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Parabéns e um étimo DIA
DO TRABALHO aos

nossos colaboradores,
fornecedores, clientes e a

todos que procuram vencer

os desafios do dia-a-dia
com dignidade,

competência, presença de

espírito e força de vontade.
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4 I PRESSÃO

Conselheiros cobram solução
para loteamento industrial
O impasse envolvendo o loteamento industrial de Guara
mirim está causando prejuízos ao município. O presiden
te da Aciag, Orlando Satler, disse que empresas estão dei
xando a cidade e que outras estão desistindo de se instalar.
A área foi comprada pela Prefeitura há quatro anos, por
cerca de R$ 480mil, mas o projeto ficou só na promessa.

1 B I AIDS NA MIRA

Igreja revê'posicionàmento
.

,

.

sobre o uso de preservativo

28 I JUVENTUS

Juventus busca reabilitação
contra o Lages fora de casa

•

Luís Ribas assume comando
,

do Executivo de Schroeder
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• EDITORIAL

,

Escalado como relator da nova
lei eleitoral, aprovada pelo Senado
na semana passada, oministro José
Gerardo Grossi, do Tribunal

'

Superior Eleitoral, deve posicionar-
'

se contrário à limitação da

propaganda eleitoral e à divulgação
de pesquisas de intenção de voto

i 15 dias antes das eleições. O
ministro disse que tem lido o

projeto, pensado e trocado idéias,
mas que é preciso aguardar pela

ano das eleições. Considera,
apenas, que podem vigorar já na

eleição deste ano os artigos da lei

que tratam da gestão dos recursos

de campanha. Enfim, o assunto é

complexo em suas várias inter-

ministro entende que não será

proibindo tomadas externas,

imagens de arquivo e showmícios

que se vai evitar os abusos na eleição.
"Seria o mesmo que dizer

queimando todas as camas do
mundo que o adultério desa

parecerá", exemplifíca, Acrescenta '

que, de resto, a Constituição
consagra o "direito à liberdade de

expressão',', sem fazer distinção
entre a publicidade comercial e a

.... "Seria o mesmo que mandar queimar
todas as camas do mundo pensando que
o adultério desaparecerá ��

,

sanção do projeto. Opina que em

., todos os pontos em que essa lei

I
interfere na propaganda eleitoral e

, na divulgação de pesquisas, ela fere
: a Constituição: Assim, a pre

! valecer a posição do relator, o TSE
: pode considerar inconstitucionais,
, por exemplo, a proibição de

: divulgação de pesquisas de opinião
15 dias antes da eleição, de,
showmícios e outdoors e de

,

exibição de cenas externas nos

programas eleitorais de TV. O

• FRASE

,

I
r
,

-

!

A federaçào
, calamitosa

: No decorrer da semana, li nos

jornais o lamento do presidente da

Aurora, José Zeferino Pedroza: "o

surgimento de um novo foco de felYre
aftosa no Mato Grosso do Sul pode
adiara decisão daRússia de retomar as
importações de came suína do Brasil".

Li, também, notícia segundo a

qual "o secretário nacional de Defesa
Sanitária, GabrielMaciel, doMinistério
da Agricultura, garantiu que cerca de
R$ 8milhões serão encaminhadospara
o combate à febre aftosa,no Mato
Grosso do Sul J', onde foi detectado
outro foco de conraminaçâo, um
"foco dentro do foco".

Não é' possível que Santa

Catarina, responsável por 46% das

exportações brasileiras de cames de
suínos e 290/0 das carnes de aves,

continue sendo penalizada pelo que
ocorre em outros estados!

Não é possível que, enquanto
lutamos para conquistar o estágio
superior de reconhecimento

internacional, por parte
,

Organização Mundial de Saúde
Animal - OlE, da condição

. catarinense de área livre de aftosa
sem vacinação, continuemos

sofrendo por faltas alheias.
Não é possível que os bons

continuem pagando pelos
pecadores!

Nós temos feito a nossa parte.
Temos investido vultosos recursos

,

propaganda eleitoral. Em relação à

proibição de pesquisas, o ministro
relator lembra decisão de 1988, do
TSE, proibindo (a divulgação de

pesquisas 30 dias antes das eleições.
Afora o aspecto constitucional,
Grossi receia que as limitações
impostas à propaganda e às

pesquisas ferem taIBbém o prin
cípio constitucional da ante

rioridade no artigo 16 da

Constítuição, que proíbemudanças
nas regras eleitorais a menos de um

•

o governador
licenciado
Luiz Henrique

escreve aos

sábados
.'

na consolidação do nosso status
sanitário. Em novembro de 2005,
chegamos a contar até com o 14°
Regimento de Cavalaria
Mecanizada do Exército, nas ações
de controle da febre aftosa na

fronteira do estado com a

Argentina. Mobilizamos uma

legião de servidores da ClDASC e

da EPAGRI, da Polícia Militar e da
'Civil. Foram envolvidos 185

,

médicos veterinários e 250

barreiristas, auxiliares, que
travaram uma verdadeira guerra
nos 2.300 quilômetros de fronteira
com nossos vizinhos.

Mas de que adianta isso se, em

territórios vizinhos a sanidade
animal não tem sido prioridade? De
que adianta todo o nosso esforço se

as decisões estratégicas dependem
daUnião, que, distante, burocrática,

,

lenta e insensível, tarda e, via de

regra, falha?
A boa notícia da semana nessa

área ,foi o pronunciamento do
senador Pedro Simon no plenário
do Senado, na quarta-feira, dia em

.

que milhares de prefeitos de todo o

Brasil foram a Brasília esmolar um

plio aumento de 1% dos recursos

do Fundo de Participação des

Municípios. Veemente, duro e

contundente, assim se exprimiu o'

combativo parlamentar gaúcho:
"Aúnica expressão real, concreta e física

-

pretaçoes e serve, por enquanto,
para inibir a antecipação de

campanhas abertas fora do período
eleitoral, que já ocorrem sob vários
disfarces e sem prestação de contas.
Em Santa Catarina, por exemplo,
não se sabe de onde vem o

dinheiro que subsidia as andanças
de Luiz Henrique da Silveira,
Raimundo Colombo, Leonel

Pavan, Esperidião Amin e José
Fritsch pelo Estado e fora dele. O

ex-governador Anthony Garoti
nho está pagando caro por isso,
quando a coordenação de sua cam
panha não se importou nenhum
um pouco em verificar quem

-

estava doando a grana. E de se

imaginar que, em terras catarinen

ses, também já exista semelhante

preocupação da esfera Judiciário e

do Ministério Público. Afinal, é à

lisura de atos que os cinco

pretendentes á chefia do Executivo
estadual mais se referem.

é o municíPio. O Estado e a União são

arranjos jurídicos. Ou nós fazemos o

novo Pacto Federativo, ou nós fazemos
um movimento republicano nessa

nação, ou eu,não sei qual será o

caminho".
Como não canso de repetir,

quando aposta na redução dos
tributos compartilhados e

'centraliza a arrecadação das

contribuições sociais, que não são

repassadas a governadores e

, prefeitos, o governo federal fere de
morte a federação..

O aumento da arrecadação
está concentrado nos cofres da

União, mas quem tem a

responsabilidade de manter a

polícia, a saúde e a educação
funcionando são os governos
estaduais e municipais. Entre
janeiro e junho de 2004, a União
aumentou sua arrecadação em

polpudos 14,80/0 e as transfe
rências para estados e municípios
não passaram de magros 2,40/0.
Enquanto o Governo Federal
'comemora seguidos recordes de

arrecadação, estados e municípios
vivem uma sangria de recursos

que os deixa à beira de um colapso
-

financeiro. E uma equação que
não fecha nunca!

Portanto, reitero o que venho
dizendo há anos: Descentralização,
com Pacto Federativo, já!

•

• CORREIO DO LEITOR

Lula e o I pé' de f'eijão
A odisséia do astronauta brasileiro pormódicos

US$ 10milhões, sem qualquer necessidade técnica
ou científica fora a verificação de como se comporta
a germinação do feijão na ausência go geotropismo,
é a cara do governo Lula. Afora ,o generoso
revestimento de mídia, o ufanismo efêmero
convive com uma suspeita sensação de que há algo
errado no ar. E há.

- O astronauta brasileiro é, na verdade, Lula da
•

Silva. Sua aventura espacial começou com a

compra de sua espaçonave, o Airbus de 160
milhões de reais. 'Depois, com sua postura
totalmente "off" dos problemas que perturbam o

país, seu governo, seu partido e seus amigos, se

constata que Lula já habita o mundo da lua desde
meados de 2005, pelo menos, coincidindó corn a

eclosão das' denúncias do mensalão. Há pouco

surgiu um alter ego, que é o astronauta Marcos

Pontes, com quem Lula conversOu sobre assuntos

interessantíssimos durante a permanência - de
ambos - no espaço.

Marcos Pontes é passado. Resta ainda namídia,
entretanto, o astronauta Lula, maior sobrevivente
do espaço sideral no território nacional.Não me

contive em elaborar uma ligação entre a história
de João e o pé de feijão com a "experiência" do

I

astronauta brasileiro e as peripécias do astronauta-

mor da nação. Na história original, por pura
ingenuidade, omenino trocou uma vaca por feijões
que eram, supostamente, mágicos. Quando a mãe

de João viu as sementes, ficou furiosa e jogou tudo.
pela janela. Na manhã seguinte, João ficou

espantado quando viu uma enorme árvore que ia

até o céu. Decidiu subir pelo pé de feijão e ficou
maravilhado ao encontrar lá lias nuvens um

O CORREIO DO POVO

castelo. Só que lá havia um gigante malvado.
O gigante ordenou à sua galinha quel

pusesse um ovo de ouro, e a sua harpa que
tocasse uma bela melodia. Então, o gigante
adormeceu em poucos minutos'. O menino
roubou a galinha e também a harpa. O gigante

'

despertou. João correu e o gigante foi atrás dele.
João chegou primeiro ao tronco do .pé de feijão
no solo e, com um machado, cortou-o, que caiu,
com um estrondo. Foi o fim do gigante.

' .

, Lula, como omenino João, trocou sua essência}
por sementes de feijão, lançou-as, viu-as crescer el
escalou o seu tronco. Tudo para estar no topo, nas

•

nuvens, perto de gigantes, ouro e fartura. Mas não
contente com isso, Lula, assim como João, é capaz
de cortar todas as relações que fez para chegar ao I
topo, mesmo que isso signifique a solidão, O tronco .

que sustentava o pé de feijão foi cortado por seu

próprio semeador. O mesmo tronco, que sustenta I

a ânsia de Lulaporpoder, está prestes a cair também.I
•

A castração se aproxima, o castigo se avizinha com

reforços freudianos cruéis, somente comparáveis a

uma impotência, a um impedimentq. A um

impeachment. I
Lula, se tiver ainda um pingo de inteligência e,

senso de sobrevivência, deve se agarrar à galinha]•

dos ovos de ouro e à harpa, dando a história por.
encerrada. Tem mais alguns dias para pensar nisso
antes que Lulinha, Duda Mendonça ou Paulo
Okamotto se juntem a Palocci e Márcio Thomás
Bastos, os dois mais recentes gigantes que tiveram

seus caules estraçalhados pelo machado afiado de
... um simples caseiro.

Glauco Fonseca, diretor demarketing TVEIRS

Cachaça não é água!
A bebida e o cigarro tiram o dinheiro do leite

e do pão das famílias mais pobres e ajudam a

aumentar amiséria. Isso não é nenhuma novidade,
mas o fato é que muito se fez nos últimos anos para
combater o cigarro. Já abebida continua commoral
elevada no Brasil, país das desigualdades e das

hipocrisias: aqueles que criticam a inércia do

governo em relação à fome, lia mesa de um bar, são
os primeiros a atender os apelos (e que apelos!) da
propaganda de cerveja.

Não sou contra a liberdade de beber, assim
como todos têm liberdade para fumar. Recriar a
Lei Seca seria bom para os traficantes, e só. Mas
está na hora de começar uma campanha que
mostre os efeitos nefastos do álcool, exatamente
como se fez com o cigarro. Estampar cidadãos com
cirrose terminal nas garrafas de pinga poderia ser

um bom começo. Melhor do que escrever "beba
•

commoderação", frase que já virou Inativo de piada
nos comerciais de Tv. Tem marca de cerveja que
aconselha a "degustar com parcimônia!". O
importante é degustar, conl ou sem parcimônia,
sob as benesses da lei.

Não é preciso fazer muitas contas para chegar
à conclusão de que a bebida não é ruim apenas

para os mais pobres. O conhecido "rombo" da
'

Previdência seria menor, se não houvesse tantos

pagamentos de pensão por morte e invalidez no

trânsito, motivados por motoristas embriagados.
Também não haveria tantos acidentes de trabalho
na construção civil e ern.outras atividades de risco,
envolvendo alcoólicos. Da mesma forma, o

número de homicídios por motivos fLlteis (a
"popular "briga de bar") cairia. Espancamentos
domésticos também poderiam diminuir,

Mas no país que criou a "Lei deGérson', parece

ser muito mais fácil criticar ou fazer piada na beira
do balcão: afinal de contas, o que é que nós temos

com isso, não é verdade? Muita gente só lembra da

tragédia que representa a bebida quando vê um

filho morrer inocente lia trânsito. Ou quando sabe

que aquele parente ou amigo está com os dias
contados por causa do alcoolismo. Ou vê uma

pessoa querida numa cadeira de rodas ou na cama

de um hospital, sem esperanças, por causa daquele
bêbado que continua dirigindo por aí, impune!

Chegou a hora das pessoas de bem fazerem

alguma coisa. Aqui dou a minha sugestão: criar
ummovimento nacional, com assinaturas por todo
o país, exigindo O fim da propaganda impune das
bebidas alcoólicas. Os veículos de comunicação
não vão deixar de existir se cortarem a verba

publicitária da cerveja, da vodka ou da aguardente.
O caso é que cortaram a propaganda do cigarro,
quebrando' os interesses de multinacionais
bilionárias, e milhões de pessoas deixaram de
morrer de câncer!

Entendo que o primeiro passo deve ser a

! proibição da propaganda de bebidas alcoólicas em

espaços públicos e nos meios de comunicação,
assim como acontece com o cigarro. J

Quem trabalha no dia-a-dia com

dependentes químicos sabe muito bern que a

bebida é uma droga bastante poderosa, e que se

torna ainda mais forte por ser socialmente

aceita, seln contestação. Falta informação para
- '

a população em geral sobre o que é O alcoolismo
e muitos duvidam que se trate de Ulna doença,
dado o preconceito arraigado lia mente das

pessoas.

"Vai na contabilidade: tem um �em chamado móveis e utensnios e o Zagallo está lá"

• Do presidente da confederação Brasileira de Futebol, Ricardo Teixeira, brincando que o coordenadortécnico
da Seleção já foi incorporado ao patrimônio da entidade.

Sandro B. André, jornalista

"
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POSSE: CARlONE PAVANELLO VOLTA NA TERÇA-FEIRA
'"

CELSO MACHADO

(

� Ex-petista crê

que acordo entre

partidos seja
mantido até 2007

]ARAGUÁ 00 SUL- O vereador

Jurandir Michels (sem partido)
"devolve o cargo de presidente da
Câmara na próxima semana ao

titular do cargo, Carione
Pavanello (PFL), que ficou
afastado por trinta dias. Mas em

julho, man tido acordo entre

partidos na eleição que levou o

pefelista à presidência, o ex-petista
volta a ocupar o comando do I

Legislativo, agora pelo período de
seis meses. Depois dele assumem,

pela ordem, Rudolfo Gesser (PP),
Eugênio Garcia (PSDB), Dieter
Janssen (PP) e Jaime Negherbon
(PT), cada um por três meses. "Agi

•
• •

com o regimento Interno

embaixo do braço", disse ontem o

vereadorMichels, tambpém vice

presidente daCasa, aoO Correio
do Povo, quando fez um rápido
balanço sobre o período em que

,

•

•

presidiu uma das mais importante,

Câmara de Vereadores do Estado.
,

"E diferente do que ser apenas o

vice oumembro daMesa Diretora.
Os compromissos se avolumam

juntamente com o cotidiano do

presidente. Que, na função,
obriga-se a acompanhar de perto
não só o que ocorre em plenário,
mas também na tramitação de

projetos, pareceres de comissões

permanentes e outros documen
tos que cabem ao. Legislativo
analisar", observou. Disse que não
viu dificuldades maiores, afora
momentos de discussões ríspidas
travadas entre oposição e situação
a respeito de pedidos de informa
ções dirigidos ao Executivo e no

episódio que resultou na formação
de uma CEI (Comissão Especial

• •

de Investígação) para apurar
denúncia de suposto favore
'cimento à empresa Canarinho na

quitação de dívidas com o ISS.
. Nesse sentido, Michels revelou

que a nominata de vereadores
indicados para a CEI deve mudar.
Adiantou que até terça-feira os

nomes deverão ser oficializados e

que espera perecer da assessoria

jurídica do Legislativo sobre

Michels diz que composição da GEl deve sofrer alteração

resposta a consulta feita pela
vereadora Maristela Menel ao
Ibam (Instituto Brasileiro da

Administração Municipal). Ela,
sem partido, estaria impedida
de participar da comissão como

membro,' embora tenha
assinado requerimento para
constitui-la. Michels adiantou

que, pelo conteúdo da resposta
do Ibam, supõe que a vereadora
deverá ficar de. fora da CEI
Dessa forma, o vereador Dieter
Janssen (PP) deverá ser

indicado ou, até mesmo, o

presidente da Câmara Carione
Pavanello (PFL), que reassume

, .

na proxima semana.

Quitação de olvidas com bens móveis pode trazer problemas
]ARAGUÁ 00 SUL- Autor de

indicação dirigida ao prefeito
Moacir Bertoldi (PL), sugerindo
que a lei que autoriza omunicípio
a receber bens móveis e imóveis

no pagamento de tributos, o

vereadorDieterJanssen (PP) acha
que podem ser abertas perigosas
exceções. Lembrou que, no ano

passado, a Prefeitura quitou uma

dívida com contribuinte inadim

plente recebendo materiais de
I

construção. "Daqui a pouco,
diante da diversidade do parque
fabril da cidade, o município vai

ter de aceitar camisetas,
recepientes plásticos, obras de arte
e por aí afora", disse o vereador.A

flexibilidade da lei vigente,
entende o vereador, poderá
transformar a Prefeitura em um

balcão de negócios, "onde, todo
.dia, terá de se discutir se o bem
oferecido atende ao que está

estabelecido ou não e se, de fato,
interessa ao patrimônio público".
Há poucos dias, Janssen esteve em
Blumenau, onde ouviu do vice

prefeito Edson Brunsfeld, que na

vizinha cidade' a Prefeitura não

recebe bensmóveis na quitação de
dívidas com tributos muni-

,

cipais.'E o que queremos evitar

aqui, para que episódios como o da
empresa Canarinho não se

repitam".A empresa pagouR$ 194

mil devidos de ISS nos últimos
cinco anos com dois ônibus
usados, avaliados em R$ 142 mil e
recebidos pela Prefeitura em

dezembro do ano passado .

Restantes R$ 19 mil, depois
desconto em 500/0 relativo a juros,
multas e correção monetária,
foram quitados em espécie, com
notas fiscais emitidas com data
de 17 de janeiro de 2006. Isso

tudo, além de tentativa do
•

Executivo em retroagir a lei de

dação, que deveria vigorar em
janeiro último, para dezembro de
2005, resultou em denúncia que

desaguou na formação de uma

CEI (Comissão Especial de Inves-

tigação) já instalada no Legisla
tivo. Janssen lembrou que o

próprio TCE (Tribunal de Contas
do Estado) é contra a prática da

quitação de tributos através de
bens móveis. E acha que na sessão

de quinta-feira passada a Câmara
de Vereadores já deu importante
passo ao rejeitar proposta do'
Executivo para se criar uma

comissão específica que passaria
a analisar estes processos (o
Legislativo manteve a respon
sabilidade com a atual comissão

perrnanente de avaliação) e,

mais, chamando também para a

responsabilidade quando da

aplicação da lei caso a caso.

Bornhausen que'r oposição unida para derrotar Lula
]ARAGUÁ DO SUL- " Ficaria

preocupado se um dia ele elogiasse
o governo do PT, porque aí, com
certeza, o partido estaria se

desviando de suas diretrizes". A

reação é do deputado estadual
DioneiWalter daSilva (PT) sobre
declarações do senador Jorge
Konder Bornhausen (PFL), para
quem todos os partidos de oposição
ao governo do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva devem se

juntar para derrotá-lo (Lula) nas

eleições de outubro. Segundo
Bornhausen, PFL e PSDBmantêm
conversas comPMDB, PPS, PDT
e PY, com a intenção de compor.
Ulna grande chapa para derrotar o

. i presidente nas eleições deste
ano."Eu nunca defendi a

corrupção, nem antes e nem agora.
, Claro que houve neste governo

também, só que tudo está sendo

investigado. O Palocci sendo
acusado por vários crimes, o

Procurador Geral da República,
que é nomeado pelo presidente,
indiciando 40 parlamentares e a

Polícia Federal investigando
tudo", lembrou Dionei.
Acrescentou que, só emSão Paulo,
o ex-governadorGeraldo Alckmin
(PSDB) abafou mais de 60 CPIs

porque tinha maioria na Assem
bléia Legislativa e que nos gover
nos do também tucano Fernando

Henrique Cardos nunca se apurou
nada. "Não sou a favor da chamada

tríplice aliança (PFL, PSDB e

PMDB), mas da sêxtupla", disse o
senador Jorge Bornhausen, ao afir
mar que todos esses partidos, com
exceção de uma parcela doPMDB,
fazem oposição ao atual governo.

"Não procurá-los seria falta de
delicadeza política. O objetivo,
maior é derrotar o governo incom

petente e leniente com a corrup

ção do presidente Lula", enfatizou
o presidente do PFL. Bornhausen
acredita que, abrindo o arco da

aliança, há real chance de vitória
da grande chapa no primeiro
turno, visto que, juntos, os partidos
-terâo mais tempo de propaganda
eleitoral gratuita no rádio e naTV

"Quantomais amplo o espaço para
podermos expressar nossas idéias
e propostas,maior é a possibilidade
de conseguirmos a vitória, quem
sabe, no primeiro turno", disse
Bornhausen. Sobre a indicação
para a vice-presidência, o presiden
te do PFL disse que não existe

,
.

dificuldade na escolha do nome,

que está entre os senadores José

Jorge (PE) e José Agripino (RN),
pois "ambos são competentes e

têm perfil adequado para represen
tar a sigla na chapa COIn o PSDB".
"Não estou preocupado com a

indicação, estaria se não tivesse

qualidade nos candidatos. Os dois
são amigos e devem resolver entre
eles. A única certeza que ténho é

que farão a melhor escolha", res
saltou Bornhausen. O senador·
disse não alimentar a expectativa
de os índices a favor do pré
candidato à presidência da Repú
blica, Geraldo Alckmin, cresçam
de forma expressiva até junho, já .

que a campanha eleitoral para os

partidos, COIn exceção do IT, ainda
não começou. "Lula faz propagan
da S0zi1U10 e mostra as coisas como

se fossem milagres fantásticos, Mas
issoacabaemjunho",disseosenador.
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Nó na cabeça
"Proposta de emenda modificativa ao inciso II, do & 5°, do art.
61. do projeto de lei cornplernentar n° 03/2006, que altera o

inciso II, do art. 61, da lei complementar n° 01/1993, acrescido
pelo artigo 3° da lei complementar n° 46/2005, de 14 de dezembro
de 2005, que dispõe sobre o Código Tributário do Município de

�

Jaraguá do Sul". Alguém entendeu alguma coisa? Não, e muito I

menos a maioria das pessoas que assistiam à sessão do ')
,

Legislativo na quinta-feira à noite. Infelizmente, é assim também,
•

na Assembléia e no Congresso. Como, então, estimular o cidadão
a acompanhar o trabalho do Legislativo?

"

Valendo
Câmara de Vereadores aprovou
na quinta-feira dois' projetos de
lei do prefeito Moacir Bertoldi

(PL), ambos tramitando em

regime de urgência. Um deles
autoriza a criação de cargos no

quadro efetivo da Prefeitura e

outro a contrataçâo de médicos
para o Instituto de Seguridade
dos Servidores Municipais.

Contragosto
A candidatura do ex-ministro
da Pesca, José Fritsch (PT) a

governador não leva a

assinatura de Lula da Silva.
Que preferia vê-lo à frente da

pasta até o final de seu

mandato e apoiando Ideli

Salvatti, líder do presidente no

Senado. Ela seria mais flexivel
a entendimentos estritamente

partidários com ala do PMDB
encastelada no governo
petista.

Benefícios
Se a Câmara dos Deputados

. aprovar projeto da deputada
Sandra Rosado (PSB/RN),
ficará proibido descontar do
salário do empregado
doméstico fornecimento de

alimentq&ão, vestuário, higiene
ou moradia. Benefícios com

esta natureza não teriam
natureza salarial

Homenagem -

Ruas dos bairros Jaraguá 99 e
. Sâo Luís vão ganhar nomes de

'

papas e outros religiosos: Joâo I

Paulo 2°, Pio 12, Joâo 23, '

Paulo 60, Irmâ Dulce e Dom
Helder Câmara. Pela

.

solidariedade, justiça social,
esperança, igualdade,
bondade, amor, e a dignidade
da pessoa humana pregada
por eles.

Moralizando
Deputado Wilson Vieira (PT), de
Joinville, coleta assinaturas
para projeto de lei que obriga
disponibilizar em meio
eleírônico a declaração de bens
dos ocupantes de cargos
comissionados e eletivos em

Santa Catarina. Diz, que estes

agentes têm o dever de primar
pela ética e transparência,
abrindo as contas pessoais
quando entram na vida pública.

Novos tempos
Deputado Paulo Bauer (PSDB)
reúne a imprensa neste
sábado para almoço e bate

papo. Ex-secretário de

educaçâo no governo de
Vilson Kleinübing (PFL) e ex

vice-governador de Esperidiâo
Amin (PP), de cujos governos
foi ferrenho defensor, hoje
aplaude e admira a

administração de Luiz

Henrique da Silveira (PMDB).

Direto
.

Em resposta a pedido de

informações sobre o

pagamento de diárias pelas 30
secretarias de desenvolvimento

regional em 2005, o agora
governador licenciado, Luiz

Henrique da Silveira (PMDB),
sugeriu que os deputados
lessem os diários oficiais do

, Estado publicados entre 15 de
fevereiro de 2005 e 14 de março
de\2006. A oposição ficou "pê"
da vida.

Esgoto 1
Vereador Afonso Piàzera Neto

(sem partido) anunciou R$ 6
milhões via Caixa Econômica
Federal para tratamento de

esgotos na bacia 4. Juros de I

6,5% ao ano e 20 anos para
pagar. Isso levou o vereador
Ronaldo Raulino (PL) a

.

questionar os 20% de reajuste
da água no início de 2006.

Trad.ição
O prefeito Mário Sérgio Peixer

(PFL) mantém a tradição de
reunir servidores de Guara
mirim, com direito a um

acompanhante, em comemo

ração do Dia do Trabalho.

Começa neste domingo, 20h30,
,

com o Baile do Trabalhador. Dia
1 ° tem almoço à base de porco
no rolete e feijoada.Tudo
concentrado nos pavilhões do
Parque de Eventos.

Esgoto 2
À época, a diretoria do Samae

alegou que o aumento era

necessário para custear a

continuidade da rede de

esgotos sanitários sem

comprometer as finanças da
autarquia.Mas se há dinheiro

disponível a baixo custo e a

longo prazo, o reajuste precisa
ser revisto, destacou Raulino.
E agora?

•
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II CORREIO ECONOMICO

Comércio ampliado
A China e Equador decidiram ampliar o comércio de produtos da
avicultura e suinocultura de Santa Catarina. Os governos dos dois

países habilitaram estabelecimentos catarinenses para
exportação.O governo chinês habilitou oito plantas de abate de
aves dos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul

,

para exportação para a China. Além disso, foram. autorizados
cinco frigoríficos de outros estados do Brasil para a exportação
de carne bovina. Diversas empresas catarinenses dos dois setores
também receberam autorização do governo do Equador para
exportação de produtos da avicultura e da suinocultura. "Com
as novas autorizações, as relações comerciais entre o Brasil, em
especial o estado de Santa Catarina, e os dois países serão devem
ser intensificadas; permitindo maior estabilidade ao comércio e

ampliação do mercado", explicou.

"

II INDICADORES ECONOMICOS

•

DOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,085 2,087 Ie

PARALELO 2,187 2,283 Ie

TURISMO 2,040 2,187 Ie
•

EURO
COMPRA VENDA

2,633 2,636
PESO (Argentina)

I 0,685 0,694

PONTOS OSCILAÇAO
" BOVESPA 40.163 1.540/0
It DOW JONES (N. York) 11.367 0140/0

" MERVAL (8. Aires) 1.908 2110/0

It NIKKEI (Tokio) 16.962 1 220/0
R$ 861 ,27

• FALECIMENTOS
Faleceu às 18:00h do dia 26/04, o senhor Nilo Campregher, com

idade de 73 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila
•

Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

O CORREIO DO POVO

IMPASSE: ÁREA FOI ADQUIRIDA PELA PREFEITURA H'Á QUATRO ANOS, MAS CONTINUA SEM USO

I

CAROLINA TOMASELLI

... Presidente da Aciag
cobrou solução em

reunião do Conselho
de Desenvolvimento

,

GUARAMIRIM - O presidente
da Aciag (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Guara

mirim), Orlando.Satler, disse que
empresas estão deixando o

.".. -

munICIpIO e que outras estao

deixando de se instalar por causa
do impasse envolvendo o lo
teamento industrial de Guara- '

•

mirim. A área foi comprada pela
Prefeitura há quatro anos, mas

ainda não tem nenhuma empresa
instalada no local, o que gerou a

manifestação do empresário
durante a última reunião do
Conselho de Desenvolvimento

Regional, na quinta-feira, em

Guaramirim.
Satler fez um apelo para que a

proposta' da, administração de
atrair as empresas ao local através
de incentivos como a isenção de

-

impostos seja, de fato, colocado
em prática."Estamos perdendo
indústrias. Somos o 16° arrecada
dor de impostos do Estado,
estamos numa situação privile
giada, mas vai sair mais ulna'

empresa grande, que está indo

• •

,

Números 30 no ranking
A China importou cerca de US$

•

China, India e Brasil sao, nessa

86 milhões em carnes de aves, ordem, priorldade para
bovinos, suínos e outros. Já o investimentos de 2006 a 2008
Equador, que só importava na análise de 1.410 presidentes
carne suína, comprou cerca de de grandes empresas de 45 .

US$ 1,4 milhão em 2005. As países, segundo pesquisa. A
medidas foram resultado de maior disposição em gastar
missões técnicas dos dois dinheiro aqui não tem relação,
países que vieram ao Brasil porém, com aumento da
analisar as condições concorrência local. Apenas 13%
sanitárias dos dos empresários estrangeiros
estabelecimentos. crêem que companhias

, brasileisas de peso devam
,

Otimismo despontar nos próximld? três,

I
anos e incomodar o mercado,,

Após iniciar o ano com
forçando maiores

I previsão de cortes de mão-de-
investimentos, conclui o

I obra, a avaliação dos
relatório da consultoriaI

empresários. em relação aosI PricewaterhouseCoopers.I negócios melhorou, de acordo
I com a 159a Sondagem,

Cenário·,

Trimestral da Indústria deI
Transformação, da FGV . Baixo crescimento econôrnico,

. (Fundação Getúlio Vargas).Com instabilidades na política I

a recuperação do nível de cambial, legislação tributária
demanda e estoques ajustados, asfixiante e excesso de
a indústria demonstra estar regulamentação dos mercados

, mais satisfeita com a situação trava o desenvolvimento das
I atual dos negócios.Ela foi empresas brasileiras e as torna

considerada boa.por 27% e menos competitivas.Portanto,
fraca por 20% das empresas. A uma possível ampliação nos

diferença entre os dois investimentos locais, como
extremos é a maior desde destaca a pesquisa, não tem

janeiro ce 2005 e supera a relação com o aumento da
média histórica dos últimos dez concorrência na região. "

anos para meses de março.
Consumidor •

Expectativa o principal atrativo ainda é a

Além disso, das 933 empresas, oportunidade de acesso a novos
,

consultadas, 55% prevêem clientes. Ou seja, ao mercado
melhora da situação dos consumidor. Para 76% deles,

• • • • •

esse ponto é decisivo noneqccms nOS proxrnos seis

• meses enquanto que 10%, momento da definição do país. ,

piora. A diferença de 45 pontos como destino de
, percentuais é maior do que a recursos.Esperava-se uma,
,

média histórica para este resposta diferente. O próprio,
•

,
•

período do ana.Com relação ao relatório informa que acreditava
emprego industrial, 27% das. na escolha do Brasil como fruto
empresas planejam contratar do processo de corte nos

•

, enquanto que 17% reduzir o custos globais das companhias.
, contingente de mão-de-obra .

Mercados emergentes podemJ
,

entre abril e junho. ser mais "econômicos".

•

. para Araquari. Também perde
mos Ulna para Schroeder. Basta
analisar quantas empresas entra

ram e quantas saíram de Guara
mirim para se ter uma idéia",
afirmou Satler, empresário do
ramomoveleiro, preocupado COIn

a falta de benefícios que garantam
a permanência das empresas já
instaladas e a chegada de outras.

Também conselheiro, o pre
sidente da Câmara de Vereadores,
Marcos Mannes (PSDB), foi
solidário 11a defesa do empresário
e disse que ainda na quinta-feira
encaminharia um ofício ao

secretário de Desenvolvimento

Municipal, Maurici Zanghellini,
convidando ele a participar de
sessão para explicar quais moti

vos estariam inviabilizando a

utilização do loteamento. Na

avaliação dele, os prejuízos
atingem diretamente a popula
ção, que precisa trabalhar ern

cidades vizinhas para garantir seu
•• A •

sustento e, por consequencia,

prejudicando a economia do
. / .

mumcipio.
. Mannes também salientou o

investimento alto feito pela
Prefeitura para adquirir a área,
com cerca de 300 mil metros

quadrados, e que está prati
camente abandonada, como

constatou a reportagem de O
Correio este mês. Segundo ele,

I

I

II

•
'1
•

(

�
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Satler faz um apelo para que município consiga atrair investimento
'.
L

,.

foram em tomo de R$ 480 mil
entre a COI11pra do terreno e obras

/

de infra- estru tura. "E um valor

que poderia ter sido aplicado em

saúde, por exemplo. Será que o
•

município tern tanto dinheiro
assim para deixar um investi

mento parado?", indagou.
O secretário de Planejamen

to, Valério Verbinem, disse que a

administração municipal tern a

mesma visão sobre a importância
do projeto, mas que tern barrado
na legislação ambiental, principal
impedimento para a utilização da
área. "Desde junho estamos 110S

reunindo COIn a Fatma, mas
.

estamos esperando até hoje para

derrubar meia dúzia de árvores

para fazer a terraplanagem",
relatou durante a reunião. De
acordo COIn ele, o Conselho

,

aprovou no ano passado projeto
para pavimentação da rua de
acesso ao loteamento, mas o

governo do Estado ainda não

sinalizou pela assinatura do
convênio para a obra, orçada, na
época, ern aproximadamente R$
1 míllhão.

Ontem, o secretário de; (.;

Desenvolvimento Econômico,
Maurici: Zanghellini, não foi

,

encontrado para falar dp
. assunto, porque participava de

•

curso em Blumenau.

Luís Ribas assume cargo de prefeito interino por dez dias
SCHROEDER - Seguindo o

exemplo de outros municípios
da região, corno [aragua do Sul,
Guaramirim e Corupá, o vice

prefeito de Schroeder, Luís

Aparício Ribas (PMDB) ,

assumiu ontem como prefeito
interino por um período de dez
dias. A transmissão do cargo foi
realizada no final da tarde de

ontem, na Prefeitura. Ribas
também é presidente do PMDB
do município.

Durante 'o período, o

•

prefeito em exercício disse que,
além de dar continuidade aos

trabalhos ern andamentov vai
fazer contato com o governador
Eduardo Pin110 Moreira

(PMDB), pessoalmente ou via

telefone, para cobrar o repasse
de recursos já prometidos para
obras' no município. Cita a

retomada das obras do ginásio
de esportes no Bairro Schroeder
I, que está paralisada há cerca

de três anos, e a pavimentação
da Rua Cláudio Tomaselli,

Amopama e Prefeitura
promovem ação solidária

GUARAMIRIM - A Amo

pama (Associação de Morado
res Padre Mathias) e a Pre
feitura de Guaramirim promo
vem hoje uma ação solidária
sobre saúde preventiva. Será na
sede da associação, na Rua
Ernesto Pizetta, das 8h30 às 12
horas. A Secretaria de Saúde e

Bem-Estar Social vai dis

ponibilizar profissionais mé

dicos, enfermeiros e técnicos
em ·higiene bucal, que vão

prestar atendimento gratuito à

população.
Serão feitos exames de

'�

pressão arterial e glicose e o

setor de Saúde também vai

distribuir preservativos atra

vés da Campanha DST/Aids.
Haverá, ainda, uma palestra- .

educativa sobre higiene bucal
e distribuição de kits. O

presidente da Amopama, José
Timóteo, espera a presença de
todos os moradores, não só dos
que integram a associação, em
torno de 400, mas de outros

bairros do município. "Os
moradores cobravam da gente
esta ação solitária, então eles
devem comparecer", reforçou.

também em Schroeder I. O

governo do Estado, segundo
informou recentemente o

diretor-geral da Secretaria de
Desenvolvirnento Regional,
Nilson Bylaardt, sinalizou pela
liberação de R$ 100 mil para a

pavimentação da rua, corn

contrapartida de R$ 130 do

município. ''Acredito que este

período como prefeito será

resumiu Ribas .

J

Em Jaraguá do Sul, a vice-

prefeita Roserneire Vasel (PL)
assumiu como prefeita por duas\

ocasiôesvO vice de Guara-

mirim, José Joaquim Fernandes

(PP) ocupou o cargo durante
20 dias neste m ês. Já em

Corupá, Carlos Dieter Werner

(PSDB) fica como prefeito em
•

exercício até segunda-feira,
quando Conrado Müller (PP) : :::fI• •

reassume o comando do

•

impor tante para nos apro-

ximarrnos mais diretamente das
.

ações da adminis tração",
. / .

municipro. [

,.,

II MUTIRAO DA LIMPEZA ,

A Amobini (Associação de Moradores do Bairro dos Imigrantes), promoverá
na próxima segunda-feira, dia 1°, um grande mutirão de limpeza no bairro,
com início às 8 horas. A concemração será no centro recreativo e todos os

moradores são convidados a participar. A foto mostra a quantidade de lixo
deixada num dos pontos de ônibus do bairro, às margens da BR-280.

•

•
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ENTREVISTA: ESPECIALISTA EM RECURSOS HUMANOS FAZ PREVISOES .

I

MARCO AURÉLIO

Na próxima segunda-feira, dia 10 de maio, milhares de

pessoas comemoram o Dia do Trabalho, data em que as

conquistas dos trabalhadores são lembradas em grandes
manitestações, Deveria ser também um momento de

.

rsüsxão, já que as relações de trabalho estão em constante

processo de transformação. Afinal, especialistas no assunto

prevêem novos tipos de trabalho. Esse fato intriga a todos:

governos, sindicatos e patrões. A carteira de trabalho e o

ponto estão com os dias contados?Nesta entrevista, o

administrador Adernar Dutra, especialista em Recursos
Humanos, responde esta e outras questões. Dutra é

r- 'consultor, professor da Unisul e conselheiro do CRA -

Conselho Regional de Administração de Santa Catarina.

CNR -O trabalho, como a sociedade conhece, com carteira assinada
e expediente determinado, por exemplo, está com os dias contados?
Dutra - O trabalho na concepção tradicional vem sofrendo intensas

modificações. Não diria que está com os dias contados, mas ficará cada
vez mais restrito. Quando falamos da concepção tradicional estamos
nos referindo ao emprego formal, que envolve registro-em carteira, a
estabilidade no sentido de permanecer na empresa até a aposentadoria,
éxercendo as mesmas atividades, cumprindo rigoroso horário de
trabalho. Este emprego formal tende a diminuir cada vez mais, sendo
substituído por novas formas de trabalho (não de emprego). Neste
'sentido é bastante emblemática a mudança ocorrida nos critérios de
lealdade que deixam de ter como centro a organização (emprego para
toda a vida) e passam a ter foco no próprio indivíduo (lealdade para corn
'a carreira). O profissional não pode delegar à empresa a responsabilidade
'pela sua carreira, compete a ele criar oportunidades de crescimento, seja
'na própria empresa, seja em outras empresas.
'CNR -Qual o perfil de trabalhador que o mercado está exigindo?
'Dutra - Quando falamos de perfil profissional não podemos generalizar

�
e entender que todos devem ter o mesmo conjunto de competências. A

".

�. �'análise passa pelo conjunto de atribuições ou de atividades que se quer
. do profissional. Mas a principal característica é a multifuncionalidade,
'ou seja, aquele profissional que consegue se adaptar e utilizar os

'conhecimentos de uma área em outra área. Prevalecem no mercado

requisitos ligados a atitudes, aos aspectos comportamentais.
Normalmente os profissionais são contratados por seus conhecimentos
técnicos e demitidos por problemas comportamentais (atitudes). Neste
sentido, muitas empresas estão priorizando em seus processos de
recrutamento e seleção a validação das atitudes, pois o aspecto técnico
é mais fácil desenvolver por meio de capacitação. Aspectos compor
tamentais em termos demudança demandammuito tempo e a empresa
corre o risco de não conseguir. Nesta linha de multifuncionalidade
destacam-se algumas competências, tais como: flexibilidade, iniciativa,
(criatividade, comunicação, liderança, visão sistêmica. Somente devemos
analisar a intensidade destas competências, se o cargo é operacional e
intensidade e menor em relação a um cargo gerencial.

:� Vivemos na Era do conhecimento � onde
, . ,

'conhecimento gera conhecimento e não mais

,predomina a lógica de que'capital gera capital
,

CNR - Como ficam as conquistas trabalhistas históricas com as novas

formas de relações de trabalho?
Dutra - As conquistas trabalhistas precisam ser renovadas e adequadas
a cada fase de desenvolvimento econômico e tecnológico. Não pode ser
algo estático. Os próprios sindicatos reconhecem e praticam estas

mudanças, demonstrando adaptabilidade.'Seria inaceitável para um

, sindicalista concordar na década de 80 do século passado, com a redução
: salarial, visando luanter os empregos. Na década de 90 isto foi praticado
: várias vezes. A conquista trabalhista em um período histórico não é
,

i válida para outro período, pois o ambiente é outro, as variáveis externas

; a empresa e internas são diferentes. O direito de grevemuito referenciado
-
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em algumas épocas, hoje deixou de ser um instrumento eficaz. Observa
se uma redução significativa nas greves no setor privado, permanecendo
quase que exclusivamente na área pública. O ingresso e ocupação cada
vez mais intensa da mulher no mercado de trabalho vêm requerendo
outras conquistas, visando atender as especificadas inerentes ao papel
de profissional, de mãe, de executiva.

� Normalmente os profissionais são

contratados por seus conhecimentos
técnicos e demitidos por problemas
comportamentais (atitudes)

CNR - Quais foram os principais avanços na área de Recursos
Humanos?
Dutra - Os avanços na área de recursos humanos são significativos e

começam pela mudança de denominação da própria área. Novas

terminologias COlUO gestão de pessoas, gestão de talentos humanos,
capital humano, ativo humano, gestão do conhecimento, dentre outros,
demonstram a necessidade de um novo 0111ar sobre os profissionais que
atuam nas empresas. Destaco ainda como avanços a ênfase no papel da
liderança no ambiente de trabalho, nãomais com uma atuação coersitiva,
impositiva, autoritária, mas voltada a uma gestão participativa, visando
mobilizar, influenciar a ação dos liderados para o alcance dos objetivos
da empresa. Também, o entendimento de que a produtividade, a

qualidade dos serviços e produtos está diretamente associada à adoção
de ações que visem o comprometimento dos profissionais e não somente

o controle. O grande desafio das empresas e seus dirigentes, eru todos os

níveis, será migrar de estratégias de controle para estratégias de

comprometimento, onde o profissional é ouvido, pode sugerir, participar,
tem oportunidades de desenvolvimento, ou seja, a mudança da

ão de t'mão-d b" " e-d b"concepçao e mao- e-o ra para mente- e-o ra .

CNR - O diploma universitário continua sendo uma vantagem no

mercado competitivo?
Dutra - Na minha opinião o diploma universitário passou a ser um pré
requisito para os cargos de média e alta complexidadade, assim corno o

ensino médiopassou a ser um pré-requisito para funções operacionais e
/

administrativas de baixa complexidade. E indispensável, ou diria, é o

básico. Vivemos na Era do conhecimento, 011de conhecimento gera
conhecimento e não mais predomina a lógica de que capital gera capital.
Estar inserido num contexto de contínua aprendizagem é a única opção
para o profissional manter a empregabilidade e urna carreira sustentável

•

no mercado de trabalho .:
CNR - Muita se falou que a globalização iria mudar o conceito de
trabalho. Isso de fato está acontecendo?

.

Dutra - O processo de globalização, com suas conseqüências positivas
ali negativas, tem contribuído para asmudanças no conceito de trabalho,
ínfluenciado principalmente pela variável tecnologia. A tecnologia da .

informação tem contribuído para a extinção de cargos, criação de novos
cargos, mudanças no perfil de cargos, além de permitir capacitar e

gerenciar à distância. Os limites geográficos deixam de ser referências

para a atuação das empresas e dos profissionais.
'

_.

Ideli diz que não há chance do Besc perder contas do Governo
FWRlANÓPOLIS (CNR/ADI)

- Em entrevista exclusiva à CNR,
a senadora Ideli Salvatti contou

,

como foi a audiência entre o
,

'lninistro da Fazenda, Guido

Mantega, o governador Eduardo
Moreira e o secretário Max
Bornholdt na noite de quinta-feira
(27) emBrasília, para tratar do caso
Besc. Para ela, o debate só temuma

/

solução: "E jogar uma pá de cal,
enterrar definitivamente esta

hipótese de ter alguma iniciativa

que possa desestabilizar esta

retomada do Besc que foi muito
difícil. Houve muito sacrifício,
primeiro para manter público,
depois para recuperar, você fazer o
Besc de novo dar lucro, ser um
banco viável, inclusive dentro do

Governo Federal - porque todo
mundo sabe que 110 primeiro ano

havia muita resistência inclusive
. ,

dentro do Ministério da Fazenda".
No entanto, a senadora acenou

comoutras opções para dar recursos
ao Estado: 'Aquilo que for viável
de trazer, além dos recursos e obras

,

do Governo Federal que já estão

sendo feitos ou previstos,

procuraremos solucionar. A gente
sabe da dificuldade do caixa do
Governo do Estado". A senadora
se refere à possibilidade de aUnião

pagar adiantado pelo títulos que
temdo Ipesc, que daria umdesafogo
de R$ 70 mílhões/mês. 'Acho que
foi a primeira vez nos últimos três

anos que foi apresentado umpleito
que é específico de Santa Catarina.
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Reviravolta em se
o PT era o maior adversário do PMOB. A partir de hoje, está iniciando I

um namoro, que pode resultar em noivado ou até em casamento. ,
,

A semente da reaproximação entre o PT e o PMOB foi plantada na
-

audiência do ministro Guido Mantega com o governador interino
Eduardo Pinho Moreira, testemunhado pela senadora Ideli Salvati
e prefeito Volnei Morastoni, do PT, secretário Max Bornholdt e·

deputado João Mattos(pMOB). ,

Rápida e eticaz.. a reunião culminou com decisão do ministro da
Fazenda de autorizar a antecipação dos títulos da federalização da
dívida do Ipesc, no valor de 600 milhões de reais, Se for ação
exclusiva, sem provocar efeito dominó sobre outros Estados e

tiver base legal, virá a liberação, Outras duas pendências -

indenização da Lei Kandir e aprovação do Prodetur-Sul- tiveram
sinal verde de Mantega.
No retorno a Santa Catarina, Eduardo Moreira e Ideli Salvati trataram
das perspectivas de eventual aliança nacional PT - PMOB, meta
prioritária do presidente Lula - e seus reflexos no Estado. Como
a candidatura José Fritsch é considerada irreversível e dificilmente
a eleição se dará em outubro, sugeriram campanha elevada e

acordo de apoio no segundo turno. A hipótese de acordo federal

que resulte em respaldo a Luiz Henrique não está descartada.
Seria uma reviravolta surpreendente no cenário político estadual.

Estatização
A assembléia da Organização
das Cooperativas de Santa·
Catarina foi'marcada por
protestos tt:ontra a intelVenção
do govemo Lula sobre o

projeto da nova Lei do
,

Cooperativismo. E que a

ministra Dilma Roussef
enviou um substitutivo que
representará, na prática;
estatizacão do movimento.

o

Premiação
o grupo Koerich, de Florianópolis,
recebeu pela décima terceira vez

consecutiva o "Top of Mind",
promovido pelo jomal A Notícia, a

partir de pesquisa do Instituto Mapa. '

O prêmio foi recebido pelo
empresário Antônio Koerich. Todos
os vencedores foram
homenageados na sede da Fiesc.

Expansão
Estabelecido no Estado a partir do
falecido empresário Eugênio Raulino '

Koerich, de São Pedro de Alcântara,
o grupo Koerich conta hoje com 60
unidades comerciais em 31 cidades
catarinenses. Tem 1.050 empreça
dos e marca presença nos eventos
sociais e comunitários do Estado,

•

Ameaça
o ministro Roberto Rodrigues
comunicou aos dirigentes
estaduais que não aceita a

proposta de estatização das

cooperativas, com prioridade
dada ao MST e à Vila

Campesina. Leu teor de

pesada carta enviada à Dilma
Roussef. O presidente da
Ocesc, Neivor Canton,

.

participou da reunião,

Benefícios
Empreiteiras que executam o projeto
de duplicação da BR-101 sul estão
retirando areia do rio Tubarão,
usando equipamentos que
processam o desassorearnenío.
Tubarão está ganhando duas vezes:

a estrada duplicada e a redução do
risco de enchentes.

Distensão
A presença do senador Renan
Calheiros na reunião de Guido
Mantega com Eduardo
Moreira foi interpretada como

forte sinal de que o PMDB

pode caminhar para acordo
com o presidente Lula.

Implodindo a candidatura
Garotinho e no segundo até
selando aliança para reeleição
e governabilidade.

Enterro
Condição fixada pela senadora Ideli
Salvati sobre a liberacão dos titulos

o

do Ipesc ao govemo de Santa
Catarina: revogação. imediata do.
edital da Casan para transferência
das contas que mantém no Besc.
Quer sepultar de forma definitiva
qualquer proposta de retirada das
contas do Banco do Estado.

Preventiva
A participação do presidente
do Senado na audiência com

o ministro da Fazenda teve,
também, caráter preventivo.
Como os titulos da dívida do

Ipesc foram autorizados por
resolução do Senado, se
houver necessidade de nova

deliberação, Renan Calheiros
comandará autorização no

plenário.

Formação
Professor Gerson da Silveira, reitor
da Unisul e presidente da

Organização Universitária
Interamericana, dirigiu a primeira
reunião da entidade, em Quebec.
Propôs um trabalho de formação
integrada entre as 400 universidades
das Américas filiadas à OUI.

Imprensa Inauguração
Com a execução dos serviços de
revestimento extemo das fachadas,
o Shopping Santa Mônica cumpre
este mês nova etapa do cronogra
ma, Deve ser inaugurado no fim do
ano. Novos contratos confinnam a

demanda detectada em amplas
pesquisas mercadológicas
realizadas pelo Instituto de Pesquisa
e Desenvolvimento de

Mercado(IPDM).

.

O jomalista José Augusto
Gayoso despede-se terça-.
feira do. cargo de Diretor de

Imprensa do governador. Na

quarta-feira, assumirá o

jornalista Ricardo Fabris,
Chefe de Gabinete de Eduardo
Moreira. O secretário Deny
Anunciação deve se exonerar

após assumir a campanha de
Luiz Henrique.

\

•

•
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� Campanha
o presidente do PT, deputado
Ricardo Berzoini (SP), será
indicado neste final de semana

para o posto de coordenador
nacional da campanha de Lula à

reeleição. Negociado
previamente com o presidente
da República, o nome de
Berzoini será referendado pela
ampla maioria do PT no 13°
Encontro Nacional da legenda, .

que começou ontem e vai até
domingo. Ele desempenhará em

2006 o mesmo papel que foi
atribuído em 2002 ao deputado
cassado José Dirceu (SP),

8 presidente do PT à época.

� No ataque
o pré-candidato do PSDB à
Presidência da República,
Geraldo Alckmin, classificou de

"oportunismo" as inaugurações
que o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PD vem

realizando por todo o País. I,SÓ
falta (Lula) inaugurar placa (de

, rua)", ironizou o tucano, após se

reunir por mais de uma hora, no
início da tarde de ontem, com o

I pré-candidato do PSDB ao

governo de São Paulo, José
Serra.:

� Budism.o
. O 14° Dalai Lama encerra hoje

sua terceira visita ao Brasil. O
líder do budismo propôs o

diálogo harmonioso entre

espiritualidade e ciência.
, Ontem ele fez palestra no

Centro de Convenções do
Anhembi.

,

• Vereador diz
que Palocci
tenta 'escapar'

CASO CASEIRO: CONDUTA DE BASTOS É QUESTIONADA

•

•

AGENCIA ESTADO

� O pedido foi aprovado, atendendo à representação
feita pelo líder do PFL na Câmara, Rodrigo Maia (RJ)

,

BRASÍLIA- O ministro da

Justiça, Márcio Thomaz Bastos,
até agora escapou de prestar
esclarecimentos ao Senado
sobre o episódio da violação do

sigilo bancário do caseiro

Francenildo dos Santos Costa,
o "Nildo", mas não da Comissão

/

de Etica Pública da Presidência
da República. A comissão

decidiu pedir explicações a

Bastos sobre a presença dele na
casa do ex- ministro da Fazenda
Antonio Palo cci, em 23 de

março, quando levou até lá o

advogado criminalista Arnaldo
Malheiros Filh� amigo e

profissional experiente, para
discutir os tipos de crimes que
teriam sido cometidos com a

•

quebra de sigilo bancário de
"Nildo". A assessoria do minis
tro da justiça confirma o recebi
mento do requerimento da

/

Comissão de Ética Pública da
Presidência e informa que, no

início da próxima semana, a

resposta será enviada. O pedido
de explicações foi aprovado,
atendendo à representação feita
pelo líder do PFL na Câmara,
Rodrigo Maia (RJ), alegando

" . .

que o encontro com oministro

Palocci tinha por objetivo
oferecer-lhe serviço jurídico
especializado para que enfren

tasse, adequadamente, as ques
tões 'que, inclusive, levaram ao

seu indiciamenta pelo Depar
tamento da Polícia Federal".

Maia questiona se Bastos não

infringiu o artigo 3.° do Código
de Conduta da Alta

Adrninistração Federal. Este

artigo ressalta que, "no
exercício de suas funções, as

autoridades públicas deverão

pautar-se pelos padrões da

ética, sobretudo no que diz

respeito à integridade, à

moralidade, à clareza de

posições e ao decoro, com vistas

a motivar o respeito e a

confiança do público em geral".

SÃO PAULO- O vereador
Nicanor Lopes (PSDB) ao

saber que o ex-ministro da
. Fazenda Antonio Palocci o

acusou de "estimular
denúncias" contra ele em

depoimento à Polícia Ci'l5il
em Brasília, reagiu "Isso-é
estranho, hein? O �alocfi
sempre usa esse tipo de

.

O parágrafo único destaca que
"os padrões éticos de que trata

es te artigo são exigidos da
autoridade pública na relação
entre suas atividades públicas e

privadas, de modo a prevenir
eventuais confl itos de

comissão. A próxima reunião

ordinária será realizada apenas
•

no dia 29. Mas é possível que,
antes disso, os integrantes dela

apreciem o caso e digam se a

explicação de Bastos foi ou não

sa tisfatória.
Esta é considerada uma

questão muito subjetiva e

delicada.' Na avaliação de
articuladores ligados à

comissão, a autoridade não

pode deixar qualquer tipo de
dúvida sobre o comportamento.
Neste caso, o líder do PFL na

Câmara, na representação, alega

• •

argumento para. escapar a
/

responsabilidade. E assim
r

que sempre faz na hora em

- que é apertado. Arrumr
alguém para assumir a coisa
110 lugar dele." I

Segundo Nicanor, stiu
desafeto também agiu assifn
110 caso do molho de tomate

com ervilha e em outros

episódios polêmicos. "Ele
(Palocci) jogou a culpa em

urn secretário dele e disse
,

- . dique nao aSSlnOLI na a,

Quando foi contratado o

Instituto Curitiba de
•

. "

interesses .

/

A Comissão de Etica
Pública não tern poder puni
tivo. Apenas pode informar ao

presidente ou ao chefe direto do
funcionário público que agiu
incorretamente .o que houve e

fazer uma espécie de censura.

Mas, adiantando-se à decisão

que poderá tomar, a comissão

publicou na página na internet,
com destaque no item "conflito
de interesses", apresentando a

Resolução Interpretativa 8, que
"identifica situações que
suscitam conflitos de
interesses" e dispõe sobre o

modo de preveni-los, listando
"as situações de risco". No fim,
a comissão recomenda que o

funcionário público federal
consulte o órgão em caso de
dúvidas. Cinco perguntas a

respeito do episódio foram
encaminhadas ao ministro pela

.. " .

que o ministro apoiou o ex-

ministro Palocci, cercou-o de

competente assessoria jurídica,
ouviu o relato dos fatos por ele

realizado", alegando que "o

respaldo jurídico do ex-ministro
da Fazenda era, de fato, o sr.

Márcio Thomaz Bastos" sob a

alegação que, "na sua ausência,
chamou seus assessores diretos

(Daniel Goldberg e Cláudio

Alencar) para interceder junto
à Polícia Federal de modo a

obter a inves tigaçâo da

movimentação bancária do

Informática, outro escân

dalo da administração dele,
disse que a culpa era de outro

secretário. Quando deí
início às denúncias, ele disse

que eu estava fazendo
/

política. E corriqueiro, é

prática dele empurrar pata
os outros as coisas erradas

r
,.

. "

caseiro . que faz."

I'

,
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NO EGITO

... Censura
O diretor do escritório da rede
de TV AI Jazira no Cairo foi
libertado após permanecer
quase 40 horas detido, acusado
'de divulgar notícias "falsas"
sobre os últimos atentados no

Sinai.A rede de TV, com sede no

Qatar, informou ontem em seu

site na internet que Hussein

Abdelghani, de nacionalidade

egípcia, foi libertado na noite
dese quinta feira, após
comparecer a Promotoria de

Segurança do Estado e pagar
uma fiança de US$1 ,740.' ,

O jomalista foi detido na noite de

Quarta-feira, na sala do hotel
onde estava hospedado, na
cidade turística de Dahab,
quando cobria o triplo atentado

perpetrado na segunda-feira na

cidade, Que provocou a morte
de 12 egípcios e seis

estrangeiros.

• •

r

atrás", diz o relatório. Uma
nova geração de cxtrcmistas,
alguns deles sendo treinados

pela internet, estão emergindo
de células terroristas que S5Cl

terroristas.

Em re s umo , o r e la tór io
assinalou a realização de 11111il

ataques terroristas 110 último
ano, resultando ern mais de
14.600 mortes.

Cerca de 3.500 desses ata

ques ocorreram 110 Iraque, o que
levou à morte de 8.300 pessoas.

O relatório assinala que
Osama bin Laden e outros

líderes da Al-Qaed a estão

espalhados e ern fuga, e afirma

que o Afeganistão 1150 é 1118is

um esconderijo seguro para a

rede terrorista."A Al-Qaeda

Somália. Os países do leste
asiático fizeram um progresso

signifícativo ern 2005, cri,111c10
lim ambiente regional inóspito
p a r a t e r r e) r i s t ,I S " li iss e o

documen to.Mas a cooperação
venezuelana no CC)111bate ,10

terrorismo continua sendo

negligente.
Seis países - Cuba, Irã, Líhia,

Coréia do Norte, Sudão e Síria
- con tinuarn classificados
corno Estados patrocinadores
do terrorismo. Líbia e Sudão,
entretanto, receberam créditos

por continuarem cooperando
na guerra mundial contra o

AGÊNCIA ESTADOo

,'" Documento aponta a realização de 11 mil

.ataques no' último ano, resultando em mais de
'14.600 mortes. Cerca de 3.500 ocorreram só no

'lraque, o que levou à morte de 8.300 pessoas

I

• ••

m ais r egioriais e menos

planejadas, disse o relatório.
Ainda segundo o texto, os

esconderijos seguros para que
os terroristas planejem e

concretizern seus atos tendem
a se localizar nas fronteiras

•

ti

,

americano on tern. Ern seu

relatório anual sobre o terre

rismo mundial, o departamen
to afirmou que o Irã é o maior
patrocinador do terrorisrno,
com suas Guardas Revolu
cionarias Islâmicas e o Minis
tério da Inteligência e Seguran
ça diretamente envolvidos no

planejamento e suporte de atos

n I
WASHINGTON, EUA

Líderes da Al-Qaeda perderam
a

.

parte do controle de suas

atividades terrorista devido a
,

prisão e morte de alguns de seus

principais líderes, mas o grupoI. ,

continua sendo a maior

ameaça aos Estados Unidos e

seus aliados, informou o

Departamento de Estado

, ,

entre parses conl governos
ine'ficazes. O documento cita a

fronteira .do Afeganistão, a

intersecção da Argen tina,
Paraguai e Brasil, o Mar de

,

Celebes no sudeste da Asia, e a

-, .

nao e mais a mesma orga-

nização que era quatro anos

•

NA INDONESIA

... Gripe Aviária
As autoridades sanitárias
indonésias anunciaram nesta
ontem mais uma morte por
causa da gripe aviária no

arquipélago, Que será o 25°
caso a ser confirmado pela
OMS (Organização Mundial da

Saúde),A vítima é um homem
de 30 anos. Segundo as

autoridades locais, ele esteve
em contato com frangos
infectados.

•

terronsmo.

•

Pirataria põe China e Rússia em

"lista negra" dos Estados Unidos
Combates no Iraque deixam pelo menos 58 mortos

noite de ontem e tornou abril
o Inês corn mais baixas fatais
de americanos 110 Iraque ern

2006. No m ês passado, 31
soldados dos EUA perderam a

vida e m solo iraquian i.Há
ainda duas mortes pendentes
de confirmação pelo
Departamento de Defesa dos
EUA e o número de vidas
americanas perdidas 110 Iraque

,

está cada vez mais próximo do
marca de 2.400.
O aumento das mortes entre

de fevereirê contra a Mesquita
do Domo Do u ra do , em

Samarra.
Ainda on tem , soldados

americanos, agindo corn base
em informações levantadas

pelos serviços secretos

BAGDÁ, IRAQUE- Pelo
menos 58 pessoas morreram e

74 ficara-r _1 ,{,I, "In di); � ias
de violentes confrontos em

Baquba e seus arredores, disse
ontem o general iraquiario
Ahmed al-Awad.Os mor tos

ern Baquba, 55 quilômetros a

nordeste de Bagdá, incluem 49
SLlpOStOS rebeldes, sete

soldados do Exército do Iraque

EUA- A China e a Rússia

. ocupam a categoria de "priori
dade absoluta" em um relatório
sobre pirataria do U.S Trade

! Repre sentative , espécie de
ministério de Comércio Exte-

6 rior dos Estados Unidos: O

•

" Brasil está entre os países que

precisam ser "assistidos", mas a

organização não divulga infor

mações específicas sobre o país.
O documento identifica as

48 nações que precisam tomar

ações mais drásticas para
combater a pirataria
promover a destruição de CDs
e abrir processos contra pessoas

que baixam software

ilegalmente, por exemplo.
Ao contrário de um estudo

divulgado recentemente pela
IIPA (sigla em inglês para

Associação Interllacional da

Propriedade Intelectual), o

documento do U.S Trade

Representative não divulga os

valores das perdas com essas

práticas ilegais. Ainda assinl,
illdica que a China fica na frente
da Rússia.

"Reconileceillos os esforços

da China para reduzir os

problemas relacionados à

propriedade intelectual, mas

os níveis de transgressâo
naquele país continuam

inaceitáveis", diz o relatório,
"Continuamos usando nossas

ferramentas' de negociação e

estratégias inovadoras para

pressionar a China em relação
a melhores resultados."

Logo após China e Rússia

aparecem 11 Ilações que
também devem ser assistidas
-elas se encaixariam no "nível
dois" de prioridades. Além de

Brasil, estão Argentina, Belize,
,

Egito, India, Indonésia, Israel,
Líbano, Turquia, Ucrânia e

Venezuela.
O relatório também divul

ga algumas inicia tivas de
sucesso que podenl ser inlplan
tadas. O Paquistão, por exem
plo, fechou diversos locais que
copiavaln CDs ilegalnlente. A
orgallização afirnla qué o Brasil .

"implantou medidas para
,

reforçar as leis de direitos

• •

iraquranos, promoveram urna

operação 11a qual teria

morrido o líder da Al-Qaeda
no Iraque em Samarr a, 95'

qu ilôrn e tros 80 n o r te de

Bagdá.
A ação americana teve co

Inc) alvo o suposto esconderijo
de Harnadi Tahki al-Nissani
numa localidade a IS quilô
metros de Samarra, disseram

,

oficiais do Exército dos EUA.
Outros dois supostos rebeldes
morreram 110 episódio.

NOS EUA

� Polêmica
o hino nacional dos Estados
Unidos deve ser cantado em

•

inglês, não em espanhol,
.

declarou ontem o presidente :

George W,Bush, reagindo a uma
versão em espanhol do hino :
divulgada pelo produtor musical
britânico Adam Kidrom. Ele

.

declarou Que se tratava de uma

homenagem aos imigrantes que
vivem em solo norte

americano. Em uma entrevista
coletiva, quando os repórteres
perguntaram ao presidente se o;
hino poderia ser cantado em :

. espanhol, 'Bush respondeu Que
.

-
.

noo. .

-

e dois civis, informaram
autoridades iraquianos e

arnencanas.

Enquanto iSSI), mais um

soldado americano morreu 110

Iraque, elevando a pelo.menos
67 o número de militares dos
Estados Unidos mortos no país
árabe apenas no mês de abril.
A morte ocorreu no fim da

•

I)S arnertcanos ocorre ern urn

momento no qual o Exército
dos EUA diz qlle a violência
sectária no Iraque começa a

d irn in u ir depois de urn a

escalada desencadeada pelo
ataque corn explosivos de 22

•

•

. NO IRA

... Discurso

,

f

O presidente do Conselho de
..

Discernimento, Ali Akbar
Hashemi' Rafsanjani, fez ontem'
um discurso destinado a

preparar o país para a guerra,
No sermão do meio-dia de
sexta�feira na Universidade de
Teerã - o mais importante
evento político-religioso da
semana, transmitido ao vivo por
rádio e TV -, o ex-presidente d.o
país, apoiando as mãos num

fuzil-metralhadora, atribuiu a

Deus a vitória do Irã sobre os

EUA na crise dos reféns e

comparou os cientistas
iranianos responsáveis pelo
programa nuclear a Galileu e a

Copérnico. .

. " .-

autorais , mas nao entra enl

detalhes sobre as ações.
\ ,

•

Irã desobedece e mantém
programa nuclear, diz ONU

AIIo.,;;I·

H
,.

O ..
VIENA- O Irã insiste em

luanter seu progralna 11uclear e
COlltillua a desafiar as

exigêllcias do Conselho de

Segurança (CS) da ONU,
afirma o relatório da AIEA

(Agência Internacional de

Energia Atônlica) divulgado
ollteln sobre a questão.O
doculnento, divulgado elll

Viella, abre call1inllo para Ulna

intervenção do CS da ONU [os,
CillCO países cOin poder de veto
são Estados Ullidos, Reino

Ullido, França, Rússia e
•

China], que deve se reunir na

próxima quarta-feira (3) para
analisar a possibilidade de

adoção de sanções contra o

Irã. Aleillallila tambélll

participará das discussões.
A AIEA -órgão ligado à

ONU-deu ao Irã Ulll prazo de
30 dias para interromper Sllas
atividades de enriquecinlellto
de urâl1io -que expirou on

tem. Segulldo o documellto,
11á "falta de informações" a

respeito do uso de centrífugas
no programa l1uclear iralliano.

Centrífugas são utilizadas para
ellriquecer urânio - que pode
ser usado tanto para abastecer
centrais nucleares como para
a fabricação de arlnas

nucleares.

Fi/iado à

1° de maio�
C-IlT

•

Dia Internacional do Trabalhador

@ .í][l(fJ' , (}[b(i) dJj�[íJ{j{jj@(j] (!) (]j(i)[jj)(f)[ij]o
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@ [J[l(jJ, , (}[h(i) @&i rzJ(1] (!) [b(j)[jj)(f)[jj)o
@ [J[J(fJ, , (}[b(i) fI), ,

. rI) (i) [b(!)[jj)(f)!lDo

•

NO BRASIL
•

... Contra sansões
O governo brasileiro continua
convencido de que a

comunidade internacional não
deve aplicar sanções
econômicas contra o Irã.

Posição defendida pelo
ministro Celso Amorim em

Genebra.

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário, Fiação, Tecelagem e Arfefatos de Couro

Jaroguá do Sul e Região .

•

•

•
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Enfrentar e superar desafios. Continuar crescendo e aprimorando o produto, buscando atender um
mercado cada dia mais exigente. Investir no treinamento de mão-de-obra, com o objetivo de atingir
metas de qualidade de nível mundial. Estes foram alguns dos aspectos fundamentais para o

desenvolvimento da Moldemaq, empresa de implementos agrícolas que completa neste mês de maio

30 anos de existência. Atualmente comandada pelos irmãos Jair, Nilson e Rogério Tecilla,
respectivamente, diretores comercial, administrativo e de produção, a empresa iniciou sua trajetória
vitoriosa em 1976, quando o casal Marino Tecilla, já falecido, e Maria Martins Tecilla, criaram um

pequeno empreendimento: uma fábrica de modelos de madeira para fundição. "Nosso principal
objetivo é continuar o crescimento, sempre oferecendo produtos de qualidade e facilidade de

pagamento aos agricultores, nossos parceiros de todas as horas", destaca o Rogério Tecilla, diretor de
produção.
Atuando há mais de três décadas no mercado de produção de peças, máquinas e implementos para o

cultivo de alimentos como: arroz irrigado, feijão, banana, cebola, maçã entre outros a empresa
evoluiu, passando por diversos estágios de expansão. Iniciou suas atividades em uma área construída
de 80m2, em um terreno de 10.000m2, já prevendo a necessidade de expansão física. Em 1982
visando ocupar um espaço melhor no mercado, adaptou a sua estrutura fabril e passou a produzir
peças de reposição para micro-tratores, como: eixos, coberturas, parafusos, polias, destacando-se na

produção de peças agrícolas.
Dando continuidade neste processo de desenvolvimento e verificando as novas necessidades do ramo

agrícola, a empresa iniciou a fabricação de implementos e lançou no mercado a Roçadeira Frontal e
logo em seguida o Aparador de Grama, para micro-tratores. O grande impulso da Moldemaq
acontece em 1996, ao inovar o mercado com o lançaTnento da Carreta Tracionada Fixa e Carreta
Tracioriada Basculante, para micro-tratores. Em 2000, novo sucesso: o Semeador e Pulverizador
Tracionado para cultivo de arroz irrigado. Este produto foi desenvolvido em parceria com a Empresa
Cattoni Máquinas e Implementos Agrícolas. A partir de 2004, novas mudanças e inovações em

processo de fabricação e tecnologia, foram necessárias e assim a empresa criou a linha de tratores

Moldecatto articulado e tracionado, com opções de motores de 20 a 50 HP.

,
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:����?��'�â"u ��a�B_,ê�presa �em atenden?o seus clientes com m�ita deoicação, competê�cia e quali,dade. Qualidade, inclu�i�e, é a razã.o de

�'�lf;�'Jl;'é�P::���i\�e�C'r:ll�ã��IOS cll�ntes, atr�ves. de cons�antes �elhorlas, com� as Incorpo:�çoes, de equlpam�ntos modernos a area produtiva,
da ao:lp:ú�çq�·�I;�Ç�':J!ld4�J�lal, d� Implanta_çao sistemas Inform�tlzados na� atlvldade�, adrninsírativas e �rodutlvas.. '

.

O desenv!1"!i!:l��I�I���lte, a implantação do Auto-Cad e Solid-Works, sistemas utilizados na elaboraçao dos projetos e desenhos de produtos,
são inv�s�Jliento�:�Q ��1�0 de ampliar a participação mercadqlógica da empresa, Ações como o treinamento periódico dos seus funci�náricis e a

impl��taç··' , ? '., .' '(I e qualidade como, o O' Olho na Qualidade, Grupos de CCQ e CIPA, são cornplementares neste processo de .

'.

'

quallfloaç· '�.,
.

.s! processos, \..,',
' .

d,la da em��, ,saiiw��\ta., ,a'lIs de declsões e no desenvolvlmento de tecRologlas e produtos, .. '

Olkt�i.Rri9�i�g�'d� �Qr��a� é o constante treinam�nto � atualização dos seus profissionais, A impla�taçãd de_ sistemas ?e Controles GerenCiais

�& �.�,�I�lJ'l����raç�o, objetlva� aumentar de !,or,ma .�fetl,va os controles e melhorar os resultados d� Informaço�s com clientes, .fornecedores, !
,fvq0lonarlos e parceIros. O Planejamento Estrateglco,' realizado anualmente, pensa e. repensa os caminhos q.ue a. empresa deve trilhar, buscando o

•

.
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.. , ê�escjmel1to sustentado. .
.... ,

:\ êb"m,P'r�c.cinhecimehto pela quaâcace, a empresa foi premiada eorn o "Selo Aprovado pelo Usuário", na Expointer de 2003,e PtêniiCJ GERDAU ;1
I,��,eihofes da Terra" para a carreta tracionada, Como forma de ampliar seu mercado, desde 2005, a Moldemaq exporta para.Q Mercosul e pretende:
\I J�M :\r,? mercadó Europeu, com seus-produtos. "O mercado nacional, mesmo. cOIJl sua� oscilaçõ�s: é m�ito i�portant� P�f� a empresa; ma�, i'
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MOLDtMAO·MÁQUINIS E IMPLEMENTOS AGRiCOLAS
: A Difuso homellClgel" eis" histórl" do sucello!
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"";:. AÇOS EM DIVERSOS TAMANHOS E BITOLAS•
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�Alenir Canton Representações. Fone/fax 513311.5211" alenir@cpovo.net, ' ,

,
'"

A Romaço Rolamentos parabeniza a Moldemaq pelos seus 30 anos

de sucesso. Estamos orgulhosos deste estreito relacionamento.

ROMAÇO
ROLAMENTOS
Join1lllie • se

R\,a Or JoIo CoIItI, 98S • Cen""
lllI,47 3481-10ll(j F•• 47 30181·1001

INbQt\tRl!\ ti iiflM'tiEllê D£ Aidll i..mii.;
,

IlAUMANN INII COM DB AÇOS LiDA
RUA D£RTKA WEIGl N' 2460 IlARRA DO RIO CERRO
FaNE I (47)3376.0713 FAX (47)3376.1729
89160.500 JARAGUÁ DO SUL se
V�lldftl@bftu"IOnn.l"d.bf • www;buunlaftft.lnd.br •
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EXPECTATIVA: PAPA BENTO XVI ANALISA ARTIGO SOBRE O TEMA

(

•

KELLY ERDMANN

� Liberação do uso de

preservativo para
portadores do HIV é
acelta por cardeal

}ARAGUÁ DO SUL - As
_

. declarações dadas pelo cardeal
"

,

italiano, CarloMariaMartini, 79,
sobre a liberação, por parte da

Igreja Católica, do uso de

preservatives para casais onde um
.é portador do vírus HIV,
repercutiram também na região.
Os padres falam sobre a polêmica
com cautela, mas, já indicam
sinais de mudança no

posicionamento do Vaticano, até
agora, ainda contrário ao uso.

A reportagem de O Correio
do Povo conversou com o pároco
da IgrejaSão Sebastião, SildoCésar,
da Costa, a respeito. Segundo o

Padre, o artigo escrito porMartini
e divulgado na semana passada
pela revista L 'Espresso, "abre um
parêntese para a reflexão". Ele

explica que, a partir disso, é

provável que os representantes
'. /' católicos comecem a favorecer a
-
"

•

I

educação sexual.
Para o vigário paroquial,

Pedro Paloschi, a Igreja deve

preservar a ética, a moralidade
e os bons costumes. Mas, diante
da gravidade do problema da
Aids, precisa se colocar em uma

posição mais flexível. Ele
concorda com o cardeal Martini
e enfatiza, "dos males, o

menor".
No artigo impresso nas

páginas da L 'Espresso, o

italiano sugere a liberação da
camisinha para casados e

explica que esta atitude' pode
combater o aumento dos casos

de infecção por HIV Em 2005, a
doença foi responsável pela
morte de trêsmilhões de pessoas
em todo o mundo.

O Padre Pedro acredita em

um pronunciamento a favor da

mudança, depois que Papa
Bento XVI analisar o estudo
solicitado após o artigo de
Martini. Como a Igreja está

atenta ao problema, pode ao

longo dos anos, rever outros

dogmas pregados durante
séculos. No caso do uso do

preservativo, completa dizendo
" '.

que, se começa para estes, mais
,

- -" �.. - - _.' -- ._�....,... _. --,

tarde abre de forma geral" e

contempla toda a população.
Porém, os católicos

continuarão a condenar "essa

propaganda de liberação à

sexualidade", diz o pároco Sildo
César da Costa. Ele é contra as

práticas que "transformam algo
sagrado, como o sexo, em

profano". Os resultados disso
são crianças abandonadas,

número crescente de aidéticos
,

e .de adolescentes grávidas,
completa o Padre.

Os representantes da Igreja
Católica pregam que a melhor
forma de evitar o contágio é a

abstinência sexual. Para o

Vaticano, todos os seguidores
ainda são proibidos de usar
qualquer contraceptivo,
incluindo a camisinha.
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CESAR JUNKES

,

-

Padre Sildo diz que Igreja Católica abriu a porta para ampla reflexão
,

Opinião
Qual a sua opinião sobre o artigo do cardeal italiano Carla Maria Martini,
que libera o uso do preservativo para casais portadores de HIV?

••

,
"

"Tem que ser liberado. Mas, acho
que esse artigo é só para causar

polêmica, Não vão liberar tão cedo".
Cristiane Ersego, 17 anos, bolsista

"Sou favorável. Não vejo porque
sonegar esse direito de escolha".
Décio Jasper, 22 anos, auxiliar
adm in istrativo

,
. '

Weg prevê contratar cerca de 600 funcionários até fim do ano

}ARAGUÁ 00 SUL - A Weg
entregou ontem para a imprensa
o balanço financeiro e o relatório
de sustentabílídade, referente ao

ano de 2005, durante almoço
realizado na Arweg, na tarde de
ontem. Para 2006, a empresaprevê
acontratação de 595 funcionários
(no aha passado, foram gerados
449 novos empregos no Brasil e
146 no exterior), e a expectativa é
finalizar 2006 com cerca de 15 mil
funcionários.

No ano passado, a empresa
tinha 14.098 funcionários (dos
quais 1.554 atuam nas controladas
do exterior) e atingiu um

. "" faturamento de R$ 2.978,4
milhões (14%maiordo que no ano
de 2004, quando fechou com R$
2.602,8 milhões). O mercado
•

Interno apresentou um

crescimento de 19% e, nomercado
externo, cresceu 8% em real (30%
em dólar), com destaque para as

,

regiões da Oceania e Asia.
Todas as unidades de negócios da

,

Weg tiveram crescimento de
vendas em 2005, destacando-se o
crescimento dos negócios de
geradores, motores de alta-tensão
e transformadores. No mês de

janeiro foi produzido o motor de
número 100milhões, resultado do
constante investimento em

•

pesquisa e desenvolvimento,
,

voltados para o treinamento dos
colaboradores e a melhoria dos

processos de fabricação. "A Weg
sempre esteve 'na vanguarda,
desde a formação de funcionários
até a contribuíção com amelhoria

social", destacou o diretor de
,

relações com investidores, Alidor
Lueders .

Ao final de 2005, a Weg
também foi selecionada para o ISE
, .

(Indice de Sustentabilidade

Empresarial), novo indicador que
deverá servir como indutor de
boas práticas nomeio empresarial
brasileiro. "Desde o início, a

empresa sempre deu importância
à responsabilidade social, e hoje

Diretores receberam jornalistas da região para coletiva e almoço
. ,.

esse pnncrpio começa a ser

valorizado nomercado acionário",
completou Lueders. "Os

, funcionários da Weg valorizam a

prática da responsabilidade social
iniciada pelos gestores, pois
muitos são voluntários em

empresas e ONGs (Organizações
não-governamentais) '', ressaltou
a integrante daequipe de avaliação

de projetos sociais, Sabrina
Adami.

Além da.marriz em Jaraguá
do Sul (o Parque Fabril I fica na
Vila Lenzi e o Parque Fabril II,
na Vila Lalau), a Weg tambén.

possui fábricas na Argentina,
México, Portugal e China, além
de 18 filiais comerciais no

mundo. (Daiane Zanghelini)

Bealuste de 4,28% do salário frustra servidores municipais
}ARAGUÁ DO SUL - Audiência

realizada entre o Sinsep (Sindicato
dos Servidores Públicos Mu

nicipais de Jaraguá doSul eRegião)
e o prefeito Moacir Bertoldi na
tarde de quinta-feira oficializou
proposta de 4,28% de reajuste
salarial e de R$ 2,50 no auxílio

alimentação, cujo valor de R$ 5,50
passaria para R$ 8 diários. A

proposta frustrou a Comissão de

Negociações do Sindicato e será

analisada na Assembléia da

categoria, marcada para as 9h do
dia 6 de maio (sábado), no

Sindicato dos Trabalhadores do
Vestuário (Rua Francisco Fischer,
60, aoladodaJavel).

Durante Assembléia realizada
dia 1 Q de abril, os servidores

aprovaram reivindicação de 80/0 de

reajuste salarial e de R$ 2 no valor

diário do auxílio-alimentação,
além da implantação do novo

Plano de Cargos e Salários. De
acordo com a presidente do Sinsep,
Idinei Petry, a Prefeitura prometeu
disponibilizar 15% do orçamento
deste ano para o reajuste salarial e

implantação da reforma do Plano
deCargos e Salários. "Os servidores
aprovaram os 70/0 de reajuste em

2005 porque tinham expectatíva

de que este ano o assunto seria

tratado de forma diferente",
afirmou. Já o prefeito Moacir
Bertoldi ressaltou que a

administração municipal herdou
uma dívida do mandato deIrineu
Pasold. "Cerca de 100/0 do
orçamento da prefeitura nesse ano
é para pagar a dívida deixada pelo
governo anterior", explicou.
(Dalane Zanghellnl)

•

FOTOS PIERO RAGAZZI DE FREITAS

"É necessário, pelo menos para a
,

doença não avançar. E uma vergontla
não aceitar que usem camisinha",
•

Schana Chiodini, 21 anos, estudante

"Se não liberar, o que o mundo vai
virar? A Igreja tem que enxergar isso",
Nair Lima dos Santos, 57 anos,
zeladora

. .:.. ... .,' -,._. _",.

Estilista Ronaldo Fraga lança
livro no Rio Grande do Sul
o estilista cosmopolita Ronaldo Fraga traz para o mundo da moda,
mais uma de suas criações curiosas. Esta semana, dia 28/04, foi a

data de lançamento do seu livro "Roupa e Tempo - Drummond
selecionado e ilustrado por Ronaldo Fraga", A cidade escolhida para o

lançamento foi Caxias do Sul, especificamente em Cidade das Artes.
da UCS. Homenageando o poeta e escritor Carlos Drummond de Andrade

(1902-1987), Ronaldo inova a literatura da Moda, trazendo os textos do

poeta, com as suas ilustrações, A primeira tiragem do livro é de três
mil exemplares. A admiração de Ronaldo por Carlos Drummond não é '

recente, em 2005, o escritor foi tema inspirador da coleção proposta
por Ronaldo no São Paulo Fashion Week.

•

Design: Elegância e utilidade
Falar sobre a união da moda e do design em prol de qualidade e

alternatividade dos produtos, já não é um assunto tão complicado ou

estranho para os nossos leitores, Na realidade esta é uma característica
que vem se ampliando e ganhando cada vez mais espaços inusitados.
Esta semana publicou-se uma notícia interessante: Uma conceituada
marca de acessórios para motociclistas, foi destaque no jornal italiano
La Stampa, A marca italiana Momo Design destaca-se pelo design
moderno e inovador em seus capacetes, além de trazer linhas elegantes
em seus produtos. O destaque na linha de capacete é o modelo fighter
bluetooth, desenvolvido em parceria com a Motorolla. O modelo vem

acompanhado de fones de ouvido e microfone sem fio. Através desse ,

sistema é possível fazer ligações via celular estando até dez metros i
longe do aparelho. ,

Além das lojas próprias, a Momo Design trabalha com uma rede de I
'

franquias e licenciamento de produtos, possuindo ainda uma linha'
direcionada ao desenho industrial, que funciona como um serviço de
consultoria. Há uma gama de diversidade: poltronas, ventiladores de
teto, ferro de passar, purificador de ar, e até um automóvel, fruto da

parceria entre a Momo a italiana Lancia. Para manter esse pique, a

Momo centraliza suas produções no Centro Stile, área responsável
pela pesquisa e desenvolvimento dos produtos,

Por Daiana Riechel, aluna da VII fase do curso de Moda- Unerj

•
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• LINHA DE FUNDO

•

Fazendo as contas
o técnico do Juventus, Alaor Palácios, já começa a fazer as contas

para os três próximos jogos. Segundo ele, se o time quiser se•

classificar entre os quatro semifinalistas, precisa somar sete pontos
nestas três partidas. A primeira delas será amanhã, no esdrúxulo
horário das 19h30, contra o Lages fora de casa. Depois pega a

Chapecoense no João Marcatto, na quarta-feira e, domingo, tem
o clássico com o Joinvilie, na Arena. Parada dura, mas para um

time que perdeu cinco pontos em casa, só resta correr atrás do
prejuízo. E em um campeonato de tiro curto, como este, perder em
casa só serve para complicar ainda mais a situação.

Triatlon Clássico
No Bairro Rio da l.uz, neste
domingo às 15h30, tem .

clássico jaraguaense pela
sétima rodada da Taça
Pomerode. Vitória e Flamengo
buscam a reabilitação na

competição. O rubro-negro é o

quinto colocado com cinco
pontos e o Vitória é o

penúltimo, com cinco. O líder é
o Atlético Pomerodense, que
tem 15 pontos, e joga em casa

contra o Botafogo. Os outros

jogos são Caramuru x Água
•

Verde Pomerode e Agua Verde
Timbó x Vera Cruz.

-

Dois atletas de Jaraguá do
Sul participam, neste

domingo, do Campeonato
Catarinense de Triatlon de

Longa Distância, na Praia de
Jurerê Internacional, em

Florianópolis. Fernando
Radunz (Academia Impulso)
competirá na categoria 25-29
anos e Jonathan. Mandalho na

30-34 anos. Serão 1.800
metros de natação, 66
quilômetros de ciclismo e 18
de corrida. "Usarei a prova
como treino para o Ironman
de Caiobá, no Paraná", disse
Radunz.

Recusa
Depois de ser insistentemente
questionado sobre o convite
da Seleção Inglesa de Futebol,
o técnico Luís Felipe Scolari
resolveu acabar com a

discussão. Ontem Felipão
esteve na Alemanha e

aproveitou para recusar o

i convite dos ingleses. "Espero
, que com isso o assunto acabe

: por aqui", disse o treinador na
: coletiva,

Aventura
A dupla jaraguaense fRrmada
por Gilson Fischer e Fénisio.
Pires Júnior, conquistou, no

último domingo, o segundo
lugar da 1 a Etapa do

Campeonato Catarinense de
Corrida de Aventura. A prova,
disputada em Garopaba, teve
90 quilômetros de trilhas, nas'
modalidades de orientação,
trekking, mountain bike,
canoagem, natação e

sandboard ..

,

•

Torneio de pais,
professores e

I

funcionários no Marista

•

O Colégio Marista São Luís, em conjunto com a

:APP(Associação de Pais e Professores) , promove
,

ino próximo dia 06 de maio (Sábado), a 6a edição do!
!

'Torneio de Pais, Professores e Funcionários.

.A competição tem como objetivo promover a

integração da Grande Família Marista, fortalecendo

os laços entre escola e família.

Serão disputadas as modalidades de Futebol Suíço,
Voleibol Feminino e Canastra Mista. O torneio terá

.

inicio às 14h nas, dependências do Complexo
Esportivo Marista.

As inscrições poderão ser feitas na recepção do
,

colégio ou pelo e-mail ctubbs@marista.org.br.

•

Rede Marista.
Grande no

tamanho,
gigante no

••••

.
'

ensino. MARISTA

-

DIVISA0 ESPECIAL: HORA DE VENCER

O CORREIO DO POVO ',I I

•
, ,

,
,
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JULIMAR PIVATTO

para a permanência de Paulo Rossi.
O lateral-direito Pereira, que não
vem atravessando uma boa fase,
pode dar lugar para Ronaldo.
Portanto, o time que deve

começar jogando é este: Adilson;
Pereira (Ronaldo), Tiago, Oliveira
(Leandro Pereira) e Rogerinho;
Alex Albert, Rafael, Gringo e

Paulo Rossi (Ethiê): Ronaldo
(Leandro Temporin) e Sabiá.

Já o time do Planalto Serrano
também vem com desfalques. O
zagueiroMarcio pediu dispensa por
problemas particulates e o

atacante Rivando foi mandado
. embora, acusado de fazer "corpo
mole". O time que deve enfrentar
o Juventus é: Marimon; Tito,
Régis, Rodrigo e André Seguetto;
Tininho, Vagson, Jean e jéferson
Mikinba; Manga e Everton Cruz.
O trio da arbitragem será de
Imbituba.

•

� O novo reforço do
tricolor é o volante
Rafael Leite, que
veio do Coritiba

}ARAGUÁ DO SUL - A
conversa com os jogadores foi
intensa nestes dois dias depois da
derrota por 4x2 para o Criciúma. '

O técnicoAlaor Palácios acredita

que o time voltou do intervalo "de
salto alto" e por isso.deixou virar
o placar para 4x2, mesmo com um

homem a mais. "Uma derrota
.

dessa é inadmissível. Perdemos
cinco pontos dentro de casa que

poderiam nos colocar na

liderança da competição",
comentou. A maior novidade no
coletivo de ontem foi o volante
Rafael Leite, que estava treinando
no Coritiba, mas jogou, pela
última vez, na Matonense-SP.

O time que vai começar contra

o Lages, amanhã às 19h30 no

Estádio Vidal Ramos Júnior, será
praticamente o mesmo' que

começou contra o Criciúma.· A
novidade pode ser a volta do

zagueiro Oliveira, que estava dez
dias parado e pode começar

jogando. Já Ethiê, que cumpriu
suspensão, deve ficar no banco

-

II DIVISA0 ESPECIAL
4a Rodada
Hoje
15h30 I Guarani x Brusque .

Amanhã
15h Chapecoense x Próspera
15h Metropolitano x Atlético
16h Criciúma x Marcílio Dias
16h Joinville x Cidade Azul
19h30 Lages x Juventus

Figueirense sem novidades
FLORIANÓPOLIS - Na partida

contra o Cruzeiro, amanhã às
('-

18h10 no Orlando Scarpelli, o
Figueirense deve ser omesmo que
goleou o Palmeiras, no último
sábado. O time só deverá ser

definido hoje e a única dúvida do
técnico Adilson Batista é no

ataque. Como o atacante Thiago
Silvy está de volta depois de

cumprir suspensão, a dupla de

ataque ainda não foi formada.
Ainda não se sabe se Batista

vai sacar Soares ou Schwenck ou
se vai manter a dupla. "Posso en

trar C01USoares e Silvy. Aliás, posso
entrar C01U os três", despistou o

técnico. No treino de ontem, a

primeira hora foi C01U portões
fechados. Segundo Batista foi para
aprimorar as jogadas ensaiadas e

do posicionamento de marcação.

,

II SERlE A
3a Rodada
Hole
16h Fortaleza x São Caetano
18h10 Botafoao x Atlético-PR
18h10 São Paulo x Santa Cruz
Amanhã
16h . Internacional x Harnenc
16h Ponte Preta x Corinthian
16h Paraná x Grêmio
16h Palmeiras x Santos
18h10 Vasco x Fluminense
18h10 Juventude x Goiás
18h10 Figueirense x Cruzeiro

o

s

-

II ClASSIFICAÇAO
Poso Time PG J V E D GP GC SG
1 °

.

Fluminense 6 2 2 O O 3 1 2
2° Fiaueirense 4 2 1 1 O 6 1 5
3°' Santos 4 2 1 1 O 2 O 2
4° Vasco 4 2 1 .1 O 3 2 1
5° Internacional , 4 2 1 1 O 2 1 1
6° Botafoao 4 2 1 1 O 1 O 1
7° Cruzeiro 3 2 1 O 1 4 3 1
8° Corinthians 3 2 1 O 1 3 2 1
9° Flamen o 3 2 1 O 1 3 2 .1
10° Ponte Preta 3 2 1 O 1 4 4 O
11° Grêmio 3 2 1 . O 1 3 3 O
12° Fortaleza 3 2 1 O 1 1 1 O
13° São Paulo 3 2 1 O 1 1 1 O
14° Juventude 3 2 1 O 1 2 3 -1
15° São Caetano 3 2 1 O 1 2 4 -2
16° Goiás 1 2 O 1 1 O 1 -1
17° Paraná 1 2 '0 1 1 O

'

1 -1
18° Santa Cruz 1 2 O 1 1 O 1 -1
190 Atlétlco-PR O 2 O O ' 2 1 4 -3
200 Palmeiras O 2 O O 2 3 9 -6

,

I

x
,

"
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Antes do coletivo, muita conversa entre o técnico Alaor Palácios e os jogadores
,

-

II ClASSIFICAÇAO
Poso Clubes

•

P J V E D GP GC SG
1° Criciúma 9 3 3 O O 6 2 4
2° Chaoecoense 7 3 2 1 O 5 3 2
3° Marcílio Dias 6 3 2 O 1 4 2 2
4° Atlético 6 3 2 O 1 4 3 1
5° Guarani 6 3 2 O 1 3 .3 O
6° Joinville 4 3 1 1 1 5 2 3
7° Juventus 4 3 1 1 1 6 6 O
8° Prósoera 3 3 1 O 2 3 4 - 1
9° Mefroooíitano 2 3 O 2 1 1 3 -2
10° Brusaue 1 3 O 1 2 3 5 -2
11° Cidade Azul 1 3 O 1 2 3 5 -2
12° Lages 1 3 O 1 . 2 3 8 -5

,

,

"
I

,

. ,

,
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Mirielly e Sally convocadas
para 'a Seleção Catarinense

•

,

}ARAGUÁ DO SUL - As
atletas da Apa/MalweeIFME,
Mirielly Cristhina dos Santos
e Sally Mayara Siewerdt, foram
convocadas pela Fesporte para

integrar a Seleção Catarinense
de Atletismo. Elas partici
parão, de 24 a 31 de maio, dos

Jabs (Jogos Abertos Brasi

leiros), em Nova Friburgo (RJ) .

No a110 passado, as duas foram
medalha de prata I1a compe

tição. Sally nos 100m rasos e

Mirielly nos 100m com barreiras.
Neste ano, Sally competirá

nas provas do 1001U rasos e do
revezamento 4x100m e

Mirielly participará dos 100n1
com barreiras, salto C01U vara

e revezamento 4x 1 00111 rasos.
"No femínino, podemos dizer

que são as atletas que mais'

conquistaram medalhas para a ;
,

equipe", disse o coordenador da
modalidade, Adriano Moras,

.

ressaltando a importância das
duas atletas.

Já nesta segunda-feira, seis

atletas participam da Corrida
Rústica do Trabalhador, em

Mafra. Estefani Vieira Alves'
, Maria, Valcir Vicentim, Edson
Selinger, Jéferson Volnei, José �_

.-.

Luis Martins e Lucas Fliegner
,

Gonçalves buscam medalhas.
( .

Estefani, I1a categoria 15-19
,

anos, e Valcir, na 40-45, sâo .

favoritos para conquistar o

primeiro lugar, No próximo
fim-de-semana, a equipe.
participa do Estadual Adulto, ,

que acontecerá em Itajaí.
DIVULGAÇAO

•

Sallye Mirielly conquistaram prata no ano passado
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DROGAS: ESTÃO POR TODA A CIDADE "

• OCORRENCIAS POLICIAIS
•

.,
,

I
r,.

CARLOS .BRANDÃO
CESAR JUNKES

\

, � Lista contendo nomes, endereços e telefones
:' é base para trabalho de investigação

•
•

jJARAGUÁ DO SUL - Agora, exatamente neste momento, não
, importando a hora ou dia em que você estiver lendo esta matéria, alguém

,

, esuâ vendendo e comprando drogas em nossa cidade. ATInaI, a oferta de
I

poptos de tráfico é maior do que o número de bairros do município..
Segundo levantamento efetuado pelo serviço de inteligência da Polícia

,

Militar, denominado Pl, em conjunto com os investigadores da Polícia
,

]ivil, já foram identificados 67 pontos-de-venda de drogas ern jaraguá do
Sul e 10 nos municípios da região, sendo a pacata e tranqüila Corupá,

I, campeã deste tipo de atividade criminosa. Os traficantes estão dominando
, certas regiões, como o centro da cidade, onde 14 criminosos se dividem
, entre o a venda de drogas nas imediações do terminal urbano e demais

pontos centrais. "Hoje o trabalho de investigação é fundamental para
, identificar os traficantes e seus clientes, mas devido a pouca quantidade

que cada um comercializa, fica cada dia mais difícil de configurar o crime
. de tráfico. Tem criminoso que anda com duas ou três pedras de crack, que
sabemos é para vender, mas quando é preso alega que é 'para consumo

, próprio, conseguindo uma liberação mais rápida", afirma o Major PM,
chefe do Pl, do 140 Batalhão de Polícia Militar. O militar ressalta que,

apesar do trabalho intensivo de investigação e repressão, a legislação não

favorece a ação policial.
A relação de pontos de tráfico, fornecida com exclusividade, e

compromisso de' sigilo absoluto, à reportagem de O Correio do Povo,
,

'

; contém nome, endereço e telefone dos principais suspeitos de tráfico de
,

drogàs de Jaraguá do Sul,Guaramirim, Schroeder,Massaranduba eCorupá.
São 77 ��ssoas, cujas atividades estão sendo monitoradas diariamente.
"Fazemos levantamento através de campanas, filmagens, fotos, enfim,

J' todos os meios legais e possíveis para configurar o crime de tráfico de
:, drogas", revela o Major, que lidera um grupo de elite, formado por dez

omens treinados e preparados para identificar o crime e seus autores, A

ó
(. :stes policiais juntam-se todo o efetivo da Polícia militar ostensiva, Polícia

.: Civil, Polícia Rodoviária Federal e integrantes dos Conselhos
, Comunitários de Segurança (Conseg), que também trabalham para

combater este tipo de crime na região. "Os integrantes dos Consegs nos

trazem informações muito importantes, sobre possíveis traficantes, que
são repassadas para os investigadores. Afinal, o t.áfico é um crime que

: gera muitos outros, como furto, assalto, arrombamentos e

J

I

Comandante do 14° Batalhão destaca importância do trabalho preventivo

TELEDROGA
Os traficantes identificados e listados, com nome, endereço e até número
telefônico, estão espalhados pela cidade. Alguns atendem até pelo telefone.
A reportagem de O Correio do Povo entrou em contato com um destes
números e manteve o seguinte diálogo:

Correio: "Alô, quem fala"
Traficante: (identificou-se, mas não podemos revelar o nome)

•

Correio: "E com você que eu consigo umas pedra(sic)" referindo-se a

pedras de crack
•

Traficante: (monosilábico) "E"
Correio: "Quanto"
Traficante: "Pra entregar é 12, mas eu não te conheço aí fica difícil vender"
Correio: "PÓ, mas eu to muito a fim, pago até um pouco mais, é que sou'
novo na cidade e não conheço ninguém"
Traficante: "Iudo bem, mas me dá o teu telefone, pra eu confirmar"

..

Neste momento desligamos o telefone, mas ficou óbvio que o comércio
de drogas corre solto e das formas mais criativas possíveis.

.,

..

,

tenente -co-

ronel Ricardo Broering, coman-
� dante do 14o BPM, Mesmo com a dificuldade

em configurar o crime de tráfico de drogas, a

P91ícia Militar deteve entre janeiro e abril
deste ano 61 pessoas por posse ou

tráfico de drogas, apreendendo
grande quantidade de maconha, .

crack, cocaína e cola. Em
.....{_ ,,''\ ,.'f','.'
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/
-"" --,' ",.' "",�, '.

"'\ I
.

. .I,
"

',-

�.
-

J-Vila Lalau: 03 •

pocarna e Ecstasy: 100/0

N-Três Rios do Norte: 02
O-Nereu: 02
P-Vila Rau: 06
a-Água Verde: 01
R-Tifa Martins: 01A-Rio da Luz: 02

B-Barra do Rio Cerro: 03
C-Barra do Rio Molha: 02
O-São Luís/Ana Paula: 07
E-Jaraguá Esguerdo: 01
F-Vila Nova: 01

S-Vila Lenzi: 10
f-Nova Brasília: 02
U-Região Central: 14

Corupá: 05
G-Águas Claras: 02 Guaramirim: 03I

\'tl'"
\ I Schroeder: 01H-Ilha da Figueira: 02

I- João Pessoa: 02 Massaranduba: 01�Ctrroj

Crack: 70%
----

Maconha: 200/0
K-Saependi: 02
'[-Czerniewicz: 01

-

M-Amizade: 01

,

Fraude
A Receita Federal cumpriu na madrugada de ontem quatro mandados
de busca e apreensão em São José, Grandé Florianópolis. Foram
apreendidos documentos de empresas, carimbos, documentos de
identidade falsificados e cerca de 100 cartões de banco. .

Ninguém foi encontrado nos quatro endereços em que houve a .

busca. De acordo com delegado da Receita Federal Paulo Paz, os
fraudaoores sao um grupo do Rio Grande do Sul que passou a agir
em São José há cerca de três anos.Segundo o delegado, cerca de
500 declarações de pessoa física estavam sendo fraudadas. Elas

apresentavam em média R$1.500 de imposto a restituir. Um inquérito
policial foi aberto para localizar os fraudadores. Estimada em R$
750 mil nos últimos três anos, a fraude tem como mentores duas
pessoas, mãe e filho, já identificadas.

Arrombamento
Foi arrombada a janela dos
fundos do estabelecimento
,

comercial na manha de quinta
feira, na Rua José Teodoro
Ribeiro, Bairro Ilha da Figueira.
Os bandidos furtaram três

computadores completos com

monitores e outros objetos,
Eles cortaram o fornecimento
de energia para desativar todo
o sistema de segurança
eletrônico.

Atropelamento
Um garoto de 12 anos morreu

atropelado no final da tarde de

quinta-feira, na SC-406, no
perímetro urbano da CapITal
Catarinense. De acordo com a

Polícia Militar Rodoviária, o

adolescente foi atingido por uma
caminhonete F4000, quando
tentava atravessar a rodovia'
após ter descido de um ônibus .

A vítima voltava da escola com

mais dois colegas.

Colisão
Um carro bateu contra um

muro na Rua Venâncio da
Silva Porto, às 2 horas da

madrugada de ontem. O
condutor K.V de 25 anos ficou
levemente ferido e foi levado
ao Hospital São José,

Assassinato
Uma mulher foi encontrada
morta na tarde de quinta-feira,
em um matagal próximo a sua

casa, em Barra Velha. A.C,M, de
30 anos morreu por
traumatismo craniano
decorrente de um ferimento feito

provavelmente com um

paralelepípedo encontrado
próximo ao corpo. Segundo a

polícia, o assassinato ocorreu

na madrugada de segunda-feira
e pode ter sido cometido por
alguém conhecido da vfma

Furto de bicicleta
Foi furtada uma bicicleta
marca Monark modelo

Tropical de cor preta, na
quinta-feira à noite na Rua 13
de Maio, Bairro Czerniewicz. A
bicicleta estava estacionada
em frente ao Mercado Adriano. Acidente I

Furto de carro I
Foi furtado um automóvel GM
Chevette placa AAG-3359 de

Jaraguá, na quinta-feira de
manhã. O veículo estava
estacionado nos fundos da

Igreja Matriz São Sebastião .

,

Em acidente entre carro e moto,
na tarde de quinta-feira, na Rua

Exp. Antônio C, Ferreira, Bairro
Nova Brasília, uma jovem de 19
anos ficou ferida na perna e no

tornozelo e foi levada ao

Hospital São José,

Acidente II
,

Furto de carro II
Foi furtado o veículo VW Parati
placa HRH-0880 ,ano 1993,
na manha de quinta-feira, que
se encontrava estacionado no

Supermercado Breithaupt na
Rua Reinaldo Rau,

Outro acidente entre carro e

moto também" na quinta-feira, na
Rua Reinaldo Rau, deixou um

rapaz de 26 anos com

ferimentos no pé e no tornozelo
direito e foi levado ao"Hospital
São José. '

Acidente fatal
Um acidente entre dois
caminhôes no Km 204,4 da BR ..

470 em Ponte Alta, na
madrugada de ontem, matou o

passageiro do Caminhão Ford/
Cargo de Joinville S.A.S.S. de
31 anos, os condutores dos
veículos tiveram ferimentos
leves.

Acidente III
Acidente entre moto e bicicleta,
na madrugada de ontem na Rua
Prefeito Waldemar Grubba,
próximo a WEG II, causou
ferimentos no ciclista V.G. de 19
anos, ele foi levado ao HospITal
São José com cortes na mão e

dores no ombro direito.

Rebelião
Morte
Uma dona-de-casa morreu

depois de ser atacaca por seus
próprias cães da raça
rotweiller na noite de quinta
feira, em Embu (Grande São

Paulo),Maria de Fátima Parra,
Santos, 49, chegou a ser

levada para um pronto
socorro, mas não resistiu aos

ferimentos, Segunda a Guarda
Civil Municipal, a filha da
vítima declarou que já havia
sido atacada pelos mesmos
cães duas semanas atrás.

,

Os detentos rebelados da
Penitenciária 2 de Franco da
Rocha (Grande São Paulo)
liberaram os reféns e

encerraram a rebelião na manhã
de ontem. O motim havia

começado por volta das 14h de .

ontem.Quatorze presos de uma

lista elaborada pela direção da
unidade devem ser transferidos
para a Penitenciária 1 de Avaré,
segundo funcionários da
unidade, G grupo seria formado
por líderes do motim e teria
ligação com o PCC (Primeiro
Comando da Capital).
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O filme Brasília 18% de Pela sétima vez, Silvio Santos mudou

Nelson Pereira dos Santos' Ratinho de horário, Na quinta-feira à

está fazendo o maíór"
.... tarde, o programa do apresentador não

sucesso no hemisfério foi ao ar, A partir de 8 de maio, ele

Norte. Hoje, ele estréia no ocupará a faixa das 22h30 à 12h30,

hypadoJribeê? Film às segundas-feiras, lugar que era de

Festival em. Nôva York,
.

Hebe Camargo há anos ( e que a loira

"Brasília 18%1: também já deixou claro que gostaria de

está entre aq,ciicas quentes;. reconquistar, Hebe está insatisfeita

da revista vàniiY�air de no sábado à noite), Ratinho vai

maio, Nelson deve estar para o caminho de

rindo a toa. Afinal, por Serginho
I aqui, as crfticas não deram Groisman, que
, todo este hype para o filme foi trocado de

que conta tramas e horário 47

corrupções de nossa vezes no

capital nederal. '; SBT...
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��ENTRE AS MAIS
A revista People divulgou
ontem, a sua tradicional
lista com os nomes das

��TROCA DE NOVO� � FESTIVAl2'

,

cem pessoas mais

bonitas do mundo e,
. surpresa, quem aparece
por lá é a brasileira
Juliana Paes. De acordo
com a colunista Mônica
Bergamo, o empresário da
atriz teria dito que ela foi
informada de que estaria
no ranking mundial. Nos
EUA, a atriz é conhecida
graças a novelas como
América. A campeã é

Angelina Jolie.
I

I

r

��FERIAS ��INDENIZADA
Para dar um Luana Piovani será

tempo dos indenizada no valor de 100
redemoinhos que salários mínimos (R$35 mil)
têm causado as' < de 'acordo com a decisão do
constantes .,........ Tribunal de Justiça de São

mudanças de . :. Paulo, sobre a reportagem
horários no SST, :, publicada pela revista Tititi
Ana Paula Padrão em 1999. Na matéria, a
yal para Sutã9; ';i,Ji.! revista falava de uma

que fica enne'a Yt suposta briga entre Luana e

China e a índia, Rodrigo Santoro, seu
Ela entrará em namorado na época. Luana

,
férias nesta entrou com um processo
segunda e será alegando que a reportagem
substitufda por atrapalhou e trouxe boatos
Guilherme sobre a separação do casal,
Menezes, além de ferir a honra da atriz.

redacao@jornalcorreiodopovo,com,br \

Fecarroz
Programão para quem fica na região no feriado do dia do Trabalhador e no fim de 'semana é a Fecarroz, A

,

. Festa Catarinense do Arroz que acontece em Massaranduba deve reunir cerca de 40 mil pessoas nos cinco
.

dias de programação. O ponto alto da atração é o show da dupla Gian e Giovani que inicia às 22h. Vale a

pena prestigiar!

Enduro
A Prefeitura de

,

,

Guaramirim t;: a

Câmara de Vereadores

promovemno
domingo, a 3" e a 4"

etapa da Copa Norte de
Enduro de

Regularidade, com
início as 10 horas, no
Salão São José da
comunidade Rio

Branco, percorrendo
mais de 100 Ian de
trilhas pela região.
Haverá show de

•

oj'
I .' .'"

,
,y"

,
, .

, , m
\.,
,
,

/' . ..

musica sertaneja e

Rock, completo serviço
de bar e cozinha no
local. O ingresso é um

.

kg de alimento que será
doado para a Ação
Social de Guaramirim.

40 anos •

A diretoria do Juventus

promove no dia 6 de

maio, almoço com
.

adesão de R$25,00, no
salão de festas da

Malwee, em alusão às

comemoração dos 40
anos do clube. O início
será às 12h. Os
convites podem ser

adquiridos no fone
3276-3150 ou pelo
8408-2900. Os

"

Maria Cristina Setragni, acadêmica de Direito da

Unerj, concilia o intercâmbio que realiza na

Universidade de La Rioja com o lazer na Espanha.
Que maravilha!

. -

Ingressos sao

limitados ..

FOTOS DIVULGAÇAo
»

• PARABENSI
Leitores que aniversariam

29/4
Odenite Cardial

,

Magalhães
Tânia Braun
Vilmar Junkes
Olívio Andreatta
Darlan Konell ,

Andréa M. Bartolini
Tadeu Hernacki
Claudemir Lescowicz
Norberto Emmendoerfer
José Antônio de Souza
Jerson A, Mohr
Luisa Bettoni
Marcelo de F, Vaz
Jeane M. Lescowicz
Jefferson F. Maestri

30/4
IIka P. R. Hauck
Gláucia Ap, de Oliveira
Meurer
EIQisa Ribeiro
Reinaldo Richter
Annegrete Richter
,

Sérgio Georg
Ideleusa A. Nasato
Jurassi V. Vicenzi
Eliane Esser
Robson C, Cerpa
Ivanilde Porath

.

Valdir Méier
Lisander E, P. de Miranda'
Senilda M. Arenhardt

,

Gilson José Maestri
,

Odair José Custódio e a esposa Tatiane Cardoso de Souza.
Tatiane colou grau ontem à noite em Ciências Contábeis,
Parabéns por mais este sonho realizado e sorte na carreira
promissora é o que desejam os amigos e parentes

j

, .

II HOROSCOPO

'Áries 20/3 a 20/4
Um pique legal, temperatura ideal, um impulso
para pular em cima de certo alguém ... No
melhor sentido, é claro. Deixe paratorcer o
pescoço do tal sujeito outro dia, Canalize essa

energia bacana para atividades mais pacíficas e

amorosas, carneírimo. Emoções em alta

rotação, batimento acelerado? O que está

esperando pra entrar em ação?

Câncer 21/6 a 21/7
o que parecia tão difícil de decifrar está a um

passo do esclarecimento, Transparência, você
quer e precisa, não é? Então não remexa

areias, não deixe que as águas se turvem
novamente. Foi um longo itinerário até aqui, em
meio às mais diversas meteorologias, cheio de
redemoinhos e ondas de todos os tamanhos,

Siga o seu norte, faça a coisa certa,

Touro 21/4 a 20/5 ,

Um brinde ao seu aniversário, aos amigos, aos
amores, ao trabalho .. , E ao que mais mesmo?
A tudo, taurino, E tudo duplo, com três

pedrinhas de gelo para saciar os inúmeros e

incontáveis desejos internos, Celebração,
descontração, alegria, danças, namoros .. , A
escolha do melhor jeito de levar o dia e a noite

, é toda sua, Tim-tim!

Leão 22/7 a 22/8
Nem pensar em sair de circulação, Depois você
se interna na leo-caverna. Neste fim de
semana, a força está na socialização, abraços,

,

contatos .. , E, leãozinho, em todos os graus,
com primeiras, segundas e terceiras intenções.
Vócê, tão cheio de vontade .. , Se só estava
faltando um empurrãozinho, taí, com os

cumprimentos do cosmos!

Virgem 23/8 a 22/9
Nem você acredita no quanto está se sentindo
leve e solto neste dia? Que maravilha!

Vezenquando até o pessoal dos signos de Terra
precisa se deixar levar feito folha ao vente. Um
clima de descontração está no ar,
transformando os pesos pesadas em leves
plumas. Deixe-se contagiar pelo astral e se

entregue a la dolce vita."

Gêmeos 21/5 a 20/6
De novo esse assunto?! Então aquele livro'
incrlvel está mofando na sua cabeceira porque

,

você não tem tempo ... Também não tem tempo
pra pegar um cineminha e sair com os amigos?
Tudo bem que você tem toneladas de abacaxis
pra descascar e missões lmpossívels a

protagonizar, mas assim não dál Desse jeito
sua alma vai pedir as contas e ir embora ...

,

Libra 23/9 a 22/10
Material novo vem com território novo. Sua

primeira reação pode ser abrir o jogo, o que
pode significar tudo ou nada, Você tem a

vantagem do seu grande poder de síntese que
permite compatibilizar coisas, idéias e aspectos
do que está rolando ao seu redor quando eles

parecem ser excludentes, Ninguém tem as

respostas neste momento, porém,

Capricórnio 22/12 a 21/1
•

E possível, sim, Não se imponha limites que
você não tem, Há situações que só dependem
de uma boa adrninistração. E organizado você
é, Bem, pelo menos a sua cabeça é, O que não

pode é deixar de lado as suas coisas, as
coisas que são para você, investimentos na

sua alma. Ponha pra funcionar aquelas partes
do cérebro que estão na reserva,

Escorpião 23/10 a 21/11
As mudanças que você tanto queria estão

começando a acontecer, Talvez ainda sejam
pequenas e muito sutis, mas, como bom escor

piano, você sabe reconhecer a importância do
invisível. Não despreze os movimentos que não
causam impacto, Enquanto aguarda novas

definições, armazene energias, contemple a

natureza, embale a alma com canções.

Aquário 21/1 a 18/2
Sua habilidade para vislumbrar o infinito e além.
traz muitas coisas e vantagens, entre elas

enxergar de cara o que a maioria só vai

perceber muuuito depois. Seu espírito
visionário está com pique total, frater
aquariano: acredite no seu feeling e adiante o

serviço, Acerte as bases e comece a empilhar
os tijolinhos dos planos, sonhos, desejos .. ,

Pelxes 19/2 a 19/3
.

Sonho ou realidade? Ah, não importa, O céu
baixou um decreto dizendo que está tudo lindo,
harmonia total: real e imaginário se encontram
em você, em perfeita sintonia, Não pire na

batatinha, pisciano, uma linha tênue separa a

razão da emoção. Aproveite o clima e deíxe o

pensamento voar, o sentimento transbordar.
Aguas novas movem moinhos .. ,

Sagitário 22/11 a 21/12
Exercite suas teorias e ideais amorosos,
saçltarlano. Tudo de bom para os relaciona
mentos: os antigos, os recentes ou ainda a

possibilidade de um começo fresquinho
pintando ali na esquina, Amor cortês, palavras
certas, perfumes e fiares .. , Você conhece as

artes da sedução, saia dos bastidores: crie a

sua própria e fabulosa realidade,

)\

.'

O CORREIO DO POVO

II NOVELAS
It GLOBO - i8H

Sinhá moça
Bruno manda Sinhá Moça sair da senzala
para que ele possa trancar a porta, mas ela
decide ficar ali e conta para os escravos

que o 'Cavaleiro é Rafael, filho de Das
Dores, O Barão fica furioso com a ousadia
da filha e diz a Cândida que ela terá que
permanecer na senzala até lhe pedir
desculpas, Sinhá Moça diz aos escravos

que o abolicionismo está ganhando força,
deixando todos cheios de esperança,
Adelaide fala para José Coutinho trazer
Dimas para conversar com Slnhá Moça na

fazenda,

� GLOBO -19H

Cobras e Lagartos
Henrlqueta diz ser Teresa, a mãe de
Estevão, Omar diz a Jair que vai trabalhar

disfarçado na Luxus. Duda não consegue
esquecer Bel. Bel confessa para Jair que
ficou impressionada com o rapaz que foi

entregar sua comida no dia do seu noivado,
Omar se disfarça, engana Murilo e pede um

, -

_emprego na Luxus. Murilo hesita, mas
Omar manda-o contratar Pereira. Igor e

Duda se preparam para a competição. Téo
diz a Júlia que mora de frente para a praia.
Leona paquera Murilo, Estevão fica
enciumado. mas ela garante que faz parte
de seu plano para mostrar ao tio que não é
ambiciosa, Serafim dá uma medalhinha

para Eva, que se enternece por minutos,
expulsando-o em seguida. Duda manda
Geléia entregar um cartão ,da firma para
Leticia, Estevão fica bravo com Pereira e o

demite. Omar sorri.

,

. ,

\ '

> GLOBO· 21H

Belíssima
Gigi teme porque Julia vai sozinha, Freddy
promete a Safira que Ester vai se mudar,

,

Pascoalleva flores para Vitória, que manda I.

esquecer o que aconteceu na noite anterior.
Ornela ameaça contar para Mônica que
Alberto está tendo um caso. Norma diz a'
Júlia que André abandonou-a para dar-ian
golpe em São Paulo, Guida pressicna Diva

para que Bento consiga intormaçôes, senão
vai querer o cheque de volta, Norma conta

•

que Aquilino é que convencei; André a

participar do golpe e mostra um álbum com

recortes de jornais sobre Jülia, Tadeu
aconselha Tais a contar a vsroaoe para ".

Narciso, No estacionamento de um ,-
� ..

shopping, no Rio de Janeiro, Júlia vê uma

pessoa que pensa ser Bia e chama pelo
nome da avó.

> SST - 18h30

Rebelde
.

> RECORD - 191115

Prova de Amor
lolanda, Clarice e Joana dão entrevista para
Bonforte. Lapa está saindo da delegacia e

dá de cara com Clarice, Lapa diz para
Clarice que não fez mal à Nininha. Felipe,

-

Joana e lolanda se aproximam de Clarice, �

Lapa sai escoltado por Chícão. Fialho avisa

'para Diana que penderam Elza, mas as

crianças sumiram. Felipe tem certeza que
,

Dudu vai conseguir ajuda para voltar para
casa, Lapa fica na cela em frente a de
Daniel. Daniel coloca a cara na grade para
falar com Lapa, Os dois se encaram com,

ódio, Daniel e Lapa discutem, Maçaroca,
lutador. dá gravata em üanlet Lapa vibra.
Daniel dá cotovelada em Maçaroca, que cai
no chão, Os dois brigam, Daniel deixa
Maçaroca gemendo de dor,

'.

> RECORD - 2111

A Escrava Isaura
Malvina chora a morte de Leôncio. João
desconfia de André, O Sargento lê a carta
em que Helena confessa que matou Dr,
Paulo, Joaquina chora pela morte de
Leôncio, Rosa e Joaquina acham que
Beichior sabe quem matou Leôncio, André
e João levam o corpo de Leôncio para a

charrete, Isaura fica triste com sua prlsãc.
O Sargento recebe a ordem de prisão para
Helena e outra para lsaura. O juiz manda
soltar Diogo, Aurora consola Helena, O
Sargento não cede aos apelos de Álvaro e

manda levar Isaura para cela, Álvaro faz
companhia para Isaura na cadela, Helena
se despede de Diogo antes de ser presa,
Álvaro e Isaura pensam nos suspeitos,

,

,

"
, �

.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




