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3 I OFICIAL
"

'

Câmara instala Comissão

Especial de In

. 28 I ENTREVISTA

Treinador da Malwee espera
superação e vitória 'em casaérito

Os vereadores instalaram, na última sessão da Câmara, a CEI
.

que irá investigar a suposta irregularidade envolvendo o pre
feito Moacir Bertoldi e a empresa Canarinho. Nos próximos
dias, os líderes partidários terão que indicar os representantes.
Maristela Menel aguarda parecer do Instituto Brasileiro de'

Administração Municipal para saber se os vereadores sem
,

legenda podem legalmente participar da comissão.

Fernando Ferreti fala em entrevista exclusiva ao O Correio
do Povo sobre o momento da equipe na LigaNacional e sobre
o jogo amanhã contra a UCS. Ferreti acredita na recuperação
no campeonato e diz que omomento agora é de concéntração.
A Malwee enfrenta a equipe gaúcha no domingo às 14h no

ginásio do Sesi e ,conta com o apoio da torcida para estrear
,

, , .

com vitona em casa.

4 I CONTRA GRIPE

Cerca de 14 mil idosos devem
ser vacinados só na região

61 WWW

Aumenta número de fraudes

•

"
online na internet brasileira

A Campanha Nacional de Vacinação do Idoso começa na

próxima segunda-feira em todo o país. As pessoas com 60 anos

ou mais devem procurar os postos de saúde de Sua cidade para
receberem a vacina. Confira a programação na região .
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• EDITORIAL·
-

,

O
.

placar das votações dos
I

processos de' cassação dos
envolvidos nomensalão"mostra

, A

que, ate agora, somente tres

deputados foram cassados e nove
,

. , .

ja conseguiram manter seus

mandatos.O última a escapar da

cassação foi o deputado José
Mentor, do PT paulista, citado no
, .

relatório das CPIs dos Correios e
,

do "Mensalão" como beneficiário
,

de recursos das empresas de

.

• CORREIO DO LEITOR

O CORREIO DO POVO
}

!

,

Antes dele, no dia 5, o plenário
absolveu o ex-presidente da
Câmara João Paulo Cunha,
também do PT de São Paulo. Isso
acabou por provocar uma rebelião

.

,

110Conselho de Etica, que recebeu
o pedido de renúncia de seis

parlamentares. Todas as

investigações feitas até agora já são
motivo de piadas. Até já levou a

A

deputada Angela Guadagnin,
outra do PT paulista, a sambar em

i
,

i � Até agora � somente três deputados,
.

.roram cassados e nove já conseguiram
I

.manter seus mandatos
,
I .

,

I
[Marcos Valério Fernandes de
!Souza. O relatório enviado pelo
I '

'Conselho de Etica, que pedia a
i .

i cassação de Mentor, foi rejeitado
! com 175 votos contrários, 241
! favoráveis, 6 embranco, 2 nulos e

is abstenções. São necessários .257
i votos para cassar ummandato. A

I absolviç�o de Ment�r ocorre�
I com .o segundo quorum 1na1S

: baixo do plenário: 432 votantes.

i Omenor foi registrado na votação
i do processo contra João Magno,
! do PTmineiro,que contou com a

I presença de 426 parlamentares.
I
I .

i. F,RASE· 'I( '�,,,'
,----�------------------------------------------------------------------------�

. ,

"Sempre suspeltet de Tony Blair Diria que ele. está sempre atuando. E tudo
I

. falso, mas ele acredita em todas as palavras que diz".
i
[
I

,

I
I

I ,
.

,

•

•

plenário para comemorar a

absolvição deMagno. Pertencia ao
,

Conselho de Etica e, como única

punição, foi afastada. Mas ela
continua em plenário, votando
contra, é claro, a processos de

cassação de mandatos de

parlamentares comprovadamente
C!

envolvidos em corrupção. Foi o
samba da pizza, ou do deboche.
Também foram absolvidos .os

deputados JoãoMagno (PT-MG),
Wanderval Santos (Pt-SP), Pedro
Henry (PP-MT), Roberto Brant

(PFL-MG), Professor Luizinho

I '

(PT-SP), Sandro Mabel (PP-GO)
e RomeuQueiroz (PTB-MG) .Dos
principais protagonistas do

escândalo do mensalão, apenas
Roberto Jefferson (PTB-RJ), José
Dirceu (PT-SP) e Pedro Corrêa

(PP-PE), perderam seusmandatos.
Outros quatro acusados -Valdemar
Costa Neto (PL-SP), Carlos

,

Rodrigues (PL-RJ), Paulo Rocha

(PT-PA) .e José Borba (PMDB
PR) - renunciarampara escapar. Os

próximos a entrar na lista de

votação do plenário são os

deputados Josias Gomes (PT-BA)
e Vadão Gomes (PP...-SP). E a

expectativa é a mesma, inclusive
no caso do pepista, departido aliado
do governo dopresidente Lula.Que
tenta a i:udo acobertar a qualquer
preço em ano de eleições
majoritárias. Os aplausos dirigidos
aMentor pelos parlamentares que
o absolveram é indicativo preciso
de que nada mais acontecerá com
os outros envolvidos e denun
ciados.Os deputados que protegem
a corrupção, damesma forma estão
protegidos pela excrescência do
voto secreto. Acobertam a

malandragem porque, se investi

gados, por certo se saberia que
,

também foram e continuam sendo
beneficiados do dinheiro sujo.

•

.

,

• Hugh Grant, ator britânico,criticando seu compatriota, o primeiro-ministro Tony Blair
.

.

,

, .

! Duas estórias
•

de campanha
,

Estou envolvido, em
I campanhas eleitorais, desde 1969,
quando o extraordinário Pedro IV0

perdeu, por poucos votos, para o

Dr, Harald Karmann, na sua

, segunda tentativa de. ser Prefeito
i de [oinyille, de que resultou a sua

"

maiúscula vitória, em 1972.
Participei de dezoito dessas

I campanhas. Disputei onze, Ganhei
dez: a primeira, como candidato a

. Deputado Estadual; cinco, a

, Deputado Federal; três a Prefeito;;i
e a última, aGovernador.

Na. candidatura à reeleição,
para Prefeito, realizamos comícios

.

i memoráveis. Num domingo à
I tarde, a rua Padre Roma, noBairro
Itaum/Costa, ficou repletade gente,

. que se apinhavaparanosver e ouvir. .

Desfilaram dezenas' de
candidatos a Vereador, até que

chegou a vez do veterano, João
PessoaMachado, representante da
região, que, mesmo vítima do
A

.

cancer, que omatou, pouco tempo
depois, mantinha um irreprimível
bom humor.Na hora de falar, o
Vereádor e Delegado regional de

.
.

Polícia, João Pessoa repetia, , o
,

conhecido ,discurso, relatando

o governador
Luiz Henrique da
Silveira escreve

aos sábados
nesta coluna

tudo o que fizera pela segurança
pública, em [oinville:

Eu consegui os novos

distritos policiais.Eu transformei a

'Comparthià de Polícia Militar em
Batalhão. Eu trouxe a Polícia
Montada. Fui eu que fui buscar a
Polícia ambiental ...E, assim, seu
discurso foi crescendo em

empolgação, enquanto relatava sua
importante e verdadeira'

participação, com o homem

público, na melhoria do aparelho
policial da Cidade.

De repente, como é comum

acontecer em comícios, alguém
gritou, lá dos fundos:

,�

'É, mas na semana passada,
os ladrões levaram a minha
cachorrinha....

Foi um silêncio total. No

palanque, se tivesse um buraco,
todos enfiariam a cabeça. Mas,
João Pessoa não se abalou. Sem

•

perder a linha, mais uma vez, ele
demonstrou a sua forma alegre e
descontraída de ser. Olhando para
o bolo de gente, de onde tinha
vindo o aparte, o Delegado
Vereador exclamou:

Que pena, que não levaram o
,

,

dono, junto!
NU11ca vi uma resposta

provocar tanto riso. Teve gente, no

palanque e na rua, que quase teve

enfarte de tanto rir.Veio a eleição.
E, como sempre, quando abriram,
as urnas do Itaum estavam

recheadas de votos para oVereador
João Pessoa: .

A necessidade de visitar, como

prometi, os duzentos e noventa e

trêsmunicípios, fez com queminha

presença se tornasse menos

constante, nos municípios da
minha base eleitoral.Quando
cheguei, para o comício do velho e

leal companheiro, Alzerino
Bernardes, que concorria à reeleição
de Prefeito, sentiumagrande alegria
dos companheiros, em me

receberem, de novo, na pequena e

querida São João do, Itaperiú.O
locutor, que apresentava o comício,
fez-me a seguinte conclamação:

--Quero chamar, ao palanque,
o saudoso Governador Luiz
H

'

Iennque .....

A saudade dos itaperiuensesme
fez saudoso, mas, graças a Deus,
continuo vivo, lutando por toda
Santa Catatina!

•

Lula e o bloco na rua
Em conversa' recente com um influente

personagem da sociedade civil, o presidente Lula
mandou o recado: "Se vierem com essa conversa

de impeachment, vou para as, ruas denunciar que
querem dar um golpe de Estado".Politicamente

isolado, o presidente agarra-se com unhas e dentes
aos índices de popularidade ainda altos, e faz

menção a organizações populares sobre as quais
exerce influência.No caso desse interlocutor, citou
especificamente o Movimento dos Sem-terra

(MST), que, não por acaso, tem dado, com alguma
freqüência, nestes tempos pré-eleitorais, o ar de
sua graça, renovando invasões a terras produtivas
e ocupando prédios públicos.

Claro está que Lula não descarta - muito pelo
contrário .- o recurso à estratégia chavista de
dividir a sociedade. Dividir para continuar

reinando. Há três anos, Hugo Chaves, presidente
do Peru, sentindo-se politicamente acuado,
dirigiu-se diretamente ao lumpesinato peruano,
colocando massas de trabalhadores e

desempregados nas ruas, em atitude de hostilidade
à classe média e às elites. O país viveu meses de
turbulência e insegurança. Mostrando comando

\
sobre as massas, Chavez intimidou seus

adversários e deu seqüência a seu governo.
Lá está até hoje, gerindo umpaís internamente

dividido e economicamente fragilizado. Lula,
naquela ocasião, recém-eleito e politicamente
prestigiado, inclusive externamente, foiumde seus
mais valiosos interlocutores. Continua sendo.

Transpostaparao Brasil, aquela estratégia de "botar
o bloco na rua" teria conseqüências bem mais

danosas.Numa cidade como o Rio de Janeiro, por
exemplo, flagelada pelo narcotráfico e o crime

organizado, não é difícil imaginar a extensão dos
danos. Já tivemos insights disso. De vez em quando, ..

os moradores da Zona Sul, região onde moram as .

classes média e alta - e onde. também estão

encasteladas algumas das principais favelas do Rio
deJaneiro -, vivem o tormento da voz de comando
dosmorros. Tornam-se reféns do narcotráfico, que,
por meio de seus aviõezinhos (os meninos que
levam encomendas e recados ao povo do asfalto) ,

manda fechar o comércio e cumprir outras
. ,

determinações, como se fora um governo paralelo.
Apesar de todo o desgaste político decorrente dos
crimes que seu alto comando praticou, oPT ainda
possui forte interlocução com os segmentos
populares organizados - inclusive os organizados

-

na contramao.

Lula, de maneira ainda misteriosa para os

analistas sociais e políticos, conseguiu descolar-se
da crise. Não é com ele. O procurador-geral da
República, Antonio Fernando Souza, chama o

comando do PT - partido que ele fundou e no

qual sempremandou - de "organizou criminosa".
Diz que o ministro-chefe da Casa Civil de Lula,
José Dirceu, era "o chefe da quadrilha", diz que
essa organização, que freqüentemente se reunia

naCasaCivil daPresidência daRepública, assaltou
o Estado. Mas, apesar de tudo, Lula não é citado e

muito menos indiciado. Não é mesmo com ele .

Prevalecem, diante da população
economicamente mais desfavorecida - imensa

maioria, que só ganha relevo em período pré
eleitoral -, dois pontos de vista distintos, e

espantosos. Uma parte acha que o presidente não
sabia de nada, que foienganadopor assessoresmal
intencionados (Lula adora e estimula essaversão) .

Aoutra émais explícita - emenos defensável:
todos roubam, desde sempre, e não seria justopunir
apenas Lula, sobretudo porque ele é o povo no

-

,
•

I

Poder. Teria então essa li2ença informal para
,

delinqüir, com a legitimidade de sua origem social.
�Lula, por motivos óbvios, não menciona essa

interpretação, mas claro está que não a ignora e
A

não a rejeita, pois é beneficiário dela.
A Igreja Católica, 'que sempre brandiu a,:}

bandeira da éticana política, divide-se na questão:
Dom Geraldo Majela, presidente da CNBB,
mostra-se escandalizado com as denúncias e pede (j

apuração. Não fala em impeachment, nem cita ê
diretamente o presidente. Mas ,claro está que se

0
decepcionou com ele.

Já a ala mais à esquerda, de.que Dom Tomás J

Balduíno é um ícone, não quer nem saber se Lula
roubou ou não. Sustenta que os seus adversários,
que disputarão c:om ele a sucessãopresidencial, são ) 11..

'

"de direita" - e basta isso para legitimar a ;

permanência de Lula, independentementedo que \

diz a denúncia formal do Ministério Público ao 3

Supremo Tribunal Federal. :r
Diluiu-se o escândalo. Ninguém mais parece)

chocado com as palavras do procurador-geral da )

República, nomeado pelo próprio Lula - e, G

portanto, isento de qualquer suspeição golpista. �

Nenhum outro presidente - nemmesmo Fernan- )

do Collor - esteve no centro de denúncias formais )

tão duras, em toda a história republicana do país, )

Collor, diante do que está dito do PT e do alto 1

comando do governo Lula, no relatório deAntonio )

Fernando Souza, foiumpunguista.Mau punguista, t

inexperierite, que mordeu (ou mandou morder) )

alguns cofres públicos menores, em operações)
artesanais desastradas. Já o governo Lula mordeu [

.
.

todos os cofres, sobretudo os maiores, dentro de [
uma operação sistêmica, quemobilizou estruturas )

bancárias poderosas (incluindo bancos estatais) e r

.chegou.ao patamar assombroso dosbílhões de reais. t
Isso, claro, até onde se saoo-enão se sabe tudo. 3 •

,

Sabe-se,' aliás, relatívamente pouco. O histórico [
bancário de PauloOkamoto, tesoureiro da família I

real, permanece intocado. Mesmo com tudo isso, f
!

o ministro das Relações Institucionais, Tarso
Genro, após atribuir as manifestações pró-.
impeachment de Lula a "esquentamento do clima.

.
.

eleitoral", muniu-se de imensa cara-de-pau para a

seguinte e solene declaração: "Não há nenhuma
racionalidade jurídica, nenhum fundamento ético

,

ou político para falar em impeachment."
Genro é advogado. Conhece as leis do país.

Leu a denúncia do procurador-geral. Sabe,
portanto, que há, sim, e como, racionalidade jurídica
e fundamento ético e político para o impeachment.
O que não há é o contrário: racionalidade jurídica

.i

e fundamento ético-político paranão se fazer nada.
,

. Dia oito próximo, o Conselho Federal da Ordem
dosAdvogados do Brasil se reúne, emBrasília, para
examinar proposta de impeachment encaminhàda
por um de seus membros. O relator da matéria,
advogado e jurista Sérgio Ferraz, já informou que se

prenunciará pela abertura do processo. Mas a. t

tendência predominante entre os 81 membros do ,"

Conselho, se nenhum fato novo ocorrer, é pelo
arquivamento da matéria. Não por considerá-la,
como Tarso Genro, "infundada", mas pelo temor'

dos desdobramentospolítico-sociais que o impedi
mento presidencial traria.O tal "bloco na rua". Lula
é beneficiário não de sua inocência, mas do'
desfavorável custo-benefício de demonstrar (e'
cobrar) sua culpa.Diante disso, ele fica - e, se a

oposiçãonão lançar alguémem condições de impor-
lhe o impeachmentmoral pelo voto, se reelege.

,

Ruy Fabiano, jornalista
. ,

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e·
mail redação@jornalcorreiodopovo,com,br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep

,

.89251 200, Caixa Postal ts. E obrigatório informarnome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados) .
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ISS: INVESTIGAÇÃO ESTÁ EM ANDAMENTO

•

CELSO MACHADO
\

� Argumentação
sobre legalidade de ato
do Executivo já tem o

conteúdo definido

. }ARAGUÁ 00 SUL- Enquanto
. :\ aguardam parecer do Ibam

(Instituto Brasileiro de
AdministraçãoMunicipal) sobre
a legalidade de vereadores sem

partido participarem da CEI

(Comissão Especial de Inquérito)
que investigará denúncia sobre

suposto favorecimento à

empresa Canarinho na quitação
de dívidas do ISS com a dação de
dois ônibus usados, os vereadores

. .. '"

que assinaram o requenmento ja
tem prontos os questionamentos
que vão formular ao Executivo.
A CEI foi instalada na sessão de

quinta-feira à noite. Agora,
segundo o presidente do

Legislativo, [urandir Michels, os
líderes de bancadas têm prazo de
cinco dias' para indicar

representantes. Caso não o

façam, os membros da comissão

� serão indicados par sorteio.

Estariam impedidos, por
interpretação dada à lei dos

partidos políticos, os vereadores
Afonso Piazera Neto, [urandir
Michels e Maristela Menel, ela
autora da consulta feita ao Ibam.
Abase das argumentações daCEI

•

sido licitados, contratados ou

conveniados antes do mês de

julho. Portanto, diminui o tempo
� - .

para a execuçao orçamentana -,

Durante quatro meses, 0-

principal entrave apontado para
à aprovação do Orçamento foi o
valor do repasse do governo
federal para os governadores de
estados exportadores, prevista
pela Lei Kandir. Essa lei isentou
as empresas exportadores do

pagamento do ICMS (Imposto
sobre Circulação deMercadorias
e Serviços) e definiu que o

governo federal deve ressarcir os

governadores pela perda dessa

arrecadação. Na semana

passada, acordo fechado entre

estados, governo e Congresso

locais, gerando mais impostos,
valorização da mão-de-obra
local, emprego e renda". Outros
três projetos do Executivo

aprovados em votação única

garantem R$ �20 mil, para

aquisição de imóvel para

implantação de uma' nova

Estação de Tratamento de

Esgoto (ETA) do Samae, na

Maristela Menel não abre mão de participar da Comissão de Inquérito

. procurador geral havia afirmado
anteriormente- e repetiu em

entrevista aoOCorreio doPovo
na última terça-feira- que,
efetivamente, a negociação com
a empresa havia sido
concretizada em dezembro do

,

ano passado. Jurandyr
argumentou, de novo, que toda
a negociação foi feita dentro da

legalidade e que aguarda
.

formação da CEI pata dar todas
as explicações necessárias. O

. . . -

pnmetro prazo para a comissao

exarar um relatório é de 120 dias,
renováveis por mais 60 dias se

for necessário.

,

,

"Olhar atencioso" beneficia Estado no orçamento federal

é a Lei complementar 46/2005,
que alterou dispositivos contidos
em outras duas leis (de 1993 e

2000) que versam sobre oCódigo
Tributário doMunicípio. A lei em

questão e aprovada pela Câmara
de Vereadores em dezembro, deu
nova forma de pagamento de
dívidas de tributos municipais,
através da dação de bens móveis
e imóveis. Porém, produzindo
efeitos legais apenas a partir de
janeiro de 2006 e não retroagindo
àquele mês, c,omo pretendeu o

Executivo ao encaminhar ao

Legislativo, em 10 de fevereiro
último, quando ainda a Câmara
estava em recesso parlamentar.
Outro projeto de Lei

Complementar, que retroagia a

vigência da LC anterior, acabou
sendo retirado pelo Executivo na
semana passada. Ainda em

fevereiro, novo projeto dé lei

chegou à Câmara, desta vez

propondo que a avaliação de bens
". • " ,I' •

moveis e imoveis em.pagamento
de tributos passaria a ser feita por
comissão especialmente
designada e não mais pela
Comissão Permanente de

Avaliação. A argumentação a ser

utilizada pela CEI aponta que em
23 de dezembro do ano passado o
procurador geral do município,
Jurandyr Bertoldi, assinou o

recebimento dos dois veículos,
avaliados em R$ 142 mil do total
de dívida ao redor de R$ 194 mil.
A empresa quitou cerca de R$ 19

receita, o reajuste do salário
mínimo para R$ 350,00, aumen
to de 48% nos investimentos

públicos e mais R$ 1 bilhão para
a Saúde para procedimentos
médicos de média e afta
complexidade dos hospitais
conveniados ao SUS. Também

assegura R$ 500 milhões para o

Fundeb (Fundo deManutenção e

Desenvolvimento do Ensino
Básico e de Valorização dos

.
.

Profissionais de Educação) e R$ 5
bilhões para o reajuste do
funcionalismo público federal.
Em ano eleitoral, a legislação
proíbe o repasse de recursos

.

públicos para estados, municípios
e entidades, para realização de
obras e projetos que não tenham

. meses, entre abril e dezembro
desse ano. De acordo com o

Executivo, o objetivo do
convênio é de "viabilizar
atividades que envolvam a

in ternacionalização das

empresas estabelecidas no

município, visando o
.

desenvolvimento de atividades
,

que agreguem valor aos produtos

�' ",

.. "

'

•

, ,

,

mil em espécie (o que também foi
contestado na denúncia) depois'
de beneficiada por lei específica
com desconto de 500/0 sobre juros,
multas e correção monetária da
dívida acumulada nos últimos
cinco anos. A denúncia,
protocolada no Legislativo pelo
secretário geral do PSB, Emerson
Gonçalves, ganhou as páginas doS
jornais.Várias reportagens foram
anexadas ao arrazoado que a CEI

já tem em mãos. Além disso,
vereadores questionaram a data
das notas fiscais emitidas pela
Prefeitura na quitação da dívida:
17 de janeiro de 2006, já que o

definiu o total dos recursos para
a compensação em R$ 5,2
bilhões, mesmo valor do ano

passado. Para isso foi acertado o

corte de R$ 500 milhões das
verbas de custeio mais R$ 1,3
bilhão de excesso de arreca

dação. O governo empenhou
tudo que foi possível do orça
mento de 2005, que ficaram
como "restos a pagar", o que
permitiu a continuidade de
diversas obras no'país e em Santa

-

Catarina. E o caso da duplicação
da BR-I0 1 trecho Sul e a

restauração de outras rodovias
federais no Estado, a moder

nização dos portos, e liberação
de recursos para as prefeituras e

das emendas parlamentares.

Câmara autoriza recursos públicos para Aciis e Samae
região denominada de bacia
dois, visando ampliar o sistema

de coleta e tratamento de esgoto
do município. A bacia dois
atenderá os bairros J araguá
Esquerdo, São Luis, Tifa

Martins, Rio Molha, Rio Cerro,
Rio da Luz e Garibaldi. O imóvel
fica localizado nas proximidades
do parque Malwee.

FLORIANÓPOLIS- Do or-
•

çamento daUnião para o ano de
2006. Santa Catarina receberá
R$ 673 milhões para in
vestimentas, um dos maiores

valores da história recente,

! conforme a senadora e líder do
PT no Senado, Ideli Salvatti. De
acordo com ela, o "olhar
atencioso" do relator do or

çamento, o deputado cata-

rinense Carlita Merss (PT),
garantiu que Santa Catarina
fosse um dos estados com mais

volume de recursos para

investimentos, maior inclusive
que a proposta original que

, destinava R$ 412 milhões. O

orçamento de 2006 garante um

acréscimo de R$ 15 bilhões na

)

••

( }ARAGUÁ DO SUL- Os
vereadores aprovaram na sessão

.

" de quinta-feira o projeto de lei
. _número 120/2006 do Exe-

,
entre o município e a Acijs .

I (Associação Comercial e

L Industrial de Jaraguá do

"Sul), no valor total de R$ 100
.

mil, pelo período de nove
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Justo, mas difícil
•

·

•
,
,

Servidores que trabalham em áreas insalubres como presídios,
.

penitenciárias, manicômios judiciários, hospitais psiquiátricos e outros
do gênero, poderão ter aposentadoria especial se o governador Luiz
Henrique da Silveira (PMOB), a pedido do deputado Onofre Agostini c

(PFL), encaminhar projeto do gênero à Assembléia Legislativa. Os j:;
deputados não podem criar despesas, por isso a iniciativa tem de ser; f.
do Executivo. Para o ano é difícil, o governo está quebrado. .1,

, .

,

,

Sinal vermelho Realidade
•

Secretarias e outros órgãos do
Estado terão de reduzir
despesas de custeio e .

investimentos na ordem de R$
500 milhões para poder 'aliviar'

. o cofre nos últimos quatro
meses do ano. Explica-se: a Lei
de Responsabilidade Fiscal

exige que o govemante deixe
todas as contas em dia no final
do mandato. Mesmo que seja
reeleito, porque aí seria um novo

mandato.

Governador em exercício Eduardo IA

Moreira admite o que a coluna
aventou dias atrás: o PMOB

poderá disputar as eleições com ) f)

chapa pura diante da difícil
costura com tUcanos e pefelistas.
Mas é preciso convencer o

deputado Júlio Garcia (PFL), cujo !
partido na Assembléia é fiel a
LHS, a assumir o govemo. Ficaria t
inelegível, mas ganharia uma

secretaria.

Pé no freio
Ordem do secretário estadual de

Finanças, Max Bomholdt, já está
sendo analisada por comitê de

gestão. Despesas devem cair

para al�o em tomo de R$ 200
.

milhões, senão o Estado entra
em regime de pré-falência. Em
ano eleitoral, rica munição para
a oposição, que contrapõe com

declarações recentes do próprio
Max sobre aumento da receita.

Pão e água )
A dita 'autonomia' orçamentária
das 30 secretarias de
desenvolvimento regional pode
ser imaginada nos cerca de R$
1.700,00 previstos para

.

construção de prédio próprio da
SDR de Jaraguá do SUl. Na conta s

de nenhuma delas cai mais
dinheiro que o suficiente para rf
salários, encargos, diárias e )
custeio. Amin diz que,' se eleito, ')
fecha todas. LHS, se reeleito, cria ,

,,)

'J

.)
?
.)

• •

mais cinco.

(In) Segurança 1
o corte de 40% dos recursos

para 2006, determinados pelo
govemador Luiz Henrique, com
contingenciamento de 54% dos
valores previsto para custeio e

92% de investimentos, põem a

segurança pública em saia

justa, já que terá redução de
custeio da ordem de 65%.

Significa reduzir as verbas de R$
57 milhões para apenas R$ 60
mil.

q

Incertezas .

Não fosse o reduzido número de. :

vereadores, onze, e o rscode se
-

interpretar lei que impediria a

participação de parlamentares
sem mandato- são três- por certo
a terceirização da merenda
escolar também sena alvo de

I
uma CEI Fia Câmara de Jaraguá do

.1'Sul. Embora as explicações do -

Executivo. Dossiê a respeito deve
ter como destino o Tribunal de
Contas. •

(In) Segurança 2
Andando,

E dinheiro para compra de

muniçâo, combustível, fardas,
viaturas e outras necessidades
para o trabalho operacional fora
dos quartéis. O corte se deve à
necessidade de se garantir o
pagamento de três meses de
salários dos servidores públicos
e da PM. O Estado precisa
imediatamente de R$ 400
milhões, que não tem.

,
.,

A CEI que vai averiguar ,
pagamento de tributos com bens
móveis, no caso o ISS devido pela l

empresa Canarinho nos últimos
'

•

cinco anos, já está instalada. Os
vereadores membros serão
conhecidos na semana que vem. )

A princípio, todos os partidos �

deverão ter representantes. Prazo �

legal para relatório pode chegar a 1
180 dias. Ou seja, outubro. ;

Será?
Confirmadas as candidaturas de

Esperidião Amin, Raimundo
Colombo, Leonel Pavan, José.
Fritsch e Luiz Henrique, é

possível que Santa Catarina
mantenha a tradição: um
mesmo partido não consegue
emplacar dois mandatos
seguidos à frente do govemo.
Com o voto direto, foram PPR,
PFL, PMDB, PP e PMDB. Amin
repetiu, mas em partidoS
diferentes (PPR e PP).

,

.,
J

Reforços .

"

!

pv, PP e PSDB manifestam sem "

rodeios interesse em ter em suas ,

fileiras o ex-petista Jurandir
.
..

Michels, que até final de abril -

,

presidente interinamente a ,
,

Câmara de Vereadores. Jaime
Negherbon, ameaçado de

cassação pelo PT, também é

cobiçado. Já disse que não vai I

esperar pela degola se sentir que !

o conselho de ética vai pedir sua ,

cabeça. �

i
.

mereci/MAIS comodidade'
'o-X inicial ao" 0.

mento ortodôntico, todos os
r., .,.. pto�....� ...�alizados aqui mesmo na

'� 'bMais� emA'''lft,s
i instalações, que além de

..

4:' i dernaágão bem I iJizadas, no centro da cidade.
"�'o 'j>@ ,l"

,. '7;�
_........ '.� rto

•

itS·S
CLINICA DE ORTODONTIA
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I

I Ao acionar uma das válvulas de controle dos poços do navio-

i plataforma P-50 o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva,

I
. deu início ontem, à produção do campo de Albacora Leste, na Bacia

i de Campos, litoral do estado do Rio de Janeiro, Os milhares de barris
,

: ': de petróleo que começarão a ser extraídos do campo marcarão para

; � o Brasil um momento histórico, no qual o país conquistará a sonhada
I auto-suficiência na produção de petróleo.Ao atingir sua plena
,
I

, capacidade de produção - 180 mil barris p.or dia - a

f P-50 vai tornar suste.ntável o processo de auto-suficiência. Além desta,
I ,

três outras plataformas, deverão entrar em atividade em 2006: a P-34,
I com 60 mil barris por dia, no campo de Jubarte, no Espírito Santo; a
,

; SSP-300, com 20 mil barris/dia, no campo de Piranema, em Sergipe;
i e o FPSO Capixaba (100 mil barris/dia), no campo de Golfinho, também

I
.

-no Espírito Santo. Essas plataformas permitirão que a Petrobras

I .

obtenha em 2006 uma produção média diária de 1 milhão 900 mil

I
c barris, o que supera o consumo de 1 milhão 800 mil barris/dia.
,

,

•

: Expectativa
,

Nos próximos anos, a

tendência é que as curvas se
e distanciem cada vez mais: em
, 2010, a Petrobras deverá

produzir 2 milhões e 300 mil

barris, contra um consumo de 2
milhões de barris diários.A

'grande vantagem para o país é

chegar a esta situação de

equilíbrio entre produção e
-

consumo em Um mnmento de
escassez mundial de petróleo,
com pouca diferença entre a

produção e a demanda global, o

que tem provocado a alta
volatilidade do mercado.

Contagem regressiva
A extraordinária expansão da

produção brasileira deve-se,
principalmente, aos projetos de

produção dos campos gigantes
situados na Bacia de Campos,
como Marlim, Albacora e

Honcadot Com as novas

plataformas, que iniciaram

produção a partir de 2003,
esses projetos estão

permitindo à PetrobralJ em

apenas dois anos, aumentar a

sua produção em 400 mil
barris/dia, passando de 1,5
milhão em 2004 para 1,91
milhão em 2006, Também
contribuem para

'

estecrescimento a manutenção
e revitalização de campos
maduros, situados em terra e

no mar.A contagem regressiva
para a auto-suficiência

começou há cerca de um ano,
com a entrada em operação
das plataformas P-43 e P-48, no
complexo Barracuda -

Caratinga, na Bacia de
Campos. O funcionamento da
P-50 é a última etapa para
tornar realidade essa antiga
aspiração.

Conquista
I As altíssimas cotações

internacionais, com o barril

ultrapassando os 70 dólares,
evidencia ainda mais a

oportunidade dessa conquista.
Alia-se a isto, evidentemente, a

segurança do abastecimento
interno. Corn a auto-suficiência,
a Petrobras, que jamais deixou
que faltasse combustível no'

,

país, mesmo em momentos de
crises mundiais, ficara

. ,

i :, praticamente imune a
,

eventuais colapsos
internacionais.

\ i
i
,
,

Investimentos
Para manutenção da auto

suficiência, serão implantados
projetos de produção de grande
porte, sempre com garantia de
conteúdo nacional acima de
60%, incrementando o

desenvolvimento da indústria e a

abertura de postos de trabalho. A

garantia de que a auto
suficiência será sustentável

pelos próximos anos está nas

atuais reservas, que permitem a

manutenção de um nível de '

produção suficiente para atender
à previsão de demanda. O
desenvolvimento da produção
dessas reservas será suportado
pelos investimentos previstos no

Plano de Negócios da Petrobras,
que somam US$ 56,4 bilhões,
dos quais US$ 49,3 bilhões serão
aplicados no país, no período
2006-2010.

História
.

A autonomia em petróleo vem
•

coroar o trabalho de quase 53
anos da Petrobrás, que da

incipiente produção de 2.700
barris diários herdada na época
de sua criação, passou à

liderança mundial no
desenvolvimento de

tecnologias para extrair

petróleo de águas profundas e

ultraprofundas, de onde vêm
70% da prqdução brasileira.
Resultado d� ações que
demonstram visão' estratégica
e espírito realizador, a

capacidade de produzir todo o

petróleo que os brasileiros
consomem não é um êxito
momentâneo, mas um feito
duradouro, que se manterá a

longo prazo.

I
I

,

I

,

j

I
I

I
"

II INDICADORES ECONOMICOS
I

:F:+� MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL ,.'
.

.

,

.,._,... .

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA EURO

,COMERCIAL 2,119 2,121 • COMPRA VENDA

PARALELO 2,190 2,287 • 2,615
.

2,616 •
PESO (Argentina)

TURISMO 2,070 2,230 •
I •0,693 0,702

�.II BOLSAS DE VALORES
'�-', ,'o'

,

• POUPANÇA'
PONTOS OSCILAÇÃO

III BOVESPA 39.744 0.410/0

" DOW JONES (N. York) 11.347 004%

" MERVAL (B. Aires) 1.918 118%

" NIKKEI (Tokio) 17.403 0,50'10

0,6366 .

• CUB abril

R$861,27

,

O CORREIO DO PO�O
, .

META: 80% DOS CERCA DE 14 MIL IDOSOS DE'VERÃO SER VACINADOS NA REGIÃO •

,

J

CAROLINA TOMASELLI

� Vacinas estarão

disponíveis em todos
os postos de saúde
até o dia 5 de maio

DA REDAÇÃO - A oitava
.

edição da Campanha Nacional
de Vacinação do Idoso começa
na próxima segunda-feira em

todo o país. Até o dia 5 de maio,
, pessoas com 60 anos ou mais

devem procurar os postos de
saúde de sua cidade para
receberem a vacina. Na região,
poderão ser vacinados 14 mil

idosos,' somados os cinco

municípios de abrangência da
Secretaria de Desenvolvimento

Regional de Jaraguá do Sul. A
meta é atingir pelo menos 800/0.

Em Corupá, as vacinas estão
disponíveis nos quatro postos
de saúde - centro, Lions, Vila
Isabel e 25 de julho - das 8 às

12h e das 13 às 16h, incluindo o

sábado, 29, dia nacion-al de .

mobilização. Se atingir 100%, o
município terá vacinado 1439
idosos. Nos postos de saúde de
Guaramirim, o horário vai das
7h30 às 12h' e das 13 às 17h.
"Mas no caso de idosos que
eventualmente não possam se

•

-

adicionais com remédios,
transporte e alimentação
diferenciada, fraldas e outros

produtos de higiene. "Não são.
gastos supérfluos, então nada
mais justo que estas famílias não

paguem o IPTU", resumiu.
O vereador também disse

que a indicação vem de
.

encontro à proposta levantada

pelo Legislativo, "de dar apoio
à comunidade ". "Com R$
700,00 por mês para manter

uma família já é complicado,
ainda mais quando existe um

portador de deficiência",
reforçou. Ele lembra que o

vereador Osni Bylaardt .

(PMDB) apresentou indicação
semelhante, esta para que os

foi atropelado ao atravessar a pista
e morreu a caminho do hospital.

Acidentes violentos como

este sâo bastante comuns, segundo
informou o presidente da

associação, João Carlos Michalak.
Lembra que na última semana

foram registrados outros dois
,

acidentes. "E bastante perigoso,
até porque nossa entrada ficabem
na curva da SC", disse,
informando que cerca de 80
famílias moram na vila.

•

•

deslocar, uma pessoa, da família
deverá entrar em contato com

o posto de saúde mais próximo
que um profissional da saúde irá

. até a sua casa para efetuar a

vacina", informou o secretário

de Saúde, Gerson Peixer.

Segundo ele, a meta é pelo
menos repetir o percentual de
84% obtido no ano passado .

Os idosos de Massaranduba

podem procurar um dos cinco

postos de saúde - centro,
Primeiro Braço,
Massarandubinha, Benjamin
Constant e Braço Direito .;

entre as 8h e 11h30 e das 13h30
às 16h30. No sábado, apenas o

'posto de saúde do centro estará

aberto à vacinação. No ano

passado a campanha atingiu
760/0 dos idosos do município e
este ano pretende chegar o mais
próximo do 1000/0, ou 1570
idosos. Já em Jaraguá do Sul, a

I

. vacinação acontece em todos os

postos de saúde do município,
nos clubes de idosos e nas

próprias casas, no caso de

enfermos, com agendamento
pelo telefone 3372-1988. A
meta é vacinar sete mil.

As salas de vacina dos três

postos de saúde de Schroeder
estarão abertas para as

vacinações das 8 às 12h e das 13

,

•

•

Pessoas com 60 anos oumais devem ser vacinadas
J

às 17h. No dia 29, com horário
diferenciado, das 8 às 17h, sem
fechar para almoço. E, no dia 30,
no Clube de Idosos. A meta é

que os agentes comunitários de
saúde estão divulgando) a

campanha e conscientizando a

população. »

O Ministério da Saúde
estima que a imunização pode
evitar cerca de 40 mil

internações por conta de

complicações causadas pela
gripe, além de reduzir o número
de mortes. Entre o dia 24 e 5 tie
maio, as, pessoas maiores de ó

.

anos também poderão recebenas
vacinas contra difteria, tétano,
febre .amarela e pneumococos

(bactérias que podem causar

. pneumonia).

•

vacinar todos os idosos do
município, em número de 806.
No ano passado, a campanha
atingiu 800/0 deles. "Tem
resistência de alguns, que acham
que podem fazer mal, mas a

vacina não tem reações, não
. ,

provoca gripe, porque o VIrus
., ,

presente na vacina e morto, so

ativa a imunidade", esclareceu
a técnica de enfermagem e

responsável pela sala de vacina,
Lúcia Brümuller, informando

)

Chiodini quer isenção de IPTU a famílias com pessoas especiais
GUARAMIRIM - Famílias

com residência fixa e renda de
até dois salários-mínimos Com

pessoa portadora de deficiência
devem ficar isentas do

pagamento da taxa do IPTU

(Imposto Pre.dial e Territorial

Urbano). É o que defende o líder
dó governo na Câmara de

Vereadores, Luiz Antônio
Chiodini (PP), autor de

. indicação ao Executivo neste

sentido.
.

Chiodini propõe a isenção
nos casos em que comprovados
os gastos com portadores de
deficiência superiores a meio

salário-mínimo, ou R$ 175,00.
Lembra que os mesmos, em sua
•• •

rnaroria, exigem gastos

aposentados, com renda de até

três salários-mínimos, também
sejam isentos do pagamento do

imposto. "Não é uma forma de

pressionar a administração, mas
queremos que exista um

consenso entre Executivo e

Legislativo", completou.
O líder do governo tam

bém é autor de indicação para

criação de um Conselho
•

Municipal da Juventude, a

exemplo do implantado em

Jaraguá do Sul no ano passado.
Chiodini destacou a atuação
da Secretaria de Esportes,
Lazer e Promoção de Eventos
na realização de eventos,

principalmente esportivos,
com predominância . do

público jovem. "Mas mesmo
. -

assrm nao se consegue

abranger a todos", salientou o

vereador, citando seu próprio
exemplo como secretário da

pasta durante quatro anos, no

primeiro mandato do prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL).

Chiodini destacou que a

principal "luta em prol da nossa

juventude" é no combate às

drogas e o ingresso ao mercado
.

.

de trabalho e vê no conselho .

uma possibilidade de atuação
nestas duas frentes. Disse
também que o conselho terá

representantes dos mais

diversos segmentos jovens,
entre eles o empresarial,
agricultor, religioso e étnico.

.
,

Moradores da Vila Brümuller fecham SC para cobrar melhorias
GUARAMIRIM - A Associação

de Moradores da Vila Brümuller,
bairro às margens da SC-413, em
Guaramirim, vai fechar a rodovia
no próximo dia 29, das 10h àté às

13h. Eles pretendem pressionar o
governo do Estado a realizar
melhorias no trecho da rodovia

próximo à localidade, distante três
quilômetros do trevo principal de
acesso ao centro. Ontem pela
manhã, o morador do bairro
Antônio Pedro Vick, de 80 anos,

\ r

*
,

Hoje a associação promove velocidade e de tachões, além da
uma reunião, a partir das 17 h, na limpeza das calhas e roçagem das
sua sede (campo de futebol de margens da rodovia. "No dia 4 de

areia) para organizar o protesto. abril, inclusive, mandamos ofício
Será a segunda vez que os à Secretaria de Desenvolvimento
moradores vão fechar a rodovia, Regional cobrando as melhorias e

ato realizado em agosto do ano informando sobre o protesto, mas

passado, com partícípaçãodos nem deram retorno. E vamos

vereadores Jorge Feldmann (PP) fechar a pista três meses seguidos
e Evaldo Junckes (PT). Os mora- se nada for feito", anunciou

dores cobrama construção de uma Michalak. As próximas manites'
rotatória de acesso ao bairro, .. tações já estão marcadas para o

instalação de redutores de último sábado de maio e junho.

I' "
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PATRICIA GOMES

�3>;�

� Agora João Rodrigues concorre na etapa
nacional do prêmio, que acontece na próximaI .

'quarta-feira em evento na Capital Federal
CHAPECÓ!BRASÍLIA - O

, .

�
nome do programa Chapecó

· Oportunidade diz tudo. Ele é o

, 'j responsável pelo primeiro lugar
na etapa estadual do Prêmio

: �ebrae Prefeito Empreendedor
,

· '2005 em Santa Catarina. O
•

_ programa começou a ser

: implantado no primeiro ano do
mandado do prefeito João

; Rodrigues.
O Chapecó Oportunidade é

·

um conjunto de ações que está

estimulando e favorecendo a

�'capacitação damão-de-obra local
L e a expansão das atividades
? empresariais, indussriais e do
turismo no município. O prêmio

3�foi entregue, nesta semana ao

s'prefeito João Rodrigues, durante
I; solenidade realizada à noite no

éI 'Clube Recreativo Chapecoense.
si Antigamente a prefeitura
();ditava os rumos da economia

3ilocal. Hoje, ao contrário, a gestão
. -� municipal deve acompanhar o
'c!.movimento das atividades

" produtivas e buscar a

1 f·

convergência com as entidades
de classe e setores organizados da
sociedade. Essa é a opinião do
secretário municipal de
Desenvolvimento Econômico e

Geração de Renda doMunicípio
de Chapecó, América do
Nascimento Júnior.

"Você pode dar oportunidade
para qualquer pessoa ou empresa,
porém o aproveitamento depen
derá única e exclusivamente do
benefícíado", diz o prefeito
premiado João Rodrigues. A>

prefeitura de Chapecó está

fazendo a sua parte, ensinando a

pescar o peixe e criando

condições para uma boa pescaria.
O prefeito parte do ditado

popular para explicar o sucesso

do programa e de sua gestão.
Localizado a 500 quilômetros

de Florianópolis, no oeste
. . , . .

catannense, o murucipio pOSSUl
162 mil habitantes é considerado
o maior pólo agroindustrial do
País, segundo dados do IBGE. Os
eventos e feiras setoriais

. ,

DIVULGAÇÃO

Parque de Exposições da FeiraAgropecuária e Industrial de Chapecó
-

realizados na cidade, há mais de
dez anos, são bastante conhe
cidos na região e no País. Eles
traduzem a força socioeconômica
dos empreendimentos, empresas
e negócios locais.

Entre eles destacam-se: a Feira

MercoAgro, voltada aos negócios
da agroindústria e realizada há
onze anos, é tida como o segundo
maior evento do setor nomundo;
a Metalplast, do setor metal
mecânico e de plásticos, que
integra a cadeia da agroindústria
local; a Mercomóveis, do setor

moveleiro; e aEfapi (Exposição da
FeiraAgropecuária e Industrial de

Chapecó), que acontece há 20
.

anos e, só no ano passado, recebeu
380 mil visitantes e gerou R$ 78
milhões de negócios.

O Chapecó Oportunidade é

um programa guarda-chuva da

prefeitura, composto por várias

ações de capacitação e implan
tação de infra-estrutura
destinadas aos setores e segmentos
fortes do município. Várias
instituições e entidades de classe
são parceiros da iniciativa da
PrefeituraMunicipal de Chapecó.
A criação do. Distrito Industrial
do município é outra conse

qüência. do .ptograma, A im-
.

plantação da Rede de Alfande

gamento também.'

Fornecimento digital de diagnósticos amplia acesso ao serviço público
FWRIANÓPOLIS - A Univer

sidade Federal de Santa Catarina
e Ministério da Saúde desenvol

(;(vem projeto para implantar o

'J Sistema Brasileiro de Telemedici
c na. Iniciativa única no mundo

(,[que se baseia na bem sucedida

f;lexperiência implantada no

(' Estado. Na próxima semana, o

clSistema Brasileiro será destaque
no 1°Workshop daRede Universi

L táriade 'Ielemedicina (RUTE) que
,; acontece na Academia Brasileira .

c{de Ciências, no Rio de Janeiro�

(':
.

Aguardarmeses paramarcar
.),)!uma consulta, viajar longas'

t' distâncias para chegar até o

,- ), .'

•

médico ou para realizar um exame

e esperar aindamais tempo até que
•

o resultado seja entregue é a

maratona enfrentada por
centenas de brasileiros na busca

por um atendimento de saúde.
Essa situação se repete em todas
as regiões do país, principalmente
no interior dos Estados e em

pequenosmunicípios desprovidos
,

de infra-estrutura médica. O
resultado é visível na superlotação

f

dos hospitais e postos de saúde dos
grandes centros urbanos, áreas que
polarizam as especialidades
médicas e ofertas de serviços e,

conseqüentemente, caracterizam-
\

se como destino dos que precisam
de atendimento. Estes muitas

vezes retornam para casa sem o

resultado de seus exames e têm de

esperar ainda um longo tempo até
que este .diagnóstico esteja
disponível em sua cidade.

Quando se fala em saúde, a
longa espera por um exame, um

diagnóstico ou uma cirurgia pode
ser decisiva. Diante disso, muitas -

instituições médicas já buscaram

por alternativas para amenizar e

até mesmo resolver o problema.
Um dos principais exemplos vem
de Santa Catarina onde a

Secretaria de Estado da Saúde

encontrou na tecnologia uma

aliada para levar com agilidade o

atendimento médico a quem
necessita. Em parceria com o

Laboratório de Telemedicina, da
Universidade Federal de Santa

,

. Catarina (UFSC), (LabTelemed-
UFSC) e com o Centro de Infor
mática e Automação do Estado
de Santa Catarina (CIASC), a

Secretaria está implantando o

Projeto Rede Catarinense de
Telemedícína (RCTM), uma infra
estrutura de distribuição digital de
serviços de diagnóstico baseada
totalmente em tecnologia
desenvolvida na UFSC.

�:IFormalizado em se 10 consórcio de exportação de produtos orgânicos
, FLORIANÓPOLIS Foi
"'formalizado esta semana em

Florianópolis, o primeiro
consórcio de exportação de

produtos orgânicos do Brasil, que
começa com 20 cooperativas,
associações e produtores

r: autônomos de várias regiões do
;:< Estado. Organizado pela Câmara
�! Italiana de Comércio e Indústria
:.; de Santa Catarina (Cisc) , com

:. apoio da Epagri, Supe
� rintendência Estadual da
· Agricultura, Ministério da
" Agricultura, Secretarias Estadual
" da Agricultura e de Articulação

'11 Internacional, as primeiras
providências práticas envolvem

r o levantamento oficial dos

produtores, produtos, volumes,

culturas, assistência técnica,
certificação, logística (estudo
geográfico da localização de cada \

produtor, desenvolvimentd de

estratégias de coleta, entrega e

distribuição),' formação e

marketing, abrangendo
divulgação el produção, marca e

embalagens, dentre outras ações.
Uma providência mais imediata
será a abertura de um box
exclusivo para venda de produtos
orgânicos na Centrais de
Abastecimento (Ceasa), em São

José, tão logo forem concluídas
as obras de ampliação.

.

O presidente da Câmara
Italiana de Comércio e Industria
de Santa Catarina (Cisc), Renato
Marins, estima que as primeiras

exportações já podem ser

viabilizadas até o final do ano,
com perspectivas altamente

promissoras. Clientes europeus
interessados e que consultaram a

Cisc, poderiam comprar,

imediatamente, produtos no

valor de um milhão de euros. O

problema é qu� não 11á uma

estrutura sistematizada que possa
atendê-los, principalmente
quanto à reg.ularidades na

entrega. O consórcio será a

mecanismo de viabilização.
Pelo que tem solicitado os

potenciais compradores, os

produtos orgânicos catarinenses

que mais interessam aos

europeus são cebola, tomate,
batata, kiwi,' verduras, temperos,

caqui, uva, limão, hortaliças,
maçã, feijão, mel, cachaça,
banana, goiaba, aipim, morango,
geléias e sucos, abóbora,
conservas, figo, pêssego, ameixa
e 65 tipos de ervas desidratadas.
A primeira diretoria do

consórcio, eleita na última
semana tem como presidente
Itamar Ferigo, daAssociação dos
Colonos Ecologistas do Vale do

Mampituba, de Praia Grande;
Edson Walmor Wuerger, da

•

Companhia do Morango, de
. RanchoQueimado, como diretor
financeiro; e Glaicon Sell, da
Associação dos Apicultores
Agroecologistas do Vale do Rio

D/Uma, de Paulo Lopes, diretor
operacional.
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Munição para os adversários
A discussão em torno do Besc deixou o governo catarinense
momentaneamente vulnerável, à mercê das ações oposicionistas.'
Num ano eleitoral, qualquer movimentação do gênero - por
melhor que tenha sido a intenção dos governantes - sempre serve

de munição para os adversários, como PP e PT.
No primeiro caso (PP), nem tanto pela questão do Besc, porque o

banco acabou saindo do controle catarinense durante a gestão'
do ex-governador Esperidião Amin. Mas pela forma imprudente·
como a· pretendida migração das contas bancárias foi revelada,'
ou seja, expondo as dificuldades financeiras do governo. Já se:
sabia nos bastidores que há problemas em alguns setores, mas
não se imaginava que chegassem a tanto.

I

No segundo caso (PT), 'a embrulhada é com a manutenção do bancai
público, uma bandeira do partido, que tem uma de suas estrelas!
catarinenses, Eurides Mescolotto, na presidência da instituição. Para:

•

o PT, privatizar o Besc - conseqüência rápida de uma eventual retirada'
das contas

I governamentais - representaria um retrocesso sem:
.

tamanho, ainda mais no momento em que os caciques da legenda'
tentam salvar parte do programa e do ideário trabalhista. .

É pena que a questão tenha extrapolado os limites da prudência,
tanto para o governo, quanto para o Besc. Da mesma maneira que
a quebra do sigilo bancário de alguém é fato que merece repüdlo,
a revelação desajeitada de que o Besc ainda depende tanto dQ
Estado para sobreviver pode provocar muito mais danos do que
se possa imaginar. E esses danos, com certeza, devem ferir não
só o banco, mas também a própria sociedade.

,

,

,

,

•

Em jogo
A questão do Besc vai render
muito mais daqui para frente
do que já rendeu de 1999 para
cá. O futuro do banco está em

jogo, aliás, no mesmo jogo
que o P�OB e o PFL

praticaram entre 1999 e 2002
- que é justificar a qualquer
custo a privatização das
empresas estatais, sem o

mínimo critério e de forma
duvidosa. Lula assumiu o

compromisso de manter o

Besc público enquanto
apresentasse resultados. Um
trabalho denês anos, com

. vigorosos investimentos na

modernização, está agora
ameaçado.

Partidão
Simpatizantes do velho
Partidãci, o antigo Partido
Comunista Brasileiro - e que
nada tem a ver com o atual,
nem com o PCdoB -, podem
se reencontrar neste fim de
semana com um de seus

ícones, o deputado Roberto .

Freire, principal estrela do
PPS (ex-PCB). Freire estará
hoje no Congresso Nacional
das Unimeds, em

Florianópolis. Amanhã,
participa do congresso
estadual da juventude de seu

partido, em Balneário .

Camboriú, município que é um

dos redutos dos socialistas no

Estado.

"Eu odeio ... "

Os que continuam fazendo
discursos contrários à

manutenção de estatais são
os mesmos que, com

freqüência, reclamam dos

péssimos serviços prestados
pelas companhias telefônicas

,

privatizadas. E muito fácil
rastrear a indignação de

grande parte dos usuários:
basta acessar as páginas
criadas no Orkut, reunindo
comunidades virtuais que
"odeiam" a principal empresa
de telefonia de Santa
Catarina, que era estatal e foi
vendida no governo de
Fernando Henrique Cardoso.

Abandono
"A ampliação do terminal de
passageiros do aeroporto
Hercilio Luz, parece que ficou
só na promessa!', protesta o

deputado federal Edinho Bez,
lamentando a suspensão de :
recursos, pela Infraero, para
as obras de ampliação do
local. Edinho apelou na

Câmara à sensibilidade do
tenente-brigadeiro José Carlos
Pereira, presidente da estatal,
para que os investimentos não
sejam cancelados, já que o

Hercílio Luz, do jeito que está,
ficou modesto para receber
tantos passageiros todos os

dias.

Incoerência
Se o uso de celular é proibido
para quem dirige, por que o

Conselho Nacional de
Trânsito permitiu a instalação
de aparelhos de OVO na parte

,

dianteira dos automóveis? E

provável que assistir a um

programa qualquer enquanto
o motorista conduz seu

veículo é muito mais

perigoso do que falar -

principalmente no viva-voz -

ao celular. São medidas
•

como essa que despertam
suspeitas consideráveis e

colocam qualquer programa
de redução de acidentes de
trânsito em risco.

•
Troféu Sapesc
o Sindicato das Agências de
Propaganda de Santa Catarina
(Sapesc), através de seu

presidente, Saulo Silva,
anuncia oficialmente na

próxima semana os nomes
- das 12 personalidades

agraciadas com o 3° Troféu

Sapesc de Contribuição à
Atividade Publicitária. O
prêmio vai ser entregue no dia
23 de agosto, na Capital. No
ano passado, um dos
homenageados (in memorian)
foi o empresária Helmut
Fallgatter, que comandou a

modernização do jornal A
Notícia nos anos 50.

\

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I � Violência no Rio
I

i Um -rapaz morreu e quatro

i ficaram feridos na saída da

: casa de espetáculos Olimpo,
na Vila da Penha, zona norte do

1 Rio, no fim da madrugada de
[ ontem. Dois rapazes ainda

! estão internados no Hospital
. Getúlio Vargas. De acordo com

a Policia Militar, os quatro
: baleados haviam se envolvido
: numa confusão durante a festa
I que foi realizada no Olimpo na -

I noite de ontem (20) e se

! estendeu pela madrugada. A
i discussão continuou do lado de
,

i fora. Um dos jovens se retirou
I e voltou armado, atirando. O
,

i garoto que morreu, Diego
,

. .

1 l.eandru da Silva, de 18 anos,
I não estava envolvido no

I tumulto, conforme relataram
, testemunhas, mas acabou

,

I sendo ferido no abdome e na

! cabeça, quando ia embora.

•

.... Violência em SP
-

Um homem, que ainda não foi
identificado, atirou ontem à
noite contra três adolescentes

,I que jogavam basquete numa

,quadra poliesportiva na Praça
I Irineu Ladeira de Souza Lima,
o

! nb bàirro Baeta Neves, em São
Bernardo do Campo, na Grande

, São Paulo. egundo boletim de

I ocorrência registrado no 10

l Distrito Policial. da cid�de pelo
i

-

delegado Rodrigo Davl, as

I adolescentes ME,S., de 14

I anos, N.R,B.S:, 13 anos, e

I T.R._C., também de 14 anos

,i for<i,I}l. surpre,endidas por volta:

I {.geS ,22h por um jOY�rT) q��! '

I desceu ,de um Pálio vermelho

i e <ltirou contra elas.
1-----------1
I

I
I
"

•

,

-

.... , Indenização
�:três anos depois que 22

,

pessoas morreram intoxicadas

por terem usado o contraste à
base de bário Celobar para
fazer exames radiológicos, o

juiz da 1 a Vara Cível de Goiânia,
Luzv::Ildo de Paula e Silva,
concedeu a primeira decisão a

respeito deste caso no estado
.,

de Goiás. Em sua decisão, o
'

I 'juiz 'determinou que o Centro de

i {} Diagnóstico por Imagem (COl)
.' pague indenização por danos
,_

morais no valor de R$ 40 mil a
[ Evanir Fernandes de Oliveira,

viúva do ourives Antônio de
Oliveira e Silva, que foi a
segunda, vítima do contraste.
Conforme a decisão, além da

indenização, a COl, clínica'
.onde Antônio se submeteu a

u,m raio X do coração um dia
! G antes da sua morte, vai ter que
, '

i pagar pensão alimentícia

i mensal no valor- de 2 5 salários
I mínimos (875 reais) a Evanir

I até a data em que o marido iria
I completar 73 anos.

.... Crise da Varig
A crise da Varig pegou o

órgão regulador do setor

aéreo, a Agência Nacional de
•

Aviação Civil (Anac), em

pleno' processo de

móntaçern. Os diretores da
Anac, que tomaram posse no

,

I dia 20 de março, vivem seus

i dias divididos entre a
!
I

- montagem da sede física em

: Brasíliá, como móveis,
aparelhos de fax e

computadores, e tomada de
decisões que podem afetar o
destino da companhia em

,
,

r
,

•

cnse.

,

Ii � I

,

INTERNET: CAUTELA DOBRADA

--

-

AGÊNCIA ESTADO

.... Usuários da internet
precisam tomar muitos
cuidados para evitar
fraudes e prejuízos

SÃO PAULO - As fraudes na
internet estão crescendo assus

tadoramente neste ano em que
esse meio de comunicação bate
novos recordes, com 14,1
milhões de usuários residenciais
no mês passado' e um tempo
médio que atingiu 19h24
minutos, perdendo apenas para
os franceses - que bateram re

corde de uso de 19h28 minutos,
explicados pelo notíciário e os

protestos em torno da lei do

primeiro emprego (CPE), que
mobilizou os jovens daquele
país. Os dados sâo de pesquisa

, Ibope/NetRatings em parceria\
com o Comitê testor da
Internet (CGI.br).

Mas para o CGI.br, o que
mais preocupa foi o fato de terem
sido registradas 12.099

notificações entre janeiro e

março ante a 2.213 no mesmo

período do ano passado. As
fraudes representaram 43% do
total de incidentes relatados,
seguidas de scans (31%) e de
worms (23%). Entre os scans

reportados, as varreduras a

procura de senhas fracas foram
, ,

maioria.

As maiores incidências de
fraudes' ocorrem no setor

financeiro, apesar do gasto de
US$ 18 bilhões dos bancos em

tecnologia da informação (TI),
segundo recente levantamento
da Federação Brasileira de
Bancos (Febraban), elaborado
pela Fundação Getúlio Vargas .

•

Os portais e endereços na
. ,-

internet que mais atraíram os

brasileiros neste primeiro
trimestre foram os de "Viagens
e Turismo", que registraram 3,1
milhões de usuários, um

crescimento de 48% em relação
a fevereiro. "O crescimento da

categoria pode ser explicado por
,

uma série de fatores: o dólar
barato, o elevado número de

promoções das empresas áreas

; '.' . :
, : ", SÃ-t>' 'PÀmd I�' 'Nb 'íriício de

maio, o governo federal vai

apresentar aoCongressoNacional
uma proposta de projeto de lei gue
define como obrigatório o

fracionamento de remédios no
•

Brasil, ou seja, a venda unitária de
medicamentos.

/

"A idéia é que os laboratórios
só registrem os remédios na forma

fracionada", explica Norberto
•

Reck, coordenador do Grupo de
Trabalho de Fracionados do
Ministério da Saúde e diretor

adjunto da Agência Nacional de
Saúde (Anvísa).

Também no mesmo período,
o governo promete outra novi

dade em favor do fracionamento -

autorizar a venda em drogarias.
Hoje, só as farmácias pode comer-

,

-

cializar produtos por unidade. "E
impossível quantificar a ampliação
do acesso da população aos

medicamentos, mas apostamos

LONDRINA, PR - O surto

de febre aftosa no Brasil,
detectado nos Estados do Mato
Grosso do Sul e Paraná a partir
de outubro de 2005, e no norte
da Argentina, em fevereiro
deste ano, está contribuindo

para que o Paraguai aumente
suas exportações de carne.

O presidente da Associação
,Rural do Paraguai, Alberto
Solj ancic, es tima urn

,

faturamento de R$ 125 milhões
a mais com as exportações este

ano. O Paraguai exportou no
,

ano passado R$ 325 milhões e

deverá atingir este ano R$ 450
milhões - um recorde histórico

-, segundo Soljancic. Somente

qüe" �ré"setá signifrêa'riVó' corn:as
novas medidas", diz Reck.
O salto será alto. O País tem cerca

de 60 mil estabelecimentos
farmacêuticos. As farmácias -

lugares capacitados' para

manipular remédios, além de
vendê-los - sãominoria (20%). As
drogarias, que representam 80%
do total, são estabelecimentos que
só comercializam remédios. "A

licença sanitária desses lugares é
,

suficiente paFa determinar que o

local não apresenta riscos", diz
Reck.

Um dosmotivos principais das
ações de incentivo é o fato de que
desde a liberação do comércio, em
maio do ano passado, o

fracionamento não decolou. Até

agora,menos de 1% das farmácias
do País pediu autorização às

vigilâncias sanitárias para vender
o fracionado.

De lá para cá, cinco labora-

de carne bovina o país vizinho
exportou 130 mil toneladas em

2005. A previsão para este ano

é de 200 mil toneladas.
Um dos mercados que se

abriram para os paraguaios é o

chileno, que interrompeu a

importação da carne produzida
nos Estados' brasileiros

atingidos pela aftosa. "Nossos

frigoríficos es tão utilizando
toda a sua capacidade de

produção", afirma Soljancic.
O Paraguai receberá, no

próximo mês, uma missão da
União Européia que irá decidir

- -

se o pais esta apto a exportar
,

para aquela região. E o governo
•

paraguaio
, , .

iniciou os

,

"

, .

I

" O
O CORREIO DO POVO

J

r

lA

,

•
,

" , ,

" "

Usuários da rede mundial de computadores precisam tomarmuito cuidado ao passar informações pessoais
e a Copa do Mundo, que internet, pela sua agilidade de também a, liderança que l
estimula a busca de informações ser um meio de comunicação franceses assumiram em março
sobre pacotes turísticos para o em tempo real, está sempre no tempo de uso da internet

evento", diz Marcelo Coutinho, sintonizada com os fatos e o residencial, na maioria des
diretor-executivo do IBOPE momento. Se o período é de casos para se informar de

Inteligência. férias, os serviços de turismo protestos à lei do primeiro
-

-

Coutinho já observou que a crescem. E isso que explica emprego ou assinar manifestos.
•

r
�

Se_brae divulga Prefeito

Empreendedor 2005tórios 'te�ebeFam autorização da
Anvisa. No total, 26 produtos já
podem ser comercializados. A

pioneiraMedley produziu um lote,
inicial da cefalexina genérico
(antibiótico) , com 8mil unidades,
e já recebeu autorização para
fabricar embalagens fracionadas
do acetilcisteína genérico
(expectorante). No grupo EMS

Sigma Pharma, dos 14 com registro
naAnvisa, 11 já foram produzidos.
"Os pedidos de venda já co

meçaram, mas ainda representam
pouco", diz Telma Salles, diretora
deRelações Externas do grupo.
Entre as regras dos fracionados,
há uma que diz que os pontos
de venda devem ter urna área

especial para comercializar os

remédios Os medicamentos
devem vir dos laboratórios em

embalagens na forma de sachê,
ampolas ou blíster, por

exemplo.

BRASÍLIA - Prefeitos de to
do o País que apostam nos pe-

- '

quenos negocros e no

empreendedorismo para criar

empregos e gerar desenvolvi
mento local serão conhecidos
no próximo dia 25, em Brasília,
quando acontece a solenidade
de premiação dos vencedores"
nacionais e .regionais do
Prêmio Prefeito Empreen
dedor 2005. Os vencedores
receberão certificados, troféus
e viagem para conhecer outras

,

experiências de sucesso em

gestão municipal no Brasil ou
no exterior. O evento será

realizado às 20h30 no Marina
Hall.

O Prêmio Prefeito Em

preendedor é oferecido pelo
Sebrae, desde 2001, para

,
.

prefeitos e administradores

regionais do Distrito Federal,
que se destacam no estímulo aos

,Paraguai lucra com febre aftosa no Brasil e na Argentina
procedimentos administrativos

para obter autorização similar
•

dos Estados Unidos.
O novo foco de aftosa no Brasil,
detectado em J aporã (MS),
obrigou o governo paraguaio,
que se preparava para levantar
as barreiras sanitárias,

instaladas na fronteira com o

Brasil, a reforçá-las. O trânsito

de animais e a comercialização
da carne e seus subprodutos
estão proibidos no Estado de

Canindeyú. O foco da aftosa está
a ci:nco quilômetros da fronteira,

paraguaia e a área interditada,
que é de 15 quilômetros, avança
10 quilômetros sobre o

- .

pequenos negocies, com

impacto no desenvolvimento
econômico e social das cidades.
O objetivo é reconhe-cer e

-
-

disseminar essas ações pelo País.
Para concorrer, eles

inscrevem seus projetos nas

unidades estaduais do Sebrae
e disputam as premiações

, locais. O primeiro colocado
"

em cada local concorre à

premiação regional. Na etapa
nacional, sai um vencedor de
,

cada uma das cinco regiões
brasileiras.

Este ano também há
também prêmios para cinco

destaques temáticos: 'Grandes
Cidades', nas quais concorrem
municípios a partir de 200 mil

. , . .

terntono paraguaio.

)

-,
--

,

,t
•

-r
•

�

habitantes; 'Tratamento Dífe
renciado às Micro e Pequenas

,

]

Empresas - Tributos e Desburó-
cra tização'; 'Planej amentê,
Estruturação e Governança
Local para o Desenvolvimente':
'Promoção do Turismo de
Excelência'; e 'Utilização de

Royalties e Compensações
Financeiras na Promoção do
Desenvolvimento Local'.
De acordo com o coordenador
nacional do prêmio, Sandia
Salvatore a participação e a

qualidade dos projetos inscritos
"sinalizam positivamente para
a ampliação do apoio municipal
aos pequenos negócios". Isso

, ,

levando em conta o fato de que
I

faz apenas cerca de um ano que
os prefeitos assumiram os cargos

•• ", • • I
e a maioria esta no primeiro
mandato.

A comissão julgadora da
última fase da premiação,
formada por especialistas de
diversas áreas ligadas ao

,

desenvolvimen:to local avaliou
, ,

que os projetos inscritos cha-
mam a atenção pela criatividade
e articulação de parcerias na

,

realização das ações. Para eles,
essas ações mostram que os

gestores municipais começam a

despertar para a - importância
dos pequenos negócios. A

,

comissão que selecionou os dez
vencedores nacionais foi
formada por representantes do

Sebrae, Banco Mundial,
- Organização Internacional do
Trabalho (OIT), Universidade
de Campinas (Unicamp/SP) e

Confederação Nacional dos

Municípios (CNM) .
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t Oficial de alta patente do exército israelense
"
'.

afirma que se o Hamas não coibir os ataques
:0 país pode desenvolver planos de reocupação

•

•

�

:. JERUSALÉM, Em meio à

�éi'escente pressão sobre o
,

� amas, um importante
í. mandante militar israelense
v.; .

[ sse ontem que o país prepara
;" anos para reocupar a Faixa de
k :,t
,

�Gaza se o grupo islâmico não

. ,.foibir o lançamento de foguetes
ri partir desse território, disse

�oav Galant, chefe do comando�õ.ul do Exército de Israel.
" \'1'

�nquanto isso, aUnião Européia
�.. E) confirmou que sua ajuda à
· utoridade Nacional Palestina

exigir que Israel retome o repasse
aos palestinos dos impostos
retidos nas aduanas.

•

"O dinheiro dos impostos é

dinheiro palestino. Não se trata

de doações israelenses", destacou
Emma Udwin, porta-voz da UE,
em entrevista coletiva concedida .

hoje em Bruxelas.
Ao mesmo tempo, um

influente deputado israelense
afirmou que todo o gabinete de

I .

governo palestino poderia estar

marcado paramorrer depois que
um extrernista procurado foi

,

nomeado chefe de uma nova

força de segurança palestina -.

•

(ANP) continua suspensa por

tempo indeterminado por se
y .

*atar de doação, mas voltou a

.�r '.

"
v- •

Au torídades israelenses
asseguram que não há planos
imediatos para lançar um ataque
contra o atual governo palestino,

.

dominado pelo grupo Hamas,
classificado como "terrorista" pelo.
Ocidente.

Mas os comentários traduzem
a crescente impaciência de Israel

para com o grupo, que tem se

recusado a abdicar da violência,
defendeu um recente atentado
suicida contra Tel-Aviv e não

consegue impedir o lançamento
de mísseis contra Israel.

"Se o preço a pagar 'ficar

insuportável como resultado dos

ataques, então teremos de tomar
todas as medidas, inclusive

reocupar a Faixa de Gaza", disse o
general Yoav Galant, chefe do
comando sul de Israel, a um jornal
local.

O presidente palestino,

Forte terremoto atinge região remota da Rússia
(}

,

Um forte erupções vulcânicas é relati
vamente comum ali..

O terremoto foi registrado
aos 30 minutos de hoje
(horário local) na região de .

Koryak, quase 7.000 quilô
metros ao leste de Moscou e a

mais de mil quilômetros da .

maior cidade da região, Pe

tropav lov s k-Kamcha tsky,
disse Oleg Korosanov, um

funcionário do Ministério de

Situações Emergenciais.
O tremor principal foi

sucedido por uma série de abalos
sísmicos secundários, inclusive
um de 6,1 graus na escalaRichter

registrado cinco horas depois,
segundo o Instituto de Geologia
dos EUA.

Os danos externos às casas e

prédios da região pareciam ser

mínimos, apesar da força do

Moscou

)�erremoto sacudiu uma remota
,-

:r;egião esparsamente pov9ada do
.extrerno leste da Rússia nos
,

.primeiros minutos de ontem

danificou algumas edificações e

obrigou os moradores de

pequenos vilarejos 'a passar a

•
noite ao relento, aquecidos por

"fogueiras, informaram auto

ridades locais. Pelo menos 31

pessoas ficaram feridas. Não há

.informações sobre mortos.

�O Institute de Geologia dos
.Estados Unidos e a Agência de

,(Meteorologia do Japão infor

HJtlaram que o abalo sísmico

i atingiu a Península de
�Kamchatka e alcançou 7,7 graus
'lha escala Richter. A costa russa

<go Oceano Pacífico situa-se no

oextremo de uma placa tectônica
,'¢ a incidência de terremotos e

terremoto, mas as temperaturas
congelantes (inferiores a dez

graus negativos) geravam
� .

preocupaçao com eventuais

desabrigados, que ficariam sem

aquecimento.
Helicópteros de reconheci

mento sobrevoavam a área

afetada para constatar os danos
e cerca de 300 agentes humani
tários foram enviados à região
para distribuir tendas, cober
tores, aquecedores, geradores e

suprimentos e para ajudar a

restabelecer as comunicações.
Em 1995, um terremoto de

. 7,5 graus na escala Richter
arrasou a' cidade russa de
Neftegorsk, na ilha de
Sakhalin Island, milhares de

quilômetros ao sul de Koryak,
causando a morte de mais de 2
000 pessoas.

J _

,

,

I j
,

I
,

(l' A capacidade de se comunicar com
, criatividade, entusiasmo e emoção, fazem
J •

Leandro Sawchuk ser um sucesso como .

pessoas que tem medo de falar
em público e se expressar.
Seu show motivacional e seus

'1

palestrante.
r',! )

Sua formação é voltada para a �estão da
(l

qualidade de pessoas, estimulando as

potencialidades e facilitando o entendimento
sr sobre a excelência humana no

.Z' desenvolvimento de hábitos inteligentes e
,

:) produtivos.
..., > Seu trabalho estimula as pessoas a descobrirem
\. -

[J
seu poder pessoal e usarem as ferramentas
certas para gerar mudança e resultados

-J .

sl positivos em suas vidas pessoais e profissionais.
Leandro Sawchuk é palestrante e eterno

8
.

estudioso da comunicação eficaz e das
.;'.: funções mentais como automotivação e o

«() pensamento positivo.
F; i Trabalhou 13 anos como comunicador e

,

B apresentador de programas de rádio e

!� televisão, em todas as funções, sempre atuou

_, como profissional na área de vendas.
.. .

ri Possui formação em Programação
Neurolingüística pela SOCIEDADEci
BRASILEIRA DE PNL e realizou o Leader

i
,. Training e o Transcendendo Seus Limites do
·
'

, "

cérebro e corpo pelo Núcleo Crescer.
�::i Consultor, empresário, locutor e

apresentador de Cursos e Work Shop para') Informações no disk ingresso: (47) 96513708

Leandro Sawchuk
-

_-

-"L � �t.

•

•

Mahmoud Abbas, disse que a

retomada de Gaza seria um "erro
fatal". Israel retirou-se de Gaza no
ano passado, pondo fim a 38 anos

de ocupação.
As tensões na região

atingiram um novo ponto
máximo na quinta-feira, quando

•

o Hamas anunciou a formação
de uma nova força armada
oficial que será comandada por
Jamal Abu Samhadana, ex- líder
de um grupo tido como

responsável por diversos ataques
contra Israel. Samhadana é

considerado foragido e é

procurado pelas autoridades
israelenses.

Em resposta, o presidente
Abbas declarounulo o decreto do
Hamas O moderado Abbas foi
eleito para a presidência palestina
numa eleição diferente da que
levou O Hamas ao poder. O

FIM DE SEMANA, 22/23 de abril de 2006 I 7"
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presidente e o grupo extremista '

estão em rota de colisão desde que
o Hamas conquistou maioria no

Parlamento nas eleições de janeiro
último.

A tentativa doHamas de criar
uma nova força de segurança é

. ,

vista como. uma resposta a

movimentação de Abbas para
centralizar o controle das forças
policiais existentes. '

Mas o presídente, bem como

o governo de Israel, reagiram com

horror à noção de uma polícia
paralela, formada por antigos
extremistas e. chefiada por um

homem procurado.
Nesta sexta-feira, Abbas

emitiu um decreto presidencial,

anulando a medida do Hamas.
Em sua carta, o presidente diz:
"Ficamos sabendo pela mídia

que o Ministério do Interior
emitiu decisões que violam a lei" .

Violência deixa mais sete mortos no
o

Afeganistão inclusive um americano
DA REDAÇÃO, Supostos

rebeldes afegãos mataram um

soldado americano em cho

ques registrados nesta sexta

feira (21) e seis policiais foram
-

assassínados - inclusive quatro
cujos corpos foram queimados
- no volátil sul do Afeganistão,
disseram autoridades locais.
O Exército dos Estados
Unidos informou que o

soldado foi assassinado em um

choque registrado durante a

inspeção' de um paiol na

província de Uruzgan, 430
quilômetros a sudoeste de
Cabul. Um soldado afegão
também ficou ferido no

incidente.
Pelo menos 224 soldados

•

arnerrcanos morreram no

Afeganistão, no Paquistão e

no Usbequistão como resul
tado da invasão americana do

país centro-asiático no fim de
2001.

Os policiais foram assas

sinados durante uma embos
cada na rodovia Kandahar

Herat, disse Raz Mohammed

Khan, comandante da polícia
rodoviária na região do
acidente. Os cadáveres de

quatro dos seis policiais
mortos foram incendiados.
Ele disse que a polícia está

investigando o episódio, mas

especulou que os autores da
emboscada seriam membros

.

da milícia fundamentalis ta
islâmica Taleban. O Islã proíbe

, a cremação de corpos.

O mundo passa por uma mudança de paradigmas, por
um novo modo de conceber e de interpretar a realidade,
cuja ponte é a. revoI�ção tecnológica.
Mas o conhecimento também compõe a realidade e deve

ser estudado com a mente aberta.

O Colégio M�!:ista âçreqita que a formação continuada
�ii' �

do corpo docente é �/gâra.Àtia pa.�à uma melhor qualidade
-de ensino, tem como um de seus princípios, incentivar o

ss

proféssor na buscada constante capacítaçao-assumndo
w

' •
"

o aluno CÔfpQ o m'qjor a.Útor .do processo de ensino;
'i:� ,.' '0, ,.'0<",.- i.

. ...,'. t ···.,f·· ':", '

.

" .. ' "''"''1'0 .;.
�.' '1, ». .

'

,

O MªrisJa qy�r for.f!'ia.r£0 §duçando desde. a mais tenra
• W' .;!}:S:t"''"' :,';:'. :".',': .:

"'

•• : ,:0.".:.',
,-

idade ij��ª"mais ta�dà; diplQllJar jovens com excelênçlas
acàdêrnié'âs, mas ao mesmo tempo sustentadospor uma

" .

';. .

base� sólida) exigida pelo mundo de hoje, onde valores
\ ..'

, .1·
•

humanos p�ssam ser os Quiéi$ norteadores ..

Tradição e Modernidade na/formação de uma nova

geração. Este é o diferencial da Educação Marista.

REDE MARISTA. GRANDE NO TAMANHO,
GIGANTE NO ENSINO. .

II BREVES

I

,
. J

J, O maior show de motivação e vendas do

:';: Brasil chega em Jaraguá do Sul'

programas de treinamentos em vendas e

motivação, tem resultado e grande satisfação pelos
participantes e empresas por onde passa.

ShowMotivacional
A arte de vendermais

Mais de 40.000 pessoas já participaram deste evento
nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul.

Tempo de duração .das 20hOOmin às 22hOOmin.
Didática do evento: slides, vídeos motivacionais e

dinâmicas de grupo, boa comunicação e dinamismo.

Temas abordados: Criatividade, Pré-venda,
•

Atendimento, Automotivação, Administração do

tempo, Metas, Espírito de equipe, Como
Surpreender seu cliente e Pós-venda..
Todos os participantes do evento serão cadastrados
em nosso site e regularmente receberão via e-mail,
material na área de venda e motivação
gratuitamente.
Participe, vamos entusiasmar e motivar você e a sua

equipe em vender e faturar cada vez mais. .

NO IRAQUE

� Xiitas

•

Humam Hammoudi, porta
voz da Aliança Unida .

Iraquiana, confirmou
oficialmente ontem a

indicação do político xiita
Jawad al-Maliki para o

posto de primeiro-ministro
e disse que os partidos
religiosos "têm posição
postitiva" sobre as

indicações de curdos e

sunitas para os cargos de
presidente do Iraque e de
presidente do Parlamento.
I-------.------____,

NOS EUA 2

.. Massacre
Cinco jovens acusados de
planejar uma matança em

seu coléqio foram detidós
após urn des
organizadores discutir

,

seus planos em um fórum
de internet, informou a

políc!a local ontem. Os
garotos, com idades entre
16 e 18 anos, foram
presos na última qulnta- '.

feira, mesma data do
.

massacre da escola de
Columbine, algumas horas
após discutirem os

detalhes finais do plano de
entrar em seu colégio. e
disparar contra os

,

estudantes e funcionários,
autoridades disseram.

- .

NOS EUA 1

� Pentágono
o governo cos Estados
Unidos divulgou a mais
ampla lista já revelada até
hoje com a identidade de'
centenas de suspeitos de
terrorismo confinados
pelos Estados Unidos na

base militar americana de
Guantánamo, Cuba. Ao
todo, 558 nomes são .

citados na lista fornecida
pelo Pentágono em

resposta a um pedido da
, Associated Press com

base na Lei de Liberdade
de Informação. Entretanto,
faltam ainda .quase 200
nomes de pessoas que
passaram por Guantánamo
ao longo dos últimos anos,

1--_ .._---_._------1

NO NEPAL

� Rei cede
Depois de duas semanas

de violentos protestos
contra a monarquia, o rei
Gyanendra, do Nepal,
prometeu ontem restaurar
a democracla e "devolver
o poder ao povo", mas não
deu sinais de que vá
reinstalar o Parlamento
nem convocar uma

Assembléia Ocnstltulnte -

duas exigências-chave de
uma aliança opositora de -

.

sete partidos políticos.
Insatisfeito, o principal

,

partido do país, o

Congresso Democrático
Nepalês, prometeu novos

. protestos. Em rede de TV,
Gyanendra afirmou que

•

sua dinastia - reinando .

desde o século 18 -

.

sempre teve "um

cornpromisso com a .

monarquia constitucional
e a democracia .'

,

..

pluripartidária", e pediu
que os partidos indiquem
um éhefe de governo.

•
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humilde e profundamente
religiosos. Além de Aloísio, dois
irmãos também seguiram a

carreira religiosa: Serena, a irmã
mais velha, é freira, e Henrique,
já falecido, era padre.

Como qualquer criança'
normal, Aloísio era um garoto
brincalhão e, às vezes, levado. "Ele
tinha amania de desmontar todo
o relógio do pai e depois não sabia
mais arrumar; certa vez, quando
eu tinhamais ou menos três anos,
ele cortou todo o meu cabelo com
uma tesoura", recordaSerena, que
está hoje com 90 anos.

Para a irmã Zenaide Araújo,
integrante da Fraternidade
Mariana do Sagrado Coração de

Jesus há 32 anos, padre Aloísio

pode ser definido como uma

pessoa ativa, atenciosa e

extremamente bem humorada.
"Ele adorava pescar e cuidar da
horta; sempre quando tinha
vontade de cozinhar, fazia sopa,

,

oprato que ele mais&ostava". "As
vezes ele recebia mais de 20

ligações por dia de fiéis pedindo
a bênção", completa.

O corpo de Padre Aloísio

Boeing foi sepultado no espaço
em frente àGrutaNossa Senhora

Aparecida, anexa à igreja Nossa
Senhora do Rosário,'Bairro
Nereu Ramos.

•

•

para o seminário de Corupá, onde
trabalhou por nove anos como

formador, diretor espiritual e

professor. Durante 24 anos (1952
a 1976), exerceu a função de
mestre dos noviços: foram qpatro

,

anos em Brusque e 20 na Barra do
Rio Cerro.

Desde então, sem deixar de

acompanhar a obra da
FraternidadeMariana do Coração
de Jesus, exerceu ainda o cargo de

pároco da Paróquia São Ludgero,
em Pomerode. Em junho de 1982,
foi transferido para Brusque, como
auxiliar (diretor espiritual) e

ecônomo da Casa Padre Dehon,
onde permaneceu por quase dois
anos. Em 1984, passou a residir em
Nereu Ramos, assumindo a função
pastoral de vigário paroquial da
comunidade Nossa Senhora do
Rosário. "Seu trabalhomissionário
não tinha hora, ele trabalhava a

qualquer hora e até durante as

refeições. Padre Aloísio deixou um
grande exemplo de vida e

santidade, ele é o,verdadeiro
,

tesouro da nossa igreja", declarou,
,

o bispo da Diocese de Joinville,
Dom Orlando Brandes

O religioso trabalhou muito

em prol da comunidade da Barra
do Rio Cerro e atendeu centenas

de famílias das paróquias vizinhas,
não só as famílias católicas, mas
também evangélicas. Atualmente,
era assistido pelas irmãzinhas da
Fraternidade Mariana. e

continuava prestando um grande
serviço à Igreja através do

-

aconselhamento espiritual e,

principalmente, do sacramento da
reconcilíação.

1

O CORREIO DO POVO
,

MISSÃO: RELIGIOSO TRABALHOU 42 ANOS NO MUNiCíPIO

REPROOU Áo CESAR JUNKES

'. ,""
_" ir-

,

,

NOVICIADO NOSSA SENHORA DE FATIMA
Entre as' obras realizadas durante os 65 anos de vida sacerdotal do padre
Aloísio está o Noviciado Nossa Senhora de Fátima, na Barra do Rio
Cerro, que completou 50 anos de existência em fevereiro deste ano. A

construção dessa Casa só foi possível graças ao empenho de padre
Aloísio e de algumas famílias colaboradores. No dia 9 de março de

. ,

1952, o religioso foi nomeado mestre de noviços em Brusque, cargo que
exerceu durante quatro anos. Como no local conviviam juntos noviços e

filósofos, padre Aloísio começou a pleitear uma casa própria, que
oferecesse formação adequada dos noviços. A idéia de procurar um
local separado e exclusivo para o noviciado, ainda que ouvida e aceita
de boa vontade junto aos superiores, não era concretizada, alegando-se
como motivo a falta de recursos financeiros. Conta-se que, nessa
ocasião, padre Aloísio consagrou toda a obra aos cuidados de Maria
Santíssima e, a partir de então, teve todo o incentivo e apoio do governo
provinciál para a instalação do noviciado, separado da casa de filosofia.
Daí a razão do nome dessa casa: INoviciado Nossa Senhora de Fátima.,

,

"Padre Aloísio prometeu a Nossa Senhora de Fátima que construiria
uma gruta em sua homenagem se ela indicasse o local onde deveria ser

instalado o Noviciado", conta o atual mestre dos noviços, padre Donizeti
Queiroz", No dia 11 de fevereiro de 1956, o noviciado de Brusque foi
transferido para Jaraguá do Sul e, a partir dessa data, padre Aloísio
assumiu como mestre dos noviços na Barra do Rio Cerro, função que
exerceu até 29 de fevereiro de 1976, Em meados de 1969, foi construída
a Gruta de Nossa Senhora de Fátima (localizada entre a capela e o

ribeirão das Pedras Brancas), cuja obra foi completamente finalizada em

dezembro de 1970. Realizou-se, enfim, o antigo sonho do padre Aloísio,
Além de fundar do Noviciado Nossa Senhora de Fátima, padre Aloísio foi

responsável pela formação espiritual de dezenas de religiosos e

fundador da Fraternidade Mariana do Coração de Jesus (em 1974).
Também construiu, com a participação dô povo, a igreja de Nossa
Senhora das Graças (hoje sede da nova paróquia), cuja obra atual foi

inaugurada no dia 7 de setembro de 1960.
\

CESAR JUKES
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DAIANE ZANGHELINI

.... Religioso dedicou
65 anos de vida ao

auxílio' espiritual
de noviços e fiéis

}ARAGUÁ DO SUL - Um
conselheiro espiritual que
dedicou a vida para transmitir os
ensinamentos de Deus com paz,

,

calma e serenidade. E assim que
religiosos e fiéis definem o padre

,

Aloísio Sebastião Boeing, que
faleceu na última segunda-feira,
17, com 92 anos de idade. Seu

exemplo de vida, e santidade e o

.trabalho voltado à religião
deixaram marcas profundas não

apenas na comunidade católica'
de Jaraguá do Sul, onde atuou por
42 anos, mas em todo o Estado.

Padre Aloísio Boeing é

natural de São Martinho (SC),
na pequena localidade deVargem
do Cedro, onde nasceu aos 24 de
dezembro de 1913. Era o mais

velho de uma família de nove
,

irmãos: Serena, Adelaide, Antô-
nio (falecido), Alzira, Maria,
Henrique (falecido), Maria
Verônica e João (falecido), sendo
os dois últimos irmãos de criação.
Os pais, João Boeing e [osefina

,

Effting Boeing, eram de origem

Vida religiosa
Com onze anos, no dia 11 de

,

fevereiro de' 1925, padre Aloísio

Boeing ingressou no seminário da
Congregação dos Padres do
Sagrado Coração de Jesus, em
Brusque. Completou aí o primeiro
grau (hoje ensino fundamental),
e, em janeiro de 1932, com a

inauguração do seminário menor
,

de Corupá, foi para aquela casa de
formação, onde concluiu Q ensino

médio. "Ele saía de Vargem do
Cedro com um carro de boi, ia até
O porto de Aracigaúba, de onde

pegava uma canoa até Laguna; de
lá, pegava um trem para Imbituba,
depois, um barco maior até São
Francisco do Sul. Dalí mais um

trem até Corupá. Era esse o

percurso que ele fazia quando
passava alguns dias de férias com
os pais", conta o padre João
Sebastião Boeing,' sobrinho do

padre Aloísio. No ano seguinte, o
religioso voltou à Brusque para
fazer o noviciado.

Em 1935, fez O curso de
Filosofia no Convento Sagrado

.
'

Coração de Jesus, também em

Brusque e, nos dois anos seguintes
(1936 e 1937) foi formador e

,

professor no seminário menor de

Corupá. De 1938 até o final de
1941, fez o curso de Teologia em

'Taubaté (SP), sendo ordenado
sacerdote em 10 de dezembro de

, 1940.
O seu primeiro campo de

atividade pastoral foi na Paróquia
Divino Espírito Santo, em

Varginha (MG), onde exerceu a

função de vigário paroquial
durante o ano de 1942. Logo €m

seguida, foi transferido novamente
" I
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'. Da irmã Zenaide de Araújó'
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lillie: greça Dia N It
Durante o Dia Você usa a Academia Portátil

..
'

..
i' Fazendo uso por 30 minutos diários,

da Academia Portátil, ela combate
gordura localizada e tonifica barriga,
coxa braço e bumbum.

: A Nolt_ Você us 1;�',l.:i�JfO(i;t:1 O Fluido Térn'llico �;ii '

�.,. '"" ,.

O Flurdo 'T'érmlco é um if;�\1
poderoso concentrado de' ,;�r.i:'"

di
A • OIi'WNJ.�,'

erva,$- me ClnalS. que -..I,/fl,',,.

combate a gordura localizada, através da ativação
sanguinea enquanto você dorme.
I!M 1t1 DIAS VOCê TeRÁ OS RESULTADOS POSITIVOS
GARANTIA: Se em 15 dias você nao ficar 1000/.. satisfeito(",)
com os resultados, pode devolve,r os produtos.
ACADEMIA + FLUiDO == R$ 99 00
ATeNDaMOS TODO OBRASIL VIA aaDaK A coíllllAll
L.GUE GRÁTIS PARA CENTRAL DE VENDAS

0800 645 4345 BR.INDE.
1 SUPER DIETA
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NA REGIÃO: SINDICATO ESPERA PARTICIPAÇÃO
,

• •

KELLY ERDMANN

� A categoria reivindica
abono salarial de 48%
e volta das serventes
e merendeiras ACT's

}ARAGUÁ DO SUL - As
, �)

escolas estaduais devem parar a
,

partir da próxima semana. E que
oSindicato dos Trabalhadores
em Educação na Rede Pública
de Ensino (Sinte) planeja greve
geral, com participação dos

professores da região do Vale do
Itapocu, para quarta-feira, 26.

De acordo com o secretário

.

do Sinte, Marcelo Serafim, o

objetivo é conseguir a

participação maciça do

professores. Ele explica que são

mais de 30 mil em Santa
Catarina e a paralisação, se

começar, só terá fim quando o

Governo do Estado aceitar as
,

reivindicações da classe.
Os professores querem

equipar seu piso salarial, hoje
, em R$ 409, à do restante do
funcionalismo público,

•

I atualmente estabelecido em R$

900. Segundo Serafim, o Sinte
idealiza um abono inicial de

48,84%, o que faria o piso
alcançar pelo menos os R$ 600.

,

Outro objetivo é acabar com
a terceírização do serviço de
merendeiras e serventes nas

,

escolas estaduais. O secretário'
do Sinte diz que é preciso voltar
ao regime de ACT, ou seja,
contratação temporária. Isto
porque, antes estes

trabalhadores recebiam cerca de
R$ 700 mensais, quase o dobro
do que a média atual.

A greve deve ser iniciada

logo depois da assembléia que
acontece em Florianópolis, na

. quarta-feira. Antes de cogitar a
paralisação geral, o Sindicato
organizou dois outros

movimentos. O mais recente

reuniu duas mil pessoas no

centro da capital do Estado, no
dia 7 de abril. Esta reivindicou
uma audiência com o Governo
de Santa Catarina para discutir
o reajuste solicitado.

Três reuniões foram
realizadas em seguida. Porém, "o
Governo ficou nos enrolando e

disseram que não tem recurso",
salienta Marcelo .Serafim. A

Vandalismo no Museu Histórico
,

causa prejuízos para Fundação
}ARAGUÁ,DO SUL - Apenas

nos primeiros quatro meses de
2006, o Museu Histórico Emílío

,

da Silva, no centro do município,
já sofreu quatro atos seguidos de
vandalismo. O problema maior é
com o totem instalado na fachada

doprédio.
.

De acordo com a diretora da

Fundação Cultural, Natália Petry,
só a reposição das letras arrancadas
e uma nova pintura para retirar as
marcas das pichações, deve custar
cerca de R$ 3 mil. Ela lembra que

este ano, a Fundação reformou o

totem outras três vezes e enquanto
,

não sai a aprovação do orçamento
da empresa que irá fazer a

reposição, oMuseu continua com
asmarcas deixados pelos vândalos.

Para evitar mais problemas,
Natália explica que fez contato

com aPM e solicitou a intensifica

ção do policiamento. Além disso,
ela espera que a possível implan
tação da GuardaMunicipal coíba
atos como este. "Até agora, nunca
foi flagrado ninguém", enfatiza.

Epaqri abre mais Ide 300 novas
,

, vagas e lança concurso público
}ARAGUÁ DO SUL - A Epagri

abriu 369 novas vagas para

preenchimento por meio de
concurso público, marcado para o

próximo dia 28 demaio. Os salários
dos cargos oferecidos variam entre

R$ 540 eR$ 3.893 . Para concorrer
a uma das vagas,é preciso se

inscrever até 17 de maio, no

endereço eletrônico http://
epagri.fepese.u&:.br/ .Ovalorda taxa
de inscrição segue o nível do cargo
pretendido, e fica entre R$ 30, R$
50 e R$ 90. As taxas deverão ser

pagas, após a impressão do boleto
bancário, em qualquer agência
bancária ou posto de auto

atendimento. Quem quiser
participar do concurso na

modahdade Ensino Fundamental,
deve estar apto a desenvolver uma
das seguintes atividades: operário
rural, cozinheiras, motoristas ou

auxiliar administrativo. Para
. aqueles que completaram o Ensino

Médio, existem vagas aos técnicos

em: agropecuária, informática, e

laboratório. Já os profissionais
formados em Agronomia,
Veterinária, Administração,
Ciências Contábeis, Serviço Social,
Pedagogia ouNutrição, concorrem
na modalidade Ensino Superior.
Assim como quem cursou

Aqüicultura, Eng. Florestal, Eng.
Alimentos, Letras/Português,
Jornalismo, Biologia ouCiências da

,

Computação.

,

DANIEL NEVES

Alunos da escolas estaduais da região podem serprejudicados

alegação, explica o secretário, é
que o abono de 48,84% só

poderia vir em 2007, e ainda

assim, com verba proveniente
do Fundef (Fundo de

Manutenção e

Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização
do Magistério).

Para o Sinte, esta atitude é

incoerente. "Como o Estado

,

� ,

nao tem recursos secnou cargos
comissionados, aposentadoria
especial para os policiais e

gastou milhões com uniformes

para os alunos?", interroga
Serafim, Ele também lembra

. . ". -

que a categona vive situaçao
humilhante", já que grande
parte dos professores precisa
complementar sua renda
mensal com.empréstimos,

IPHAN deve aprovar projeto de

restauração na segunda-feira
}ARAGUÁ DO SUL - A

esperada aprovação do projeto
que deve restaurar a antiga:
Estação Ferroviária, para
depois transformá-la em Cen
tro Histórico, deve ser anun

ciada na próxima segunda
feira, 24. A informação é da
diretora da Fundação Cultural,
Natália Petry, que enfatiza a'

importância da obra para o

custar R$ 4 milhões e empresas
jaraguaenses já manifestaram
interesse em doar parte do valor. '

O auxílio pode ser debitado dos

impostos pagos ao governo
federal.

,

O objetivo é transferir para
o Centro Histórico, assim que
restaurado, a Biblioteca Pública,
o Arquivo Histórico e a

Fundação Cultural. Além disso,
o espaço abrigará o Museu do

Expedicionário.
De acordo com Natália

Petry, a administração pública
deixará de gastar R$ 4.500
mensais com a revitalização da

Estação Ferroviária. Isto porque,
o valor é pago todos os meses ao

proprietário do prédio onde
atualmente estão instalados

aqueles setores da Fundação.

. , .

rnumcrpio.

Segundo ela, o IPHAN

(Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico N a

cional) precisa aprovar o

projeto para que, em seguida,
possa ser feita à captação dos
recursos necessários, via Lei de
Incentivo à Cultura, conhe
cida como Rouanet. A

revitalização do prédio vai

DANIEL NEVES

,

="""""''''''';;.,,'..;;; -_,o .1_-_

Natália Petry destaca importância do projeto para Cultura da cidade
•.,.#-

FIM DE SEMANA, 22/23 de abril de 2006 I 1 B

Filho pede ajuda para reformar
telhado da casa onde a mãe vive

JARAGUÁ DO SUL - Uma
casa com problemas na estrutura
do telhado e nos móveis. Uma
mãe com problemas mentais,
várias passagens por clínicas

especializadas, e que já não aceita
o tratamento médico. Esta é

realidade vivida por,Gerson

Stephani, um jovem atualmente

desempregado que deseja contar
com a ajuda da população para
reformar a casa onde a mãe,
Renilda Schwitzky, vive. Ela sofre
de distúrbios psicológicos hámais

de 14 anos e há quatro nega os

remédios recornendados por espe
cialistas.O filho explica queRenilda
ficou abalada com a morte de sua

avó e depois disso, mesmo com
.. - "'.

consecunvas mtemaçoes, so piora.
Para tentar melhorar a si

tuação da mãe, ele quer o auxílio
de pessoas desconhecidas. O

objetivo é conseguir material e
trocar o telhado da casa que,

principalmente nas laterais, está
danificado. "Qualquer ajuda ébem
vinda", diz Gerson. (Kelly Erdmann)

PROGRAMA
De acordo com o diretor do setor de Habitação da Prefeitura, Jair Augusto

,

Alexandre, é provável que o programa "Ajuda de Materiais de Construção"
beneficie Renilda SChwitzky. Ele explica que ainda existem materiais
remanescentes do ano passado. Mesmo não sendo os necessários para a

reforma, a Habitação tentará trocá-los e, assim, auxiliar a mãe de Gerson.
Caso não consigam, ela deverá esperar até a licitação de compra de
materiais para 2006, feita geralmente no mês de setembro.

CESAR JUNKES

Gerson Stephani está desempregado e preocupado com a mãe

"Moda Verde"
A moda verde vem tomando conta das passarelas e do mundo
das imagens. A preocupação com, o meio ambiente vem

crescendo e levando, a prlncíplo. a sociedade consumista
refletir. Ainda não sabemos, se essa reflexão, é
verdadelramente concreta e séria, mas a princípio nos parece
que uma leve conscientização está sendo desenvolvida.
Escrevo sobre esse assunto, pois li essa semana a respeito, e

gostaria de compartilhar com aqueles que nesse momento
estão lendo nossa coluna, e que principalmente estão
interessados na moda verde, e tem consciência ecológica. O

,

tema "eco" vem aparecendo principalmente em conceituadas
revistas de moda, que usualmente não costumam tocar neste
assunto. São revistas de renome mundial, como a Elle
americana, que nesse mês de maio, explora o assunto e traz IIcomo capa e matéria, um, ensaio fotográfico em um cenário

digno de sonhos. Totalmente natural, a produção aconteceu. I
na ilha de Kauai no Havaí, Chamada de a "edição verde", o

volume relaciona e mostra a ecologia em todas as matérias. O
!

, assunto aparece na moda, na gastronomia, nos temas de lazer,
e nas plantas.
Outra marca que também vem trabalhando essa questão, é a

marca de cosméticos Aveda, que recentemente desenvolveu o

projeto Handlags for the Earth, o qual visa arrecar fundos para
. . ,

entidades ambientais de proteção ao planeta. Em parceria com

o Project Alabama, confecção que conta com o trabalho
artesanal de costureiras dos estados americanos do Alabama,
Mississipi e Tennessee, a Aveda desenvolveu cerca de 500
bolsas de mão feitas em 100% algodão, a partir de camisetas
recicladas. Essas peças foram' enviadas a diversas
celebridades. Depois de customizadas e autografadas, as

bolsas serão leiloadas e 1000/0 do total arrecadado serão
,

revertidos a entidade.

Por Daiana Riechel, aluna da VI fase do curso de moda
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ENTREVISTA: COMANDANTE DIZ QUE TIME VAI REAGIR

JULIMAR PIVATTO

Jaraguá do Sul - Depois de um início ruim na Liga
Nacional 2006, o técnico Fernando Ferretti disse que a

.

ordem agora é recuperar a concentração e estrear com
uma boa vitória, neste domingo. A Malwee recebe, às 14h,
a UCS, em sua primeira partida oficial em casa depois de

quase sete meses. Mas, como o regulamento da Liga
Nacional deste ano mudou, o time jaraguaense vai ter de
sediar as partidas no Ginásio do sest. O jogo deste

domingo terá transmissão ao vivo da Rede TV! Confira a

entrevista na íntegra com o treinador.

o Correio do Povo _ O que aconteceu de errado nestes dois

primeiros jogos da Liga Nacional?
Fernando Ferretti '_ O que eu vi é uma equipe teve uma queda
normal de rendimento depois que disputamos em menos de três

meses e meio, três finais. Todas elas muito desgastantes. Primeiro
a final do Paraguai que não foi nada fácil, depois uma Taça Brasil
de sete jogos em oito dias, e ainda toda aquela expectativa não só

de organizar, como também de ganhar o Mundial. Então é normal

que a equipe caia de produção. Ano passado, quando a nossa equipe
foi campeã, ela também perdeu os dois primeiros jogos, em

Erechim e em Horizontina (contra Atlântico e John Deere,
respectivamente). Eu não tenho dúvida que a nossa equipe vai

reagir. Não é momento para sobressalto, nós vamos comt;çar tudo
do zero. Vamos é colocando as coisas no lugar, fazendo a equipe se

concentrar outra vez e vamos chegar aos resultados que dêem a

classificação para a gente na primeira fase e depois na seqüência
da Liga.

,

.... Eu não tenho dúvida que a nossa equipe
vai reagir. Não é momento para sobressalto �

nós vamos começar tudo do zero

CP ., Dá para pensar em superstição com a história se repetindo
,

no início desta competição?
Ferretti _Não tem nada disso. Superstição não faz parte do nosso

•

• LINHA DE, FUNDO

,

Reforços
Serão bem-vindos no Juventus.
O grupo é pequeno e, para evitar
algum tipo de improviso, é
melhor se reforçar. Comenta-se
que a diretoria está negociando
com um goleiro e um meia.
Duas peças importantes, ainda
mais que o reserva de Adilson,
Coli, também é goleiro do time

principal dos juniores.

Será repetição?
Na Série A2 do ano passado, o então técnico do Juventus Itamar
Schulle teve muitos problemas com o ataque tricolor. O time criava
muitas chances de gol, mas não tinha um poder de finalização. Irritado,
em uma partida em Itajaí chegou a machucar a mão ao socar o portão
'do vestiário. Na estréia contra o Metropolitano, uma reprise do ano

passado. O Moleque Travesso chegava com grande perigo, mas
esbarrava nas defesas de Jean ou concluía mal. Será que o Juventus
aindà não achou um artilheiro? Sabiá até criou várias chances, mas,
Leandro Temporin, que deveria ter esta função, esteve muito apagado.

E o horário?
Alguém estaria disposto a acordar
num domingo de manhã para
assistir um jogo da Divisão

.

Especial do Campeonato'
Catarinense? Pois é, o Juventus
vai à Palhoça, no domingo, para
enfrentar o Guarani e a partida
será às 10h da manhã. Murro
estranho este horário. Se for para
não ligar os refletores, ou se o

'

Estádio não possui iluminação,
•

então que se antecipe para às
-:15h. Seria mais sensato para com

,:: OS torcedores.

Quem joga?
Quem entraria no lugar de Fábio

, Lopes? Na quarta-feira foi o
zagueiro Leandro Pereira,' mas
uma das opções pode ser

Pereira. Além dele, Paula Rossi
também pode ser improvisado
na posição, Alex Albert, lateral
direito de origem, foi bem como

volante e tem grandes chances
de ser mantido. Quem precisa
mostrar a que veio é Leandro
Temporin, que não foi nada bem
contra o Metropolãano. E o

Sabiá precisa fazer os gols.

Desfalque
Quem vai desfalcar o Moleque
Travesso neste domingo será o

volante Fábio Lopes. Na partida
de quarta-feira, ele saiu aos 14
minutos do primeiro tempo com

uma lesão no músculo adutor da
coxa direrra, Segundo o

preparador físico Carlos Gamarra,
o jogador deverá ficar afastado
dos gramados de 15 a 20 dias.

trabalho, bem pelo contrário. A coisa tem de ser bern racional,
bem dentro daquilo que tem de ser planejado. Eu acho a queda de
rendimento normal, não vi nada de absurdo nos dois jogos a não

ser o fato que a equipe não jogou bem. Agora é tentar melhorar e
buscar um bom resultado, domingo em casa, contra a UCS.
CP _ Nestas duas derrotas, deu para perceber se algum jogador
está rendendomenos ou precisam de algum reforço?
Ferretti _ A gente não tem que dispensar ninguém. A queda de
rendimento é algo que já vai ser resolvida com a volta à

concentração depois de uma pressão muito grande. O grupo é

esse e se tiver de alterar vai ser para melhor. Embora contratar

alguém não esteja em cogitação. A gente não pode diminuir,
porque é uma Liga extensa e, como comprovado no ano passado,
.um grupo grande e de qualidade faz a diferença.
CP _ A questão de não poder mais jogar no Parque Malwee, por
causa do novo regulamento, atrapalha?
Ferretti _ A gente lamenta porque este lugar vinha sendo nossa

casa desde a primeira Liga. Há uma identidade com a quadra, com
o local, a torcida também está acostumada aqui. Mas a troca de

quadra em si não vai alterar ern nada, até porque um grande time
tem de jogar em qualquer quadra, de qualquer tamanho e isso a

gente tem conseguido, durante todo esse tempo. Então o fato da

gente passar para a quadra do Sesi, que ,é o que vai acontecer neste
primeiro momento e depois para a Arena que vai ser inaugurada,

.

é apenas uma troca de local. Não deve representar nenhuma queda
de rendimento e nenhuma desatenção.

"

.
Telê Santana morre aos 74
anos em Belo Horizonte

BELO HORIZONTE - Morreu
na manhã de ontem, na cidade
de Belo Horizonte, o ex

treinador do São Paulo e da

seleção brasileira de futebol Telê
Santana, 74, devido a' uma

falência múltipla dos órgãos.
Ele estava internado na CTI

(Centro de Terapia Intensiva)
do Hospital Felício Rocha desde
o dia 25 de março, devido a uma

infecção abdominal. A morte

foi causada por falênciamúltipla
dos órgãos, por volta das 11h50,
de acordo com a assessoria de

imprensa do hospital.
Durante a internação, Telê

passou a maior parte do tempo
se.dado e respirando por

aparelhos. Ele teve

complicações na função
respiratória, em virtude de uma

infecção pulmonar detectada no
último dia IO.No último dia 4, o
ex-treinador foi submetido a

uma traqueostomia •

. ....." .

In tervençao cirurgica para
facilitar a respiração.
Trajetória - Nascido em

Itabirito (MG), Telê comandou
o São Paulo quando o time foi

bicampeão mundial, além de ter

jogado no Fluminense, do Rio
de Janeiro. Telê Santana
também foi técnico da Seleção
Brasileira nas Copas do Mundo

Telê Santana foi um personagem
marcante no futebolmundial

de 1982 e 1986.Telê comandou
o time nacional na Copa do

,

Mundo de 1982, na Espanha,
, quando a equipe de Júnior, Zico,
Sócrates, Cerezo e Falcão
acabou eliminada pela Itália,
após derrota por 3 a 2.
Mesmo com o revés, o treinador
manteve seu prestígio e foi
mantido para o Mundial

seguinte, em 1986, no México.
Mas a equipe voltou a fracassar
e acabou eliminada pela França,
nas quartas-de-final, após
perder né).' dispu ta de

pênaltis.Em 1996, o ex

treinador sofreu um derrame, o
que debilitou sua saúde.
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. CP _ [oinville e Intelli são exemplos de clubes que investiram t .;,

,
. �

muito para este ano. Serão eles os grandes adversários na busca jJ
pelo título?

,

I

Ferretti _ Não nessa primeira fase. Dependendo da configuração•

da segunda fase, aí sim podemos dizer que serão os adversários a
_

serem batidos. Eu acho que estas duas equipes são reais candidatos
ao título, junto com a nossa, com Carlos Barbosa, que teve uma l'
excelente largada na primeira fase. E isso deveria preocupar a ,:]1
eles, porque um time tão bem no início de uma Liga tão longa é j; ',i

, ,J "

preocupante, pois pode ter uma queda justamente num momento,
. ,�'

pouco .propicio. Quero que a nossa equipe vá subindo pouco a
IJ ,!I

pouco e pegue um bom ritmo quando estiverlá no fim desta fase, r,
'

já que na próxima fase a Liga vai começar de verdade e serámuito,
"

mais difícil, porque serão seis para classificar dois.
' "

,t!J-

.... A gente não tem que dispensar ninguém. ':�

A queda de rendimento é algo que já vai ser� ',,:

resolvido com a volta à concentração depois- :,1
,

de uma pressão muito grande,
( 'ij

, ,

,

CP _ O jornal Sports, da Espanha, publicou uma matéria
"

questionando a sua conduta frente à Seleção Brasileira. Você viu
'

esta reportagem?
Ferretti _ Eu não consultei nenhum jornal espanhol e me '

''',

, "j
abstenho de comentar este assunto. Eli acho que este assunto

tem de ser encerrado e eu não quero falar sobre ele.
'

"

CP _ Sobre as regras que podem mudar no ano que vem? As
'

\ "

quadras podem passar a ser todas de 40x20, o lateral poderá ser
,_,

cobrado com mão. Como você vê estas mudanças?
'

,

. )
Ferretti _ Sobre mudanças de regras, temos que esperar para ver

se realmente vaimudar. Agora toda vez que o tamanho da quadra "

precisa aumentar e chegar próximo dos 40 metros, é positivo, .:';
pois é a realidade do futsal mundial e não cabe a gente discutir se

"

,
'

é boa ou ruim. Se a Fifa exige que as competições internacionais
"

.' ,[

se)'am disputadas em quadras de 40 metros, é necessário que o
'

jogador brasileiro se adapte a este tipo de quadra. Nós temos que '�
, ,

correr o mais rápido possível para este tipo de modificação. Até J,
,

,

porque isso ajudar o jogador a se posicionar neste tempo e espaço i
1 : I

de quadra. .

r
,

,
"

,
' .

, ,

Corinthians não poupará ninguém ",�
e goleiro Sílvio Luiz estréia hoje •

,I
I

,

,

SÃO PAUlD- Classificado às '

oitavas-de-final da Libertadores
e com o seu rival definido • o

argentino River Plate-, o Corin-
'

thians não poupará ninguém
para a partida contra o São

Caetano, neste sábado, no Pa

caernbu, pela segunda rodada do
Campeonato Brasileiro .. O
treinador Ademar Braga afir

mou,
.

após o treinamento da
manhã de ontem, que colocará a

força máxima em campo,
inclusive a estréia do goleiro
Sílvio Luiz. Somente o lateral

esquerdo Gustavo Nery, ma
chucado, ficará de fora.

"Não vou poupar ninguém.
Todos estão prontos para jogar
amanhã (hoje) e o Sílvio fará sua.
estréia", disse Braga, que foi
bombardeado por perguntas com

relação ao confronto com a

equipe argentina pela Liberta
dores. O técnico revelou que já '

conhece bastante sobre o River'
Plate. "Temos que tomar cuidado
comoMontenegro, como Farias.

,

Conheço muito deles. E um

grande time". Uma mostra do

espírito e da força de vontade que
o Corinthians quer mostrar no

confronto com o time de Buenos
Aires veio na declaração que o

volanteMascherano, ex-jogador
do River Plate, fez para Ademar

Braga. "Elemedissequetemmuito -.
mais vontade de ganhar do River :,'

do que todo mundo aqui no ;,
Corinthians,OTevez era do Boca
e também quer muito ganhar ,',

deles", contou o treinador. "

Para enfrentar o antigo rival, " ,

o atacante argentino sabe que será :.'

preciso ter muito respeito. 'I,

"Sempre torci pelo Boca e é um '

gosto-especial enfrentá-los. O "{

River é grande na Argentina e .,

temos que ter respeito. Assim ':

como eles irão nos respeitar.' ;',
Tomará que seja um jogo "

tranqüilo", afirmou Tevez, que não
quer se esquecer doBrasileirão. "Se
formos eliminados na Liberta

dores, só nos restará o earn

peonato local. Por isso, temos que : ':
,

ir bem nos dois torneios".
D'VULGAÇAO 'I

, ,

, .
,

,

,.

ArgentinoTevez diz que equipe tem
que ir bem nos dois campeonatos
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: CRACK: UM DESTRUIDOR DE VIDAS
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., CARLOS BRANDÃO
- __-------------------

� Il' Jovens são o

.; principal alvo dos
i'i! traficantes e as

:11 maiores vítimas

}ARAGUÁ DO SUL - O tráfico
i:' de drogas faz cada vezmais vítimas
� ,j Vale do Itapocu.E o principal'
:� alvo são os jovens. A facilidade

'.,: para encontrar os entorpecentes
. e o valor mais acessível,
:, principalmente do crack, tomam

, o. A •

'[j O consumo e suas consequencias,
., rotina nos setores policiais e de
·.i assistência social da região. "Com

. certeza o crack é a droga da vez,
" pelo seu preço baixo e efeito
", monstruoso. São jovens demenos'
"J de 15 anos viciados e fazendo de

tudo para conseguir a droga",
; relata a presidente do Conselho

.1 Tutelar de Jaraguá do Sul, Maria
'; Dolores Schadeck. E de tudo nesse
) caso, não é força de expressão.

•

Furtos, roubos, prostituição e o

,'j próprio tráfico, atuando como

;. aliciadores e mulas, estão

. '; incluídos nesse tudo. Maria
" ressalta que a desintegração da

fmu1ia é um dos maiores fatores
r

,: de influência para esta situação.
;. "Onde falta a família, entra o

" traficante", constata Maria
.; Dolores, sem disfarçar a tristeza

.i; diante do quadro atual. Durante
. todo o ano de 2005, foram
:'; apreendidas 1.338 pedras de crack.
:: Só nos primeiros meses de 2006,
:: já foram apreendidas mais de 400
': pedras. Na rua uma pedra custa

, entre R$ 10 e R$ 15. Segundo a

': polícia, um viciado chega a

, consumir até quatro pedras por
;, dia.

Segundo a presidente do
Conselho,Tutelar de Jaraguá do
Sui,MariaDolores Schadeck, são
registrados mensalmente 300
ocorrências naquela entidade,

I sendo que 15% tem envolvimen
.' to direto com drogas. "Todo tipo
"/ de droga, inclusive as lícitas, como
,

.

'iálcool", diz. A profissional, que é

formada em assistência social e
" exerce também o cargo de vice

, presidente . estadual dos
Conselhos Tutelares, destaca que
a ausência familiar é um dos

principais fatores de os jovens se

envolverem com as drogas. "O
jovem, na realidade, é uma vítima
da desestrutura familiar. Pais

..
,

< separados, pais que não se

importam com os filhos, pais até

mesmo que rejeitam seus filhos,
,

oportunizam aos traficantes esse

tipo de conquista", conta Maria.
O tráfico de drogas é, com certeza,
uma das organizações mais bem
estruturadas e ricas do inundo e

ernjaraguá do Sul não é diferente.
Os integrantes do Conselho
Tutelar se deparam, cons-

tantemente, com várias situações
que parecem saídas de roteiros de
filmes B. Tem história de uma

garota, por exemplo, que aos 15

•

• ••

anos está se prostituindo para
manter o vício em crack. Mesmo
com saúde debilitada pelo uso

intenso do entorpecente, ela sai

para vender o corpo. A mãe não

• FOTOS CESAR JUNKES

. .. "

quer ameruna em casa, pois esta ja
furtou e causou vários problemas
à família.

"Os jovens estão começando
a usar drogas cada vez mais cedo.
Temos aqui registro de casos

envolvendo crianças de 10 anos.
,

E importante a vigiar o

comportamento e as companhias
dos nossos filhos. Temos que ser

mais organizados que o crime. O

perigo pode estar onde menos

esperamos", destaca a presidente
do Conselho Tutelar. As
conselheiras exernplificam o

drama dos pais que tem um filho

viciado, através do relato da rotina
de um destes. "Ele é um homem
de classe média alta, que caminha
todas as noites pelo centro da
cidade àprocurado filho.Nãopara
saber se está usando drogas, pois
isso com certeza ele está, mas sim
para saber se está vivo. Esse é o

drama de quem deixa o filho à

mercê dos traficantes", finaliza .

Vestígios do uso da droga são deixados na Estação Ferroviária

I

.

r�" C (I

I

.�', ..

•

'; ..•. , ... ;:.: .. :, ..
,

Apreensões de pedras de crack crescem na região e preocupam autoridades

CRACK, UM ESTOURO NA VIDA DE QUEM USA
O crack não é uma droga nova, mas uma nova via de administração da cocaína. Isto faz diferença quanto a

rapidez de ação e por motivos operacionais, pois seu baixo custo torna-a atraente para o consumo. No

começo .dos anos 80 a pasta de coca foi transformada numa forma nova chamada base livre, que permite a

volatilização (transformação em vapor) da cocaína, permitindo com que a cocaína pudesse ser fumada. A
cocaína inalada em pó é uma apresentação sólida que se disolve na mucosa nasal antes de ser absorvida.
Os vapores do crack vão para os pulmões e são transportados para a corrente sanguínea mais rapidamente
conferindo maior rapidez de sensação psicotrópica. O nome crack é derivado do ruído característico que é
produzido pelas pedras quando estão sendo decompostas. pelo fumo.
O crack é considerado uma jogada de marketing, por ser barato alcança classes econõmicas antes não atingidas
pelo alto custo da cocaína em pó. O crack age por menos tempo do que a cocaína inalada, mas como inicia murro
mais rapidamente e mais intensamente que a cocaína 'há uma espécie de compensação psicológica pelo efetio. O
crack é mais barato porque há pouca quantidade de cocaína nas pedras. O tempo para início de ação do crack é de

aproximadamente 10 segundos e o tempo de duração, 5 minutos. Gera euforia e excitação; respiração. e batimentos
cardíacos acelerados, seguido de depressão, delírio e "fissura" por novas doses.
Cinco a sete vezes mais potente do que a cocaína, o crack é também mais cruel e mortífero do que ela. Possui um

poder avassalador para desestruturar a personalidade, agindo em prazo murro curto e criando enorme dependência
psicológica. Segundo pesquisa do Conselho Nacional de Psiquiatria, a droga mata 20% aos usuários em menos de
cinco anos. Há risco de hemorragia cerebral, fissura, alucinações, delírios, convulsão, infarto agudo e morte.
O pulmão se fragmenta. Problemas respiratórios como congestão nasal, tosse insistente e expectoração de
mucos negros indicam os danos sofridos.

.

Dores de cabeça, tonturas e desmaios, tremores, magreza, transpiração, palidez e nervosismo atormentam o craqueiro.
Outros sinais importantes são euforia, desinibição, agrração psicomotora, taquicardia, dilatação das pupilas, aumento de
pressão arterial e transpiração intensa. São comuns queimaduras nos lábios, na língua e no rosto pela proximidade da
chama do isqueiro no cachimbo, no qual a pedra é fumada. O crack induz a abortos e nascimentos prematuros. Os

. bebês sobreviventes apresentam cérebro menor e choram de dor'quando tocados ou expostos à luz. Demoram mais

para falar, andar e ir ao .banheiro sozinhos e têm imensa d�iculdade de aprendizado.\

O CAMINHO DA DROGA NO ORGANISMO
Do cachimbo ao cérebro
1. o crack é queimado e sua fumaça aspirada passa pelos alvéolos pulmonares
2. Via alvéolos o crack cai na circulação e atinge o cérebro
3. No sistema nervoso central, a droga age diretamente sobre os neurônios. O crack bloqueia a recaptura do
neurotransmissor dopamina, mantendo a substância química por mais tempo nos espaços sinápticos. Com

•

isso as atividades motoras e sensoriais são superestimuladas. A droga aumenta a pressão arterial e a

frequência cardíaca. Há risco de convulsão, infarto e derrame cerebral
4. O crack é distribuído pela organismo por meio da circulação sanguínea
5. No fígado, ele é metabolizado
6. A droga é eliminada pela urina

•

� .

AÇAO NO SISTEMA NERVOSO
Em uma pessoa normal, os impulsos nervosos são convertidos em neurotransmissores, como a dopamha
(1), e liberados nos espaços sinápticos. Uma vez passada a informação, a ,substância é recapturada (2). Nos
usuários de crack, esse mecanismo encontra-se alterado.

'

A droga (3) subverte o mecanismo natural de recaptação da substância nas fendas sinápticas. Bloqueado
.esse processo, ocorre uma concentração anormal de dopamina na fenda (4), superestimulando os

receptores musculares - daí a sensação de euforia e poder provocada pela droga. A alegria, entretanto, dura
.

pouco. Os receptores ajustam-se às necessidades do sistema nervoso. Ao perceber que existem
demasiados receptores na sinapse, eles são reduzidos. Com isso as sinapses tornam-se lentas,

•

comprometendo as atividades cerebrais e corporais.

•
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"Cracolândia" é movimentada
,

-,
"

� -

e garantindo uma pena leva, ou ��
"'
..

mesmo, pena nenhuma se for �-:
menor de idade", diz -o PM. A

•

reportagem de O Correio do
Povo conferiu de perto como ��I_"
funciona o trabalho destes '.

}ARAGUÁ DO SUL - A
cidade já tem até sua

"cracolândia", cujo ponto
central fica na praça ao lado do
terminal urbano. O entorno,
com destaque para os fundos da

estação ferroviária, também é
.

ponto de tráfico e uso de drogas,
principalmente, o crack. Numa
rápida passagempelos fundos da
estação - hoje um prédio
abandonado e àmercê do crime
e vandalismo - a equipe de O
Correio do Povo registrou
vários indícios de que o local é

,

intensamente utilizado para
consumo de crack, como várias
latas de refrigerante e cerveja

.

amassadas nomeio, sinal de que
foram utilizadas para a queima
do entorpecente. Quando a

equipe de reportagem estava no

local, uma dupla de usuários

. apareceu e, sem se preocupar
com a presença dos jornalistas e

a câmara fotográfica, "queimou"
e "fumou" o crack.

Segundo investigação do

serviço reservado da PM,
denominado P2, o tráfico de
crack em Jaraguá do Sul cresce
anualmente' ''As apreensões
que estamos fazendo estão cada
vezmaiores e os traficantes cada
vez mais jovens", relata um dos

integrantes do P2. O crack por
ser uma droga de alto poder.
alucinógeno, preço baixo e

pouco volume é o preferido dos
traficantes. "Eles fazem o

trabalho de formiguinha. Cada
traficante não anda COIn mais

de três ou quatro pedras, que
acaba caracterizando apenas uso

c

"formiguinhas" -.A usuária, urna ;:.'

garota de programa que atua na

área central da cidade, estava em .

frente ao shopping. Fez uma '-'Of
..

( .....

ligação do orelhão e rapidamente ._

_. I:)

apareceu uma mulher, estatura
média, pelemorena, cabelo preto, I),.

(, . . \

de bicicleta e fez a entrega do .:»

crack. A garota de programa ;;:?,

pagou e, rapidamente, foi junto i�":J
com outro rapaz para traz da ir:
estação ferroviária para fazer uso
da droga. "Este tipo de tráfico é í)�
o mais difícil de combater, pois ""

, .

esta em constante movimento

e pela pouca quantidade dê

droga que porta, fica difícil de
ser caracterizado desta forma", �1 8
afirma o policial.militar, que ., ,�

-

'
. ...,

juntamente com toda equipe de �.:"
_ J

P2 e policiais civis da região,
tem trabalhando intensamente

.. ..'

•

.
-

-4' ,.;

�,
;
...

. .,

para coibir o crime.
.

: ' ::1
O comissário de polícia. ";1

civil Adilson Macário de
.
'.
-

,.
, J_

Oliveira Júnior, coordenador ,
( ,�)

regional de Polícia Cornu-
�, J.J

ni tár ia, vice-presidente do ,
��J

Comeu (Conselho Municipal '

«,b
de Entorpecentes) e dos Conseg
(Conselhos de Comunitários
de Segurança do Vale do Itacu),

..:

destaca que o melhor caminho .��
para combater o tráfico de �

•••

drogas é a comunicação in-
<

trafamiliar. "Uma boa conversa .�.
Ó, .�

diz o
,',

, �.r (
resolve muita coisa",
policial.

"

• OCORRENCIAS POLICIAIS

Embriagues
. Na madrugada de ontem, L.A.F. foi detido, na Rua Luiz
Bortolino - Bairro Jaraçuá Esquerdo, por dirigir alcoolizado.
O teste do bafômetro indicou 1.32mg/1 de álcool,
comprovando o estado de embriagues.

Incêndio
A casa de A.K. foi destruída por
uma incêndio, supostamente
causado por curto circuito, na
manhã do dia 20. O incidente
ocorreu na Rua Ribeirão Grande
do Norte, nas proximidades da
Unerj. A.K. perdeu seus

documentos pessoais, móveis,
utensílios domésticos e roupas.

Ameaça
Na quinta-feira, 20, E.P.
relatou aos comissários
de plantão da Delegacia
de Jaraguá que foi

ameaçado de morte

pelo vizinho, A.D., 39
anos. O fato aconteceu
na Rua Johan Bruch -

Bairro Rio Cerro II, às
•

1'9h.

Ameaça
Na noite do dia 20, por volta das
21 h, D.A.W. compareceu à

Delegacia de Jaraguá para
registrar boletim de ocorrência
porque foi ameaçado por seu
vizinho. Ele comentou que não foi

•

a primeira vez que o fato
aconteceu.

- Furto
L.Z. comunicou à

Delegacia de Polícia de
Jaraguá que seu

,

aparelho de celular LG,
modelo 2233, foi furtado
na tarde do dia 20, por
volta das 14h, no trecho

•

que liga os municfpios
. de Jaraguá e

.
Guaramirim.

•

Furto
Uma residência, localizada na Rua
Antonio Ribeiro - Bairro Ilha da

Figueira, foi furtada no final da
tarde do dia 20. De acordo com o

proprietário, J.A.N., ele chegou em

casa por volta das 18h30min e

encontrou a porta da frente'
.

arrombada. Do interior, foram
furtados um aparelho de som e

uma bicicleta.

Calúnia
R.L. registrou boletim de
ocorrência de calúnia e

difamação na Delegacia
de Jaraguá, no dia 18.
Ele informou que foi
agredido verbalmente
por R.M.

___.-._'.'

,

•

•

,
,
I

.
'
•

. .

I

:: '

,

,
·

•
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' ��ADIADO

O novo filme do ator e

diretor Mel Gibson,
Apocalypto, estréia em

dezembro, e não em

agosto, como estava

programado inicialmente.
De acordo com a revista
especializada Premiere, o
adiamento do lançamento
foi devido às condições
climáticas da zona de
Veracruz, no México, onde
o longa está sendo rodado.
Na região onde estão sendo

,

feitas as tomadas, no verão
são fortes e intensas as

chuvas e o calor da região.

��PROPOSTA
Mel Lisboa

��MENOS
SEXY

� � BRINCADEIRA
Latino se sentiu ofendido
com uma brincadeira feita

por João Gordo, em seu

programa exibido pela MTV,
e entrou com uma ação de

indenização por danos
morais. No entanto, o juiz
Maurício Chaves de Souza
Lima, da 45a Vara Cível do
Rio de Janeiro, entendeu
que Latino não teve sua

honra e imagem afetada por
João Gordo ter feito
desenhos na tatuagem com

a imagem do cantor na

perna de sua ex-mulher, a
cantora Kelly Key.

" esclarece que não'
, Surpreendentement recebeu qualquer
e, Brad Pitt foi aleito convite para viver no
pelo jornal13oston' cinema o papel-título
Phoenix um dos, de Bruna Surflstinha,
100 homens menos ex-garota de programa,
atraentes do, cuja biografia tornou-se um

my�do. O jornal,:, ' fenômeno de vendas, com o

justifica seu voto na título de Q Doce Veneno do
{daclar�ção de, .,

>,' Escorpião. A atriz observa que,
: algtln� tablóide's'],:;' té o de sabe rod ção do
.,', ','.i", ae n ,ap u
: 'que, revelaram

"

: �'h '; , filme ainda está em fase

,.�h���to.s bem pOU��',;l inicial. Mas, não
: hlglenlcos de Brad:;' esconde que
como, por exemplo, ,.

aceitaria o
não tomar banho desafio.
todos os dias.

•

redacao@jornalcorreiodopovo.com,br

,

Leitores que aniversariam

22/4
•

Rogério Krawulski
Henry Muller
Sebastião L. Nau
José Victor Papp
Camila Grah

I

André O. Zocatelli
Zilda I. O. Guinther
Douglas I. Wilker

Felipe Voigt
Jonathan Salomão
Nathali L. Lipinsky
Anderson A. Ranch
Wilson Eggert
Rosa M. S. Neckel

23/4
Jean de S. Simm
Luana C. Gaspar
Deneir A. Marinoso
limar Siwerdt
Lisiane M. de Souza
Tânia Bertoldi
Gabriela Bertoldi
Lauro Pelling
Luiz C. R. Chagas
Brenda R. da Silva
Francine S. Junkes
Waltraudt Gonçalves
Bernadete A. T. Güths
Deise Prlscila Delagnolo
Hildegardt H. H. Hack
Romário V. de Miranda

,

Isolde Petri

,

• PARABENS!

o diretor da Proma, empresa responsável pelas obras da Arena, Paulo Obenaus, a esposa Scheila e as belas filhas Caroline e Tatiane na Scar
•

Jantar típico
O Circulo-Italiano de Jaraguá do Sul, realiza na próxima sexta-feira, dia 28 de
abril, o tradicional jantar típico. O evento tem inicio às 20h na Sede Social, Rua

,

dos Imigrantes Italianos, 33 - próxima a Comunidade Nossa Senhora Rainha da
f"�

Paz. Os ingressos podem ser reservados antecipadamente, ao preço de R$ 12,50
'por pessoa, através do telefone 3370 8636.

Festilha
Acontece até o domingo, em São Francisco do

Sul, a 18° Festilha - Festa das Tradições da Ilha
no Centro Histórico da cidade. As atrações
principais são Banda Mel, Negritude Junior, The
Fevers. Para o encerramento da festa, no
domingo, a animação fica por conta de Moacir
Franco que se apresenta às 20h.Na Studio

O vice-prefeito de Guaramirim, José Joaquim Fernandes, o Zezinho do PP, é o
convidado de hoje do programa Studio Atualidades Entrevistas. O programa é

apresentado por Albino Flores e vai ao ar das 7:30h às 8h, na Studio FM (99,1).
Zezinho vai falar sobre sua interinidade no cargo de prefeito, sua intenção de
ser candidato a sucessão do prefeito Mário Sérgio Peixer (PFL), realizações-e

.

metas da administração municipal, eleições deste ano e também sobre sua

empresa, o Frigorífico São Pedro .:

União
Camila Bogo Gonçalves e Carlos Henrique
Iguario casam hoje às 20h na Igreja Nossa
senhora do Rosário no Rio Molha. Os

,

convidados serão recepcionados na sede da
AABB. \'

II HORÓSCOPO
, ,

4Aries 20/3 a 20/4
O momento é perfeito para abrir os braços e se

conectar com as pessoas. Ligue pro seu amor,
mande um e-mail para o seu primo, para aquele
velho amigo que mora em outro estado ou país.
Não deve ser difícil encontrar alguém que anda
sumido. Você tem muitos recursos à sua

disposição e seria uma pena desperdiçá-los.
Faça contato.

•

4Libra 23/9 a 22/10 4Capricórnio 22/12 a 21/1
,

Luz, câmera, ação, impulso, arranque, start: é
a hora e a vez. Pode chamar do que quiser,
desde que ligue seu motor e parta em direção a

novidades. Não dá para estacionar no tempo e

deixar que ervas daninhas, poeira e teias de
aranha se grudem dos seus projetos mais

'

caros. Você, mais do que ninguém, sabe o
,

custo dos seus esforços, não é?

4Câncer 21/6 a 21/7
Seu ritmo tranqüilo deu lugar à maior ligadeira?
,

E isso aí, caranguejos também têm seus dias
de pé na estrada e pernas pra que te quero.
Aproveite essa energia toda e gaste a sola do

sapato atrás daquele alguém que deixou o

melhor do papo pra outra hora ... Estão

pensando que podem cutucar você e depois
largá-lo sozinho no meio da praia?!

Impossível que você esteja sem Idéia do que
fazer hoje ... Embale seus pratinhos, sacuda a

letargia. Esqueceu que está devendo visitas pra
não sei quantos amigos? Tem gente saudosa de

.

você. Telepatia é legal, telefone ajuda, mas
ainda não é o suficiente para encurtar
distâncias: nada substitui a força secreta de sua

,

presença.

4LeãQ 22/7 a 22/8
Explore algo novo com seu amor ou com

amigos. .Iudo convida à socialização e ao

compartilhar. Sua espontaneidade e alegria
contagiante são a chave para abrir um mundo

. de diversões e romances em potencial. Afague
seu coração, eleve sua auto-estima, tá
liberado. Qual é o próximo item daquela sua

lista de coisas que sempre quis fazer?

4Escorpião 23/10 a 21/11
Quando a consciência começar a apertar nos
calos, reclamar disso e daquilo, hay que con

ferir o diário de bordo interno. Vai que o barco
tomou rumo ao norte e não pro sul, ou descam
bou por uma rota aleatória? Assuma o leme e

comande a situação. Um escorpiano atento e

precavido sempre acaba por vencer, mesmo

quando o horizonte parece meio nebuloso.

4Aquál:io 21/1 a 18/2
As estrelas românticas, aquelas dos
relacionamentos, já terão invadido sua casa

quando você acordar, portanto é melhor
transferir a reuniãozinha «om os amigos para
outro momento. A não ser, é claro, com certo

amigo em particular... Abra logo os trabalhos,
frater aquariano, não perca nem um precioso
minuto do astral deste dia.

4 Touro 21/4 a 20/5
Que carinha é essa? Ah, mais uma vez não
entenderam o que você quer... Não perca o

embalo, continue seu passeio pelo campo. Se
parece que vai chover no seu piquenique, há
muitas alternativas interessantes a explorar
entre quatro paredes. Você é mestre em

assuntos privados. Dê um desconto à falta de

jeito (ou de visão) alheia e abra a sessão.

4Sagitário 22/11 a 21/12
No maior pique pra cair na festa e deixar as

preocupações pra trás? Seu encanto natural
está em plena forma e encontrar companhia
para acompanhá-lo não vai ser problema. Mas
pode ser que você precise dividir sua atenção
com o pessoal de casa, que anda requisitando
a sua presença. Até que é um preço justo a

pagar por ser tão popular, não?

4Virgem 23/8 a 22/9 .

Explorações e descobrimentos são para os

aventureiros, é? Ah, você gosta do seu

conforto e de se manter dentro de um risco
saudável. .. Hoje não, amigo Virgo: ponha a

preguiça e os velhos julgamentos de lado e

adicione um tempero novo ao seu relaciona
mento. Viajar por lugares exóticos, criar
mundos de fantasia, o que for: está valendo!

aPelxes 19/2 a 19/3
Como você é um ser que transita pelo aquático
reino de reflexos e flutuações, fique ligado,
pois é fácil se auto-iludir. Ainda mais se você
escolhe os fatos que justificam suas hipóteses.
Admita seus vacilos enquanto dá tempo de

. fazer alguma coisa. Quem sabe você volta lá,
bate naquela porta e ... Use a criatividade para

, objetivos mais positivos .

4Gêmeos 21/5 a 20/6
Marcou com os amigos no lugar de sempre?
Não deixe o pessoal esperando, não se atrase.
O pessoal anda louco pra ouvir suas novas

peripécias. Você é um grande contador de
histórias e precisa partilhar seu poder de
fabulação, passar adiante a mensagem, decifrar
os códigos, filosofar sobre o viver. Sim,
importantes funções. Compareça, geminiano!

•

-

O CORREIO DO POVO

II NOVELAS
> GLOBO -i8H

Sinhá moça
José Coutinho confessa ao pai que
está muito interessado em Adelaide.
Frei José fala para Sinhá Moça que ela
não pode se apaixonar por Dimas, mas
não revela o motivo. Sinhá Moça acha
que o pároco está se referindo ao fato
do rapaz ser o Irmão do Quilombo e

garante que ele não precisa se

preocupar. O Barão manda Dimas
tornar tuidado com o que fala dali em
diante. Ele pede desculpas e garante'
que não foi sua intenção ofendê-lo.
Juliana fica espantada com a atitude de
Dimas, mas ele explica que saberá

esperar o momento certo. O Barão
acha que conhece Dimas de algum
lugar. Dimas avisa Mário e os amigos
que eles têm uma nova tarefa pela
frente. .

� GLOBO -i9H

Bang Bang

"
.

,

, Reapresentação do último capítulo.

> GLOBO - 2íH

Belíssima
Júlia começa a chorar. Vitória não sabe
o que dizer a Júlia e apenas chora
também. Cemil conta para Mônica que
encontrou Alberto em frente à escola'
de Toninha. Bento faz de tudo para
parecer um homem importante. Mary
acha Bento meio estranho, mas Guida
não desconfia de nada. Pascoal vê
Vitória chorando descontrolada e se

,

preocupa. Júlia pede que Erica lhe diga
qualquer coisa Que possa íncrímnar

,

André. Erica afirma que André sempre
recebe ordens de alguém com quem
fala no telefone. Júlia afirma para Nikos

que Vitória a traiu porque se apaixonou
por André. O detetive Que Julia
contratou para investigar a vida de
André revela que conseguiu uma

informação. Nikos exige que André lhe
, diga como convenceu Vitória a trair
Júlla.

� SST - 18h30

Rebelde

,

,

A professora Julía.lnslnua para o novo

,
diretor que entre-Sol e Gonçalo existe

algo mais do que uma relação entre
aluna e professor. Lupita se surpreende

.

Quando Lola a cumprimenta
efusivamente. O diretor surpreende Sol
se insinuando para o professor
Gonçalo. Ele comenta com Gonçalo
sobre os rumores de seu caso com Sol
e deixa claro que se ficar comprovado
seu envolvimento com a aluna o

mandará para? cadela. Diego se joga
na piscina, finge estar desmaiado com

a intenção que a professora Fátima
faça ressração boca a boca.

> RECORD - 19h15

Prova de Amor
Luísa diz para Felipe que ele foi
acusado de ser o mandante do crime
de Marco. Felipe pergunta se será
preso. Joãozinho brinca com

Mequetrefe e Inocência. Elza tem um
.•

surto e acha Que Lapa é um
lobisomem. Tit, Dudu e Nininha ouvem

,

os gritos de Elza, Daniel diz para Gibi
que vai ajudar os que precisam na

prisão. Casca-Grossa se aproxima de
Daniel e diz que ele tem de ajudá-lo a

sair da cadeira ou será o décimo risco

(a décima pessoa Que ele mata). Daniel
diz para Casca que não vai ajudá-lo,
Casca fica com raiva e parte para cima
de Daniel.

� RECORD - 21 h

A Escrava Isaura
o Sargento continua a bater em
Leôncio. Todos se arrumam para o

casamento de Miguel. Tomásia visita
Diogo na cadeia e discute com

Leôncio. Martinho e Francisco
planejam libertar Leôncio. Serafina
recebe carta de Violeta. Helena pede
para Sebastião levá-Ia para visitar
Diogo. Serafina decide fechar o bordel.
Todos chegam para o casamento.
Malvina chega com Helena e Sebastião
na cadeia, mas desiste quando sabe

que Leôncio está preso. Leôncio
enfrenta Sebastião e Helena.
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