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4 I EM GUARAMIRIM

Secretaria de Educação pode
ganhar, estrutura própria
A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Gua-

,

ramirim deve mudar de endereço. O prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL) enviou o projeto de lei que autoriza a aqui
sição �o prédio para apreciação dos vereadores em regime
de urgência. O imóvel, de propriedade do Besc, um prédio
de 1.615 metros quadrados e com área total de 2.628

,

metros quadrados, tem valor de compra de R$ 430mil.
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28 I OFICINAS MECANICAS
•

Empresários compram aparelho
e evitam poluir meio a [ente

7 I HOJE EM CASA

Alaor muda o esquema e quer
vitória contra a Chapecoense

,

o técnico Alaor Palácios vai trocar o esquema 4-4- 2 pelo
3-5-2 com dois volantes de marcação e liberando ainda
mais os alas para enfrentar a Chapecoense e dar fim amaré

de azar que ronda o Juventus.

-

38 I REFLEXO NA EXPORTAÇAO
Dólar cai e registra menor

cotação desde o ano de 2001

48 I INTERNACIONAL

Irã, anuncia novo processo
nuclear e ameaça .Israeí
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JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.385. R$ 1,00

Pêixar terá ,de responder!

aos pedidos de lntormação
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5 I IMPACTO: ESPECIALISTA TIRA DUVIDAS DOS CONSUMIDORES

•

•

, ,

28 I PRAZO: 60% DA ARENA JA ESTA PRONTA

A construção da Arena Jaraguá está a todo vapor. A obra, que chama atenção pela qrandlosidace, já está 60% concluída.
São 165 funcionários, a maioria do Estado do Paraná. Eles trabalham .contra o relógio para garantir a entrega prevista para
o dia 25 de julho.

28 I TEMPO INDETERMINADO

Cerca de 30 professores entram
em greve na região do Itapocu

8, I NO LAÇO
Rodeio Crioulo deve reunir mais
de 15 mil pessoas em Jaraguá •

•

Os professores que lecionam na rede estadual se enC011-

traram ontem para definir o rumo da paralisação iniciada
no dia 27 de abril. A decisão foi entrar em greve por tempo

,

indeterminado, segundo sindicato da categoria.

Começa na próxima sexta-feira a 2Sa edição do Rodeio
Crioulo Nacional do CTG Laço Jaraguaense. O evento

deve reunir mais de 15 mil pessoas e 200 equipes de

laçadores no Parque Augusto Demarchi.
•

•
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o ClIIViA HOJE:

Dia de sol e nebulosidade
variada sem previsão
de chuva
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Viva la evolución!
,

,

,

Toda a teoria conspira contra a prárica neste

Brasil do Século XXI, Toda a' essência da

comunicação, do princípio de liberdade de

manifestação às garantias constitucionais,
passando pela versão mal acabada do que
conhecemos por estado democrático de direito,
tudo revela uma grande conspiração, uma inédita
trama que almeja, talvez aparentemente, definir
uma história toda própria, sem reedições,

,

repetições ou farsas até,

Os autores desse enredo? O nobre e sábio

povo da República Federativa do Brasil, Não são

os líderes de opinião, por mais poderosos que

pareçam, nem os conglomerados de comuni

cação; não são os políticos, não são as novelas,
nem os .telejomais, nem os pilotos de fórmula
um, Quem está apresentando uma perspectiva
nova de escrever a história é o próprio povo.

Nunca os 'veículos de comunicação foram tão

intensos, pontuais, investigativos e repetitivos.
Rádios, jornais, televisões, somados aos novos e

ubíquos canais da Internet, dão um panorama
diário de uma crise que parece não ter fim. Toda a

teoria da comunicação se rende ao fenômeno

que é o fato do presidente não cair nas pesquisas.
Nunca alguém foi tão suspeito, tão implicado,
teve sua imagem tão esbofeteada quanto Lula.

[amais houve tanto fato arrasador, capaz de
derrubar qualquer outro líder em qualquer outro
continente; jamais houve tanta divulgação de
fatos abomináveis de envolvimento vicioso de

lideranças políticas e, o que é ainda mais

intrigante, .lideranças políticas de um partido
ilibado, virginal e casto, o que, a princípio, deveria
exponenciar as denúncias. Atenção para o fato
de que eu disse denúncias. Eu não disse boatos.

Os teóricos e os práticos da comunicação, os
bam-bam-bans do jornalismo, os mestres

sociólogos, os doutores da filosofia, enfim, todos
estão diante do repto de explicar o que está('acontecendo. Estão desafiados a explicar porque
até agora o povo não foi às ruas exigir a saída de
Lula do governo, estão desde já provocados a tentar

explicar o fenômenomais inexplicável que já obser.
,

vamos desde o dia em votamos pela primeira vez.

Quase um ano depois da denúncia dI, :
mensalão, quase dois anos após o escândalo
Waldomiro Diniz, tudo isso regado a caixas d,' "

whisky com dólares vindos de Cuba, roubo 1 :
comprovados, escandalosos e muito, muito If!81"ll:
tudo divulgado ad nauseum, sem censura, ,elf

perdão e, pasmem, nenhum alicerce do governo

petista abalou-se um centímetro sequer.
A única' explicação plausível é que o Brn�;l

:,

não deseja mais fazer o que já foi feito. Já execuru !j

o impeachment de um presidente por causa de",

corrupção e amargou resultados ainda piores em" '

termos de corrupção em todos os níveis gerenciais
do estado brasileiro. Já viu que destituir o líder

corrupto não é mais paradigma para que o próximo
L

líder não o seja. Já conhece bem seu Congresso e

sabe que a putrefação é total. Vai trocar alguns,
mas sabe que o contexto, a cultura se manterá.'
Não é importante, portanto, cassar .urn, dez,_50'
deputados. O que o povo realmente pror» , ; uma

forma de cassar a corrupção,
A tese mais aceitável é acreditar qu« não há

mais milagres nem milagreiros. Não existe mais O·

"presidente operário".A cada dia que passa, a duras
penas, o povo do Brasil vai perdendo suas

esperanças ern ter governantes que I. v.eitem

povo, pátria e nação.Corno resultado, ter-mos em

breve, infelizmente, um país sério que não

acreditará mais que Deus seja seu conterrâneo.

,

O PMDB "velho de como opção ao eleitor.
Garotinho está levando o

partido ao ridículo.
Lidéranças não atreladas ao

governo já cobram da
executiva nacional a adoção
de providências imediatas,
corn a convocação de uma

reunião de emergência para
pôr fim à pré-candidatura
de Garotinho. Se o ex

governador conseguir
viabilizar sua candidatura,
vai abrir uma dissidência no

PMDB. Justamente no

momento ern que o partido

necessárias. A atitude do

ex-governador serviu até

para manifestação irônica
do presidente Lula. Disse ele

que se fosse fazer greve de
fome a cada vez que o

acusam de procedimentos
escusos, seria um natimorto.
O presidente aproveitou a

brecha para repetir discurso
que não pratica, afirmando
que qu an to mais livre a

imprensa mais forte a

democracia. Nas primeiras
24 horas da greve de fome,
Garotinho tinha perdido 700
gramas dos seus 89,9
quilos.Mas ainda tem muita

gordura para queimar.
Situação bem diversa das

magras explicações que deu
.
às denúncias que engordam
o seu currículo. Na verdade,
a devassa em curso

promovida pela imprensa
não deveria limitar-se, como
claramente ocorre, apenas
aos pré-candidatos ao

Palácio do Planalto. Por uma

questão de lógica e de
ética', deve ser ampliada
para os estados, onde
dezenas de pré- candidatos
a'ndam de um lado para
outro, d iuturnam e n te . E,

- ,

COIU certeza, nao as custas

de uma ação entre amigos.
Saber a origem deste
dinheiro também é de
interesse público.

,

"

guerra , corno os peeme-
debistas históricos cost

pmam rotular o partido,
paga

i

mico r.ac ional por
conta do adesismo subs-
I

•

"

•
'

ervtenre a mais de um

senhor.Oito deles nas duas
,

gestões do tucano Fer
hando Henrique Cardoso.
,

Mais de três e até o final do
,

manda to , com o petista, '

i ula da Silva. Que ainda
,ão descartou a

'possibilidade de ter o

partido, ou parte dele, na

I

I
,

I

"

"

•
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;� Garotinho está levando o ,partIdo ao

:ridículo. Lideranças não atreladas ao governo
:já cobram providências da executiva nacional

I
h

,

I

icampanha à reeleição.
Outro problema sério para

:0 PMDB em pelo menos

idezesseis estados, pondo,

Ifim, por conta da

lverticalização dos partidos,
:coligações costuradas a

imuito custo. A greve de
. ,

ifome do ex- governador
iAnthony Garotinho, que

!força sua candidatura a

:presidente
.

contra a ala

igbvernista do PMDB e parte
[daquela que não o quer
icomo candidato, engrossa a

'lista de um desserviço
,prestado pelo partido ao

;longo dos últimos doze anos
,

II

II I
está completando 40 anos,
ostentando entre suas

fileiras gente do respeito
como Ulysses Guimarães,
Tancredo Neves e Teotônio
Vilela, por exern'p lo , A,
greve de fome encetada por
Garotinho baseia- se em

acusações de uso de
dinheiro escuso nesta pré
campanha à Presidência da

República. Jurando
inocência, devolve as

acusações contra grandes
organizações da imprensa
nacional que não estariam
dando o mesmo espaço para
explicações que julga

.

II

II Glauco Fonseca, diretor de Marketing da TVElRS
,

,

O paradoxo de Valmart
•

,

FRASE ,

Henry Ford criou em 1909 o conceito de
linha de montagem, Lima inovação tecnológica
revolucionária. Os carros eram colocados sobre
�esteiras e iam passando pelos operários, que
desempenhavam funções específicas. Mas não

foi apenas na questão tecnológica que Henry
Ford inovou. Ele tinha um ideal empresarial
muito interessante, tendo lançado o conceito

de responsabilidade social, por exemplo. E
sonhava que cada funcionário de sua fábrica

.
ganhasse o suficiente para comprar um

automóvel Ford ... Ele sabia que precisava criar

uma massa crítica de consumidores, a começar
por seus colaboradores, numa visão capitalista
brilhante, que com o tempo foi esquecida.

Hoje vivemos uma realidade estranha,
Um operário de uma montadora, com

família para sustentar, não ganha o suficiente

para comprar um veículo zero quilômetro que

ajuda a produzir. Mesmo que seja um carro

popular. E assim a roda começa a parar.
•

Nesta nova sociedade capitalista globalizada,
.

estamos vivendo aquilo que batizei de "O
Paradoxo de Valmart" ..Valrnart vem de Wal
Mart, a monumental rede de lojas de

conveniência, hoje a maior empresa do mundo,
cujos executivos se orgulham de dizer que voam
de classe econômica, hospedam-se ern hotéis
de segunda categoria em quartos duplos e não

têm nenhum luxo.
O Paradoxo de Valmart consiste numa

dualidade interessante. Rosvaldo, como

funcionário de uma indústria, por exemplo, quer

salário cada vez maior, mais benefícios, horários
de trabalho menores, bônus por produtividade,
celular, computador, conforto e um chefe que, I

não encha o saco. Mas, como consumidor dos

produtos da mesma indústria, Rosvaldo quer
pagar preços cada vez menores, receber
benefícios cada vez maiores, serviços agregados,
propaganda mais abrangente ....

Como empregado, Rosvaldo é um agente de
aumento dos custos d? empresa. E como cliente,
também, Exige cada vez mais, mas quer pagar
cada vez menos. Esse é o "Paradoxo de �
Valmart't.Se os produtos que Rosvaldo quer não

tiverem os preços que ele exige, ele compra de
LIm chinês. E a roda pára de girar...

'.

,

E as empresas, administradas pela visão de
Wall Street, do máximo lucro no menor tempo
possível, só sobreviverão ao Paradoxo de
Valmart se Rosvaldo abrir mão de uma das

pontas. E será na ponta do emprego. Rosvaldo .

aceitará salário menor, benefícios menores,'
maior carga de trabalho e chefes pocotós. Se nâol

aceitar, será trocado por alguém que aceita.':'

Alguém mais jovem, menos experiente, com

menos �utonomia. Mas mais barato.
- E Rosvaldo, anestesiado pelo Paradoxo de

Valmart, achará normal voar em aviões cada vez

mais desconfortáveis, com serviço de bordo que'
é cada vez pior, mas que cobram baratinho ...

E o sonho de Henry Ford terá se

transformado num pesadelo.

,

•

'�Iém de denúncias com conteúdo crescente de problemas, Garotinho está

expondo o partido ao ridículo com esta história de greve de fome. Trata-se de um

amontoado de denúncias, que reúne corrupção; atos ilegais e má prática política".

� Do ex-governador de Pernambuco e candidato ao Senado, Jarbas Vasconcelos (PMDB),

,

,
,
,
,

f
A reitora da Utíerj
Carla Séhreiner
escreve às quartas- ,

feiras nesta coluna

, "

I

! Qualidade no
I '

I

atendimento ao cidadão
,
,

I O lugar onde nós vivemos

! é o espelho do que somos.
I

l Essa regra se. aplica n
â

o
,

i somente a condutas e com-

I portamentos, mas especial-
mente na questão das nossas

I atitudes cOlu9. cidadãos.
: Afinal; se não cuidamos das
I '. •

, nossas casas, não renovamos
,

a pintura, aparamos a grama
'ou damos o destino certo ao

,

, lixo, co�o· vamos exigir do
'nos;o vizinho UIU com-,

.,

j portarnento diferente?

i ?" ,Numa época em que a

i· gente vê alguns valoressendo
: cada vez mais deteriorados, é,

,

: imprescindível refletir sobre
isso. Porque, afinal, destas

questões aparentemente tão

simples depende fundamen
talmente a condição de
termos um mundo melhor e

•

Faço essa reflexão, em um

meio de informação tão

importante como é o jornal"
para convidar a cornunidade
de Jaraguá do Sul a participar
de um novo projeto que
estamos desenvolvendo
através da nossa Coordenação
de Pesquisa, Extensão e

Relações Interinstitucionais.
O Projeto Atendimento ao

Cidadão envolve acadêmicos
ern um trabalho de campo que
visa conhecer a: qualidade e o

nível de atenção oferecida aos,
contribuintes pelas entidades
prestadoras de serviços em

diversas áreas, seja no poder
público ou em organizações
particulares.

Uma pesquisa é sempre um

termômetro que oferece
resultados muito fidedignos,
próximos de uma realidade.
Na UNERJ, temos tido

muitos exemplos da impor
tância desta ferramenta.
Nossa área de pesquisa tem

tido uma demanda muito
. '"

Interessante e esta selllpre a

disposição das empresas e da
comunidade.

Neste momento, contudo,
quero conclamar a população
a 'par ticipar deste trabalho,
recebendo bem 110SSOS acadê
micos e respondendo aos

,

questionários. E preciso que
tenhamos a atitude do posici
onamento: não é favor rie-

,

nhum sermos atendidos com

qualidade, independente da
nossa condição social, nível
intelectual, credo ou convic

ção ideológica. Um sorriso, a

presteza, agilidade e simpatia
nos ajudam às vezes a superar
mos um momento difícil.
Afinal, para usar o popular,
"respeito é bom e a gente gosta".

Luciano Pires, jornalista
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um ambiente com

qualidade de vida.
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GREVE DE FOME: POSTURA DE GAROTINHO DESAGRADA
•

•

• •

CELSO MACHADO

� Sem candidato,
o PMOB pode
perder cadeiras
na Câmara

]ARAGUÁ DO SUL- "Pega
muito mal, prejudica o partido
e, mais ainda, a ele mesmo". A

reação é do empresário e pré
candidato a deputado estadual
Carlos Chiodini (PMDB) sobre
a greve de fome iniciada

domingo pelo ex-governador
do Rio de Janeiro, Anthony
Garotinho, filiado ao partido há
pouco mais de dois anos. Em

. Santa Catarina, depois da
frustrada tentativa de alçar o
governador do Rio Grande do
Sul, Germano Rigotto, como
candidato do PMDB à

Presidência da República e com

aval pessoal do governador Luiz
Henrique da Silveira, o partido
adotou outra postura depois do
resultado de consulta nacional
indicando Garotinho como o

preferido dos peemedebistas
não atrelados ao governo do

presidente Lula da Silva. Ou

seja, não defende outro nome

do PMDB para compor a chapa
majoritária do PT e nem mesmo

candidatura própria. Isso

porque, diante da verticalização
dos partidos, que obriga a

mesma aliança nos estados,
•

ficariam inviabilizadas as

costuras que o governador Luiz

Henrique tenta fazer com

outros partidos, considerando
se como quase impossível Ulna
chapa juntando PSDB e

PFL,que no plano nacional
estão praticamente consolida
dos corno parceiros à sucessão

de Lula. Chiodini considera que
o ex-governador, até então,
vinha mantendo a postura

exigida e própria daqueles que
se acham preparados para

governar o país. "Mas a atitude

que tomou para justificar
acusações sobre a origem do
dinheiro que vem usando em

suas andanças pelo país não

condiz com aquilo que se espera
de um homem público",
observou Chiodini, que pela
primeira vez deverá disputar um
cargo eletivo atrás de Ulna

cadeira 11a Assembléia Legisla
tiva. Porém, embora disciplina-

•

do às decisões tomadas pelo
diretório estadual, acha que o

partido perde em âmbito
nacional na composição da
Câmara dos Deputados. E cita

exemplo das eleições de 1994.
O candidato do PMDB à Presi
dência foi o Orestes Quércía,
que conseguiu apenas 5% dos
votos bons. Porém, com isso

fizemos um bancada de 107

deputados federais. Em 2002,
sem candidato a presidente,
apenas 70", conclui o empresá
rio.O coordenador regional do
PMDB, Luiz Carlos Tamanini,
acha que o assunto "é delicado"
e que a atitude de Garotinho

Fundador do MOB quer fortalecer
a candidatura de Bernadete

]ARAGUÁ DO SUL- Candidato
a prefeito em 1988 e um dos

•

fundadores e primeiro presidente
do entãoMDB de Jaraguá do Sul, o
advogado Altevir Fogaça (PPS),
admite· a possibilidade de
candidatar-se a deputado federal,
apenas COIn o intuito'de somar

legenda para o partido e apoiarUlna
possível candidatura àAssembléia

Legislativa da vereadora Bemadete
Hilbrecht, de Corupá. Há quase
vinte anos, quando concorreu a

prefeito, então já pelo PFL (havia
deixado o MDB por desavenças
com o ex-deputado Ivo Konell),
sua chapa majoritária ficou em

terceiro lugar na disputa que
envolveu cinco candidatos.
Venceu Ivo Konell, ficando o ex

prefeitoVictor Bauer em segundo.
"E V: FI " dira asco versus amengo, isse

Fogaça, em referência aos dois
primeiros colocados, "com o

•

Bangu correndo por fora" (sobre
.
sua própria candidatura).
Entretanto, observou, á época o

PFL conseguiu eleger três

vereadores. "Era mesmo nosso

objetivo abrir espaços para o
• •

(

partido na Câmara". Agora,
segundo ele, a estratégia pode ser

repetida até com algum sucesso

com o PPS, mesmo sendo um

partido ainda relativamente novo
na região. Mas apenas a disposição\

de disputar eleições não basta,
observa o advogado. Lembra que,
além do apoio logístico, é preciso
apoio financeiro. "Tem muito

candidato por aí que, se virar de
. � .

pernas para cima, nao cal um

centavo do bolso", exemplificou,
referindo-se a extensa nominata

de pré-candidatos a deputado
estadual e federal já anunciada em
Jaraguá do Sul e região. Vice
presidente do diretório municipal
e vice-coordenador do partido 110

Vale do Itapocu, Fogaça defende o
lançamento de candidaturas "com
os pés no chão. Quanto mais

nomes, mais chances de nadar e
morrer na praia".Em 2004, o PPS
fez parte da coligação que elegeu o
prefeito Moacir Bertoldi, ao lado
do lJL, PDT e PTB. Destes quatro
partidos, a!=�,.clS o PTB (Terrys da
Silva) e PL (Ronaldo Raulino)
elegeram UII) vereador cada.

J

j
•

,

• MOSAICO pol itica@jornalcorreiodopovo.com.br

.

Tarifa básica 1
Neste mês de maio, a Assembléia Legislativa deve votar

projetos que acabam com a cobrança da tarifa básica da
telefonia, de autoria do deputado Paulo Eccel (PT), e a

aposentadoria vitalícia dos ex-governadores, este assinado
pela bancada petista na AL. Eccel pede apoio das Câmaras
de Vereadores. A tarifa básica foi criada há mais de 30 anos

para custear a implantação do sistema telefônico. O Código
de Defesa do Consumidor proíbe a cobrança por um produto
ou serviço não utilizado.

Tarifa básica 2
No caso da telefonia, a

pessoa paga mesmo que
não utilize o telefone.No ano

passado o projeto foi

aprovado pela Assembléia,
porém vetado pelo
governador Luiz Henrique da
Silveira (PMDB). O chefe do
Executivo alegou que não
cabe ao Estado extinguir a

tarifa e, sim, à agência
reguladora, no caso a

Anatel.

Acelerado
Governador em

exercício, Eduardo
Pinho Moreira (PMDB)
mantém o ritmo
frenético empreendido
pelo governador
licenciado LHS, na

assinatura de

convênios, liberação de
verbas e inauguração
de qualquer coisa, em

qualquer lugar. A

possibilidade cada vez

maior de o partido
concorrer em chapa
pura, exige visibilidade
constante e

permanente .

, .

·

ações de ressarcimento de Audiência. pública
usuários. Lesados, pode-se realizada semana

afirmar sem medo de errar, passada na Assembléia •

durante todo.este tempo. A Legislativa sobre a

tarifa básica, hoje, em privatização do BESC,
telefones fixos res'idenciais deu a temperatura exata

•

dá uns R$ 500,00 por ano. sobre o que pensa o PT •

•

da tentativa do governo ,
·

Ainda não em retirar do banco as

Assessoria de imprensa da contas da Casan e as

Câmara corrige: projeto do do próprio Executivo.
Executivo criando quatro Petistas liderados pelo
cargos efetivos no lssern- presidente Eurides
três vagas para médico Mescolotto
perito e outra para médico esbraveiararn sob

auditor, ainda não foi aplausos de platéia de
aprovado. Da mesma forma funcionários.
o que cria quatro vagas
temporárias (antes do Dinamite
concurso) para médicos no Cheques sem fundo,
mesmo instituto. Terão contas penduradas,
carga horária de 20 horas registros no SPC,

•

amantes, tudo isso jásemanais.

está sendo coletado
No tribunal . -

como muruçao para a
.

Está marcado para a tarde campanha eleitoral que
do dia 9 o júri popular que se aproxima. O nível,
vai julgar Claudemir neste quesito, não vai
Vinícius Silva, acusado de diferir em nada de
matar o empresário Hélio outras eleições.Será
Lenzi, em junho do ano rasteiro e, em alguns

•

passado. O comparsa, Jorge casos, devastador para
Luís Mendes, foi atingido alguns. Mas, como diz
com o tiro na cabeça o velho ditado, "quem
durante perseguição policial sai na chuva é para se

e acabou morrendo dois molhar" .

dias depois. O crime teve

grande repercussão em toda Grávidas
. -

Projeto que exige aa reg lao.

Eleições
comprovação de justa
causa para demitir

Duas horas foi o tempo mulher gestante, desde
médio de espera que muitos o início da gravidez até
eleitores retardatários cinco meses após o

•

enfrentaram no feriado de parto, está em análise
segunda-feira para transferir na Câmara dos
ou pedir segunda via do Deputados. A
título de eleitor. Em dias Constituição proíbe a I ,

normais, qualquer tipo de dispensa arbitrária ou

procedimento no cartório sem justa causa de
eleitoral leva entre cinco e mulheres nesse

dez minutos. Hoje é o último período, mas não exig.e
dia para regularizar a a comprovação da justa
situação com a Justiça

.

causa em caso de
Eleitoral. demissão.

Tarifa básica 3
Se Chprojeto for aprovado e

sancionado pelo governador
em exercício, Eduardo Pinho
Moreira (PMDB), por certo
demandará milhares de Termômetro

,

Carlos Chiodini diz que decisão pega muitomalpara Garotinho

está ligada a fortes pressões
feitas pelo PSDB e PFL e pelo
próprio PT, que tratam de
desmontar o palanque do ex

governador para ter "a noiva em
suas chapas majoritárias",
referindo - se ao seu partido.
Além da ala liderada por
Orestes Quércia indicando o

ex-presidente Itamar Franco.

Tamaníni, embora fiel à decisão
do diretório estadual em não ter

candidato a presidente, não

menospreza o ex-governador,
lembrando que em 2004, Garo
tinho, um ex-petista, concor
rendo pelo então inexpressivo
PSB superou os 15 milhões de
votos como candidato a

presidente da República. E

defende que seu partido, pelo
tamanho e pelo que representa

para a história política do país,
tenha candidato próprio à

sucessão de Lula da Silva, o que
não ocorre há quase doze anos.

Issem pede a contratação de
médicos de perícias e auditor

]ARAGUÁ DO SUL- Em

regime de urgência, o prefeito
Moacir Bertoldi (PL) enviou

à Câmara de Vereadores na

semana passada dois projetos
de lei com a mesma finalidade.
Urn deles criando quatro

vagas efetivas no quadro de
servidores do Issem (Institute
de Seguridade dos Servidores

Municipais), o que deve
acontecer através de concurso

público, e outro que permite a

contratação temporária de
mesmo número de pro
fissionais para as mesmas

funções. São elas, trêsmédicos
para o setor de perícias e outro

para médico. auditor. Os dois

projetos já foram lidos eln

plenário na quinta-feira
passada e agora tramitam

normalmente pelas comissões
permanentes do Legislativo.
Atendendo solicitação do
vereador Eugênio Garcia

(PSDB), a mesa diretora da
•

Câmara decidiu convidar

. representantes do Issem para

que, durante sessão ordinária

dó Legislativo, possam dar.

. explicações mais detalhadas
sobre a necessidade do Instituto
nestas contratações. Ontem, o
vereador tucano explicou que
não está colocando dúvidas ou

qualquer tipo de suspeita sobre
a necessidade da mão de obra

que o Issem alega necessidade de
contratar. Mas, apenas, disse

Eugênio, para que de fato não

paire qualquer dúvida sobre o

procedimento do Instituto. Os

quatro profissionais em suas
., �

respectrvas areas terao carga
horária semanal de 20 horas. As

explicações que o vereador julga
necessárias poderão ocorrer na

sessão ordinária de amanhã do

Legislativo, a primeira e única

da semana em função do feriado
de 1 o de maio. Nesse sentido já
teria havido disposição
antecipada do próprio conselho
do Instituto em comunicação
prévia feita ao próprio vereador.
O Issem é a previdência dos
servidores públicos municipais,
garantindo assistência médica e

aposentadorias.

•
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NA JUSTiÇA: SENTENÇA É RESULTADO DE MANDATO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA CÂMARA

r .

: Sem escolha
, o prefeito Mário Sérgio Peixer (PFL) não tem outra opção a não ser
,

responder aos pedidos de informação dos vereadores, como
,

sentenciou a juíza Karen Francis Schubert, titular do Fórum da
Comarca de Guaramirim, no último dia 17. A recusa em fazê-lo, até
então, tem deixado os vereadores com a "pulga atrás da orelha", até
por ser uma das atribuições do prefeito prevista na Lei Orgânica do

Município. Neste caso, vale a máxima: "Quem não deve, não teme".

I I
I

I
II
III

"

II

I

I

,

II

I

II

II
III

II

!

, .

• •

Convidado
Na única sessão da Cãmara
de Vereadores de
Guaramirim que acontece.
esta semana, o secretário de

Administração e Finanças,
Marcelo Deretti, explicará o

projeto de lei do Executivo

para compra do prédio do
Besc no valor de R$ 430 mil,,

,

em tramitação na Casa. Os
vereadores estão com

dúvidas sobre a real
. utilização do imóvel, com

I: área construída de 1.615,14
metros quadrados. No ofício
assinado pelo prefeito Mário
Sérgio Peixer (PFL), a

! justificativa é de que o prédio
'I será utilizado pela Secretaria
I de Educação e Cuãura, hoje
I instalada na Prefeitura, em

I i
, sala pelo menos dez vezes

menor.
,

I'

li Exceção
I

i Secretaria de Educação,
" Cuttura e Esportes de Corupáh

I, encaminhou à redação do O
"

Correio do Povo relatório dos
"
,

projetos desenvolvidos e das
obras e investimentos
relacionados à pasta.

I

Iniciativa que deveria ser

copiada por titulares desta e

de outras secretárias da

região, onde impera a

dificuldade de acesso à

informação pela imprensa
mesmo quando o enfoque é

positivo.

Lástima
É lastimável a fatta de

capacidade de raciocínio
.

, lógico e até de exposição de
- idéias por parte de alguns,

vereadores da região.
Evidentemente, reflexo da
baixa escolaridade, em
outros casos, da pura fatta
de interesse daqueles que
foram eleitos para
representar o povo.
Dispensável dizer que
muitos sequer têm
conhecimento sobre o

Regimento Interno ou a Lei
Orgãnica. Mas diferente dos
secretários municipais,
pessoas de confiança
contratadas pelos prefeitos,
os vereadores são eleitos
através do voto popular.
Realmente lastimável!

Fórum
A Prefeitura de Pomerode
realiza na sexta-feira e

sábado o I Fórum Regional
de Atenção Primária à
Saúde. São convidados os

profissionais da área e

lideranças regionais para
discutir os rumos atuais do

Proqrama Saúde da Família
e suas perspectivas. O
evento acontece na Câmara
de Vereadores. As inscrições
são gratuitas e podem ser

. feitas na Secretaria de Saúde
e Promoção Social.

Rebate 1
O presidente da Amobini (Associação
de Moradores do Bairro Imigrantes),
Charles Longhi, rebateu ontem as

declarações do secretário de

Planejamento, Valéria Verbinem, que,
em reportagem publicada na edição
de ontem do O Correio, acusa o

petista de dar conotação politica às

reivindicações da associação. "Não
existe conotação político-partidária,
Contamos com ele (Verbinem) nessa

empreitada" ,

Rebate 2
Longhi, ex-presidente do PT, não se

conforma com a ausência de Verbi
nem e do prefeito Mário Sérgio Peixer

(PFL) na reunião da associação reali
zada na sexta-feira, e que, inclu�ive,
motivou nota de repúdio. "Tudo o que
ele (Verbinem) disse ao jornal pode
ria ter colocado para a comunidade

.

na reunião", salientou, contestando a

afirmação do secretário de que ele

(Longhi) seria contra o projeto do

BNDES, que prevê investimentos no
•

bairro. "E mentira", garantiu.
r

Aguas 1
Um dos assuntos mais questionados
pelos vereadores de Guaramirim é a

quem caberá o gerenciamento do
sistema de água e esgoto do

município. Na semana passada, foi a
vez do peemedebista Osni Bylaardt

. -

se proruncer e, nao por acaso,
defender a renovação do contrato
com a estatal Casan. No mês
passado, todos os vereadores
assinaram projeto de emenda à Let
Orgânica proibindo a privatização da

água. Antes disso, o vereador Evaldo
Junckes apresentou projeto de lei
neste sentido, porém vetado pelo
prefeito Mário Sérgio Peixer (PFL).
,

Aguas 2
•

/

Secretaria de Educação pode ganhar sede no centro de Guaramirim

CAROLINA TOMASELLI

� Sentença foi expedida
no último dia 17, pelo
Fórum da Comarca
de Guaramirim

GUARAMIRIM - O prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL) está
intimado a responder aos

pedidos de informação dos
vereadores endereçados ao

Executivo. O ofício foi

expedido pelo Fórum da
Comarca de Guaramirirn no

último dia 17 e o prefeito terá
15 dias, contados a partir da

entrega da intimação, para

prestar as informações. Ontem,
o prefeito não foi localizado por
telefone pelo O Correio, que
deixou recado na Chefia de
Gabinete. Já o assessor jurídico
da Prefeitura, Osnildo Bartel
Júnior, disse desconhecer se

Peixer já recebeu a intimação.
A sentença é resultado do

mandado de segurança

impetrado pela Mesa Diretora
da Câmara de Vereadores em

,

outubro do .ano passado. A
época, sob a alegação de que a

administração municipal não
es taria respondendo aos

pedidos de informações, a

maioria de autoria dos
vereadores das bancadas de

oposição ao governo - PMDB,

GUARAMIRIM - Tramita nas

comissões permanentes da
Câmara de Vereadores projeto
de lei de autoria do Executivo

. . , .

que autoriza o murucipio a

adquirir dois lotes na esquina
das ruas [erônimo Corrêa com

Irineu Vilela Veiga, no centro.

O projeto foi encaminhado no

último dia 24 para ser apreciado
em regime de urgência. Junto
com ele, outros projetos
relacionados à compra,
incluindo ação no Plano
Plurianual e na Lei de Diretrizes

Orçamentárias do município, e
abrindo crédito especial. No
ofício assinado pelo prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL), a

justificativa é de que o imóvel
será utilizado pela Secretaria

Municipal de Educação e

Cultura, hoje instalada no

segundo piso da Prefeitura. O

prédio tem área pelo menos dez
vezes maior que a atual sede.

De propriedade do Besc

(Banco do Estado de Santa

Catarina), o imóvel, um prédio
de LôlSrnetros quadrados e com

área total de 2.628 metros qua
drados, tem valor de compra de
R$ 430 mil. Segundo ofício
endereçado ao Legislativo, foram
realizadas avaliações junto à

,

PT e PSDB. As informações são

referentes a notas fiscais
emitidas por empresas,
convênios,. licitações,
contratos, tanto da Prefeitura

quanto do Hospital Municipal
Santo Antônio, entre outros

atos administrativos.
Antes disso, ainda em julho,

o Legislativo também havia

aprovado uma resolução
autorizando o presidente da
Casa a impetrar uma ação de
mandado de segurança contra a

administração. Por solicitação
do vereador Acibaldo Germann
(P]'), a Câmara concedeu um

prazo de 15 dias para que o

prefeito fornecesse as

informações. Neste período,
segundo o presidente Marcos
Mannes (PSDB), nem todos os

pedidos teriam sido respondidos
pelo prefeito.

A assessora jurídica da
Câmara de Vereadores, Grasiela
Agatti Antonius, informou que

alguns dos pedidos de infor

mação foram respondidos pelo
Executivo depois que a ação
contra o prefeito foi proto
colada, em outubro. E, de acordo
com o ofício expedido pelo
Fórum no dia 17, o prefeito está

intimado a responder outros
quatro pedidos. Segundo a

assessora, um deles em que foi
,

solicitada a relação de notas

fiscais emitidas por Ulna em-

ARQUIVO O CORREia/DANIEL NEVES

Desde que o contrato com a Casa
venceu, em junho do ano passado, o
prefeito Mário Sérgio Perxer (PFL)
vem defendendo a municipalização
do serviço. Na prática, porém, nada
mudou. A estatal continua a operar o
sistema e os investimentos há muito
não são efetivados. O prefeito, que
garantiu ao Correio a consumação da

.

proposta até 31 de março, afirma
entender que o sistema já pertence
ao município. Mas esqueceu de dizer
se a Preteãura tem cacife para
comprar a estrutura existente ou

construir outra, além de contratar
funcionários ...
,

Agua .3
Peixer também não esconde o

interesse em aderir ao Consórcio das
•

Aguas, que prevê o gerenciamento
único dos sistemas de água em

esgoto em todo o Vale do Itapocu pelo
Samae (Serviço Autônomo Municipal

•

de Agua e Esgoto). Mas os técnicos
do Ministério das Cidades, que no

ano passado prestaram assessoria
para elaboração do protocolo de

intenções, disseram que a implan
tação vai levar pen menos dois anos,

E até lá, como fica Guaramirim e .

outros municípios como Corupá e

Schroeder, onde os contratos com a

Casan terminam este ano?

,.

,

1

I ,

•

•

�.;A'
Peixer terá 15 dias, apartirdo recebimento da intimação, paraprestar informações

presa fornecedora de material
de construção à Prefeitura.
Outro, protocolado sob o

número 45, sobre a nomeação
do primeiro colocado em con

curso público, e um terceiro que

pedia a relação de pessoas
atendidas pelo programa de
casas populares. E também res

posta ao pedido de informação
sobre o caso de Maristela

Balsanelli, que alega ter pagado
para fazer um exame em [oinville
através da Secretaria de Saúde e

Bem-Estar Social, mas o
•

recebido foi preenchido em

nome da Prefeitura, que ficou
corn o documento. A denúncia
foi formalizada ern um termo

depois do relato de Maristela ao

presidente da Câmara, em

agosto do ano passado.

CESAR JUNKES

-

,. ,. ,.

•

•

Imóvel, um prédio de 1.615 m2 com área total de 2,628 m2, está avaliado em R$ 430mil

Caixa Econômica Federal (R$
. 644 mil) e pela Comissão

Municipal de Avaliação (R$ 329
mil). Ainda conforme o Execu-

.

tivo, o Besc avaliou o bem em

R$ 488 mil e, após negociação,
encaminhou nova proposta com
valor final de R$ 430 mil.

A secretária de Educação,
Maria Inês Fernandes, disse que
apesar de ainda não ter ido ao

prédio, acredita que o novo

espaço vai permitir a implan
tação de projetos, como a Casa
do Professor, espaço com sala de
reuniões, de estudos, com toda

de Jovens e Adultos). O centro

oferece tratamento psicológico,
psicopedagógico e fonoaudioló
gico a alunos e professores,
atendendo também a demanda da
Secretaria de Saúde. "Aqui (no
novo prédio) seria bem mais
centralizado. São idéias que temos,

e que se realmente for concre
tizado, a secretaria vai conseguir
colocar muita coisa, que hoje não

pode, em prática", comentou.

, .

a estrutura necessaria para os

profissionais da educação.
Também vê como Ulna possibi
lidade à transferência do Case

(Centro de Atendimento à

Saúde e Educação), hoje em

funcionamento em sala alugada
no Cejas (Centro de Educação

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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NA BOMBA: 10% DA FROTA DE VEíCULOS DE JARAGUÁ É MOVIDA À GNV
. '

•

"

•

•

CESAR JUNKES

CARLOS BRANDAO 1."

"" Especialistas alertam para reajuste no preço do
combustível com decisão do presidente boliviano

Entretanto, as duas primeiras,
que foram questionadas por
volumes de consumo, não

quiseram se pronunciar. Mesmo
assim, pessoas ligadas a estas

empresas, destacaram que não
•

há maiores preocupações a

respeito de um possível
racionamento ou aumento de

preços. A confiança de que os

governos brasileiro e boliviano
entrarão num acordo é total.
Atualmente, cerca de 1 00/0 da
frota de veículos de Jaraguá do
Sul, é movida à gnv. "O
consumomédio mensal é de 400
mil metros cúbicos de gás
natural veicular, só em Jaraguá.
Parece muito, mas a indústria
consome quatro vezes mais do

que isso", avalia Paulo
Chiodini.

Bolívia-Brasil- O Gasoduto
Bolívia-Brasil é o maior e mais

complexo projeto da Gaspetro,
subsidiária da Petrobrás

responsável pelo gás natural,

,� ......

Combustível deve ficarmais caro afugentando novos consumidores

sendo a estrutura que exigiu até

hoje, o maior volume de recur
sos. Com 3.150 km de extensão
e custo total em torno de US$ 2

bilhões, a rede de dutos atravessa
os Estados de Mato Grosso do
Sul, São Paulo, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul,
consolidando o processo de

integração energética da
América Latina. Em Santa'
Catarina, existe um total de 520
km de rede implantados
atendendo a 29 municípios do
Estado. Dessa forma, entre as 23
distribuidoras de gás natural, a

,

SCGAS é a 2ª distribuidora do

país ern número de municípios
atendidos e a 3ª ern extensão

de rede de distribuição.
A previsão é de que até

2007, sejam transportados e

consumidos diariamente 30

milhões de metros cúbicos gás'
natural. Demanda que

possibilitará, a implementação
de novas usinas termelétricas
em diversas localidades.
Somente o Estado de São Paulo
deverá absorver metade da

,

capacidade total do gasoduto. O
contrato de fornecimento com

a Bolívia é de 20 anos,

renovável por mais 20.

O PREÇO DO GÁS DE BOTIJÃO sERÁ AFETADO?
O preço do GlP, o gás de botijão, não deve ser afetado. Este
produto não tem preço atrelado ao gás natural e a sua

definição segue o, preço do petróleo e a capacidade de refino
da Petrobras; "

o QUE MUDA PARA O CONSUMIDOR BRASILEIRO?
O decreto assinado na segunda (dia 10) pelo presidente da Bolívia, Eyo Morales,
que naci.onatíza todas as operações de hidrocarbonetos (gás natural e'Petro1eÇl)

. do país pode afetar o fornecimento e o preço do produto no Brasil.
É que o preço. deve subir por causa do aumento de impostos determinat;lo pelo
governo boliviano - as empresam, que recolhiam 50% Elo valor da prÓduçâo para
o Estado, passarão a recolher 82%.

.

PETROBRAS VAI DESMONTAR OPERAÇÃO NA BOLíVIA?
A empresa deve permanecer na Bolívia. Contudo, ninguém
ainda sabe de que forma as operações permanecerão. Isso'
porque a Bolívia já tinha contratos fechados com as

empresas que operavam hidrocarbonetos no país e, apesar
disso. instituiu o decreto nacionalizando o negócio: Ou s�ja.
houve quebra de c(lntrato.

.

IIJá se discute Que a Petrobras ficaria com 49% do negócio.
enquanto a estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) ficaria com 510/0". afirma Sérgio Conti.

Segundo ele, teoricamente, a naCionalizaçãO das operações
de hidrocarbonetos devem gerar indenizações às empresas
Que óperarl1 na Bolívia, mas o valor que a'Petrobras '

re�.beria não é pfevisível.
Elé acredita que. inicialmente. a Petrobras cancelará todos os
investimentos na Bolívia e acatará o aumento de impostos.
Peres também espera uma arbitragem internacional do valor
a ser pago como indenização à Petrobras. "Se a companhia
não concordar com o valor, ela pode recorrer 11 cortes,
internacionais. De qualQuér forma. aintla é cedo para 'avaliar
isso", disse.

-

o P8EÇO 00 GÁS NATURAL VAI SUBIR?
É muito provável que {) preço do gás natural sl:lba, já que houve um 'au,mento dos
impostos para a Petrotlras. Sérgio Conti. espeCialista do setor de ene�'Qia da
Tendência ConsultQria. espera um reajuste de, no minima, 300/0 para o preÇo da
gás que é repassado às concessionárias brasileiras. "Este aumento deve ch.egar
na totalidade aos consumidores finais", diz ContL

,

Ele acredita que, a partir deste ,aumento para as concessionárias qu.e.�(Íde
acontecer nos próximos dias" o aumento pará o consumidor poderá ser decidiqo
imediatamente. Cotltf lembra que o último aumentp nas concessionárias, de 25,%,
foi escalonado em dois meses - 13% em setembro e 10% em novel'l'1bro, No Rio
de Janeiro. por exemplo, o repasse 'Para o consumidor fOI imediato.

VAI FAtTAR GÁS?
'

Ontem, o presidente da Petrobras. Sérgio Gabrielli, garantiu não haver qualquer
risco de desabastecimanto. ''A Petrobras tem todas as co�dições de garantir que
o fornecimento continuará normal", afirmou. Contudo. ailalistas avaliam que o

fornecimento pode, sim ser afetado,
Eles acreditam que, qo· assinar o decreto de nacionalização das onerações de'

•

gás natural e petróleo na Bolívia. Morales rompe com todas as determinações do
contrato atual. "A Bolívia rasgou tudo". diz o diretor· do Centro BrasHéiro de infra�
estrutura (CBIE), Adrian!:} Pires.
Mas, pondera Sergio Conti, a aolívia não tem interesse niss0. "TudÓ d�ende de
como o governo brasileiro vai conduzir as negooiações. Se endurecer, pOde ter
mais confusãO". pràvê.

BOlíVlA VAlltjTERROMPER O FORNECIMENTO?
.

Na teoria. o decreto do governo boliviano Ql:Ie nacionalizou os

ativos. de empresas estrangeiras no setor de petróleo' e gás
no pais, na 'Prática não altera em nada o contrato existente
com a Petrobras pafa fornecimento de gás natural. destaca o

QUAI$ OS RISCOS PAM ,QUEM TEM CAMO A GÁS? .

consultor da GasEnergy, Marco Aurélio Tavar�s, ex�diretor da
A escassez de gáS natural .no mercado brasileiro já vinha sendo apontadà por �epsol na área. de gás. Ere acredita"que o risco de

",

especialistas como uma preocupação. Conti acredita que, em 2010, .oão haverá desabastecimente do Brasíl está afàstádo,.. por ora.
mais gás natural, A primeira ferramenta do governo para solucionar este ravares disse 9U6,,(;) contrato de importação do gás boliviano
problema, segundo ele. é com�çar a inibir o consumo veic�lar a partir de agora. foi firmado entre a estatal brasileira e a estatal bOlivlanà,·
"Isso pode ser feito por melo <Ie aumento de preços.". YPFB, cum a previSão de reaju,stes trimestrais atrelados, a
O consumo de gás natural por veículos vem crescendo stgnifie:ati!laIlElnte. A .. uma cesta internacional de oleo, com validade até 2019,s
média do consumo anual cresceu 22:,3% nos últimos 12 meseS.: PoYémJ eQi1!$i' capacidade máxima. pré.definida em 30 mllhões de metrQs
não espera que o govemo use esta -r:l;Iedfda já neste ano. '�stamQ$ El.m um ano cúbicoQs.' , ,.

eleitoral e Isso seria muito ruim para, o presll:lente, se ele pretende fi .reelàl.çãe�. Para o. especialista) "é hora de deixar de lado o .discurso 'somos
diz. todos herman9s' e adotar uma postura mais eficiente na

Um segundo instrumento que pOde ser usadu,pelo governo para eVitaI' a ne�ociação. E hora de calma e profissionalismo para
escassez total de gás no marcado é aumentar os I')reços do prodúro·,para a . garaAtirmos o abastecimento". Pires alerta que, se o governo
indústria. ·0 consumo neste mercado já tende a cair, As empresas já estão se não cuidar do problema da ma�ejra correta, o País. corre o risc�
adaptando para usar energia .elétrica", afirma o especialista. de passar por um �pagão de gas em 2008, (AgênCia Estado)
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Propostas
A Varig recebeu quatro propostas de compra, qU,e seriam apresentadas
ontem à assembléia dos credores, adiada para a próxima segunda-feira
(8).A mais cotada delas é a criada pelo govemo federal. em conjunto
com os credores e a Jllstiça do Rio. que prevê a divisão da empresa:
uma sem dívidas. que atuaria no mercado nacional. e a outra

internacional. com as dvidas.Caso esta proposta seja aprovada, a

primeira empresa poderá ser leiloada em um prazo estimado de 60 dias.
Três grupos já demonstraram interesse em participar do leilão, Outras
três propostas serão analisadas pelo conselho. A VarigLog ofereceu
US$ 400 milhões pela companhia e ficaria somente com a parte boa da
empresa,O corsuíor Jayme Toscano propôs US$1.9 bilhão pela aérea.
o que incluiria a aquisição do controle das três empresas em recuperação
judicial-Varig, Rio Sul e Nordeste,A TGV (Trabalhadores do Grupo Varig)
ofereceu R$ 2.5 bilhões. cujo pagamento seria feito com parte dos
recursos do fundo de pensão Aerus. que está em liquidação,

Compra
o Itaú concluiu a compra do BankBoston no Brasil em um negócio
que será pago em ações. O atual controlador do BankBoston, o

Bank of America, informou que vai receber cerca de US$ 2,2
bilhões em ações do Itaú.O Bank of America também concordou
em negociar de forma exclusiva a venda para o Itaú dos ativos do
BankBoston no Chile e no Uruguai. bem como outras operações na

América Latina. Segundo o ltaú, serão emitidas 68.518 milhões de

ações preterenciais (sem direito a voto. que correspondern a 5,8%
do capital do banco) e serão repassadas ao Bank of America,

"

.. NDICADORES ECONOMICOS

,

EURODOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,058 2,060 lie COMPRA VENDA

PARALELO 2,177 2,270 lie 2,615 2,617
PESO (Argentina)

TURISMO 2,037 2,190 11,

I 0,681 0,690
"

ii- POUPANÇA'

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

Veja abaixo as vagas oferecidas para esta semana:

Vendedor externo e interno

Com experiência

}ARAGUÁ DO SUL

Tranqüilidade. Esta é a palavra
de ordem a respeito de uma

possível crise no fornecimento
de gás natural e gás natural
veicular (GNV) para o Brasil e,
por conseqüência, para Jaraguá
do Sul. O diretor da rede de

postos Mime e presidente da

Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul,
Paulo Chiodini, não acredita
em racionamento, mas espera
em média prazo um provável
aumento na tributação sobre o

produto. "Dificilmente haverá
. ,

racionamento, ate porque a
I

Bolívia depende deste

comércio, mas a médio prazo,

pode haver um aumento na

tributação para compensar

possíveis aumentos do produto
na fonte", analisa Paulo.

Na região, algumas empresas
dependem do combustível, com
destaque para Duas Rodas,
Malwee e Weg Motores.

PONTOS OSCILAÇÃO
11 BOVESPA

'
, 41016 1,62%

•

11 DOW JONES (N. York)
,

11.416 0650/0

11 MERVAL (B, Aires) 1.909 0060/0

11 NIKKEI (Tokio) 17.153 1,350/0

0,6216

R$861,27

• EMPREGOS

Mais de 18 anos Com ex eriência

Operador jacar tear eletrônico 18 a 35 anos

Mecânico de carro Mais de 18 anos

Maisde 25 anosCaldeireiro industrial Com experiência

Mais de 18 anos

Soldador tig Mais de 25 anos

Mais de 25 anos Com experiênciaMecânico montador

Serralheiro Mais de 20 anos Com experiência
Carga e descarga Mais de 20 anos Com experiência
Tecelâo Mais de 20 anos Com ex eriência
Auxiliar de adeiro Mais dê 20 anos Com experiência e referência
Motorista (trabalhar na regiâo) Com moppMais de 20 anos

Tele marketing/vendedor externo . Mais de 20 anos

Com experiência (jeans)

•

• FALECIMENTOS

Mais de 25 anos Com ex eriência
Mais de 20 anos Com experiência
Mais de 18 anos Com ex eriência

Secretaria Schroeder ou roximidades Mais de 18 anos Com ex er. e habilita ão
Tele marketin / vendedor externo ' Mais de 20 anos Com ex eriência
Zeladora Mais de 20 anos Morar róximo Três Rios do Sul

Supervisora atendente 25 a 35 anos Com habilitação
Obs: pessoas interessadas nas vagas precisam ser cadastradas no sine.

Faleceu às 10:00h do dia 01/05, o senhor Waldemar Krug. com
idade de 83 anos.O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério Bela Aliança em Rio do Sul. .

Faleceu às 05:00h do dia 01/05, o senhor Leonardo Benitz Morreira.
com idade de 45 anos.O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.
Faleceu às 00:30h do dia 01/05. o senhor Jorge Hlendlmayer, com
idade de 57 anos.O velório foi realizado na Igreja Evangélica Luterana
filo Centro e o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.
Faleceu às 00:10h do dia 01/05. a senhora Maria lnacla da Silva.
com idade de 63 anos.O velório foi realizado na Igreja Ev Brasil para
Cristo e o sepultamento no cemitério Municipal de Guaramirim. '

Faleceu às 23:00h do dia 30/04. a senhora Eliane Spredmann. com
idade de 39 anos.O velório foi realizado na Igreja Evangélica Luterana
Redentor e o sepultamento no cemitério Bom Jesus em Schoroeder.
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APOIO:

Secretaria da Educação

Por Daiane Zanghelini Fotos Piero Ragazzi de Freitas
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;'.0 "xodó" do terceiro

r�'no da Adelino
- .

:'Francener é o campinho
" ,

!;�e futebol, que fica no

:'ferreno ao lado da
.�

l��scola. Segundo Stélio
.

'

�:rQão Rodrigues, o
fI.�.,

f.�.spaço pertence à
"
",comunidade e os alunos
�.

;podem praticar
,·âtividades esportivas
i"semprp que desejarem.
t "Uma das coisas que eu

mais gosto de fazer é de
brincar com os amigos

í
no campinho ao lado da

,. escola',', reforça a

estudante Ellen Cristina
de Oliveira, 7 anos.

•

,

,

I

I
I
I
'j
I
t

•

I
, '

,
,

,
I
,
,
,

,

,

i

I
,
,

,

I

I
, I
I

I

I
r
I

II
I

III
I

I I

II
I
I

f
I

I
I
I

I
I

I

'I'

j
I

I
,

· '

,
.

,

II

· ,

· ,

<

• •

.
,

., '

.-

-

,
.

.' '.

••
"

,

I
•

I
I
I
I

f
I

•

,

,

., .,
,

I

•

�;
_,�.�m,,,,,�

,

..'fAy:', »ii' :., {o,: '''' .;;., ><,>m..

.. , ... I
I
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Pintura e serviço de ajardinamento estão entre os pontos a serem melhorados
.

Jaraguá do Sul Localizada no Bairro Boa Vista, a três quilômetros do Centro, a Escola

Municipal de Ensino Fundamental Adelino Francenerfoi fundada em ,I 986, no governo de
Durval Vasel, mas a atual estrutura foi concebida apenas 12 anos depois, no mandato do

, .

prefeito GeraldoWerninghaus. "Em 1998, foi construída mais uma sala de aula, o banheiro
dos professores, o refeitório e a cozinha", conta o diretor Stélio João Rodrigues. Stélio
trabalha na Adelino Francener há dois anos e afirma que a visão panorâmica da cidade, do
alto do Morro da BoaVistaé um priv�!égio de poucos.
A escola leva o nome de Adelino Francener em, homenagem ao homem que ajudou a

construir a chamada "estrada nova" do Morro da BoaVista. Filho de Pedro José Francener e
Luiza Decker, Adelino Francener nasceu em Biguaçú, no dia 1° de setembro de 1917 e

casou-se com Anastácia Rodem em 1940. O casal morou em Massarandubinha e

Guaramirim e depois mudou-se para [aragua do Sul, em 1964. Ao lado de outros

trabalhadores da comunidade, Francener fez o trabalho de engenheiro e abriu picadas e

traços de estrada e, com muito jeito, conseguiu convencer os moradores que não

deixavam passar a estrada em seus terrenos. Adelino Francener faleceu em 23 de outubro
de 1974, em um acidente detrabalho na lavoura.atividade que sempredesenvolveu.
Hoje, a instituição conta com três salas de aula, biblioteca com ambiente tecnológico (sala
de informática), três banheiros, parque infantil, cozinha, refeitório e sala de professores,
onde também funciona a secretaria. A instituição atende 73 alunos, do jardim ao quinto ano

do ensino fundamental, divididos em seis turmas: enquanto o primeiro, terceiro e quinto
ano estudam de manhã, o jardim, segundo e quarto ano estudam à tarde. "O número de
alunos reduziu nos últimos anos em virtude de uma área de preservação ambiental que """""

impediu a instalação de novos loteamentos no bairro", explica o diretor Stélio, constatando
qLJe a escola já chegou a atender mais de 100 alunos �á alguns anos:
A prática de atividades manuais é um dos pontos trabalhados pela escola: as atividades em
sala de aula incluem a leitura e o recorte de jornais para a confecção de cartazes. As mães

dos alunos também podem emprestar livros e revistas, disponíveis na sala dos professores,
,

para ler em casa. "E preciso incentivar os pais ao hábito da leitura; dessa forma, a criança
segue o exemplo e também aprende a gostarde ler", ressalta.
Entre pontos passíveis de melhoria estão o ajardinamento e a pintura, já que a tinta está
descascando em algumas paredes. "Precisamos dar Uma melhorada no visual da escola,
pois ela já tem 20 anos", completa.

,

,

: Contas de multiplicar e muito trabalho sob orientação e supervisão da professora

sa
.
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Na visão do diretor Stélio

(foto), a educação não é

somente a busca pelo
conhecimento, mas também
o bom relacionamento entre

aluno e professor. ':Aqui na
escola, os professores sempre

•

conversam com os alunos
sobre tudo, pois os
educadores não devem

preocupar-se apenas em

transmitir conhecimento, mas
também ser um suporte
emocional e afetivo para o

estudante", assegura.

, .

>�. ,

•

.
'

Os alunos admitem que passam as horas mais divertidas e emocionantes no campinho
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DIVISÃO ESPECIAL: HORA DA VIRADA

JULIMAR PIVATTO

II>- O recém-chegado
Rafael Leite deve
fazer sua estréia
como titular hoje

J "Rf\Gl.TÁ DO SUL _ Com as

ausências do zagueiro Oliveira
\.. do la teral- <:1:>4uerdo Roge
rinho, suspensos, o técnico
Alaor Paláci.os resolveu mudar
o esquema de jogo. Vai trocar o
4-4- 2 pelo 3 - 5 - 2 com dois
volantes de marcação e libe
rando ainda mais os alas. Outra
novidade no tilue deve ser a

estréia do volante Rafael Leite,
que jogou 11a Matonense e,

ultimamente, estava treinando
no Coritiba. A partida entre

[uventus e Chapecoense será

hoje, às 20h30, 110 Estádio João
Marcatto, COIU arbitragem de
Luiz Orlando de Souza, auxi
liado por Rosnei Hoffmann
Scherer e Fernando Lopes.

"Resolvi mudar para ver se

a gente pára de tomar gol bobo.
E mesmo assim, o esquema
continua ofensivo", explicou
Palácios. O provável time que
deve começar é: Adilson;
Tiago, Pereira e Rafael Pereira;

Ronaldo; Alex Albert, Rafael

Leite, Gringo e Matarazzo;
Sabiá e Leandro Temporin. A
derrota para o Lages ainda

repercutia no clube e acabou
com a dispensa do zagueiro
Leandro Pereira. "jogamos
aberto. Aqui o espaço é para

•

quem quer continuar e se

dedicar", resumiu o treinador.
O volante Rafael Leite, de

23 anos, disse estar em

condições de estrear. "Sabemos

que não é fácil, mas o elenco
tem força para reverter esta

situação", disse o jogador, que
já tern discurso de qu em

conhece o Moleque Travesso
há muito tempo. "Um time

como o [uventus precisa brigar
sempre pelos primeiros lugares,
como aconteceu na primeira
divisão (Divisão Principal)",
comentou. "Garanto que

empenho não vai faltar e se não

der na técnica vai ser na garra e

tla vontade", concluiu. '

II JOGOS DE HOJE

15h30 Próspera x Joinville
20h30 Juventus x Chapecoense
20h30 Marcílio Dias x Lages
20h30 Brusque x Criciúma
20h30 Metronolitano x Guarani
20h30 Atlético x Cidade Azul

·

Equilíbrio marca a segunda
fase do Campeonato Varzeano

]ARAGUÁ DO SUL _' De um

lado equilíbrio e de outro goleadas. '

A segunda fase do Campeonato
Varzeano segue a todo vapor e

ainda é cedo para apontar favoritos
ao título. A maior goleada
aconteceu no Grupo J, com a

Metalúrgica TS fazendo 5xO no

Rubro Negro, que, em duas

partidas, levou oito gols, não
mareou nenhum e amarga a

lanterna do grupo. No outro jogo
da chave, o Atlético Esporte
Clube conseguiu a segunda vitória
consecutiva, desta vez por 2xO em

çima do União,
•

1 No Grupo K, o equilíbrio foi a
,

ponte marcante desta segunda
rodada. Botafogo e Kiferro

empataram em l x l e estão

empatados na liderança. Em
terceiro lugar está o Amizade/
Rozzaco Pneus, que .venceu a Vila
Lenzi por 2x 1. No Grupo L
aconteceu a primeira rodada,
também muito equilibrada.
Melhor para o Gesso Jaraguá/RV
Veículos, que saiu na frente ao

vencer o Bazar do Rau/NST
Contabilidade por IxO. No outro

jogo, SER Guarany e Serysyl EC
ficaram no Ixl.

O Farmareis/Santa Luzia
também aproveitou a primeira
rodada para fazer o seu dever e

venceu o Tomaselli Materiais de

Construção por 3xl. Já o EC

Supermercado Brandenburg e o JJ

•

Bordados ficaram no IxI. Os
. . , .

Jogos continuam no proximo

sábado, com duas partidas ern

cada campo, sempre com o

primeiro às 13h45 e o segundo
às 15h45.

Os jogos serão os seguintes:
Botafogo _ Metalúrgica TS x

União e Vila Lenzi x Botafogo;
Vila Lalau_Atlético Enec x Ru
broNegro e Kiferro x Garibaldi.
Pelos Grupos L e M, só haverá
rodada no próximo dia 13.

II CLASSIFICAÇÃO
\

'

Grupo J
1 ° Atlético EC 6
20 Metalúrgica TS 3
30 União 3
40 Atlético Enec O
50 Rubro Negro O

,

Grupo K
1 ° Kiferro 4
20 Botafogo 4
30 Amizade/Rozzaco 3
40 Garibaldi O
50 Vila Lenzi O
60 Garibaldi

•
O

Grupo L
1 ° Gesso Jaraguá/RV 3
20 Guarany 1
30 Serysyl 1
40 Bazar do Rau/NST O

1 ° Farmareis/Santa Luzia 3
20 JJ Bordados 1
30 Brandenburg 1
40 Tomaselli O

,

Matarazzo (O) ganha vaga de titular na ala esquerda
�

II ClASSIFICAÇAO
Pos. Times P J V E O GP GC SG
1° Criciúma 12 4 4 O O 11 3 8
2° Chanecoense 8 4 2 2 O 6 4 2
3° Joinville 7 4 2 1 1 11 4 7
4° Atlético 7 4 2 1 l' 6 5 1
5° Marcílio Dias 6 4 2 O 2 6 8 -2
6° Guarani 6 4 2 O 2 6 9 -3
7° Bruscue 4 4 1 1 2 8 7 1
80 Juventus 4 4 1 ,1 2 7 8 -1
9° Próspera 4 4 1 1 2 4 5 -1
10° Lanes 4 4 1 1 2 5 9 -4
11° Metropolitano 3 4 O 3 1 3 5 -2
12° Cidade Azul 1

,

4 O 1 3 5 11 -6

Lutador vence o sul-brasileiro
e se classifica para o Mundial
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Chiquinho (quimono escuro) está procurando patrocínio

]ARAGUÁ DO SUL _ Ele é

professor de muay-thay e de boxe

olímpico, mas agora, em outros

tatames, também vêm fazendo
bonito. Depois de conquistar oSul
Brasileiro de [iu-[itsu ern Florianó

polis, o lutador Maurício de Souza,
oChiquinho, se prepara agora para
a disputa do Mundial, que acon

teceráem agosto, noRio de Janeiro.
Mas, para isso, está aprocura de um
patrocinador, não só para ele, como
também para as equipes que treina.

"Iemos várias competições e

nem sempre podemos participar
por não termos condições", disse
Chiquinho. Professor 11aAcademia
Yamabushi, ele tern 35 alunos
fazendomuav-thay e 20 praticando
boxe olímpico. Mas achaum tempo
113 agendapara os treinos de jiu-jitsu.

"Meu objetivo é, ainda es.e a110,

começar a lutar. vale-tudo",
comentou o lutador, que pratica o
esporte há um ano emeio e disputa
11a categoria leve.

Mesmo com pouca expe

riência, Chiquinho conseguiu
levar amelhor sobre os adversários
e conquistara vagapara oMundial.
"Teve ummomentono campeona
to em que eu fui tentar derrubar o
adversário e ele acabou me derru
bando", lembrou. Por isso, ele quer
intensificar os treinos e continuar

participando de competições para
adquirir mais ritmo, "Espero que

algum empresário se sensibilize e

nos ajude", pediu. Os interessados
em patrocinar ou fazer as aulas
devem entrar em contato pelo
telefone 3273-5996.

LINHA DE FUNDO

•

•Comemorações
No sábado acontecem as comemorações de 40 anos da fundação do
Grêmio Esportivo Juventus. A festa começa às 8h30 no Estádio João
Marcatto, com uma partida de futebol feminino. Logo depois a partida
entre, os Veteranos de Guaramirim e ex-jogadores do Juventus. Para
fechar a manhã, o encontro entre os jogadores do Juventus e da
Malwee Futsal. O ingresso será R$ 2 e, durante o eveno, acontecerá .

sorteio de brindes. Quem entrar' com camisa ou boné do Juventus

ganhará um cupom para concorrer a R$ 500. Fechando a amanhã,
um almoço no Pavilhão de Eventos da Malwee, onde os interessados
devem entrar em contato com o clube para adquirir o ingresso, pela
valor de R$ 25. O telefone do Juventus é 3276-3150.

." ,

�---------- --

,

Tênis de Mesa
No último sábado, a equipe de
tênis de mesa da FME

participou da 1 a Etapa da Liga
Leste Catarinense. Destaque
para os títulos de Guilherme
Schuenke Uuvenil), Jéssica
Formigari (infantil), Priscila da
Silva (mirim) e Bruno Raupp
(pré-mirim). Já Nicolas
Hermógenes ficou com o

'

segundo lugar na pré-mirim. A
competição serviu também
como preparação para a Olesc
e para os Joguinhos Abertos.

Natação
Duas atletas de Jaraguá do
Sul participaram, no fim de
semana, da edição nacional
dos Jogos da Juventude
Italiana. Mariê Nazário, de 14,·
anos, conouístou o terceiro
-lugar nos 50m costas e o

primeiro no revezamento
4x50m livre, ao lado de Ariana
Félix, 13. Mesmo com os bons
resultados, elas não

conseguiram a vaga para a

fase mundial, o que não tira o

brilho e o bom trabalho

desempenhado pelas duas
atletas.

,

Nepotismo?
o técnico da Seleção Brasileira
de Vôlei, Bemardinho,
convocou ontem os

'

jogadores que vão integrar a

seleção de novos. Dentre os

convocados está o filho do
treinador, Bruninho, que é
levantador da Cimed e foi um
dos destaques da campanha
do time campeão da
Superliga 2006. "Sei que vou

ser mais exigido que os

outros", disse Bruninho.

-

•

"

Vôlei
•

A equipe Marisol/FME não'
estreou bem no Campeonato
Catarinense Infanto de Voleibol
Masculino. O time do técnico

-

Benhur Sperotto perdeu para a ,.' ",

Cmeo, a Unisul e o Barão,
vencendo apenas o Joinville.

•

As partidas aconteceram em: ':;'
Blumenau e, com o resultado,

"

';

eles terminaram a primeira
etapa em quarto lugar.

Santos treina e Luxemburgo
não quer valorizar desfalques "

.., .�.
" ._
.

SANTOS _Os desfalques dos
atacantes De Nigris e Reinaldo,
machucados, para a partída de

110je contra o Ipatinga, pelaCopa
do Brasil, parecem não inCOI110-

dar Vanderlei Luxernburgo. O
treinador santista explicou, após
o treinamento da manhã de

ontem, que os jogadores que
estiverem ern campo devem ser

valorizados, pois têm capacidade
para conseguir o resultado.

"Nós ganhamos títulos com
planejamento. Se você ficar va-

lorizando os jogadores que saíram;
•

você esquece dos que estão.entran-
(10. Nó, fazemos parte de um

grupo, ou você já vil! alguma foto,
de um time campeão só com joga
dores que estão atuando?", per
guntou o treinador, fazendo ques-

_

tão de afirmar que telu confiança; ,-
•

. "
"

,

�,

na classificação. Outro desfalque' "

para o jogo contra o Ipatinga é o

volante Fabinho, com dores
,

i; ti'

lombares. Já o atacante Rodii.gó:
Tiuí 11ã() pode atuar porque já de-.
fendeu oNoroeste na competição,

-

. ,
,

,

'. .- "

<_ ,--'

. , -, .
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TRADICIONALISTAS: ENCONTRO NO PARQUE AUGUSTO DEMARCHI
•

•

.

Jovens mostram talento para a música no Festival da Canção
}ARAGUÁ DO SUL - Na

,

sexta-feira, dia 5, o Parque
Municipal de Eventos de

J araguá recebe os Jovens
talentos da música inscritos no
Festival Estudantil da Canção,
edição 2006. O evento inicia

às 14h30min com as inter

pretações dos alunos matri

culados no Ensino Funda
mental. Depois, às 19h30min,
é a vez dos estudantes do
Ensino Médio.

Segundo a diretora da

Fundação Cultural, Natália
Petry, o evento tem entrada

gratuita e é aberto ao público
em geral. Em 2006,20 crianças
se inscreveram na categoria
Fundamental e 19 adolescen- . Estudantes do Ensino Fundamental eMédio concorrem a prêmios e terão oportunidade demostrar aptidão
tes na direcionada ao Ensino
Médio. No ano passado,
participaram, respectivamen
te, 21 e 18 jovens. Depois das

apresentações dos cantores,

KELLY ERDMANN

... Rodeio Crioulo

começa na sexta à tarde
e vai até domingo com

shows e competições

}ARAGUÁ DO SUL - Se você

gosta da cultura tradicionalista,
pode se programar para visitar

a 25ª edição do Rodeio Crioulo
Nacional do CTG Laço [ara
guaense. Marcado para acon

tecer entre os dias 5 e 7 de maio,
o evento deve reunir mais de
15 mil pessoas e 200 equipes de
laçadores no Parque Augusto
Demarchi.

De acordo com o patrão do
CTG, Augusto Demarchi

Junior (Ninho), "os bailes são

os.pontos altos da festa". Na

sexta-feira, o fandango fica por
conta de João Luiz Corrêa e

Grupo Campeirismo. Para
. ,

sábado, a organização do Rodeio
confirma a presença de

Chiquito e Bordoneio.
Já no domingo, a animação

começa com o Grupo Portal
Gaúcho, às 16h, na Tarde

,

Dançante. Em seguida, César
Oliveira e Rogério Melo fazem
seu primeiro show no Laço
Jaraguaense. A apresentação
inicia às 18 horas.

Os ingressos antecipados

•

quem aruma o encerramento

do Festival' é a banda

jaraguaense San Remy.
A disputa, além de mostrar

os dons musicais dos par

ticipantes, oferece premiação
em dinheiro e troféus para mais
bem sucedidos cantores e

torcidas. O primeiro colocado
na categoria Ensino Médio

ganha R$ 1.300,0 segundo R$

•

Evento já é tradicional e deve reunir milhares de pessoas, segundo os organizadores do Rodeio

para os bailes custam,

respectivamente por dia de

evento, R$ 12, R$ 15 e R$ 5.
Para adquirir é só procurar um

dos seguintes pontos de venda:
Casa Campeira, Gauchita,
Smurfs Lanches, Loja Ramire,
Posto Marcolla e Marechal.
Vale lembrar que o valor da

entrada, na hora, tem acréscimo
de R$ 5 na sexta-feira e no

sábado.
Entre as 15 modalidades de

competições campeiras, Ninho
cita o Laço em Equipe - Força

rnenageadas,
O patrão do CTG Laço

Jaraguaense salienta também
,

que a estrutura do espaço está

apta para receber o público
esperado. Para isto, conta com

a montagem de arquibancadas
e banheiros extras, além da

garantia de segurança com a

presença da Polícia Militar e de

seguranças contratados. Para
divertir os tradicionalistas
ainda mais, o Rodeio terá

exposição de carros e motos,

parque de diversão e lojas.

''/\' e o Laço em Dupla, como as

mais importantes.' Quem
disputar uma das provas e ficar
com a primeira colocação sai do
CTG com uma moto de 125

cilindradas, zero quilômetro.
'

Outra novidade 'é a

.norneação dos troféus que irão

premiar os melhores laçadores.
Personalidades de destaque
dentro da história do Rodeio
Crioulo, como Valdir, Sibilla e

Augusto Demarchi, Moacir
Ropelato, Urbano Franzner e

Dorval Spézia, serão ho-

<'

900 e o terceiro, R$ 650. Os
dois seguintes' colocados
recebem R$ 250 e R$ 130,
respectivamente,

Para os cantores do Ensino

Fundamental, o Festival

reserva, por ordem de

colocação, R$ 650, R$ 450, R$
300, R$ 150 e R$ 65. Já a

torcida que mostrar animação
será premiada com R$ 400.
Quem não conseguir se

classificar entre os cinco

primeiros, recebe certifícado de

participação.

CARAVANA CULTURAL
A próxima edição do projeto Caravana Cultural deve acontecer no dia
27 de maio. O local escolhido é a Sociedade Aliança, localizada na

Rua Gustavo Gumz, Bairro Rio Cerro II. Juntamente com as atividades
de recreação infantil trazidas pela Caravana, que são gratuitas e

começam às 14 horas, acontece o Encontro Cultural Aliança.

DIA DAS MÃES
A Fundação Cultural planeja para o dia 11 de maio, quinta-feira, uma home
nagem às mães. O evento acontece na Praça Ângelo Piazera, a partir das
18h30min. Na programação estão os shows da banda The Seres, interpre-

,

tando os sucessos da música popular brasileira, a dupla Jacira e Ricardo e,
para encerrar a noite, Renato Teixeira. Durante a festa, a Fundação irá'
sortear brindes. Além disso, as mães que levarem seus filhos poderão
deixá-los no espaço especialmente montado para a diversão dos pequenos.

,

,

A

II OCORRENCIAS POLICIAIS
•

Acidente fatal .

Colisão entre um caminhão Volvo
NL 12 e um carro �iaVPalio, na

.

tarde de segunda-feira no Km 8,4
da BR 470 em Navegantes, matou
o Sr. E.A. de 35 anos e deixou a

passageira do carro com

ferimentos graves.

Acidente I

21 mortes no Feriado
Entre a noite de sexta-feira, dia 28, e o início da noite de seçunda
feira, dia 10, foram registradas 21 mortes em acidentes de trânsito
em Santa Catarina. Somados, os dois últimos feriados não atingem
o número de mortes registrado destavez, No feriado de Páscoa,
cinco pessoas morreram nas estradas e no de Tiradentes, foram
10. O índice também aumentou em comparação ao mesmo período
do ano passado. Em 2005, 16 pessoas morreram em acidentes
nas rodovias federais e estaduais no feriado do Dia do Trabalho.
Das 21 mortes, nove aconteceram em rodovias federais, seis em

rodovias estaduais e seis em perímetros urbanos.

,

Acidente entre uma

carroça e uma moto, na

noite de sequnda-felra na

Rua Rinaldo Bago, Bairro
Ilha da Figueira, deixou
um rapaz de 21 anos

ferido na face, ele foi
levado ao Hospital São
José. IPreso em flagrante

Após ser abordado em atitude
suspeita na SC-413 em

Massaranduba, na tarde de
segunda-feira, bandido
confessou para os policiais
militares que havia furtado 60
chapas de alumínio de uma

casa e as escondeu num

cemitério. Os policiais
encontraram o material e

levaram o homem ao Presídio
de Jaraguá do Sul.

Acidente II
Em acidente entre um

carro e uma moto na

noite de segunda-feira, na

Rua Bertha Weege, Bair
ro Jaraguá 99, o moto
ciclista de 19 anos feriu o

pé esquerdo, e foi levado
ao Hospital São José.

Assalto
Oito homens armados

lnvadlrarn uma

residência no Centro de
Penha, e levaram R$ 4
mil. O assalto ocorreu na

tarde de domingo na

Avenida Eugênio Krauser.
Os assaltantes
amarraram a dona da
casa e fugiram em um

automóvel não
identificado pela vítima.

Furto em comércio
Dois jovens de 20 e 17 anos

foram presos na madrugada de
ontem no Bairro São Luis. Eles
arrombaram a Verdureira Rafaeli
e furtaram 50 CDs, 2 costelas
'defumadas, 10 lingüiças, 24
Trindents, 15 Freegels e 2

churrasqueiras elétricas, além de
vários mantimentos e

guloseimas. ,

.,

disputados em Jaraguá, não

tenham cobrança de ingresso.
Para validar a entrada no Estádio

. João Marcatto, será necessária a

doação de alimentos não'

perecíveis ou agasalhos,
O jogo foi realizado na quar

ta-feira passada em comemo'

ração ao Dia do Trabalhador. A

organização ficou por conta da
Prefeitura e do [uventus.

PIERD RAGAZZI DE FREITAS
,

Hospitais recebem alimentos
arrecadados no jogo do Juventus

}ARAGUÁ DO SUL - Os

hospitais São José e Jaraguá
receberam, simbolicamente,
400 kg de alimentos não

perecíveis arrecadados no jogo
entre [uventus e Criciúma,
realizado na noite do dia 26.
Além deles, 18 entidades

religiosas foram contempladas
, com 157 kg cada.

Conforme informações
repassadas por Nilda Bertoldi,
responsável pelá setor de
Desenvolvimento Social e Fa
mília da Prefeitura, quase qua-

,

tro mil pessoas prestigiaram a

iniciativa. No total, 3.626 kg
de alimentos foram doados. Ela
lembra que estes produtos ser

virão para auxiliar as pessoas
com dificuldades emergenciais.

Segundo o prefeito Moacir
Bertoldi, é provável que todos
os jogos do Campeonato
Catarinense de Futebol

FESTA

•

,

O setor de Desenvolvimento Social e Família organiza amanhã, dia
4, a Festa das Mães de Jaraguá. De acordo com Nilda Bertoldi, são

esperadas cerca de 1300 mulheres, representando 72 Clubes do

município. A confraternização está marcada para às 14 horas, no

Pavilhão "B" do Parque de Eventos.
'
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III NOVELAS
I> GLO'BO - i8H

Sinhá Moça
�Ju�';h .: :ita ao Barão que Rodolfo e

� FOlltes fundaram um Partido
,

• P.1publicano em Araruna. Sinhá Moça
. 3 declara para Dimas. Coutinho deixa
;;laro para o Barão que gostaria que
José Coutinho se entendesse com

,
Sinhá Moça. O Barão aprova a idéia,
para sua felicidade. José Coutinho diz

. para Adelaide que está apaixonado por

I ela, .Juliana morre de ciúmes ao saber
\ que Dimas foi se encontrar com Sinhá
! r�oça. Cândida conta para a filha que o

I Bar2u [.iG,m!tiu seu casamento com

I José Coutinho, Nogueira e Viriato

I afirmam que -stao pensando em fazer
I o mesmo. O Barão pergunta a José
! Coutinho se ele é repuhlicano. Sinhá,

i Muça garante a Adelaide que não vai se
I casar com José Cuutinho.

•

� GLOBO -19H

Cobras e Lagartos
Bel fica perturbada ao ver Duda. Os
dois tocam juntos, para felicidade de
Ornar. Letícia garante a Celina que não
é louca e pede a mãe que a tire da
clínica. Duda percebe que Bel está
usando a essência que Silvana
preparou e fica encantado. Estevão

provoca Letícia e diz aos enfermeiros'

que ela o atacou. Henriqueta procura
Ornar, mas, ao vê-lo, perde a coragem
de falar com ele. Omar percebe
Henriqueta observanco-o e fica
intrigado. Omar dá a Bel um ingresso
para, um show de música que ela
queria muito ver. Omar manda para

I Duda um kit cheio de produtos da
Luxus e um ingresso para o mesmo

show. Quando chegam ao show, Bel e
Duda percebem que vão sentar um ao

lado do outro.
-

� GLOBO - 2íH

Belíssima
Gigi não consegue entender, pois Júlia
viu o acidente. Narciso e Rogério
brigam no bar. Narciso, Rogério e Taís
são levados para a dele'gacia. Taís
decide denunciar a quadrilha de tráfico
de mulheres. Júlia mostra a fita a

Dijulian e pede que ele consiga a

exumação do cadáver. André fala ao

telefone e diz que não há problema
algum, embora esteja muito nervoso.

Diva ouve atenta quando Guida diz que
vai procurar na prefeitura o registro da
mulher que trabalhava no orfanato

público. Safira procura Pascoal.
Mateus briga com Ornela, que não o

apóia. A campainha toca e é Cemil
procurando o filho. Alberto detesta ver

Cemil. Júlia se. encontra com André e

exige saber o que ele quer.

� SST - 18h30

Rebelde
Roberta fica furiosa ao perceber que foi

i enganada e agride Roger. Ela agradece

I Santos por ter descoberto a farsa. Ele

responde que não tolera os mentirosos
e entrega a ela a fita de vídeo. Lola diz

,

a Lupita que vai apresentá-Ia a seu

namorado. Leonardo chega e ela se

joga em cima dele e o beija. Ele tenta
i se explicar mas Lupita responde que
: não há nada a dizer e vai embora.
,

; I_eon, para pressionar a comissão a lhe
vender 51 % das ações do "Elite",

; contamina a água potável e faz uma

•
' denúncia à vig,ilância sanitária ..

,

I> RECOR[) - 19h 15
,

Prova de Amor
A aranha cabeluda está em cima da
cama de Diana. Ela acorda, vê a aranha
e grita. Júlio vai para perto da cozinha
� vê outra aranha. Crianças chegam no

,

posto de gasolina e correm até o

orelhão. Pregão fica de olho nas

crianças. Telefone toca na casa de
Joana, Joãozinho atende, Dudu fala
.corn Joãozinho que está num posto de
gasolina. Joana fala .orn Nininha. Dudu
dá endereço do POBtO de gasolina para
Joana. Clarice recebe notícia que
acharam Nininna. Chaveiro troca
fechadura da casa de Diana.

I> RECORD - 2111

A Escrava Isaura
Não há exibição.

QUARTA - FEIRA, 3 de maio de 2006 11 B

��BIZARRO
Quem pensou que o show de

declarações bizarras de Tom
Cruise acabaria depois do
nascimento de sua filha, se
enganou. O ator disse que iria
trocar o nome de sua esposa.
E trocou. Katie Holmes, a
partir de agora atende por
Kate Holmes, sem a letra "i".
Isso porque Tom achou que o

antigo nome de sua noiva
submissa soava muito infantil

para uma mulher, mãe de
família. Será que a jovem atriz
não se arrepende de ter dito
sim naquela fatídica tarde na

Torre Eiffel?

,

�

��NAO
Carolina Dieckmann foi com
o filho Davi no McDonald's
de um shopping carioca no'
último fim de semana,

passou na frente de todos na

fila e pediu para ser atendida.
Os outros clientes

protestaram e ela alegou que
não queria causar tumulto,
coisa comum quando se é
famosa, por isso pediu
atendimento rápido. A

,

atendente não considerou o

argumento e pediu para a

atriz aguardar sua vez.

Carolina desistiu do pedido e

foi embora ..

APRESENTADOR��PEGOU
MAL
Funcionários da .

Globo entraram
com o carro da
emissora no

RecNo\! (Record
Novelas). no Rio,
para levar
currículos. A
Globo soube e

os advertiu. A
Record diz que
não tem

preconceitos e

que eles são
bem-vindos.

entrevistad
o por Jô
Soares em

seu pro
grama na

Globo.

��CADA COISA ...
Paulinho Vilhena tem fama de
ter sangue quente. Mas, na
confusão em que foi envolvido
no ultimo sábado, no bar Miller
Godard, em São Paulo, ele não
teve culpa. O caso foi que uma

animada senhora, de sessenta
anos, foi assediar o ator que
estava corn a namorada
assistindo ao show da banda
Malaco Soul. O discreto
chega-pra-Iá de Paulinho
resultou num escândalo.
lncentermada com o "fora",
essa tal senhora começou a

provoça,r ..o ator, gritando um

monte de desaforos ao casal.

,

,

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Aproximadamente 120 convidados vips, assistiram ontem, com exclusividade, o lançamento oficial do
Honda New Civic, na revenda Gabivel, de Jaraguá do Sul. O casal Iara e Ivo Koentopp, proprietários
de duas revendas da marca, sendo a outra em Joinville, recepcionou com elegância e bom gosto,
oferecendo um coquetel com champagne e canapés. O New Civic chega ao Brasil já ostentando

prêmios mundiais, como o World Green Car, por ser considerado o carro mais ecológico do mundo.

,

ri PARABENS!
Aniversariantes do dia

Lucas Fortes

Waidi Buttner

Leonardo Turquetti
FOTOS CESAR JUNKES Zeno Bublitz

Luis A. Volpi
José Geraldo Arnecke

Juvenal B. de Lima

Arthur P. dos Santos

Etelmnaris S. Regis
Eugenio M. Garcia.

Fernando H. Voigt
Paulo Arendt

Vilmar Vieira

Fabio Laube
,

Típica
Acontece hoje a partir das
19h:30 a Noite Cultural
Polonesa no Museu
Histórico Emílio da Silva.
O evento conta com

participação do Coral
Orzel Bialy.

Rodeio
O'CTG Laço Jaraguaense

,

promove no próximo fim
de semana o Rodeio
Crioulkoo Nacional no

parque de Rodeios

Augusto Demarchi.

Iara e Ivo Koentopp ao lado do New Civic, que promete ser a

sensação do ano no mercado brasileiro
o design do New Civic chama a atenção e se destaca entre os

. \

demais carros do mesmo segmento

,

II HOROSCOPO
•

,

Aries 20/3 a 20/4
Oba! Vênus, o planeta do amor, dos

\

relacionamentos e da beleza, transita em Áries
até 29/5 e vai deixá-lo ainda mais bonitinho e

sedutor. Suas relações com as pessoas serão
estimuladas e beneficiadas. Mesmo sendo uma

fase mais indicada para a diversão e o puro
prazer, o trabalho também flui bem, sobretudo
no que envolve contato social.

,

Libra 23/9 a 22/10
Vênus, seu planeta regente, transita em Áries
até 29/5 e pode lhe trazer bons momentos nos

relacionamentos. Se você andou pisando na

bola com alguém, é uma boa oportunidade
para tazer uma trégua, passar o cachimbo da

paz e conversar. Caso esteja de olho em certa

pessoa, pare de ficar só olhando e se
,

indecidindo: aja, libriano! \

Capricórnio 22/2, a 21/1
,

Com o trânsito de Vênus por Aries, até 29/5,
estar no lugar em que e com quem você se

sente em casa pode ser especialmente
agradável e divertido. Capricornianos
geralmente trabalham muito e se estressam
demais: precisam ter seus momentos de relax,
tranqüilidade e recolhimento. Há tanto o que
fazer na intimidade, só ou acompanhado ...

Câncer 21/6 a 21/7
Vênus está em Áries até 29/5 e favorece sua

área profissional e assuntos ligados à carreira,
atraindo pessoas e circunstâncias que podem
abrir caminhos pra você. Não é hora de ficar

grudado nas pedras e sim de andar pelas .

praias, de ver e de ser visto por outros

caranguejos. Faça uma social, esteja presente,
participe: voeê será bem recebido.

Touro 21/4 a 20/5
Seu regente Vênus, o planeta do amor, transita

,

por Aries até 29/5, Nessa fase, talvez você
prefira viver seus romances de uma forma mais
secreta: Pode se acentuar sua necessidade de

,

exclusividade nos afetos e sua lnclinaçãopara a

possessividade. Há outras maneiras de manter
a pessoa a seu lado sem precisar amarrá-Ia ao

pé da mesa ...

Leão 22/7 a 22/8 Escorpião 23/10 a 21/11
,

O trânsito de Vênus por Aries (até 29/5) facilita
o relacionamento no ambiente de trabalho e em

.

outras áreas que fazem parte do seu dia-a-dia.
Atividades em que o contato social é
necessário são favorecidas e estimuladas. Há
também certa tendência ao aumento de peso:
você é tão passional à mesa quanto em outras

situações?

Aquário 21/1 a 18/2
Vênus transita em Áries até 29/5, elevando sua

temperatura interna. Nessa fase, o planeta dos
relacionamentos pode lhe proporcionar momen
tos muito agradáveis no convívio diário com as

pessoas. Você tende a ficar mais sociável e

receptivo para aqueles que fazem parte do seu

cotidiano, .. Talvez você até se surpreenda ao ver

o que antes lhe passava despercebido.

,

A passagem de Vênus por Aries, até 29/5, põe
mais lenha na sua fogueirinha e acende o

,

gosto pela aventura. E provável que você atraia
e se interesse por pessoas e situações que
conduzam a novas experiências, quebrando a

,

rotina. E uma fase de crescimento pessoal, de
expansão de horizontes, de mudança de

perspectiva e de visão de mundo.

Gêmeos 21/5 a 20/6
A passagem de Vênus por Ári�s (até 29/5) é
muito estimulante para atividades com grupos e

amigos com que, de alguma forma, você se

identifica. Isso não só no lado lúdico das

amizades, pois se estende a propósitos
práticos, como as situações de caráter

profissionalligadas à reunião de pessoas, a

grandes eventos etc. e tal.

Sagitário 22/11 a 21/12
Vênus, o planeta dos relacionamentos, da

,

arte e da beleza, transita em Aries até 29/5 e

vem dar uns retoques na sua vida afetiva.
Esse período é ultra estimulante para os

sagitarianos, fazendo com que fiquem bem

dispostos, bem-humorados, bem-tudo. Se
você já gosta de se divertir e curtir as coisas
boas da vida ...

Virgem 23/8 a 22/9
Que tal um calorzinho nas artérias? O trânsito
de Vênus por em Áries (até 29/5) intensifica as

experiências de relacionamentos, aumentando
sua qualidade. Na intimidade, nada melhor que
emoções fortes e verdadeiras. Mais que tudo,
é uma fase de aprofundamento nas relações e

de, através delas, 'aprender mais sobre si
mesmo .

Peixes 19/2 a 19/3
Vênus transita por Áries até 29/5 e faz você ficar
mais ligado nas coisas do mundo material.

Dependendo de como você lida com essa

energia, pode até melhorar seus negócios.
Tendem a surgir boas oportunidades, mas você

pode estar um pouquinho mais exagerado do

que já é, Cuidado para não perder seu crédito e
•

morrer na praia.

•
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• MOACIR PEREIRA

•

BR-282
Reunião realizada no Tribunal de
Contas da União com o ministro
Ubiratan Aguiar poderá resultar na

imediata retomada das obras de

duplicação da BR-282, trecho
Lages-São José do Cerrito,
paradas há mais de 4 anos. Uma

,

repactuação foi acertada entre o

Tribunal, o DNIT e a construtora.

As riquezas do espírito
Os efeitos da globalização são muito mais danosos e devastadores
do que os mencionados pela colonização econômica. Atingem o

cérebro de milhões de pessoas naquilo que elas tem de mais

precioso: o valor cultural.
Num mundo globalizado estão cada vez mais azeitadas as relações
comerciais entre empresas, mas muito pouco pavimentadas as

vias culturais entre os povos. Os ocidentes se comunicam muito

pouco com o oriente.
Na verticalização do poder, a ação dos meios de comunicação
também está muito a dever à cultura em geral. No particular,
poderia dar uma grande contribuição ao enriquecimento do

espírito, promovendo mais os livros de autores locais, os

regionais. A lista dos estrangeiros mais vendidos é enfadonha,
pe tão repetitiva nos veículos e em praticamente todas as livrarias.
ar isso mesmo, destaque para a Feira do Livro de Rua, a ser aberta
oje, às 10,00 horas, no Largo da Alfândega, em Florianópolis. A
Iniciativa da Câmara Catarinense do livro representa oportunidade
singular para visitar estandes, falar com autores e, sobretudo,

· manusear, adquirir e ler livros. Indicado patrono pela generosidade
dos promotores, quero dividir com os leitores a distinção,
convidando-os para que prestigiem o magno evento.
A informática avança e a Internet explode, mas nada supera o prazer
da leitura de um livro. Estimular a leitura é também um ato de cidadania.

,

:Cassação
:A Câmara de Direito
; Público do Tribunal de
,

: Justiça cassou a liminar
: concedida pelo juiz da
Vara da Fazenda Pública

,

da Capital, Domingos
Paludo, suspendendo a

propaganda oficial do

governo estadual. A

ação foi proposta pela
, bancada do Partido
,

: Progressista e
,

; provocando grande
: repercussão política.

Majoritária
Ex-prefeito José Fritsch tem

agendado encontro hoje em

Criciúma com o ex-prefeito DE?cio
Góes, Na pauta, a participação do

arquiteto petista na chapa
,

majoritária. E, também, cogitado
para ser candidato a vice

governador na chapa de Fritsh.
Outro nome em alta cotação é do

ex-prefeito Décio Lima.

Gás
O presidente da SC-Gás, Otair
Becker, ligou para o governador

,

interino Eduardo Moreira,
informando que não haverá

problemas com o abastecimento
de gás natural da Bolívia às
indústrias de Santa Catarina. Tinha
a garantia oficial da Petrobrás.

. Permanecem temores sobre

reajuste tarifário.

,

: Legítima
; o desembargador Cid
; Gou lart, que relatou o

: agravo de instrumento do
: Estado, considerou
: legítima a propaganda.
Entende que não agride a

Constituição, A decisão
foi unânime. Votaram
com o relator os
desembargadores
Francisco Oliveira Filho

: e Orli Rodrigues.

Visitas
o ex-governador Geraldo Alckmin
estará no oeste catarinense no dia
26 de maio, segundo informou
ontem o deputado Clésio Salvara,
Vai cumprir agenda no meio rural,
onde pretende anunciar projetos
de seu plano de governo, 0-
presidenciável tucano quer visitar
todos os Estados pelo menos uma

•

,

� Máquina
: Na primeira reunião

: como governador interino
: com os secretários
; regionais, Eduardo
,

Moreira voltou a alertar
,

: para a lei eleitoral,
,

: proibindo o uso de

: viaturas, instalações e
, até convites oficiais para
atos partidários.
Confirmou que o coronel
Bruno Knights será

,

substituído pelo coronel
Edson Souza no comando
da Policia Miljtar,

A

vez ao meso

• CINEMA Hoje e amanhã

CINE SHOPPING BREITHAUPT, '.' , .,'
, , ,

JARAGUÁ DO SUL - RUA EMíliO C. JOURDAN

SALA I. FILME/HORÁRIO
,

GÊNERO

1
Instinto Selvagem 2

, Thriller/
14h30 -17hOO -19h15 - 21h30 Drama

Sra. Henderson Apresenta Drama
14hOO - 18h30

2
Ação/ .

O Plano Perfeito
16hOO - 21 hOO Drama

Selvagem Desenho

3
14hOO - 15h45 - 17h30

.

,

Quando um Estranho Chama Suspense19h30 - 21h15

•

O CORREIO DO POVO

LEGISLAÇÃO ESTADUAL: PROTEÇÃO AD MEIO AMBIENTE

•

KELLY ERDMANN

•

� Proprietários devem

gastar cerca de R$
4 mil para deixar
o sistema pronto

]ARAGUÁ 00 SUL - Quinze
empresas jaraguaenses, especiali
zadas no setor automecânica,
receberam na manhã de ontem

caixas de fibra para a retenção dos
resíduos químicos produzidos por
elas.A iniciativa é única na região
do Vale do Itapocu e tem como

objetivo adequar o setor à

legislação estadual, que obriga o

sistema de tratamento, e ainda,
,

diminuir os danos ao meio

ambiente causados pela utilização
de derivados do petróleo..

De acordo com Odair de

Freitas, coordenador doNúcleo de
Automecânicas da Acijs
(Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá), a aquisição
destas caixas é uma iniciativa

conjunta entre as empresas
associadas. O valor total do
. . . . ""

mvesnmento para esta aqulslçao
soma R$ 1600, mas, cada oficina
deve desembolsar pelo menos R$
4 mil para deixar o sistema pronto.

Ele lembra ainda que, além da

retenção, o Núcleo busca outros

métodos para despertar a cons

ciência ecológica entre os pro

prietários destes estabelecimentos.
Por mês, só as 20 automecânicas
nucleadas usam cerca de millitros
de óleo em seus trabalhos. Os
resíduos devem passar pelas caixas
entregues ontem. Já para dar
destino correto às embalagens, a
entidade procura alguma empresa
disposta a reciclar o material.

Segundo Leônidas Nora,
presidente da Fujama (Fundação
Jaraguaense de Meio Ambiente)
estas são soluções importantes
. .

. .,...,.

para garantrr que os nos nao sejam
contaminados pelos derivados do
petróleo. Ele explica que as caixas,
por exemplo, separam estes

produtos da água, possibilitando

Operários já estão em contagem
-

regressiva para término da Arena
/

]ARAGUÁ DO SUL - E final de
tarde e o som das máquinas de

construção se mistura às vozes de
uma centena de operários. Os sota
ques indicamque amaioria das pes
soas que ali trabalham, em algum
momento, deixou sua terra natal

, para tentar a vida em Jaraguá. O
clima é animado, mas, tem ares de

responsabilidade quando o assunto,

é o cumprimento do prazo de en-

trega, programado para 25 de julho.
O local onde está sendo

construída aArenaJaraguá é assim,
um literal canteiro de obras. Até

,

ontem, 140 homens, vindos emsua

maioria do Estado do Paraná, se re
vezavam nas tarefas necessárias pa
ramaterializar o projeto orçado em
R$ l-lmílhôes. Hoje; mais 25 ope
rários se juntam a eles como objeti
vo de acabar a parte pré-moldada.

Segundo o mestre de obras,
João de Lima, estaconstrução é algo
único na sua vida. Acostumado a

comandar operários em prédios
residenciais, a Arena é diferente

por seu tamanho e importância, diz

ele. Além disso, existe o prazo
estabelecido para o término do
trabalho. "Estamos correndo
contra o tempo", enfatizaJoão. Eles
trabalham de segunda-feira até

sábado, sempre das 7h às 12h e das
13hàs 18h.

De acordo corn Rubens Wulf

Junior, engenheiro civil e um dos

.
responsáveis técnicos da obra, no
mínimo, 60% da Arena está

pronta. Para agilizar o processo de

construção, a empresa vencedora
da licitação, a Proma, escolheu fazer
as atividades de maneira paralela.
Enquanto alguns dos funcionários
contratados cuidam da colocação
da coberturametálica, outros fazem
a parte hidráulica.

O engenheiro lembra que,
mesmo o prazo de execução daobra
sendo curto, a obra estará finalizada
até o aniversário de Jaraguá do Sul.
Segundo o cronograma, a próxima
etapa é acabar a estrutura do teto,
marcada para 31 de maio. Depois,
seguem ainda os acabamentos, até
adata limite, dia 25 de julho. (KE)'

•

CESAR JUNKES

Obra, orçada em R$14milhões, deve serentregue no aniversário da cidade

•

•

PIERD RAGAZZI DE FREITAS

,1;;1''1,
,,'if'

-

Entrega aconteceu ontem e foi supervisionada pelaAcijs
o encaminhamento do óleo aos

centros de tratamento de resíduos.
Outro benefício trazido pela

instalação é exclusivo para as

automecânicas. Conforme
enfatiza o coordenador doNúcleo
Estadual, Osiel Alves Ferreira, o
Ibama (Institute Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis) e a Fatma

(Fundação do Meio Ambiente)

fiscalizam estas empresas de
maneira regular. Isto porque, o

governo estadual exige o

tratamento.

As caixas de retenção foram

compradas pelas próprias oficinas
em parceria com o Núcleo

jaraguaense e estadual. Ao todo, .

15 automecânicas participaram
da iniciativa, sendo 13 nucleadas
e as outras duas não.

Professores estaduais decidem
não entrar mais nas salas de aula

]ARAGUÁ DO SUL -_ Os

professores que lecionam na

rede estadual de ensino da

região de J araguá se en

con trar am na noite de

ontem, 2, para definir o rumo
em relação à greve, iniciada
de maneira tímida no dia 27
de abril. A decisão foi entrar
em greve por tempo in

deterrninado.
,

De acordo com Sebastião

Camargo, presidente do
Sindicato dos Trabalhadores
em Educação (Sinte) pelo
menos 30 professores
jaraguaenses não entrammais

nas salas de aula a partir. de
hoje. Este grupo se encontra

em frente ao Sinte, às 13 horas,
e depois planeja visitar todas
as escolas do município em

busca de mais adesões ao

manifesto.

O presidente do Sindicato;
lembra que o objetivo é

convencer a maioria dos

professores a paralisar as

atividades. O número inicial de .

\
grevistas é consideradoí

significativo, diz Camargo. O

exemplo a ser seguido a partir de
.

hoje é a realidade vista em

Florianópolis, Criciúma e:

Chapecó. Nestes municípios'
quase 100% das Escolas estão de .

portas fechadas, salienta.
As reivindicações dos protes-:

sores continuam as mesmas: em

resumo, melhores condições de
trabalho e aumento de salário. A

proposta feita pelo governo
estadual, no final da semana passa'

da, é considerada "indecen

te"pelos educadores. Camargo diz

que o acréscimo de 2§O/o apenas
r

no vale alimentação "é pratica:'
men-te Ulna provocação". (KE)

OPERAÇÃO TARTARUGA
Parte dos professóres da Escola Abdon Batista decidiram, na manhã
de ontem, finalizar o trabalho 1,5 minutos antes do tempo estipulado,

• Com isto, cada aula passa a ter 30 minutos de aula; ao invés de 45,

Segundo a professora de Biologia, Izabel Cristina Oneda, que
chamou a atitude de operação tartaruga, o objetivo é permanecer
com a redução até pelo menos sexta-feira, 5, O primeiro dia da

paralisação foi ontem,
Para Izabel e sua companheira de indignação, a professora de

Língua Portuguesa, Angela Fachin, as propostas do governo estadual
são "indecentes" e inaceitáveis. Elas dizem que a educação deixou
de ser importante para o poder público e foi trocada pela construção
de obras que se destacam pela qrandiosidade.
Quanto à opinião negativa por parte dos pais dos alunos da Escola
em relação à greve, as professoras explicam que eles precis�m,
entender que esta é uma tentativa de 'melhorar o ensino público. A
medida que as instituições oferecerem condições propícias para o

aprendizado, os estudantes também poderão, por exemplo, disputar
colocações em universidades gratuitas, salienta Izabel Oneda.

,

•
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PREJUízo: CÂMBIO EXCLUI EMPRESAS BRASILEIRAS DA LISTA DAS EXPORTADORAS

� Dólar comercial despencou 1,34% ontem e

EVminou o dia vendido a R$ 2,06 - menor valor
désde 9 de março de 2001
"i .

'1 ' SÃO PAULO - Pelo forte 3,097 bilhões. Nas últimas
�. fluxo de entrada de recursos semanas, é o fluxo que tem

derrubado as cotações da
moeda norte-americana.

Na 'opinião de Eduardo'

Mattos, .operador do Fina

bank, o dólar deve recuar

ainda mais nos próximos dias.
"O próximo piso é em R$ 2, e
aí a situação começa a ficar
muito perigosa para os expor

tadores", diz ele. No começo
do dia, pensou-se que a crise

com a Bolívia, deflagrada pela
nacionalização, ontem, dos

.

hidrocarbonetos no país
provocaria forte nervosismo,
mas não foi o que aconteceu.

O leilão de compra de moeda
no mercado à vista realizado

pelo Banco Central pela
manhã não mexeu com as

cotações. Tampouco o avanço
dos preços do petróleo no

Alckmin quer concluir reforma constitucional

TAS

, AGÊNCIA ESTADO

I ,
,

no mercado financeiro brasi

leiro, o dólar comercial des
"

pencou 1,34% ontem e ter

minou o dia vendido a R$
2,06 -rnenor valor desde 9 de

março de 2001. Foi a sua

quarta baixa consecutiva. O

risco-país fica estável a' 212

pontos.
-, As divisas que ingressam

•

Ie
o

o - -

no pais sao tanto prove-
nientes de transações comer-

,

ciais quanto destinadas a

aplicações financeiras. Pela

manhã, o millistério' do
l,. Desenvolvimento, Indústria

e Comércio Exterior infer-

n

is

o

mou que a balança comercial
brasileira teve saldo positivo
de US$ 7911uilhões na última
semana de abril. No ano, o

superávit acumulado é de US$

n

is

o
•

I

e

S FORTALEZA- Durante

e' palestra para empresários,
ontem de manhã, na sede da

Federação das Indústrias do
Estado do Ceará (Fiec) , o pré

n candidato do PSDB à

Presidência da Repúbl ica
S i Geraldo Alckmin, defendeu a

conclusão das reformas

o

)
e

,

e

e

I'

constitucionais. Ele, porém,
disse ser contrário a con

vocação de uma nova

Assembléia Geral Cons-e

\
.

tituinte. "Precisamos fazer as

reformas. Chacoalhar as

estruturas para o Brasil não ser

o último da fila. Defendo as

reformas inconclusas, mas

não faria uma Assembléia
Geral Constituinte", afirmou
Alckmin, encerrando urna

visita de três dias ao Ceará.
De acordo com ele, a

convocação de uma nova

Assembléia Constituinte

J

,.

z

s
,
"

•

I

PRESIDENTE PRUDENTE - A

implicaria no risco de tornar

a Constituição ainda mais

cheia de detalhes. "O risco de
ter ulna Constituição mais

enciclopédica. Além do que,
muita coisa não precisa de

-

reforma. E ação". Alckmin fez
o comentário sobre as

•

reformas depois de ser

instigado pelo presidente da

Fiec, Jorge Parente, que, em
discurso na abertura da

palestra, cobrou a conclusão
. de todas elas (política,
trabalhista, sindical, etc) e

um choque de gestão no País.
Durante o tempo

reservado às perguntas da
\

platéia, o pré-candidato
tucano foi questionado sobre
.. . -

quais seriam suas posiçoes
sobre a recriação da

Superintendência de Desen
volvimento do' Nordeste

(Sudene), a transposição das

•
,

•

exterior -o barril ultrapassou
os US$ 74 em Nova York e

Londres- e dos rendimentos
dos treasuries (títulos do
Tesouro nor te -ame r icano )
perturbou a tranqüilidade
dos investidores. De acordo

com especialistas, a melhora
dos fundamentos da
economia do país -corno o

desempenho da balança
comercial e a queda da

inflação- é que explica o forte
otimismo que tomou conta do

mercado financeiro, fazendo
o sofrer menos com notícias

negativas que se referem a

problemas pontuais.O dólar

paralelo ficou estável a R$
2,32 e o turismo caiu 0,91%, a
R$ 2,16.

Estudo mostra que 681 empresas deixaram de exportar no Brasil
RIO DE JANEIRO - O câmbio continua excluindo empresas, especialmente de médio porte, da lista das

exportadoras brasileiras. José Augusto de Castro, vice-presidente da Associação de Comércio
Exterior do Brasil (AEB), disse que, no acumulado de janeiro a março, 681 empresas deixaram de

exportar no País. Por outro lado, o número de empresas importadoras, também influenciado pelo
dólar, cresce aceleradamente.
No caso das exportações, a maior parte da perda no número de empresas ocor�eu na faixa das

empresas que exportavam em torno de US$ 400 mil, ou seja, no universo das médias empresas, o

que aumenta a já elevada concentração das exportações brasileiras em grandes negócios.
Segundo Augusto de Castro, o número de empresas exportadoras vem caindo desde março do ano

passado e a tendência prosseguirá ao longo deste ano. "A taxa de câmbio está anulando os esforços
do governo de ampliar a base exportadora do País, a taxa de câmbio inviabiliza resultados para as

iniciativas de promoção feitas pelo governo", disse..
.

Importadoras - O vice-presidente da AEB reuniu dados que mostram que, com a queda persistente do
dólar frente ao real no primeiro trimestre deste ano, 971 empresas passaram a integrar a estatística

,

das empresas que importam no País, somente no acumulado de janeiro a março, Em todo o ano de
2005 apenas 208 novas empresas passaram a ser importadoras.
Ele atribui esse movimento exclusivamente ao câmbio e avalia que a tendência deverá persistir até oj
final deste ano. Segundo ele, o aumento nas importações está ocorrendo na faixa das empresas que

. importam em torno de US$ 40 mil, ou seja, nas empresas de menor porte, num movimento também
contrário ao que vem ocorrendo do lado das empresas exportadoras. �

I
, .

águas do Rio São Francisco

'para o Nordeste Seten
trional e sobre a Reforma

Agrária.
Ele disse ser "tecni

camente favorável" aos

projetos da Sudene e da

Transposição. Com relação
à Reforma Agrária, tam

bém. Mas fez a seguinte
ressalva: Agora não con

fundir reforma agrária com

invasão de propriedades.
Sobre o desafio lançado

pelo presidente Luiz Inácio
Lula da Silva de que o povo
é quem julgará o seu

governo, Alckmin disse que
"Lula está soberbo. Está
vestindo um salto 15. Eu
vou de sandálias da

humildade", brincou
fazendo alusão ao quadro do
humorístico "Pânico na

,

TV".

Conferência vai discutir liberdade
de imprensa na Câmara hoje

BRASÍLIA- A Câmara vai

sediar uma conferência sobre
liberdade de imprensa hoje,
data em que se comemora o Dia
Mundial da Liberdade de
Imprensa. O presidente da
Câmara Aldo Rebelo fará uma

palestra na abertura do evento.
A conferência é promovida pela
Associação Nacional de Jornais
(ANJ), Sociedade Interame
ricana de Imprensa e Câmara
dós Deputados.

Segundo o presidente da

Associação Nacional de Jornais
(AN]), Nelson Sirotsky, vão
participar do evento legis
ladores, juristas e jornalistas
para discutir o acesso à

informação pública e os

impactos dos ambientes

legislativos nos conteúdos
relacionados ao tema.

O encontro também vai discutir
alternativas para conciliar a

liberdade de imprensa COIU os

direitos dos cidadãos. "Vamos
reunir profissionais no debate
das questões relevantes para a

defesa da liberdade de imprensa
no continente latino
americano e no Brasil de .

maneira especial", disse

Sirotskv, há duas semanas, à

Agência Câmara.
A Associação Nacional de

Jornais, fundada ern 1979. É
uma entidade sem fins lucra
tivos que reúne atualmente 128
sociedades jornalísticas de todo
o país. A Sociedade Interame
ricana de Imprensa foi fundada
em 1926 e hoje reúne mais de
1.300 jornais e revistas das

américas, somando mais de 43
milhões de exemplares.

Disquetes com plantas de presídios foram furtados Programa AtendlmentQ$ diários

275·1144
totalit1ente srt1�l.,*ig�,
'.' e sigito�o.·

c

, ...._...,;".�-,_ ......-

II . .". .

segurança nas perutencianas
paulistas podem estar com

prometida. Projetos de

fabricação de grades com

segredos de fechaduras e as

plantas baixas com a estrutura

de presídios estão nas mãos de
'ladrões, provavelmente inte-

grantes do crime organizado,

Durante a madrugada de

domingo os projetos foram
furtados do escritório de uma

serralheria, na zona oeste de
Presidente Prudente, a 580

quilômetros de São Paulo.Os
desenhos técnicos estavam em

dois computadores levados
pelos ladrões, que também

•

pegaram unla caixa Com

,

A linha da vida

disquetes. O' furto. foi
descoberto na tarde de

segunda-feira. Os ladrões
levaram apenas os com

putadores e suprimentos de
informática, informou

Rodrigo Guimarães, dono da
serralheria, que há mais de

A '

tres anos presta serviços para

presídios de São Paulo.
Rua Antonio Cunha, 160· Sala 09 (Piso Superior Rodoviária)

Jaraouá do Sul - Santa Catarina
L-_____________________________________ _
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� Racha
A decisão do PFL de lançar

I

uma chapa pura ao governo
do Distrito Federal isolou o

PSDB em Brasília. Essa

chapa puro-sangue do PFL

pode ser um complicador ' '

para a aliança nacional entre
as duas legendas. O

deputado José Roberto •

•

Arruda (PFL-DF), acusado de
fraudar o painel de votação
do Senado em 2000 que
renunciou ao mandato de

,

senador para fugir do •

,

processo de cassação, será ,

candidato ao governo do
,

,

DF.O senador Paulo Octávio
,

•

,

(PFL-DF) será o vice na
,

,

chapa e terá, em troca da
,

desistência de disputar a
•

I
,

eleição na cabeça da chapa,
•

,

,
,

o apoio de Arruda para ,

disputar o governo do DF em
I

2010. ,

,

,

,

,

� PSOL
,
•

,

•

,

O nome para a vaga de vice
,
,
,

•

da senadora Heloísa Helena, ,

,

,

candidata à Presidência da ,

, ,

República, deve ser
,

,

I

confirmado pelo PSOL I

I

,

durante o Encontro Nacional ,

,

da legenda, marcado para os
I
,

,

dias 26, 27 de 28 de ,

I
,

maio.Segundo o deputado ,

,

Chico Alencar (PSOL-RJ), o
I
,

,

Diretório Nacional do PSOL ,

I

I

já aprovou a indicação do ,

,

jornalista e economista
I

,
,

César Benjamin (PSOL-RJ)
I
I

,

para a vaga. Benjamin I
,

também é dissidente do PT.
,

,

I

,

,
I

,

... Herança
,

,

I

I

Suzane von Richthofen, I

,

presa sob a acusação de
,

,

,

assassinar os pais, trava
•

,

. ,

urna guerra familiar com o
I
,

, ,

irmão, Andreas von ,

,

Ritchthofen, e o tio materno,
,

,

o ginecologista Miguel
Abdalla, pela herança da
família. De um lado, a garota
reivindica pensão, moradia e

o carro que lhe pertencia
para tentar refazer a sua vida

quando sair da cadeia. Do •

outro, o irmão pede que ela

seja' excluida da herança por
.

ter participado da morte dos
,

•
•

pals. •

iii>- Avaliação
,

.
I '

O adolescente de 17 anos

que confessou ter

estrangulado a mãe no dia ,

,

22 de abril, no Morumbi •

(bairro nobre da zona oeste
de São Paula), será ,

.

submetido a uma avaliação ,

psicológica. O laudo é um

dos documentos que
deverá ser anexado ao

processo q.ue investiga o

caso antes da próxima ,

audiência dele na Justiça,
• marcada para o dia 19 .

•

. i
i

� i

AJAPRA

r I
ACABE com o

preconceito racial.
Vita-Iatas também amam!!!!!!

centate-nes 99125897
c/Carollne ou 3370-7540 cl

lseíete

Apeio: OCO.RREIODOI'OVO. '

. " ........_......_....... ..J
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NA MALASIA

� Casamentosssss
Uma mulher de 104 anos, que já
tinha se casado 20 vezes, repetiu
a dose, desta vez com um

homem de 33 anos, formalizando
uma relação que os dois definem

.

como apaixonada, O fato
aconteceu em Kuala Lumpur,
capital da Malásia. O marido,
Muhamad Noor Che Moussa,
que era solteiro até o mês

passado, explicou ao jomal
"Harian Metro" que seu amor por
Wook Kundor, que não tem filhos,
nasceu de uma relação de
amizade e respeto
mútuo,Muhamad, sem emprego
fixo desde que deixou o ExércITo,
há alguns anos, afirmou que
Wook deu um ponto final à sua

vida errante,

I,

II

I

II

"
EM ISRAEL

� Encontro
o primeiro-ministro interino de
Israel e líder do partido vencedor
nas ú�imas eleições, Ehud
Olmert, planeja enconírar-se
com o presidente palestino, o
moderado Mahmoud Abbas,
assim que concluir uma visITa a

Washington nas próximas
semanas, A decisão dá respaldo
para a postura mantida por
Abbas, que acha que os contatos
entre palestinos e israelenses

.

não devem ser cortados por
causa da chegada do movimento

. islâmico Hamas ao governo,

NO IRAQUE

� Profanação
o canal de televisão árabe '�I

Arabiya" exibiu ontem imagens
das humilhações contra o

cadáver do ex-primeira-ministro, .- .' \ '

iraquiano (1991) Muhamad
f'

Hamza AI-Zubeidi, morto em
•

dezembro passado sob custódia
americana.AI-Zubeidi; que
morreu de insuficiência cardíaca,
segundo um comunicado dos
Estados Unidos divulgado na

época, dírigiu o govemo
iraquiano após a derrota de
Saddam Hussein na Guerra do
Golfo (1991) para libertar o
Kuwait da invasão íraquiana,

NO IRAQUE

� Profanação II
A '�I Arabiya",' com sede em

Dubai e de capital saudita,
mostrou imagens do cadáver do
ex-dirigente iraquiano enquanto
um homem pisava sobre sua

garganta e assegurou que o

corpo do xiita tinha sido mutilado,
A emissora não deu mais
detalhes sobre os pormenores da

profanação nem informou a data
nem o lugar onde o ataque ao

cadáver havia ocorrido,
O nome de AI-Zubeidi, um dos

dirigentes do partido
governante durante o regime
de Saddam, figurava na lista
americana dos 55 ex-líderes
iraquianos mais procurados,
elaborada por Washington
após a invasão do Iraque em

março de 2003.

\

A .

POLEMICA: AUTORIDADES TEMEM CONFLITO

•

O CORREIO DO POVO

•

sobre a interrupção d0
enriquecimento de urânio. "Se
esse período expirar sem

resultados, uma nova resolução
do CS da ONU poderia ser

solicitada para impor sanções
contra o Irã", disse Kosachee
Rússia e China, ambos
membros-permanentes do CS
da ONU com direito a veto,
opõem-se à imposição de
sanções contra Teerã -seu maior

parceiro comercial.

Carro-bomba atinge'comboio da coalizão

ocasiões já pregou a "destruição
de Israel" e questionou o

Holocausto- ocorreu pouco
antes de representantes dos

países do CS da ONU

(Organização das Nações
Unidas)com poder de veto

[França, China, EUA, Rússia e

Reino Unido] e Alemanha se

reunirem' para dar início a

conversas que podem levar a

sanções contra o Irã devido a

seu programa nuclear.
A relação do Irã com países do
Ocidente, sobretudo Estados
Unidos, está cada vez mais

tensa. O governo americano se

diz convencido de que o

governo iraniano, chefiado pelo
conservador Mahmoud

Ahmadinejad, pretende
construir armas nucleares. O Irã

nega, alegando que seu

programa tem fins pacíficos.
A Rússia disse ontem que

,

CABUL, IRAQUE - Um

ataque suicida com carro

bomba perto de um comboio
militar canadense ao norte de

Cabul, matou ontem um afegão
que passava pelo local, mas não

- .

provocou vítrmas entre as
.

forças de coalizão que ocupam
o Afeganistão, segundo oficiais.
Um porta-voz do Taleban disse

que a milícia fundamentalista
assumia a autoria do ataque.
A explosão ocorreu às 8h45
(hora local) no distrito de Díh

Sabz, a cerca de 25 quilômetros
a nordeste de Cabul, informou
o policial Asamudddin Parwani.
"Um homem em um carro

bomba se explodiu na estrada

Cabul-Bagram, matando a si

,

O chefe da Organização de Energia Atômica do Irã, Gholamreza
Aghazadeh, disse nesta terça-feira que seu país potencializou seu

processo nuclear anunciando o enriquecimento de urânio em até
4,8%, "Enriquecimento acima de 5% não está em nossos planos, O
que conseguimos (4,8%) é suficiente para o uso civil da energia
atômica", disse Aghazadeh a estudantes, segundo informações da
agência de notícias iraniana lsna.Enriquecer urânio até 5% permite
apenas produzir combustível nuclear para uso civil, enquanto seu uso

militar implica em um enriquecimento de 80%,

rejeitará propostas do CS da
ONU sobre possível sanções
contra o Irã, propostas por
Estados Unidos e países
europeus. A declaração foi feita
por Konstantin Kosachev, chefe
do comitê de Relações
Exteriores da Câmara Baixa do
Parlamento, citado pela rádio,

•

.

Ekho Moskvy.
A ausência de aprovação das'

sanções daria de um mês a três

meses para' que o Irã decida

"SUCESSO"

comerciante de 22 anos,

Em ou tros incidentes,
militantes do Taleban armaram

uma emboscada em UiTI posto
de patrulha a,fegão, na

província de Uruzga .. , região
central do país, na noite de

.

segunda-feira, provoca-ido um

tiroteio que durou c ,rca de

quatro horas e matou pelo �
menos um soldado afegão, '.

ferindo outros três. Na mesma

região, tropas afegãs haviam
matado quatro militantes e

prendido um outro, um dia
antes.Em mais um esforço para
conter a escalada da violência
no país, 20 ministros do novo

gabinete afegão prestaram
juramento ontem.

'

Guitarrista dos Stones tem alta após do hospital
WELLINGTON� EUA- O

guitarrista Keith Richards, dos

Rolling Stones, recebeu alta em

um hospital da Nova Zelândia,
confirmou um porta-voz local. Ele
estava em observação depois de ter
sofrido um ferimento na cabeça
em decorrência de uma suposta
queda de uma árvore nas Ilhas Fiji.

Richards, de 62 anos, sofreu
uma leve concussão na semana

passada, enquanto estava no

exclusivoWakaya Club Resort. O
acidente foi na quinta-feira. Ele

próprio e também um homem

que dirigia uma carroça",
afirmou. ,

O alvo do ataque era o

comboio militar. A explosão
causou danos a um veículo
militar canadense, mas

ninguém ficou ferido. O
terroris ta dirigia um carro

branco que explodiu a cerca de
100 metros do comboio,
espalhando estilhaços por uma
grande área, ainda segundo o

policial. Qari Yousaf Ahmadi,
porta-voz do Taleban,
identificou o autor do ataque
como sendo Sher Arghar. "O
carro estava perto de duas

carroças quando ouvimos uma

grande explosão", disse um

recebeu atendimento inicial em
um hospital de Fiji, e depois foi
transferido para oHospitalAscot,
emAuckland, naNova Zelândia.

"Confirmo que o senhor
Richards não é mais paciente
deste hospital", disse GeoffSparks
à agência Associated Press. "Ele
recebeu alta."
• Não foi detalhado quando ele

teve alta nem para onde foi depois
de deixar o hospital. A queda de
Richards também permanece um

mistério. Uma porta-voz dos

Rolling Stones apenas ir' nmou

que ele .havia sofrido uma

concussão, sem mais detalhes.
Entretanto, circulou �. notícia

de que o guitarrista caiu ie um
'

coqueiro enquanto estava de
férias emWakaya, um resort que

ocupa uma ilha inteira em Fiji, no
qual uma diária completa pode
chegar a US$ 7,6 mil.Ainda

. . )'

permanece incerto se o acidente

com Richards poderia ter

qualquer efeito na turnê mundial
do grupo.

•

AGENCIA ESTADO

� Representantes da França, China, EUA, Rússia,
Reino Unido e Alemanha deram início a conversas

que podem levar a sanções contra o país

IRÃ - O Irã, que enfrenta
desde ontem forte avaliação do
Conselho de Segurança (CS)
das Nações Unidas sobre seu

programa nuclear, ameaçou
atacar Israel em represália a

qualquer "ação diabólica" dos
Estados Unidos contra seu

território. O governo iraniano

também anunciou o

fortalecimento de seu processo
de enriquecimento de urânio,
que teria alcançado 4,8%. O
enriquecimento de urânio gera'
combustível para" usinas

nucleares [energia] e também

pode ser usado para criar

bombas atômicas.

Em resposta, Shimon Peres,
um dos principais nomes do
setor moderado da política
israelense, pediu ao Irã que
descarte seu programa nuclear,
alegando que Israel tem

capacidade para se defender
sozinho, caso isso seja
necessário.Peres mandou seu

recado ao Irã durante a

cerimônia anual que comemora
a Independência de Israel. "Nós

pedimos ao Irã que abandone
suas ambições nucleares.
Lembramos que Israel é

excepcionalmente forte e sabe
como se defender", disse.
A ameaça do Irã -que em outras

60% dos jovens americanos
desconhecem localização do Iraque

WASHINGTON, EUA- Apesar
de o país deles estar em guerra na

. região por três anos, seis em cada
'> "

1 O �
..

jovens americanos não.

conseguiram localizar o Iraque no
mapa-múndi,mostrou um estudo.

Eles se saíram um pouco
melhor em relação ao próprio país:
apesar da intensa cobertura da
mídia sobre os danos do furacão '

Katrina, cerca de um terço dos
americanos entre 18 e 24 anos não

pôde localizar Louisiana nomapa,
e quase metade não encontrou o

Mississippi, segundo uma pesquisa
da Roper promovida pela

,

National Geographic,
"A ignorância em relação à

,
'

geografia tem impacto no nosso

bem-estar econômico, nas

.nossas relações com os outros

países e com omeio ambiente, e
110S isola do mundo", avaliou o

presidente da National

Geographic, John Fahey, ao

anunciar um programa visando
remediar o problema.

Ele convidou empresas, gru
pos sem fins lucrativos e educa
dores a participarem de uma

campanha multimídiade cinco

anos chamada My Wonderful
World (Meu Maravilhoso

.
Mundo) visando crianças de 8 a

17 anos nos EUA.Segundo a

pesquisa realizada com 510

jovens em dezembro e janeiro,
eles vão ter muito trabalho.

FOI CONSTATADO TAMBÉM QUE:
- Menos de três em 10 acham que é importante saber a localização
de países e apenas 14% acreditam que falar uma língua estrangeira
é algo necessário para a vida profissional.
- Dois terços não sabiam que o terremoto que matou 70.000 pessoas
em outubro de 2005 ocorreu no Paquistão.
- Quarenta e sete por cento não conseguiram encontrar o

,

subcontinente indiano no mapa da Asia,
- Apesar de o conflito israelense-palestino ter estado em destaque
nos jornais durante toda a vida dos entrevistados, 75% deles não

puderam localizar Israel no mapa do Oriente Médio.
- Quase três quartos disseram erroneamente que inglês era a língua
nativa mais falada no mundo.
- Seis em 10 não sabiam que a fronteira entre a Coréia do Norte e a

do Sul é a mais fortificada do mundo. Trinta por cento pensavam que
era a dos Estados Unidos com o México,
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