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Dia nublado com

possibilidade de chuva
fraca e ocasional
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JARAGUA E VALE DO ITAPOCU • N° 5.362. R$ 1,00
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Itamar Schulle elogia grupo
e dá descanso ao plantei
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3 I RUMORES: PRESIDENTE DA FUJAMA ESTARIA SOFRENDO PRESSAO PARA SAIR
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38 .1 PERIGO: SEGUNDO FOCO DE MOSQUITO DA DENGUE É ENCONTRADO

Afirmando que dissidências internas são naturais, mas sem citar nomes, o presidente da comissão provisória do PL em

Jaraguá do Sul, Leônidas Nora, disse que seria uma "burrice" uma mudança no comando do partido em ano eleitoral.
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Um foco de larvas do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, foi encontrado no Bairro
,

. Baependi. Esse é o segundo foco constatado no bairro, em menos de uma semana, por agentes
do Programa de Prevenção à Dengue e a Zoonoses, ligado à Vigilância Epidemiológica.
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,Opte por um dos benefícios
e saia del Civic zero.
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Jaraguá
Rua Prefeito Waldemar Grubba, 2120

(47) 3370.4800

Joinville
Av. Marquês de Olinda, 1744

(47) 3425.4242
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i A deputada federal do PT

paulista, Angela Guadagnin, que
protagonizou no plenário da

qâmara dos Deputados aquilo
que fiCOLI conhecido na semana

passada como a dança do
! , .

escarruo, ou o que outros

preferiram chamar de dança da

pizza, comemorando a derrota a

minoria quando da votação pela
cassação de deputados do partido
envolvidos no mensalão, pagou

parlamentar.
Contra a vontade dos

.

parlamentares que votaram a

favor da cassação do petista João
Magno, que recebeu um longo
abraço da deputada logo depois
de encerrada a contagem dos
votos, se trata apenas de processo
administrativo e, não disciplinar.
A punição, que deve ser branda,
pode ser de advertência escrita ou
verbal ao afastamento

... Eleitor pode usar voto como poderosa
arma para implodir vergonhoso acordo de
interesses espúrios em âmbito municipal

o preço, embora nem de longe o

merecido. Convidada a se

desligar esponta-neamente do
,

Conselho de Etica da Câmara,
disse que jamais faria isso porque
não via no gesto de deboche dela

própria, qualquer motivo para

que fosse punida. Como medida

preventiva, porém, o deputado
Ricardo Iza, do PTB de São Paulo
e presidente do Conselho, acatou
repre-sentação do PPS pedindo
ó afastamento definitivo da

deputada. Por quebra de decoro

• FRASE

temporário ou defini tivo do
conselho. Na próxima terça-feira
o relator do processo será

,

nomeado. A deputada Angela
Guadagnin é relatora do processo
contra o deputado José [anene, do
PP do Paraná, outro dos parla
mentares atrelados aOJigoverno
federal e acusado delmbolsar
dinheiro de origem desconhecida.
,

Angela Guadagnin ainda teve a

frieza necessária para ir á tribuna
da Câmara pedir desculpas ao

povo brasileiro pela dança.

• •

Segundo ela, a atitude é amparada
pela Constituição, que assegura a

todo cidadão o direito a livre

expressão de opinião e pensamen
to. Disse que em nenhum
momento teve a intenção de
debochar ou agredir a sensíbilída-

,

de de alguém. E até de se acreditar,
tamanho o envolvimento da

parlamentar em defesa de

deputados do PT e de partidos
aliados envolvidos em esquemas

,

de corrupção desde que as

investigações tomaram curso. O'
eleitor da região dirá que nada

pode fazer em outubro porque a

deputada não é catarinense. De

fato, nesse caso, não. Mas pode
fazer do voto uma poderosa arma
para implodir vergonhoso e

impensado, até então, acerto de
interesses espúrios feito recente

mente em âmbito local, por conta'
de viagem, do prefeito Moacir
Bertoldi. E que deu ao PFL a

interinidade da chefia do Execu
tivo e ao PT, da mesma forma, a
presidência temporária da Câma
ra de Vereadores até esta sexta

feira. Lembrando que, até recente
mente, tanto um como outro cara

cterizavam-se como algozes diu
turnos do poder públicomunicipal.

, /

"E uma coisa que, não dá pra mensurar. Um orgulho que não tem tamanho".
,
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Onibus velho e
,

saco de batatas
Um agricultor que tenha

�ívidas na Prefeitura pode
,

negociar os débitos ern troca de
,

urn trator velho, Ulnas cabeças
,

de galinha ou de um saco de
,

aipim? E o trabalhador comum

que não conseguiu pagar o 1PTU
,

pode quitar as dívidas em troca

Ide uma bicicleta velha ou de Ulna
,

imáquina de cortar grama? Na

minha opinião eles podem,
afinal, a lei deve valer para todos.
.

Se o município de Jaraguá do
;Sul aceitou dois ônibus usados

!(e bem usados) ern troca da
dívida da Canarinho, porque o

jagricultor não poderia pagar COIn
uns quilos de batatas? O detalhe

,

é que um agricultor pode ficar
devendo para o município, mas

,

.a Canarinho não poderia/ Por ser
iuma concessionária de serviço
público, não pode ter dí�idas
com a Prefeitura, sob pena de

perder a concessão.
, Mas o governo municipal
tem-se revelado muito bondoso
com essa empresa. Não lembra
em nada aquelas propostas de
governo do período eleitoral, o

chamado plano 22, que prometia
transporte coletivo de qualidade,
sistema integrado, passe único e

não sei o que mais, O qL1C vel110S

I

o deputado
DioneiWalter da
Silva escreve às

"

sextas nesta
•

coluna

,

hoje é uma série de manobras
para tentar ocultar a ma

nutenção de um sistema que
beneficia a concessionária do

transporte público. E outra série

de manobras para impedir que o

esquema seja investigado.
Para quem não acompanhou a

história, recapitulo resu

midamente: o prefeito mandou

para a câmara, em 2006, um
projeto de lei permitindo o

pagamento de dívidas de

empresas com a cessão de bens.
Mas em 2005, quando esse

projeto de lei nem existia, o

município beneficiou a

Canarinho aceitando dois
ônibus usados em troca de uma

dívida de R$ 190 mil. Ou seja; o
prefeito concedeu um benefício

que não tinha amparo legal,
cometeu. irregularidade muito

séria e, se confirmado, res

ponderá às penas determinadas

pela lei.
Mas antes disso é preciso que'

haja investigação e que as

responsabilidades sejam
averiguadas, afinal, quem não
deve não teme, Ou será que não?
Os esforços que a Prefeitura está
fazendo para ilnpedir que a

câmara de vereadores ínstale

uma comissão de inquérito são

no mínimo suspeitos. Para que

não. restem dúvidas, sou

favorável a que se investigue
toda e qualquer suspeita de

.
.

irregularidade, porque é preciso
transparência no trato da coisa

pública e respeito para com a

população.
Você, cidadão decente, que

trabalha honestamente e honra
,

.

seus compromissos, não acha que
o mínimo que se espera da
Câmara de Vereadores é uma

investigação séria e imparcial
sobre o benefício concedido pela
prefeitura para a Canarinho?
Você não acha que merece o

mesmo tipo de tratamento? Em
vez disso, o que se pode esperar
do poder público local é mais um
aumento do preço da passagem
de ônibus, que vai passar a ser

uma das mais caras do Estado.
Um integrante da coligação que

elegeu o atual prefeito disse na

imprensa há poucos dias que o

plano 22 é uma farsa. Eu tenho
um exemplar guardado e não

passa de uma lista de promessas
não cumpridas. Se continuar
nesse rumo, teremos o maior
estelionato eleitoral da história
de ]arló\gLI� do Sul,

a.

,

,

• CORREIO DO LEITOR

O CORREIO DO POVO

Nepotismo
Entende-se como nepotismo o uso da

máquina pública em proveito próprio ou para

praticar atos que levem ao favoritismo de parentes
ou amigos que direta ou indiretamente usufruam
vantagens e outras benesses à custa dos cofres

públicos que muitos representantes do povo,

permitem-se conceder no exercício do poder.
Geralmente os representantes do povo se

atribuem o direito de privatizar as coisas públicas,
principalmente em causa própria, talvez,
desconheçam que os cargos de assessoria, são

públicos e não deles. Esses cargos não forameleitos
com o representante, eles foram disponibilizados
pela sociedade para facilitar o seu trabalho.
O quadro de assessoria deveria ser, preenchido
através do processo mais correto e democrático

que é a seleção por concurso público, com tempo
determinado de vigência que inclusive não

discriminaria, nem constrangeria parentes.
Quando contrata um parente e recebe críticas, o
representante do povo justifica que a escolha foi
por competência ou por confiança. Na verdade,
o que houve, foi a prática do "protecionismo" e
do "filhotismo", Como comprovar nesse caso a

competência do indicado? Competiu com quem?
Quem julgou? Como saber se entre os cidadãos
eleitores não teriam pessoas muito mais

competentes e mais confiáveis?Descabido,
também, é dizer que não há problemas em contar

como serviço de parentes.ern virtude da ausência
de impedimento legal para contratá-los. Claro
está que o representante está falando na sua ótica
de vermal as coisas públicas. Nesse caso, amoral
e a ética são apenas detalhes menores, no seu

,

entendimento.

Portanto, torna-se cada vez maior o contingente
de representantes do povo, querendo resolver o _.

problema do desemprego familiar e des

apadrinhados. Por conseguinte, a renda familiar
ficará mais gorda e a salvo de alguma mesada ao

filhote·assessor ou de algum parente desgarrado,
que será incluindo no bolo "nepotista".A prática
do nepotismo pode ser presumida também, pelo
abuso do poder concedido de decidir em nome

l:

do povo. Nenhum cidadão é eleito para deliberar t,
em causa própria, mas para agir dentro dos limites G
da lei, da ética, damoralidade pública e da vontade

popular. A sociedade não suporta mais o

nepotismo, que se tomou uma ferida aberta na

democracia brasileira. Solidariedade aos que

proporão leis contra o nepotismo em 2006.0

representante percebe proventos da sociedade,
para representá-Ia, alguns exercem outras

atividades remuneradas, não lhes é exigido
dedicação exclusiva. Milhões de brasileiros
sobrevivem com um minguado salário mínimo,
que é estabelecido, aliás, pelos seus representantes.
Em situação inferior a essa, existem também
outros tantos brasileiros que não têm renda e

emprego, agrupados 11a "subclasse dos excluídos"
dos bens materiais e simbólicos, vivendo à

margem de tudo e de todos.Essa situação
desumana tem-se notícias dela desde o advento
da república, os representantes e o nepotismo
tarnbém já existiam naquela época. Já é tempo de
parar!
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Manoel Madeira Filho, professor
,

Zombaria
A verticalização já é fato, não há mais o que

discutir, o termo pode ser substituído por outros
- harrnonização, coerência, por exermplo, seja
como for, a verticalização traz á cena política
brasileira um certo frescor, um certo arejamento,

,

visto que, os arranjos diferenciados em cada
Estado ou município infringindo ideais, metas e

propostas, trazia um mal cheiro incômodo e

revelava uma orgia partidária vergonhosa.
Tudo indica, até que a "criatividade" ou o

,

jeitinho brasileiro mostre o contrário, estamos
livres dessa prática repulsiva; mas, infelizmente,
ainda continuaremos a nos deparar com outras

. ' .

tantas praticas repugnantes, os mteresses

eleitoreiros pairam acima de. toda ética, os agentes
políticos, como que zombando dos eleitores,

..

perpetuam costumes desavergonhados.
O que mais dizer da aproximação entre o

vereador e presidente da Câmara, Carioni Pava
nello e o prefeitoMoacir Bertoldi? Resta alguma
dúvida que esse acerto que levouCarioni a assumir
a prefeitura é acordo de comadres? Sem dúvida,
ademais, émuita bajulaçãomútua para quem, até
pouquíssimo tempo, jogava pedra e praga.

Desafetos contundentes, críticos mordazes,
um das ações do outro, hoje andam em clima de

lua-de-mel, assim, como num passe de mágica,
as diferenças e os defeitos que um via no outro,

sumiram, evaporaram no ar levadas pelo vento

pré-eleitoreiro. Quais interesses estão em jogo?
Que armação, cada um, está formulando? Qual
será a formação dessa partida de xadrez política?
O que será tirado de nós e da nossa cidade?

Essas perguntas não podem ser respondidas
pelo cidadão comum, aquele que acorda cedo,
enfrenta jornada árdua de trabalho, que se esforça

, .

heroicamente para pagar suas contas ao final de
cada Inês; os conluios políticos são realizados bern
distante desse cidadão. Os milhares de eleitores ,

dessa cidade não podem responder estas questões )

porque estão distantes dos bastidores, levam a

vida para sobreviver honesta e justamente,
enquanto lutam para se manter com dignidade,
são usados como meras peças 110 tabuleiro de
Bertoldi e Pavanello, Todavia, embora ocupado
para suprir suas necessidades básicas, o povo não .

perdeu obom faro, os cidadãos e cidadãs de Jaraguá I

sabem muito bem (sentem muito bem) que há
um esgoto correndo por debaixo dessa

"

aproximação vertiginosa entre o, prefeito e o
,

presidente daCMJS, desconhece os detalhes, não
sabe as jogatirtas que estão sendo construídas, mas,
percebe o mal cheiro no ar.

A campanha de 2006 já está nas ruas, sutil e

deselegantemente; os pactos, asmancomunações
e as tramas políticas já estão sendo arquitetadas
na tentativa de manter 110 poder os espertos de

sempre. A verticalização é uma tentativa de

moralização, mas, embora seja muito bem vinda, ..

J

é muito tímida para conter a fúria dos Moacir
,
,

Bertoldi e dos CarioniPavanello da vida, somente
"

o instituto da "vergonha na cara", poderia impedir
a zombaria que estes estão infligindo a nós.,
famintos pelo poder. Mas, tal instituto, mais
necessário que tudo nesse Brasil e mensalão e

dança da impunidade, não será jamais estabe
lecido enquanto nós, vítimas dessas aves de

•

rapina, não criarmos, I1ÓS mesmos, VERGO-
NHANA CARA na hora sagrada do voto.

/

IfiI)

• DA Luiz Carlos, irmão mais velho do astronauta brasileiro, Marcos Pontes, que chorou na hora do
,

I lançamento da nave espacial.

Miguel Gonzalez, programador
r
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INDEFINIÇÕES: ANO ELEITORAL PODE TRAZER MUDANÇAS

CELSO MACHADO

� Rosemeire deve ser

a única candidata do

partido à Câmara dos

Deputados no Norte

JARAGUÁ DO SUL- Dis

sidências internas são nor-

• mais, disse ontem ao O

Correio do Povo o presidente
da: comissão provisória do PL
de Jaraguá do Sul, Leônidas
Nora, também presidente da

Fujama (Fundação [araguaen
se do' Meio Ambiente),
quando perguntado sobre
rumores de que estaria

sofrendo pressões para deixar
o comando do partido. "Se
for para melhor, não tem'
problema", disse ele" ao

mesmo tempo em que
. 'c· - .

garantiu que ISSO nao val

acontecer". Entende que
seria "uma coisa muito burra
fazer isso, agora", em refe
rência ao ano eleitoral, tendo
o partido dois candidatos já
lançados- Ronaldo Raulino,
líder do governo na Câmara

�I de Vereadores para deputado
estadual e a vice-prefeita
Rosemeire Vasel para a

Câmara dos Deputados, "O
cargo' (de presidente da
comissão provisória do PL)
sempre esteve à disposição de

•

•

•

quem quiser fazer um bom

trabalho", emendou Nora,
que está no' comando do

partido há cerca de oito anos.

Na região do Vale do Itapocu,
o PL está articulado apenas, ;
em Jaraguá do Sul, caiu apro
ximadamente mil fi-liados.

Segundo Nora, dirigentes do

partido mantêm conversas

não apenas com outras siglas
que fazem parte da coligação
de apoio ao prefeito Moacir
Bertoldi (PL). Disse que a

o

- ,

preocupaçao comum e a

quantidade de pré-candidatos
j á lançados também por
outros partidos. "Se todos os

.". -

que ja anunciaram pretensoes
de disputar vagas para

deputado estadual e federal
realmente forem candidatos,
teremos muitas dificuldades

para eleger alguém", raciocina
Leônidas Nora. Na região
Norte a vice-prefeita Rose
meire Vasel será a única

candidata do PL à Câmara dos

Deputados e, por isso,
acredita o presidente do PL,
com reais chances de se

eleger, já que outros colégios
eleitorais fora desse eixo onde
o partido está organizado,
também estariam mobil i-

.

zados em torno da can-

didatura dela. Indagada
ontem pelo CP sobre rumores

de mudanças n,o comando do
PL local, Rosemeire, que

Niura deixa secretaria para
disputar eleição a deputada

JARAGUÁ DO SUL- A titular
da SDR ( Secretaria de Desen
volvimento Regional) de

[aragua do Sui, Niura Demarchi
dos Santos (PSDB), confirmou
ontem ao O Correio do Povo

que deixa a função ainda hoje
� para poder se habilitar como

candidata a cargo eletivo. Mas
ainda não sabe se para a

Assembléia Legislativa ou

Câmara dos Deputados. Segundo
ela, porque o ex-prefeito Irineu
Pasold (PSDB) também é nome

,

cogitado pelo partido. "E uma

questão de hierarquia, de
fidelidade partidária e isso não se

(

discute", disse a secretária. Unica
mulher eleita vereadora pelo PL

(1997/2000) em Jaraguá do Sul,
el111998 elamigrou para o PSDB.
Na tentativa de reeleição à

Câmara de Vereadores não obteve
sucesso e acabou indicada por
Pasold para ocupar a então

Gerência de Indústria e Comércio
domunicípio, Em 2002, apoiou a

I candidatura de LuizHenrique da
,Silveira (PMDB), enquanto que
, Pasold e o ex-deputado federal
,

Vicente Caropreso (hoje
trabalhando na Gerência

, ,

Regional de Saúde da SDR),
freqüentaram o palanque de

EsperidiãoAmin (PP).Na eleição
presidencial domesmo ano, Niura
fez campanha para o tucano José
Serra, que tinha como vice a

deputada federal Rita Camata

(PMDB), do' Espírito Santo!
ambos abandonados no

\ segundo turno pelo governador
Luiz Henrique da Silveira

(PMDB), que à época perfilou
se ao lado de Lula da Silva em

troca de apoio do PT
catarinense para derrotar
Amin. Niura é uma das duas
mulheres a ocupar, 110je, a

titularidade das 30 secretarias

regionais existentes (a outra é

de Curitibanos, do PMDB). No
total de SDRs implantadas por
LHS, 15 titulares se afastam para

disputar as eleições (Assembléia
ou Câmara dos Deputados). São
12 pelo PMDB e três pelo PSDB.
N as secretarias centrais do

, '
,

governo, nove secretanos Oll

servidores em cargos equivalen
tes deixam os cargos pelo mesmo
motivo, Entre eles, um do PDT,
três do PSDB, dois do PPS e nove

do PMDB. (Celso Machado)

;

,

• •

ARQUIVO O CORREIO/CESAR JUNKES

, '

Leõnidas Nora diz que uma mudança agora seria uma burrice

espera apenas por definiçôes
do partido no plano nacional

para a homologação de sua

candidatura, observou que se

o presidente Leônidas Nora
for o coordenador de cam

panha do PL, terá que deixar

não apenas o comando db'

partido, mas também o cargo
de diretor d a Fujama em

obediência à lei eleitoral. A

vice-prefeita deixou a

entender que outro tipo de

mudança não está em curso.

Câmara de Vereadores libera
•

verba para a Arena Jaraguá
JARAGUÁ DO SUL - A

Câmara de Vereadores realizou,
,

ontem, duas sessões. Uma

extraordinária, onde aprovou
R$ 1.250.000,00 para o esporte
e outra, em homenagem aos 50
anos do Epagri - Empresa de

Pesquisa Agropecuária e

Extensão Rural de Santa
Catarina. Outros assuntos que
movimentaram os corredores
do Legislativo municipal, foram
o pedido de licença do vereador,
presidente do legislativo e

prefeito ern exercício, Carione
Pavanello (PFL) e a presença da
vice -prefeita Rosemeire

Vasel(PL) no plenário da Câ

mara, apesar de estar em férias.
-Foi o afastamento de Rosemeire

que permitiu a Pavanello
•

assumir o Executivo.
A sessão extraordinária

iniciou às 18 horas com a

ausência justificada de dois
vereadores. Ronaldo Rauli

no(PL) e Afonso Piazera
,

Neto (sem partido}, que
acompanham comitiva re

gional à Maringá (PR), onde o

sistema de gestão pública é

referência nacional. Durante

ARQUIVO O CORREIO/CESAR JUNKES

�,

�

Carione Pavanello deve ficar
afastado do cargo por 30 dias

esta sessão, os nove vereadores
remanescentes aprovaram a

liberação ele R$ 1 milhão para a

Arena Jaraguá, R$ 200 mil para
várias modalidades esportivas e

R$ 35 mil para o treinamento

de equipes que participam de

competições oficiais. O pedido
de licença do prefeito interino,
Carione Pavanello, que apesar
de não ter sido oficializado, foi
confirmado pelo vice -presi
dente da Câmara e presidente
em exercício, [urandir Michels
(PT), o Lika. "Ele confirmou

que vai se licenciar pararesolver
algumas questões pessoais",
relatou Lika. (Carlos Brandão)
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Empréstimos mais baratos
..-
,

. '

, 1
Aposentados e pensionistas do INSS que fizerem novos '"i
empréstimos consignados por meio de folha de pagamento
estão isentos da Taxa de Abertura de Crédito. A determinação
é do Conselho Nacional de Previdência Social, aprovada na

,) c'

quarta-feira e entra em vigor assim que for publicada no
,

1

Diário Oficial da União. Além da cobrança da taxa, também �,'(:
está proibido a cobrança de outras taxas administrativas. O,' ,

objetivo é fazer com que a taxa de juros passe a expressar o
. I,

custo efetivo das operações realizadas e que a
l.lt

competitividade provoque uma redução nos seus custos dos
'

)

empréstimos. i.'l

, rI

Coincidência?

1------------------------------__ If

, .
·

. )

I. L.)

No ar
o ex-governador
Esperidião Amin Helou
Filho (PP) é o

entrevistado da Studio
FM neste sábado, a

,

partir das 7h30. Unico
nome do partido em

condições de enfrentar
. uma eleição
majoritária, Amin
encontra dificuldades

para articular

coligações com outros

partidos já no primeiro
turno. PSDB e PFL já
fecharam acordo, resta
só nomear o candidato
da chapa.

.

Marilice Ferraz de Almeida,
esposa do chefe do Gabinete de

Comunicação do prefeito Moacir
Bertoldi (PL), Carlos Alberto
Dias, é irmã do especialista em

trânsito Antõnio Clóvis Ferraz, o

Coca, que a Prefeitura trouxe de
São Paulo para palpitar sobre as

mudanças no sistema viário da
cidade. Ela trabalha no Gabinete
de Comunicação .

,

f.
I

I

•

•

'" '

•
•

; }

[ !

))

'D'o
.r )

Reconhecidos
.

O Dia do Taxista passa a ser
.

comemorado em Santa Catarina
em 1 �de novembro, Projeto de
lei do deputado Reno Caramori

(PP) foi aprovado pela
Assembléia l.eqislativa.
Segundo Reno, vítimas da
violência e da criminalidade nas

cidades, os taxistas prestam
importantes serviços como

informações turísticas, entrega
de produtos, socorro especial e

outros.

'I .�

,

LI
o, '

-t )

Aposentados 1 '5J

"Inventaram uma farsa
no país de que a

previdência pública
está falida, mas a .,,'

Seguridade Social !c.'

. chega a ter superávit de �n
até R$ 50 bilhões

,

conforme o ano. E só
não destinar o

percentual de recursos

que cabem à

previdência para outros
-

fins". A acusação é do,
senador gaúcho Paulo
Paim (PT), autor de

projeto de lei repondo
perdas dos '

aposentados.

,J

Olho no olho
Franco atirador nessas

eleições, o P-SOL acaba de

lançar a campanha "Quero
saber como meu representante
vota", visando o fim do voto
secreto no Congresso Nacional,
Muitos deputados e senadores
corruptos e aqueles que os

absolvem em plenário, têm
usado do artifício para livrar a

cara quando enquadrados em

processos de cassação do
mandato.

._

,

'_

Aposentados 2
o projeto em discussão

,
.t;

no Senado, calcado em ./.

700 mil assinaturas,
corrige a perda nas

aposentadorias, hoje de ,L
70%. Há milhares de

Títulos 1
Terminou ontem o prazo para
que eleitores que não tenham
votado ou justificado ausência
nas três últimos pleitos
consecutivos - dois turnos da

eleição de 2004 e o referendo de
2005 regularizassem sua

situação nos cartórios,
eleitorais. Quase 600 mil títulos
estavam nessas condições em

30 de laneiro último, quando foi
iniciado o período de

reqularizaçáo. Quem não
regularizou, perdeu o título e

arrumou pra cabeça,

'I

,

, (

pessoas que
contribuíram sobre
cinco salários mínimos
e só recebem dois.

Situação que se repete
agora. O salário
mínimo teve reajuste
da ordem de 15% e o

governo acena para os
-

aposentados com 1 %. "
!

,

"_

, (;

If!

I"
,

•

,
t I

Boa base
Se financiamentos
feitos ao microcrédito

[ '

..
'

Títulos 2'
Em 2001, a Justiça Eleitoral
cancelou 1.950.690 títulos no

país, Em 2003 foram 2,154.880
e em 2005, 1.089,662. A revisão
de 2006 deve-se, o

excepcionalmente, ao referendo
sobre a venda de armas de fogo
no Brasil, realizado em outubro
do ano passado e que tem os

mesmos efeitos de uma eleição"
O cancelamento de títulos por

,

óbito do eleitor foi feito neste
,

mês - 325,528 eleitores
morreram entre janeiro de 2004
e fevereiro de 2006,

, I

•

reverter em votos, o ,i I

presidente do Badesc, r ,

r

Renato de Mello Vianna 'J

(PMDB) está eleito "

deputado federal. Nos
. )

três últimos anos, (i
foram R$ 234 milhões
para negócios nas

áreas de produção,
comércio e serviços"
que respondem por 148
mil empregos. Ele foi .

duas vezes prefeito de
Blumenau e outras duas
deputado federal.

'

,
'

,

•
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• CORREIO ECONOMICO
Crescimento do PIB
o PIB (Produto Interno Bruto, soma das riquezas produzidas por um,

, país) brasileiro totalizou R$ 1,937 trilhão no ano de 2005, segundo
dados divulgados ontem pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e

, Estatlstlcal.No quarto trimestre, o PIB totalizou R$ 521 ,9 bilhões, contra
: R$ 478,3 bilhões no quarto trimestre de 2004, O crescimento do PIB
em 2005, divulgado há cerca de um mês, foi de 2,3%, pouco mais da
metade da média mundial estimada pelo FMI para o ano passado

: (4,3%),Convertido em dólares, e considerando que em média a moeda
norte-americana foi negociada a R$ 2,4341 no ano passado, o PIB

; alcançou US$ 795,776 bilhões e o Brasil saltou da 15a para a 11 a

,

, posição no ranking das maiores economias do mundo, segundo análise
:' feita pela Austin Rating a partir de dados de 155 países disponibilizados, .

: pelo FML

,

I

Avanço pequeno
Em relação a 2004, o

,

Brasil ultrapassou India,
Austrália, Holanda e

México, voltando a

ocupar o posto de maior
economia da América
Latna.O economista
chefe da Austin Rating,
Alex Agostini, lembra,
entretanto, que o

crescimento brasileiro

i no ano passado foi um
f dos menores das

Américas e que o país
só avançou no ranking

, do PIB devido à

I desvalorização de .

i 12,40% do dólar
I

acumulado em 2005,Ele
também lembra que o

PIB per capita brasileiro
é de apenas US$ 4,333,
o que coloca o Brasil em
72° lugar no ranking dos
maiores do mundo,
atrás de países como

Argentina (71°), Panamá

(70°) e Costa Rica (69°),

Dentro da meta fj
A previsão de inflação está
dentro da meta do BC, que é um

,

IPCA (Indice de Preços ao

Consumidor Amplo) de 4,5%,
com um intervalo de dois pontos
percentuais para cima ou para
baixo, Já a previsão de inflação
para 2007 foi elevada de 3,6%
para 3,7%,De acordo com {) -

documento, o aumento ,d,a, "',

intenção de investimentos
colabora para a expectativa de

que o maior crescimento em

2006 não deverá enfrentar

restrições de oferta que possam
se traduzir em pressões
i nfl ac i o n árias,

Reflexos·
Com a expectativa de que os

investimentos serão maiores em

2006,0 Banco Central espera que
o crescimento da economia não
cause pressões sobre os preços
internos, De acordo com o

relatório de inflação divulgado
ontem, a autoridade monetária
manteve em 4% a expectativa de
crescimento para este ano,
contra 2,3% em 2005, Já a

previsão para a inflação passou
de 3,8% para 3,7%, abaixo da
meta de 4,5%,

,

,

,

,

,

R$ 864,68

i
I
I
I

I
,
,

,

i
,
,
,

,

Por setores
No ano, o consumo das
famílias açreaou ao PIB
R$ 1,075 trilhão,
segundo o IBGE, Os
investimentos
representaram R$ 385,9
bilhões e o consumo do

governo somou R$
378,7 bilhões, Os

impostos foram

responsáveis por R$
209 bílhões.A análise·

por setores mostra que
a indústria contribuiu
com o equivalente a R$
690,6 bilhões, Já a

Renda e crédito
o aumento da renda, o .'

crescimento de crédito e o

processo de redução das taxas
de juros também serão fatores
determinantes no desempenho
'da economia neste ano.Ainda de
acordo com o relatório de

inflação, o aumento do salário
mínimo de R$ 300 para R$ 350 a

partir do dia 1 ° de abril e os

benefícios fiscais concedidos nos

últimos meses injetarão mais
recursos da economia, AI'ém
disso, o BC prevê a recomposição
dos estoques das empresas,

,

,

i
I
I

,

I
,

I
•

,

I

i
,

, ,

agropecuarla e os

serviços somaram R$
145,8 bilhões e R$ 985,3

, bilhões,
respectivarnente.

"

• INDICADORES ECONOMICOS

,

DOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,186 2,188 It

PARALELO 2,227 2,293 It
.

2,120 2,280 ItTURISMO

EURO
COMPRA VENDA

2,667 2,669
PESO (Argentina),

,
,

, I 0,712 0,721

0,5619. PONTOS OSCtLAçÃO
11 BOVESPA 37.776 0.76%

It DOW JONES (N. York)
•

11,150. 058%

11 MERVAL (B. Aires) 1.810 034%

NIKKEI (Tokio) 17,045 063%

• FALECIMENTOS
Faleceu às 23:00h do dia 29/03, o senhor Julio Kanigoski, com idade
de 81 anos, O velório foi realizado na Igreja Imaculada Conceição e o

sepultamento no cemitério da Barra do Rio Cerro,
Faleceu às 16:30h do dia 29/03, a senhora Linda Berwaldt Walz,
com idade de 94 anos, O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

I

o CORREIO DO POVO
J

EXEMPLO: PROJETO ORÇADO .EM R$ 45 MIL RECEBEU DOAÇÃO DE EMPRESAS E PESSOAS

"

•

•

•

,

Representante da Weg entrega doação para presidente da Apae

CAROLINA TOMASELLI

� Tratamento com

cavalos para alunos
é prejudicado por falta
de espaço adequado

GUARAMIRIM - A partir do
ano que vem, a Apae de
Guaramirim deverá ter uma

estrutura adequada para as

aulas de Equorerapia. A

entidade, que apresenta déficit
de caixa há anos, recebeu verbas

para iniciar e concluir a sede que
vai abrigar tratamentos para

reabilitação de portadores de
necessidades especiais que
utiliza cavalos, Ontem, a

empresa Weg repassou R$ 10

mil, através do FIA (Fundo da
Infância e Adolescência). Está
prevista, ainda, a liberação de
R$ 25 mil pelo Instituto Guga
Kuerten. O projeto arquitetôn
ico, orçado em R$ 45 mil, tam
bém recebeu doações de pessoas
físicas e empresas do município.

Implantada há cinco anos

pela entidade de forma pioneira
na região do Vale do Itapocu, a
Equoterapia acontece rias

tardes de terça-feira e nas

. manhãs e tardes de quarta-feira,
em local cedido por uma

empresa do município. O

problema é que o espaço não é

coberto, o que impede a

realização das aulas quando
chove e também quando o sol é
muito forte, prejudicando, corn
isso, o resultado da terapia, que
deve ser contínua. "Em agosto,
setembro e outubro do ano

passado as aulas praticamente
nem aconteceram por causa do
mau tempo", revelou a diretora
da Escola Especial Ana Maria

Maluta, Lucila Micheluzzi.
O projeto arquitetônico foi

desenvolvido de forma volun
tária pelo arquiteto Sidnei Paiva
Lopes. Prevê a construção de
uma estrutura de 637 metros

quadrados, com três baias

(abrigos para cavalos), sala para
ração, celaria, sala adminís

trativa, de estudo, de material

didático, além de dois banheiros

Tratamento com cavalos traz avanços para crianças especiais
•

DIVULGAÇAO

Projeto arquitetônico foi doado pelo arquiteto Sidinei Paiva Lopes

e uma sala de ducha.
As obras já iniciaram com

os serviços de terraplenagem,
em terreno de cinco mil metros

quadrados doado pelo produtor
rural Valter Adan, no Bairro
Brüderthal.

.

Segundo o
A

presidente da Apae, Angelo da
Silva, nesta etapa não haverá

,

custos, já que, através de uma

espécie de permuta, o barro está

•

J

sendo retirado e utilizado pela
empresa responsável pelas obras
da Rodovia do Arroz, em

execução naquela região. � Il
,

previsão é de que os serviços de

terraplanagem terminem em

setembro, seguidos do início das
obras de construção da estru

tura, que deve ser concluída
dentro de 90 dias, informou
A

Angelo.
)

A terapeuta ocupacional da Apae e uma das responsáveis pela implantação da Ecoterapia, Sônia Dernaíte I

dos Santos, disse que os resultados do tratamento são excelentes, Promove, segundo ela, melhoria não só "

,

física, mas emocional, social e cognitiva dos portadores de deficiência física. "O cavalo é um agente
estimulante para as crianças. O trabalho é feito em um ambiente aberto, também muito estimulante",
enfatiza a profissional, que atua na entidade há 15 anos, e fez dois cursos de Equoterapia em Brasília.

Atualmente, 15 dos 79 alunos da entidade fazem a terapia com cavalos, a maioria jôvens. Para Sônia, no
entanto, o tratamento poderia ser estendido para todos os alunos, com exceção dos impedidos de cavalgar
por algum motivo, Ela explica que cada portador de deficiência tem o tratamento direcionado seja para a

parte locomotora, social ou cognitiva, mas que todas as áreas são beneficiadas. "O trabalho não tem'
especificidade" ,

RESULTADOS • {

)

e me dói quando escuto

brincadeiras ou comentários de
mau gosto sobre nós. Essa

IJ

'I)

associação vem para nos unir" e l
lutar por uma melhor qualidade

Primeira diretoria de associação de servidores toma posse hoje
GUARAMIRIM - A primeira

diretoria da Aspung (Associação
de Funcionários Públicos'

Municipais de Guaramirim) toma
posse hoje, às 10 horas, na sala de
reuniões da Prefeitura.O vereador
e professor eferivo do município,
Luiz Antônio Chiodini (PP), que
encabeçou a criação da associação,
será o presidente da entidade, com
mandato de quatro anos.A eleição
foi realizada no último dia 3, com
um total de 394 'votos, 369

favoráveis, 20 contra e um nulo à

única chapa inscrita.

Chiodini explica que a

Aspung não pretende substituir

qualquer sindicato ou entidade de
servidores públicos,'mas visa

auxiliar os funcionários do

município para melhorar a

"qualidade de vida tanto social

quanto financeira". Explica que o

primeiro passo será a implantação
de uma recreativa. "Estamos ne

gociando a locação do Recanto
.

Doze Lagoas, que oferece ulna
•

excelente estrutura. Corn isso

começa a própria valorização do
funcionário, que terá um lugar para
ele e sua família passar os finais de

,

semana, pescando ou se divertin-
do cOIn outras atividades que o

local oferece", comenta, lembran
do que a associação não tem fins
lucrativos e, portanto, os produtos
e serviços terão preço de custo.

O presidente também destaca
a meta de implantar um plano de
saúde, "tão esperado pelos
funcionários públicos e

familiares", além de convênios

com o comércio local e outros

benefícios, que serão discutidos

pela diretoria recém-eleita. "Sou
funcionário público com orgulho

de vida", finalizou.

CONSELHO EXECUTIVO
Presidente Luiz Antônio Chiodini

-

Vice-presidente Anderson Fabiano (do Hospital)
.

Secretário geral Luciana Dias (Secretaria de Esportes)
Vice Ana Beatriz (Secretaria de Planejamento)
Diretor Financeiro Marcelo Deretti (Secretaria de Administração)
Vice Márcia Prusse (Secretária de Saúde)

,

Diretor Administrativo Gilberto Rebelato (Secretaria de Obras)
Vice Hevandrus Elias dos Santos (Secretaria de Obras)

J

CONSELHO ADMINISTRATIVO
Diretor Presidente: Benedito Dias (Secretaria de Administração)
Vice Naumir Oechesler (Hospital)
Secretário geral Sérgio Habitzuit
Vice Wilson Girola (Hospital) ,

Diretor Administrativo: Patrícia Thives (Secretaria de Educação)
Vice Cláudia Chiodini (Secretaria de Educação)
Diretor Financeiro Cristiane Araújo (Secretaria de Administração)
Recreação Alceu Murara (Secretaria de Esportes)
Membros Titulares Sandra Marcarine, Tatiana Karsten, Marli Pereira

,

(
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EM DEBATE: PLANO UNIFICADO

• •

•

•

•

:NANCY ARAUJO
,

'� São relvindicadas
,

mudanças relativas
,à educação, esporte,
trabalho e renda

BRASÍLIA (CNR/ADI) - O

)L'I,rcsel1tante da Câmara dos

.�.'cl)Lltados no Conselho
:\ � ici.mal de Juventude" deputado
(�LíL'l1io Vignatti (PT) e mais de
300 delegados de todo o Brasil,

Seminário
:discute
, '�

.

��egislação
•
,

o.
I FLORIANÓPOLIS (CNR/ADI)I.

1- Os diversos aspectos da

r;legislação eleitoral, como as
,

�éondutas proibidas aos candidatos
, .

tdurante as campanh_as, e os
,. < •

<mecanismos de fiscalização do
abuso do poder econômico e do

poder político nas disputas
'eleitorais deste ano estão sendo
'discutidos no Seminário sobre

" 'Legislação Eleitoral. Mais de 200
.

pessoas de todas as regiões do
_Estado participam do evento, que
'àcontece na Capital, no auditório
. do Tribunal de Contas do Estado
(TRE/SC).

O evento, organizado pela
IEscola do Legislativo, teve ontem
palestra caiu o promotor público
do.município de Itaiópolis, Pedro
Roberto Decomain, Ele, que é

considerado um profundo
conhecedor da matéria, inclusive
com publicações a respeito, falou
sobre "Legislação Eleitoral".
Citou pontos bastante

questionados nomomento, como,
por exemplo, os financiamentos
de campanhas eleitorais e os

limites da propaganda eleitoral. E
disse ser pouco provável que se

aplique a nova legislação ainda

� este ano. "Isso em virtude do

Artigo 16 daConstituição, que diz
que uma mudança 110 processo \

veleitoral só pode ser aplicada se a

'1iei que fez a mudança estiver em

vigor pelomenos um ano antes da

eleição.No entanto, este tema é

uma coisa importante que precisa
ser pensada para evitar que

prossigam estes fatos, no mínimo
muito discutíveis que estão pro ai".

Na abertura do evento, que
call tau com a presença do

desembargador Orli de Ataíde

Rodrigues - que assumiu na

última segunda-feira (30) a

presidência do TRE/SC, o

presidente do Tribunal de
I

Contas, Gilson dos Santos,
comentou que Santa Catarina
tem poucos registros' de

írregularidades, destacando o

trabalho feito pelo TRE/SC.
Hoje, último dia do

seminário, estão programadas
duas mesas redondas.

•

•

juventudes partidárias e

Organizações Não
Governamentais (ONGs) se

ontem para a abertura do
Seminário Nacionai de

Juventude, na Câmara dos

Deputados. De Santa Catarina

participam 20 pessoas, sendo 13

delegados e sete observadores de
diversas entidades.

O Seminário discutirá o

PlanoNacional de Juvenrude, que
já conta COIU uma Proposta à

Emenda Constitucional (PEC)

elaborada após uma série de

reuniões, palestras e audiências

públicas realizadas durante os

últimos três anos em todo o país.
São reivindicadas mudanças
relativas à educação, esporte,
trabalho e renda, dentre outros.

Segundo Vignatti, ser jovem
hoje no Brasil "é ter vontade de
contribuir e participar para fazer
um país melhor". O fato de
sermos o terceiro em quantidade
de jovens no mundo, "remete a

lima necessidade de investi-

menta na juventude brasileira",
defende. De acordo com a coorde
nadora Nacional da Juventude,
da Federação dos Trabalhadores
na Agricultura Familiar, Severine
Macedo, "esse espaço é funda
mental porque torna possível
reunir as várias juventudes
brasileiras para conquistar seus

direitos e levantar o debate para
a sociedade ver a juventude como
um sujeito de direitos, não como
um problema social, comomuita,
gente pensa", destaca.

Reeleita catarinense na presidência da ADI/Brasil
BRASÍLIA (CNR) A

empresária catarinense Isabel

Baggio, do jornal Correio
Lageano, de Lages, foi reeleita
na presidência da ADI/Brasil
(Associação dos Diários do

Interior), em assembléia da
entidade realizada no último
dia 28, em São Paulo. A

Associação reúne as ADIs do
Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná, Rio de

Janeiro, Minas Gerais e Bahia

que, juntos, representam 74
jornais diários com tiragem
total de 600 mil exmplares/
dia, atingindo 3 milhões de
leitores. Isabel Baggio, que já
foi presidente daADI de Santa
Catarina, ficará à frente da
ADI/Brasil por mais um ano.

Suas prioridades são fortalecer
as ADIs regionais" pro
fissionalizar os empresários
do segmento e ampliar a

visibilidade da Mídia

Regional no mercado na-

Isabel Baggio foi parabenizada por empresários do setor
.

cional de comunicação. Um dos

projetos a serem implantados é

o e-diário, que disponibilizará
as edições dos jornais diários na
internet. "A Mídia Impressa
Regional está fazendo sua

história no mercado de

comunicação", explicou a

empresária. Na mesma assem-

bléia que reelegeu a presidente,
também ficou definida uma

agenda de compromissos em

São Paulo e Brasília, com o

objetivo de demonstrar a

importância da rede de jornais
diários para investidores, criada
a partir da formação da ADI/
Brasil.

•

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e do Material Elétrico, dos Motores Elétricos.de
Máquinas.de Peças para Reparação deVeículos, de Fundição e das

,

Oficinas de Jaraguá do Sul e Região
l'iliu(I() à CUT
Hua João Plaíunchcck, 157 - CxP?2.3 - Nova Brasília
89252-220 - Jaraguá do Sul - SC - CNP] 84.437.276/0001-21
I,-nlail: sindnlct@nctüno.conl.br· Fone/Fax: (0,,",,47) 371-2100 - 371-2058

Opinião
Palocci, prestou grande serviço ao País

A condução da economia pelo ex-ministro tirou o País do estado de falência deixado pelo FHC. Apesar9as nossas críticas a alguns aspectos
dessa política, hoje o Brasil gera mais de 100 mil empregos ao mês, a retida do trabalhador melhorou, aumentos reais foram conquistados, e
todos os indicadores econômicos apresentam segurança.
Palocci foi urn excelente ministro, embora sempre tenhamos criticado aspectos de sua política, como as altas taxas de juros.
O ex-ministro assumiu o cargo com a herança maldita deixada por FHC e encontrou o Brasil à beira do abismo. O desemprego atingia níveis
altíssimos; a CUT e o 110SS0 Sindicato promoviam seguidas campanhas para tentar preservar os postos de trabalho; a produção da indústria
caía e fábricas fechavam; o nleS1110 ocorria com o comércio, que não vendia porque os salários estavam en) queda acentuada, A sociedade
não via saída.

.

Na verdade, o caos se instalara e111 toda economia, O dólar subia sem parar, a bolsa caia; a inflação estava sem controle, o risco de investir
110 Brasil era.dos maiores do mundo, a fuga dos capitais - que é o primeiro sinal de falência de um País - se intensifícava.
Palocci tornou posse e implantou urna políticarie ajustes, e sua ação trouxe resultados positivos indiscutíveis.
Cerca de 100 111il empregos são criados todo mês; mais de 70% das categorias tiveram aumentos reais; a massa salarial subiu após vários anos
de queda: a indústria retomou o crescimento e 1l0VOS investimentos; o comércio retornou as vendas; o saláriomínimo apresenta uma recuperação
robustae os indicadores sociais são animadores, .

Na economia em geral, a inflação está sob controle; o dólar caiu pela metade, o risco País está no nível mais baixo da história; e os indicadores
• •

econormcos apresentam segurança.
Enfim, a falência está afastada. Essa é a' divida do Brasil conl Palocci.

-

U E inaceitável que a saída do ministro da Fazenda continue sendo usado como combustível de uma oportunista e hipócrita campanha da
oposição, com a ajuda de setores da mídia, para desestabilizar o governo federal".
Ern outras palavras, Palocci sai vítima de urna guerra promovida pelas elites, através da mídia, contra Lula.

Atingindo oministro eles querem acertar o Presídente.
A oligarquia, os coronéis, os ricos e poderosos não engolem o sucesso de Lula nas pesquisas após quase um ano de ofensas sem provas ern rádios,
. .' �

jornais.revistase teves.

As elites não pensam no futuro do País. Elas querem apenas derrubar o Presidente para manter seus privilégios. E isso os trabalhadores não vão
permitir.

Silvino Volz, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos

,
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Lula; O PP no palanque
Durante reunião com Luiz Inácio da Silva, o catarinense José
Fritsch definiu seu futuro: acompanha o presidente hoje para o :

,

lançamento dos três primeiros parques aqüíferos, em Foz do I

Iguaçu e às 14,00 horas, entrega o cargo de Secretário Nacional
da Pesca.' A partir de sábado, veste o uniforme 'de pré-candidato
do PT ao governo do Estado, participando da plenária do deputado
Cláudio Vignati, em Chapecó.
Fritsch confirmou o interesse de Lula no' apoio à sua candidatura
dos líderes do PP de Santa Catarina, Mas também do PMDB e dos
pequenos partidos, Como o governador Luiz Henrique sinaliza
claramente para apoio à candidatura partidária, se ela for mantida,
ou engajamento na campanha de Geraldo Alckmin, do PSDB, as
articulações dos petistas e do Palácio do Planalto poderão se

concentrar no PP de Esperidião Amin.
O secretário da Pesca confirmou ter conversado sobre a presença
de Lula no palanque de Amin em Santa Catarina com o presidente
estadual Joares Ponticelli e outras lideranças. Acha difícil um
entendimento entre o PT e PP no primeiro turno. Visualiza o cenário
com as candidaturas de José Fritsch e Esperidião Amin ao

governo, separadas, mas ambas com a presença de Lula no

palanque, E um pacto entre ambos para estarem juntos no segundo
turno- das eleições presidenciais e estaduais.
d sr Esperidião Amin também emitiu sinais de que poderá haver
um acordo com o PT nas próximas eleições, Mesmo enfatizando

que o PFL é o que tem mais identidade, lembrou que na próxima :
I

segunda-feira o comando do PP discutirá sobre qual candidato I
apoiar na eleição presidencial. '

I

Mudanças
Suplente de deputada estadual pelo
PP e agora no PMDB, Simone
Schramm assumiu cadeira na

Assembléia com a ida de Gilmar
Knaesel, eleito pelo PP e agora no

PSDB, para a Secretaria de
Turismo. Simone deve continuar
no legislativo, O deputado Attair
Guidi, eleito pelo PP, expulso do

partido e agora no PPS, deve pedir
licença,

, Permanece
Secretário Ronaldo Benedet, I

comunicou ao coronel Bruno :
I

Knights a decisão de Eduardo :
Pinho Moreira de manter os i
titulares dos órgãos da I

Segurança Pública após I

assumir o governo do Estado. !
Assim, não deverá haver :

I

qualquer alteração no I

comando da Polícia Militar I
de Santa Catarina.

Acordo
A manutenção do suplente Manoel
Mota, líder do PMDB, na
Assembléia Legislativa, está sendo

negociada entre autoridades
estaduais e parlamentares, Dois
deputados poderão requerer
licença para que Mota continue no

parlamento: Rogério Mendonça e

Genésio Goulart.

Correios
o PT catarinense está

exigindo a substituição do
Diretor Regional da Empresa .,

I

Brasileira de Correios e

Telégrafos, A bancada emitiu
nota forte contra a direção
estadual, fazendo aprovar ,

,

moção na Assembléia, em :

que pede ao presidente Lula i
e ao ministro Hélio Costa a :

Substituição do diretor, sob
alegação de que persegue
servidores e pratica
irregularidades.

Sucessor
José Fritsch fez o sucessor na

Secretaria Nacional da Pesca. Vai

para seu lugar a partir de hoje o

veterinário Altemir Gregolin,
catarinense de Coronel Freitas, que
já atua como Secretário Adjunto.

Justiça
Durante a' cerimônia de

inauguração da Casa de
Nereu Ramos, o presidente
do Badesc, Renato Vianna,
prestou homenagem ao juiz
Osni Cardoso Filho. Foi

graças a uma decisão do

magistrado que, terminou
uma pendência judicial que
se arrastava por mais de 30 '

anos. Garantido o direito
sobre o imóvel, o Badesc

passou à restauração,

Aeroporto
A diretoria da Infraero marcou para
o dia 20 de abril a incorporação do
aeroporto regional de Criciúma.
Informação transmitida pelo vice
residente da Associação
Comercial, Helder Martins, durante
reuniãol da COL de Criciúma,
Anunciou também que a TAM
reativará no final de maio o vôo
entre Criciúma e São Paulo, com
escala em Florianópolis,

Contra
Aposta
o comando estadual do PFL

aposta na candidatura de
Raimundo Colombo ao governo.
Faz parte do acordo nacional
com o PSDB, E tenta uma

definição de Esperidião Amin ao

Senaoo.O ex-governador reitera
que "quanto mais difícil a

disputa, maior é a vontade de

disputar o governo". Colombo
renuncia para concorrer ao

governo com o PSDB e PP ou o

Senado com o PMDB e PSDB,

•

Lideranças empresariais que,
se mobilizaram nas últimas
semanas em torno da
ativação do aeroporto
regional de Criciúma,
receberam uma notícia da
Infraero. O deputado
Leodegar Tiscoski (PP) .

enviou ofício à estatal federal
manifestando-se contra a

incorporação do aeroporto '

pela Infraero, dando
prioridade ao aeroporto
regional de Jaraguaruna.

,

!
i

I

I

I

I

I
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II NACIONAIS

.. Pressão
No segundo dia como ministro
da Fazenda Guido Mantega já
foi alvo ontem de uma

manifestação. Durante a posse
da nova presidente da Caixa
Econômica Federal, Maria
Femanda Ramos Coelho, numa

,

cerimônia fechada à imprensa,
i cerca de 50 funcionários do
,;: ministério fazia murro barulho
•

i em frente ao prédio. Por duas
:' horas; eles cercaram a portaria
:: das autoridades e com apfos,
•

;. fogos de artij'ício e música a�a,
,

! pediam para serem recebidos
•

I pelo novo ministro. "Senhor
I

ministro, ontem o astronauta
brasileiro foi para o Espaço.
Nós fomos ao Espaço sem

carreira. Carreira! Carreira! Tem
servidor passando necessida

de", gritavam os servidores,
que estão em greve há 15 dias.
Eles reivindicam aumento'
salarial e um plano de carreira.

.. Dirceu
o ex-deputado federal José
Dirceu fracassou na tentativa de
ter de vo� o mandato que foi
cassado em novembro. O
'ministro Gilmar Mendes, do
Supremo Tribunal Federal (STF),
rejerrou o pedido. de liminar para
que o ex-congressista fosse
reconduzido ao cargo. Mendes
disse que, numa primeira
análise, não considerou
plausível a argumentação de
Dirceu. Nk ação protocolada no

STF, o ex-deputado contesta os

atos da presidência e da mesa

diretora da Câmara que
culminaram na cassação de

.

seu mandato. Segunda a

defesa, não foi respetado o

devido processo legal e o

direrro à defesa Os advogados
sustentam que o relatório
aprovado pelo plenário da
Câmara favorável à cassação
era diferente do referendado
pelo Conselho de Ética

.. Emergência
o govemo do Mato Grosso
reconheceu shiaçáo de
emergência em 38 municípios.
do Estado por causa das
chuvas, inundações e compro
metimento da safra agrícola. Os
municípios estão localizados
em todas as regiões do Estado
e as perdas de grãos afetam a

economia .de cidades como

Primavera do Leste, General
Carneiro, Tesouro, Poxoréu, A�o

Garças e Ouerência, entre
outros. Os preferros decretaram

emergência e a Defesa Civil
verificou a smação caso a

caso.

.. Na justiça
. o fazendeiro Evandro Mutran,;:
! dono da faz�nda Peruana, em
;, Eldorado dos Carajás, Pará,
,'"

:: anunciou ontem que vai entrar

�� com ação indenizatória na

;: Justiça por danos materiais
.,,�
,,' contra o Estado ou a União. A�.

� área está ocupada há dois anos.

� Na segunda-feira (27)
�'

�: agricu�ores ligados ao

;: Movimento dos Trabalhadores
•

:: Rurais Sem-Terra (MST)
queimaram a sede da fazenda,
três tratores, um caminhão, ,1

móveis e destruíram um

laboratório de genética animal.
Mutran afirma que os prejuízos
passam de R$ 5 mi.

c

,i

, � �

DUVIDA: VERSAO DE MATTOSO NAO ESCLARECE CASO

AGÊNCiA ESTADO

,

.. Ex-ministro é fundamental para ajudar a

desvendar a operação que resultou na quebra
do sigilo bancário do caseiro

BRASÍLIA - O ex-ministro da
Fazenda Antonio Palocci adiou
o depoimento à Polícia Federal,
que estava marcado para as 10h
de hoje. O advogado Palocci,
João Leal, informou que o ex

ministro só terá condições de

comparecer para depor na quarta
ou quinta-feira da próxima
semana.A Polícia Federal
informou que o advogado
enviou um atestado médico

justificando a necessidade de
adiar o depoimento de Palocci.
Até o início da tarde a PF

,

esperava que It Palocci

comparecesse para depor hoje
apesar do problema de saúde.

'

Segundo a PF, o advogado do
ex-ministro havia sinalizado a

disposição de cooperar com o

,

inquérito que apura a violação
do sigilo bancário do caseiro

Francenildo Costa. A intimação
foi entregue na quarta-feira.

No entanto, o advogado
retornou à PF para informar que
Palocci não poderia depor
amanhã. Segundo a PF, havia
uma equipe médica na casa de
Palocci quando a intimação foi

entregue ontem. Eles estariam

tirando sangue de Palocci para
um exame. Não se sabe ainda

qual é a possível doença do ex

ministro.

,A equipe do delegado
Rodrigo Gomes Carneiro
acredita que o depoimento de
Palocci é fundamental para
ajudar a esclarecer a operação que
resultou na quebra do sigilo

"

•

•

investigação. Isso ocorreu depois
do documento ser entregue para
Palocci em sua casa .

Para a PF, a versão apresentada
pelo ex-presidente da Caixa tern

falhas. Não está clara para os

investigadores, por exemplo, a

motivação de Mattoso para a

quebra de sigilo. No depoimento,
o ex-presidente da Caixa disse

apenas ter ordenado' que o
_

extrato fosse retirado -comando
, obedecido por funcionários
subordinados. Outro ponto que
a investigação precisa esclarecer,
de acordo com a Polícia Federal,
é o repasse do extrato a Palocci.
Mattoso apresentou como defesa
a tese de que entregou o extrato

a Palocci porque ele era

responsável pelo Coafe pelo BC.
No entanto, Mattoso só reuniu

técnicos para ordenar o

encaminhamento do caso um dia

depois de entregar o extrato a

Palocci. Diante das dúvidas,
Mattoso deve ser intimado
novamente a depor.

Nova presidente da CEF toma posse em cerimônia discreta
BRASÍLIA- Sem clima para

festa, foi quase escondida a

solenidade de posse da nova

presidente da Caixa Econômica
Federal (CEF), Maria Fernanda
Ramos Coelho. Marcada para o

período da manhã no Ministério
da Fazenda, a posse ocorreu no

gabinete do ministro Guido

Mantega na presença de poucos(,'

assessores. Apenas os repórteres

fotográficos e cinegrafis tas
tiveram acesso ao local. E,
aproveitando a gritaria que os

servidores administrativos da
Fazenda faziam na portaria do

prédio, reivindicando do novo

ministro um plano de carreira, a

presidente da Caixa saiu pela
garagem, sem falar com ninguém.

Funcionária do banco há 22

anos, Maria Fernanda não fez

Conselho Constitucional aprova lei
trabalhista que foi alvo de protestos

FRANÇA - O Conselho
Constitucional da França
anunciou ontem a aprovação
da lei que institui o polêmico
Contrato de Primeiro Emprego
(CPE), que provocou uma

ampla mobilização social no

país.O CPE, que permite a

demissão de funcionários
menores de 26 anos durante os

dois primeiros anos -sern

justificativa e pagamento de

indenização-, é um dos artigos
da lei

•
de igualdade de

, oportunidades adotada pelo
Parlamento francês há três

semanas.O conselho, que tem

como I missão principal
controlar a constituciona

lidade das leis adotadas pelo
Parlamento, aprovou a l10rI11<1.

Um grupo de legisladores lia

oposição de esquerda havia
recorrido ao conselho com o

argumento de que o CPE, que
atinge os menores de 26 anos, é

con trário ao princípio da

igualdade dos assalariados.A
decisão abriu a possibilidade
para a promulgação da lei pelo

presidente [acques Chirac, que
,

pode acontecer hoje, segundo
fontes do governo.

Mais de l milhão de pessoas
foram às ruas nos maciços
protestos da terça-feira (28)

• • ••

para exigir que o primeiro-
ministro francês, Dominique de

Villepin, revogasse o CPE. Foi
a maior manifestação realizada
na França desde o movimento
de dezembro de 1995, que

obrigou o então' premiê, Alain
juppé, a retirar seu projeto de
reforma' da Previdência.
Membros do primeiro escalão do
governo reforçaram seu apoio'
para a lei ontem, quando
estudantes bloquearam várias

estradas importantes da -França,
causando um total de 345 km de

congestionamentos em todo país.
Linhas férreas também foram

bloqueadas nas regiões de

Marselha, Rennes e Paris.Os
sindica tos e as organizações
estudantis convocaram um novo

dia de greves e manifestações
contra o CPE para 4 de abril,
informarám fontes sindicais.

,

•

bancário do caseiro. Ern

depoimento à PF, o ex

presidente da Caixa Econômica
Federal Jorge Mattoso disse que

entregou o extrato da conta

poupança de Francenildo na

Caixa nas mãos de Palocci.Um
dia depois do extrato ser

entregue, os dados bancários do
caseiro foram publicados pelo

,

blog da revista "Época". Mattoso
não se responsabiliza pelo
vazamento dos dados. Ele
afirmou que teve acesso aos

dados de Franceníldo na

condição de presidente da Caixa
e que entregou os dados para o

seu então superior hierárquico.
Mattoso afirmou ainda que

como havia suspeita de

movimentação financeira'

atípica na conta de Francenildo

-que recebeu depósitos de R$ 25

milo, ele entregou os dados para
o Banco Central e Coaf
(Conselho de Controle de
Atividades Financeiras) para

• • •

que se irucrasse uma

menção, em seu discurso, aos

prejuízos que a Caixa sofreu em

sua credíbílídade com a quebra
ilegal do sigilo bancário do
caseiro Francenildo dos Santos

Costa, no caso que culminou na

demissão de Jorge Mattoso da

presidência da instituição. O
discurso de Maria Fernanda foi
distribuído pela assessoria de'

imprensa do ministério. No

pronunciamento, Maria
Fernanda destacou o fato de ser a

primeira mulher a dirigir um
,

banco federal. "E um fato

importante para a eqüidade de

gênero", afirmou.
Ela disse que se sentia

orgulhosa e confiante em

enfrentar o desafio de dirigir a
I

,

empresa, que esta presente na

vida de milhões de brasileiros.

Refém americana é liberada
•

após três meses de cativeiro
lRAQUE - A jornalista ameri

cana Jill Carroll, 28, foi libertada
ontem no Iraque após passar

• • •

quase tres meses, em cativeiro, ,

informou a polícia.Repórter
freelancer do jornal "The
Christian Science Monitor", ela
havia sido seqüestrada em Bagdá
em 7 de janeiro, na região deAdil
(oeste) quando estava a caminho
de uma entrevista com o político
sunita Adnan al Dulaimi.O
tradutor que a acompanhava foi
morto na ação, ocorrida a cerca

de 300 metros do escritório de

,
,

Al Dulaimi.
"Ela foi libertada nestamanhã,

. ,

conversou com seu pal e esta

bern", afirmou DavidCook, editor
do "Monitor" em Washi11gton.
Segundo ele, o jornal não possui
mais detalhes das circunstâncias
da libertação.De acordo com a

polícia iraquiana, Carroll foi
deixada no escritório do Partido
Islâmico Iraquiano, em Amiriya,
oeste de Bagdá, por um grupo
desconhecido. Em seguida, ela

-

ficou sob custódia americana e

deve estar na ZOl1a verde de Bagdá.
•

EUA congelam bens de empresa
WASHINGTON, EUA - O

governo americano congelou os

bens de uma empresa suíça e de
seu presidente 110S Estados
Unidos por supostos vínculos
com o programa de armas de

destruição em massa da Coréia
doNorte.Amedida, tornada pelo
Departamento do Tesouro, afeta
a Kohas AG, uma companhia de
insUlnas industriais corn sede na

Suíça, e seu presidente, o cidadão
suíçoJakob Steiger.O ordem - que
faz parte de uma campanha do

governo de Was11ington para

pressionar a Coréia do Norte -

determina o congelamento de
todos os bens da empresa e de

Steiger presentes nos Estados
Unidos e proíbe qualquer cidadão
americano de fazer negócios com
eles."
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NO IRA

.. Urânio

•

I
•
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O Irã rejeitou ontem a

exigência do Conselho de

Segurança (CS) da ONU

para suspender suas

atividades de
enriquecimento de urânio
em um prazo de 30 dias. A
medida teria por objetivo
garantir aos países
ocidentais que o programa
nuclear iraniano tem fins

pacíficos. "Nós não iremos, �
definitivamente, suspender ;

."
,

o enriquecimento de :;
, ..

urânio", afirmou o
,

Embaixador iraniano na

.AIEA (Agência Internacional
de Energia Atômica),
Aliasghar Soltaniyeh.
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NA IRLANDA

.. Prêmio
,

.

r,
.'
•

O governo irlandês vai :

pagar um prêmio de 2.540 .3
euros a todos os irlandeses

..

que completarem 100 anos, �
uma medida reservada aos I

,

residentes da ilha, anunciou
o governo'do país. Para as

autoridades de Dublin, trata
se de reconhecer a

contribuição que essas

pessoas deram à economia
do país além de ser uma

homenagem aos emigrantes
que chegaram à Irlanda nas

últimas décadas. A partir de

agora, apenas os cidadãos

que chegarem aos 100 anos

e que tenham passado a

vida toda na República da
Irlanda podem receber o

benefício, que estará
acessível a todos os

irlandeses, não importando
o local de residência.

NA GUATEMALA

.. Mortes
Pelo menos quatro pessoas
morreram e oito ficaram
feridas na explosão de uma

. fábrica de fogos de artifício
ocorrida ontem em uma

comunidade do
departamento ocidental de

Ouetzaltenango, informaram
as autoridades. Segundo a

Polícia Nacional Civil

(PNC), a explosão ocorreu

em uma aldeia de San
Andrés Chajabal, no

município de Olintepeque.
Houve pelo menos três .

explosões no prédio onde ..

Ifuncionava a fábrica de :� � r

fogos Santa Bárbara, .

l

disseram a emissoras de '

rádio locais porta-vozes das ':� (
equipes de socorro que

.

!
•

foram para o local.

NOS EUA

.. Julgamento

..

"

.'

�
••

�

Um deficiente mental �..
"

brasileiro acusado de �
;�

homicídio por ter estrangulado ��
seu colega de quarto na �
cidade de Hamilton, no Estado 8

, ,

americano de Ohio, não vai �
ser levado a julgamento. Ao �
invés disso, o juiz Keith t.

, :;J
Spaeth ordenou ontem que o �

•

processo contra Edward .�

rShuman seja transferido para .# .

uma corte probatória. Lá,
,

. provavelmente, ele será
condenado a ficar internado

por toda a vida em um

instituto de atendimento a

deficientes mentais.

· li
f
..

•

•
, I

�.

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

•

Mostrando to�a sua graç� a fofinha, Elysa Monique Reinke que
c?memo.r� hOle seu 10 aninho. Seus pais Andréia e Sidnei, asdíndas VIVI e Nessa e os avós desejam ricas bênçãos .

•

-

..
•

Marcando presença Julya Perine Silveira, que completou. 7
anos no dia 27/03. Os pais Cláudio e Margareth estao rnuito

felizes e lhe mandam mil beijos com muito amor

I.
I
I
•

I
,

Encantando nossa coluna esta seman� qu�m .

passa por aqui para deixar aquele .sorrlso lindo e

a gatinha Aline. Um beijo do papal Juares e da

mamãe Fabi

,

I
I

�.,.

•

Completou 4 aninhas no último dia 14/03 a

príncesínha Eduarda Chebicheski. A família deseja
muitas felicidades

Completa neste sábado seus 8 annhos a gatlnl1a,
Larissa Beatriz Fallgater, filha de Rosangela e

Nelson. "Felicidades e que Deus ilumine esta
, ' l!

criança preciosa para nos

Completou 2 aninhas
com muita aleqría no
último dia 29/03,
Sthefany Weigmann. Os
pais Zilda e Luciano, a
Orna e o Opa, a dinda e
os tios desejam
felicidades,

A gat�nha do v9vÔ coruja, Th��na completa seu 10 aninho neste sábado. Amamae, os avos e todos familiares que lhe amam muito desejam felicidades

I
,

,
"

I
I t l , I

I
I
•

,

,

I
,

,

i
I
I

,

RECANTO··'
das

Rua Pres.Epitácio 'Pessoa, 985 - Fone (47) 275-1641
89251-100 • Jaraguá do Sul - se

o nosso negócio é fazer a alegria cia seu lilho

Parabéns aos aniversariantes do mês de março

que comemoraram no buffet O Recanto das Festas Dia 2, Josiane M.

Busarelo, 29 anos ,

I
I

'fu '"

.�

Dia 10, Vitor Luiz Bago, 7 anos
Dia 18, Marina Mazurechen, 6 anos

Dia 25, Isadora Spaladore, 10 aninho
Dia 11, Hanna Schneider, 10 aninho

IAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMIÓVEIS: CONFIANÇA É TUDO
•

• •

Com a experiência de quem
constrói unidades residenciais
em Jaraguá do Sul desde 1978,
Humberto, ou como prefere ser

chamado, Beta Wolf, acredita
que o crescimento de seu

negócio só foi possível,
justamente por esta preo

cupação em satisfazer as

necessidades dos clientes,
buscando em experiências
anteriores, fazer mais e melhor
em suas próximas obras. ''A. cada
obra avaliamos, juntos com os

clientes, onde acertamos e onde

podemos melhorar. O resultado
desta avaliação sempre é

implementado no em

preendimento seguiiie, assim

temos a certeza de estar

evoluindo junto com o

mercado, através deste busca
incansável da qualidade total",
diz o engenheiro civil Antônio
Carlos "Toni" Wolf, sócio,
parceiro de empreitada e irmão

de Humberto.
Com um programa de

gerenciamento de "obras,
desenvolvido dentro das
normas do PBQPH - Programa
Brasileiro da Qualidade e

Produtividade no Habitat - e

DIVULGAÇÃO

I

rr,
I

,,\

rr,,,,..w;, (, ,

." ,-,,� ,-,""

� Investimento na formação dos funcionários e a constante procura pela qualidade total são
símbolos da empresa H. Wolf e de sua associada, Wolfepar Empreendimentos e Participações
CARLOS BRANDÃO ,

]ARAGUÁ 00 SUL - Mais de
300 apartamentos
comercializados apenas em

[araguá do Sul, cerca de 1200

clientes, geração de 150

empregos diretos, um prédio
sendo entregue e outros três em

,

andamento. Estes são apenas

alguns números que expressam
a solidez da construtora H.Wolf
e de sua associada, Wolfepar
Empreendimentos e

Participações. A entrega de mais '

um empreendimento resi
dencial de qualidade "P';', como
o edifício' Porto Seguro,
inaugurado oficialmente no dia
28 último, exernplifica esta

atuação, sempre baseada na

confiança que quase 30 anos de

atuação no mercado de Jaraguá
do Sul, pode proporcionar.
"Nossa busca pela satisfação de
nossos clientes é uma constante.

Realizamos pesquisas periódicas,
para descobrir o que nossos

clientes estão achando de nossos
'_ .".....; I.:. �

imóveis. Queremos saber,
constantemente, se a

expectativa do cliente foi

atingida", ressalta o engenheiro
civil e diretor da H. Wolf,
Humberto Wolf.

•

.",,\ ri
- ",.1

"'''''I 'I'
"'��"""'\\ I '

c�"UI"',�
'\. \

, � "
.�'

�
"., �

. - -

Residencial Porto Seguro, na Vila Nova, foi inaugurado nesta semana
. '

Beleza arquitetônica é um dos diferenciais dos empreendimentos da empresa, como o Residencial JK

i

c.. I

certificação ISSO 9001/200, a

empresa investe constan

temente na qualíficação do

pessoal que trabalha nas

obras. "Todo nosso pessoal
operacional, desde os serventes

até os pedreiros e marceneiros

passam por cursos, reciclagem e

avaliações que, somadas, chegam
a 50 horas/aula por ano", diz
Toni. Com apoio da arquiteta e

decoradoraAnaWolf, mulher de
Humberto, os empreen
dimentos da empresa, tem

primado pela beleza plástica,
tantos nas obras em [araguá,
quanto às desenvolvidas nos

balneários da região. Após a

inauguração do Residencial
Porto Seguro, que aconteceu na

última terça-feira, a empresa está
em fase de construção dos
residenciais JK, um edifício com
7 pavimentos e 18 apartamentos,
localizado na Rua Presidente

Juscelino Kubitschek, centro, e

os residenciais Ipanerna e

Leblon, com dois blocos, sendo
cada com um 24 apartamentos e

7 pavimentos, localizados na rua
Willy Bartel, no Bapendi.

,
,

'
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fl' Fellows' - Business
Curso intensivo, para empresas,
com foco em Business.

inglês. espanhol

Conheça os NO�05 cursos que a Fellows' Idiomas oferece

(1'" Fellows' - Semi-intensivo
Curso mais rápido. Para quem
quer se tornar ainda mais competitivo.

,

Fellows' - Revival
Mantenha seu Inglês vívo.
Pra quem quer manter a fluência -.

Rua Domingos da Nova, 227
Centro • Jaraguá do Sul
fellows@netuno.com.br

•

M sA

\

,

3275-3475

,
, ,
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KELLY ERDMANN

.... Médicos dizem que
a busca por alimentos
nutritivos cresce e

, permite vida saudável

]ARAGUÁ DO SUL - Quem

fcreclita que se alimentar três.vezes
ao dia e praticar alguma

, atividade física nos finais de
semana é o suficiente para ter

saúde está enganado. Segundo
médicos e nutricionistas é

necessário ter cuidados e seguir
as recomendações divulgadas
continuamente em campanhas
e consultórios.

No dia da Saúde e Nutrição,
comemorado hoje, o clínico
Gilson Martins explica que a

população deve estar atenta ao que
come. Organizar as refeições onde
participam dos pratos vários, tipos
de alimentos é a alternativa mais

defendida pelos especialistas.
A nutricionista Ionara Laiz

Verdin lembra que o organismo
humano, para estar saudável,
precisa de cinco a seis refeições por'
dia. Os pratos devem ter pequenas

-quantidades de comida e é

recomendado evitarpular refeição
e também consumir alimentos
fora dos horários estipulados.

As frutas, verduras e legumes
, são liberados em todas. Já as

carnes vermelhas devem ser

evitadas porque retardam o

(

Funcionária de restaurante diz clientes procuram se alimentar de maneira saudável ,

processo digestivo, favorecendo o
câncer de intestino. No mesmo

patamar estão os alimentos
.enlatados e as frituras. Eles
levam à produção de radicais
livres e assim ocasionam,
também, a doença.

Porém, não é recomendado

interromper a ingestão das carnes,
por exemplo. O médico diz que
elas são ricas em proteínas e ferro,
necessários para a saúde. Quem
não ingere o alimento precisa
procurar cornplernentação,
encontrada na carne branca (peixe
e frango), queijos, ovos e leite. Estes
últimos devem ser ingeridos com
cuidado por causa do teor de

gordura que têm.
Da mesma maneira que a

ingestão de carnes, a de gordura
também é necessária. Quando em
pouca quantidade, ela incentiva a

absorção de vitaminas, a exemplo
dos açúcares, fontes de energia.

Paralelo a estes cuidados, está
a água. Tanto o médico, quanto a ,

nutricionista, enfatizam a

importância do líquido para a

saúde. Quem bebe pouca água está

predisposto a problemas nos rins
e no trato digestivo. A troca por

refrigerantes é condenada.
Os sucos e chás podem

completar a necessidade humana
por líquidos. Gilson Martins
salienta que "quantomais natural
melhor". Para quem já tem

problemas CaIU gastrites, o abuso
de chás precisa ser evitado.

,

MUDANÇA DE HABITOS
Para o médico, a população está aprendendo a proteger a saúde, As

alterações em costumes maléficos já são comuns e grande parte da
sociedade toma providências antes de desenvolver doenças.
A oferta de alimentos nutritivos cresce a cada dia e possibilita o alcance
das pessoas preocupadas com o bem estar. Segundo Iaãane Andrade
Schmitz, funcionária de um restaurante 'jaraguaense, os clientes que
passam pelo estabelecimento consomem os alimentos recomendados.

--'

Venda de ovos de chocolate deve crescer na próxima semana

]ARAGUÁ DO SUL -

Faltando pouco mais de duas'
semanas para a Páscoa, a

procura por ovos de chocolate
ainda é pequena. As variedades
oferecidas por marcas tradi
cionais são muitas e enfeitam
as gôndolas dos supermercados,
ainda cheias.

A maioria dos consu-
timidores deixa as compras para
os dias que antecedem a data

comemorativa, aumentando as

vendas em cerca de 60%. De
•

acordo com Sergio Kuchen-

becker, gerente comercial de
uma rede de supermercados de

[araguá do Sul, mesmo expondo
os chocolates 40 dias antes da

Páscoa, é na última semana que,
a comercialização atinge as

expectativas. Este ano, a rede

aposta em um crescimento de

pelo menos 25% em relação a

2005.
Menor em variedade e

procura, os ovos de chocolate

dietéticos são vistos pelo
gerente como importante
nicho de mercado. Mas, quem
só pode cónsumir este tipo,
como é o caso dos diabéticos,
tem dificuldades para
encontrá-lo.

As três marcas que do-

minam as vendas no país
comercializam apenas uma

qualidade de ovo de chocolate
dietético cada uma, pelo menos
em [aragua. Além disso, nem,

•

todos podem ser encontrados
no mesmo supermercado.

Em outro estabelecimento,
especializado em chocolates,
há somente uma alternativa

para os diabéticos. O ovo com

210g, 40g a menos do que os
\

tradicionais, é vendido com

acréscimo de R$ 7, 40 em

relação aos outros.

A vendedora Eliane Castro

explica que "a procura não é

grande" e normalmente quem

adquire o chocolate diet tem o

objetivo de presentear algum
familiar diabético. Para a

promotora Fabiely Tozetto, é

provável que a variedade
aumente a partir do próximo
ano.

Enquanto isto, não

acontece, Lívia de Albu

querque Nella Caparelli, de 12

anos, fica alegre cada vez que
encontra algum item novo. Ela
é diabética e costuma procurar
estes ovos de chocolate em

vários supermercados e lojas
especializadas.I

Para esta Páscoa, a menina

DANIEL NEVES

Lívia se alegra ao encontrarum novo produto para diabéticos

diz que encontrou quatro tipos,
inclusive um -fabricado com

chocolate branco , A mãe,
,

Mônica Caparelli, mostra

felicidade em poder oferecer à
filha mais alternativas e

enfatiza "este
Ih I"me or ..

,

ano esta

• O CORREIO ERROU
.

Diferente do que foi publicada ontem no jornal O Correio do
Povo, a última edição da Feira de Negócios organizada pela
Apevi, foi em 2004 e não em 2005.

•
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• CURIOSIDADES MUSICAIS

10 CORREIO DO POVO
,

'

CONSUMO INDICADO: ÁGUA, VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS

A curiosidade pode te pegar de surpresa! Então prepare-se:
Léo Fender viu o projeto de sua primeira guitarra (modelo
telecaster) fínaüzado em 1949, enquanto o sr. Lês Paul (da
Gibson) construiu sua guitarra em 1952. Alguns anos antes,
entre 1942 e 1943, em Salvador na Bahia, Dodô e Osmar,
construíram o pau elétrico, muito similar a uma guitarra (ver
foto) e se já existia algo do gênero na época, eles não tinham
conhecimento.
Da evolução do pau elétrico surgiu a guitarra baiana (ver
foto) instrumento muito usado nos trios elétricos de Salvador,
ainda mais quando comandado pelos mestres Aroldo e

Armandinho (este por coincidência, é filho de üodõ)
,

E já que o assunto é instrumento de cordas, ar val ..

o maior instrumento de cordas do mundo.

É o pantaleão, que possui 270 cordas esticadas, e mede
,

,

4,6 metros quadrados.

", Bom final de semana à todos e como diria o Superman,
para o alto e avante!!!

'0
o,'

� ..

;,: "'!:':'ft, ,fi" ;'
.. " , ,

I
I

Por Eduardo Alves, músico, compositor e professor particular de violão
e guitarra em Jaraguá do Sul. Fone: 3370-6088.

Boletim de ocorrência de extravio de documentos
ROSÁLIATABARELLI ME, CNPJ: 01.096.541/0001-28, insc. Est. 253.125.685, ruaAna
Zacko, 141, bairro RioMolha, Jaraguá do Sul, - SC, comunica que foram extraviados todos
os documentos da empresa acima citada, incluindo contrato social, fac, Blocos de notas
fiscais, livros fiscais e outros. Conforme boletim n? 00050 - 2006 - 02872.

,

-

PROPRIETARIO: Rpsália Tabarelli
CPF: 799.910.179-68

Jaraguá do Sul, 29 de março de 2006.

J

• C I N EMA De sábado, dia 1/4, a quinta, dia 6/4

JARAGUÁ DO SUL - RUA EMíliO C. JOURDAN
..

SALA FILME/HORARIO GÊNERO

1 Anjos da Noite
T13h30 - 15h30 - 17h30 - 19h30 - 21 h30

Bambi OS
13h45 -15h15

2
Fora de Rumo,

S17hOO -19hOO - 21h15 ,

.. Aeon Flux
A14hOO - 16hOO - 18hOO - 20hOO

3
, O Sol de Cada Manhã O
21h50

•
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• LINHA DE FUNDO
,

Agora a folga
Foi decidido que na semana que vem a diretoria vai acertar quem
fica e quem sai no Juventus. Agora, nada melhor que uma folga
para o time que não deixou de lutar até o último minuto do
campeonato. O clube está de parabéns, pois representou Jaraguá
do Sul e a história do Grêmio Esportivo Juventus de maneira digna,
sem baixar a cabeça em nenhum momento e foi assim que eles se

despediram do campeonato. Mesmo perdendo por 3xO e

precisando fazer cinco gols para se classificar, o time lutou, foi
para cima, buscou o gols nos 180 minutos desta semifinal, o que
foi um reflexo de toda a competição. Parabéns a todos, inclusive a

torcida jaraguaense, que sempre esteve ao lado do tricolor.

o Jornaleiro
Acontece hoje, em Jaraguá do
Sul, a festa de entrega do prêmio
"O Jornaleiro" 1 promovido pelo
jornal A Notícia, organizado pelo
jomalista Maceio e com

patrocínio da Malwee Malhas. O
evento acontece no Baependi e o

time da Malwee Futsal terá três

homenageados como os

melhores do futsal: os alas Xoxo
e Falcão e o auxiliar-técnico
Marcos Moraes. Também
confirmou presença o técnico da

Seleção Brasileira, Carlos
Alberto Parreira.

Time adulto
Na conversa de ontem com o

técnico do basquete
masculine, Milton Mateus,
voltou à tona a história de

Jaraguá do Sul ter um bom
time adulto. Segundo ele, não
é necessário buscar jogadores
tão longe, pois Jaraguá tem

grandes nomes que estão

jogando por equipes estaduais.
Ele lembrou de um fato
curioso: o time de Joinville,
campeão dos Joguinhos
Abertos no ano passado, tinha

• •

seis jaraquaenses.

Eurico Miranda, presidente
<'

do clube de São Januário, em
entrevista no salão pre

sidencial. O jogador ficou o

tempo todo ao lado do

dirigente, mas só se limitou
a concordar com o que
Eurico falava para os

jornalistas. "Há um acordo
entre o Vasco e Miami para
que o Romário volte para cá

em setembro", disse o

presidente vascaíno, que não

falou sobre valores da

Botafogo Futebol Clube

Série C
Sobre a polêmica da

participação ou não do Juventus
na Série C do Brasileiro, o

presidente Lia Tironi disse que
. vai esperar o término do

campeonato para decidir alguma
coisa e ver se o tricolor vai
entrar na justiça para ter a vaga.
"Não vamos falar nada agora
para não correr o risco de
sermos levianos", explicou.
Ficamos no aguardo.

Fluminense Ô
o treinador Oswaldo de
Oliveira foi apresentado
oficialmente, na manhã de .

ontem, no Fluminense e

ressaltou um ponto para que o

clube carioca tenha sucesso

no restante da temporada - o

.
time ainda jogará o

Campeonato Brasileiro e a
. Copa sul-americana. "O grupo
tem que estar unido", disse
Oswaldo.

•

Romário sai do Vasco e vai

jogar em equipe dos EUA
RIO DE JANEIRO - O

atacante Romário acertou

ontem a sua saída do Vasco

para atuar pelo Miami FC,
clube criado para jogar uma
liga independente - a USL

(United Soccer League) - nos
•

Estados Unidos. No entanto,
o jogador já tem data para
voltar. Será em setembro,
quando acabar o campeonato
por lá, e Romár io . será

recontratado para disputar o

restante do Brasileirão.
O anúncio foi feito por

. �

negociaçao.

Assembléia Geral Ordinária

.
�

EDITAL DE CONVOCAÇAO

1- Leitura da Ata e Prestação de contas ref. ano 2005.

2 - Assuntos diversos

. ,

FOLGA: DESCANSO MERECIDO

JULIMAR PIVATTO

.... Estréia do tricolor
na Divisão Especial
será no dia 19 de abril
no João Marcatto

JARAGUÁ DO SUL - Depois
da eliminação, folga para todo o

elenco no Juventus. Na quinta
feira da semana que vem, quando
os jogadores retornam, a

diretoria vai decidir quem fica e
,

quem sai. Ontem todos se
.

reapresentaram no clube no

final da tarde e foram elogiados
pela boa campanha na

competição. Já o técnico Itamar
Schulle continua no comando
da equipe, pelo menos por

enquanto.
"Fizemos uma boa

campanha e conquistamos,
dentro de campo, a vaga para a

Série C' do Campeonato
Brasileiro. Só uma virada de
mesa pode nos tirar da

competição", afirmou Schulle.
Para ele, a torcida tem todos os

motivos de ter orgulho do

Juventus. "Elevamos o nome da
cidade e do clube sempre de
forma positiva. Em nenhum
momento foi veiculado alguma
notícia ruim do [uventus na

I
,

,
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Oliveira, autor do primeiro/gol tricolorno campeonato, disse que os jogadores saem de cabeça erguida

mídia, o que mostra o bom
trabalho que foi feito aqui".

O treinador engrossou o coro
da diretoria e também deu pa
rabéns para os jogadores. "Mes
mo com as nossas limitações,
ficamos em terceiro lugar no
campeonato. Hoje (ontem)
encontrei torcedores na rua e

todos me deram os parabéns. Isso
mostra como a torcida ficou

junto com o clube", concluiu,
Alguns jogadores têm seus

contratos encerrados no fim de
abril e outros somente no final

de novembro. Dentre os que
estão mais próximos de ir

embora são .Alex Albert,
Everaldo, Oliveira, João Scherer
e Rafael. Já entre os que têm

contrato até 30 de novembro
estão Pereira, Fábio Lopes,
Acássio, Adilson, Paulo Rossi,
Leandro Pereira e Sabiá. O

zagueiro Oliveira, que foi o

capitão do Juventus e autor do

primeiro gol tricolor na

competição, disse que o time saiu

de cabeça erguida.
"Claro que gostaríamos de ir

Basquete masculino tem duas competições
JARAGUÁ DO SUL - O

basquete ,jaraguaense estréia

hoje à noite no Campeonato
Estadual Juvenil. A equipe Aiab/
Unimed/FME joga fora de casa ..

contra o Ipiranga, de Blumenau,
com um time' em que a maioria

dos jogadores ainda tem idade

infanto-juvenil (16 anos). No
comando, Milton Mateus, um
velho conhecido que voltou
este ano às quadras, já que em

2005 trabalhou na coordenação
do Pee (Programa Esporte e

Cidadania) .
Segundo Mateus, o time tem

a média de idade de 15 anos, e

disputa uma competição até 19
anos. "Vou usar atletas do infan- ,

til também. Da idade tenho

apenas quatro atletas e é bom
colocar os mais novos jUl1tOS
para eles irem pegando ritmo de

jogo", comentou o treinador. No

juvenil, a competição tem chave
única e tem, além da Ajab e do

Ipiranga, ABBC/Balneário
Camboriú, Abavi/Balneário
Camboriú, Apab/Criciúrna,
Floripa [r., Joinville e Ban-

. deirante/Brusque.
No sábado, é a vez da

categoria infanto-juvenil
estrear pelo estadual, também
contra o Ipiranga, mas desta vez
em casa, às 16h30, no Ginásio
Artur Müller. "O time é

praticamente o mesmo. Nosso

objetivo, tanto na Olesc como

no Estadual, é ficar entre os três

Equipe masculina terá dois importantes desafios no fim de semana

primeiros colocados", disse
Mateus. No infanto-juvenil os
times estão divididos em duas
chaves. No grupo dos jara
guaenses, que classifica três para
a segunda fase, além de

Blumenau, os outros adver
sários são: Balneário Camboriú,
Adiee/Florianópo lis, Unisul/
Tubarão, Bonja/Joinville e

•

Floripa Jr.
N este ano, a forma de

disputa é diferente. Em 2005 ele

era disputado em qua

drangulares e, neste ano, serão

jogos em turno e returno. Os
maiores reforços da temporada
são Igor, Gilberto e Pedro, que
vieram de Curitiba, e integrarão
as duas equipes. No juvenil,
Mateus C011ta corn o retorno de

Duda, que estava em Joinville e

chegou 11a quarta-feira. Ele
ainda não estréia nesta rodada,
mas estará pronto para o

segundo jogo.

Pelo presente edital ficam convocados os associados quites com
suas anuidades, para a Assembléia GeralOrdinária a ser realizada
no dia 02 de Abril de 2006, às 08 horas e 30 minutos em primeira
convocação e às 09 horas em segunda convocação, com qualquer

, numero de sócios presentes, tendo por local a sede da sociedade.
Para deliberar sobre os seguintes assuntos:

Jaraguá do Sul, 24 de Março de 2006.

A Diretoria.
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para a final e disputar um título,
mas fizemos uma boa.

campanha, com muito esforço.
Melhor até que muitas equipes
que investiram mais do que a

gente", comentou. Sobre o jogo .Ct
·

'

contra o [oinville, o zagueiro
afirmou que a equipe não

· ,

desistiu em nenhummomento.
.

•

"

..

•
,

"Foi assim durante toda a

competição e não tinha como
.. '

ser diferente". Sobre ficar no

J uventus, ele disse que vai' .:'
,

esperar. a manifestação da
.

,

diretoria.

Corinthians fica
no empate com
o Guarani'

•

SÃO PAULO (SP) - Na
estréia de Ademar Braga como

técnico efetivo, os reservas do
Corinthians tropeçaram ao

empatar comoGuaranipor 2x2,
no Pacaembu, ontem à noite. O
resultado atrapalhou a Portu

gue;a, que briga diretamente com
o time de Campinas para fugir
da zona de rebaixamento.

Para o Corinthians, pouca
coisa mudou. O time foi a 27

pontos e subiu da sétima para a

sexta posição. O Guarani abriu -:

o placar com Edmilson, de '.'

pênalti. O Corinthians virou ..

com gols deMarquinhos eRafael
Moura. O empate, no último
minuto de jogo, saiu dos pés de .

Goeber. , .'
,

• RESULTADOS
Paulista

•

Corinthians 2 x 2 Guarani •

Ponte Preta 1 x 1 São Caetano "

, '

Cearense
,

•

I Ceará 1 x O Icasa

Libertadores
I Maracaibo 3 x O Pumas

Copa da Uefa
Levski Sofia 1 x 3 Schalke 04
R. Bucarest 1 x 1 S. Bucarest
Basel 2 x O Middlesbrough
Sevilla 4 x 1 Zen it St. Petersburg

, I
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� Vaso de planta
com água parada
virou depósito de ovos

do: Aedes aegypti

}ARAGUÁ DO SUL - Um
�co de larvas do mosquito
Aedes aegypti, conhecido como

, mosquito transmissor da
I dengue, foi identificado essa

semana no Bairro Baependi.
Esse é o segundo foco de larvas
l10 mosquito encontrado no

bairro, em menos de uma

I semana, por agentes do

Programa de Prevenção à
I

Dengue e a Zoonoses, ligado à
, Vigilância Epidemiológica.

O foco estava em um vaso

de plantas de uma residência em
frente a uma transportadora.
Na semana passada, o primeiro
foco foi localizado na empresa,
através de uma armadilha
instalada pela equipe, para

r" verificar a presença do

mosquito no local.

Composta por um pedaço de
tpneu de motocicleta, dois tocos
de madeira e arame, a equipe
colocou água na armadilha, que

,

•

,

•

,

,�

t,
"

"

,

\
\

Armadilhas colocadas por agentes da Vigilância Sanitária possibilitam a confirmação da presença da larva

foi pendurada na parede da

empresa. Alguns dias depois,
uma verificação constatou a

presença de larvas de mosquito
na água; um exame laboratorial

comprovou que eram larvas do

mosquito transmissor da

dengue. Só é possível constatar
se o mosquito está contaminado
se for identificada alguma:
pessoa com a doença no

. / .

murucipio.
Ontem, agentes da

vigilância sanitária realizaram

aplicação com larvicida em um

raio de 300m dos locais onde
foram encontradas as larvas e

instalaram armadilhas a cada
100 metros para detectar a

presença do mosquito.
Segundo a' agente ,de

endemias Laureei Kanzler" o

programa de prevenção à

dengue é realizado diariamente
e abrange todo o município.
"Muitas pessoas afirmam não

deixar água parada nos vasos de
plantas, nas não percebem que
carteiras de cigarro vazias,
tampinhas de garrafa, sacolas de
lixo e lonas abandonadas no

chão também são depósito de
ovos do mosquito", alertou.

,

COMO O AEDES AEGYPTY TRANSMITE A DENGUE?
O mosquito fêmea deposita os ovos na parede dos recipientes, que liberam as larvas
em contato com a água e se transformam em mosquito. Ele se desenvolve em água
parada e limpa e tem por hábito picar durante o dia. A transmissão ocorre da picada
do mosquito fêmea infectado com o vírus da doença.

COMO EVITAR
Deixar sempre bem tampados caixas d água, poços,
tambores, cisternas e outros depósitos de água; evitar o

acúmulo de água em pratos de vasos de plantas e

xaxins; ao lavar os pratos de plantas, passar uma
escova ou bucha para eliminar completamente os ovos

do mosquito; guardar as garrafas vazias sempre de boca

para baixo e em local aberto; jogar no lixo tudo o que
possa acumular água: copos descartáveis, tampinhas
de garrafas, latas e outros. Nunca jogar lixo em terrenos
baldios e observar se em seu bairro há terrenos com

latas, pneus e recipientes a céu aberto; lavar os
bebedouros de aves e animais com uma escova ou

bucha pelo menos uma vez por semana e trocar a água
todos, os dias; limpar as calhas e a Iale de casa; se tiver

piscina, lembrar que a água deve ser tratada; não deixar
,

pneus jogados a céu aberto, pois eles podem acumular

água da chova, tornando-se um dos lugares preferidos
pelo Aedes aegypti.

SINTOMAS
Febre alta por vários dias seguidos, muitas vezes acima de 400; dores de cabeça e

nos olhos, músculos e juntas; manchas avermelhadas pelo corpo e, em alguns
casos, sangramento da gengiva e do nariz. No caso ga dengue hemorrágica, quando
a febre acaba, os lábios ficam roxos e a pessoa sente fortes dores no abdômen e

alterna sonolência com agitação. A dengue hemorrágica pode causar a morte.

Tratamento '

O doente deve ficar em repouso, beber muito líquido e só usar os medicamentos
recomendados pelo médico. Para aliviar as dores e a febre, não devem ser utilizados
remédios a base de ácido acetil salicílico, como a aspirina e o AAS. Toda a pessoa
que apresentar sintomas da doença deve procurar um posto de saúde para obter

orientação médica.
'I

\

SDR garante que escolas não pararam em protesto ao piso
}ARAGUÁ DO SUL - A SDR

(Secretaria de Desenvol
vimento Regional) de Jaraguá do
'Sul informou ontem que os

professores estaduais não para-
lisaram para reivindicar a

equiparação de salário do
magistério com as demais cate

gorias, e que as aulas, portanto,
'foram normais em todas as

escolas estaduais da região.
De acordo com o presidente

do Sinte (Sindicato dos
Trabalhadores em Educação) de
[aragua do Sul, Sebastião Ca

margo, mais de 1.500 profis-
'sionais da área de educação
participaram ontem da Assem
bléiaGeral, em Curitibanos, que
discutiu o assunto, Dos pro-

fissionais de Jaraguá do Sul
relacionados à área da educação,
apenas a coordenação regional
do Sinte participou da as

sembléia, representando todo o
'

magistério. -

O presidente do Sinte

Regional 'conta que os

participantes manifestaram
. contra o piso salarial no

entroncamento da BR-470 e

BR-116 e interromperam o

trânsito das 16h às 18h. "Fomos
informados de que o vice

governador do Estado, Eduardo
Pinho Moreira, estava em São
Cristóvão do Sul (cidade
vizinha) inaugurando uma obra
e iria passar por esse trecho para
ir a Curitibanos:', explicou,

destacando que Pinho Moreira

também ficou preso no trânsito.

No encontro também ficou
confirmada uma audiência entre
o governador Luiz Henrique da
Silveira e os Sindicatos dos
Trabalhadores em Educação
Regionais, no dia 7 de abril, em
Florianópolis. Até o fechamento
desta edição.Camargo não pôde
confirmar se as escolas estaduais
da região paralisaram ou não para
discutir a situação domagistério,
como havia sido proposto pelo
Sinte Regional.

Entre as propostas defen
didas pela campanha salarial
está a reposição salarial de

•

48,84% de todos os abonos, a

elaboração de um plano de

ARQUIVO O CORREIO/C.ESAR JUNKES
,

,

.,

Presidente do Sinte participou
de manifestação na BR 470

.

cargos, carreira e salário e de
um estatuto do magistério
democrático, eleições diretas

para diretores de escolas, além
de um plano de' saúde aos

ACTs e o fim da terceirização
das serventes, vigias e

merendeiras. (Daiane Zanghelini)
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• OCORRENCIAS POLICIAIS

Atropelamento I
a jovem B.H.a., 15 anos, foi atropelado na manhã de ontem na

rua Rinaldo Bago, Bairro Ilha da Figueira, em Jaraguá do Sul. a
motorista do carro não parou para prestar socorro e não foi
identificado. O jovem sofreu ferimentos leves e foi atendido no

Hospital e Maternidade São José, e em seguida liberado,

Atropelamento II
Morreu atropelada ontem de
madrugada em Itajaí uma
mulher, J.M,S. de 29 anos.

Segundo a Polícia
Rodoviária Federal o

acidente aconteceu no Km
117 da BR 101, mas o

veículo não foi identificado.

Tráfico de drogas
Três pessoas envolvidas
em tráfico de drogas
foram presas na

madrugada de ontem no

Bairro São Vicente em

ItajaL A polícia chegou ao

local porque suspeitou do
grande movimento em

frente à residência,
durante uma ronda. Com
os bandidos eles
encontraram 115 gramas
de maconha, 40 pedras de
crack, 12 trouxas de
maconha embaladas e

uma espingarda calibre
32.

Perturbação de

sossego
Volume alto durante a noite
de quarta-feira encomodou
vizinhos na Rua Arthur
Gumz, Vila Nova que
chamaram a polícia. A

jovem J.R.Z. de 22 anos

conta que seu vizinho A.R.S.
ouve música em alto volume
durante a madrugada a

semana inteira incomodando
a vizinl,nça.

Acidente I
Um acidente de trânsito na

manhã de quarta-feira, na

Rua 28 de Agosto em

Guaramirim, deixou o

motociclista F.S.E de 25
anos com ferimentos leves.
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Arrombamento
Foi arrombado um carro, GM
Corsa, na madrugada de

ontem, que estava estacionado
. nas dependências da Quadra
de Futebol de Socyet, no Bairro
Vila Nova. Furtaram a pasta de
materiais de aula e uma

pochete contendo cartão e

documentos do dono do
veícu lo.

Acidente II
Um acidente entre carro e

moto ocorreu na tarde de

quarta-feira, na BR 280. O
motociclista R.S. teve

suspeita de fratura no

ombro esquerdo e

ferimento no tornozelo.
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• CP JURIDICO-

Cotas no trabalho
Política de cotas não basta para incluir deficientes

•

.... P"'if
- .

.........J.
• <

-

..
"

Desde a convenção de 1983, o Brasil acolheu as diretrizes da Organização Internacional do
Trabalho para inclusão social e no mercado de trabalho dos deficlentes.flslcos. No entanto, foi

,

apenas após a Constituição de 1 988 que o País passou a se mobilizar efetivamente para a integração : ' ;
destes cidadãos, com a edição de normas que estabelecem definições, regramentos de cotas .:
e imposição de sanções, tanto na esfera do emprego público como do privado. Todavia, a

••

promoção efetiva do bem estar desta faixa significativa da população ainda não se deu de forma � ; ;
plena, quer em razão do desinteresse da maior parte da iniciativa privada ou da pouca ação do _: ';
poder público, .

""o

A fim de mudar esta situação, os órgãos públicos responsáveis por fazer cumprir as normas que ' ': l

regem as relações de trabalho desenvolveram um programa para conscientizar as empresas da ,

necessidade de inserção das Pessoas Portadoras de Deficiência (PPDs) no mercado de trabalho
e para auxiliar as que demonstrem real interesse em cumprir as cotas estabelecidas na legislação, "v

ao invés de apenas adotar o arcaico sistema balizado somente na imposição de multas pesadas ':'.
e de condenações pecuniárias. " ,

De acordo com o novo programa instituído pela Portaria 700 da Delegacia Regional do Trabalho
'

de São Paulo, esta deixa de atuar de forma apenas punitiva, como comumente ocorre, e passa
..

a agir em esquema de quase parceria com as empresas, concedendo prazos.para adequação
à lei e orientando para a resolução de problemas para alcance das cotas.

Paralelamente, existe a atuação do Ministério Público do Trabalho, que busca estabelecer com
as empresas os Termos de Ajuste de Conduta - TAC, em prol do mesmo resultado pretendido pela
fiscalização. Em geral, a não concordância em realizar um TAC leva ao ajuizamento de Ações
Civis Públicas, pleiteando junto às empresas 'dano moral coletivo'. As organizações que firmam
o TAC, em regra, não são objeto de ação fiscalizadora pela DRT. •

Assim, cabe à iniciativa privada buscar respeitar e promover os direitos das pessoas portadoras
de deficiência, dando oportunidade de inserção destas no mercado de trabalho, ainda que para
tanto, tenham que fazer concessões nas exigências pré-admissionais ou realizar treinamento

pós-aorntssíonal. Deve-se observar, porém, que a legislação, embora pouco flexivel, dispõe de

alguns aspectos que permitem ao setor privado se organizar da melhor forma possível para dar
cumprimento às suas cotas.
Note-se, primeiramente, que a cota é calculada sobre o número total de empregados da

, organização, e não pelo número de empregados por estabelecimerito, sendo que independe o

local onde foi admitida a PPO, mesmo que seja em outro estado da federação. Neste ponto,
sequer importa que a empresa tenha estabelecimentos em todo o território nacional e que as ":;
PPOs estejam admitidas em um único destes estabelecimentos, desde que em número suficiente ,:
para dar cumprimento a cota legal.

" :
O próprio agente üscallzador tem concedido exemplos de experiências bem sucedidas na .. :

contratação de PPOs e indicado as entidade9 que podem auxiliar na obtenção de mão-de-obra.
'

Note-se que a colocação de anúncios em classlücados de jornais oferecendo vagas de emprego
-

para PPOs não nos parece a forma mais adequada, posto que é capaz de caracterizar uma visão
,

mais discriminatória que aquela que se pretendeu evitar com a chamada 'Lei de Cotas' e não é "

prova viável para demonstrar a 'boa fé' da empresa na tentativa de fazer cumprir a legislação--,
ao menos na visão dos fiscais do trabalho.
Em conclusão, temos que a norma legal que visa a inserção das PPOs no mercado de trabalho,
apresenta uma visão demasiadamente simplista quanto an estabelecimento de cotas, posto que
é baseada unicamertte no número de empregados, sem levar em conta a atividade empresarial
.desenvolvlda, Existem empresas que pela natureza de sua atuação terão uma maior dificuldade
de cumprir a cota que lhes cabe, como as empresas de segurança, Assim, é certo que o estudo
da inserção das PPOs merece e deve ser mais aprofundado, não sendo eficiente a mera imposição
de multas e outras sanções que no fundo não atingem o obleüvo social previsto pelo legjslador,

Romeo Piazera Júnior, advogado na Cassuli Advocacia Empresarial, reproduz artigo de
Mauricio Brichta, publicada ná Revista Consultor Jurídtco,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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��GAL
Gal Costa assinou um

contrato com a

DirecTVe a gravadora
Trama para produzir
urn especial. "Gal
Costa do Tropicalismo
aos dias de hoje" vai
contar.corn urn show
inédito, entrevistas

I

•

��CHICO
Está para sair do torne
o novo disco de Chico
Buarque. "Carioca" traz
12 músicas inéditas e

conta com a

.
participação de
90minguinhos em

,; uma das faixas. Na
- '. ,.
"

capq Chico aparece
sem camisa e todo

. ,

" tatuada com p'rojeções
de vídeo. O CO -

'" <

gravado pela Biscoito
Firio ,;' chega às

" .

prateleiras AO fim de
,

abril. Contagem
, ,

regressiva ...

-

��RELIGIAO
Querem converter Victoria Beckham
à Cientologia. O "salvador" seria
Tom Cruise, que deu um livro de
autoria do mentor da seita pra
mulher de David Beckham. A
missão é quase impossível.
Primeiro, porque Victoria
não tira a fitinha vermelha
da Cabala que ganhou
de Madonna. E depois
porque, como todo
mundo já sabe, a ex

Spice Girl nunca leu urn

livro na vida, E parece
que nem pretende
começar por uma
bíblia da Cientologia.

��LINDA

.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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Consciência I
Iniciativa exemplar da
Malwee Malhas para
ampliar a conscientização
ecológica foi o lançamento
de uma cartilha, em forma
de história em quadrinhos,
para distribuição junto à
rede escolar do município.

Consciência II
Em formato de fácil

• • •

manuseio e com paginas
coloridas, a cartilha traz

informações relevantes
sobre a situação da água
potável no Brasil como, por
exemplo, a divisão do
consumo: 69% na

agricultura, 13% no uso

animal e rural, 11% para o

consumo humano e 7% nas

indústrias.

Consciência III
.

Informações básicas sobre
l métodos de economia,

também constam da

cartilha, com destaque para
as formas corretas de
escovar os dentes e tomar

banho. Ern destaque, a
publicação informa que a

Malwee chega reutilizar, até
45% da água que usa em
seus processos industriais.

I Com isto, deixa de tiarar
anualmente do rio Jaraguá
mais de 200 milhões de
litros de água. Bela ação!

:el ' com nomes

I ei consagrados da .

música popular
brasileira e imagens de
arquivo. A produção
será realizada com

recursosda DirecTV
liberados pela Ancine.

•

Festival Alternativo
A Escola de Música Bicho Grilo está com as inscrições abertas para o 4° Festival Alternativo, que
será realizado no dia 8 de Julho no Parque Municipal de Eventos em Jaraguá do Sul.Cada Banda

participante recebe uma cota de ingressos o qual é revertida, 100% para a banda. O regulamento e a

ficha de inscrição estão no site: www.escolabichogrilo.com.br O prazo, para as inscrições vão até
dia 22 de abril junto à secretaria da Escola de Música Bicho Grilo. Outras informações no

telefone: 3371-9201.

•

� PARABENS!
Aniversariantes do dia

Edina M, B. Sarti

Marlene P. Malgarin
Kátia C, Wasch

Marcelo Piazera

Felipe S. Régis
Helga Gutz
Daise Jacobowski

Jaison C. Fritz

Silvana Baumann

Airton Volkmann

Vanessa Bortoline

Informativo Paroquial

Sábado
19HOO Matriz

17H30 - R. da Paz
19HOO - S.Luiz Gonzaga
19hOO - Perp.Socorro

DOMINGO
07hOO-Matriz
09HOO-Matriz
19HOO-Matriz
08H30 Molha

08H30 - S.Cristovão

Igreja Evangélica
Luterana do Brasil

PARÓQUIA EBENÉZER BARRA I
ILHA DA FIGUEIRA / RIO DA LUZ

BARRA EBENÉZER
DIA 02 DOMINGO - 8:30

Informações Tel.: 3376 3625

,

li HOROSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
Confira aí, carneirinho, como vai o andamento
de seu pulsar. Fez as contas? Seja qual for .0

resultado, destine suas fichas ao canal do afeto.
Como o individualismo exacerbado e o

isolamento nem sempre trazem boas surpresas,
opte pelo crescimento que vem junto com a

troca de figurinhas. Não é gostoso completar as
- páginas do seu álbum?

Touro 21/4 a,20/5A
Lua em Touro conecta Mercúrio, o planeta da

comunicação: dê o seu prefixo e mostre que
está na área. Sinalize por onde você anda ... Tem

gente doida para receber um telefonema, uma
carta, um e-mail seu. Quem conhece um

taurino, sabe o quanto ele pode tornar agradável
a convivência e como é grande sua vocação
para zelar pelos seus queridos.

.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Que tal uma nova experiência, Gêmeos? Saia
um pouco de sua rotina agitada e pouse sua

asa-delta em pastos verdejantes. Observe o

curso da natureza e como cada coisa funciona
no tempo certo, no lugar certo. Tire essa lição
de paz interior que o dia oferece e acalme o

turbilhão de idéias que andam se debatendo por
sua(s) cabeça(s) voadora(s).

Câncer 21/6 a 21/7
Para onde você vai assim tão faceiro, caran-

•

guejo amigo? Não sabe, como assim?! Sabe
sim, talvez você só não tenha se dado conta.

Faça uma busca rápida no computador de sua

concha e lembre do que você gosta, o que
:

você quer... Depois, se precisar, faça pequenos
ajustes de rota e siga em frente. Por água ou

por terra, você vai avançar muitas milhas.

Leão 22/7 a 22/8
Véspera de final de semana, que beleza! Você
deve estar animado e louco para que a folga e

os folguedos comecem de uma vez. O ideal é ir
•

preparando o terreno: limpe a pauta, de
preferência ainda pela manhã. Depois, faça
uma verificação geral nas suas coisas e dê

alguns telefonemas, prepare os embalas de
sexta à noite e, ..

Virgem 23/8 a 22/9
Virginianos não vivem sem metas & objetivos.
Ficam felizes quando conseguem dar o ok nos
itens da sua lista de coisas a fazer. Para sua

alegria, suas tarefas e trabalhos podem ter

grandes progressos. Especialmente no que se

refere a negociações, reuniões e bate-papos.
Pule da cadeira e reúna o pessoal, dê o seu

recado.

I

Libra 23/9 a 22/10
Seria maravilhoso se tudo caísse do céu bem
nos seus pratos, não é balancinha? Não que
você não mereça, claro. Mas há dias em que
nada acontece assim, num estalar de dedos.
Pode ser a deixa para você examinar o que anda

acontecendo, em especial com seus papéis,
inclusive o papel-moeda. Quem sabe não é hora
de conferir os balanços?

Escorpião 23/10 a 21/11 Para que você

possa curtir tranqüilamente o final de semana,

pegue no pesado agora. Agilize as negociações
pendentes, leve aquela conversa com o chefe,
contate os fornecedores. A comunicação flui
mais fácil nas coisas do mundo prático. Depois,
deite e role em suas águas calientes, aumente a

temperatura de quem realmente interessa.

Sagitário 22/11 a 21/12
Fim de mês, hora de receber pelo esforço me

recido. E depois da labuta (puxado este mar

ço, não?), vale um bom descanso. Nada como

criar o seu lazer, encher a geladeira, quem
sabe até se dar de presente umas ferraduras
novas, bem confortáveis. Que tal um jantar a
dois, com direito a música lenta e muito
romance? Você precisa tanto de carinho ...

I,

Capricórnio 22/12 a 21/1
Taí o momento para se debruçar sobre aquela
papelada. O astral do dia facilita os contatos,
contratos, acordos, entendimentos. COhlO você
adora resolver problemas, com certeza vai
curtir o clima. Mas fique ligado nas letras
miúdas e pés de página, promete? Sim, você
sempre presta atenção nelas, mas um pequeno
alerta não vai fazer mal nenhum.

Aquário 21/1 a 18/2
•

Você está sempre urn passo adiante, mirando
aquela estrela longínqua. É bonito ter os olhos
no horizonte. Mas cuidado com os

pedregulhos. Há questiúnculas que ficaram

pelo caminho e a qualquer momento elas

podem fazê-lo derrapar. Tudo com você: revise
e reveja seus assuntos com objetividade. Não
tenha medo de voltar atrás em algumas coisas.

Peixes 19/2 a 19/3
De tanto passar o tempo piscianando a vida (e
a alma) de todo mundo, talvez você tenha
deixado de lado alguns assuntos importantes
de si mesmo. Pois é, mas assim esses

assuntos correm o risco de morrer na praia. Dê
uma de salva-vidas, resgate essas pendências
e dedique-se a elas. Não dá tempo? Claro que
dá, arranje uns minutinhos e seja feliz.

-

O CORREIO DO POV�

li NOVELAS
I> GLOBO w 18H

Sinhá Moça
Fulgêncio mostra a Justina os escravos

escondidos na senzala. O capitão segue os

rastros dos escravos até a fazenda do Barão e

pergunta a Bentinho se ele os viu, Bentinho diz

que os escravos atravessaram o rio, tirando o

capitão e seus ajudantes da pista deles, O
capitão não encontra os escravos e afirma para
o Barão que Bentinho mentiu para ele. O Barão
permite que o capitão e seus homens
vasculhem sua fazenda, Sinhá Moça pede que o

Barão não deixe o capitão maltratar os
escravos, mas ele a manda não se meter no
assunto. Bruno leva Bentinho até o Barão, para
fazê-lo falar. Os escravos se escondem no teto
da senzala. O Barão exige que Bentinho lhe diga
onde estão os escravos, Bentinho diz que eles
se embrenharam pela mata. O Barão ordena que
Bruno prenda Bentinho. Sinhá Moça fica
inconformada com a maldade do pai. Adelaide
diz a Sinhá Moça que quer voltar para a senzala.
Rodolfo conta para os pais que Ricardo está
Interessado em Candida, preocupando-os.
Slnhá Moça descobre que os escravos estão na

'

senzala e garante que val tirá·los de lá. Candida
pede ao Barão que procure o filho de Virginia.
Sinhá Moça esconde os escravos na casa

grande.

I> GLOBe) - 21 H

Belíssima

,

I> GLOBO w 19H

Bang Bang
Carmencita conta para Vegas que é irmã de
Ben, mas logo diz que é filha de Violeta,
Mercedita diz que Carmencita é sua prima.
Diana pede que Lucas ajude·a a esquecer Ben.
Bullock diz que não vai se humilhar
reconhecendo seus erros. Diana e Lucas não se

entendem. Zoltar diz a Ben que gostaria que
Bullock fosse melhor do que é, Bizerra avisa
Ben que a Guarda Nacional cercará a fazenda,
que Vegas não quer levar Júnior na charrete e

que Diana está em Santa Fé. Ben chega à
fazenda e é rendido. Bullock é avisado que Ben
foi preso, após cair em uma cilada de Vegas.
Aquarius conta o caso de Viridiana com Bullock

para Dona Zorrah. As Naides contam para Yoko
que Harold desapareceu depois da luta. Bullock
volta à fazenda e diz que vai salvar Ben, Don e

Bob libertam Ben. Bullock garante que eles
resistirão, Dona Zorrah conta para 'Úrsula que
ela é filha de Bullock e Viridiana não desmente.
Viridiana passa mal. Harold leva uma bronca de
Yoko. Harold pede para não virar mais o lobo.
Lucas e Mercedita surpreendem Ben e Diana e

eles disfarçam. Vegas avisa Bullock que ele está
livre porque seu processo desapareceu, Diana
pede o divórcio a Ben.

Rebeca e Alberto passam a noite juntos, na
véspera do casamento. Safira diz a Freddy que
quer o dinheiro emprestado para comprar uma
casa, Freddy convida Safira para morar com ele
mas ela recusa, Suzi fala para Maria João que
vai para o Egito sem dizer nada a Iakae, Júlia e

Nikos passam a noite juntos, Nikos fala que foi
a noite mais bonita de sua vida, Vitória pede
que Nikos se demita da Belíssima e trabalhe em

seu restaurante. Mateus o aconselha a ir lá e

estragar a testa Vitória, a mando de Júlia, se faz
de ingênua, e fala para André que contratou a

Athena para poupa-lo do trabalho de administrar
suas ações. André fica furioso, pois sabe que
agora a Athena tem muito poder. Murat fala para
os comerciantes da rua que vai vender o
casarão. Cemllinvade o casamento de MOnica e

Alberto .

I> SBT - 18h30
.

,

Rebelde
Mia e Miguel passam as férias juntos. Enquanto
isso, os outros alunos do quarto ano curtem os

dias de folga na dasa de Diego. Josy diz a

Celina que Lupita voltará para o colégio mas

Nico não, pais partiu para realizar um trabalho
comunitário, já que essa foi a condição imposta
por Maíra e pelos pais de Nico para que ele e

Lupita continuassem namorando. Nico e Lupíta
se despedem e prometem esperar um pelo
outro, Maira leva Lupita para conhecer seu pai,
pede a ela que ouça a versão que ele tem dos
fatos e garante que ele não as abandonou e

sempre se preocupou com ela e com sua irmã,
Dulce, .

I> RECORD - 19h15
,

Prova de Amor
Elza acha que Carvalho é um vampiro. Zezinho
conta para Alexandre como se perdeu da mãe,
Alexandre diz para Zezinho que se não encontrar
a familia dele, irá adotá-lo, Lapa decide roubar
os objetos de valor da mansão. Daniel mostra
para Clarice a defesa que vai apresentar na
justiça, Rafa e Pati falam sobre possiveis nomes

para o bebê. Diana conta para Júlio como seu

falecido pai conheceu o bandido que deve ter
lhe matado. O suspeito do crime tem o apelido
de Casca-Grossa.

,

i
,
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II> REC()/il) - 2 'I h

A Escrava Isaura .

Geraldo quer se vingar de Leôncio. Leôncio
sonha com lsaura, Gabriel escreve uma carta

para Aurora, Helena e Diogo chegam na casa do
Coronel e contam sobre a morte do Dr. Paulo.
Diogo se despede, mas pede para que Helena
diga que ele é o responsável pelo assassinato
de Dr. Paulo. O Sargento diz a Geraldo que não
achou o corpo de Álvaro. Isaura não quer fugir
enquanto não achar Alvaro. Branca chega em

Campos e fica sabendo da morte de Álvaro. A
morte do Dr. Paulo cai nos ouvidos do Sargento.

•
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