariri), a comissão seguiu
pistas que levaram à falência
do Banco Al-Madiria em

2003", disse o relatório.
Kole ita t, que teria

realizado operações finan
ceiras com a inteligência Síria,
deixou seu país semanas antes
-

de a Síria retirar suas tropas
do território libanês, em abril
do ano passado.

,

• BREVES

NA PALESTINA

� Crítica

Finalizada investigação sobre
'morte de Jean Charles

,

I

O presidente da Autoridade :
Nacional Palestina (ANP), :
Mahmoud Abbas" recriminou :
Israel ontem devido à invasão de:
uma prisão palestina em Jeric6. :

"A ação israelense foi unilateral, :

sem aviso prévio e sem a
'

I

tentativa de buscar uma solução :
comum", disse.O Exérctto : .

israelense invadiu a penttenciária!
em busca de membros da Frentel

,

Popular para a Libertação da :
,

Palestina (FPLP) acusados de :
assassinar, em 2001, o ministro :

,

israelense de Turismo Rehavam:
I

Zeevi. A ação teria deixado dois :
,

mortos: um agente de segurança;
e um guarda carcerário, mas :

•

ainda não há confirmação oficial.�
•

NA TAILÂNDIA
� Marcha

I

•

I
!

Cerca de 100 mil pessoas ,

•

marcharam ontem pelas ruas de:
Banbancoc até a sede do ;

,

govemo tailandês para exigir a i
renúncia do primeiro-ministro do ipaís, Thaksin Shinawatra, que I
ameaçou decretar estado de ,

emergência em todo o território. i
Aos grttos de "Thaksin, saia já", :

,

os manifes\antes percorre-ram ai

principal avenida da capital pro- I
tegidos pelo cordão de ísolarnen-

I

to montado pelos membros do I
,

chamado "Exército do Dharma", :
seita budista comandada pelo ex�
general Chamlong Srimuang, :

líder dos protestos que em maio:
,

de 1992 provocaram a morte de: '

cerca de 100 pessoas. :
. ,

,

NA INDONESIA

� Tremor
,

,
,

,

I

Um terremoto de 6,8 graus na :
,

escala Richter atingiu ontem o :

arquipélago indonésio das Molu�:
cas, sem que haja informações i
sobre vítimas, danos materiais :

•

consideráveis ou a possível :
•

aparição de um tsunamLO .

Instttuto Nacional de Pesquisas :
Geológicas dos Estados Unidos :

localizou o epicentro do sismo no

lIToral oriental da ilha de Buru, a
'

2.280 quilômetros ao leste de :

Jacarta e a cerca de 35 :
,

quilômetros de profundidade. A :
,

Indonésia registra anualmente :
,

cerca de sete mil terremotos. '

,

NA ALEMANHA

� Déficit
,

•

•

A União Européia (UE) deu à Ale.;
manha ontem prazo até o dia 14:
de julho para apresentar um pla�
no para reduzir seu défictt orça- :

mentário a 3% do PIB (Produto :

Interno Bruto) ou menos, como,
estipula o BCE (Banco Central

.

Europeu) em 2007,0 prazo foi
'

estipulado pelos ministros das
.

áreas financeiras dos países da:
,

UE que endossaram a decisão da
Comissão Européia de adotar :

medidas disciplinares contra o :
govemo alemão. O déficIT :

orçamentário alemão em 2005 :
foi de 3,3%. Agora, juntamente :
com a Grécia, a Alemanha :

•

também fica sujeITa a multas por
não respeitar as regras db BCE.:

•
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Parabéns Futuro por
todos esses anos de
sucesso!
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•

A FUTURO está administrando a construção de
•

162 apartamentos (8 edifícios) ao mesmo tempo
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Oi'BETON
CONCRlrQ

4} 3373 1989

A OP BI;TON vern �tT'OVtii derl:o C\Jmp1'imentol' o

+=vt.tJI"O pol' edo p",sa(3t!m da 11 anos otuando no m�do
;mobilidt;o de JatY.leUd do Sul. Sentimo-no, hcnl'G1Jos em

.u.los como çliente� desde htii muito tempo. Con�ndo que ert<.

parca'!';" �e 1','Olon91.lA <ilinJ... por mvit.o ",,,i� tempo.
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EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
r
I

oeme
,

I
"
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,
• e merca

,
'

I
'

Impermeabilizações Brasileiras

Umidade e i nfi Itraçãoes,
nós temos a solução
Obras: Residenciais,
Industriais e Prediais 3275-3462

Rua Angelo Schiochet, 77 • Centro
haveg@terra.com.br47 3323-3187

I
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GESTÃO: TALENTOS RECONHECIDOS
•

•

,

•

..

Os renomados advogados, Célia Gascho e Gilberto Cassuli

f

t;:'_--- -,,' ',,,,,�

Promotor Alexandre Schmidt e a segunda colocada, Frederica Richter
,

•

Samae vistoria ligações de
tratamento de esgoto

)ARAGUÁ DO SUL - Uma

equipe do Samae (Serviço
,

Autônomo Municipal de Agua e

Esgoto) deve visitar todas as

.fesidências atendidas pela
estação de tratamento. O objetivo
é verificar q�antos moradores
ligaram suas casas a uma das duas
bacias coletoras de esgoto
instaladas em Jaraguá até agora.

A informação é do diretor

geral do Samae, Luís Fernando
Marcolla. Ele explica que a

checagem é necessária porque há
muitos casos de irregularidades
na conexão. A maioria dos

problemas é ocasionada pela
mistura das águas das chuvas com
a rede. Segundo Marcolla, isto

prejudica a qualidade do
tratamento. A partir da visita,
os moradores têm 30 dias para

regularizar a situação.
Atualmente 53% da popu-

,

lação jaraguaense são atendidos

pelo serviço. Em 60 dias, Mar
colla diz que o sistema isolado,
construído a cerca de dois anos

no Bairro Nereu Ramos, deve
começar a funcionar.

Com esta inauguração, a

única região de Jaraguá sem

esgoto tratado é a daBarra doRio
Cerro. O diretor explica que um

terreno deve ser comprado nos

próximos meses e em dois anos a

terceira, e última, bacia domuni-v ,

cípio passará a oferecer o serviço. .

•

SEMANA DA ÁGUA
No dia 22 de março, Dia da Água, o Samae programa a inauguração
de um chafariz iluminado entre as pontes Abdon Batista e Olavo
Marquardt, no centro de Jaraguá do Sui. No início do dia, alunos das
escolas municipais participam de manifestações e depois se

deslocam à Praça Ângelo Piazera.
Segundo Luís Fernando Marcolla, este ano as comemorações serão

,

mais intensas, Além da data, o Samae, em parceria coni a Fujama e

a Secretaria de Educação, entregará aos estudantes das terceiras
séries uma cartilha, elaborada pelo Proeva (Programa de Valorização
da Água). Até o mês de julho, 16 escolas recebem as cartilhas, Já as

restantes, participam do programa no segundo semestre.

,
_,

•

CARLOS BRANDÃO

•

� Prêmio Êxito foi lançado em evento prestigiado
por lideranças dos mais variados segmentos

)ARAGUÁ DO SUL - O
Instituto Cassuli lançou no

,

dia 07 de março último, a

segunda edição de seu prêmio
de incentivo, denominado
"Concurso de Artigos
Científicos Empresariais -

A

Prêmio Exito". Na opor-
tunidade aconteceu a entrega
da premiação aos vencedores
do "Concurso de Monografias

,

- Prêmio Ges tão", aos três

primeiros colocados, Julian
Andreas Gonçalves (1 0),
sobre o- tema "Responsa
bilidade Penal da Pessoa

Jurídica nos Crimes Pra
ticados éontra o Meio
Ambiente" (UNERJ); Fre
derica Richter (2°), sobre o

tema "A Função Social da
Empresa: uma Análise
Doutrinária" (UNIVALI) e

Odair Fabiano Bosse (3°),
.aobre o tema "Respon
sabilidade da Pessoa Jurídica
em Face ao Dano Ambiental"
(UNERJ).

Simone Cristiane Pacher,
coordenadora do, Instituto, o

objetivo da premiação é

'incentivar as pesquisas que
beneficiem á gestão admi
nistrativa das organizações
empresariais. "O Instituto

•

Cassuli tem entre seus

objetivos principais o

incentivo a pesquisa de novas

formas e soluções para

administração", ressalta
Simone.O evento de entrega
do prêmio e lançamento da

�
nova edição.foi prestigiada por
universitários, advogados,
empresários e autoridades,
reunidas no- auditório do
Centro Profissionais Liberais

(CPL). O vencedor do
Concurso de Monografias -

Julian Andréas Gonçalves, fez
uma breve explanação sobre o

tema Responsabilidade Penal
da Pessoa Jurídica nos Crimes
Praticados contra o Meio
Ambiente". O evento contou

com a participação do

empresário Vicente Donini,
diretor presidente da Marisol

,

S/A, bem como do promotor
de justiça Alexandre Schmitt
dos Santos e do professor
Nelson Casarotto Filho, da
Universidade Federal de
Santa Catarina - UFSC, que

. apresentaram aspectos
destacados do tema vencedor
do Concurso, cada um nas suas

respectivas áreas de atuação,
O vencedor do prêmio,

Julian Andréas Gonçalves,

Miss Jaraguá fica emre as 17
mais belas do Estado

)ARAGUÁ DO SUL - A miss

jaraguaense, Daiane RaquelRita,
. , '

retomou aomumcipio como uma

das 17 mulheres mais belas do

Estado, depois do concurso

realizado no último final de

semana, em [oinville. Causando
espanto entre os jurados por

representar um município de

origem alemã e italiana sendo

negra, Daiane acredita que "ficará
marcada na história da cidade".

Escolhida no dia da primeira
etapa doMiss Santa Catarina, ela
também foi rainha da bateria do

.
'

bloco carnavalesco Em Cima da

Hora, em 2006. Segundo a miss,
a participação de uma jaraguaense
com descendência negra no

concurso teve o objetivo de
mostrar a "história real" do mu-

. ,. . . .

rucipio, que teve como pnmeiros

imigrantes os afros, instalados há
mais de cem anos, no hoje
chamado Morro da Boa Vista.

Além do concurso de miss,
,

Daiane já concorreu ao prêmio
de '';\Mais BelaNegra do Brasil",
em 2004. Das 11 mil partici
pantes, ficou entre as 500.

=',;;.;DANIEL NEVES

_- " '

.

J< � �._,,_, """""'_"""""'........&

Miss Jaraguá,Daiane, foiparabenizada pelo prefeito MoacirBertoldi
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destacou a importância do
mesmo para o meio acadêmico
e empresarial de todo o Brasil.
"Uma oportunidade fantástica

para a comunidade acadêmica
e empresarial, para apresentar
trabalhos, como no meu caso,

de conclusão de curso" res

saltou [ulian, recém-formado
em direito, pela UNERJ, e

atual aluno da Escola do Mi
nistério Público, em Joinville.
Frederica Richter destacou a

,

im-portância da iniciativa. "E
muito importante que insti-

. - - .

tuiçoes nao governamentais
também incentivem a pes

quisa em nosso país. O Ins
tituto Cassuli está de para
béns", afirmou Frederica.

fOTOS DIVULGAÇÃO fOTO NILTON

.__ """""<"""
I' '

<;I"I'f'I i c a d n

", ,

Empresário Vicente Domini e o vencedorJulian Andréas Gonçalves

Professor da UFSC, Nelson Casarotto e OdairBosse, terceiro colocado

Estudantes da rede municipal têm
,

aula sobre perigos das drogas
)ARAGUÁ DO SUL - As

crianças matriculadas no

ensino fundamental de escolas

públicas jaraguaenses terão a

partir deste mês aulas de

prevenção ao consumo de

drogas. A cartilha "O Brasi-
,

leirinho", desenvolvida pela
Polícia Federal, será entregue
aos 5600 alunos de 1 a a 4ª série
no dia 24, durante o lan

çamento oficial do programa.
Durante quatro meses,

sempre nas terças e quintas
feiras, os estudantes irão traba-

lhar uma das 26 páginas da
Cartilha com os professores. Em
cada uma delas, há explicações em
forma de desenhos a serem

coloridos.
Os pais e professores

também devem participar da
iniciativa. Ainda sem data

definida, serão ministradas

palestras de conscientização.
No município, a ação conta

com o patrocínio das empresas
Malwee Malhas, Duas Rodas,
Marisol S.A., Weg e

Breithaupt. ,

• C I NEMA O,e sexta, dia 9/3, a quinta, dia 15/3
,

JARAGUÁ DO SUL - RUA EMíliO C. JOURDAN
SALA FILME/HORÁRIO

•

GENERa

1

S

Orgulho e Preconceito
14hOO - 16h30 - 19hOO - 21 h30

R

Impulsividade
13h30 - 15h20 - 17h15 -19h10 - 21h10

A2

As Loucuras de Dick e Jane
14h30 - 16h15 C

3
A Caverna
18h30 - 21h15

,

,

/ ;
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LINHA DE FUNDO

•

•

1

•

•

•

Marmelada?
A impreRsa já vem divulgando
e a torcida do Metropolitano já
vem se manifestando a

respeito. Existe um burburinho

que os blumenauenses estão
com medo de uma possível
"manmelada" no jogo entre
Juventus e Atlético Hermann
Aichinger, já que um erppate
manteria o .Atlético na liderança
e classificaria o tricolor. Entra aí
a questão: Existe algum
problema em jogar com o

regulamento embaixo do

braço? Até porque, na primeira .

fase, Metropolitano e Joinville
empataram em 1 x1 em

Blumenau, na ú�ima rodada.
Resultado que classificou as

duas equipes e tirou o Criciúma
da competição. Na ocasião, os
dois times saíram vaiados do
Estádio do Sesi.

'

; Paulo Baier e Enílton serão
as novidades do Palmeiras

SÃO PAULO (SP) - O
treinador Emerson Leão, do

: Palmeiras terá duas novidades
: para o jogo contra o Rosario
: Central, hoje, no Palestra Itália,
: pela terceira rodada do Grupo 7

.

da Copa Libertadores da
: América. O lateral-direito
: Paulo Baier e o atacante Enílton
• se recuperaram de dores
musculares e estão escalados

para jogar contra a equipe
argentina.

Com isso, o time voltará a

utilizar o esquema 3-5-2 com a

entrada de Douglas na zaga.
Caso não haja alguma surpresa

até. a hora da partida, o

Palmeiras começará com

Sérgio; Daniel, Gan1arra.e
Douglas; Paulo Baier, Marcinho

.

Guerreiro, Alceu (Correa),
Marcirího e Márcio Careca;

,

Edmundo e Enílton. O goleiro
Marcos e o meia Juninho

. Programa,

l

, A linha da vida

<'

• • •

caso o negOCIO se concretize.

"N ão tenho intenção de

perder o Marcinho. Se for
extrema necessidade da
diretoria ou tiver uma

reposição à altura, entenderei.
Corinthians
Apesar dos esforços e da

vontade do presidente daMSI,
Kia [oorabchian, o treinador
Paulo Autuori disse não ao

Corinthians. Com apenas
dois meses e meio de trabalho
t10 Kashima Antlers, no Japão,

.

". - ".

o tecmco nao tem o rmmmo

interesse em voltar agora ao

Brasil.

O CORREIO DO POV@

DESAFIO INTERNACIONAL: DIMAS SE RECUPEROU DE LESÃO E ESTÁ NA LISTA .'

•

JULIMAR PIVATTO

� Eles se apresentam
no próximo dia 22

para três partidas
contra o Japão

}ARAGUÃ 00 SUL - Depois
de conquistar o tetracam

peonato da Taça Brasil de

Clubes, cinco jogadores daMal
wee têm ainda mais moti-vos

para comemorar. Falcão, Valdin,
Leco, Dimas e Jonas foram
convocados pelo técnico da

Seleção Brasileira, Paulo César
de Oliveira, para o Desafio
Internacional contra o Japão,
Serão três partidas disputadas
nos dias 26 e 29 de março e 2 de

abril, respectivamente em Rio
Branco (AC) Campo Grande

(MS) e Cuiabá (MT).
Valdin, que vem sendo

presença constante nas últimas

convocações da Seleção,
recebeu a notícia quando ainda
comemorava o tetracampeona
to em quadra. "Melhor impos
sível. Conquistamos mais um

título e a convocação é o

reconhecimento de todo este

trabalho. Estou muito feliz",
comemorou o camisa 13 da
Malwee. Quem também come-

•

•

,

Série C
, o Juventus tem grandes chances de disputar a Série C do Campeonato
Brasileiro deste ano. Depois da vitória do último sábado, o tricolor
tem a melhor campanha da competição, ao lado do Figueirense,
com 28 pontos. Para confirmar a vaga, precisaria ficar à frente dos
outros times que não têm calendário nacional - Atlético, Marcílio

·

Dias e Metropolitano são os que ainda estão na briga, A última vez
,

que o tricolor disputou a Série C foi em 1996 (como Jaraguá Atlético
Clube), quando foi eliminado na primeira fase, após enfrentar
\Sãocarlense (SP), Atlético Sorocaba (SP) e Rio Branco (PR). A foto
abaixo é do confronto com o Ituano, no dia 13 de setembro de

1

1995, quando o tricolor empatou em casa em 1 xi.

,

.: Seleção, em Jaraguá
A elite do vôlei feminino das
Américas pode se apresentar

,
em Jaraguá do Sul no segundo
semestre. O presidente da FME,
Jean Leutprecht, está
negociando. com a

Confederação Brasileira de
Voleibol um quadrangular
preparatório para o Mundial,
que acontece neste ano. A

Seleção Brasileira enfrentaria
Cuba, Estados Unidos e mais

,

um time da Europa ou Asia,
ainda a ser definido. Além de

Jaraguá, deve haver mais dois

quadrangulares deste em Santa
Catarina, um deles em Brusque.
Leutprecht disse que para se

concretizar falta apenas o aval
final da Confederação. São
benefícios como este que a

cidade pode receber depois da

inauguração da Arena Jaraguá.

Atendimentos diários

275-',14"
Totalmente ,sr,tua.o

e sigiloso.

morou a convocação foi o fixo
Jonas, autor de dois gols na final

• •

contra o ABC. "E uma emoção
•

dupla. E sempre um prazer defen-
der o Brasil", disse o jogador.

A apresentação ocorre no

próximo dia 22, na capital
acreana. Na lista duas novida

des, o fixo Edu e o ala Guina,
ambos do Minas, foram cha
mados pela primeira vez por
conta das boas atuações na Taça
Brasil, onde os mineiros con

quistaram a quarta colocação. Já
o pivô Dimas, da Malwee, foi

. novamente lembrado por PC

depois de se recuperar de uma

cirurgia no braço.

• CONVOCADOS '

Goleiros
Tiago - John Deere

Rogério - Joinville
Fixos
Edu - Minas
Carlinhos - Carlos Barbosa
Jonas - Malwee
Alas
Falcão - Malwee

Guina - Minas
Ari - Joinville
Cabreúva -Intelli
Leco - Malwee
Pivôs
Dimas - Malwee
Valdin - Malwee

Equipe de xadrez conquista
oito troféus no Catarinense

•

ARQUIVO O CORREIO/RAPHAEL GONTHER

• AMRÁDIO JOIO

JÁRA.GUÁ

•

DIVULGAÇÃO

..

' r,

Valdin (13) vem sendo presença constante na Seleção Brasileira
•

Kia Joorabchian quer técnico
brasileiro no Corinthians

DA REDAÇÃO - Além de
um técnico' de personalidade,
Kia Joorabchian, presidente do
MSI, deu mais duas carac

terísticas do perfil do futuro
éomandante do Corinthians.
Ele acredita que, no momento,
a equipe paulista precisa de um

•

técnico brasileiro, que tenha
um conhecimento. do futebol
no país e experiência na Copa
Libertadores da América.
Sendo assim, o argentino
Carlos Bianchi fica pra
ticamente descartado.

"Temos pressa (para definir
o técnico), mas- não' é um

assunto fácil porque todos os

grandes técnicos estão

empregados. Não tem nenhum
sentado em sua casa esperando
o Corinthians chegar", afirmou
o dirigente, que não vê outra

solução além de ir atrás de um

treinador que esteja tra

balhando em outra agremiação.
"Eu não vou falar nada agora
porque se eu falo algo gera

especulação. Vamos sentar com
os diretores e quando che

garmos a Ulna solução nós

falaremos. Precisamos falar com
os outros clubes, acertar com
eles. Nós iremos respeitá-los e

depois falar com os técnicos",
definiu.

Apesar de se encaixar no

perfil, Paulo Autuori já disse que

não tem motivos para deixar o
Kashima Antlers e que não irá

rescindir seu contrato.

Comandante do clube japonês
há dois meses, ele treinou o

Cruzeiro e São Paulo nas

conquistas da Libertadores de
1997 e 2005, respectivamente.
Luiz Felipe Scolari, campeão
com o Grêmio (1995) e

Palmeiras (1999), está na

seleção portuguesa e sua saída

agora, antes da Copa do Mundo '

da Alemanha, é inviável.
Antônio Lopes, campeão com

o Vasco em 1998, acabou de
deixar do clube.

Enquanto o novo técnico

não chega, o elenco do
Corinthians fica sob os

cuidados dos auxiliares Ademar
Braga e Ricardo Rosa, além do

preparador físico, Fábio

Mahseredjian. "Nós temos

pessoas competentes que
podem comandar o time até

.chegar o novo técnico",
disparou. Kia viajou ontem para
a Europa, onde irá se encontrar

com o presidente do

Corinthians, Alberto Dualib.
Ele negou que vá estender a

viagem até o Japão para tentar a
contratação de Autuori. "Vou
resolver algumas coisas na

Europa. Não posso falar todos
,

os assuntos' que

resolver", encerrou.

. '

eu irei

Paulista seguem de fora com

contusões musculares.
Sobre a. possível

transferência do volante .

Marcinho Guerreiro para o

Lokornotiv Moscou, da

Rússia, Leão afirmou que irá
entender a saída do jogador

Jailson dos Santos recebe o troféu de campeão da categoria

I •

� �.,' � �, L

-_."-

j
I
Nos momentos de angústia, tristeza e desespero;

Quando a vida parece não ter mais sentido.
LIGUEI! DESABAFEI!!

Atendimento: Telefone das 11 :00 às 23:00h I Pessoal das 11 :00 às 22:00

RuaAntonio Cunha, 160 - Sala 09 (Piso Superior Rodoviária)
l JaraQuá do Slll - Santa Catarina

}ARAGUÃ 00 SUL - A equipe
jaraguaense de Xadrez par

ticipou, no último fim de

semana, da 1 a Etapa do Circuito
Catarinense de Xadrez, que
aconteceu no Restaurante Uni
versitário da Ufsc, ern Flo

rianópolis. Os atletas conquis
taram quatro troféus de primeiro

•

lugar e quatro de segundo. Dez
cidades participaram da

competição, que envolveu 141
enxadristas de todo o Estado.

Dos 21 representantes de

[aragua do Sul, o destaque ficou
para o jovem Jailson dos Santos.
Além de conseguir o primeiro
lugar na categoria sub-Iómascu
lino e o nono no absoluto (sem
definição de idade), ele se

destacou por vencer o mestre

in ternacional , Vitór io
Chemin. Karina Kanzler,

,

uma das maiores repre-

sentantes do esporte na

região, ficou COIn o título no .

geral e na categoria sub-IS,
Os outros títulos ficaram

com [aqueline Pamplona
(sub-16) e Letícia Pereira

(sub-H). [á josé Luiz Bernar
dínho (sub-Lê), [ordão Lenzi

(sub-l Z), Lia Doubrawa (sub-
12) e Izabella Coelho (sub-
10), voltaram como vice

campeões ern suas devidas

categorias. O próximo evento
. . .. "

que a equipe val participar sera
o Festival daCriança deXadrez,
de 17 a 19 de março em Lages.
O evento será para crianças de
oito a 14 anos.

,
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PAGAMENTO: NO TOTAL FORAM MAIS DE R$ 54 MILHÕES equipamentos. Estou abrindo
esta empresa em parceria com
uma colega da Weg, mesmo",
conta. Rudinei é operador de
bobinagem da Weg Motores e

ganha, aproximadamente, R$
600,00 mensais. "Vou ganhar
cerca de R$ 800,00 de lucro e·

vou investir tudo nessa nova

empresa", ressalta o novo

empreendedor. de Jaraguá do
Sul.

Desde o início da década de
1990 a WEG preocupa-se em.

,

dividir com seus colabo-:
•

radores parte do lucro da'

empresa. "A WEG acredita

que quando a r espon-:
•

•

sabilidade é compartilhada por:
todos, o crescimento da ern-.

presa é sustentado e gradativo;
por isso os colaboradores
trabalham para cumprirem
metas que vão melhorar o

desempenho da empresa. E

quando a empresa cresce,

todos os colaboradores cres

cem junto com ela. A gente
costuma dizer que quando
chega a hora do lucro, chegou
a hora de dividir a pizza. Para•

preparar uma boa pizza,
precisamos de muitos in :

,

gredientes: o principal deles é
•

o comprometimento de cada:
• •

colaborador", des taca co �

municado da assessoria de

imprensa da empresa.

Em agosto/200S, com o

resultado referente ao primeiro
semestre, a WEG j á tinha

antecipado o pagamento de
mais de R$ 20 milhões. Assim,
o total do lucro líquido
destinado à participação dos
resultados foi de R$ 54,3
milhões, divididos entre os

colaboradores das unidades do
•

Brasil.Ao final de 2005 o

quadro de colaboradores da

empresa incluía 14.098 pessoas

(13.503 colaboradores em

2004), dos quais 1.554 atuam
nas controladas do exterior

(1.408 em 2004). Esses
números indicam a geração de
449 novos empregos no Brasil
e 146 no exterior. A

expectativa é finalizar 2006
com 15 mil funcionários.

Os colaboradores da Weg
têm várias finalidades para
esse dinheiro extra. Alguns
adquirem bens-de consumo,

•• •

•

•

CARLOS BRANDÃO montagem, em sociedade com

outro funcionário da Weg, de
uma empresa de fabricação de

embalagens plásticas", conta
Rudinei.

AWEG manteve sua curva

de crescimento e atingiu em

2005 um faturamento 140/0
maior do que no ano de 2004,
fechando em R$ 2.978,4
milhões (R$ 2.602,8 milhões
em 2004); apesar do cenário

doméstico bastante desafiador,
o mercado interno foi respon
sável por 62% da receita total e

apresentou um crescimento de
190/0.Todas as unidades de

negócios da WEG tiveram

crescimento de vendas em

2005, com padrão similar ao

ano de 2004, destacando-se o

crescimento dos negócios de

geradores, motores de alta
tensão e transformadores.

O lucro líquido a ser

dividido entre os funcionários
hoje, referente ao resultado
anual, é cerca de R$ 34milhões.

� Alguns colaboradores
estão se transformando
.
m empreendedores

. om o valor recebido

• }ARAGUÁ DO SUL - A

partir de hoje o mercado de

[áraguá do Sul recebe uma

substancial injeção de recursos,I

através da distribuição de
lucros da Weg. Ao todo, mais
de R$ 54 milhões serão di
vididos entre os colaboradores.
O valor que cada um recebe,
proporcional ao salário, é

fixado de acordo com o cum

primento de metas. Alguns
colaboradores, como operador
de bobinagem Rudinei

Scherer, 24 anos, dois de

empresa,. vão investir o lucro

para ganhar mais dinheiro.
"Estou investindo o lucro na

, .

como carros, motos ou moveis,
. . , .

outros Investem em imoveis e

alguns quitam dívidas. Mas
uma boa parcela destes
funcionários estão investindo
em novas atividades em

presariais.�Rudinei Scherer, 24
anos, funcionário da empresa
há dois anos, está abrindo uma

empresa de embalagens
plásticas. "Estou investindo
todo o lucro na aquisição deRudinei se preparapara para abrir uma empresa de embalagens plásticas •

•

•

•

•

•

,.,

• OCORRENCIA POLICIAISAlunos festejam Dia da Poesia
.

.

-com oeclarnaçao no Jaraguá 84
Carroceria quebra e 480 garrafas
caem no Centro da cidade

•

•

Roubo I .

.
.

Foi roubada uma moto no estacionamento da WEG, no Bairro'
Vila Lalau, na tarde de segunda-feira, a polícla ainda não localizou
o veículo.

}ARAGUÁ DO SUL - O

entregador de bebidas Eberaldo
Luis Pinto, 36 anos, tomou um

grande susto ontem pela
manhã: ao entrar na curva da
Rua Bernardo Dornbush
(Centro), em frente à Rede
Feminina de Combate ao

Câncer, Ulna peça da carroceria
quebrou, resultando na queda
de 480 garrafas de cerveja, que
estavam alojadas em 20

engradados. De acordo com o

Eberaldo, o caminhão placas
MAB1739, de [oinville ,

pertence à empresa Bebidas
Príncipe, e ninguém percebeu
que a carroceria apresentava
problema.

A Polícia Militar, a Polícia
Civil e o Corpo de Bombeiros

}ARAGUÁ DO SUL - Alunos
da pré-escola à oitava série da
Escola Luiz Gonzaga Ayroso, no
Jaraguá 84, participaram ontem

de um festival interno de

entra na fase escolar; além disso,
a biblioteca da escola pode ser

freqüentada por toda a

comunidade", destaca.A aluna
BárbaraAlves Ribeiro, 14 anos,
da 8ª série foi uma. das

participantes e comentou que a

iniciativa da escola é excelente.
''A poesia é ummistério porque
cada pessoa interpreta de um

jeito diferente", afirma a

estudante, que já participou
cinco vezes do festival de

declamação.
Na opinião do editor da

Design Editora e diretor da
editora da Apeijas (Associação
dos Poetas e Escritores Indepen-

•

dentes deJaraguádoSul), Carlos
Henrique Schroeder, a poesia
ainda é um dos gêneros de
literatura menos vendidos. De
acordo com Schroeder, a

associação conta com 30 poetas
aproximadamente, mas apenas
três artistas da região atingiram
sucesso em vendas. "Omercado
editorial cresceu 400/0 em 2005,

. mas grande parte das vendas se

refere a livros de ficção, história
ou biografias; as obras de poesia
que vendem·bem são exceções",
comenta. (Daiane Zanghelini)

Voluntários foram chamados

para atender a ocorrência, mas
ninguém ficou ferido. Barreiras
de isolamento foram montadas •

, .

com cones e com os propnos

engradados de cerveja que
caíram do caminhão para evitar

acidentes e a aproximação de
curiosos. De acordo com o

policial Ronaldo Galdino, foi

Roubo II
Roubado um carro em frente
ao Shopping Breithaupt,
centro de Jaraguá do Sul, na
noite de segunda-feira. No
veículo havia uma caixa de

ferramentas, um aparelho de
som, um aparelho de gás
com dois bujões e

documentos da vítima.

Detidos I
Em cumprimento a mandado de

prisão, na tarde de segunda
feira em Biguaçu, J.A.L. de 21
anos foi preso, e na bolsa de
sua acompanhante B.G. de 18
anos, foi encontrado o revolver
Taurus calibre 38, sendo ela
também presa por porte ilegal
de arma.

•

declamação, em comemoração ao
Dia Nacional da Poesia.

O evento contou com 45
•

-particípantes e foi realizado de
-manhã, a partir das 10h30, e à

tarde, a partir das 14h. O

festival, realizado anualmente,
· deve culminar com a publicação
do segundo livro de poesias dos

· alunos da 4ª série do colégio. A
primeira coletânea de poemas

· escritos por alunos foi
· publicada em 2002.

Na visão da diretora Eliane
· Maria daSilva, o evento incentiva

fi . a leitura e permite aos estudantes
conhecer o trabalho de poetas
consagrados da literatura

brasileira, como Castro Alves e

CecíliaMeirelles. Segundo ela, o
· gosto pela leitura é um

aprendizado constante; muitas

crianças não gostam de ler em
: virtude do baixo poder aquisitivo,

" o que dificulta o acesso a livros.
· "Realizamos trabalhos ligados à

leitura de poesia e livros de
literatura assim que a criança

. . . ,...

muita sorte o Imprevisto nao ter
causado nenhum acidente.
"Nesse horário (11h30) a

movimentação é intensa, foi
sorte não ter nenhum veículo
atrás ou ao lado do caminhão
nesse momento", comenta.

A polícia e o entregador não
souberam informar quantos
engradados estavam sendo

transportados. (Daiane Zanghelini)

Roubo III
Uma moto foi furtada no

estacionamento da E.M.E.F.
Waldemar Schmitt, Bairro
Ilha da Figueira, na manha
de segunda-feira, o dono da
moto foi fazer uma entrega
lia escola e quando voltou
seu veículo havia sido
roubado. Ele comunicou a

polícia, que localizou e

prendeu o ladrão em

flagrante.

Detidos II
Foram presos na. noite de
segunda-feira, J.J.T. de 18 anos

e um menor de 14 anos, por
conduzirem uma moto, em
Tijucas, com registro de furto.

Porte de drogas
Após abordarem um carro, na

BR 101 nessa segunda-feira
em Itapema, a polícia prendeu
a condutora do veículo e o

passageiro por porte de drogas,
110 gramas de "crack".

Seminário estadual do CREA-SC
acontece em Jaraguá do Sul

Roubo IV
Furtada de dentro de uma

casa, localizada no Bairro
Vieiras, uma folha de

cheque do Banco do Brasil
no valor de R$ 298,00 e R$
402,00 em dinheiro, sendo
que nada foi arrombado na

residência.

}ARAGUÁ 00, SUL - Cerca de '

40 fiscais do CREA (Conselho
Regional de Engenharia Arqui
tetura e Agronomia de Santa
Catarina) chegam ao município
110je. Durante os próximos dois
dias os profissionais participam
de debates e palestras da edição
2006 do Seminário de

Fiscalização. -

Esta é a primeira vez que

Jaraguá do Sul recebe o evento.

De acordo com o inspetor chefe
do CREA jaraguaense, Celso
Wassmansdorf, a infra-estrutura
oferecida na região foi definitiva
para esta escolha.

Hoje, a partir das 14 horas, o

7a Seminário recebe a vice

presidente do Conselho, arquite
ta Stela Maris Ruppenthal. Os
trabalhos da quinta-feira serão

voltados exclusivamente ao

departamento de fiscalização. Já
• •

no encerramento, quem parncipa
do evento é o engenheiros
agrônomo Raul Zucatto, atual

. responsável pelo CREA e eleito
no final de 2005.

Segundo Celso Wassmans

dorf um dos objetivos do Semi
nário é o conhecer a "filosofia de
trabalho do novo presidente da
entidade". Além disso, ele
acredita ser importante a troca de

informações entre os fiscais.

Alcoolizado
Foi preso na noite de segunda
feira, o Sr. J.M.T. 51 anos, por
dirigir alcoolizado na BR 470
em Rio do Sul.

O DIA DA POESIA
Foragido é preso
A Polícia Militar de Itajaf,
prendeu na madrugada de
terça-feira o foragido A.A.S. de
25 anos, que tem passagem
por homicfdio em Lages,
responde por furto e uso de
drogas. O bandido estava

foragido da Penitenciária de
.Curitibanos.

O Dia Nacional da Poesia, não por acaso, coincide com a

comemoração do nascimento do grande escritor baiano Castro
Alves. Poeta do Romantismo, é autor de belísslrnas obras, corno o

"Navio Negreiro" e "Espumas Flutuantes". Sua arte era movida pelo
amor e pela luta por liberdade e justiça.
Poesia é uma arte literária e, como arte, recria a realidade. A poesia
sempre se encontra dentro de um contexto cultural e histórico. Os
vários estilos poéticos, as fases de cada autor, os acontecimentos
da época e tantas outras interferências muitas vezes se misturam à
obra e lhe dão novos significados. (DZ)

,

Acidente
Um acidente envolveu um

caminhão e uma moto na

tarde de segunda-feira, na

BR 470 em Blumenau, as

duas pessoas da moto

morreram, o motorista do
caminhão não se feriu.
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��GRAVIDA
Isabeli Fontana está grávida.

A top, feliz da vida,
começa dar a notícia

aos mais íntimos.
Obebê foi

encomen-

dado por
....

Isabeli e Henri Castelli
• durante a semana de
moda de Nova
York, em
fevereiro.

•

��FELICIDADE ��PODEROSOS
Dona Cegonha tá que Só sai em junho a

tá. Depois de baixar próxima lista das 100
na casa de Isabeli celebridades mais po-
Fontana e Henri derosas do mundo feita

Castelli, é a vez de pela revista "Forbes".
Adriana Esteves e Mas já se sabe que

. Vladimir Brichta Gisele Bündchen é uma
anunciarem a gravi- das mais cogitadas
dez. A dupla se �asou para ficar entre as mais
no rnêsjpas-sado, no poderosas. E pela sexta
Rio. Os dois vez consecutiva. O que
contararn,a novidade se sabe também é que
radiantes de felicida- Gisele pode estampar a
de. tXdriana Esteves capa da edição ao lado
deve dar�lJm tempo

-'

do humorista
,

na profissão para se americano Howard
dedicar ao filho. Stern

,

,

>

��SEM ACORDO

, ,

,

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Exposição I
A Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa está
recebendo a exposição "Artes Manuais", de Sônia

Poluceno, professora aposentada e natural de

Videira, que reside em Jaraguá do Sul há 16 anos.

Envolvendo diversos trabalhos em crochê, como
trilhos, tapetes, roupas e bicos em panos de prato
com pintura, a mostra fica aberta ao público até o

próximo sábado, dia 18, e pode ser visitada de !11 •

segunda a sexta, das 7h às 19h, e aos sábados, das
7h às l3h. A Biblioteca Pública fica na Rua Ida
Bona Rocha, 101, no Centro.

Exposição II
A mostra "Alma Vestida" revela o talento
inusitado de Maria Celeste Neves em Jaraguá do
Sul. Artista, que iniciou a carreira artística aos 64
anos de idade, apresenta seu trabalho até o dia 30
de março na Biblioteca da Unerj (Av. dos

•

Imigrantes,500 Rau). O horário de-visitação é das
8h às 22h. Em abril a exposição segue para a

Fundação de Cultura de
,

Corupá.Considerada uma das melhores artistas da

arte, popular de Santa Catarina, Maria Celeste tem

quadros nos Estados Unidos, Argentina, França,
Portugal e Vaticano.

Pakalolo naMTt
o presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Cassuli, Gilberto Cassuli, o advogado,
João Cassuli e o presidente da Marisol, Vicente Donini durante o lançamento do Prêmio
,

Exito promovido pelo Instituto Cassuli.

A Pakalolo, marca de, moda adolescente masculina
e feminina da Marisol S.A., é a mais nova

patrocinadora do programa "Neura MTV"
comandado pelos VJ's Marina Person e Cazé

Peçanha, exibido às quartas-feiras, 22h30 com

reapresentação às quintas-feiras, 19hOO e aos
,

sábados, 20hOO. O programa que explica de .

maneira divertida as diferenças entre garotos e

garotas, faz parte da nova programação da

emissora, que é reconhecida como uma das

preferidas entre os adolescentes brasileiros.

•

•
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Aniversariantes do dia

Dr. Luiz Borlinari

Samuel Lopes
Roseane M. Krawuski

Alceste Berri

Paulo E. Borchardt

José O. Pires

Maikon C. Kahn

Josiane Gesser
Marilze Curcio

Salim J. Dequech
Rosemar Repelato
Andrei Fagundes
Edson Leithold

Hérica Zaluwski

Ivete H. Luciani

Carla P. Konell

Darci Muller

Osmar Lienemann

Gerson J. dos Santos
Marino L. Correia

lvone H. Wagner
Fabio Muller
Eloize Roeder

Na passarela
A Ford Models Santa Catarina vai dominar o Floripa Fashion. A agência é responsável por 49 dos 105

/

modelos selecionados para desfilar as coleções de outono-inverno 2006 das 25 marcas participantes. "E
/

muito gratificante. E o reconhecimento do trabalho sério que a gente tem feito", considera Dina Noebauer,
diretora da franquia local da agência.
A maioria dos nomes que integram o casting do evento são new faces, modelos recém descobertos mas com

muito potencial. "Temos, por exemplo, a Giordana Zamboni, uma menina do interior do Paraná que foi
descoberta num casamento aqui em Santa Catarina e que passou a fazer parte da nossa equipe. Ela tem só 15
anos, mas uma postura de veterana", comemora Dina, radiante.

,

Aries 20/3 a 20/4
Como podem saber tão direitinho (e melhor que

,

você) o que você quer e precisa?! As vezes

você está tão atarantado com suas tantas

produções e funções que acaba-se
desconectando de si ... Hein? Ora, você não

precisa estar sempre no comando. Relaxe um

pouco, guerreiro ariano, deixe-se agradar,
acarinhar, coisa e tal.

•

Virgem 23/8 a 22/9Disciplina, cautela,
critérios ... Você já pensou que tanto controle

pode estar lhe privando de viver um grande
amor? Quem não se liberta para a vida acaba

,

preso num mundinho pequeno e sem

aventuras. Se você está se sentindo atolado,
ligue a tração 4X4 e saia dessa. Logo a lama vai
ficar lá para trás e as flores vão começar a
aparecer.

li HORÓSCOPO
Câncer 21/6 a 21/7

Ufa! Março mal começou e é um evento atrás
do outro? Continue firme, você ainda tem

muitas praias pela frente. Você pode não gostar
de correrias, mas seu pique não acaba assim,
sem mais. Lacre o escritório no horário de

almoço e tire uma sestinha para recuperar as

forças e continuar na balada. Mande bala,
canceriano!

Touro 21/4 a 20/5
Tudo combina e dá certo. Astros em harmonia
criam um clima legal. Dê um trato em si
mesmo, no seu visual e nas questões internas.
Tem um recadinho para certo alguém? Fale ou

cale-se para sempre. Calma, não precisa ficar
nervoso, é só pra cortar o nó da enrolação. Pôr
as suas emoções pra fora não vai tirar sua paz.
Abra o coração, tourinho.

Há algo de poético no seu dia, amigo
geminiano. Transmita um pouco disso para as

outras pessoas, use e abuse da sua

engenhosidade para resolver problemas
práticos, da mesma forma que a aplica para

,

começar novos projetos. Aproveite para pôr em
prática todos aqueles planos que outros (e você

mesmo) achavam loucos demais.

Gêmeos 21/5 a 20/6

•

,

Leão 22/7 a 22/8.
Cutucaram o Leão com vara curta? Ou ele
acordou por conta própria? Independente da

causa, o efeito é que sentimentos foram

despertados e não adianta ficar uma arara: é

preciso resolver. Aproveite que os céus
favorecem o diálogo e se entenda melhor com
as próprias emoções e/ou as alheias. Com um

bom papo, o resultado é pura paz e amor, bicho.

Libra 23/9 a 22/10
•

E hoje! Dedique-se àquela pessoa que não sai
da sua cabeça. Esqueça a timidez, tire o

coração do bolso e declare seu afeto. Exercite
seu lado remántlco antes que ele enferruje. Está
mais do que na hora de fazer o convite para ver

o céu estrelado ... O quê? Ah, não venha com

essa que sua agenda está cheia. Siga seus
•

instintos ...

Escorpião 23/10 a 21/11
Que tal um descanso merecido? Sim, não é
feriado, mas é como se fosse. O céu está cinco

estrelas, tudo em pleno funcionamento e em

harmonia. Nada fora do lugar, a vida seguindo
seu curso natural. Ou seja, ninguém está deses

peradamente precisando dos seus serviços.
Saboreie a alegria e o prazer de ser alguém
substituível ... Só de vez em quando, claro.

Sagitário 22/11 a,21/12
. Não ignore os blocos invisíveis que mantêm a

sua vida em equilíbrio. Lá no fundo, você sabe

que o certo é assumir a sua responsabilidade
em determinada situação, só está sendo um

pouco difícil dar o primeiro passo. Quanto'
mais cedo você der um jeito na encheções,
mais rápido você poderá voltar para seus

filosóficos devaneios.

Capricórnio 23/9 a 22/10
Imagine que a vida é uma obra de arte que nem

sempre necessita de pinceladas fortes.
Alongue as patinhas, cabrito, viva seus dias e

noites à maneira dos artistas. Intercale o
-

pragmatismo com tons mais coloridos desde o

trabalho até a sua casa: quem sabe um vaso de
flores no quarto? Uma janela aberta para o

céu?
•

Aquário 21/1 a 18/2
Já faz um tempo que você soprou as velinhas
do seu aniversário, mas o fogo das novas

idéias continua com você. Leve seus planos
adiante, faça a criação se completar na

,

materialização da invenção. Hãn? E, pode dar
um pouco de trabalho, mas você vai se divertir
um bocado também. Toque as trombetas,
chame os anjos, eles estão doidos pra pegar
junto com você.

Peixes 19/2 a 19/3Entre em sintonia
com o cosmos e sinta as boas vibrações
emitidas para você. Além de ser seu mês de

aniversário, o astral está mais que florido, Está

captando a onda de sensaçôes prazerosas se

aproximando? Uma leve brisa embala suas

águas, lhe fazendo flutuar.. , Respire e relaxe,
pisciano, seja todo atenções para si mesmo.

O CORREIO DO POVO

II NOVELAS
> GLOBO -iSH

Sinhá Moça
Cândida e Virgínia ficam radiantes com a

volta de Sinhá Moça. Rodolfo finge ser um

escravocrata, pois sabe que Sinhá Moça é
filha do Barão e quer impressioná-Ia. Justino
ajuda seu irmão Fulgêncio e mais dois
escravos a fugirem pelo rio. Bastião

i
comenta com Virgínia que sua canoa sumiu,
mas ela adivinha que ele usou-a para ajudar
outros escravos a fugirem. Bruno manda
seus capangas perseguirem os escravos

que fugiram. Sinhá Moça dá presentes a

Virginia e a Cândida. Fontes fala para
Rodolfo que vai ter que esquecer seus ideais
abolicionistas, pois todos os clientes deles

,

são fazendeiros. Rodolfo conta para Ricardo
que não quer se indispor com o Barão por
causa de Sinhá Moça. Fontes explica para
Rodolfo que ele está prometido para Ana,
mas o jovem não lhe dá atenção. O capitão-
do-mato e seus soldados encontram o

rastro de Fulgêncio e dos outros escravos.

> GLOBO - i9H

Bang Bang ,

Bullock se incomoda com a ordem que deu,
.

mas não volta atrás. Penny Lane diz que
Hacker precisa avisar'Neon de seu plano
somente no dia seguinte. Yoko decide fugir
com Harold. Frank prende Ben e a viúva.
Ben diz que o xerife está na cidade e deve
estar procurando Frank. Zoltar consegue
enganar os seguranças de Tanaka e fugir
com Harold e Yoko. Vegas chora agarrada a

Neon e diz que Bullock bateu nela. Diana
escuta o pai reafirmar a sua ordem de matar
Ben e a viúva e Frank dizer que eles estão na

mina, Hacker não consegue falar com Neon.
Diana atira em Frank e salva Ben. Ben leva a

viúva e seus filhos para a pensão das
Naides. Diana reconhece Calamity, mesmo
disfarçaàa de Mike. Diana se entrega para o

capitão, confessando que matou um

homem. Hacker manda um bilhete para
Neon por Tonto. Dona Zorrah resolve
confiscá-lo. Zoltar arma um disfarce para
Yoko e Harold. Bullock solta Diana, que diz
ter vergonha de ser sua filha. Diana finge se

reconciliar com Ben e exige que Bullock não

faça nunca mais nada contra ele. Ben se

anima, mas Diana avisa que não vai voltar
com ele. mas só garantir a sua vida. Neon
grita ao ver Penny Lane morta.

�. GLOBO - 21 H

Belíssima 9
Érica revela a André que ficou gráVida de

propósito. André fica furioso. Júlia conta

para Vitória que vai ser representante de

,

todos os outros acionistas da Belíssima,
para poder interferir no poder de André
dentro da empresa. Mônica fica chocada

quandc Alberto lhe conta que André
realmente roubou todo o patrimônio de
Júlia, André rede que Érica tenha seu bebê
em Londres. Erica concorda, mas exige ficar
morando na casa com André até a viagem.
Rebeca janta em segredo com Cyro, o dono
da Splendore. Cemil diz a Drnela que não

quer que ela namore Mateus . Ela cizque ele
não pode fazer nada para impedi-Ia. Erica se

instala no quarto que era de Bia. Alberto
leva Mônica e Toninho para um hotel na

praia. Mônica fica cada vez mais envolvida
com Alberto. Takae manda Ernesto entreqar
uma bandeja de sushi para Guida. Alberto
dá um beijo em Mônica. Erica pede para
conversar com Júlla,

> SST - 181130

Rebelde ,

o professor Henrique diz a Pascoal e ao Sr.
i '

Mendiola que renuncia ao cargo sem exigir
nenhuma indenização se em troca não

expulsarem nenhum dos bolsistas. O
professor Henrique conversa com os alunos
e diz que recebeu uma proposta melhor de )
outro colégio e decidiu aceitar pois precisa
pensar em seu futuro. Roberta e Miguel não
escondem seu descontentamento e

perguntam ao professor se suas aulas sobre
ética e valores morais eram apenas uma

encenação. Leon pergunta ao professor
Pascoal se ele está sabendo que os alunos
do colégio fazem parte de um grupo
musical chamado RBD e que os mesmos

vão fazer um show .

> RECORD -19h15
, Prova de Amor
Inocência fala para Alice e Eduarda que
Joana na verdade é filha de Alice. Carro de
Diana leva fechada. Ela percebe que Miro e

seus capangas preparam para atirar. Miro
atira e acerta no vidro do carro. Júlio tenta
atirar no pneu do carro de Miro. Marco
sugere outro terapeuta para Joana e diz que
a ama. Depois de ser humilhada por topo,,

.

Marília pergunta se ele sabe o que é DNA.
Daniel diz para Bira que Clarice deve se

disfarçar de homem para reencontrá-lo no

barco. Clarice. Janice, Raquel e Beatriz
percebem que tem gente vigiando o

apartamento. Bonforte exibe matéria sobre

seqüestro de Clarice.
•

� RECORD - 2111
, A Escrava Isaura

Não haverá exibição.

•

•
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