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Gesser diz
� �e denúncia

"

e grave
Autor do pedido de adia
mento da votação de denún
cia contra ato do prefeito
Moacir Bertoldi, o vereador
Rudolto Gesser negou que a

medida irá beneficiar o

Executivo. Gesser acredita
� �

que as acusaçoes sao graves e

precisam ser analisadas com

mais tempo.
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Diretora da
CEF é suspeita
pelo vazamento
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O Dia Mundial da Agua traz à
sociedade um alerta: em 2050, dois
bilhões de pessoas sofrerão com a

escassez de recursos hídricos. Apesar
dos oceanos, mares, geleiras, neves,

lagos e rios cobrirem aproximadamente
dois terços da superfície do planeta,
dados da ONU (Organização das

Nações Unidas) mostram que apenas
3% de toda a água da Terra é própria
para o consumo. Atualmente, mais de
80 países sofrem com a escassez, e

várias regiões brasileiras já enfrentam o

problema. A poluição e o uso

irresponsável podem piorar ainda mais
este quadro. Mas, simples mudanças no

hábito de consumo contribuem para
preservação, além de garantir uma
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{

O CORREIO DO POVO

•

classificação a todo custo, pois, estávamos el11'
casa e a equipe fez por merecer, buscando dois
resultados fora de seus dominios e acreditei

que isso iria acontecer.

No final do jogo senti orgulhoso pela
equipe,pela diretoria, pela cidade de estar

. entre os melhores do Estado, mas fiquei mais,
alegre pelo técnico Itamar, que sem

desmerecimento por todos aqueles quJ'
passaram pelo [uventus foi e é o melhoil'
técnico que já pisou nó estádio João Marcatto-

(,
Vamos para o próximo jogo, porque "aguas

,

passada não movem moinhos" e que o

Juventus consiga deixar sua torcida feliz se é

que isso é possivel, fazendo um bela

apresentação, e que se o destino permitir com
,

pleito, diz ele. Entende o

procurador que somente com

a garantia de preservação das
diretrizes do processo eleito

ral, ao menos nos instantes

próximos ao da realização do

pleito, alcançar-se-á um

mínimo grau de estabilidade
institucional, Por isso, o

procuradorgeral sustenta que
o fim da verticalização não

pode ser aplicado para as

eleições deste ano.Além
disso, Souza lembra que, em

outros julgamentos, o

Supremo reconheceu a

validade do princípio da

segurança jurídica e da
anterioridade, garantidos
pelo artigo 16. A

verticalização dos partidos
,

foi instituída pelo Superior
Tribunal Eleitoral em 2002 e

agora é uma pedra no sapato
dos dirigentes de partidos
políticos, pois tolhe em parte
os escancarados e irn-

, .

pe nsavers acertos entre as

siglas, e atendendo não raro

grandes interesses ocultos na

iniciativa privada, v ia de'

regra apenas com o intuito de
se vencer eleições. Por isso,
tende a ser mantida nesse

ano. STE, STJ e OAB
concordam com a derrubada,
mas com validade só para
2010.

•

Já está no Supremo Tribu
nal Federal parecer do pro

curador-geral da República,
Antonio Fernando Souza, à

,Ação Direta de Incons

: titucionalidade que que s

, tiona a Emenda Co n s t i-
•

•

:-tucional nº 52/06. A

: emenda, promulgada pelo
I

i Senado, acaba com a
,

: chamada verticalização de

partidos e entra em vigor
, ime d ia t am en tePr opo s t a
I

: pela Ordem dos Advogados'
I
,
,

,

candidaturas em âmbito
nacional, estadual, distrital
ou municipal. Já o artigo 2º
determina que a nova regra
entre em vigor imediata
me nt e .ou seja, a norma

estaria valendo já para as

eleições de 2006. Na ação, a

OAB afirma que a emenda é
inconstitucional porque não

respei ta o artigo nO 16 da

Constituição. O artigo
determina que as leis. alte
rando o processo eleitoral

... Pocurador-geral da República
I

I' pede em parecer que o STF declare a

i inconstitucionalidade do artigo 2° da emenda

do Brasil, a Adin sustenta

que a medida viola o artigo
I nº 16 da Constituição. O
i procurador-geral concorda e
I

i pede no parecer que o STF

I
declare . a i n c o n s t i

I tucionalidade do artigo 2 o

da emenda, que garante a

aplicação da regra para as

i eleições deste ano.

I O artigo 1 o da Emenda

I Constitucional52, aprovada
este ano pelo Congresso, diz

'que os. partidos terão

autonomia para escolher
suas coligações eleitorais,

. ,

sem vinculação entre as

,

!
I
I
I

:
• FRASE

,

não podem ser aplicadas às
,

eleições que ocorram até um

ano da data da vigência da
nova lei. No parecer, o

procurador-geral afirma que
o artigo n? 16 foi @!riado para

impedir "casuísmos" capazes'
de alterar o resultado das

eleições. A prevenção dos
casuísmos se dá em termos

arn p l o s', precavendo-se o
,

processo eleitoral de

qualquer espécie de alteração
A

extemporanea, em
,

detrimento da segurança
jurídica exigida pela
necessária legitimação do

,.'

Se existe uma denúncia, por que não investigar?

Governánça Corporativa--------
I
I

A realidade da economia
•

globalizada, podemos afirmar
sem adentrar às questões
polêmicas, tem provocado
algumas mudanças benéficas

I nas empresas brasileiras, como

,é o caso da aplicação das

práticas de Governança
Corporativa.

O meio empresarial está em

constante transformação para
otimizar produção, resultados,

• •

e manter VIVO e economI-

camente interessante cada

empreendimento, o que faz
. renovando suas tecnologias,

•

aperfeiçoando seus profis-
sionais e investindo na gestão
do negócio.

Essenciais para as so

ciedades anônimas de capital
aberto, igualmente aplicáveis
às de capital fechado, limitadas

, ., ,

e outros ttpos socíetartos, as

práticas de Governança Cor'
,. .

porativa visam proporcionar
uma administração transpa
rente, organizada e socialmente

responsável, qu resulta em
. , .

atrativo para os possivers

investidores.
Estabelecer a equivalência

de para cada ação um voto,

regras sobre o uso de infor

mação privilegiada (insider
information), aquisição de

controle, instituição de Con
selho de Família e Conselho

Consultivo, além dos habituais
Conselhos de Administração e

Fiscal, que também passam a ter

suas funções revisadas, são

alguns dos instrumentos da

Governança Corporativa.
A implernen taç ão das

,; . . ,...

novas praticas exige, nao

obstante, uma avaliação prévia
da empresas, quanto à sua

forma de atuação e propósitos,
seguida da reestruturação de
seus Estatutos ou Contratos
Sociais segundo a legislação
aplicável, Código Civil e Lei
das Sociedades Anônimas com

as alterações da lei 11º 10.303/
2001 que introduziu de farina

. clara o novo instituto, com o

. respaldo de profissionais
especializados.

Embora a introdução da

,

Governança Corporativa seja
relativamente recente no

Brasil, as adesões à nova

forma de gerir os grandes e
""I"

pequenos negocias vem se

ace n tu ando, refle tindo a

preocupação dos empresários
com o sucesso e perpetuação
de seu empreendimento e

reconhecimento do retorno

que as novas medidas trazem
,. -

tanto para sua propria gestao,
melhorando a qualidade da

administração e relaciona
mento entre acionistas,
quanto pela valorização da

empresa perante aos acionis

tas e o mercado.
A Governança Corporativa

é, sem dúvida, uma das
novidades positivas que foram
introduzidas no meio

empresarial brasileiro pelo
processo irreversível de
internacionalização da nossa

economia, na qual vale a pena
• •

investir,

Tânia Horbatiuk Dutra, Advogada
Pactum Consultoria Empresarial

,

Juventus \

Pensava que as torcidas de outras cidades
eram diferentes. Pois, já começo a acreditar.
Nunca tinha visto algo que prá mim foi
inusitado,' uma agremiação que fica de. fora
vários anos do futebol, volta para a divisão

especial depois de muita trabalho e sorte e

agora ficando entre os quatro melhores do
catarinense num espaço muito curto para
obter todo esse sucesso, saia vaiado porque
classificou, sinceramente não consigo
entender. Sei que a torcida paga e tem" seus

direitos" e sempre o futebol será a paixão
dos esportes que mexe com nossos

sentimentos, mas não podemos chegar ao

ponto de ser ridículos. Como amante do
futebol e ainda sendo o maior artilheiro do

JUVENTUS, sinto na obrigação de desabafar,
que fui ao estádio torcendo por uma vitória,
mas acima de tudo querendo, uma

. , .

uma vitoria.

b
Ariovaldo Xavier dos Santos (Arizinho), ex-Juventus

,

Agua Fonte de Vida
,

Agua cristalina que corre nos rios

Cachoeiras e cascatas que irrigam
Nossos campos, florestas e matas

Usando as palavras de São Francisco de Assis
Irmã água criatura divina sem ti não

poderemos viver (

Purifica nosso corpo e todo nosso ser

,

O água bendita como você não existe nada

igual
Pedimos a todos os povos para preservarem

• •

os mananciais,

Nós precisamos da água
Sem ela não viveremos se não parar de poluir
Fontes e nascentes

•

•

I

Sem ela nós ficaremos

A água Deus nos deixou
Como uma fonte de vida cuidemos
De nossas águas para que não sejam poluídas

A água é tão importante que nem podemos
• •

Imaginar,
O primeiro milagre de Cristo foi feito com

água, nas bodas de Cana

, .

Agua é um bem precioso, foi nosso senhor �

que nos deu
Pela água do Santo batismo tornamos filhos
de Deus.

Alzira Pereira Figueirado

o caseiro devassado
,',

Impressionante o descalabro. Só não vê

quem não quer ver. Bastou um cidadão
comum, o caseiro Francelino Santos

Costa, se apresentar como testemunha
ocular da história, no caso da "República
de Ribeirão", para que a sua vida fosse
violada por agentes Governo, de forma
criminosa. No' dia seguinte ao se.u

contundente depoimento, sem nenhuma

justificativa e autorização judicial formal,
o seu sigilo bancário foi exposto à opinião
pública. Estava claro o objetivo político:
desacreditar Francelino de suas fortes

declarações, em detalhes, de que viu o

Ministro Palocci na Mansão. Essa foi a

segunda ação fulminante do governo. que
"não rouba e não deixa roubar" para

proteger o ministro que estásob suspeita,
,

principalmente por ter, segundo os

senadores, mentido na CPI dos Bingos,
dizendo que naquele lugar nunca estivera.

Com Francelino, são três os testemunhos

que contrariam a alegação de Palocci ..
No outro lado, constatamos o esforço

do governo em não deixar que o sigilo

.,

bancário de Paulo Okamoto, presidente do
Sebrae e antigo secretário particular de

Lula, seja quebrado. Que país é esse? Onde
é que vivemos? De que realmente o

governo Lula tem medo? Por que age, num

sentido, utilizando recursos' como a ação
,

impetrada peloSenador Tião Viana para

impedir que o caseiro se manifestasse,
colocando em sério risco as relações entre

o Judiciário e o Legislativo. Não há limites

para a ação do PT. De um lado, se corporificá
em defesa de uma pessoa que tem muito

mais responsabilidades do que um caseiro

e que deve explicações à Nação pelos seus

_atos públicos na gestão de contas do
Partido e, numa ação paralela, movimenta

sua máquina mortífera para, burlando a lei
e a ordem, se apropriar de informações
sigilosas de um cidadão comum, tentando
dessa maneira inconcebível banalizar ClS

atos de defesa dos direitos do cidadão e dos

princípios básicos da justiça. Inquietante',
leitor, o "estado" que vivemos!'

\

Silvio Luzardo, estudante

,
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. • Do vereador Rudolfo Gesser (PP) sobre as denúncias envolvendo o prefeito Moacir Bertoldi
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CASO CANARINHO: VOTAÇAO PARA INVESTIGAÇAO CONTINUA EM PAUTA

\

CELSO MACHADO
,

... Polêmica sobre
r

d_enúncia pode
iu a plenário na

sessão de amanhã
2

: JARAGUÂ DO SUL- Autor do

pedido de adiamento da

It votação em plenário de
,

denúncia feita na semana

passada pelo secretário-geral do
diretório do PSB, Emerson
,

Gonçalves, contra ato do

prefeito Moacir Bertoldi (PL)
que teria beneficiado a empresa
Canarinho, o vereador Rudolfo
Gesser (PP) reagiu com ares de

indignação. Segundo ele, não

teria havido tempo suficiente
(a denúncia foi protocolada na

quinta-feira passada) para uma

análise mais detalhada sobre o

conteúdo da documentação
entregue à Câmara de
Vereadores. "Se existe uma

denúncia, por que não

investigar?", disse o vereador

que integra uma das bancadas
de oposição ao prefeito. Referia
se a possibilidade de rejeição, na

• sessão de segunda-feira, pela
bancada da situação à formação

-

de uma comissão de

investigação. Isso obrigaria o

voto de Minerva (desempate)
. do presidente do legislativo,

Carione Pavanello (PFL). Para

Gesser, a denúncia é grave,
contém afirmações sérias e, por

isso, antes de se pensar no
, . .

Proximo passo, que seria a

votação em plenário para
decidir pela formação ou não de
•

uma comissão de investigação,
precisa ser analisada sob a ótica

do conteúdo e não apenas pelo
ângulo político que envolve o

assunto."O prefeito perdeu a

grande oportunidade de provar

que não há irregularidades",
disse Gesser. A princípio, a

votação poderá ocorrer na
\

: • sessão ordinária de amanhã.

•

Carione Pavanello (PFL), para

quem sobraram acusações de

manipulações para favorecer o

prefeito Moacir Bertoldi (PL),
reba teu declarações do

presidente do diretório do PT,
Sebastião Camargo. Desafiou o

petista a provar voto favorável
dele a projetos do prefeito".
Disse que não mudou de

opinião sobre abrir diálogo com

o Executivo. "Como presidente,
tenho que ser imparcial em

algumas questões, mas o que for
bom para o município eu

aprovarei", afirmou. O líder do

governo na Câmara, vereador
Ronaldo Raulino

(PL) classificou de estranha a

declaração de Camargo, já que
Pavanello foi eleito com os

votos da bancada do PT e com

sinal verde do dirigente petista.
O pedido de adiamento

obteve a concordância
unânime dos vereadores. Para
não correr risco de uma

surpresa desagradável, o prefeito
exonerou o presidente da FME

(Fundação Municipal de

Esportes) Jean Leu tprecht
(PTB) na segunda-feira à tarde.
, -

A noite, ele tomou posse. Um
novo pedido de licença médica
do também petebista Terrys da

Silva, que passou por cirurgia de

apêndice na semana passada, foi
a primeira matéria da ordem do
dia a ser aprovada. Foi o que

caracterizou, no entendimento
de alguns, que a decisão do

•

•

Vereador diz que acusação é grave e merece ser investigada

plenário teria juntado
interesses do Executivo para

que o assunto não fosse
discutido na sessão de segunda
feira. Naquele momento,

porém, depois de uma reunião

a portas fechadas e que durou
cerca de quarenta minutos, os

.

vereadores já tinham decidido
transferir a votação para uma

próxima sessão.O voto

declarado do primeiro suplente
de vereador pelo PDT e dire tor

geral da Câmara, Ruy
Lessmann, de que se fosse
convocado (como parte da cota'

da coligação proporcional que

elegeu Bertoldi) votaria contra,
foi a gota d'água para a

convocação de Leutprecht.

ENTENDA O CASO

Em dezembro do ano passado, a Câmara aprovou projeto de lei do Executivo autorizando que
inadimplentes com impostos municipais pudessem quitá-los oferecendo como pagamento bens móveis e

,

imóveis. A lei entrou em vigência em jàneiro de 2006. Mas, em fevereiro último, um novo projeto do

prefeito Bertoldi chegou ao Legislativo, propondo que a lei aprovada no final do ano passado retroagisse.
Foi quando se descobriu que a Prefeitura, à revelia da lei, já tinha concedido o benefício à empresa
Canarinho, que devia R$ 193.590,72 de ISS (Imposto Sobre Serviços). A empresa pagou com dois ônibus
fabricados nos anos de 1988 e 1989, avaliados não se sabe por quem em R$ 144 mil. Sobre a dívida, a

Canarinho tinha direito a 50% de desconto em multas juros e correção monetária conforme a lei aprovada
em dezembro. Os restantes R$ 19.897,42 foram pagos em dinheiro. Tal procedimento levou à denúncia

..

formulada pelo secretário-geral do PSB.
'

gerente regional em Santa

Catarina, Eliane Luzia Schmidt
e ao próprio chefe da agência de

J araguá do Sul, Marcelo Lazarini
Bello. A vereadora pretende,,

• •

num primeiro momento, a

ampliação imediata do quadro de
médicos que prestam serviços ao

INSS local no setor de perícias
médicas. O benefício é concedido

.

ao segurado impedido de
trabalhar por doença ou

acidente por mais de 15 dias
consecutivos. No caso dos
trabalhadores com carteira

assinada, os primeiros 15 dias são

pagos pelo empregador, e a

Previdência Social paga a partir
do 16° dia de afastamento do
trabalho. No caso do contri-

Vereadora apela ao ministro para melhorar atendimento
buinte individual (empresário,
profissionais liberais, trabalha
dores por conta própria, entre

outros), a Previdência paga todo

_

o período da doença ou do

acidente, desde que o traba-
. lhador tenha requerido o

benefício.' Lembra a vereadora .

que a clientela não é formada

apenas por habitantes do

município, já que a agência de
• •

. Jaraguá do Sul abrange, também,
as cidades de Guaramirim,
Corupá, Schroeder e Massa-

,

randuba. "E bom dizer que em

três desses municípios não há

sequer hospitais (em Corupá e

Massaranduba foram fechados e

Schroeder nunca teve)", disse a

vereadora; acrescentando que o

crescimento acentuado da

população na área de abran

gência da agência e, por

conseqüência, do número de
usuários, complica' ainda
mais. "Isso provoca filas imensas,
contribuindo para aumentar

ainda mais o tempo de espera

pelo atendimento das pessoas,
entre elas muitas com sérios

problemas de saúde, o que
dificulta até mesmo o deslo
camento até a agência, onde são

obrigadas 'a esperar do lado de
fora do prédio, faça solou faça
chuva, até que se inicie oexpe-

,

diente", relatou Maristela. "E

uma questão de saúde e de segu

rança do trabalhador", lembrou

a vereadora (Celso Machado)

JARAGUÂ DO SUL- Teste
munha de casos de atendimento

negligente e <de apelos pessoais
de usuários da saúde pública, a

vereadora Maristela Menel (sem
partido), que recentemente já
chegou .a propor, como atitude

extrema, uma manifestação em,

frente a agência do INSS e até

mesmo em Brasília (para isso

convocou os próprios colegas
vereadores), tenta agora obter ao

menos uma resposta do próprio
ministro da Previdência Social,
Nelson Machado. O apelo, feito

I na segunda-feira ern forma de
I moção aprovada pelo plenário da

Câmara de Vereadores, também
é dirigido ao diretor-presidente
do INSS, Valdir Moysés Simão, à

•

. \

..;"
I
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Nova arma contra o crime
Saiu do papel ontem, onde estava desde 1999, o primeiro
laboratório para exames de DNA essenciais na investigação de

. crimes de difícil solução. Foi inaugurado ontem à tarde pelo
governador Luiz Henrique da Silveira (PMDB), com recursos totais
de R$ 1 milhão conveniados entre o Estado (70%) e o Ministério

,

da Justiça. Vai ser usado pelo Instituto Geral de Perícias, que
,

realiza, em média, mais de 300 exames/mês. Desde 31 de janeiro
deste ano o órgão conseguiu autonomia administrativa e

financeira desvinculando-se da Polícia Civil.

po I itica@iornalcorreiodopovo.com.br

,

-,.

Cadê o boi?
Ontem, a Assembléia
Legislativa sediou o Fórum de
Desenvolvimento da Cultura

Açoriana em Santa Catarina,
proposto pelo deputado José
Carlos Vieira (PFL). Para
resgatar tradições trazidas da
Ilha dos Açores, como

culinária, artesanato, folclore
e danças. Esqueceram da
farra do boi. Afinal, não é
mais uma tradição açoriana,
dito até em livros?

Bicudos
Por conta da destinação de
sobras de orçamento da

Câmara, as relações entre
os vereadores Dieter
Janssen (PP) e Carione
Pavanello (PFL) azedaram.
Dieter protocolou em

requerimento pedido de

retràtação sobre

declarações do pefelista
feitas em entrevista coletiva
e na sua presença. Havia
questionado sobre montante
mais generoso para o futsal.

Conversando 1
PSDB de Corupá organiza
almoço dia 25. Presenças
anunc�das do senador
Leonel Pavan, deputados
Paulo Bauer e Nilson .

Gonçalves e do secretário
estadual da Saúde e

deputado, Luiz Eduardo
Cherem. O presidente do
diretório estadual, Oalírio
Beber e a, pré-candidata Niura
Demarchi dos Santos,
também. Como prato
principal, eleições.

Profético
,

As sessões da Câmara de
Vereadores de Jaraguá do
Sul abrem com leitura de
trecho bíblico. Na segunda
feira, quando foi adiada a

votação para investigar
denúncia contra o prefeito
Moacir Bertoldi (PL), ouviu
se do Salmos 1:6 - "Porque
o Sen hoi' conhece o caminho
dos justos, mas o caminho
dos ímpios conduz à ruína" .

Sem comentários.

Conversando 2
Sem se constituir em

novidade, o candidato a

presidente do PSDB, Geraldo
Alckmin, abriu as portas para
o PFL, pelo que rezava o

presidente nacional do

partido, senador Jorge
Bornhausen. Formalizado o

,

apoio, e numa hipótese de se

derrubar a verticalização,
PMOB, PSDB (ainda em cima
do muro) e PFL seria a

coligação no Estado. Todos

"muy" amigos.

Porta aberta
Câmara aprovou projeto de
utilidade pública para a

Escola de Samba Unidos da
Brasília do vereador Ronaldo

'

Raulino (PL). Coordenadora
da modalidade de handebol
há muitos anos, a vereadora
Maristela Menel (sem
partido) não deixou por
menos. A Associação
Desportiva de Handebol
Jaraguaense também

ganhou a referência, por
proposta dela.

Conversando 3
Ainda no dia 25, o Partido
Verde reúne lideranças e

filiados no 7° Encontro
Estadual marcado para o

Parque Malwee. Começa às
10 horas com discursos e

segue com debates sobre

estratégias que o partido
deve adotar nessas eleições.
Em reunião no início do mês
em Blumenau, os verdes
foram prestigiados com a

presença de Esperidião Amin

(PP).

Carismático
Um dos fundadores do PT da
cidade de Campos (RJ),

.

Anthony Garotinho já passou
pelo PDT, PSB e, mais
recentemente, filiado ao

PMOB. É dos políticos
brasileiros, queiram ou não,
que pouca importa a que
partido esteja filiado. Na
última investida, fez 15
milhões de votos como

candidato a presidente. Hoje,
é a esperança do PMBO não

governista.

Homenagens
Vereador Dieter Janssen

(PP) é autor de projeto que
institui o Dia Municipal da
Micro e Pequena Empresa e

o Dia do Micro e Pequeno
Empresário, a ser

comemorado todos os anos

em 29 de março. A data
escolhida marca a fundação
da Associação da Micro e

Pequena Empresa do Vale do

Itajaí (Acimpevi), em

Blumenau, primeira do

gênero no país.
•

Arriscando
Não é falta de informação.
Quem, não sendo deficiente
visual ou auditivo, não vê a

cancela eletrônica baixada e

o barulho da buzina
indicando a proximidade do
trem? Ontem, 15h52, na

Reinoldo Rau, cinco

pessoas arriscaram a vida
saltando a poucos metros da

locomotiva, entre elas casal
nem um pouco ágil. No céu
deve ter lugar pra burro.
Para burros, também?

,

•

)

[

•

I

\
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• CORREIO ECONOMICO TEMA: "AMEAÇAS E OPORTUNIDADES NO MERCADO INTERNACIONAL'

GUARAMIRIM - "Ameaças e

Oportunidades no Mercado
Internacional". Este foi o tema do

•

painel de debates realizado na noite

da última segunda-feira, dia 20, na

Associação Comercial, Industrial
e Agrícola de Guaramirim. Os

painelistas são executivos de duas
das maiores empresas do mundo,
instaladas no Norte de Santa
Catarina. Reinaldo Richter,'
gerente de vendas e marketing da

Weg Química falou sobre

mudanças globais com visão no

ano 2020 e Roberto Campos,
diretor corporativo de tecnologia,
produtos e processos da Embraco,
de Joinville, explanou sobre o atual
momento dos· mercados
internacionais. Na platéia
empresários de Guaramirim e

região e estudantes do curso de
comércio exterior da Fameg.

O painel apresentado por
Reinaldo Richter destacou os

números mundiais nos próximos
14 anos. "Em 2020 a terra terá,
aproximadamente, 7,5 bilhões de

habitantes, ou seja, será

acrescentada à população atual
,

uma nova "India" em termos

demográficos", iniciou Reinaldo.

,

,

,

,

•

,

Contas atrasadas
Pesquisa da Fecomércio (Federação do Comércio de Santa
Catarina) demonstra que os consumidores gastaram mais, em

fevereiro, com as contas correntes. Ou seja, se em fevereiro de
2005, 30,8% informaram que gastavam mais e o índice pulou

.

para 47,5% em fevereiro desse ano. Aumentou, também, o índice
. de quem informou estar com as contas atrasadas. O percentual

era de 13% em fevereiro do ano passado e passou para 23,5%
em fevereiro de 2006. Outro crescimento verificado pela pesquisa
foi dos gastos com alimentação, higiene e limpeza (despesas
familiares). Em fevereiro do ano passado, o maior percentual se

concentrava naqueles que informaram que gastavam mais

(44,8%), já no mesmo período em 2006 o percentual pulou para
54,5%, representando um acréscimo de 9,4 p.pPara aqueles
que estão com alguma inadimplência, as contas de energia

•

: ( elétrica (4,5%) e as prestações no comércio (4,5%) figuram como

; " as principais, seguida pela conta de condômino (4%).
I

i
I
I

I
,

!

•
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,

I
I
I
I

.... Previsão global em 2020 com oportunidades
para negócios e a situação do mercado internacional

Vereadores mirins, cobram abrigos,
pavimentação e feira de malha

,

I .

I
.

I
.

Queda
,

Devolvidos
Estudo da Equifax, empresa
fornecedora de soluções para
gestão de negócios, indica que
no mês de fevereiro foi

registrado um volume de
2.675.920 cheques devolvidos
no País. Um aumento de 7,58%
em relação a janeiro e de 2,52 %
em relação a fevereiro de 2005.

lo

• INDICADORES ECONÔMICOS

Outra evidência do abalo no

consumo foi a diminuição da
,

compra de produtos duráveis

(como eletrodomésticos e

móveis). Em fevereiro do ano

passado, 43,8% disseram que
adquiriram produtos nessa área
contra 38,3% em fevereiro
desse ano, uma queda de 5,5%.

�

•

DOLAR (EUA) COMPRA VENDA EURO

COMERCIAL 2,172 2,174 11 COMPRA VENDA

PARALELO 2,173 2,260 11 2,609 2,612

TURISMO 2,110 2,270 11
PESO (Argentina)

0,701 0,710

OSCILAÇÃO
•

0,5514PONTOS
I

I
I
I

It BOVESPA 37.398 2.11%
•

•

•.CUBmarçoti DOW JONES (N. York) 11.235 035%

It MERVAL (B. Aires) 1.806
.

059%
R$864,68

11 NIKKEI (Tokio) 16.624 1,75% ,

I �--------------�---------------------+---

I
,

,

'. EMPREGOS
•

•

e custear outros projetos esporti-
vos às crianças e jovens para tirálos
das ruas e ocupar seu tempo livre".
Talita também agradeceu a maca

damização das ruas do Bairro Imi

grantes, feita com sobras dos ma

teriais utilizados na restauração da

•
•

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

Veja abaixo as vagas oferecidas para esta semana:

GUARAMIRIM - Em sessão
!
I

I Vendedor externo e interno Mais de 18 anos Com ex eriência

: O erador 'acar tear eletrônico 18 a 35 anos Com ex eriência

! Mecânico manutma uinas 'costura Mais de 20 anos
I

.

realizada na última sexta-feira, os

vereadores mirirts de Guaramírim
apresentaram indicações ao

Executivo. O vereador mirim

Cássio Gaeski solicitou ao prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL) a

abertura e conclusão das obras da

rua, cadastrada sob o número 292,
que liga as ruas Plácido Afonso
Raussisse e Pedro Graff. Segundo
ele, os moradores estão reivin

dicando a obra há muito tempo e

ainda não foram .atendidos.
"Gostaria também que depois da
abertura da rua fossem feitas a

pavimentação e as calçadas".
A realização de uma feira da

malha pela Prefeitura em parceria
com as empresas do ramo do

município foi o pedido da
vereadora mirimTalita Santos, que
vê no evento uma possibilidade de

Mecânico de carro Mais de 18 anos

Auxiliar de charo aria Mais de 20 anos Com ex eriência
Auxiliar de produção Mais de 18 anos Sem experiência

. Jardineiro 25 a 38 anos Servico bra ai

I
I
I

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 eriência

Torneiro Mais de 18 anos Ter no ões

Vi ia CnmreterênclaMais de 35 anos

Mais de 25 anos

Mais de 20 anos

Mais de 25 anos

, Mais de 20 anos

, Màis de 25 anos

Mais de 25 anos

Mais de 25 ános
Mais de 18 anos
Mais de 25 anos

Màis de 25 anos

Mais de 18 anos

Lqtoeiro/pintor de carro Com experiência
:

I
I
I

Com experiênciaAuxiliar de padeiro
Motorista Com experiência

Com experiênciaTecelão

Com experiênciaSoldador mig/eletrodo
Mecânico montador . Com experiência
Caldeireiro industrial Com experiência
Panfleteiro Com experiência

Com experiênciaAlmoxarife

Pintor industrial Corn experiência
Com habilitaçãoLavador de carro , .

proporcionar um incremento para
o setor. Ela solicitou que parte da

arrecadação seja revertida para o

esporte. "Teríamos dinheiro para
construir mais quadras de esporte

Auxiliar de produção Mais de 18 anos Sem experiência .

Vendedora interna Mais de 18 anos Com experiência
\�C�o�st�ur-ei�ra--------------�M--ais--de-2-0-a-no-s-4-C�o-m-e-x�pe-ri-ên-c-ia-(j-ea-n-s)-

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 pouco

I Operadora maquina de bordar Mais de 20 anos Com experiência
,

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

,

•

Ressaltando que o crescimento

mundial ficará em tomo de 3,5%
ao ano até 2020, o executivo

, .

afirmou que a aldeia global
continuará abrindo suas fronteiras
comerciais, mas fatores extra

econômicos podem frear este

desenvolvimento. "Situações de
.

conflitos étnicos raciais, religiosos,
� . ,

açoes terronstas e o acirramento

na relação entre as potências
mundiais, podem impedir o

crescimento mundial. Estas são as
• • • •

prmcipais ameaças ao comercio

internacional", mostra.

O executivo destaca que o

Brasil, devido as suas características

territoriais e reservas naturais,
,

como água, por exemplo, sofrerá
intensa pressão externa. Para o

executivo, um dos grandes
problemas para a nação é a

informalidade, além da falta de

definição sobre o foco de produção.
"Temos que definir o que vamos

produzir. Não adianta produzir o

mesmo que outros países fazem
melhor e por menor preço",
ensina. Ao finalizar seu painel,

•
•

Richter disse que nos próximos
anos as distâncias entre oferta e

demanda vai diminuir, ainda mais.

BR-280. '�gradecemos a adminis

tração pelas obras, e gostaríamos
que estas mesmas ruas fossem

pavimentadas", concluiu.
Já a vereadora mirim Ariele

Conzati cobrou a construção de

abrigos de passageiros de ônibus
na Rua Lauro Zimmermann,
próximo a residência do
secretário de Obras Valdir Vick,
na Estrada Bananal do Sul,
próximo a Ponte do Agricultor, e

na Estrada Bananal do Sul,
próximo ao Frigorífico São Pedro.
Os moradores, segundo ela, ficam

.

expostos ao solou a chuva

enquanto esperam o ônibus.
.

Melhorias na Rua Gustavo .

Rubim, que dá acesso à Escola
Alfredo Zimmermann, 'no Bairro

Avaí, foi a indicação feita pelo
vereador mirim Deoclécio
Luchini Junior, que cobrou a

construção das calçadas e a

colocação de lombadas. "Nós

passamos nesta rua para ir à escola
e o risco da gente ser atropelado é

muito grande", disse.
O presidente da Câmara,

Marcos Mannes (PSDB) fez a

entrega de mochilas

personalizadas para cada urn dos
vereadores mirins, que voltam a

se reunir no dia 31 de março, na

parte da manhã. (CT)

Em 2020 o Brasil terá 228 milhões de habitantes, hoje possui 184 milhões.
Em 2020 os 50% mais pobres vão dividir 20% da renda e os 10% mais
ricos terão 40% da renda, hoje a proporção é de 14% para os mais ! j
pobres e 47% para os mais ricos ..

Em 2020 o Brasil terá 1 % de sua população, em torno de 2 milhões de

pessoas, vivendo na miséria, com menos de 1 dólar ao dia. Hoje o

Brasil tem 8,2 % de sua população, em torno de 15 milhões de

pessoas, nesta situação. (Palestra Reinaldo Richter)

''As distâncias para o comércio

global estão diminuindo e o

tempo de entrega de produtos e

serviços vão acompanhar este

ritmo", finalizou.
Roberto Campos, diretor da

Embraco, iniciou sua explanação
mostrando um pouco sobre a

empresa, destacando o "case" de

conquista do mercado mundial.
"A Embraco é hoje uma das
maiores empresas do mundo no

segmento de soluções para

refrigeração, com destaque para a

. fabricação de compressores para

geladeiras. Hoje, a cada duas

geladeiras comercializadas nos

Estados Unidos, por exemplo, uma

possui um compressor Embrace",
disse. Possuindo atualmente 20%
do mercado global de

compressores para geladeiras, a

Embraco vez sua curva ascendente
em meados da década de 70,
quando iniciou investimento

maciço em tecnologia para o

VISÃO 2020

•

CESAR JUNKES

,

r
..

n
,

. , . . . " .

existma maIs , conta o executivo .

,�,ii."':./IW ·;>:rcl;%l\.'""","·.,*� =w. iiiJ

Raulino Richter, gerente da Weg
Química, apresentou paine/2020

desenvolvimento de novos

produtos. "Este foi o diferencial
da empresa. Se continuássemos a

fazer compressores projetados por

outros, pagando royaltes,
provavelmente a Embraco não

.,

Ponte destruída pelas cheias
será reconstruída em Corupá

,

CORUPÂ - As obras para

reconstrução da Ponte Baixa, no

Bairro Itapocu Hansa, devem

começar, no mais tardar, na.

primeira semana de abril. A

informação é do prefeito
Conrado Müller, que na última

quinta-feira participou de
reunião na Câmara de Vereadores
de Corupá, onde o secretário

estadual de Infra-estrutura,
Mauro Mariani, anunciou a

parceria entre o Estado e o

município para viabilização da
obra, O governo estadual
investirá R$ 106.500,00 e a

.Prefeitura R$ 21.458,20.
O prefeito disse que era Ulna

promessa de campanha
reconstruir a ponte, destruída por
causa das cheias em setembro de

2004, ainda no governo do ex'

prefeito Luiz Carlos Tamanini.
"Mas não pretendia reconstruir a

ponte ern madeira, a matéria-
.

prima original, e sim eln concreto,

o que será possível com a

sensibilização do governo do

Estado", disse, informando que a

obra será concluídà até o final do
ano.

.

Não há data sobre a construção
da ponte sobre o Rio Humboldt,

I

que liga o Bairro Itapocu Hansa
ao centro da cidade, mas, segundo
Müller, certamente foi uma das

primeiras do município. O
secretário de Obras, Luiz Cieply,
acredita que a ponte tenha sido
construída quando da chegada dos

primeiros colonizadores, no final
do século retrasado. (CT)

•

,
•

Ex-prefeito (dir) acompanha Mariani em vistoria. Ambos são do PMDB

••
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REFLEXO: PRODUÇAO JA ESTA EM QUEDA

• •

•

•
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MOACIR PEREIRA

� Empresários
cobram interferência
do Presidente l.ula

. �

nas negoclaçoes ,

CORÉIA DO SUL. (CNR/
ADI) - A manutenção pelo

.4 governo russo do embargo às

importações da carne suína

brasileira foi o tema mais

discutido no estande que a Fiesc
montou na Feira Internacional
de Alimentos, que se realiza esta

semana no Pavilhão de

.Exposiçóes Kintex, em Seul,
Coréia do Sul. O tema foi
analisado a partir das infor
mações transmitidas pelo

; diretor de Operações Gerais da
Seara, Pedro Benur Bohrer, de

que o cancelamento das vendas
.está mantida pelos russos.

Ninguém soube explicar as

razões da decisão proibitiva.
Benur Bohrer presidiu a

'Associação Brasileira dos
Produtores e Exportadores de
Carne Suína (Abepecs) durante
vários anos. Mantém contatos

• diretos com o Governo Federal.
Em contato com os presidentes

\ .

da Fiesc, Alcantara Corrêa, e da

Federação da Agricultura, José
Zeferino Pedroso, anunciou que
sua empresa já decidiu pela
redução da produção de carne

suína, enquanto aguarda novas

informações de Moscou. O
, . . ,

ernpresano catarrnense esta

convencido de que só com a

intervenção pessoal do

presidente Luiz Inácio Lula da
Silva em contato com o

, presidente da Rússia, Vladimir
,

.

•

Putin, podem surgir notícias

positivas.
Durante permanência em

Seul, os líderes empresariais
, .

acionaram suas assessonas para
tentar alguma ação concreta do
Palácio do Planalto, no sentido
de obter a revisão do que foi

. deliberado pelo governo russo.

A primeira razão oferecida

pelo Governo. de Moscou para
cancelar as importações de
, , '

carne suma catarmense e

brasileira foi o registro de casos

de febre aftosa no vizinho
Estado do Paraná. Mesmo
sendo comprovado que nada
ocorreu no rebanho catari

nense, o embargo foi mantido.
O governador Luiz Hen

rique realizou viagem de

emergência à Rússia, falou com

o prefeito de Moscou e com o

ministro da Agricultura,
criando a expectativa em torno

da revogação da medida. Veio

Comitiva inicia viagem de volta a Santa Catarina hoje
,

depois a denúncia de corrupção
no processo de exportação, o

que repercutiu pessimamente
na Rússia e complicou as·

negociações entre Governos.
Durante a Feira de Ali

mentos de Tóquio, o secretário

geral do Ministério da Agri
cultura, Luiz Carlos Guedes
Pinto, chegou a enfatizar que
havia "expectativa de liberação
em uma semana". Nenhuma
das previsões acabou sendo
confirmada.

Empresas catarinenses já vendem para a Coréia
O Estado de Santa Catarina está participando pela primeira vez da Feira Internacional de Alimentos da
Coréia do Sul, evento que se reatza esta semana em Seul, com a participação de 687 empresas de 33

países. São três os estandes catarinenses, sendo que dois comerciais e um institucional. Os dois
empresariais são da Sadia e da Perdig�o. O institucional é da Federação das Indústrias de Santa Catarina

(Fiesc). Todos eles ficam na área internacional da exposição.
O presidente da Fiesc, Alcantara Corrêa, deu plantão no estande da entidade e circulou pelos estandes
internacionais, levantando informações sobre a indústria de alimentos em outros países e fazendo contatos
com empresários estrangeiros. Ele manteve reuniões com os diretores da Associação Coreana da Indústria
de Alimentos, quando fez um apelo para que a entidade procurasse agilizar o processo de avaliação técnica
de oito empresas agroindustriais de Santa Catarina.
Lembrou nestes encontros que a Coréia do Sul exporta mais de 40 milhões de dólares para Santa Catarina
e importa apenas 20 milhões. Além dos valores serem inexpressivos, há um déficit pesado contra o Estado
que precisa ser recuperado. .

O grupo Sadia, com sede em Concórdia, começou a vender frango de corte há oito meses. Está mostrando
na Feira produtos acabados. A Perdigão investe pesado no mercado asiático, através de prospecções
técnicas em caráter permanente. Tem por meta ampliar as exportações de aves e suínos para países da

•

Asia, a partir de Seul.

Integrantes da comitiva catarlnense visitaram as dezenas de estandes com inovações tecnológicas em

vários itens. A partir de quarta-feira, o grupo inicia viagem de volta a Santa Catarina.

\

',Corrupção será tema" de seminário do Tribunal de Contas do Estado
FLORIANÓPOLIS (CNR/ADI)

- Com a proposta de ampliar q
debate sobre a criação de novos

'mecanismos de combate à
.

corrupção, principalmente neste
,

momento em que são revelados
novos casos, o Tribunal de Contas
de Santa Catarina (TCE)

•

promove o "Seminário Interna
cional: Corrupção e Sociedade -

o pensar, o querer, o fazer". O,
'. .

evento, que faz parte das
I

,
,

comemorações pelos 50 anos do
TCE catarinense, será no

\

CentroSul, em Florianópolis,
entre os dias 27 e 29 de março.

)

Mais de 700 profissionais de à corrupção e ao acompanha-
atividades de controle público do' menta dos gastos públicos.
Brasil e do mundo, principal- Na, pauta do Seminário
mente de instituições como os Internacional está prevista a

Tribunais de Contas e do abordagem de temas como os

Ministério Público, devem Aspectos Jurídicos e Econômicos

participar do
-

Seminário, que da Corrupção; o Controle Social:
.

conta com a parceria do Instituto Comunicação, Imprensa e o
,

Ruy Barbosa. Também foram Cidadão; Orgãos de Controle:
convidados integrantes da Cooperação e Interação; e

administração pública nas esferas Reforma Política: Prevenção à

municipal, estadual e federal, Corrupção. A idéia é refletir sobre
inclusive os responsáveis pelos-v a eficácia dos instrumentos

órgãos de controle interno, além
. legislativos, econômicos e do

de organizações não-gover- aparato. público e privado
namentais voltadas ao combate destinados ao combate de casos

de corrupção.
A solenidade de abertura será

realizada às 19 horas de segunda
feira (27). Na oportunidáde, será

,

lançada a publicação "Tribunal
de Contas de Santa Catarina: 50

anos", obra que resgata os

principais fatos históricos e

avanços ocorridos. desde a
,

criação do Orgão em 4 de
novembro de 1955. O ministro

Benjamin Zymler, do Tribunal de
.

,

Contas da União, marcará o

,encerramento da programação
no dia 29. Outras informações
no site www.tce.sc.gov.br .

Clube diz que prejuízo no Scarpelli gira em torno de R
FLORIANÓPOLIS - A diretoria

do Figueirense apresentou
ontem um relatório sobre os

.

atos de vandalismo acontecidos

domingo 110 Orlando Scarpelli,
quando o Figueira bateu o Avaí

por 4 a 1, se classificou e tirou o

6 mil
adversário do Campeonato
Catarinense. O prejuízo soma

R$ 6 mil. Segundo relatório

disponível no site do clube,
foram arrancados mais de 60
números de cadeiras (que são

feitos de plástico, presos C01n

,

arrebite), 25 cadeiras foram

queimadas, uma área de cerca de
70 metros quadrados de pintura
foram danificados, oito cadeiras
foram arrancadas e outras 28
ficaram "deformadas" .Além

disso, foi encontrada uma

pichação na parede ao lado do
bar 1, foram ainda arrancadas
as caixas de descarga de plástico
e tubos de queda do banheiro
da torcida visitante, que
também teve pichações nas

paredes e caixas de descarga.

'\ \
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se: pagando a conta
Santa Catarina é o estado brasileiro que mantém as relações mais
afinadas e permanentes com a Rússia. Fundou e conserva até hoje a

única filial da Escola do Teatro Bolshoi fora da Rússia. Acolhe
professores russos há vários anos. Conquistou o direito de vender
carne suína pela qualidade e preços competitivos de seus produtos.

,

Seus governantes têm se esmerado em estreitar ainda mais estas

relações. Esperidião Amin, governador do Estado, cumpriu roteiro em

Moscou com expressiva comitiva oficial e empresarial, quando abriu
,

as portas para a venda de suínos. Luiz Henrique, inicialmente prefeito
de Joinville e nos últimos anos como governador, não tem medido,
esforços para aprimorar esta relação cu�ural, diplomática e comercial. I

E eis que o Estado é o mais punido pela decisão russa de manter o'
,

embargo da carne suína, com informações preocupantes de que o
'

prazo poderá ser mais longo do que se imagina.
Todas as causas estão lá fora. Em primeiro lugar, a burocracia do

. ,

Ministério da Agricultura. Casos de febre aftosa foram registrados
,

há dois anos e não comunicados às autoridades russas como manca

o contrato. Depois, a ação malévola do governador Roberto Requião,
negando-se a admitir a existência de um fato técnico: a febre aftosa
atingira o rebanho do Paraná. E abriu um conflito político de

repercussão internacional. Mais tarde, denúncias de que casos de

corrupção no comércio da carne envolviam gente importante. Santa
Catarina nada fez para criar o impasse. Tudo se deu fora de suas

•
•

fronteiras. E é o Estado que vai pagar a conta maior. E preciso reagiF.

•

Cooperativas
Uma prática comercial singular
marcaa perfil dos

supermercados na Coréia do Sul.
As empresas de alimentos
mantêm, estandes pequenos,
todos com degustação, para
incentivar o consumo. São todas
mantidas por sistema de
cooperativas. Frutos do mar em

espantosa quantidade e

diversidade, frango e came suína
são oferecidos em dezenas de
pratos diferentes.

Bomba
A notícia de que a Rússia

.

manteve o embargo da came

suína estourou como uma

bomba no estanoeoe Santa
Catarina na Feira de Alimentos
de Seul.
Os números dizem tudo. O Brasil
exporta 350 mil toneladas ano,
dos quais mais de 210 mil de
Santa Catarina. Se for mantida a

proibição, o Estado deixará de .

injetar US$ 400 milhões - mais
de um R$ bilhão - na economia.

Concorrência
Diretor da Sadia no Japão,
Wilson Arikita, recebeu líderes

empresariais de Santa Catarina
no estande da empresa junto à

.

,

Feira Internacional de Alimentos
de Seul. Informou que a

empresa está exportando há oito
meses 100 toneladas de frango.
Lançou novos produtos
acabados de consumo imediato

para testar o mercado.

Conjuntura
A reunião mensal da Diretoria e

dos Conselhos Estaduais do Sesi
e Senai nesta sexta-feira terá
palestra do ex-presidente do
Banco Central, Gustavo Loyola.

Honraria •

Ex-vereador Rogério Queiroz é
uma das personalidades agra
ciadas com a Medalha do Mérito
do Município de Florianópolis,
que será entregue nesta quinta
feira, em sessão solene da
Cãmara de Vereadores. A

proposição para a concessão da
medalha partiu do vereador
Xandi Fontes, com aprovação
unânime do plenário. No total, 16

pessoas e instituições receberão
a comenda.:

•

Médicos
Será lançada nesta sexta-feira a

pedra fundamental da primeira
sede própria do Conselho
Regional de Medicina, em

solenidade a ser comandada

pelo presidente da entidade, ,

cirurgião Wilmar de Athayde '

Gerent, e com a presença do
presidente do Conselho Federal
de Medicina, Edson de Oliveira
Andrade. Com 48 anos de

atividades, o Cremesc nunca

teve sede própria. O prédio será
construído junto à Associação
Catarinense de Medicina.

Top of Mind
Está confirmada para o dia 27
de abril a apresentação de

premiação da 12a, edição do
Top of Mind, promoção de A
Notícia com o Instituto Mapa.
Ao todo serão contempladas 66

empresas, de 27 segmentos do
, mercado, seja de indústria,

comércio ou serviços. A
cerimônia está marcada para a

sede da Fiesc, em

Florianópolis, a partir das 19
horas.

Homenagem
Secretário João Matos será
homenageado neste sábado,
em Rio do Sul, pelos 25 anos de

dedicação à vida pública. Festa

promovida por seus amigos,
entre os quais parlamentares e

ex-parlamentares, acontecerá
no centro de eventos do

município, durante o horário de

almoço. Matos exerceu quatro
mandatos de deputado estadual
e está no segundo mandato de

deputado federal.

Celebridade
A incompetência (e má-fé) de

alguns serviçais do governo só

poderia resultar no que todo o

Brasil já percebeu: o feiticeiro
virou contra o feiticeiro. Quando
quebraram o sigilo bancário do

, caseiro Francenildo dos Santos,
os gênios da estratégia petista
cometeram mais uma

ilegalidade e, ao mesmo tempo,
uma trapalhada. Francenildo
pode virar celebridade nacional,
como aquele motorista do caso

Collor. Com direito a Programa
do Jô e tudo o mais.

,

,

\
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.... Dirceu
,

, O advogado José Luiz Oliveira
,

Lima vai protocolar no Supremo
Tribunal Federal (STF) amanhã,
um mandado de segurança
pedindo a nulidade do

, julgamento da Câmara que, no

fim de novembro, cassou o

mandato do ex-deputado José
Dirceu (PT-SP). "Considero que
ele tem muita chance porque foi

, violado o direito de defesa",
afirmou.

:�------------------�
,

, .... Articulação
Dirceu está fora do poder, mas

não dos bastidores da politica:
mantém contatos freqüentes
com o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva e articula uma

rede de apoios, principalmente
no PMDB, para a candidatura

petista à reeleição. No dia em

. que for interposto o recurso no

STF, porém, ele viaja: vai para a

Espanha.

.... Extinção
Para as espécies animais e

,_ vegetais da Terra, os úitimos 25
anos viram uma mortandade
sem precedentes nos últimos
milênios: nada menos que 40%
da população de 3.000 espécies
desses seres vivos sumiu,
principalmente graças à ação
humana. O dado, que está num

relatório das Nações Unidas,
deixa poucas dúvidas de que o

planeta está à beira de uma
grande onda de extinções, tão
grave quanto a que acabou com

os dinossauros.

.... Negativa
Dos 15 indicadores usados pela .

_ CBD (como é conhecida a

convençãO), para avaliar o
�

estado da biodiversidade no

planeta, nada menos que 13 se

encontram em tendências
negativas. Globalmente, fatores
como o número de espécies
ameaçadas, a integridade dos
vários ecossistemas do mundo
e o uso sustentável dos
recursos andam descendo o
,

ralo, de acordo com o relatório.
Os únicos dois indicadores que
se destacam por sua tendência

: positiva nos úitimos anos são a

quantidade de áreas protegidas
pela legislação ambiental e a

qualidade da água.

,

.... Transgênicos
Os países-signatários do

. Protocolo de Cartagena sobre

biossegurança decidiram
,

estender para 2012 o prazo de

transição para a identificação
clara de substância transgênica
em cargas destinadas à

exportação. A redação final abre

possibilidade para revisão
dessa regra.

�
.'

-

>', ,
,

- --

,
.'

,
.

I

RELAÇÃO: CLARICE COPPETI É CASADA COM ASSESSOR DO PLANALTO

AGÊNCIA ESTADO

'.... nvesnqação
sobre pode levar
15 dias, mas prazo
é criticado

BRASÍLIA - Senadores da

oposição indicam, que a

principal suspeita de ter vazado
os dados bancários do caseiro

Francenildo dos Santos Costa
é a diretora de tecnologia da

Caixa, Clarice Coppetti, já que
ela é casada com um assessor

do Palácio do Planalto.
,

Segundo o senador Alvaro Dias

•

(PSDB- PR), os dirigentes da
Caixa Econômica Federal
disseram que, com a cópia do

extrato, é possível dizer que ele
foi retirado de dentro da

agência e não de uma caixa de
auto-atendimento ou pela
Internet.

,

Alvaro Dias disse estar

convencido de que o

documento foi fornecido do
interior da Caixa Federal. O
senadores do PFL, inclusive,
informaram que entrarão com

requerimento na CPI pedindo
depoimento da diretora. O

presidente da Caixa, Jorge
Mattoso, informou aos

,

,senadores Alvaro Dias"

I
,

Conselho Jje Etica arquiva
processo contra Azeredo

BRASÍLIA - O Conselho de
,

Etica do Senado arquivou
ontem o processo movido pelo
PT contra o senador Éduardo
Azeredo (PSDB-MG) por

quebra de decoro parlamentar.
Azeredo confirmou, em

depoimento espontâneo à CPI
dos Correios, ter recebido
recursos das contas do

empresário mineiro Marcos
Valéria Fernandes de Souza

��

para sua campanha à reeleição
em Minas Gerais em 1998,
antes de assumir o mandato de
senador.

O argumento do Conselho

para arquivar o processo foi de

que Azeredo não era parla
mentar na épccado rece-

, ,

bimento do dinheiro. Ele
assumiu o mandato de se

nador em 2003.
,

'ROMERO JDeA - O
,

Conselho de Etica também

arquivou um dos processos
contra Romero [ucá (PMDB
RR). O senador Mozarildo
Cavalcanti (PTB- RR),
inimigo político de J ucá,
pediu prazo para analisar o

processo, mas o pedido foi
recusado.A representação,
feita pelo jornalista Márcio

Accioly, acusa Jucá de ser

dono da empresa Serra Negra
Radiodifusão, com sede em

Bezerros, interior de Per

nambuco, o que é proibido
pela Constituição. .

Vendas em janeiro subiram 6,5%
'na maior expansão desde 2001

RIO DE JANEIRO - O crédito
farto garantiu um início de ano

aquecido para o comércio. O
IBGE (Institute Brasileiro de

Geografia e Estatística) divul

gou um aumento de 2,35% nas

, vendas do varejo em janeiro
ante dezembro, Ina quarto
crescimento consecutivo na

•

_ A •

comparaçao com mesantenor,

Na comparação com igual mês

de .2005, a expansão foi de

6,54%, a maior para janeiro
desde o início da série histórica
da pesquisa, em 2001.

Reinaldo Pereira, da

coordenação de serviços e

comércio do IBGE, avalia que
o setor iniciou o ano de 2006
com tendência de recuperação
e aceleração nas vendas. O
diretor-executivo da
Fecornércio-Sf Antonio
Carlos Borges, também vê um

quadro positivo e avalia que
2006 será um ano bom para o

varejo, que se beneficiará da

tranqüilidade no quadro da
sucessão presidencial, do
bom desempenho das ex

portações - que aumenta o

nível de atividade econômica
- e da maior demanda .no

mercado interno, corn

continuidade do estímulo do
crédito.

Ipereira observou que o

crédito permanece como o

principal estímulo para o

aumento das vendas do
comércio, ainda que sejam
visíveis também efeitos do
aumento da massa salarial e

do emprego sobre o setor.

Como principal exemplo, ele
cita o crescimento nas vendas
do grupo de hiper, su

permercados, produtos
alimentícios, bebidas e fumo
em janeiro (5,97% sobre
dezembro e 2,97% ante

janeiro do ano passado), que
é atribuído a "uma nova

tendência de mercado".

Wellington Salgado (PMDB
MG) e Flávio Arns (PT-PR)
que o resultado sobre o

vazamento dos dados
bancários do caseiro pode
demorar até 15 dias. Ele
acrescentou que abrirá uma

sindicância para apurar o

responsável.
"São cerca de 200 milhões

de operações diárias e centenas

de sistemas corporativos
empresariais, dos quais muito

deles ainda não 'falam' entre si.

Por isso a dificuldade de

corrseguir o resultado",
declarou. Além disso, Mattoso
disse que precisa do extrato

original de Francenildo.

O presidente da CEF
afirmou que já pediu ajuda da
CPI dos Bingos pata que

consiga o .documento. Para

Mattoso, a CEF vive uma

situação muito desagradável.
. "Nos últimos dias, estamos

sofrendo muitos ataques";
Mattoso disse ter sido pego de

surpresa pelas notícias

divulgadas na imprensa de
vazamento de sigilo bancário
do caseiro. Participam da
reunião junto com os

parlamentares oito diretores da
Caixa.

,

Para Alvaro Dias, a Caixa
está criando dificuldades para
iniciar as investigações, sem

O CORREIO DO POVO

possuir ainda o original do,
extrato; "Quinze dias é demais,

,
.

queremos que aconteça antes
. ,

disso. O presidente (da Caixa)
deveria ter comparecido
pessoalmente à redação da
revista para pedir o original",
disse o senador, referindo-seJá
.

'

Epoca, que publicou o extrato
do caseiro na sexta-feira.

Álvaro Dias defende que as �

investigações possam ser feitas
com uma cópia legítima, já que
a apresentada hoje na reuni�o
estava ilegível. Ele disse que
vai' apresentar hoje um

requerimento na CPI dos

bingos pedindo para a revista
o original do extrato.

Ministro diz que Congresso precisa "trabalhar mais"

Grupo de coordenação conclui que Palocci deve ficar

Projeto que altera lei dos crimes hediondos

BRASÍLIA - O minis tro

Luiz Marinho (Trabalho) fez
ontem duras críticas ao

Congresso pelo atraso na

votação do reajuste do salário
mínimo e informou que o

. ,

governo j a prepara uma

medida provisória para

garantir o aumento de R$ 300

para R$ 350 a partir de 1 o de
abril.

Neste ano, a pedido do

próprio Congresso o

, Executivo optou por realizar
o reajuste do mínimo por
meio de um projeto de lei, e

não por uma medida
. , . -

p r o v t s o r i a , opçao que

poderia fazer o aumento

entrar em vigor a partir da
data da publicação da MP no

"Diário Oficial".

BRASÍLIA- O grupq de

coordenação do governo reuniu

se ontem pela manhã para avaliar
a crise política envolvendo o

ministro da Fazenda, Antonio

Palocci, e concluiu que ele deve

permanecer no cargo e que a

oposição acirra a luta porque

percebeu que o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva está
consolidado como favorito na

disputa' eleitoral deste ano.

Participaram da reunião o chefes
da Casa Civil, Dilma Rousseff, e

da Secretaria-Geral da Pre
sidência da República, Luiz Dulci,
os ministros da Fazenda, Antonio

Palocci, da Integração Nacional,

BRASÍLIA- O Palácio do
Planalto encaminhou ontem ao

Congresso o projeto de lei que
altera a' lei dos crimes

hediondos .. O texto prevê que,
no caso de réus primários
condenados por crimes

•

Diante do atraso do

Congresso na votação do
•

projeto de lei, o ministro

considera que não há mais

tempo para votá-lo e decidiu
deixar a MP pronta para ser

.:

publicada no dia 29 ou 30 de

março.
Marinho também fez

ataques diretos aos

congressistas. "Está faltando
o pessoal trabalhar mais no

Congresso. Eles trabalham
bastante, mas perdem muito

tempo com assuntos que não

acrescentam valor para a

s.ociedade brasileira. Talvez
devessem observar: o Brasil

espera que o Congresso
aprove medidas importantes
como o projeto de lei do
salário mínimo, por

Ciro Gomes, e da Justiça, Márcio
Thomaz Bastos, além dos líderes
do PT, Henrique Fontana (RS),
e do governo na Câmara,
Arlindo Chinaglia (PT-SP).

"Há um movimento,
claramente da oposição, para

.

gerar um clima de instabilidade
no País", afirmou Fontana,
depois de participar da reunião.

Ele disse que a reação a isso será

expor, transparentemente, essa

intenção dos partidos da

oposição Fontana condenou

qualquer quebra de direitos
constitucionais, ao ser. ques
tionado sobre o vazamento da

quebra de sigilo bancário do

hediondos, a progressão para o
,

regime semi-aberto poderá ser

pedida com 1/3 da pena

cumprida e para liberdade
condicional, 2/3, como é

•

hoje.No caso de réu reincidente,
a condicional continua vedada.

","y
� L_ �

•

P':,,.,' '

t.�:..... Multa
.... ""
. ,

;;>: o Ibama f\1uitou ontem em R$ 1
f'r<>

�>':'� milhão a, multinacional

.:: Syngenta Seeds. O motivo
..........�

f' foram experimentos com
r- �'...

'�. produtos transgênicos a apenas
., seis quilômetros do Parque
.�. Nacional do Iguaçu, em Santa

..

Tereza do Oeste, no PRo A

empresa tem 20 dias para
recorrer da decisão. A lavoura
de soja, de 12 hectares, havia
sido embargada anteriormente
e o Ibama deve pedir à Justiça
Federal autorização para
destruí-Ia.

exemplo", afirmou.
Ele também aproveitou

para responsabilizar a

oposição pela demora. 'Talvez

estej am dispersando esforços
com assuntos que não sejam
do interesse tão real da
sociedade brasileira, como a

CPI dos Bingos, por�
exemplo" .

Para o ministro, a não

votação do mínimo vai sigo
nificar "um constrangimento
político para o Congresso".
Isso porque os deputados e

senadores haviam garantido
ao governo que teriam tempo
para aprovar o projeto sem a

necessidade de edição de uma

MP. "Nós o fizemos,
cumprimos a nossa parte",
disse.

caseiro Francenildo dos Santos

Costa, mais conhecido como

"Níldo", cujas declarações
contestam às de Palocci, de que
não teria participado de
encontros na mansão alugada por
antigos assessores da Prefeitura de
Ribeirão Preto, no interior de São
Paulo.

O ,líder dó PT na Câmara
afirmou que o ministro da
Fazenda também reprova a quebra
de direitos constitucionais e que
essa é a posição da legenda e da
bancada na Casa. "Queremos o

respeito à Constituição do País,
Temos absoluta contrariedade à

quebra do sigilo", afirmou .

O condenado poderá passar ao

regime semiaberto depois de ter

cumprido a metade da pena. A
lei também dirá que o réu precisa,

•

necessariamente, começar a
• •

cumpnr sua pena em regime
fechado.

•
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PRAZO: PRESIDENTE NORTE-AMERICANO NÃO FALA EM RETIRADA DAS TROPAS
,

•

,_. Invasão completou quatro anos e líderes

'��inda tentam justificar o conflito
'AGÊNCIA ESTADO
'; 1 '

" 'WASHINGTON!LONDRES -

"Um dia após os combates no
>

.)Iraque entrarem em seu quarto
ano, o presidente americano,

t George W. Bush, e o primeiro-
,.

,).'Ilinistro britânico, Tony Blair,
'. .

falaram à imprensa, num'
, , J

· )rsforço para justificar a guerra e

· flpresentar o que consideram

"avanços 110 país árabe.
,

'

Em entrevista coletiva

.
"

•
•

convocada de surpresa na Casa

Branca, Bush disse não acreditar
.

que esteja ocorrendo uma guerra
civil no Iraque. A declaração foi
feita dois dias depois de o ex

premier interino iraquiano Iyad
Allawi dizer que o país está

mergulhado em um conflito
civil e, que o risco de se

desintegrar.
Mas para o líder de

Washington, a situação é de

progresso, apesar dos atos.de
violência regis trados
diariamente no país. O

presidente americano destacou

que é importante que os líderes
do Iraque entendam a

importância de permanecer
unidos. Bush não fez
comentários sobre a possível,
retirada das tropas americanas

-

no pals.
Em discurso em Londres,

Blair falou sobre que a luta
contra o terrorismo e pela
democracia é sobretudo

ideológica. ''A única forma de

Chávez diz que, revolucionários conterão invasão
CARACAS, VENEZUELA - O

presidente venezuelano,
Hugo Chávez advertiu que, se

· tropas dos Estados Unidos

,invadir�m qualquer país
la tino - americano, "revolu

,
. cionários" de toda a região

".irão unir forças para combater
.' os americanos.A advertência
· ,

: de Chávez, feita num discurso

� na noite de segunda-feira,
confirmou o que muitos

presumiam na Venezuela: que
seu governo ajudaria um

,
aliado próximo, como Cuba,
numa hipotética invasão dos

. EUA. O líder venezuelano
,

,

"

·

disse que Washington "deve
ria saber que se quiser ou

algum dia decidir... invadir

qualquer de nossos países -

seja a Venezuela, Cuba, Bolí

via, El Salvador, Nicarágua,
hoje, amanhã ou no dia

seguinte - estaremos lá unindo
os revolucionários para
combater de armas 11a mão o

imperialismo americano".O

presidente venezuelano
insistiu que seu país tem de
estar preparado para enfrentar

qualquer potencial ataque
militar dos EUA.

Chávez fez o discurso no

palácio presidencial depois de
autoridades assinarem um

acordo pelo qual a Venezuela
venderá combustível em

termos preferenciais a cidades
de El Salvador governadas
pela Frente Farabundo Martí
de Libertação Nacional - um

partido político que na década
de 1980 era um grupo

guerrilheiro combatendo

tropas apoiadas pelos EUA.

Washington acusa Chávez de
estar tentando exportar sua

"revolução" socialista para

países vizinhos, o que tenderia
a desestabilizar a região .

, .

_

Israel detém supostos terroristas em Jerusalém
• •

)ERUSALtM, ISRAEL -

"

Policiais israelenses detiveram
ontem, em uma estrada que

liga Tel Aviva Jerusalém, uma

Van que transportava um

grupo de dez homens e

explosivos que seriam

"

utilizados em um ataque no

,centro de Israel, informou a

polícia. A ação acontece a

" poucos dias das eleições gerais
-

'.:
em Israel, previstas para 28 de

•

_J '.

Segundo o jornal israelense

"Haaretz", a Van- que trans

portava 5 quilos de explosivos
foi detida em Latrun, área rural
entre Tel Avive Jerusalém. Os
de homens que estavam no

veículos foram levados para

interrogatório.Entre os dez

homens, estaria um suicida que
afirmou ter entrado em Israel

por meio da fronteira com a

Cisjordânia, de acordo com a

polícia .

Segundo o porta-voz da

polícia de Jerusalém, Shmuel
Ben-Ruby, o grupo pretendia
plantar uma bomba no centro

de Israel. Fontes da segurança
israelense afirmaram que os

suspeitos carregavam um

cinto de explosivos. Am
bulâncias foram enviadas ao

local, devido ao receio de que
os o cu.p an te s da Van
tentassem detonar os

,

.

explosivos.

vencer é reconhecer que esse
,

fenômeno é uma ideologia
global; é ver todas as áreas em

que isso opera como estando

ligadas; e é derrotá-lo por meio
de valores e idéias colocadas em

oposição às dos terroristas".
O presidente americano

,

voltou a fazer acusações contra

o Irã, afirmando que os Estados
Unidos querem conversar com

o Teerã para deixar claro que as

tentativas de disseminar um

.clima de violência sectária no
,

Iraque são inaceitáveis. Bush,
disse encarar o Irã como uma
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,

,

ameaça e que os EUA suspeitam
que o país esteja usando seu

programa nuclear para
desenvolver uma bomba
atômica, o que as autoridades
, ,

Iranianas negam.
Mas o governo americano

anunciou estar aberto para

conversações com o Irã sobre,
exclusivamente, a, situação no

Iraque.
Bush realizou sua segunda

coletiva de imprensa formal
deste ano, enquanto enfrenta o

pior índice de popularidade
desde que assumiu o poder.

Espionagem militar devassou vida
, privada de 1 00 personaüdades

BUENOS AIRES, ARGENTINA
Mais de cem pastas com infor

mações confidenciais da vida
íntima - incluindo picantes
de talhes' das preferências
sexuais - dé uma centena de

personalidades da vida política,
sindical e inteléctual da

Argentina foram encontradas

pela polícia durante uma blitz
nos escritórios do Serviço de

Inteligência da Marinha na

base Almirante Zar, em Trelew,
província de Chubut, na

Patagônia. Esta é a primeira vez

que são encontradas provas
concretas da' espionagem
realizada pelas Forças Armadas
desde que estas foram

proibidas, em 1992, de praticar
tarefas de inteligência interna.
O anúncio da descoberta das

pastas com as fichas das pessoas

espionadas foi feito pelo
governador Mario Das Neves,
que afirmou que a Jus tiça
interrogará nos próximos dias
os militares envolvidos nesse

escândalo. "O que eu vi é muito

grave ... já que por causa de

informações similares muitas

pessoas foram mortas na

Argentina", disse Das Neves,
em alusão às tarefas de

inteligência que as Forças
Armadas faziam durante a

última ditadura (1976-83).
Durante esse período, ern ações
conjuntas, os serviços de

inteligência e as forças de

segurança assassinaram mais de
30 mil civis, a maioria, sem
militância política alguma.
Entre as pessoas espionadas
estava a própria ministra da
Defesa, Nilda Garré. As fichas
incluíam informações sobre
seus filhos. Informações extra

oficiais indicam que entre as

pastas estaria, a ficha do
presidente Néstor Kirchner.

A notícia teve alto impacto
no âmbito político, já que nesta

semana estão sendo realizadas
centenas de cerimônias em

todo o país para recordar os 30 .

anos do golpe militar de 1976.

Imediatamente, Garré ordenou
a remoção do terceiro homem
da hierarquia na Marinha, o

vice-almirante Eduardo Avilés
e o diretor de Inteligência
Naval, contra-almirante Pablo
Rossi.

• BREVES
NO AZERBAIJÃO'
_. Gripe aviária

,

I
, ,

,

A morte de cinco pessoas no :
,

Azerbaijão por causa da gripe :
,

aviária elevou o número de :

vttimas fatais da variedade H5N1 :
,

da doença para 103 no mundo, :
,

informou ontem a Organização .

,

Mundial da Saúde (OMS).A ,

,

organização declarou que os :

exames feitos em um laboratório :
I

no Reino Unido em amostras de ;
, .

11 pacientes do Azerbaijão ;•
deram positivos para a variedade :
H5N1 da gripe aviária. As cinco :

,

vítimas fatais estavam neste ;
,

grupo, :
,

NA CHINA
,

_. Agua ,

O presidente russo, Vladimir :
Putin, e seu colega chinês, Hu I

,

Jintao, anunciaram ontem a :
,

construção de um duto que, :
quando. pronto em cinco anos, ;

,

levará gás das ricas reservas da :
Sibéria à sedenta de energia :
economia chinesa,Mas não :

,

houve definição sobre um :
,

oleoduto disputado tanto por '

Pequim quanto por Tóquio. !
,

NA FRANÇA
_. Protesto

-

Cerca de 40 mil estudantes do
,
,
,

ensino secundário uniram-se
'

ontem aos colegas das 57 uni
versidades francesas e saíram
às ruas das principais cidades
do país para protestar contra o

Contrato Primeiro Emprego (CPE)
- lei que reduz os direitos :
trabalhistas para incentivar a :

,

contratação de jovens -, :

informaram fontes do Ministério i
,

do Interior. Na capital e região :
,

metropolitana, participaram- das :
,

manifestações 5 mil jovens. :
,

NA FRANÇA
_. Confronto
Choques violentos entre ativistas,
e policiais ocorreram no

subúrbio de Sena-Saint-Denis,
apontado como um cos mais
pobres da França e estopim, no

ano passado, de uma revolta de :

jovens desempregados que se :
alastrou por todo o país. Nos :
confrontos de ontem, três :

,

agentes ficaram feridos e 37 ;

ativistas foram detidos.Um grupo;
deles, armado de tacos de :

beisebol, dirigiram-se ao centro :
de Paris e danificaram pelo :

menos 50 veículos antes de
'

serem dispersados pelas forças:
antidistúrbio. :

•
,

.

..... .
- ..

•

,
• •

, ,

,

•

•

, \ .,

-
-
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PREVISÃO: EM 2050, DOIS BILHÕES DE PESSOAS SOFRERÃO COM A ESCASSEZ DE RECURSOS HíDRICOS

DAIANE ZANGHELINI

•

sobre o consumo. Não basta

apenas acabar com a poluição dos
mananciais de água doce, é preciso
também reduzir as perdas e

desperdícios, tanto no consumo

doméstico quanto na irrigação
agrícola e no uso empre-sarial.
Não deixar a torneira aberta ao,

escovar dentes e ao fazer a barba,
não dar descargas prolongadas, não

utilizar mangueiras para "varrer"

calçadas e quintais, manter a

. torneira fechada enquanto
ensaboa louças e panelas, não

tomar banhos demorados e

verificar instalações hidráulicas e

consertar vazamentos são medidas

simples que contribuem para a

preservação da água e possibilitam
ao consumidor uma economia

considerável de dinheiro.
Na visão do diretor-presidente

•

da Fujama (Fundação Jaraguaense
de Meio Ambiente), Leônidas

Nora, grande maioria das empresas
da região já implantou sistemas

para tratamento de efluentes e
� -

possui equipes internas de gestão
ambiental. "Há uma preocupação
cada vez maior dos empresários
com o meio-ambiente e uma

maior conscientização dos
funcionários sobre a preservação",
comenta. De acordo com o sub
coordenador de licenciamento da

Fujama, Edson Adilson Ferreira,
grande parte dos problemas de
emissão de efluentes fora dos

parâmetros permitidos ocorre em

decorrência de acidentes. Se
constatado que a poluição foi

proposital, a multa pode variar de

R$ 15 mil a R$ 30 mil.

.. Programação alusiva e projetos temáticos
marcam passagem da data no município

)ARAGUÁ DO SUL - O Dia,
,

Mundial da Agua, instituído pela
Assembléia Geral das Nações
Unidas em 1993 para ser

j comemorado em 22 de março de
cada ano, traz à sociedade um

alerta: prevê-se que, elU 2050, dois
bilhões de pessoas sofrerão com a

escassez de recursos hídricos.

Apesar dos oceanos, mares,

geleiras, neves, lagos e rios

cobrirem aproximadamente dois

terços da superfície do planeta,
dados da ONU (Organização das

Nações Unidas) mostram que

apenas 3 % de toda a água na Terra
, , .

e propna para consumo.

Cientistas calculam que o

volume total das águas é de 1,42
bilhões de quilômetros, entretan

to, 95,1% dessa extensão é com

posta por água salgada dos mares e

oceanos; além disso, 97% dos 4,9%
restantes constituem-se de água

.

doce, distribuída entre as geleiras
polares. Significa que 99,90/0 das

, águas ,s:!2 planeta .são águas "

!J salgadas �u péi-in�nént�mente
congeladas, e que o volume de água
na forma líquida, disponível para
uso, é estimado em pouco mais de
2 milhões de quilômetros. Vale
lembrar que 70% do corpo
humano é constituído por água, e

que mais da metade de todas as

espécies de animais e plantas do
mundo é aquática.

Atualmente, mais de 80 países
sofrem com a escassez, e várias

regiões brasileiras já enfrentam o '

problema. Para que a falta de água
não prejudique a vida no planeta,
" " . .. "'"

e necessaria a consciennzaçao

•

,

, '

\ '"

,

,'�::_;. 0 ' ��i

• •

- .

e .�'�
, �'.__J� """" '_ """""'''' "" � _ .'" • N <� ,,\ "",",,, "" • _

Flagra de pessoas lavando calçada com magueíra é comum

•
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Combate ao desperdício começa em casa
o consumo doméstico médio de água considerado razoável está entre 80 e

200 litros diários. Pode-se considerar que 140 litros de água por dia por
pessoa como sendo uma boa medida para o consumo consciente de água. O
site Nova Escola (www.novaescola.abril.uol.com.br) ensina um cálculo bem

simples para controlar o volume de água gasto em casa: pegue a conta
mensal e anote o volume de metros cúbicos gastos no mês. Vamos supor
que tenha sido 48m3. Muitiplique esse valor por mil para transformar .m3 em

litros: 48 x 1000 = 48.000 litros. Em seguida, divida esse total de litros pelo
,

número de pessoas que moram em sua casa, por exemplo, quatro: 48.000 : 4
= 12.000 litros por pessoa/mês. Depois, divida o resuitado por 30 dias e terá
o que cada pessoa consome por dia (no caso, 400 litros), para saber se essa

é a quantidade é adequada .

, ,

Chafariz abre Semana da Agua no município
A inauguração de um chafariz com luzes coloridas instalado sobre o pilar da

antiga Ponte Abdon Batista, no Rio Itapocu, na noite de sexta-feira, 17, foi a'

atração de abertura das atividades comemorativas à Semana da Água. O'
chafariz foi idealizado pela Fujama e o Samae (Serviço Autônomo Municipal
de Água e Esgoto) e deve funcionar até o próximo domingo, 26. De acordo
com o diretor-presidente da Fujama, a iniciativa tem como objetivo alertar

para a conservação de nossos recursos naturais. "A união da água, do pilar,
das luzes e do chafariz é para mostrar que precisamos desenvolver nossa

cidade com responsabilidade ambiental, cuitural, ecológica e turística",
explica Nora.

Os rios pedem paz
A programação da Semana da Água culmina hoje, às 8h30, com uma

manifestação de 800 estudantes 1 a a 4a série contra a poluição dos rios.
O ato acontece simultaneamente em sete pontes da cidade. De acordo
com o diretor-geral do Samae, Luís Fernando Marcolla, o lema é do
protesto é "Os rios pedem paz", que será simbolizado por duas bandeiras,
brancas (doação da Malwee Malhas), que serão penduradas nas pontes
Abdon Bátsta (Centro) e Olavo Marquardt (Baependi).,

A

Após o evento, os alunos seguem até a Praça Angelo Piazera (em caso

de chuva, no Pavilhão Municipal de Eventos), onde ocorre a entrega dos

prêmios aos vencedores do concurso fotográfico do Samae. A

apresentação de uma peça de teatro e de um número musical marcam o
,

encerramento das atividades comemorativas ao Dia Mundial da, Agua .

Amanhã também será lançado o Proeva (Programa de Educação e

Valorização da Água), que pretende conscientizar 1.360 alunos do quarto
ano do Ensino Fundamental sobre o consumo consciente da água. A

I

primeira etapa do programa iniciou no último dia 6 e se- estende até
junho, em 17 escolas municipais. A segunda etapa do projeto vai de
agosto a dezembro e acontece em outras 16 escolas.

_' -.. .. - ,
'_

-.

Fotos. alertam'sobre preservação das águas
As sete melhores fotos de cada categoria do 10 Concurso Fotográfico
Proteger a Água é Preservar a Vida, ficarão expostas no Shopping Center
Breithaupt até domingo, 26. Pràmovido pelo Samae, o concurso teve 103
inscritos e premiará com medalhas e um total de R$ 2,5 mil em dinheiro
aos classificados até o terceiro lugar.
O prêmio em dinheiro na categoria profissional é de R$ 600,00 para o

primeiro lugar, R$ 400,00 e R$ 200,00 aos classificados na segunda e

terceira posições, respectivamente. Na amadora, o vencedor leva R$
400,00, o segundo colocado fica com R$ 300,00 e o terceiro recebe R$
150,00, enquanto que na estudantil os valores são de R$ 200,00, R$ 150,00
e R$ 100,00, pela ordem, aos três primeiros.

,

Passeata pelo Dia Mundial da Agua
,

Amanhã a escola Anna Towe Nagel, no Agua Verde, realizará uma

passeata pelas ruas do bairro, às 8h e às 15h40. O objetivo é sensibilizar a

comunidade para o uso racional da água potável. Os alunos distribuirão (no
calçadão do centro e na passeata) saquinhos de lixo para câmbio do carro
com informações sobre a água potável.

• CINEMA hoje e arnanh'a

Projeto Microb\acias 2
o Programa de Recuperação Ambiental e de Apoio ao Pequeno Produtor
Rural (Prapem/Microbacias 2), realizado em Jaraguá do Sul desde julho
passado, já atendeu 50 famílias da 'área rural com a instalação de fossas

I

sépticas para tratar a água a ser despejada no rio. O projeto acontece a nível
estadual desde 2002 e abrangerá 800 microbacias hidrográficas, de 293
municípios. Em Jaraguá do Sul, o Microbacias 2 deve atender 500 famílias

•

rurais. O investimento é do Govemo do Estado e conta com o apoio
financeiro do Bird (Banco Intemacional para Reconstrução e

Desenvolvimento) .

Projeto Rios Limpos -

uma confluência ambiental
Parceria entre a Fujama, Condec (Conselho de Defesa Civil), empresas do

município, clube de motociclismo Bicho da Lama, clubes de canoagem de

Jaraguá do Sul, Guaramirim e Schroeder visa limpar os rios Da Luz, Itapocu,
Jaraguá e Itapúcuzinho. O projeto acontece no decorrer do ano, com o auxílio
das Associações de Bairros, escolas e a corrunldade.

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

1

D

,

Fora de Rumo
14h15 - 16h30 -19h30 - 21h15

8

Orgulho e Preconceito
14h30 - 17hOO

R

2
A Caverna
19h30 - 21 h30

• 8

O 801 de Cada Manhã
14h45 - 17h15 _ 19h15 - 21h20

3

,

r

",: -
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• LINHA DE FUNDO COMPETiÇÃO: VICE-PREFEITA QUER O TíTULO GERAL
•

•Estatísticas
O responsável pelo site do Juventus, Henrique Porto, fez um

levantamento dos quase três anos do técnico Itamar Schulle no

comando do tricolor. E o retrospecto é de dar inveja a qualquer .

comandante 'de equipe grande. Em 74 jogos liderados pelo'
"Chefe", foram 37 vitórias (50%), 19 empates (25,7%) e 18
derrotas (24,3%). Ter 50% em vitórias é um dado que demonstra

competência do treinador. Outro dado interessante é que, nas

três competições que Itamar dirigiu o clube, teve apenas duas
derrotas! em casa. No ano passado perdeu para o Guarani por
2x1 e, em 2006, para o Brusque por 3x1. No João Marcatto
foram 28 vitórias e sete empates, além das duas derrotas. Fora

.f de casa foram nove vitórias, 12 empates e 16 derrotas.
-,'

....

· ..

•

II CCP OLESCI
,....-- Presidente: Rosemeire Vasel•

•
,

· , Vice-presidente: Sandro Moretti
Coordenador: Jean Leutprecht

,

Tesoureiro: Nirton Hanernann
Secretário Executivo: Samuel Lopes
Comissão de abertura,•

premiação e encerramento:

I
r
�

, '-

Ana Lúcia de Lima Santos
.-

• I

Em segundo
A ciclista jaraguaense Paola
Hackbarth (Malwee Malhas)
ficou em segundo lugar na 2a

Etapa do Ranking Catarinense
de Mountain Bike. A prova foi

disputada no sábaõo, em

Ibirama. Foram 27 quilômetros
nas trilhas do interior do

município. Paola disse que
agora buscará a recuperação
nas duas próximas etapas que
acontecem dias 21 e 22 de
abril em Chapecó e Joaçaba,
respectivamente.

Master
o Esporte Clube Internacional
Master, de Jaraguá do Sul, já
realizou seis amistosos neste
ano e está invicto. Foram cinco
vitórias e um empate,
curiosamente, na única partida
disputada em casa, A maior

goleada foi em cima do Estiva,
de Navegantes, por 9x2. Clubes

. de Master têm por objetivo o

congraçamento entre equipes,
usando o futebol. A última

partida do Internacional foi no dia
18, contra o Avaí, em Joinville,
com vitória por 6x2.

Alcioni Canutto
.,

Comissão técnica e assessoria CCO:
Ronaldo Raulino

· ,
., ,
· _.

Cláudio Tubbs·

I
-

, -

Comissão de alojamentos e apoio:
Gilberto LombardirDO AMQA I 1010

JAQAGUÁ' Valdir Amorim da SilvaJ.:
'

Comissão de comunicação social:
Patrícia Gabriela da Silva

. ,

•

I
•

o •

.

eco da Olese foi apresentada ontem e se reunirá na semana que vem para definir estratégias Henrique Porto
· .

,
- Comissão e eventos:

Clóvis Henrique Duarte de Souza
Jorge Luiz da Silva Souza
Comissão de hospedagem,
transporte e alÍmentação:
Christiano Machado
Fenisio Pires Júnior
Comissão de obras e manuten�ão:
Lauro Letzow
Nilton Santo Fernandes
Comissão de planejamento
e marketing:
Alessandro Martins
Márcio Maluta
Comissão de recepção
das delegações:
Franciele Bertoli Mendes

. ,. .

d

JULIMAR PIVATTO (Olimpíada Estudantil de Santa

Catarina) acontecerá de 14 a 22
de julho, em Jaraguá do Sul, e

envolve atletas até 16 anos.

A comissão deve se reunir,
pela primeira vez,' na próxima
semana, para definir as primeiras
ações. Rosemeire disse que quer
envolver todos os setores da

sociedade, como comércio,
ginásios, escolas, hotéis, clubes e

associações, para dar uma boa

receptividade aos participantes.
"Será também uma prévia do que
será os Jasc no ano que vem",
comentou..

A previsão é receber cerca de
3.300 atletas e mil dirigentes de
80 cidades catarinenses. As
modalidades serão divididas em

12 locais diferentes de

competição. A direção de
rendimento da FME já deixou
claro que Jaraguá do Sul vai brigar
pelo título geral da competição.

-

.
NOVA DIREÇAO - Como

Leutprecht reassumiu a con

dição de vereador, o novo

presidente da FME (Fundação
Municipal de Esportes) de

Jaraguá do Sul é Ademar

Saganski, o Mazinho. Segundo
ele, a intenção é dar con

tinuidade ao trabalho, até

mesmo porque Leutprecht deve
voltar ao comando da entidade
no começo de abril. Enquanto
isso, Mazinho acumula a função
de presidente e diretor de
rendimento da FME.

'". .

••

\ ,

, .

.... lista divulgada
ontem vai integrar
vários setores
da sociedade

.' .

v

,
.'
j .

Escalada
Dois jaraguaenses se deram
bem na 1 a Etapa do Ranking
Catarinense de Escalada

Esportiva, que aconteceu no

'sábado, em Campo Alegre.
Jean Garcia ficou em 30 lugar

"

na master masculino e

Verônica Paciello (Academia
Corpo e Mente) terminou em

segundo na master feminino.
A próxima etapa será nos dias
6 e 7 de maio em Balneário
Camboriú.

Varzeano
Ontem à noite, no Restaurante
Mime, aconteceu o lançamento
oficial do 240 Campeonato
Varzeano - Troféu Raul Valdir
Rodrigues. Aproveitando a deixa,
a FME lançou também o site da

competição, que terá

atualizaçôes freqüentes sobre a

competição e também um pouco
da sua hist.Ória. E só acessar

www.fmejaraguadosul.com.br/
varzeano.

JAl{AGUÁ DO SUL - A

promessa de envolver vários

setores da sociedade na coorde-
,

nação da Olesc foi cumprida. A
frente da CCO (Comissão
Central Organizadora) da

\

competição está a vice-prefeita
•

Rosemeire Vasel que, durante a

coletiva que divulgou a lista

ontem, enfatizou justamente a

questão de envolver a cidade no

clima da disputa. A Olesc

Fldells Nicoluzz:
Comissão de saúde:
Soraia Mueller
Alessandra Lopes da Silva
Comissão de segurança:
Major Rogério Kumlehn

, �
Capitão Daniel Espírito Santo Júnior

'

Comissão de urbanismo:
Mara Bini Prada
Isabel Yamada,

� L- � �
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Começou a .seçunda fase do
Torneio Aberto de Verão

,
•

Jaraguaense fica em primeiro'
na Copa Brasil de Canoagem

Autuori alega compromisso
ético para ficar no Japão

•

DIVULGAÇÃO
SCHROEDER - Das 27 equipes

que começaram a disputa ontem,

apenas 12 continuam na briga
pelo título do 13° Torneio de Verão
Aberto de Futsal de Schroeder. A

segunda fase da competição
- -.

,. A

começou ontem a notte, com tres

jogos: ADCNídeo Mallia x DME

. Massaranduba.Happy Pneus, Tio

:. Patinhas/Roauto x Dom Costa e

Cargo Brasil x Belmec. Até o

fechamento desta edição, as

partidas não haviam terminado.
Os 12 times estão divididos em

Happy PIleus.
.

Os jogosda segunda fase
RIo DE JANEIRO (RJ) - Mais

do que a negativa dos dirigentes
japoneses em liberá-lo do Kashima

Antlers, um compromisso ético

com o técnico do Japão, Zico, é o

que separa Paulo Autuori do
Corinthians. O treinador,

,

inclusive, tentou não dar pistas
sobre sua vontade de comandar o

Corinthians, mas na segunda
feira à noite admitiu não temer ser

hostilizado pela torcida corintiana

por ter saído do Brasil após uma

passagem vitoriosa pelo São Paulo.
Autuori manteve seu discurso

de que por pregar a ética no futebol
não poderia -simplesrnente
"rasgar" o contrato de um ano -

• com opção de renovação por mais

um - assinado com o Kashima
Antlers no final de 2005. Mas
COlltOU já ter procurado a diretoria
do time japonês para conversar.

sobre o assunto. "A.o surgir esse

comentário de que eu estaria indo

para o Corinthians procurei os

dirigentes e perguntei se havia algo.
Eles disseram não saber de nada",
afirmou Autuori, por telefone.

, "Então, como ninguém do
Corinthians me procurou e acho

,

difícil ser liberado pelo clube,
acredito que nada mudará".

Apesar de mostrar-se cético

quanto a sua liberação pelo
Kashima Antlers, Autuori deixou
claro que se o clube aceitar a

.. .... "

proposta corintiana nao tera

receio em aceitar retornar ao

Brasil. "A.té porque, se os japonese .

me liberarem é sinal de que estão '

mais interessados no dinheiro"
ressaltou.

E quem poderá decidir \
questão a favor do Corinthians i

.

Zico, que com seu prestígio no

clube japonês indicou Autuori

'para comandá-lo, logo após
trajetória vitoriosa no São Paulo
No Brasil, o Corinthians ve

negociando com Antônio Simões -

que, além de representar �
Kashima Antlers, é advogado
particular do técnico do Japão,

Essa estreita relação com Zic1
foi o que impediu Autuori de S1l

mobilizar para sair do Kashím

Antlers, onde em quatro jogo.
conquistou duas vitórias, un

empate e uma derrota. Ao se

questionado se o temor em sei

hostilizado no Corinthians pelo
títulos de tricampeão da Copa

'

Libertadores e do Mundial de
_ Clubes da Fifa pelo São Paulo, seria, .,

outro empecilho para seu retoma

o técnico foi claro ao frisar nãose
.

este um obstáculo.
"Não vou falar sobre hipótese.'

Mas, quem está envolvido nm
futebol brasileiro sabe que o

.
'

li.

torcedor age com emoção. :

destacou Autuori. "A pressão e

algo que não me preocupa. Só a '

minha consciência me íncomcd
e não agirei contra ela". (AE)

,

acontecem as terças e sextas-

feiras, sempre a partirdas 19h15,
no Ginásio de Esportes Alfredo
Pasold. Até o momento, o

artilheiro da competição é

Clayton Capanema, da Corema

co, com 15 gols marcados. Na

primeira fase foram marcados
407 gols em 44 partidas, o que dá
.a média de 9,2 por jogo. Os

próximos jogos da competição,
são: 24/03 -Dom Costa x Brayer/
Corupá, Malvinas x Kiferro e

Belmec x Malwee Juvenil; 28/03
- Malwee Juvenil x Cargo Brasil,
Malvinas x Core-maco e Massa

randuba/Happy Pneus x Franca

Calçados; 31/03 - Franca Calça
dos x ADCNídeo Mania, Core
maco x Kiferro e Brayer/Corupá

'

x Tio Patinhas/Roauto. A
semifinal está marcada para o dia
4 de abril e a final será no dia 7.

I
i
•

quatro chaves de três. Passa para a

I' 'semifinal apenas o primeiro
I colocado de cada grupo. As chaves

estão assim divididas: G - Calhas

Brayer/FME Corupá, Restaurante
Tio Patinhas/Roauto Veículos e

Dom Costa; H - Coremaco,
Kiferro e Malvinas; I - Malwee

Juvenil, Cargo Brasil e Belmec; J -

Franca Calçados, ADCNídeo
.

Mania e DME Massaranduba/

André Bertling ficou em terceiro lugar na C 1 Sênior Principal

JARAGUÁ 00 SUL - Três atletas Pietro, que se queixou da falta de
da região participaram, no fim de apoio. "Tenho que viajar para as

semana da 1 "Etapa da Copa Brasil competições pedindo dinheiro
de Canoagem Slalom, que dos parentes. Estou com medo
aconteceu em Itapira (SP). O de não conseguir apoio para
melhor resultado veio com o continuar competindo",
jaraguaense Pietro Giuliano desabafou.'

Caglioni, que ficou em primeiro A modalidade do Slalom

lugar na categoria K1 Sênior. Já o consiste em descer urn rio de
canoísta da Ascan, de Schroeder corredeiras coín' balizas
André Fernando Bertling, ficou

I

suspensas por arame, onde o

ern terceiro lugar na Cl Sênior atleta deve passar por dentro das

Principal, ficando atrás apenas de balizas (que variam entre 18 e

dois representantes da Seleção 22). Vence quem fizer o menos

Brasileira. tempo no percurso. Se o canoísta

O terceiro representante, bater na baliza, soma dois
Pedro Paulo Barzenski, de J araguá segundos e, se passar por fora,
do Sul, ficou em décimo lugar. Ele acresce 50 segundos no seu

tinha condições de terminar em tempo. A próxima etapa da
uma boa posição, mas não foi feliz competição será 110S dias 8 e 9 de
na sua primeira descida", disse abril.

,

,

I
I

Atendimentos diários

275-1144
Totalmente gratuIto

. A linha da vida e sigiloso.
. Nos momentos de angústia, triste%a e desespero;

Quopdo a vida parece não ter mais sentido,
liGUE!! DESAS,.FE!!!

Programa
•

-

Atendimento: Telefone das 11:00 às 23:00h I Pessoal das 11:00 às 22:00
Rua Antonio Cunha. 160 - Sala 09 (Piso Superror Rodoviária)

Jsraouá do Sul - Santa Catarina
•
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HÁBITOS: FALTA DE EXERCíCIO FíSICO E ALIMENTOS CALÓRICOS SÃO OS VILÕES
-

KELLY ERDMANN

.... "Pacientes entre 1 O e

;12 doze anos com

_problemas de sobrepeso
-é normal", diz médico

}ARAGUÁ DO SUL - As

mudanças de hábitos vêem
causando problemas sérios à

saúde das crianças. A obesidade

-infantiljá atinge cerca de 10% da

população brasileira e os casos

considerados graves se tornam

cada dia mais comUI1S em

.consultóríos médicos.

Segundo estatísticas apre
sentadas durante o último

Congresso Internacional para o

estudo da Obesidade, o número

de brasileiros com sobrepeso
aumentou 53% entre 1974 e

1989. Se continuar neste ritmo,
especialistas dizem que até a

metade do terceiro milênio toda
a população do Brasil será

considerada obesa.
O problema está diretamente

•

•

ligado aos crescentes casos regis
trados em crianças. De acordo
com o médico endocrinologista
Cleverson Schmelzer, atender

pacientes entre dez e 12 anos é

rotineiro em seu consultório.
Para ele, as facilidades do

mundo moderno são os maiores

problemas. O médico diz que a

falta de exercícios físicos somada à

ingestão de alimentos calóricos
resulta em estatísticas alarmantes.

Além disso, o pouco cuidado

logo nos primeiros anos de vida
de uma criança pode influenciar
um futuro sobrepeso. A adição de
acúcar em mamadeiras, o con-

o

sumo de comidas rápidas (fast
food) e de alimentos indus-'
trializados com alto teor de sal são

alguns dos vilões.
Com cerca de 20kg a mais do

que o recomendado, Bruna
Carolina Correia, de dez anos,

conhece bem estas

recomendações médicas. A
menina diz que "briga com a

balança" desde o início da vida.
O medo de desenvolver a

diabetes fez Bruna diminuir o

conslimo de doces. Para evitar o

•

•

•

•

1

"
• •

•

•

w'

•

1

t
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Bruna luta contra balanca, a menina está 20 Kg acima do peso ideal
o

aumento de peso da filha, Marlise

Meiring Correia, reduziu a quan
tidade de comida oferecida em

cada refeição. A atividade física

também se tomou cotidiana para
a criança, que procura caminhar

pelo menos um quilômetro todos
.

os finais de tarde.

O PRECONCEITO
Assim como Bruna, a. adolescente Franciane de Souza também está
acima do peso ideal. Atualmente com 15 anos e 104kg, ela explica

.

que sofre com o preconceito e até deixou de participar de uma

viagem de formatura por causa disso.
Quando é convidada para festas e passeios, costuma não ir. A
dificuldade de comprar roupas novas é outro problema. Segundo' I

Franciane são poucas as lojas que têm numerações adequadas.

'.

Duas mil crianças estão sem vaga nos Centros de Educação Infantil
. }ARAGUÁ DO SUL - A falta de

vagas está deixando certa de duas
mil crianças fora dos Centros de

Educação Infantil no município.
Em 2006, a administração pública

. planeja diminuir este número com

a construção e ampliação de
creches, mas pelo menos 1500
ainda devem ficar sem freqüentar
os educandários.

O secretário municipal de

Educação, Anésio Alexandre, diz

que três bairros recebem seus

próprios Centros até o final do
ano. A construção de urna creche
no Rio da Luz deve terminar em

julho e atenderá 80 crianças. Em

parceira com o Sesi-Fiesc, 250

vagas serão abertas na Ilha da

Figueira.

ENSINO FUNDAMENTAL
Na próxima semana a Emef Max Schubert, no Bairro Baependi, inaugura
duas novas salas de aula, e passará a atender pelo menos mais 60 estudan
tes. Já o Centro de Educação Infantil Estrada Nova passa por ampliação. As
reformas continuam em outras duas escolas jaraguaenses. A abertura das

licitações para obras na EEM Francisco de Paula e Ribeirão Molha acontece
dia 24 de março. A primeira será beneficiada com 251 m2 adicionais e

141 m2' reformados, que devem somar R$ 250 mil em investimentos. A

outra, precisará de R$ 600 mil para a ampliação de 404m2 e reparos.

Imprudência no trânsito provoca dois acidentes na BR 280

}ARAGUÁ DO SUL - Dois
acidentes de moto agitaram a

.

tarde de ontem, no Bairro
Nereu Ramos. O primeiro
aconteceu no km 76,4 da BR-
280 e envolveu o motorista

Ivaldo Klegin, 31 anos, que
3 conduzia o caminhão Mercedes!
Benz placas. MDA4822, de

Jaraguá do Sul, e o desempregado
Valdomiro Valdir de Castro, 19,
que dirigia a motocicleta
Honda/CG 150 Titan, de

Corupá.
Segundo o Núcleo de

Operações da Polícia
Rodoviária Federal, os dois
motoristas invadiram pistas

, .

contranas ao mesmo tempo e

colidiram. O motorista do
caminhão saiu ileso e o

condutor da moto sofreu
ferimentos leves, sendo

_atendido
.

no Hospital e

Maternidade São José e liberado
logo em seguida. Já a jovem que
estava de carona na

motocicleta, Charlene Tami,
24, desempregada, sofreu
fraturas graves na perna e passou

por cirurgia no Hospital e

\

CESAR JUNKES

•

;,;"

Motorista da Honda teria invedido pista contrária e colidido com caminhão na BR 280 ontem

Maternidade São José, mas passa
bem.

Logo em seguida, poucos
metros antes, no krn 75 da
mesma rodovia, o motoboy
Jefferson Goedert, 23, caiu ern

um barranco ao perder o con

trole da motocicleta Honda/CG
,

125 Titan, placas MBN0651, de

Jaraguá do Sul. O acidente
aconteceu antes do motobov .

entrar na rotatória que dá

acesso ao bairro. De acordo com

a PRF, ele caiu do barranco, mas

sofreu apenas ferimentos leves
e foi atendido no Pronto
Socorro do Hospital e Materni
dade São José. (Daiane Zanghelini)

•

Ser criança a vida inteira é o

sonho de muitos pequenos
}ARAGUÁ DO SUL - No

Dia Mundial da Infância,
comemorado ontem (21 de

março}, o sonho de per
manecer criança pelo resto da
vida e ser como "Peter Pan"
domina as falas de meninos e

meninas. O medo das

responsabilidades é o principal
motivo para as conclusões
lúdicas daqueles que têm entre

sete e dez anos.

Para os amigos Camila
Wendorff e Rafael Paupitz,
ambos com oito anos, ser

adulto é sinônimo de

independência. Além disso,
quando chegarem aos 20 anos,

,

por exemplo, terão que
"estudar coisas difíceis na

faculdade" .

A falta de tempo para
brincadeiras infantis corno

"pega pega" e "esconde
esconde" deixa Natália Santos

Monteiro, de sete anos, com

olhar nostálgico. Ela diz que

porque os adultos têm que ficar
trabalhando" .

Já o pré-adolescente
Gustavo J ungton, 11, lembra
que em breve sentirá falta
desses passatempos. Mas, quer
ter 20 anos logo para 'que seus

pais o deixem freqüentar festas.
O sonho de ser mecânico ou

tecelão deixa Patrick Luan
Bussolaro, nove anos, em dúvida

quanto ao desejo de continuar

brincando com a irmã .. O
menino também enfatiza que

gostaria de estar com 37 anos

para ter UIU filho e passar seu

tempo com ele.
A educadora Salma Regina

Cardoso Machado explica que
estes pensamentos são comuns

nas crianças, principalmente
naquelas que têm acesso à

escola. Ela acrescenta

lembrando que seu filho de 13
anos costuma ser saudosista em

relação à infância. Para o

adolescente a maior tristeza é
deixar de ser criança.

" .

quer ser criança para sempre
\\ .

DANIEL NEVES

Patrick tem dúvidas, mas diz que já gostaria de ter filhos

ti OCORRÊNCIAS POLICIAIS

Tentativa de roubo
A polícia foi chamada na noite de segunda-feira, em uma casa no

Município de Schroeder, onde N.O. 44 anos, tentou roubar a carteira
do Sr. J.A. 46 anos, mas foi impedido por outro homem L.R.C. 34
anos, que durante a luta corporal golpeou o bandido com uma faca,
causando um corte leve. O bandido estava com Mandado de Prisão
e já tinha passagem por homicídio, ele foi levado à Delegacia e

atendido pelos bombeiros.
.

Arrombado
Foi arrombado o carro Fiat
Uno, na Av. Marechal
Deodoro da Fonseca, Centro,
segunda-feira à tarde, e

roubado do seu interior um

aparelho de CO da marca J.VC.

Trânsito
Morreu atropelado na

madrugada de segunda-feira,
o operador de qulncho J.Z.B.
44 anos, ele estava
trabalhando às margens da
BR 470 em Agronõmica,

j quando foi atingido por um
• caminhão desgovernado. O

motorista do caminhão fugiu
sem prestar socorro. Outros
dois jovens que estavam no

local ficaram feridos e

permanecem internados.

. Apreensão
de droga
Presos em flagrante dois
jovens que transportavam
5.200g de maconha, na BR
153 em Água Doce-SC na

noite de segunda-feira, eles
eram passageiros do ônibus
da empresa Reunidas.
Também foi encontrada com

eles uma Pistola Beretta
calibre 6,35.

Acidente
Acidente envolvendo moto e

carro deixou um ferido na tarde
de segunda-feira, na Av.
Marechal Deodoro da Fonseca.
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Planejamento não é o Exibido no Fantástico, na noite do Depois de queimar Apesa� de ter ficado balançado I> GLOBO - 18H
forte do SBT. último domingo, o documentário o vestido de noiva, com a "cantada" que recebeu Sinhá MoçaHermano Henning Falcão Meninos do Tráfico no ano passado, • do diretor- Maurício Farias, para Ricardo pede para pegar na mão de Ana,

: registrou 37 pontos no Ibope.A Jennifer Aniston foi uma participação especial emvoltou domingo de afirmando que foi Rodolfo quem mandou. .

férias e ontem -veja aUdiência foi a segunda maior do parar numa casa de A Grande Família, O Filme, Rodolfo diz a Fontes que não agüenta
carldade. A atriz mais fingir que concorda com o ponto de

bem- já estreou no · programa no ano, perdendo apenas Tony Ramos acha quase.

vista do Barão. Fulgêncio fica cego ejuntou o que restavacomando do "Jornal .... para a edição que mostrava os impossível participar das enlouquece. Coutinho anuncia que .

do SBT-Edição ) shows do Rolling Stones e U2, em do guarda-roupa de filmagens por causa das alforriou todos os seus escravos. Dimas
Brad Pitt e doou para

·

19 de fevereiro.Meninos do Tráfico' gravações de Belíssima. O , diz que aquilo iniciará uma guerra em
Manhã".O jornal

,
•

Araruna. o Barão fica furioso ao saber da
mostra a realidade das crianças e longa retratará na telona oregional, que havia atitude de Coutinho. Rodolfo dá um beijo •

sido planejado para adolescentes-favelados, logo cedo , cotidiano da família de Lineu, em Sinhá Moça. Inez não entende por

iniciados no mundo das drogas e continua dando o Nenê e seus vizinhos, que Ricardo insiste em noivar com Ana
ele, ainda deve sair. no lugar de Rodolfo. Sinhá Moça fica

·

do crime. O vídeo chegou a troco no ex-marido •

Mas Silvio Santos vai personagens mais que muito perturbada com Rodolfo e se faz
e ainda faz suaemocionar Viviane Senna, conhecidos do público, por

,

de ofendida. Ele diz que a ama.escolher outro
,

presidente do Instituto Ayrton parte para um causa do seriado da tevê que
r:

apresentador para
I

mundo melhor.
,

.

Senna e irmã do saudoso piloto de entra no sexto ano de sucesso I> GLOBO - i9H ,

comandá-lo.
Fórmula 1. Quanta bondade! consecutivo.

,

Bang Bang
"�o

,
-

,

Úrsula visita Catty, que a manda embora
quando ela fala de Penny Lane. Todos se

•

encantam com o casamento de Yoko e

Harold. Vegas mostra a Bullock as "

escrituras originais das terras que tomou
e conta que foram roubadas por Ben.
Conta também que Ben voltou para
Albuquerque por causa de um importante
homem rico. Ben abraça Bullock e o

chama de pai. Ursula tenta impedir o

casamento sem sucesso. Penny Lane diz
que odeia Neon, mas elea abraça.
Bullock não acredita em Ben e manca
que ele diga a verdade. Ben mente que
roubou os documentos para impedir Jeff
de chantagear Bullock. Bullock guarda os

papéis no cofre. Diana permanece fria
com Ben. Baiana pega o buquê da noiva.

,

Rush a pede em casamento. Lucas tira
Diana para dançar e Ben fica injuriado.
Fax passa informaçõe_s sobre Vegas para
Ben. Ben vai embora. Ben acusa Vegas
de ter matado o marido e manca que ela
pare de persegui-lo. Diana joga pôquer
com as Naides e Calamity. Ben aguarda
Diana em casa. Harold briga com Bob.
Ben avisa a Mercedita que nunca mais
vai correr atrás de Diana.

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
FOTO ALIANÇA

Janta Italiana
O Círculo Italiano de Jaraguá do Sul,
realiza no próximo dia 31 de março, o

primeiro jantar típico da agremiação. O
evento começa às 20hs, na Sede Social.Os

.ingressos podem ser adquiridos
antecipadamente no valor de R$ 12,50,
crianças de 5 a 10 anos pagam R$ 5.

Palestra
Associação Brasileira de Recursos
Humanos traz à Blumenau o palestrante
Steven Dubner. O professor Steven

apresenta o tema "Não sabendo que era

impossível, ele foi lá e fez", no dia 27 de

março, segunda-feira, às 19h, no Grande
Hotel.Durante a palestra, é traçado um

paralelo com o esporte adaptado para
deficientes físicos e o desafio dos

negóciós, estratégia, gerenciamento de

dificuldades, superação e trabalho em

equipe.Informações pelo telefone (47)
.

3322-4481 ou (47) 3331-4436.

Sobre o palestrante
Steven Dubner tem 44 anos, é formado em

Educação Física e se especializou em

esporte para as pessoas portadoras de
deficiência no Brasil e nos Estados
Unidos. Dubner é urn dos fundadores da
ADD (Associação Desportiva para
Deficientes) e coordenador geral da

instituição. O professor foi técnico da

seleção brasileira masculina de basquete
em cadeira de rodas, trabalhou e competiu
em diversos países da América, Europa,
, , .

Asia e Africa. Atuou também junto ao

Comitê Paraolímpico Brasileiro e na

Confederação Brasileira de Basquete em

Cadeira de Rodas.

,

mil HOROSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4 •

Estava difícil sair da cama hoje? À medida que
você segue pelo dia, pode se dar conta que
acordar foi apenas metade da batalha. Uma
reviravolta espontânea, porém, o leva para uma

nova e fresca direção. Aquela pessoa
interessantíssima lhe deixou rodando feliz na

porta giratória? Não pense demais a respeito,
abra-se para novidades.

,

Touro 21/4 a 20/5
Claro, você não está muito a fim dê toda essa

agitação rolando ao seu redor. Pra você, que
normalmente faz o tipo low-profile, nada mais
estratégico que sair de cena e cuidar de seus

assuntos pessoais. A Lua fica fora de curso até
metade da tarde e lidar com negócios e

assemelhados poderá ser perda de tempo.
Reuniõe$? Só amanhã ou na tardinha. . l

Gêmeos 21/5 a 20/6
Tudo leva a crer que seu dia será cheio e você
vai estar duplamante ocupado com tarefas,
andanças e reuniões. Normal, não? Com
certeza você vai dar conta do recado,
especialmente se concentrar as atividades mais

importantes na segunda parte da tarde. Antes
disso, arranje um tempo para fazer uns ajustes
de rota e só então mande bala.

A bela Nádia Hermann e Volnei Rozza estão radiantes de alegria. Os pombinhos oficializaram a

união no último final de semana na Igreja Senhor Bom Jesus, de Guaramirim. Após a cerimônia,
os convidados foram recepcionados no Parque de Exposições. Felicidades ao casal

,

Fernie

•

r

11 PARABENSI
Aniversariantes do dia

Ivolnei Lombardi

Fabio Formante

Moacir Kuhn

Wilson Dalpiaz
Deise Lais Muller

Samara Boschammer

Ricardo Chaves

Cleber Saade

Amasilda M. L.,

Leitempergher
Dirceu Leithold

Amauri Kuhnen

Cristhian Radunz

Neuza Tiechantcoski

Joice da Silva

Evanelde Mayer Hoegen
Daniel Hoegen

. Dorival Coelho

Ivolnei Lombardi

Mareio Samir Franzner

Iraci J. Fischer

Lílian B. Giovanella
,

,

Será realizada hoje no Big Bowlling, em Joinville, a etapa regional do Festival da Música e da Integração
Catarinense . Estão concorrendo 15 músicas pré-selecionadas de um total de 80 concorrentes inicialmente inscritos

para o evento. Após a etapa competitiva, que começa às 20 horas, a noite musical será encerrada pelo show da
banda catarinense Dazaranha, grupo conhecido pelo sucesso "Vagabundo Confesso" .

Câncer 21/6 a 21/7
Mal abriu os olhos pela manhã e sua parabólica
captou energias estranhas? Não se assuste,
tudo pode ser mudado. Se você não ficar
remoendo pensamentos esquisitos nem

sofrendo por pequenas decepções, hoje
mesmo poderá desfrutar bons momentos ao

lado das pessoas que admira. Ponha a cabeça
pra fora d'água, abandone velhos hábitos.

Leão 22/7 a 22/8
Ninguém tem a intenção de pisar no seu calo o

tempo inteiro, guarde as garras em suas

patinhas fofas e relaxe, leãozinho. As atitudes
abertas dão espaço para alegrias que podem
muito bem lhe deixar ainda mais vigoroso. O

negócio é dar passagem para.o novo e apostar
no otimismo ... Pode sair algo (ou alguém) lindo
de dentro da caixa de surpresas!

Virgem 23/8 a 22/9
Nem é preciso avisá-lo que a Lua está Fora de
Curso até metade da tarde, afinal virginianos
são os primeiros a se organizar. Não dá pra
ficar esperando pelos outros, que estarão
enrolados em seus problemas. Eles podem
esquecer aquela combinação, não aparecer na

hora marcada ... Sem estresse, guarde suas

energias para uma noite que promete.

Libra 23/9 a 22/10
Um "ex" voltando para assombrá-lo, depois,
sem mais aquela, seu chefe começa a falar em

gente que você nem quer lembrar que existe ...

Você decididamente não precisa disso. Calma,
já vai passar. Enquanto isso, ligue o piloto
automático e desligue a escuta para o que não
lhe aprazo Lá pelo meio da tarde já dá pra liberar
novamente as energias e emoções.

Escorpião 23/10 a 21/11
Um simples comentário pode tirar você do
sério? Sendo de propósito ou não, não pire na

batatinha. Mostre que você não gostou, mas

tente não exagerar. O dia pode começar meio

esquisito, mas antes do fim da tarde vem toda
uma nova energia. Pegue leve e organize suas

idéias. Pequenas saias justas podem se

transformar em grandes emoções ...

Sagitário 22/11 a 21/12
Não adianta bater os cascos no chão. Iras
centáuricas não irão resolver nada agora. Ok,
as pessoas não estão fazendo o que você quer
(mesmo com seus métodos nada sutis de

I conseguir as coisas), mas não se distraia com

a incompetência alheia. Use o início do dia

para preparar o cam pinho e abrir caminhos e

parta para ação depois do meio da tarde.

Capricórnio 23/9 a 22/10
Dá impressão que está perdendo a piada? Você
fala super sério e os outros parecem achar que
você está brincando.· Alivie um pouco, ninguém

-

disse que você tinha que ser o único adulto

responsável no pedaço. Vá tocando em frente e

deixe esse dia de Lua Fora de Curso passar,
sem esperar grandes resultados. Às 16h1 Omin
tudo entra em curso novamente.

Aquário 21/1 a 18/2
Qual é a parte que você não está entendendo?

Faça suas perguntas. Mas não espere achar as

respostas facilmente. Dias de Lua Fora de
Curso podem ser especialmente vagos e .

confusos. As perspectivas não estão claras,
nem parecem simples. Perto do final da tarde,
tudo melhora. Anote suas dúvidas e deixe para
agir quando o cosmos estiver mais organizado.

Peixes 19/2 a 19/3
Sonhos estranhos e mudanças sutis de humor
têm deixado sua imaginação a mil? Muita

informação, muita emoção misturada, você
nem sabe pra que lado ir primeiro ... Não pire:
aproveite a manhã e o início da tarde para
organizar seu festival de idéias e depois faça
bom uso delas. Pra terminar bem o dia, que tal
um jantarzinho especial com seu amor?

� GLOBO - 21 f1

'Belíssima
André garante aos membros da diretoria I
que vai firmar um acordo com uma

acionista, que vai possibilitar que todas
as decisões .deles sejam aprovadas.
Karen sugere a Alberto que a Belíssima
tenha sua própria agência de modelos e

se oferece para cuidar de tudo para ele.
Katina pensa em ser consultora de beleza

para ganhar um dinheirinho extra. Gigi,
Nikos e Vitória assistem à apresentação
de Júlia e garantem que ela conquistou
os acionistas. Vitória sai e deixa Nikos
sozinho com Júlia, Os dois brindam o

sucesso da reunião. Pascoal pede que
Vitória o perdoe, mas continua afirmando
que não a traiu. Vitória se irrita com a

desonestidade de Pascoal. Alberto
mostra a Rebeca a proposta que Karen
lhe fez. André pede para conversar com

Murat.

,

� ss-r - 181130

Rebelde

\

Miguel e Diego ameaçam agredir Gastão
caso ele volte a tocar em Roberta.
Roberta diz a Gastão que o tapa que lhe
deu foi por Josy e por ela. Montserrat
pede a Roberta que deixe Simão, pols
seu filho precisa do pai em tempo
integral. Valéria insulta Mia e Alma e, em

tom sarcástico, diz às duas que será a

esposa de Franco e dona e senhora da
casa. Franco chega e Valéria, hipócrita, o

faz acreditar que foi agredida por Alma e

Mia. •
.

,

� t�ECORD - 19r, 15

Prova de Amor
Nininha e Zezinho contam para Padilha e

Marilia que Elza também roubou os

gêmeos Joãozinho e Dudu. Padilha
decide avisar ao Juiz. Joana coloca foto
de Dudu e Joãozinho em site de crianças
desaparecidas. Alice conta para Gui que
ele tem dois netos que estão
desaparecidos. Gui quer conhecer Joana
o mais rápido possível. Vitor vai beber

água e dá de cara com Beatriz só de

roupão. Quando começa a pintar um

clima, chega Raquel com um pijama I
curtinho. Beatriz percebe o olhar de Vitor

para Raquel. Joãozinho pede para
Pestana esquecer Elza e levá-lo para a

casa de seus pais. Diana e Júlio chegam
disfarçados de Gari na favela de Miro ..

� RECORD ... 21 h

A Escrava Isaura
Não há exibição.
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