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3 I DESABAFO: PRESIDENTE DO PDT SE SENTE TRAíDO
,

.'

A relação entre o PDT e o PL não poderia ser pior.
O partido que ajudou a eleger Moacir Bertoldi não

. " .

tem sequer uma secretarra e aos poucos ve mmguar
a participação no segundo e terceiro escalão. O

'presidente municipal do PDT, Ruy Lessmann diz
que a oposição está ganhando força na admi

nistração e que se sente traído. Hoje, o prefeito
embarca mais uma vez para o interior de São Paulo
e do Paraná e quem assume o comando de Jaraguá
do Sul é o presidente da Câmara, Carlone Pavanello.
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4 I PASSADO: SEDE DA SOCIEDADE ATIRADORES DIANA DEMOLIDA
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o palco de grandiosas festas de Rei e Rainha e da prática do tiro ao alvo em Guaramirim, entre os anos

de 1960 a 1980 começou a ser destruído. A sede social da Sociedade Atiradores Diana ficará apenas
na lembrança daqueles que usufruíram do "salão" mais conhecido e tradicional da cidade. No ano

passado, o local foi vendido com a intenção de viabilizar um audacioso projeto: a construção de uma

nova sede social, anexa à sede campestre, no Bairro Amizade. A obra começa dentro de noventa dias,
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escrito, cada um tem seu livre
arbítrio para atitudes e

posicionamentos quando da
discussão de questões de
interesse geral da sociedade.
Ricos, remediados ou pobres.
Afinal, nenhum vive sem o

outro. Ouvir discursos irados
e inflamados e, depois,
observar que se sentam à

mesma mesa, em verdadeiro

banquete de ímpios, onde
,

•

croci tarn como corvos e

abutres à procura da próxima
, , '

presa, e no mm imo , um

escárnio àqueles que a eles

delegaram o poder pelo voto

livre e secreto. Esses homens

públicos, que não hesitam em
. , '

Plsot�:r ,su:s woprlas
conscrencias, sao os mesmos

que dão destino à vida de cada
um e de todos. Sem qualquer
constrangimento, sentimento
de culpa ou de vergonha,
varrem para baixo do tapete

..

suas próprias sujeiras. E a

sujeira de aliados buscados em

, " ,

acertos espúrios, desde que se

locupletem de alguma forma.
O quadro vigente da
desmoralidade já está a exigir
dos poderes constituídos das
demais esferas públicas uma

atitude drástica. Que não se

espere por mais denúncias. O

que há de conhecimento
•

público já basta para se aplicar
, ,

-, a lei, já e com cadeia! E preciso
que outras forças vivas da
comunidade façam a sua

parte, não depois, não mais

tarde; mas agora. O que se vê

hoje no cenário político local
não é novidade, porém agora

sequer dernonstrarn alguma
preocupação. Tudo está sendo
feito de maneira despudorada,
escancarada. 'Por conta da

impunidade vigente n âo
, .

apenas em nosso propr to

quintal, mas no país como um

todo, dão risadas, gargalhadas
até. São hienas em pele de

carneiro, porque chamá-los
de lobos seria uma ofensa à
natureza e ao Criador. Mer-

. . ''; .

ecerrarn estar no noticrano

policial. Por isso é preciso,
repita-se, desmantelar a

quadrilha antes que tomem de
assalto o que ainda nos resta

de bom.
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i Enquanto a morte é

�ifamada pelos partidários de

Heredes, Jesus proclama a vida
,

acima da .Ie i, chama um
,

homem que tem a mão
I

atrofiada para o meio, da
I

sínagoga e o cura em plenoI

sábado, dia sagrado para os
,

jludeus. Nessa passagem bíblica

lesus nos dá o exemplo dá

�nclusão, nos ensina a amar e
,

acolher aqueles que são
,

diferentes, os que em geral são
I

qleixados de fora.
I O texto do Evangelho de

Marcos (capítulo 3, versículo
.3) cháma a atenção para a
1 -

"Lexpressao evanta-te, vem

para o meio", Jesus proclama
�o homem que estava fora, ao

homem que estava espiando
He longe, ao homem que
I '

estava com vergonha, ao
,

homem que estava segregado
fora da cidade, ao homem que
estava fechado num quarto:

'

venha, você tem direito a ser

gente e a ser feliz, ocupe seu

espaço. Mas a cura acontece

em todos que estão ali. Aos
I '

I

•

•

•

o deputado
DioneiWalter dà
Silva escreve às
sextas nesta
coluna

"normais e saudáveis", que
excluíram o homem do grupo,

Jesus exige o acolhimento, o

respeito e a atenção especial.
Todos somos sementes do

sagrado. Todos temos a

dignidade de filhos e filhas de
Deus.

A CNBB, como acontece

sempre durante a quaresma,
oferece aos seus fiéis e à

sociedad� brasileira uma

reflexão sobre um tema

relacionado, principalmente,
aos mais excluídos. Em 2006
somos convocados a pensar e

,

a agir sobre a "Fraternidade e

as pessoas com deficiência". De
um passado onde a quaresma
era um tempo de conversão

individual e interior, a Igreja
• • •

passa a exigir, como exige
também o Evangelho, uma

conversão social e coletiva.
Essa conversão precisa

passar pelo coração e pela
mudança de comportamento e

ação de todos. Principalmente
de nós legisladores, para que

possamos criar leis que

propiciem a inclusão econô

mica, social e política das

pessoas com deficiência. Dos

prefeitos, para que trans
formem as cidades excludentes
em cidades.. de todos, que

propiciem a mobilidade
autônoma, modificando para
isso, as calçadas, os sinais de

trânsito, construindo rampas
de acesso e elevadores em

prédios públicos e dispo
nibilizando ônibus adaptados
para a locomoção de pessoas
com deficiência.

,

A conversão precisa aco-
, .

ntecer nos ernpresanos, para

que tenham pessoas com,

deficiência em seus quadros
profissionais, não apenas no

percentual que a lei já exige,
mas muito mais. Diretores de
escola e professores também

precisam dessa conversar, para

que possam transformar salas de
aula em laboratórios sociais,
onde o acolhimento e o respeito
às crianças e estudantes com

deficiência sejam antídotos a

toda forma de preconceito.

"
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• CORREIO DO LEITOR
,

,

Manifesto de repudio,
AAssociaçãoMédica Jaraguá do Sul obriga

se a manter a população ciente da campanha
difamatória que o senhorCarione Pavanello tem
movido contra a classe médica. Aproveitando
se da sua exposição aos holofotes, sente-se no

direito de fazer uma catarse cerebral em público
como se dono daverdade fosse. Faz afirmações
que nos denigrem injustamente, não sabendo (ou
não tendo interesse em saber) diferenciar

,

responsabilidades do poder público, da classé
,

médica, da administração dos hospitais e da
comunidade como um todo.

O formato das acusações mostra um

conhecimento extremamente precário dos

problemas na área de saúde em nossa região, de
suas ligações umbilicais com os conhecidos

problemas nacionais e conseqüentemente com

suas possíveis soluções. não mostra qualquer
interesse em compreender a complexidade, o
volume e as exigências da comunidade, que
, ,

acabam gerando, infelizmente, os inevitáveis
descontentamentos.

Além- de mostrar nossa indignação, e para
não ficar apenas polemizando, achamos porbem
aproveitar este e próximosmanifestos para ajudar
a esclarecer o que incompreensivelmente tem

sido omitido.
Senão vejamos, existe um critério de admissão

nos corpos clínicos dos hospitais de todo o Brasil,
exigido e regido por uma lei do Conselho Federal
de Medicina, contido no regulamento do corpo
clínico de cadahosPital, com aprovação do Conselho
Regional deMedicina e de acordo com estatutos

próprios de cada hospital.

Conseqüentemente, a idéia de que a admissão
ao corpo clínico seja feita de forma aleatória e

unilateral é um erro, naturalmente 'ambas as

instituições têm seus interesses aí preservados.
Em relação aos nossos hospitais, não deve ser

esquecido que nos últimos 25 anos todas as

admissões foram de profissionais médicos com

pós-graduação, seja residênciamédica e/ou curso
regular de especialização e/ou título de

especialista. Ou seja, a qualidade dos admitidos
é inquestionável- grave seria termos privilegiado
a quantidade em prejuízo da qualidade. Aos

hospitais não interessa um corpo clínico
•

desqualificado, volumoso e de q_ifícil controle,
até porque é o nome da instituição e da sua

administração que está em jogo, além do que,

pelos admitidos os hospitais legalmente
respondem.

Propor formulas primitivas de soluções dos
problemas hospitalares, já anteriormente

testadas e desprezadas por absoluta ineficácia
só podem partir de alguém que nunca

vivenciou a rotina dos mesmos em toda sua

complexidade. Além do mais, só o fato de

propô-las já é um esquecimento desrespeitoso
a inquestionável capacidade administrativa
,dos atuais diretores, respaldados pelos
conselhos administrativos.

Enfim, a classe médica procura ao máximo

cumprir suas obrigações e estará sempre disposta'
a aceitar críticas construtivas. Aceitar calúnias

não nos passa pela cabeça.
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i A se levar como verdade

que o exemplo vem de cima,
certamente a grande maioria

des políticos de Jaraguá do
SUlI, no exercício de mandato
elbtivo ou não, copiaram com

,

tqdas as letras o péssimo
exemplo que vem dando ao

p4ís a Câmara dos Deputados,
o i Senado, não poucas

assembléias legislativas-e não

s� exclui a de Santa Catarina.
I

péssimo exemplo que a Câmara dos
I

Ij>eputados e o Senado vêm dando ao país
I

I
I

E: pode-se dizer, estão fazendo
a lição de casa de modo

exemplar. Na contramão de
Id itos d

,.

t� os os conceitos e etica,

diretrizes partidárias e morais,

dFixam, a cada dia, a

população estupefata diante

d� atos e fatos para os quais
não há adjetivos que se possa

p�blicar para qualificá-los. O
qpe estão fazendo, apenas para
satisfazer interesses pessoais

i+omináveis, não se pode mais
aFeitar como .mer a con

sfqüência de um regime
democrático, onde, e está

I
, FRASE

J

AssociaçãoMédica Jaraguá do Sul
J

1

Caso Canarinho'
, ,

Cresce a cada dia na sociedade o sentimento
de que há um esforço do executivo municipal
de Jaraguá do sul para beneficiar a empresa
Canarinho, detentora da conce�são do

transporte coletivo em nosso município.
A suspeita de que há beneficiamento por

parte da administraçãomunicipal nesse sentido
pode ser detectada quando a sociedade analisa
os últimos acontecimentos sobre o assunto .

Em janeiro de 2006, o executivo municipal
encaminhou projeto de lei em regime de

urgência, em pleno recesso parlamentar, que
garantiria 20 anos de exploração em favor da
Canarinho, sem licitação.

Essamedida tinha umobjetivo claro. Ampliar
.o período de concessão de 10 anos, previsto no
contrato de 1996, para 20 anos, com a anuência

da Câmara de Vereadores, sem licitação e sem

que a sociedade fosse ouvida sobre o assunto.

Outra medida que reforça a suspeita é o

esforço da prefeitura para aceitar da Canarinho
dois ônibus usados como pagamento de uma

,
dívida que se aproximava dos R$ 191.000,00
(Cento e noventa e ummil reais).
A legislação é clara. A Canarinho, para

renovar seu contrato no transporte coletivo,
não pode estar devendo ao município e o

pagamento de suas dívidas de ISS deve ser

efetuado em dinheiro.
Como perguntar não ofende, por acaso o

cidadão que está devendo para omunicípio pode
ir lá e pagar suas dívidas em serviço ou dando
um cavalo, uma vaca ou um frango em trocá da
dívida? Por certo que não. Mas então por que

para o Canarinho foi concedido esse privilégio?

• , . ,

: '

I "O pior disso tudo é que políticos de oposição ao prefeito, com a concordância
I _

I dele, estão ocupando espaços na Prefeitura. De forma inteligente, até, estão
!tomando o poder novamente através de cargos estratégicos"
I

•,

i. Do presidente do PDT em Jaraguá do Sul, Ruy Lessmann sobre o governo de Moacir Bertoldi

I

Levanta-te, vem para, '
'

V meio! Me 3,3
,
,

.

,

I
1

1O procurador jurídico do município, irmão
do prefeito, diz que não há nenhum erro em ter

aceitado os ônibus como pagamento, na data
em que foi aceito. Mas então por que o prefeito
enviou projeto de lei retroagindo a data da lei
referente à dação?

Há ainda neste momento uma discussão de
I

aumento nas tarifas do transporte coletivo
.

municipal. Por certo o prefeito novamente
r

deverá conceder o pedido da Canarinho,
evidenciando novamente seu compromisso de )

"parceria" entre o poder público municipal e a
.

empresa de transporte coletivo.
\

Diante dessas questões, muitas dúvidas

surgem e atendendo um apelo da sociedade,
especialmente dos filiados e simpatizantes do
PT, a executiva municipal do Partido dos

Trabalhadores, reunida no dia 21 de março de
2006, resolve:

- O PT de Jaraguá do Sul tem posição
favorável que aCâmara de vereadores investigue
as irregularidades supostamente cometidas pela
administração Moacir Bertoldi, a fim de que

I

tudo seja esclarecido para a sociedade. [

-O PT de Jaraguá do Sul decide que os votos I

'de seus parlamentares sejam a favor do
I

acatamento da denúncia formulada pelo Sr.
Emerson Alexandre Gonçalves (PSB).

- O Partido formulará junto ao Tribunal de
Contas do Estado (TCE) o pedido de t

investigação deste processo que envolve a

Canarinho e o poder público municipal.

,

,

,

Partido dos Trabalhadores de Jaraguá do Sul

Sebastião da Silva Camargo, presidente
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SEM VOLTA: ACERTOS ABREM, UM ABISMO ENTRE PDT E BERTOLDI

•

CELSO MACHADO

.. Presidente do

partido afirma
que Plano 22
é uma farsa

}ARAGUÁ DO SUL- O litígio
I
entre o PDT e o prefeito

� Moacir Bertoldi (PL) começou
a tomar forma mais encorpada
em outubro do ano passado,
quando o chefe do Executivo,
segundo o presidente do
diretório municipal, deixou o

partido à margem, negando a

ocupação de duas secretarias

criadas pela reforma admi
nistrativa aprovada em

setembro do mesmo ano pela
Câmara de Vereadores e agora

chegou no auge. Ao PDT,
segundo Ruy Lessmann, em

janeiro do ano passado o

prefeito teria dito, com o

testemunho de pessoas que

participaram do processo de
transmissão de governo (de
Pasold para Bertoldi), caberia
a titulaffi!ade das secretarias de
Desenvolvimento Rural e

• Urbanismo. "Mas, quando
fomos cobrar, O prefeito disse

que foi obrigado a fazer um
acordo com o Afonso Piazera
Neto (vereador sem partido),
que havia votado no can

didato do prefeito (Ronaldo
Raulino) à presidência da
Câmara". E prosseguiu:
"Quando perguntamos sobre o

Desenvolvimento Rural ele
disse que o momento político
era outro e que iria precisar
daquela secretaria também".
Com isso, segundo Lessmann,
teria ficado claro que o prefeito
não queria o PDT ocupando

secretarias e que o partido
deveria se contentar com

cargos de segundo e terceiro

escalões. "Mesmo esses, aos

poucos estão sendo de
mitidos", acusa. "O pior disso
tudo é que políticos de oposição
ao prefeito, com a concor

dância dele, estão ocupando
espaços na Prefeitura. De forma

inteligente, até, estão tomando
o poder novamente através de

cargos estratégicos", acres

centando que se não bastasse
isso o prefeito foi buscar "gente
de fora", como se em Jaraguá
do Sul, mesmo não sendo do
PDT, não houvesse ninguém
capaz. "Não temos o menor

constrangimento em dizer que
fomos literalmente .traídcs.
Pior ainda foi ouvir dele que

algumas das atitudes que tomou
e está tomando atende
interesses de empresários",
revelou Lessman.

Para o dirigente partidário,
tal afirmação não é verdadeira.
"Não aceito isso porque sei que
os empresários daqui não

querem saber de política
partidária e muito menos

envolvimento com esse

governo. O que querem,

mesmo, é que a administraçâo
municipal não atrapalhe o

desenvolvimento econômico

do município", disse o

pedetista. Lembra que quem faz
a economia interagir com o

crescimento do município é o

. empresário, gerando impostos,
,

empregos e renda. "A
Prefeitura cabe gerir a receita

de impostos em favor dos mais

carentes, com luz, água,
estradas, creches, transporte,
enfim ações que possam inserir

esse contingente da população
na sociedade. Mas não é isso

CESAR JUNKES

(

'i�� �

Lessmann diz que aos poucos oposição ganha força no governo

que se vê na prática, conforme
está escrito no Plano 22,
documento' usado em

campanha como compromisso
de governo". Para exemplificar,
citou o que qualifica de

"gastança de dinheiro público"
,

com contratação de
consultorias que, só em 2005,
levaram dos cofres municipais
mais de R$ 360 mil. "Exern

plificando, daria para atender
boa parte de consultas

reprimidas, de remédios, ou
para construir entre 15 e 20
casas populares". Lessmann

comparou a vitória dos partidos
coligados em 2004 como "um

grito pela mudança, que não

está sendo feita. Onde estão as

áreas industriais para atrair

novas empresas e empregos?
De que forma a juventude está
sendo. tratada? N a infra
estrutura urbanística não se

colocou uma pá de cimento até

agora. Não há trechos novos de
ciclovias e as que existem estão

esburacadas. Ruas da periferia
estão tomadas pelo mato e não

se faz saneamento básico. Aliás,
a saúde é o retrato de, tudo
isso", acusou Lessmann. Para

ele, o deboche maior foi a

majoração de 200/0 sobre a tarifa
de água a pretexto de auto

financiamento da rede de

esgoto. "Oneram o bolso do

contribuinte, que não terá

esgoto de graça", acusou.

Bertoldi viaja sob pretexto de conhecer guardas municipais
\

}ARAGUÁ DO SUL- A

viagem que o prefeito Moacir
Bertoldi (PL) inicia hoje .a

municípios do interior do
Paraná e São Paulo inclui,
segundo informou sua

assessoria, visita a estruturas

de guardas municipais que
funcionam nos municípios de
São José dos Pinhais (PR), São
Bernardo do Campo e São
Caetano do Sul. Como já
existem em Blumenau e

[oinvil le , por exemplo. O
chefe do Executivo justificá
dizendo que pretende
implantar o mesmo serviço
em J araguá do Sul. Ocorre que
a Câmara de Vereadores já
aprovou projeto de lei
assinado pelo chefe do
Executivo justamente criando
a estrutura administrativa

guarda municipal j ar a
guaense, com quatro cargos

comissionados. Um outro

projeto, ainda não votado pelo
Legislativo, reporta-se a

estrutura operacional nas

ruas.Segundo o prefeito à

época, terá um contingente de
50 homens, que vão substituir

policiais militares que hoje
atuam no controle do trânsito.
Um dos cargos, o de Diretor de

Segurança e Cidadania, com
salário estabelecido em R$
5.700,00. Os demais para

funções de coordenadores de

segurança, do patrimônio
público e de defesa civil. Este
último cargo estaria reservado
ao chefe do gabinete de

Comunicação, Carlos Alberto
Dias, também membro da
Comissão Municipal de Defesa
Civil. Em dezembro do ano

passado, o vereador Eugênio
Moretti Garcia (PSDB)
anunciou disposição de mover

mandado de segurança. O

projeto operacional ainda não

tinha sido votado, "mas os

cargos já estão sendo criados,

ARQUIVO O CORREia/CESAR JUNKES

• MOSAICO politica@iornalcorreiodopovo.com.br e

�--------------------------------------------'

Os "gênios" do trânsito
o projeto de mudanças no sistema viário de Jaraguá do Sul, �.
rebatizado de Transjaraguá prevê que a rua Waldemar Grl'.lbba,
principal entrada da cidade onde estão empresas de porte, lojas
de comércio, prestadores de serviços, sem contar a população
residente e o fluxo contínuo de veículos leves e pesados da:
cidade e região, seja estreitada ao invés de alargada. Longe de

•

,

levar em conta as projeções do crescimento populacional da-
cidade- prevê-se que em 20 anos sejam 300 mil habitantes-

I.'

felizmente a façanha não é da lavra de arquitetos e engenheiros �

locais, literalmente ignorados pela administração pública que)
optou por trazer do interior de São Paulo engenheiro que mal j

,

sabia a localização da cidade no mapa-Velo, falou, deu palestras, r

. recebeu e foi embora. Perguntar, não ofende: afinal, quanto
custou para o contribuinte contratar alguém apenas para 'fazer;�
ajustes ou acrescentar problemas a um projeto que já estava"

pronto no governo passado com o nome de Transfácil?

Viagens 1
Prefeito Moacir Bertoldi (PL),
desde a posse ,tem
demonstrado interesse
inusitado pelo interior de São
Paulo. São Bernardo do Campo,
São Caetano e Santo André
figuram quase que
obrigatoriamente em suas

viagens a Brasília, Rio de
Janeiro e Paraná. Vai, volta,
convêea a imprensa para
entrevista coletiva, dá algumas
informações ocas de conteúdo e

•

so.

Viagens 2
Hoje, ausenta-se mais uma vez

até 31 de março. O roteiro pelo
interior de São Paulo, onde, diz,
verá de perto estruturas de
guardas municipais, serviço
que pretende implantar em

Jaraguá, vai se repetir. Depois,
em Maringá (PR) passa
atestado de incompetência em

nome da população: quer ver
como funciona um tal de
conselho municipal de
desenvolvimento.

Viagens 3
Sobre a guarda municipal, é

preciso que a população saiba: se

o projeto (veja reportagem nessa

página), com estrutura definida,
já foi aprovado pela Câmara; se

os principais cargos
comissionados estão criados,
inclusive com a nomeação e

definição de salários, falta mais o

que para funcionar? Falta, sim,
assessoria e inteligência para
não subestimar as pessoas.

Calados
Estranho o silêncio da Canarinho

quanto as denúncias feitas pelo
secretário-geral do PSB,
Emerson Gonçalves, de que a

empresa teria sido beneficiada
pelo prefeito Bertoldi, aplicando
lei (em dezembro de 2005) que
só entrou em vigor em janeiro
último. Se não deve nada, se

tudo está rigorosamente dentro
da lei, por que não se manifesta?

•

Tranqüilos
PP e PSDB estão à vontade em

Santa Catarina. Os primeiros não
terão candidato a presidente (o
último do partido a disputar a

Presidência foi Esperidião Amin).
Podem fazer a amarração que

. quiserem. Os tucanos têm
Geraldo Alckmin e o PFL, no
plano nacional e estadual. Com a

faca e o queijo na mão,
respeitando a verticalização
mantida pelo STJ.

.

,

�
,

E possível ,

Uma aliança entre PP e

PT no Estado, em um
I

segundo turno, é 1
,

concreta se a disputa t

ficar entre Luiz Henrique
-

.J.

.

e José Fritsch. O ex- ::;

Igovernador Esperidião . ,1

Amin, único nome na ,

trincheira pepista capaz
de se igualar a qualquer
outro candidato, admite. )f I
O próprio PT não ·

� [
dispensará a preciosa

; [ Iajuda. Afinal, todos têm
um objetivo comum: J

tirar LHS do governo. _) J

· �

Recíproca ,
-

Pelos lados do Pp, o
[')

sonho de voltar ao
Palácio Santa Catarina - .

:!'
fica mais. difícil, a não .. - -

ser que Amin consiga a .l

proeza de ir para o

segundo turno. Mesmo -;
"'

assim, terá peso pesado ,

, /T
pela frente, qualquer que
seja o adversário. Que
sairá entre Pavan, LHS '"

•

e Fritsch. Mas, exceção - --

do PMDB, é quase certo

que teria apoio até

possivelmente dos dois.

,Remember =

Esperidião Amin é o

único pré-candidato a

governador que fala em

fechar as 30 secretarias
regionais se eleito.Luiz
Henrique fala em ,.:; r

ampliar para 35.
,

I,r

Tucanos ainda não se -,
-

rnanttestaram. Amin ,) I

qualifica as SDRs, sem ]

rodeios, de cabides de .

-� r
•

emprego. Quando ,

, .

governador, havia os
i f-

, J I
"

escritórios regionais de
�, j

governo, sem função I

prática alguma.
"

11
-

_J J
'

Reconhecimento
( f f )
.,} )

Câmara muda de

endereço na segunda- ,
"

v

feira, 27. Vai ao I '
, (

auditório do Cejas, 19
,

f' ,
-,

horas, homenagear
•

micro e pequenos
• • ( J,

ernpresanos, que por
projeto do vereador f J ;-

Dieter Janssen (PP)
, �) .

passa a ser r',"':

comemorado em 29 de ) .

,

março.O atual e o ex- •

-

presidente da Apevi, .'

Márcio Manoel da
Silveira e Alessandro
Coelho, serão
destacados na sessão-.

--,.----------------------------------------------------------------------------�--------------------------------�--------------

•

ou se] a, a carroça vem na

frente, quando deveria ocorrer
o contrário", disse à época o

vereador. Que chegou a mover

ação administrativa, porém
sem efeito já que o Legislativo
havia entrado em período de

recess?,. tendo os dois projetos
sido sancionados pela prefeito
antes do retorno do Legisla
tivo ás suas atividades.
Lembrou, ainda, promessa de

campanha do prefeito Moacir
Bertoldi (PL), de reduzir em

50% os cargos de confiança
que existiam na adminis

tração passada, ou economizar
R$ 500 mil mensais na folha
de salários. "Nem uma coisa,
nem outra, pelo contrário, este
.,., .

governo ja criou ate agora mais

�' ... \' j
Prefeito parte hoje para São Paulo,
o retorno está previsto para o dia 31

38 cargos de confiança". E
,

concluiu: "E o próprio prefeito
e seus assessores que dizem
para a população que os

recursos do município estão

esgotados" .
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• CORREIO ECONOMIC'O

:
- Desemprego

I
A taxa de desemprego das seis principais regiões metropolitanas

I do país subiu para 10,1 % da população economicamente ativa
i em fevereiro, segundo dados divulgados ontem pelo IBGE
I

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística),
Em janeiro, o indicador já havia subido para 9,2% em razão do
aumento na procura por trabalho no início do ano e da redução da
oferta de vagas temporarías.Sequndo o IBGE, apesar do período

; propício ao aumento da taxa de desemprego em razão da maior
i '

i ' procura por trabalho, o resultado de fevereiro representa a menor

i taxa desde o início da série, em março de 2002. Em relação a

: fevereiro do ano passado, quando o desemprego havia ficado

i em 10,6%, houve recuo de 0,5 ponto percentual.
/,

I
'

I
/ (
!

.

I I
. Renda TV DigitalI I
'

I Já a renda do trabalhador subiu O comitê de ministros queI

I de R$ 989,06 em janeiro para R$ negocia as contrapartidas da TV
I

999,80 em fevereiro, uma alta de digital brasileira vai ao Japão eI

I
1,1 %.Tradicionalmente, a taxa de Coréia do Sul, provavelmente naI

,

I desemprego sobe nos primeiros próxima semana, discutirI

I '

meses do ano com a dispensa detalhes sobre a produção deI

dos trabalhadores semicondutores e monitores de

temporários.Entre janeiro e LCD (cristal líquido) no Brasil.Ao
•

fevereiro, o contingente de anunciar a viagem oficial, o

II ocupados ficou estável, o que ministro das Comunicações,
representa cerca de 19,9 milhões Hélio Costa, praticamente
de pessoas, Já o contingente de confirmou a escolha brasileira
pessoas desocupadas cresceu pelo sistema japonês.

Ir 9,5% em relação a janeiro e

chegou a 2,232 milhões de Oficial {J
pessoas em busca de trabalho.

Segundo o ministro, é possível
I que o anúncio oficial seja feito na, Atividades,

I próxima semana. Ele tem umaI Entre as atividades, o destaque audiênci� com o presidente LulaI
I ficou com os serviços prestados prevista para a próxima terça ou
I

•

à empresa, aluguéis, atividades quarta-feira para tratar do .

imobiliárias e intermediação
,

assunto.Ele destacou que na reta

financeira, que representam final das negociações o governo
14,3% da população ocupada, O está preocupado em garantir que

, contingente de ocupados neste o Brasil terá o apoio do governo,

I grupamento de atividade
. japonês, do governo coreana ou .I

I
manteve-se estável em relação a da União Européia para que seI

I janeiró e cresceu 5,2% em possa 'dar um passo decisivo na
r

relação a fevereiro do ano indústria eletrônica brasileira'.I passado .•

, •

I

Agenda,

I
CrescimentoI

No Japão, os ministros t�oI
I
I As atividades de educação, encontros com representantes

saúde, serviços sociais, das empresas que vem nego"
administração pública, defesa e ciando contrapartidas com o

seguridade social apresentaram Brasil (Sony, Panasonic, Toshiba
1 , crescimento de 5,2% rio total de e NEC), além de reuniões com oI

I

ocupados em relação a fevereiro governo japonês. Na Coréia, elesI
I
I de 2005. Os serviços domésticos também irão se reunir com oI
I
I também apresentaram govemo e com representantesI
I

crescimento nest a base de da Samsung.O objetivo, segundoI
I
,

comparação, de 5,35.Houve Costa, é, garantir entendimentosI
,

I queda do número de industriais em duas áreas,
I
I trabalhadores informais na específicas: semicondutores deI
I

passagem de janeiro para modo geral e LCD de modo,

I
I fevereiro de 3,4%. especial.I
,
,

,

I "
I

INDICADORES ECONOMICOSI •I I
I
,

'. MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL
�8d�,,:,> �, , , " , '

'i o

,

I
I
,
,

,

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA EURD

COMERCIAL 2,160 2,162 11 COMPRA VENDA

PARALELO . 2,177 2,277 11 2,585 2,588
PESO (Argentina)

TURISMO 2,100 2,250 11
I 0,701 0,710

,
,

I
,
,

I
I
I

• POUPANÇA
..

PONTOS OSCILAÇÃO
,

It BOVESPAi 37,473 1,00'/0
I'
/ It DOW JONES (N, York) 11.267 044%I

11 MERVAL (8, Aires)
.

I 1,794 006%I
I . It NIKKEI (Tokio) 16,489 0,04%I

0,5619

,
.

'

• CUB março',
R$864,68

,

I
•

/

,
·

• FALECIMENTOS
I

I
•

,

,

Faleceu às 17:30h do dia 22/03, o senhor Renato Lemke, com idade
de 65 anos. O velório foi realizado no Centro Comunitário da Paz e o

sepultamento no cemitério Rio da Luz III.
.

Faleceu às 07:00h do dia 23/03, o senhor Denis Buzzi, com idade de
64 anos. O velório foi realizado na Capela Municipal de Guaramirim e

o sepultamento no cemitério de Guaramirim.
Faleceu às 10:30h do dia 23/03, a senhora Elizabete Kirsch, com
idade de 88 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila
'Ienzi e o sepultamento no cemitério Municipal do Centro,

,

META: DIRETORIA PRETENDE COMEÇAR ,OBRAS EM 90 DIAS

, . •

,

•

•

Obras começam em 90 dias

As obras para construção da nova sede social da Sociedade Atiradores Diana
devem começar dentro de 90 dias, informou o presidente da entidade, Gelásio t
Fiamoncini. A nova estrutura, com 1,8 mil metros quadrados, será construída onde

hoje fica o campo de futebol suíço, que será transferido para um outro espaço da
sede campestre, com área total de 55·mil metros quadrados,

I. '

Diferente da antiga, a nova sede vai abrigar, além do espaço próprio para as festas e �

estande de tiro, vestiário, cozinha, área vip, depósito e toda uma estrutura para os

mais variados eventos, informou Fiamoncini. A proposta, segundo ele, é que o local

seja disponibilizado não só para associados, mas para a população em geral,
carente de um espaço apropriado para festas particulares e outros eventos, "Hoje é
uma dificuldade para se conseguir uma data para utilizar o pavilhão, que não tem
estrutura de um clube", contou, referindo-se ao Parque de Exposições Perfeito
Manoel de Aguiar, alugado ou cedido pela Prefeitura para realização de festas Fiamoncini, presidente
particulares e de entidades.
Apesar das críticas sobre a venda do salão antigo, segundo Fiamoncini esta foi a única forma de viabilizar o projeto e

retomar as tradições que ano após ano estavam sendo abandonadas. "Se não tivéssemos vendido o salão, não
teríamos dinheiro em caixa nem para constnuir uma nova sede no mesmo terreno, Mas com a venda, garantimos
verba para começar a obra, já que o terreno nós temos", explicou. Além disso, acrescentou, caso a opção fosse pela
constnução de uma nova sede no mesmo local, não haveria espaço para estacionamento.
Mesmo assim, o presidente admite que o dinheiro em caixa não será suficiente para concluir a obra, orçada em R$

•

900 mil, na sua gestão, Ele infonma que pretende alcançar este montante colocando títulos patrimoniais a venda,
em quantidade e valor a serem definidos pela diretoria nos próximos dois meses, "A vantagem de adquirir o título
patrimonial é que você se torna 'dono' da sociedade e pode participar das eleições e de cargos da diretoria. E, na
verdade, o associado vai ter um título, mas o valor pago será abatido das mensalidades", informou.

"

Para ficar na história: antiga sede social, a primeira em alvenaria

CAROLINA TOMASELLI quatro anos a sede social não era

mais utilizada, nem por terceiros,
como acontecia nas duas décadas

anteriores, quando o local era

alugado para festas ou trans

formado em boate, perdendo as

características a que se propunha
inicialmente, Da mesma

maneira, a prática do tiro e as

Festas de Rei e Rainha há muito

já não faziam mais parte das
atividades da sociedade, reduzida
à utilização pelos sócios da pis
cina, cancha de bocha e estrutura

disponível na sede campestre,
"No ano passado retomamos as

tradições, fizemos a escolha do rei
e rainha, eleitos através do tiro, e
jámarcamos a festa deste ano para
o dia 29 de junho".

Sócio da Sociedade Diana há
mais de 30 anos e vizinho demuro
da antiga sede, o empresário
Mário Glasenapp diz concordar
com a venda do imóvel, mesmo
guardando boas recordações do
local onde se casou e os filhos fize
ram a primeira comunhão, "Fiz

parte do conselho que decidiu pe
la venda. O salão estava em péssi
mas condições, precisava fazer in
vestimentos altíssimos, e o local
não é apropriado, não tem espaço

para estacionamento. Com
certeza teremos condições de
fazer uma sede nova", comentou,

... Venda do antigo salão
viabilizará construção de
nova sede, anexa à

campestre
GUARAMffiIM - Aos poucos,

o palco de grandiosas festas de Rei
e Rainha e da prática do tiro ao

alvo entre os anos de 1960 a 1980
está se transforrnando em ruínas,

A sede social da Sociedade Atira
dores Diana será lembrada ape
nas atrayés de alguns poucos
registros fotográficos e ficará na

memória daqueles que usu

fruíram do "salão" mais conhe
cido e tradicional de Guaramirim.

Construído no coração da
cidade e inaugurado em 23 de
fevereiro de 1963, o imóvel
abrigou a segunda sede própria do
Diana, a primeira em alvenaria,
No ano passado, foi vendido com
a intenção de viabilizar um

audacioso projeto: a construção
de uma nova sede social, anexa à
sede campestre, no Bairro
Amizade. Esta foi a meta

estabelecida pela diretoria da
sociedade eleita em 2005, que,
segundo o presidente Gelásio
Fiamoncini, sofreu duras críticas

'

principalmente dos sócios

fundadores, defensores da

preservação do patrimônio
histórico e por conta da escassez

de recursos, "Hoje me sinto

honrado em ser o presidente,
mas, por outro lado, entrei numa
trincheira de guerra", revelou,
acrescentando que foi a primeira
vez na história da sociedade que
duas chapas disputaram a eleição
da diretoria, '

Segundo Fiarnoncini, a

estrutura há muito não oferecia

condições de segurança, tanto
,

pela parte elétrica como pelos
pilares de sustentação e forro,
comprometidos pelo próprio
tempo de existência, ainda mais

prejudicados pela invasão de

cupins. "Não considero que.
destruí parteda história da
sociedade, Foi demolida uma

estrutura, mas para nascer uma

outra", disse o presidente, sócio
há mais de 15 anos,

De fato, há pelo menos

,

,

•

FOTOS DIVULGAÇÃO
•

o

Projeto arquitetônico: nova sede será construída anexa ao clube

Registro: sócios, com suas medalhas, armas e a bandeira do Diana
- 9. , .........

Confraternização: sócios durante Festa de Rei na década de 1950

\

,

j
•

1
-,

DANIEL NEVES
�

I

� I
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•

DA ÁSIA: MISSÃO EMPRESARIAL DA FIESC CHEGOU ONTEM AO BRASIL

•

MOACIR PEREIRA

.,. Objetivo é ampliar
relação com país
asiático e beneficiar
setor de exportação

SEUL (CNR/ADI) ,O
Centro de Comércio Exterior

· da Coréia do Sul anunciou o

envio de uma Missão Comercial
a Santa Catarina ainda este ano

para examinar quais produtos.
que poderão ser negociados. O
programa, a ser examinado nos

próximos dias, será organizado
pela Fiesc (Federação das
Indústrias de Santa Catarina).
A informação foi transmitida

pelo vice-presidente executivo
.

•

• •

do Centro de Comércio
Exterior da Coréia do Sul

(Kotra) [oo-Nam Kim durante
encontro realizado com

integrantes da missão da

Federação das Indústrias. A
reunião foi marcada pela
exposição do presidente da

Fiesc, Alcantara Corrêa, sobre
as possibilidades econômicas de
Santa Catarina, dos alimentos

que lideram suas vendas no

exterior, os produtos de alta

tecnologia e os investimentos

que os Coreanos pretendem
fazer no estado, principalmente
na área de turismo.

A hipótese de ampliação do
intercâmbio entre a instituição
coreana e a Fiesc, visando a

transferência de tecnologia em

semi-condutores, circuitos

integrados e biotec.nologia,
. também foi levantada durante
o encontro. O empresário
Alcantara Corrêa mencionou o

esforço do Estado para reduzir o
déficit comercial. Santa
Catarina vendeu no ano

passado US$ 20 milhões para a

Coréia do Sul e importou mais

de US$ 42 milhões. Além disso,
considerou os números

iriexpressivos, o que foi
. reconhecido pelo dirigente
coreano. O Centro de Comércio.
Exterior da Coréia do Sul

possuiu 112 escritórios

espalhados pelo . mundo,
incluindo uma filial em São

Paulo, cujo diretor acompanhou
a delegação catarinense em

/

Asia hoje, quando estarão

reunidos a Diretoria da Fiesc e

os Conselhos do Sesi e Senai.

Seul. O vice-presidente da
Kotra

.

salientou que há

convergência da instituição em

relação à estratégia da.
Federação das Indústrias, uma
vez que todas as suas atividades

priorizam quatro países: China,
-

Brasil, Rússia e India.
A Missão Empresarial da

Fiesc chegou ontem ao Brasil.
.
O presidente Alcantaro Corrêa,
o vice-presidente José Zeferino
Pedroza e o diretor de Relações
Industriais, Henry Quaresma'
devem apresentar relatórios
sobre os contatos mantidos nos

•

A " ." •
,

tres países astatrcos e OS

resultados oficiais da Missão à

Polícia prende suspeita por tentativa de estupro
FLORIANÓPOLIS ' O zelador

Claudir [achínski, 28 anos, foi

preso em flagrante na

madrugada de 8!,ltem quando
.:'tentava estuprar umamulher de

.

'41 anos às margens da Via

Expressa, entre Florianópolis e

• a rodovia BR-101.

,

Mídia Regional'
é tema de

, ·evento

FLORIANÓPOLIS (CNRI
ADI) - Com palestra do

� relator da CPI dos Correios,
�,depu tado Osmar Serraglio e
·

uma homenagem ao gover-
· '

,nadar Luiz Henrique, será
'.

r: realizado amanhã no Cen-
: trosul, em Florianópolis, o I
•

� Encontro de Veículos de

,

•

· Comunicação de' Santa
•

·

Catarina, que reunirá

empresários e profissionais das
\

t
Emissoras de Rádio e

Televisão e dos Jornais do
Interior. A promoção é daADII

,

SC (Associação dos Diários do
Interior), Acaert (Associação
Catarinense de Emissoras de
Rádio e Televisão) e ADJORII
SC (Associação dos Jornais do
Interior). O objetivo do evento
é mostrar a força e a

importância da Mídia

Regional no desenvolvimento
de Santa Catarina. De acordo
com pesquisa realizada pelo
Institute Mapa, em 2004, o

segmento é responsável pela
manutenção de quase 8 mil

empregos e movimentou cerca

de R$ 410 milhões em

investimento publicitário. ''A
atuação dos veículos de

Comunicação do Interior está
diretamente ligado ao

. crescimento regional",
acredita o presidente da ADII

,

SC, Amer Félix Ribeiro.
'

•

Policiais Militares faziam
uma ronda pelo local e ao

verem umamotocicleta para no

despindo a mulher à força.
A vítima gritava por socorro

e apresentava machucados nas

costas e hematomas no rosto

por tentar resistir ao

estupro.Em depoimento à

Polícia Civil, ela disse que
voltava de uma festa quando foi•

abordada no acostamento da
Via Expressa.

Claudir foi autuado por
atentado violento ao pudor por
beijar e tocar na vítima, e por
tentativa de estupro. O acusado
está detido na Central de Polícia
da Capital.

. / .

acostamento, proxrmo ao

Bairro Vila Aparecida
desconfiaram. Ao pararem para

averiguar o que estava

acontecendo, viram o zelador

•

Venha conhecer a nova Diretoria
Executiva e Conselho Fiscal da ADVB/SC.

Nà oportunidade, o Governador do Estado de Santa
Catarina, Luiz Henrique da Silveira, é o palestrante
convidado para abordar o tema O novo modelo catarinense de
Gestão Pública. Após a cerimônia, será oferecido um almoço
(por adesão) no Restaurante Executivo do Sistema FIESC.

•

Data: 27 de março de 2006. Horário: 11 horas
Local: Auditório da FIEse
End.: Rod. Admar Gonzaga, 2765, Itacorubi, Florianópolis - se
Adesão ao almoço:
RS 35,00 - Sócios ADVB

_ RS 60,00 - Não Sócios ADVB
Para o almoço é indispensável a apresentação do ingresso. Adesões na ADVB. Informações: (48) 3224-5258.
Favor confirmar presença até o dia 24 de março através do telefone (48) 3224-5258 ou do e-mail info@ªdvbsc.com.br

•

I
!

I
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• MOACIR PEREIRA
,

Asia e o caseiro I
, , ,

A missão comercial que a Fiesc realizou em três países da Asia foi :

do tipo "bate-volta". Com tempo cronometrado para tudo. O roteiro!
foi estratégico, vinculado à crise aviária que reduziu as exportações
do frango. Permitiu aos catarinenses contatos oficiais e comerciais!
que já produziram resultados concretos, como os contratos fechados .'

em Tóquio. E os que terão efeitos positivos a médio prazo.
As opções que se abrem devem ser somadas às observações dos :
industriais e técnicos da comitiva sobre a expansão e o poder!
aquisitivo da região revelado pelo consumismo desenfreado e

pelas novas tecnologias de informática e na área da eletrônica,
,

que tem na Asia sua força motriz.
No setor de comunicações, o cenário de um apenas um dia: 1. A

. �

Samsung lançou o "pen drive" para lap-tops de 32 giga-bytes. Os do :

mercado hoje, já poderosos, são de 512 megabytes ou de 1 giga. 2. :
I

Visa e Amex prevêem para breve pagamento de contas em lojas e :

restaurantes através do celular. 3. O City cogita de usar o celular para i
todas as operações bancárias dos clientes. 4. Depois da General

I

Motors, a Volvo anunciou a instalação de uma moderna fábrica na :
China. A Alemanha adotou a tecnologia DMB de celular, das coreanas i
LG e Samsung. Venderá a partir de malo, visando a Copa do Mundo. i

- .

Tem 10 milhões de usuários já inscritos. 5. A Samsung projeta vender!
120 milhões de videofone celular até 2.010. 6. A rede Wal-Mart vai!
contratar 150.000 empregados na China nos próximos 5 anos. 7. A I

Matsushita está investindo 1 ,5 bilhão de dólares na fábrica de painéis!
de plasma, enquanto a Sharp aplicará 3 bilhões de dólares na I
produção de displays de cristallíquido. E por aí vai. i
E o congresso brasileiro há uma semana em intermináveis i
discussões sobre o caseiro Francenildo. i

I

� ,

, Greve
Os exportadores de Santa
Catarina voltam a conviver
outra vez com a assomo

bração da greve dos fiscais
federais agropecuários. . Eles
alegam que o govemo não

cumpriu o acordo da ú�ima
•

greve e anunciam uma nova

paralisação para o dia 3 de
abril.

,

, .

,
I
,
,
,

O deputado estadual Hemeus de .:
I

Nadal era um dos mais animados :
com a assinatura do convênio entre!
Governo do Estado e Associação
dos Despachantes de Trânsito de
Santa, Catarina (Adotesc). A
assinatura, que prevê a

implantação do programa Detran
Net, permitirá que despachantes
imprimam em seus escritórios o

licenciamento de veículos. A idéia
é modemizar o sistema existente e :

possibilitar a geração de novos .

I

empregos no setor. Herneus, que é .

despachante credenciado com a

carteira de na 72, apoiou
integralmente a luta da categoria.

Despachantes

•

Aeroporto
Dirigentes da Fiesc
receberam uma péssima
notícia ao desembarcarem
em São Paulo, procedentes
de Seul. O novo presidente da
Infraero anunciou a

suspensão dos projetos de

construção de novos .

aeroportos. O de

Florianópolis, prometido
desde o início do govemo
Lula, é o primeiro da lista.

De volta
o ex-deputado José Dirceu
concedeu entrevista ontem a uma

.

emissora de rádio reafirmando que:,
vai buscar seus direitos políticos
de volta junto ao Supremo Tribunal
Federal. Dirceu se baseia nas

recentes absolvições de
parlamentares acusados de
envolvimento no mensalão. O líder·

•

petista deixou a entender ainda que
.

•

o PMDB acabará ao lado do PT na '

,

corrida presidencial, porque "não é '

(o PMDB) um partido nacional,
mas de características regionais".
Seria essa a razão, segundo ele, de
os peemedebistas não
conseguirem montar uma checa
presldenclal.

,

Financiamentos
Empresário Ovandi
Rosenstock, presidente da
Schulz de Joinville, encon
frou-se com o presidente da
Fiesc, Alcântara Correa, no
aeroporto de Frankfurt.
Sugeriu a realização de um

seminário sobre programa de
financiamento do Banco de
Desenvolvimento Alemão,
que mantém filial em São
Paulo.

Mercos.ul
A TV Câmara exibe nesta sexta
feira a entrevista concedida pelo
deputada federal catarinense ..

Leodegar Tiscoski (PP). O parla- :

mentar afirma entre outras coisas
que o Fundo Estrutural do Mercosul
(Focem) terá boa receptividade na

Câmara. Tiscoski aposta que os

deputados deverão consagrar o
projeto no Plenário, a exemplo do
que aconteceu com a aproação na

Comissão Parlamentar Conjunta do
Mercosul. "Poderão ocorrer

algumas reações contra a idéia de
se dar dinheiro a outros países,
mas a maioria dos parlamentares
deve concordar", afirmou.

Alimentação
As Feiras Internacionais de
Alimentos de Tóquio e Seul
mostraram os novos padrões
de segurança alimentar para
os consumidores.

Constatação do médico
,

veterinário Roni Barbosa,
diretor de Vigilância Sanitária
da Secretaria da Agricultura,
que integrou a missão da
Fiesc na Ásia. Observou
ainda que os produtos
alimentícios de Santa
Catarina têm espaço nos
mercados alternativos da
região.

•

..

,
I

, .
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•

... Rebelião
Os presos da cadeia pública
de Jundiaí (60 km a noroeste
de São Paulo) libertaram
ontem as três pessoas que
eram mantidas reféns e

encerraram a rebelião que já
durava mais de 20 horas.
Durante o motim, sete

presos morreram asfixiados

pela fumaça de colchões
queimados.A rebelião havia

começado por volta das
14h30 de quarta-feira, após
uma tentativa de fuga. Os
presos renderam os

funcionários, queimaram
objetos destruíram parte da
unidade.

... Bala perdida
Uma bala perdida matou um

homem na rua Calógeras; na

região central do Rio na

tarde de ontem.De acordo
,
com informações
preliminares da Polícia
Militar, a vítima passava de
carro no local e foi atingida
ainda dentro do veículo. A
bala foi disparada durante
uma tentativa de assalto que
acontecia na rua.

... Leão I
Mais de 2 mil contribuintes
serão intimados pela
Receita Federal a partir de

hoje para dar explicações
sobre gastos não declarados
com cartões de crédito. O
valor total chega a R$ 330
milhões. Os sonegadores -

profissionais liberais e

empresários, em sua

maioria - foram identificados

por meio do cruzamento de

informações fornecidas nas
declarações de crédito com

os dados encaminhados

pelas operadoras de
cartões.

... Caso Rio
O sargento do Exército
Humberto Freire, preso na

quarta-feira sob suspeita de
conivência com o grupo que
roubou dez fuzis e uma

pistola do Estabelecimento
Central de Transporte (ECT),
dia 3, teve um papel
fundamental na ação,
segundo depoimento de
outro acusado. O militar,

/ '

lotado no quartel e

responsável por seu plano
de segurança no dia do
crime teria deixado abertos
o portão da frente da unidade
e a porta do local onde
estavam as armas. Também
teria vendido aos criminosos
um mapa do interior do ECT,
para que eles pudessem se

orientar.
,

•

;: ... Dirceu
:'

;,� O ex-deputado José Dirceu
.'

:: (PT-SP) protocolou ontem

� um mandado de segurança
:: no Supremo Tribunal Federal
,,'

::, (STF) contra a decisão do
,

:: plenário da Câmara que.-

.

cassou o mandato dele, em
•
, 30 de novembro.A decisão
de recorrer à Justiça fora
anunciada anteriormente e é

reforçada pela absolvição de
deputados que admitiram ter
recebido dinheiro do

"mensalão", fato nunca

admitido por Dirceu,

GOLPE MILITAR: TRINTA MIL PESSOAS FORAM ASSASSINADAS

• •

•

AGÊNCIA ESTADO

•

uma abri-las.

ilhas Malvinas perante os

britânicos.
Três décadas depois, nada

restou do poder militar.

Desmoralizadas, desestimuladas,
sobrevivendo espartanamente,
com salários encolhidos,
orçamentos reduzidos e

equipamento sucateado, as Forças
Armadas são um pálido reflexo
do brilho que ostentaram durante
a ditadura. Elas não possuem

,

influência política nem respaldo
'popular. Atualmente, seria

materialmente impossível a

implernentação de um golpe.
Na noite do dia 19 de dezembro

de 2001, véspera da queda do

governo de Fernando de la Rúa,
quando una onda de saques aos

comércios se espalhava
perigosamente pelo país e o toque
de queda não era respeitado, na
frente do correspondente da

Agência Estado um diplomata
brasileiro perguntou a um colega
argentino se era possível um
golpe militar. O argentino
respondeu com ironia: "desta vez,
osmilitares não vão aparecer. Não
têm diesel para os tanques, E
mesmo que chegassem até a Praça
de Mayo empurrando os velhos

blindados, não teriam balas".

... Em sete anos, a dívida externa saltou de US$ 8
\

bilhões para US$ 45 bilhões. A inflação passou de
182% para 343%.

BUENOS Amns, ARGENTINA
Há exatos 30 anos , os militares

argentinos derrubavam a

presidente civil María Estela
Martínez de Perón, que um ano e

meio antes, na condição de vice

presidente, havia tomado posse
em substituição a seu marido, o
falecido JuanDomingo Perón. Na
ocasião, o novo desembarque dos
militares no poder foi apoiado por
vários setores da sociedade

(enquanto que outros foram
indiferentes ao golpe, e poucos
resistiram imediatamente),
cansados do caos político do

governo da irlexperie�te Isabelita
- apelido da viúva de Perón - em

cujo currículo, antes de ser esposa
do fundador do Peronismo, só

constava seu passado como

bailarina de cabaré no Panamá.

Mas, em pouco tempo, a sociedade

arrependeu-se do entusiasmo

com o qual havia celebrado a

chegada dos militares. Eles

implantaram uma ditadura férrea
nunca antes vista na história do

país. Para impor o domínio, não
hesitaram em assassinar 30 mil
civis, a maioria sem militância

política alguma. Para impedir que
um dia, os filh'�s dos

desaparecidos vingassem os pais,
seqüestraram 500 bebês, que
foram criados por famílias de
militares estéreis ou civis

cúmplices.
Em sete anos de regime, a

dívida externa saltou de US$ 8
bilhões para US$ 45 bilhões. A

inflação passou de 182% para
343%. A pobreza cresceu de 5%
da população para 28%. Apolítica
econômica, aos tropeções, abriu
as importações para depois,
subitamente fechá-las

novamente, e mais tarde, mais

vez, Os
inves timentos es trangeiros
preferiram países mais previsíveis
como o Chile e o Brasil.

Como guerreiros, foram um

desastre. Quase entraram em

guerra com o Chile em 1978,
conflito que os militares
atualmente consideram que
teriam perdido. E, em 1982,
sofreram a fragorosa derrota nas

Realidade e queda da força do Exército

Hoje, existe 1,8 militar para cada 1.000 habitantes, Durante a ditadura, para cada milhar de argentinos, 5,5
,

estavam nos quartéis. A participação militar no Orçamento Nacional, durante a ditadura, era de 17% em

média. Atualmente é de 7%. Há 30 anos, um general ganhava o mesmo que um juiz federal. Hoje, recebe um

terço. O sociólogo Torcuato Di Tella, irmão do ex-chanceler Guido Di Tella e descendente de uma família de

poderosos industriais e mecenas, afirma que "dentro de seus objetivos", as ditaduras do Chile e do Brasil
tiveram êxito. "Mas, ,a variante argentina foi um fracasso total".
Ser militar, hoje em dia, não implica exercer uma profissão que entusiasme. Oficiais, famílias de militares e

sociólogos consultados pela Agência Estado indicaram que a moral é baixa, mas existe relativa esperança
no futuro. Os jovens militares, que iniciaram as carreiras na democracia, se sentem incomodados de ser

colocados na mesma categoria de "assassinos" dos velhos oficiais da ditadura.
Eles frustram-se ao ver que pilotos uruguaios possuem mais horas de treinamento que os argentinos, ou
que os chilenos adquirem modernos tanques e que os braslleros desenvolvem submarinos próprios. O
salário de metade dos militares não chega a 860 pesos (US$ 286), que é a linha da pobreza na Argentina.
Uma das válvulas de escape para a frustração foram as missões de Paz da ,ONU, das quais participaram
35% dos oficiais e suboficiais nos últimos 15 anos. Essas missões também permitiram que se abrissem a

novas culturas, o que iniciou um processo de rnoderrízaçãn da mentalidade militar. As missões também
, ,

permitiram driblar problemas salariais, pois eram melhor pagos nessas estadias no exterior,

Guerra das Malvinas e Guerra Suja; derrota e influência na imagem
Uma investigação realizada pela consultora de opinião Graciela Romer entre 5 mil integrantes do Exército e 330
cadetes da Escola Militar indicou que a "ponte" com os civis não está ainda totalmente reconsmnda. "Existe
uma má imagem pela derrota nas Malvinas. Mas, a pior- imagem é causada pela Guerra Suja".
Cientistas políticos sustentam que se a ditadura tivesse vencido nas Malvinas, o impacto popular das
violações aos direitos humanos teria sido menor. "Mas, por outro lado, os militares sentem que atualmente são
mais respeitados pela opinião pública em comparação às desprestigiadas lideranças políticas", diz Romer.
Eles possuem de 28% a 30% de imagem positiva, muito superior à média de 5% e 8% que da Justiça, os
sindicatos, os partidos políticos e o Congresso Nacional.
Os crime da ditadura são assunto ainda pendente na relação dos militares com a sociedade. A investigação de
Romer - a primeira vez que o Exército abriu as portas para que um civil fizesse uma pesquisa sobre a cultura
militar - indicou que 58% dos militares acreditam que ocorreram violações. No entanto, 26% afirmam que elas
não aconteceram. A mesma pergunta, realizada enne os líderes de opinião da sociedade, registrou 99% de
concordância com a existência das violações. Na opinião pública, a certeza da ocorrência das violações é

compartilhada por 80% dos entrevistados, enquanto que apenas 10% duvidam que elas tenham ocorreo,
.�--------------�--------------�--------------------------------------

PF decide investigar também'
origem do dinheiro de caseiro

Caixa tem dois suspeitos por
vazamento de informaçãó

-
.

BRASÍLIA '- A Caixa aborreceram quando questiona
dos sobre o dinheiro.depositado
na conta e, logo depois das

primeiras perguntas sobre o

assunto, encerraram a entre

vista. O caseiro se limitou a dizer

que recebeu o dinheiro de seu

suposto pai biológico e disse que,
por enquanto, está satisfeito,

,

mas espera receber mais.
O caseiro afirma que o

ministro da Fazenda fre

qüentava a casa em Brasília

alugada por ex-assessores seus de
Ribeirão Preto acusados de

corrupção. Palocci nega ter ido
à casa, onde supostamente
negócios eram fechados.

BRASÍLIA - O caseiro

Francenildo dos Santos Costa
e seu advogado, Wlício Cha
veiro, reclamaram ontem da
decisão da Polícia Federal de

investigar não só a quebra ilegal
do sigilo como também a

origem do dinheiro depositado
na conta violada na Caixa
Econômica Federal. A PF abriu
investigação a partir de um

relatório da Caixa repassado
pelo Coaf (Conselho de
Controle de Atividades Finan

ceiras) sobre a movimentação
financeira do caseiro nos

últimos meses.

"O Coaf pediu uma

investigação sobre a, mo

vimentação dele que evidencia

prática de lavagem de dinheiro
ou ato ilícito. Pode ser, porque
a mãe dele é lavadeira, vai ver
que sobrou dinheiro no bolso
da calça e ela lavou", ironizou o

advogado.
O caseiro ganhou noto

riedade ao contradizer o mi

nistro da Fazenda, Antonio Pa

locci, na CPI dos Bingos. Extra
tos divulgados sem autorização
judicial mostram que ele
recebeu cerca de R$ 38 mil de

janeiro para cá. O caseiro diz

que o dinheiro foi depositado
por seu suposto pai biológico.

,

identificou dois funcionários

suspeitos de envolvimento na

quebra ilegal do sigilo do
caseiro. Os dois servidores
teriam tido acesso à máquina
de onde saiu o extrato da conta
do caseiro. Francenildo prestou'
por mais de quatro horas

depoimento na PF ontem e, ao

sair, falou com os jornalistas.
"Queria que eles inves

tigassem o meu sigilo eleitoral
para ver em quem um simples
caseiro votou, se foi num

simples operário que está e,m
cima", afirmou.

O caseiro e o advogado se

1 ,
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•

,

NA ITALIA

... Condenado
Acusado de fornecer cocaína.
à dançarina brasileira Ana ' �•

-

Lucia Bezerra, encontrada
morta por overdose em sua

casa, em setembro de 2005,
o ator italiano Paolo
Calissano foi condenado a

quatro anos de reclusão.O
ator não estava presente na

,

audiência porque está
internado no Centro de

Recuperação para
Toxicodependentes de
Trofarello, próxima a Turim.

,

NA CHINA

... Morte ,
,

,

A inundação em uma mina de �
carvão chinesa deixou ao f

"

menos 8 mortos, de acordo ;:;
com informações divulgadas �
ontem pela Administração de ;.
Segurança Laboral.A tragédia�
aconteceu no último sábado "

,

na, Província central de
.

Shanxi. Ainda há 20 mineiros�
desaparecidos.As equipes de,�

,

resgate conseguiram descer,
até 20 metros de

�

profundidade após
retomarem o serviço de

ventilação subterrânea, e

puderam baixar o nível de

água para 70 metros.
,

NO JAPÃO
... Boicote
Japão anunciou ontem o

congelamento de créditos
oficiais à China devido à

deterioração das relações
entre ambas as nações em

uma ampla variedade de
assuntos.O secretário de
Gabinete do governo japonês,

, Shinzo Abe, disse que o

Japão não outorgará mais
créditos à China pelo menos

até o final do presente ano
,

fiscal, que será concluído em

31 de março, embora o

governo poderia começar a

concedê-los novamente no

, próximo mês caso a situação
diplomática melhore.

I

'I
,

-

NO PAOUISTAO s

... Morte
,

Uma pessoa morreu e outras,
sete ficaram feridas ontem na:

•

explosão de uma bomba de ,-

fabricação caseira em um
.,
,

,

,

centro comercial do sudoeste-
•

do Paquistão, informaram
,

,

e-
•

fontes póliciais.A bomba
•

,

"

estava em uma bolsa de ó<
,

•

...<1.

plástico colocada perto de
,

"
,
-

uma cabine telefõnica em
.'
•
;:-

Kohlu, cidade 300,
•
•
,

,

,•

quilômetros ao leste da
,
'. ,

••
, ,
,

capital da Província do
,

"

"'

Beluchistão, Ouetta.
'

.

,
'

.
•

"

NA VENEZUELA

... Insegurança
o embaixador dos Estados
Unidos na Venezuela, William
Brownfield, após ter sido

ameaçado por manifestantes,
solicitou ontem às
autoridades locais um

reforço em sua segurança
durante suas freqüentes
viagens ao país
sulàmericano. "Se o desejo
(dos manifestantes) era o da

intimidação, ;:
.�

, ,_�

lamentavelmente .eles
falharam porque vou

continuar com meus

esforços", disse Brownfield.
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Par Daniele Santos
recepcaocorreiodopovo@netuno.com.br
(enviar fotos até Quarta às 12h)

• -
-

•

•

. ,
I
,

•

Leandro Jácob Caviquioli, completa 2

aninhas neste domingo 26/03. Os pais Joel

e Jeani, os avós e padrinhos desejam toda

felicidade existente

r:SS�dO ,para deixar aquele brilho a princesinha
ra ererra com 7 meses, filha de Márcia e Miro

, '

, � pequena, �e�oísa �ruetzmacher completa 2
I e�es no pr?xlmo dia 27/03. Parabéns dos pais
Adriana e Laercio e do mano Gabriel

,

A gatinha, Ana Flávia Berri completa hoje 6

aninhas. Parabéns cos pais Beta e Rose e do

mano Pedro Henrique

i
t

L ...,,-�anieJ Hoegen (�), completou 7 anos no último
. dla,22(03, Parabens dos pais Laércio e Eva 'Iddo rmao Rafael

nl e e O pequeno Cauã 'Carlos Camargo de Ass,is,
completa seu 10 aninho dia 25/0�, p�ra�ens
dos pais Adriane e Denílson e da Irma Michele

A fofinha Giovana ZanJuca complet
a

'

h
'

ou seu 10
nln o no dia 22/03, Quem deseja felicidad

man?am um super beijo são seus pais irma�ossepadrinho e primos
"

Embelezando a coluna, Matheus Gonçalves
Cassuli, a alegria do maninho Arthur e dos pais
Alessandra e João Carlos Cassuli que no próximo
dia 29/03 completa 4 meses •

\

�u!iana Mayra Mathias, completou 12 anos no
ultln:o 1_9/03. Felicidades dos pais Julio eM'
dos rmaos Mario e Julio

aea e

&
,

•

No próximo dia 28/03, Rafael Paula ,de S�uza
completa 3 anos. Felicidades dos pais Adrlane e

Denílson e da irmã Michele

Na.sceu no último dia 14/03, o fofinho Mathe
Jaír Consoni filho de Margot e Jair, Felicídade�s O gatinho, Lucas Cheuchk dos Santos, completa

6 anos no próximo dia 29/03, Parabéns dos pais
Antônio e Antônia I

•
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AGENDE-SE: SERViÇO DE TRANSFERÊNCIA OU REVISÃO DE DADOS VAI ATÉ DIA 3 DE MAIO matricular em instituições
públicas de ensino. Estão
excluídos desse risco os

eleitores facultativos: anal

fabetos, maiores de 70 anos e

os eleitores entre 16 e 18 anos.

A Justiça Eleitoral também
não pode cancelar os títulos

,
.

de eleitores com deficiências
físicas que impossibilitern o

deslocamento até as zonas

eleitorais. Eleitores fora do

país que estejam em débito
com a Justiça Eleitoral

precisam encaminhar ao juiz
eleitoral um requerimento
com cópia de documentos que

,

revisão) é até 3 de maio. "E o

último dia para o eleitor
transferir o título para o

município ou mudar o local
de votação, caso tenha
mudado de endereço dentro
da cidade", comenta. Porta
dores de deficiência física
devem solicitar a trans

ferência para seções eleitorais
especiais. Para esse tipo de

alteração, o eleitor deve trazer

carteira de ide-n t idade e

cópia, comprovante de re

sidência (conta de água, luz ou
telefone) e cópia e o título

antigo. O serviço é grátis e o

novo documento é expedido
na hora.

A partir do dia 4 de maio,
o expediente do cartório será

•

-

.

•

.... Com situação irregular, o eleitor fica impedido de tirar passaporte ou CPF; se inscrever em
concurso público ou, em caso de aprovação, tomar posse do cargo; conseguir empréstimos em

bancos do governo e se matricular em instituições públicas de ensino

DAIANE ZANGHELINI
,

}ARAGUÁ DO SUL -

Oitenta jaraguaenses podem
.

ser impedidos de votar nas

eleições deste ano caso não

regularizem o título de eleitor
até a próxima quinta-feira, 30,
no Cartório Eleitoral do

município. Trata-se de
eleitores que não participaram,

de três eleições consecutivas

(dois turnos para prefeito em

2004 e o referendo de 2005)
ou que não justificaram
ausência. O. cartório eleitoral
também atende a cidade de

Corupá, onde outros sete

eleitores estão com o

documento em situação
irregular.

De acordo com a chefe da
87ª zona eleitoral, Simone
Malta Ladeira, Jaraguá do Sul
conta com 84.235 eleitores, e

Corupá, mais 9.887. Para

A •

comprovem a perrnanencia
no exterior - eles podem ser

entregues por um patente- ou

procurador.
Simone também alerta

que o prazo para quem quer
tirar o título de eleitor pela
primeira vez ou atualizar o

.

cadas tro (transferência ou

regularizar a situação, os

eleitores devem comparecer
no cartório eleitoral com a

carteira de identidade e o

título de eleitor. "Em alguns
casos, o voto foi justificado,
mas por algum problema o

sistema não registrou. Estes,
portanto, devem trazer o

canhoto da jus tifica tiva",
explica SImone. Já aqueles que
não justificararn devem pagar
uma multa de R$ 3,50 por
cada ausência (no caso de três,
o eleitor precisa desembolsar
R$ 10,50).

Além de não po['er votar,
o cidadão com título irregular
não pode tirar passaporte ou

CPF; se inscrever ern.concurso
público ou, em caso de

,

aprovação, tomar posse do
. ,.

cargo; consegurr emprestamos
em bancos do governo e se

, �

apenas interno, com exceçao
dos eleitores que desejarem I

emitir a segunda via do

documento, em caso de
•

extravio.

SERViÇO
O Cartório Eleitoral fica no Edifício Royal Barg, na Avenida
Marechal Deodoro da Fonseca, Centro (em frente ao Posto

Marechal). O horário de funcionamento é das 12h às 20h. Para
verificar a situação do documento, basta acessar o site do TSE

(Tribunal Superior Eleitoral): www.tse.gov.br. no menu Serviços
online, link Consulta Título de Eleitor e Local de Votação (Dentro de,
Serviços ao Eleitor).

.

,

"

.. _�:

PAís TEM QUASE 600 Mil TíTULOS IRREGULARES
No Brasil estão pendentes neste ano 597.235 títulos de eleitor,
que correspondem a 0,49% do eleitorado nacional. Em 2001,
foram cancelados 1,950 milhão de títulos; em 2003, outros
2,154 milhões, e em 2005, mais 1,089 rntlhão..'.-

Simone Ladeira alerta eleitores para prazo de regularização
, -

•

Anamaco quer apoio para custo menor de material de construção II'SAPATEADO NA SCAR J
•

FLORIANÓPOLIS!]ARAGUÁ
DO SUL- Atendendo a

requerimento dos deputados
Dionei Walter da Silva (PT) e

Sérgio Godinho (PSB), o

presidente da Anamaco

(Associação'Nacional, dos
,

Comerciantes de Materiais de

Construção), ' Roberto

Breithaupt, utilizou a tribuna da
Assembléia Legislativa na

quarta-feira para solicitar apoio
dos deputados a uma indicação
dos dois deputados dirigida ao

governador Luiz Henrique da
Silveira (PMDB). O
documento pede a redução da

alíquota do ICMS (Imposto
sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços), de 170/0

para 12%, para' a cesta básica de

materiais de construção, além
da isenção' total do valor do

imposto na compra de caixa

d'água. O projeto visa à

diminuição do p'toblema
habitacional de Santa Catarina
e à reativação da construção

,

civil. "E ver a economia do
Estado incrementada", disse
Godinho. A proposta da
Anamaco e da Abramat (
Associação Brasileira da
Indústria de Materiais de

Construção) é facultar aos

empresários contribuintes do
ICMS a possibilidade de
destinar um percentual dos
recursos arrecadados
diretamente a um fundo

municipal criado para esta

finalidade. Para auferir a

proposta, o município deverá
construir fundo próprio para

aplicação dos recursos em

moradia.Na indicação, que foi
assinada pelos deputados Sérgio
Godinho (PSB), DioneiWalter
da Silva (PT) e José Carlos
Vieira (PFL), também foi
solicitada a isenção de ICMS na

aquisição de fossas sépticas. ''A
isenção do imposto para essas

fossas é a possibilidade de se ter

diminuído o problema do
saneamento básico. Vai
contribuir para a saúde dos rios
e também para a saúde das

pessoas", ressaltou Godinho.
Urna reunião com o secretário
da Fazenda, Max Bornholdt,
para discutir quais produtos
irão constar da cesta básica fioi

D1VULGAÇÃO

.:', '_,

Roberto Breithaupt usou a tribuna
para solicitar redução do ICMS

realizada ainda na quarta-feira.
O governo do Estado. tem
sinalizado positivamente à

,

proposta, faltando apenas
definir o percentual de redução
do imposto.

,

A Scar está oferecendo oportunidades a adeptos do sapateado.As
aulas nesta modalidade da dança são ministradas aos sábados pela
bailarina e professora Michelle Beatriz. Outras informações podem
ser obtidos com Lisa Jaworski, coordenadora de dança da Scar, pelo
telefone (47) 3275-2477 e no site www.scar.art.br.

,

L_ � (I

- .', .

•

•
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RESPEITO ÀS DIFERENÇAS: CRIANÇAS ESPECIAIS MOSTRAM CONSIDERÁVEL EVOLUÇÃO
•

KELLY ERDMANN

.,.. Educação de

crianças, especiais
exige adaptação de

professores e alunos

JARAGUÁ DO SUL - As

a .�scolas públicas. de Santa
.

Catarina receberam, neste
,

primeiro semestre de 2006,
cerca de 2400 crianças com

deficiências mentais. Em

Jaraguá do Sul, o número de
alunos inclusos na rede
estadual ainda � reduzido, mas,
a iniciativa agrada amaioria dos
educadores.

Desde 2004, uma resolução
do Ministério Público Federal
obriga esta mudança e as salas
de aula regulares devem se

adaptar para absorver parte dos

freqüentadores das Apaes
(Associações de Pais e Amigos
dos Excepcionais). Nos dois

próximos anos, o objetivo é
incluir socialmente crianças de
seis a 11 anos, portadoras de
deficiências moderadas. Depois

J ,desse período, é a vez daquelas
consid'éradas graves e

profundas, somando ao todo
uma ação que envolverá pelo
menos 15 mil excepcionais.

•

•

r

I
I

.
:\], . ""

;_ ..��-' _,.

Adaptação das escolas públicas é gradual, mas educadores aprovam o projeto de inclusão

Para Lucila Micheluzzi,
diretora de Apae, este processo
" /' ''''' " .

e continuo e nao tera mais
.

retorno. Ela diz que apesar de

algumas falhas, o projeto é

"visto com bons olhos",
•

principalmente a longo prazo.
,

A medida qUE; estas crianças,
hoje envolvidas' com

deficientes, chegarem à idade

adulta, irão articular melhores

condições sociais e de infra-

Petrobras abre inscrições para
processo seletivo 2006

JARAGUÁ DO SUL - As

inscrições para o Processo
Seletivo Petrobras 2006 vão até
o dia 3 de abril. Os candidatos
poderão se inscrever pelo site

www.cesgranrio.org.br ou nas

agências dos Correios apon
tadas no edital do concurso,

disponível também na página
da Petrobras nà internet

www.petrobras.com.br). \

São 1.178 vagas para 45
cargos de níveis médio e

superior, além da formação de
cadastro reserva. Os salários
variam de R$ 913,31 a R$
2.084,31 para nível médio e de
R$ 3.034,26 a R$ 3.605,42 para
superior. O processo abrange
cerca, de 50 cidades em todo

o país, em 17 estados da

federação. A taxa de inscrição é
de R$ 28 para cargos de nível
médio e R$ 42 para os de
nível superior. As provas serão

realizadas no dia 7 de maio.
Os processos seletivos

seguem a política da Petrobras
de ingresso sistemático de
novos empregados.

Até 2008, a Petrobras
deverá admitir cerca de novemil

pessoas, a partir dos cadastros
deste e dos próximos processos

•

seletivos a serem realizados pela
empresa. Somente neste ano,

3.800 novos empregados devem
ingressar na companhia,
oriundos das seleções realizadas
em 2004, 2005 e 2006.

Biblioteca promove Exposição
"Telas e Aquarelas"

JARAGUÁ DO SUL - A
Biblioteca Pública Rui Barbosa

,

promove a Exposição"Telas e

Aquarelas" de Sérgio Laudario.
Os visitantes têm até o dia

primeiro de abril para conhecer
o trabalho do artista que é

natural de São Paulo e hoje
reside em Jaraguá do Sul. Desde

menino, Laudario desenhava

personagens de' gibis e

ilustrações para a escola. Aos 20
anos fez curso de desenho
artístico na Escola de Artes
Euclides da Cunha em São Paulo,
capital. Em 1980mudou-se para
[oinville onde fez curso de Artes
na Casa de Cultura de Joinville.

J
, ,

,

estrutura para todos, explica
Lucila.

A necessidade de adaptar
escolas, e 'a as ações dos

professores é a partir de agora o

enfoque daqueles que
vivenciam a mudança. De
acordo com Salma Machado,
diretora da Escola de Educação
Básica Valdete Piazera Zindars,
este processo depende do

empenho das instituições. "A

escola tem,que estar aberta ao

trabalho", enfatiza.
Além disso, segundo a

diretora, é provável que

transformações também

aconteçam na formação dos
educadores. Em breve,
universidades devem inserir,
na grade curricular dos cursos

•

de Pedagogia, disciplirias
próprias para a inclusão dos
deficientes.

• CURIOSIDADES' MUSICAIS

MORREU DE MED,O
Thomas Britton ( 1644 .. 1714) .

Empresário musical inglês, não houve em Londres uma figura
mais pitoresca que esta pessoa, cujo amor e conhecimento da
música o levou a ser amigo de vários compositores da época

•

como Handel. Chegou a abrir um dos locais de concertos

públicos mais antigos da Inglaterra. Pela qualidade de seu

auditório atraiu aos melhores artistas de seu tempo. Teve um

final de vida esquisito: morreu de medo de um ventríloquo,
coisa que ele nunca tinha visto antes.

COMPOSITOR CALOTEIRO
•

Richard Wagner( 1813 ..1883)
Teve inúmeras queixas na delegacia por parte de seus credores

que tinham enorme dificuldade em receber o dinheiro
,

emprestado à Wagner. Ele acreditava que seus credores tinham

obrigação de sustentá-lo, pois estava fazendo um bem à
humanidade.

N

E ESSES ESTAO NO GUINNES BOOK:
Compositor com maior número de lil,hos: Johann Sebastian
Bach, '24 filhos. '

,

Recital mais longo: o da música Dexations, de Eric Satie, no
Pocket Theatre de Nova York, em 1963, regido par John Cage,
sendo executada 840 vezes totalizando 18h40min.

•

E, não dá para tentar entender o que se passava na cabeça
destes músicos..
Bom final de semana à todos, fé em Deus e na vida e até a

próxima semana.

Por Eduardo Alves, músico, compositor e professor particular de violão
e guitarra em Jaraguá do Sul.
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A menina Poliana Tainá lork,
de 11 anos, freqüenta as

aulas da rede estadual de
ensino há um ano. Ela é

portadora de deficiência

múltipla leve e é adorada

pelos amigos, diz a babá
Meri Terezinha dos Santos.
Desde que ingressou na EEB
Valdete Piazera, Poliana

passou a ter um
desenvolvimento diferente. A
babá explica que antes a

menina assimilava as

atitudes dos outros
deficientes. Hoje, tenta se espelhar nas crianças com quem convive
diariamente.
Para a professora de Educação Física Karla Castilhos, é um desafio '

motivador trabalhar com a menina. Como exemplo ela cita a

dificuldade que Poliana tinha em subir escadas, hoje reduzida a

partir das atividades físicas praticadas em aula.
O auxílio das crianças da Escola também é importante nesta

adaptação. Segundo Cristina Preti, professora de Artes, os colegas
de Poliana e dos outros três deficientes matriculados na Valdete
Piazera, têm senso de ajuda, Eles cuidam dos colegas especiais'não
apenas nos períodos de aula, mas durante as refeições e

brncadelras externas. Ao mesmo tempo em que aprendem muito
com eles e mesmo sem notar já começam a respeitar às diferenças,
•

E exatamente isso que Natália Silva, de sete anos, diz quando
,

perguntada sobre a amizade com Poliana. Para ela, é tudo natural.
As duas costumam passar o tempo vago na Escola, brincando de

.

boneca.

\

DIFICULDADES
Os profesZlJres e alunos da EEB Professor José Duarte Magalhães
sentiram dificuldades quando receberam, em 2005, um deficiente
mental de 14 anos. A diretora, Jesmane Amodio Bartolini, explica
que a adaptação demorou, mas hoje, depois de quase um ano, os
trabalhos na 4a série, onde o menino estuda, estã oevoluindo
consideravelmente .

No início, alguns pais se mostraram preocupados com a

convivência dos filhos com um o menino. Possíveis momentos de
,

agressividade foram a causa do temor. Segundo a professora Ivana
Patrícia Fendt, ela evita deixar a criança só por um ,longo perlodo de

tempo, porque o menino não tem noção dos limites de sua força
física.
Porém, apesar das dificuldades, as aptidões da criança causam

surpresa todos os dias, De acordo com a professora, ele supera
outros alunos na disciplina de matemática.

• CINEMA De sábado, dia 18/3, a quinta, dia 23/3

CINE SHOPPING BREITHAUPT :

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

Bambi 2
OS15hOO - 17hOO r

1
Fora de Rumo ,

S
19hOO - 21 h15

O Sol de Cada Manhã
, O

14h45 - 16h45 - 18h45 •

2
A Caverna

S21hOO ,

3 Capote O
14hOO - 16h30 - 19h05 - 21 h30 ,

Testemunhas de Jeová
Departamento de informações

•

Ao se reunirem em adoração, os 35 membros da conçreçaçao de surdos das
Testemunhas de Jeová, começa a "cantar". Fazem isso através do idioma que se

vê, a Lingua de sinais. Como em qualquer outro idioma, na lingua de sinais
também é possível expressar poesias. Para tanto, os surdos reunidos no Salão do
Reino na Rua Paulo Schiochet, 129, Jaraguá do Sul, SC, acompanham um vídeo

apresentado em monitores de TV espalhados pelo auditório,
Com a ajuda da tecnologia e em respeito à cultura dos surdos, nessas reuniões
não há mais necessidades de usarem interpretes ou de surdos que se separem
dos demais da assistência que são ouvintes. Pode-se observar vozes e mãos lado
a lado. As palestras são feitos pelos próprios surdos ou por pessoas ouvintes,
fluentes na Língua de sinais.
"É muito melhor comunicar-se em sua própria lingua, do que por meio de um

interprete" disse Débora. "Quando eu convido outras' pessoas surdas para nos

visitarem, elas sempre pensam que vão a uma reunião com um interprete. Elas
ficam surpresas quando descobrem que o programa inteiro será na lingua de

• •

sinais.

Além das reuniões especiais na Língua de sinais apresentados em mais de 206

congregações no Brasil, as Testemunhas de Jeová tem produzido publicações em
fitas de vídeo ou DVD nessa lingua.
As testemunhas de Jeová formam uma fraternidade mundial de fé cristã de mais
de 6 milhões de pessoas. Elas realizam suas reuniões em 235 países e fornecem
Bíblias e publicações bíblicas na língua nativas de muitos deles. Para as Testemunhas
de Jeová os surdos apenas são um grupo que fala uma lingua distinta.

Para mais informações: 3372-3367. (Alfonso Behling)

•
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• liNHA DE FUNDO

"
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I

Sem poupar ninguém
Já na chegada do São Paulo,
ontem, vindo do México, onde a

equipe perdeu para o Chivas

Guadalajara, pela Libertadores da

América, por 2x1, os jogadores
afirmam estar concentrados no

Campeonato Paulista. "Não
podemos poupar titularesJlara o

Paulista porque ainda pev.samos
no titulo", disse o meio-campo
Josué, O próximo jogo do São
Paulo é contra o Rio Branco, no
domingo, no Estádio Décio Vita,
em Americana, às 18h1 O. "Nós
sabemos que a Libertadores é

..

uma competição muito difícil.
Temos uma seqüência de jogos
complicados e só podemos
pensar em nos recuperar já no

Paulista buscando uma vitória fora
de casa", explicou o atacante

Thiago.

I

II

. Chance zero
A torcida jaraguaense vai ter que se contentar em ver o Falcão (foto)
enfrentando o Joinville apenas nas quadras. Em entrevista portelefone
ontem, de Rio Branco (AC), onde está com a Seleção Brasileira de
futsal, o melhor do mundo disse que á chance de jogar domingo
contra o Joinville é zero. Tudo porque o Brasil faz um amistoso às 12h
contra o Japão e não teria tempo de chegar em Jaraguá do Sul para o

jogo. Mas ele confirma que recebeu convite para atuar no tricolor. "O

prefeito (Moacir Bertoldi) e o Cacá (Pavanello) entraram em contato

comigo. Fiquei
sabendo também

•

r que tinha in-
•

teresse do treina-
dor, mas não tem
chances de jo
gar", afirmou o

craque, dizendo
ainda que ficou

: feliz com o
,
, convite.

I

II

Só da casa
Foi mantida a resolução de não
haver torcida adversária nos

jogos das semifinais e finais do
Catarinense. A reunião de

quarta-feira manteve a proibição
dos ú�imos jogos da segunda
fase. Se algum torcedor visitante
comparecer nos estádios, não

•

· poderá estar uniformizado. A
medida é para evitar mais
violência entre as torcidas, mas
poderia ser resolvida de outra

forma, se houvesse mais .

segurança para os visitantes.
Uma idéia seria de escoltar os
ônibus da entrada da cidade até .

o Estádio e, depois do jogo,
· esperar a torcida local sair e aí
então liberar a outra torcida.
Mas, para evitar os confrontos,

•

preferiram a medida mais
,

radical.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Guaramirim

-

AVISO DE LICITAÇAO
,
,

: Processo Adrn. Nº.: 15/2006

,

.
Edital: TOMADA DE PRECOS P/OBRAS E SERVlCOS DE ENGENHARIA
Nº.: 15/2006

. Tipo : Menor Preço!Por Item
,

Objeto: HORAS DE PEDREIRO E CARPINTEIRO

Entrega dos Envelopes: 09:00 horas do dia Dez de Abril de 2006.
, Abertura dos Envelopes: 09: 15 horas do dia Dez de Abril de 2006
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos 110 seguinte endereço e horário:
Rua 28 de Agosto,'2042, nos dias úteis, das Segunda à Sexta, das 08:30 às 12:00
e das 13:30 às 16:30 horas, ou pelo fone 373-0247.

•

GUARAMIRIM, 24 de março de 2006 .

FRANCISCO ROCHA DOS SANTOS NETO
_ J

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO
INTEGRATOR - COM0200 Aviso de Licitação

,

,

MISTERIO: NADA DEFINIDO

•

•

JULIMAR PIVATTO

� Hoje o time faz
um treino com
portas fechadas
no João Marcatto

JARAGUÁ DO SUL - Com
vários problemas, princi
palmente no meio-campo, o

técnico do Juventus, Itamar
Schulle, decidiu anunciar a

escalação somente momento

antes da partida deste domingo.
Para enfrentar o Joinville, à
treinador terá de improvisar os
volantes, já que Ademir Sopa e .

Fábio Lopes estão suspensos.

"Qualquer um que entrar eu vou

ter de improvisar. Só ainda não

sei com quem jogar e vou definir
isso só depois do treino de

sábado", disse o treinador.
Para piorar a situação, ele

também não poderá contar com
o zagueiro Oliveira, que sentiu a

virilha e foi afastado pelo
departamento médico. "Por ele

(Oliveira), ele jogaria. Mas não

temos como passar por cima e

correr o risco de agravar a lesão.

Esperamos contar com ele para o

jogo da volta", comentou. Com
isso, as chances de Acássio entrar
como titular aumentam, já que

O CORREIO DO pove

r
•

•

Juventus treinou ontem à tarde no campo da Arsepum com concentração total para o jogo

Rafael está suspenso:
Outro problema é o lateral

esquerdo Rogerinho, .que
também sentiu uma lesão e é

•

dúvida para o jogo de domingo.
"Até mesmo para os coletivos eu

.

estou com problema. Tenho que

pegar jogadores do juvenil para
completar os 11 e treinar",
lamentou o "Chefe". Hoje à tarde
o time faz um treino com portões
fechados para aprimorar as

jogadas ensaiadas.
Ontem também chegou a ser

anunciado na imprensa estadual

que o tricolor teria contratado o

.

meia Russo, do Atlético-PR, mas
o diretor de futebol do [uventus.:
Alcir Pradi, disse não saber de
nada. "Não tem mais contra

tações. Encerramos as nego

ciações de jogadores para este

campeonato", disse o dirigente.
Para estes jogos das semifinais,

a FCF (Federação Catarinense de
Futebol) apresentou duas

resoluções nesta semana. A

primeira foi a de manter a

proibição de torcidas adversárias
uniformizadas nos estádios de

Santa Catarina. A outra é o

aumento do preço dos ingressos .

para a fase final do Campeonato
j

Catarinense da Divisão

Principal. Para assistir o jogo nas
.'

.

descobertas do Estádio [oão
Marcatto, o torcedor terá de:
pagar agora R$ 15. Nas cobertas.
será R$ 20 e nas cadeiras R$ 40 .. ,

Segundo a assessoria de imprensa'
••

do Juventus, o acordo entre a'
, -

Federação e o clubes para o.,
" ,-!

reajuste do. preços aconteceu,
ainda na primeira fase da'

competição.

Kreis Jr. estréia domingo
pela Copa Clio em Curitiba

Palmeiras cede empate nos

acréscimos e fica em segundo :

JARAGUÁ DO SUL - As

pretensões do jaraguaense Kreis

Jr. na Copa Clio vêm aumen

tando a cada ano. Agora, com a

ascensão de alguns pilotos para a

Super Clio, ele acredita que

poderá brigar pelos três primeiros
lugares. E, para isso, nada melhor
que começar num circuito que
vem dando sorte ao piloto. No
Autódromo Raul Boesel, em

Curitiba, Kreis já ficou em

terceiro lugar, no ano de estréia, e
em segundo em 2005. A prova
será neste domingo, às 11h, com
transmissão da Rede TV!.

"Agora estou adaptado à

competição e também à equipe.

Venho treinando semanalmente
com meu kart e estoumuito bem
fisicamente também", afirmou o

piloto. A principal mudança da

equipe Officer, para este ano, foi
a mudança dos pneus. Como os

motores são iguais para todos os

carros, a suspensão é o detalhe

que pode fazer a diferença na

hora da corrida. Por isso, Kreis já
viajou na quinta-feira para
Curitiba, para treinar e adiantar
os ajustes no carro. "Trocamos
os pneus do carro e precisamos
nos adaptar ao novo estilo das
rodas. Por isso é bom já se

acostumar com eles", afirmou
ainda.

ROSÁRIO (ARGENTINA) -

O Palmeiras desperdiçou a

vitória sobre o Rosário

Central, na Argentina, na
noite de ontem, e ficou no

empate por 2x2, de sper-
.

.

diçando a chance de
liderar o Grupo 7 da
Libertadores da .Am érica

de 2006. Foi o terceiro

empate em quatro jogos da
. equipe alviverde na

copetição sul-americana
deste ano.

Washington fez o dois gols
do Palmeiras, um deles aos

44 minutos do segundo
tempo, mas cédeu o empate-

DIVULGAÇÃO •

,

•

•

logo na seqüência. Com o

resultado, o Palmeiras foi ai
,. . �

sets pontos, mesmo numero;
do Atlético Nacional, da;
Colômbia, que tem melhor
saldo de gols (4 a 1). O,

Rosário, com apenas dois;
está eliminado.

m RESULTADOS

Copa do Brasil
Botafogo 1 x 3 Ipatinga
Grêmio 1 (5) x 6 (6) XV de Novembro'

Espanhol
I Atlético Madrid O x 1 Sevilla

•

I

Libertadores
I Rosário 2 x 2 Palmeiras

.

.

Botatoqo perde por 3x1 do

Ipatinga e está eliminado
RIO DE JANEIRO (RJ) - O

Botafogo foi eliminado ontem

à noite da Copa do Brasil após
ser derrotado pelo Ipatinga, por
3x1, no Maracanã. O time

mineiro soube aproveitar o

desespero do time alvinegro,
que por ter perdido a primeira
partida por 3xO, iniciou o

confronto precisando, aomenos,
igualar o marcador para levar a
decisão à disputa por pênaltís,
JáemPortoAlegre, o 15 de Campo
BomeliminouoGrêmio daCopaKreis Junior garante que vai briga,rporpódio em Curitiba

•

do Brasil vencendo a decisão nos

pênaltis, por 6x5, depois de perder
o jogo por 1xO,. O time do interior
gaúcho jogavapelo empate e soube
administrar as dificuldades que
encontrou ao longo do jogo até

conquistar a classificação. Entrou
disposto a se defender, partiu para
o ataque depois de sofrer o gol,
voltou à retranca depois de ter o
lateral Cris expulso, aos 11
minutos do segundo tempo, e

conseguiu levar a decisão para os

pênaltis.. '

IAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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:; BENEFíCIO: APARELHO DE RESSONÂNCIA SERÁ O ÚNICO DA REGIÃO .

•

•

•

•

-,

; DAIANE ZANGHELINI •

,

•

, .

� Problema estaria na

�ecretaria da Fazenda,
....

e não reconhece a

i enção de imposto
, ,

JARAGUÁ DO SUL - O

Hospital e Maternidade Jaraguá
��uarda a liberação de um

tomógrafo computadorizado e
,

d� um aparelho de ressonância

�agnética, que estão parados no
porto de Itajaí há quase duas
semanas.

De acordo com Airton

Staroski, presidenre da
'Comunidade Evangélica
Luterana, entidade mante

nedora do hospital, a demora na
liberação dos equipamentos

,

acontece em virtude da isenção
do ICMS (Imposto Sobre

Circulação de Mercadorias e

Serviços) que não está sendo
reconhecido pela Secretaria da
Fazenda de Itajaí. "Por sermos
uma entidade beneficente, sem
fins lucrativos, temos direito a

essa isenção, mas o Governo do
"Estado não reconhece",
lamenta. Staroski diz que hoje
o advogado da entidade, Luiz

ARQUIVO O CORREIO

Jaraguá será o único da região a teraparelho de ressonância evitando que pacientes tenham que viajar

Dutra, entrará com um man

dado de segurança contra o

Governo do Estado para resolver
o processo de isenção e agilizar
a liberação. A equipe de O
Correio do Povo entrou em

contato com a Secretaria da
Fazenda em Joinville (que
responde pela região) para
conversar com o fiscal

responsável pelo caso, mas ele
não foi localizado.

Sem o documento de

isenção, a Receita Federal

,

apresentado", explica.
O tomógrafo compu

tadorizado tem capacidade para
realizar 30 exames por dia, ou
seja, 10 atendimentos diários a

mais que o antigo aparelho, que
temmais de 10 anos de uso e faz
20 exames por dia. Já o

equipamento de ressonância
será o primeiro destinado à

região e atenderá pacientes que
até então precisavam deslocar
se para [oinville ou Blumenau

para fazer o diagnóstico.

.tarnbérn não pode liberar os

equipamentos. Segundo o

delegado da Secretaria da
Receita Federal de Itajaí,
Jackson Aluir Corbari, o órgão
só pode' reconhecer a

mercadoria que será embarcada

após a apresentação de uma

declaração de importação, que
comprova a isenção de tributos.
"Oficialmente, a Receita
Federal ainda nem tomou

conhecimento dessa situação,
pois o documento ainda não foi

Ateliê Culinário ocupa Espaço
Empresarial na Acijs

JARAGUÁ DO SUL - No

Espaço Empresarial, opor
tunidade que a Acijs-Apevi
oferecem para que os associados

apresentem os seus serviços,
Patrícia Kuhn Schuster trouxe
à reunião plenária do dia 20 a

Cuccina Amore Atelier
Culinário. A empresária
ocupou o espaço e mostrou o

empreendimento-que dirige,
voltado a eventos empresariais

. (
e sociais, incluindo festas e .

cardápios temáticos (havaiano,
mexicano, japonês, italiano,
alemão, mediterrâneo, árabe,
tailandês, grego e brasileiro).

Motoqueiro atropela senhora
em plena faixa de pedestre

Após a exposição, a empresária
brindou os presentes com uma

amostra do cardápio temático,
com uma degustação no Salão de
Eventos Rodolfo F. Hufenüssler,
conferindo a afirmação de que
"comida saborosa e bonita, feita
para ver e se deliciar" é o produto
da Coccina.. como frisou.

Segundo ela, a comida é

preparada de maneira artesanal
com ingredientes selecionados e

frescos, garantindo ótima
,

qualidade e sabores próprios. Na
ocasião, o salão foi decorado pela
empresa Amor, Perfeito
Decorações, de Rosane Pfitzer.

JARAGUÁ DO SUL - O

metalúrgico G. Z. , 25 anos,

condutor da motocicleta
Suzuki/EN 125, placas
MDK2277, de Jaraguá do Sul,
atropelou Lucilia da Silva

Aschenbrenner, 74, aposen

tada, no final da tarde de ontem.
Lucilia atravessava a faixa de

foi encaminhada ao Hospital e
Maternidade São José com

ferimentos na cabeça e suspeitas
de fraturas na perna esquerda. Já
o marido dela teve apenas
ferimentos leves em um dos pés.

De acordo oNúcleo deOpera
ções da Polícia Militar, o desres

peito à faixa de pedestre é uma

infração gravíssima, que resulta'em
multa de R$ 191,54 e sete

•

,

pedestre em frente aCarrocerias
HC (Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca) em

companhia do marido, quando
Gilson não parou a moto, e

bateu em sua perna.
O metalúrgico contou que

dirigia a 50 kmlh e que não

percebeu o casal atravessando a

"

rua a tempo de desviar. A idosa

pontos na carteira. Como o

acidente não foi testemunhado

pelo policial que atendeu a ocor

rência, Gilson não levará multa,
mas responderá processo por
lesão corporal, pois atropelamen
to na faixa de pedestre é um crime

de trânsito. (Daiane Zanghelini)

Jaraguá do Sul ganha curso

para manipulação de alimentos
JARAGUÁ DO SUL - Voltado

a profissionais da indústria de

alimentos, prestadores de

serviços na área de gastronomia
em geral, funcionários de órgãos
públicos vinculados à esse tipo
de atividade e interessados pelo
assunto, a Unerj oferece o curso

de extensão 'Capacitação para

manipuladores de alimentos'. A
atividade acontece de 10de

I

abril a 3 de julho, sempre nas

segundas-feiras, das 18h30min
às 22h30min. De acordo com

CESAR JUNKES

,

Fernanda Hart Weber,
professora do curso de

Engenharia de Alimentos
, mantido pela Instituição, o

curso vai abranger as áreas de

alimentação, saúde e legislação,
totalizando carga horária de 45
horas. O curso tem inscrições
gratuitas e mais informações
podem ser obtidas na

Coordenação de Extensão e

Relações Interinstitucionais da

Unerj, pelo telefone (47) 3275-
8253 au no site www.unerj.br.

.
. ,

Policial diz quemotoqueiro responderá processo por lesão corporal
,

,
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,

Contra criança
Sra. E.P. estava num quarto do Hospital Jaraguá com seu filho de
seis meses, no dia 19 de março às 11 h30min, quando uma mulher
vestindo roupas do hospital, entrou no quarto e pediu para ela
entregar o bebê para ser levado até o médico fazer exames .. E.P.

,

desconfiou e disse que iria junto. A suposta enfermeira
desconversou e saiu alegando ter que falar com o médico, depois
descobriu-se que a mulher não era funcionária do hospital. A mãe
da criança inforrriou que a mulher aparentava ter cerca de 30 anos,
cabelos lisos de cor clara até os ombros, rosto oval e olhos escuros.

•

Furto virtual
Informada pela a Gerente
da Caixa Econômica
Federal, agência de

Jaraguá do Sul, a Sra.
E.B.D.T. ficou surpresa ao

constatar que foram
efetuadas operações
virtuais, transferências e

pagamentos na sua conta

corrente, sendo que não
foi ela quem realizou nem

autorizou as operações. O
furto contabiliza um

prejuízo até o momento
de R$ 10.000,00 reais.

Arrombamento
Um apartamento foi arrombado pela .r:

porta da frente, na Rua Professora
Marina Frutuoso � Centro na terça-
feira à tarde. O miolo da fechadura
foi danificado e furtaram dois pares
de sapatos e um óculos.

Furto
Foi furtada da E.M.E.F. Rodolpho
Dornbusch no dia 16 de março,

.

uma impressora HP 3535 que
estava na sala dos professores,

. suspeita-se que o furto tenha
ocorrido ao meio-dia.

,

Capacitação sobre APQO e PPAP i
JARAGUÁ 00 SUL - Com o

objetivo de orientar as etapas do
Planejamento Avançado de

qualidade do Produto (APQP)
e do processo de Aprovação de

Peças de Produção (PPAP),
conforme os requisitos da QS
9000 3a Edição, o setor de

Capacitação Empresarial d�,
Acijs está oferecendo

oportunidades nesta área.

•

Nos dias 1 o e 8 de abril; a I
. I

capacitação é destinada a i

profissionais de engenharia,
vendas, produção, qualidade,
manutenção, PCP e outras áreas

envolvidas na execução doAPQP ,

,

e PPAP e será conduzida por:
,

Jefferson Arthur Krüger.I;
,

nformações e inscrições no setor:
,

de Capacitação Empresarial, pelo:
I

telefone (47) 3275-7059. :
"

,

• CP JURIDICO

Receita Federal não dispensará apresentação
de Certidão Negativa de Débitos (CND) ne
fechamento de empresas

•

,

"

O secretário da Rece�a Federal, Jorge Rachid, descartou a possibilidade:;
de dispensar a apresentação de certidão negativa de débitos fiscais no:
encerramento de empresas. A exigência da certidão foi apontada pela:
Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pela Federação Nacionak
das Empresas de Serviços Contábeis (Fenacon) como um dos maícresi
gargalos para a formalização de empresas no País. Rachid participout:,
de audiência sobre o Projeto de Lei 6529/06, que simplifica a abertura e,

.

o fechamento de empresas. A reunião foi promovida pela Comissão de
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio.

.

.,'

O presidente da Junta Comercial de Goiás, Davi Coutinho, afirmou que as ,

juntas comerciais não têm condições de verificar a veracidade das certidões �

apresentadas quando do fechamento de uma empresa. Ele destacou que>
a dispensa dessas certidões não impediria a Receita Federal de cobrar'
impostos devidos. Segundo Coutinho, das 640 mil empresas registradas
em seu estado, apenas 250 mil estão em funcionamento.
No que tange a Junta Comercial do nosso Estado, a JUCESC, podemos
constatar uma sensível melhoria no cotidiano dos seus registros
mercantis. Isto porque, além de outros procedimentos que tornam.
mais ágeis as verificações dos documentos anexados pelas empresas,
tanto no fechamento como na sua criação, o usuário da JUCESC pode
adotar o Projeto "REGIM" - Registro Mercantil Integrado -, projeto:
pioneiro no Brasil que tem como objetivo proporclonar aos empresários:

,

catarinenses um registro empresarial ágil, seguro e de qualidade, '

contrlbulndc com os flscos'munlclpal, estadual e federal na eliminação:
das práticas empresariais que envolvam fraude .:
Ao comentar o assunto, o Deputado Federal Anivaldo Vale (PSDB-PA) :

lembrou que, apesar de o Brasil ser o sétimo país do mundo na abertura:
de empresas, muitas delas fecham as portas já nos primeiros meses,

de funcionamento e não conseguem formalizar o encerramento de '

suas atividades. "A anistia é uma palavra maldita, mas é uma forma de
estimular a volta à formalidade", disse o Deputado.
O Secretário da Receita Federal rebateu essas declarações com o

argumento de que desobrigar as empresas de apresentar certidões
negativas seria uma forma de premiar os sonegadores. Para ele, deve
se beneficiar os contribuintes que, com dificuldade, pagam em dia
seus impostos.

Ricardo Ivan Barichello é advogado da Cassuli Advogados Associados
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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��SILVIO
O dono do SBT quer
que Ratinho dê pelo
menos oito pontos no

Ibope. A média tem
sido de cinco. Ratinho
voltou ao horário nobre
no dia 6 de março. A

produção dele tem se

mexido para reverter a

situação, mas não está
encontrando solução.
Há uma lista de

proibições como não
colocar cenas
sensuais, casos de
DNA, nem cantores

antigos.

i

I
i'
,

• •

, .

O CORREIO DO POVI

�

� � DEDICAÇAO
Maria Fernanda
Cândido está
fazendo' a linha
mamãe em tempo
integral. Nem
pensar em fazer
televisão neste "

ano. Não adianta
.nern a Globo
insistir. A atriz
decidiu que vai se
dedicar somente
,

ao pequeno Tomás
e ao marido. A bela
inclusive já teria
rejeitado três
propostas.

��RITMO ��ROMANCE ��GRAVIDEZ • NOVELAS
A turnê mundial da cantora

I .

.

A exemplo do Segundo a revista � GLOBO· iSH
colombiana Shakira foi l f' sucesso de americana de fofocas Sinhá MoçaI'£�'i .,�t'

'�. ,t."
•

aberta oficialmente ontem, ,#' bilheteria Se eu Star, a atriz Jennifer Coutinho é cumprimentado por todos como

em uma apresentação na Fosse Você, Tony Aniston está fazendo se fosse um herói. Rodolfo conta para

Espanha. Nos próximos Ramos e Glória um tratamento de Augusto e Juliana que Dimas é um ex-

escravo, deixando-os surpresos, Coutinho
dias, a musa fará nove Pires vão formar par fertilidade em uma explica para o Barão que alforriou seus

shows em cidades romântico em clínica de Nova Iorque, escravos a conselho de seu filho, que lhe
garantiu que a abolição chegará

espanholas e, depois, Belíssima, novela porque quer engravidar inevitavelmente. Ricardo pede que Ana se

segue tocando pela em que interpretam ainda este ano.Jen encontre com ele longe de casa, O Barão fica

Europa. Em maio, a Nikos e Júlia, mantém um
chocado ao saber que Dimas é um ex-

escravo, Rodolfo diz ao Barão que Dimas
colombiana já confirmou respectivamente. Na relacionamento estável será transformado em um mártir do

sua participação no semana que vem, a com seu namorado, o . movimento abolicionista se continuar preso,
O Barão se deixa convencer e exige que o

festival Rock In Rio- dupla vaimatar a ator Vince Vaughn e delegado solte Dimas. Dimas se recusa a'se, "

Lisboa. Ela tocará ao lado sede do público, que desde que os dois calar, e afirma que escreverá um artigo
denunciando o que o Barão fez com

de gente como Carlos está afoito para ver decidiram morar Fulgêncio. Augusto, no entanto, diz a Dimas

Santana, Ivete Sangalo e o romance de Nikos juntos, a atriz não que não publicará seu texto. Ricardo sonha

Red Hot Chili Peppers. e Júlia engrenar. '.

I

pensa em outra coisa. com um rosto horrível de Ana.

,

-

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
•

DANIEL NEVES

•

•

Encontro
Acontece neste sábado
no Centrosul, em
Florianópolis, o I
Encontro de Veículos
de Comunicação de
Santa Catarina, que

,
. ". ". .

reunira empresanos e

profissionais das
Emissoras de Rádio e

Televisão e dós Jornais
do Interior. O relator da·
CPI dos Correios,
deputado Osmar .

Serraglio fará uma

palestra que contará
com a presença do

governador Luiz
Henrique. O diretor do
O Correio do Povo,
Francisco Alves

participa do evento.

"O Brasíleirinho'
O Programa "O
Brasileirinho" será

lançado hoje às 9 horas
no Ginásio de Esportes
Arthur Muller. O

projeto visa .

conscientizar os
.

estudantes para os

perigos do consumo de

drogas e é iniciativa da
Polícia Federal, que
tem o apoio da
Prefeitura e de

empresas renomadas de
. , .

nosso munICIpIO.

o representante da CNR, André Pessoa (dir.), entregou ontem em São Paulo, o resultado da cobertura jornalística
ao presidente da Fiesc, que tem ao lado o presidente da Faesc, José Zeferino Pedroza (esq.), e do jornalista Moacir

Pereira. Os integrantes da Missão Comercial da Fiesc ficaram 11 dias na Ásia acompanhados pelo jornalista Moacir .

Pereira, que fez a cobertura pela ADI/SC (Associação dos Diários do Interior) e Acaert (Associação Catarinense de

Emissoras de Rádio e Televisão).

r

• PARABENS!
Aniversariantes do dia

Rosmeri Nau

Josiel Cerpa
Marcos L. Krezchmer

Claudia J. konell

Gilda Hornburg
Arnaldo de Oliveira

Leonida Sasse
Almir G. Linzmayer
Ana Flavia Berri

Moacir da C. Moura'

Valcir P S'ilva (Val

, .

Aries 20/3 a 20/4
Tchu, tchuuuuu ... Os carneirinhos estão a todo

vapor! Além de sua confiança e disposição
naturais, o período do seu aniversário é de
crescimento e renovação, tudo ao som de belas
sinfonias. Entre nesse embalo, desempenhe seu

papel de protagonista. Expresse seu estilo,
exponha suas idéias, explore seu charme e

criatividade. E não esqueça de ouvir os elogios.

Libra 23/9 a 22/10
Se você está com a razão, não recue agora.
Não há motivo para se conformar às massas.

Pensar em si mesmo é uma das atividades mais
difíceis e mais recompensadoras que se pode
ter. Perseverança é a palavra do dia e você tem

determinação suficiente para manter suas

crenças, não importando contra quem ou o que
você esteja lutando. Força!

'

Capricórnio 22/12 a 21/1
Lalilalá ... Adapte a seu bel-prazer a fábula da

cigarra e da formiga e viva seu dia de bicho
sem estresse, cantante e preguiçoso. Até
porque não é sempre que você está com

disposição para deixar o rigor de lado.
Literalmente, não deixe para amanhã a alegria
que pode.ter hoje, querido caprica. Não, isso
não é uma frase de caminhão...

.

\

Sagitário 22/11 a 21/12
A busca por uma forma diferente de fazer as

•

coisas pode ser algo mágico. E quase como
. ter a capacidade de perceber que a caminhada
é tão importante quanto o final da jornada.
Então, sagitariano, prepare sua sensibilidade e

, . .

percepçao especiais para os aromas e

vapores da estrada. O primeiro passo pode ser

meio bambo ou trôpego, mas os outros ...

Informativo Paroquial
Sábado

19hOO - Matriz
17h30 - R. da paz

19hOO - S.Luiz Gonzaga
19hOO - Perp. Socorro

Domingo
07hOO Matriz
09HOO - Matriz
09HOO - Matriz
08H30 - Molha

08H30 -S. Cristovão

Igreja Evangélica
Luterana do Brasil.

PARÓQUIA EBENÉZER BARRA /
ILHA DA FIGUEIRA / RIO DA LUZ

, BARRA EBENÉZER
DIA 25 - SÁBADO 19:00

informações Tel.: 33763625

II HORÓSCOPO
Câncer 21/6 a 21/7

Tssss ... Seu coração está efervescente, corno
um vulcão recém despertado? É hora de dar

atenção ao que interessa. Borbulhas internas
não nascem assim, à toa. Pelo sim, pelo não, a

razão pode inovar e dar ouvidos aos seus

punhados subjetivos, aqueles que ficam.
escondidos. A emoção, essa criaturinha

espoleta, bem que merece ser solta.
,

Touro 21/4 a 20/5
Encontre formas de demonstrar seu amor que
não envolvam gastar grana. Isso, faça suas

tarefas em casa, à moda taurina. Cozinhe a

comidinha favorita do seu querido e depois
troquem massagens. Está sozinho? Dê amor

pra si mesmo, faça-se agrados, se entregue a

atividades puramente prazerosas. Hedonista? E
, o que é que tem?

Leão 22/7 a 22/8
Bem, você captou a mensagem, agora só falta

comprar o bilhete da mega-sen a: Tem desejos
secretos plantados no seu jardim? Quem sabe
colocá-los em prática seja a sua forma muito

particular de acertar na loteria? Faça-os
florescer e frutificar. Sim, a primavera ainda
demora pra chegar, mas o senhor Tempo está
com o cronômetro permanentemente ligado ...

Escorpião 23/10 a 21/11
Ok, você venceu. Realmente aquelas coisas

podem estar meio complicadas, quase um nó

cego que você finca o ferrão e mesmo assim
não desfaz. Mas não é na base da força que se

desata a amarração, e sim com jeitinho.
Aproveite o desafio sem resmungar e exercite
seus neurônios na busca da melhor solução.
Você consegue, é só questão de flexlbllldade.

Aquário 21/1 a 18/2
Longos corredores nos seus labirintos
interiores, ecos de passos, pensamentos
seguindo o fio da meada ... Calma, frater
aquariano, você vai conseguir se encontrar.
Descanse suas asas: se dê o tempo que
precisa para processar acontecimentos e

emoções e para organizar seus planos de vôo.
A linha do horizonte não vai fugir de você.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Seu roteiro era bem mais ousado e a produção
vetou o orçamento? Mobilize suas reservas

criativas, você pode dar a volta por cima. E
talvez um vôo ainda mais alto. Quando você fez

,

o seu projeto, só expressou as incríveis idéias

que lhe vinham aos borbotões, não considerou
o bolso do patrocinador. Pense, geminiano:

.

você vai encontrar soluções.

Peixes 19/2 a 19/3
Para questôes que nem Freud & seus discípu
los explicam, vale transformar o sofá da sala
num divã improvisado para os amigos e quem
mais estiver precisando Nada melhor pra colo
car os bichos pra fora do que uma boa conver

sa. Você é um ótimo ouvinte, não? Faça uma

boa ação: dê um up no astral daqueles que
andam meio pra baixo. Você sabe como é isso.

Virgem 23/8 a 22/9
É um pássaro? É um avião? Não, é um

virginiano voador! Flutuar, leve ficar. .. Como,
não está conseguindo relaxar? Chame as

fadas, peça um banho de pó de pirlimpimpim.
Chame seu amor, peça uma massagem. O
universo corresponde à sua solicitação. Acha
que é muita viagem? Ah, que pena, pensando
assim é que você não sai do chão.

,

,
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Bang Bang
Ben se impressiona com a fragilidade de
Bullock. Diana dá o seu depoimento a Fax.
Mercedita percebe que Ben está com pena de
Bullock. Úrsula, Aquarius e Penny Lane
arrumam desculpas para não sair da casa.

Viridiana se envergonha dafarnllla. Yoko se

preocupa com o cara lhe cobrando 50 mil

dólares, mas nada conta a Harold. Harold diz
a Neon que o filho de Catty é seu. Ben

-

entrega as escrituras para Fax. Yoko combina
com Elga de continuar trabalhando, sem o

marido saber. Don pergunta a Mercedita se

ela ficou com Ben. Diana chega e também
quer uma resposta. As duas brigam. Bob e

Lucas disputam quem faz mais flexões. As
Naides treinam Harold. Yoko atende
forasteiros. Ben e Bullock bufam porque
dormem no mesmo quarto de hotel. Diana

janta com Lucas. Diana vai para quarto de
Lucas, mas está zonza e enjoada. Bullock diz

que Ben é que deveria ser seu filho e se

mostra arrependida pelo que fez para
conseguir as terras. Ben e Bullock voltam da

viagem. O capitão prende Bullock,
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Belíssima
Pascoal manda André se afastar de Vitória.
André deixa claro que Pascoal não poderá
fazer nada se Vitória preferir ficar com ele.

.
.

Gigi e Júlia não deixam que Erica perceba o

que sao aqueles papéis. Júlia pede que
Matilde roube o exame de gravidez de Erica.
Pascoal não entende por que Vitória está '

saindo com André se sabe que ele é
cafajeste. Erica pega Matilde remexendo suas

coisas. Matilde garante que estava,
arrumando o quarto. Vitória vai jantar com
André na casa dele. Matilde encontra o

exame de gravidez. Vitória e André dançam
juntos, e são flagrados por Érica. André
manda um diretor da Belissima, Umberto, até
a casa de Murat. Umberto diz a Murat que
todas as suas dividas de jogo pertencem a

Belíssima e avisa que terá que deixar o
casarão,

� SST _, 181,30

Rebelde
Quando o juiz pergunta a Valéria se aceita se

casar com Franco, ela responde que jamais
se casaria com um homem como ele e que,
se chegou até o altar, foi apenas para
humilhá-lo pois precisava se vingar do que
lhe fez há anos. Ela diz também gue odeia
Mia pois é filha da mulher que mais odiou em

sua vida, Miguel comunica aos amigos que
decidiu ficar no coléuio para concluir o
curso.
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Prova de Amor
Velho Gui conta a história de Elza para Joana.
Ela começa a se sentir tonta. Gui decide pedir
para Padilha ir junto à casa de Elza. Joana
liga para Felipe e avisa que sabe onde é a

casa da bruxa. Ela pede para Felipe avisar a
policia. Nininha, Zezinho, Vânia e Celso
chegam na casa de Padilha. Joana pergunta
para Zezinho e Nininha. se eles conhecem
Dudu e Joãozinho, Nininha conta para Joana
que eles passavam fome na casa de Elza e

eram obrigados a pedir esmola, Júlio e Diana

conseguem escapar dos bandidos da favela
de Miro e vão para a delegacia, Felipe chega
na delegacia e avisa sobre o cativeiro dos

gêmeos. Júlio e Diana vão à casa de Elza
com Felipe. Elza e Carvalho pegam as r.

crianças, que lutam contra eles.
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A Escrava Isaura
Álvaro e Isaura dormem na mata, Rosa faz
fuxicas sobre Henrique e Sebastião fica
furioso. Geraldo galanteia Malvina. Miguel e
Tomásla falam dos preparativos para o

casamento. André visita Bernardo e Meleca.
Diogo e Helena fazem juras de amor. André,
Geraldo e Miguel decidem ajudar Álvaro e

vão até o lugar onde Leôncio arma a tocaia.
Isaura se sente em perigo. Perpétua recebe
uma mensagem de Geraldo com noticias de
Alvaro. Gioconda se arruma para o almoço
com Sebastião. Henrique discute com Flor
de-lis,
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