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3 I PRIORIDADE EM JARAGUÁ: ÁREA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO
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• 6 I REMÉDIOS FRACIONADOS: ADESÃO AINDA É PEQUENA

Apenas uma farmácia
em Jaraguá do Sul já

está apta a vender
remédios fracionados.
As doses devem ser

recomendadas por
receita médica. Todos

os medicamentos

disponíveis são

genéricos e a maioria, .

antibióticos, como
Cefalexina e

Amoxicilina. A medida
evita que o produto

perca o prazo de
validade e seja jogado
fora, além de ser uma �

maneira de
economizar. Enquanto

uma caixa de
Cefalexina 500g com

oito cápsulas custa R$
12,57 (R$1 ,57 a

unidade), o mesmo,

comprado de forma
fracionada, custará R$

10,40 (R$ 1,30 a

unidade) .
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5 I PARALISAÇÃO: OPERAÇÃO TARTARUGA

Professores e alunos do Estado fazem passeata em Schroeder
Reivindicando reajuste salarial, e melhorias na estrutura das
escolas controladas pelo Governo do Estado, os professores e

estudantes da Miguel Couto e Elisa Cláudio de Aguiar, de

Schroeder, participaram ontem de ummanifesto percorrendo ruas

do município ..Os professores não aderiram totalmente a greve,
mas diminuíram o tempo de duração das aulas e organizam

manifestações para demonstrar o descontentamento com o rumo

da Educação em Santa Catarina. Representantes do sindicato da

categoria apelaram para o prefeito em exercício, Luiz Aparício
Ribas, e pediram que ele interceda junto ao governo a favor dos
professores. A "Operação Tartaruga" continua por tempo
indeterminado.
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38 I NA BOLíVIA

Petrobras não aceita reajuste
e suspende investimento

,

/

5B 11�CORDO
,

Tarso Genro oferece vaga de
vice do Lula para oPMDB

,

48 I TRAGEDIA

ueda de avião no Mar
•

Negro deixa 113 mortos

7 I EMPATE EM CASA \

Juventus fica no 2x2 e ocupa
apenas a oitava colocação

PIERD RAGAZZI DE FREIJAS

Juventus pressionou
durante todo o jogo e teve
de buscar o empate, depois
de sair perdendo por 2xO.
Com os gols de Sabiá e

Grisley, o tricolor agora
soma cinco pontos, um a

mais que o lanterna Cidade
Azul. No domingo tern
Joinville x Juventus.
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EDITORIAL
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; Magistrados, representantes
do Ministério Público e de
entidades não-governamentais

,

lançaram um manifesto de
dombate à corrupção no País.

,

Eles se disseram preocupados
Gam os efeitos de uma ação, em,

andamento no SupremoI

Tribunal Federal, que podeI

�alidar a tese de que os agentes
políticos não praticam atos de

ibprobidade, e sim crimes de

�esponsabilidade. Segundo os

I�

"

,

, larticipantes do ato público"
uma norma nesse sentido
I

representaria o fim das punições
,

aos atos de improbidade
I

administrativa - como, por

exemplo, o recebimento de

vantagem indevida. Magistrados
e procuradores calculam que
mais de 10 mil processos contra

agentes públicos correm o risco

de ser cancelados por causa da

�ção. Isso porque o STF sinalizou
no sentido de acolher recurso
,

apresentado pelo ex-ministro de

Iii

li

I
I

� FRASES

:Mês das
mães
I
I
I
,

III I

Mês de maio, tradicional
mente em nossa sociedade o mês
das mães. Não poderíamos
Ideixar de prestar nossa home
nagem àquela que foi e sempre
,será, por mais que a sociedade

.se transforme, a responsável
,

;pelamaior parte dos valores que
:carregamos por toda a vida.

Também aquela que supriu
nossas necessidades materiais,
'emocionais e espirituais para

-que tivéssemos hoje, na vida
:adulta, a estrutura e o equilíbrioI '

Inecessários para transpor-
mos as barreiras que a vida nos
reserva.

,
Somos a criação que tive

: mos; e grande parte dela se deve
i à figura de nossa mie. Aquele
'que nos educou, antes mesmo

de adentrarmos à escola, aquela
que 110S passou valiosos con

ceitos e valores de que não 1109

esquecemos, por mais que passe
o tempo ..

Esta tmportante função
materna, prlncípalmente nos

primeiros al10S de vida, período
em que ocorre a eseruturaçãc de
nossa personalídade, é

tnsubstteuível, pois vários

, I
'j' !
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Ciência e Tecnologia Ronaldo

Sardenberg, condenado pelo uso
de jatinhos da Força Aérea
Brasileira em viagens de turismo.
Se a tese do crime de

responsabilidade for acolhida, as
punições, de acordo com os
. , - .

juizes, passarao a ser mais

brandas, pois ficarão limitadas à

perda de direitos políticos. "O
procedimento de apuração e de

aplicação da lei ficaria muito

mais demorado, o que

significaria uma impunidade
absoluta. Já os crimes de

improbidade, além da restrição
dos direitos políticos, são

punidos com perda de função;
perda de bens adquiridos
ilici tamen te e proibição de
contratar com o poder público e

de receber incentivos
financeiros de natureza estatal.
Seis dos 11 ministros do Supremo
já votaram a favor da exclusão
do crime de improbidade para

agentes públicos. Mas o

,

,

o prefeito
Moacir Bertoldi

escreve às quintas
nesta coluna

presidente da Associação dos
Magistrados Brasileiros" o

catarinense Rodrigo Colaço,
acredita em uma reversão dessa
tendência. Segundo ele, as

autoridades já condenadas por

improbidade teriam seus direitos
restabelecidos se a tese do crime

por responsabilidade fosse
confirmada no Supremo. Talvez
isso, acredita, possa levar algum
ministro que já votou à reflexão.
O julgamento não terminou e,

até o fim, poderá havermudança
de posição opina. O quadro
remete a uma situação de

preocupação, neste caso pouco

importando o resultado da

votação. A simples ação que livra
agentes políticos de punição em

casos de improbidade apenas
ratifica o tempo de impunidades
generalizadas que vivenciamos.
Na maioria dos casos, o que se

tem praticado é a perda do
mandato. E fica por isso mesmo.
Nem de longe é o mesmo

tratamento dispensado a

cidadãos comuns por delitos
, -

muito menores e, nao raro, sem

conseqüências agravantes. A

estes, o rigor da lei costuma ser

aplicado em sua plenitude.

"

•

aspectos são construídos neste

rico período como as relações
afetivas e o próprio processo
educacional ,mais tarde

aprimorado pela escola.
São estes elementos funda

mentais para o futuro, em nossa

vida adulta, que servirão de
modelo e hábito para o resto de
nossas vidas.

E como o instinto materno
,

é próprio da natureza feminina
encontramos ao longo de nossas
vidas outras verdadeiras "mães"
como as professoras, que de
nossa formação, não só

intelectual, mas como pessoa,
fizeram parte.

Nossa homenagem também
se estende à mãe que ,nas
ülnmss décadas, passou pelas
conquístas na vida profissional,
sem abrir Inl10 de seu impor
tal'\ee papel de mãe, e que a duras
pet1aS e cemmuito sacrifício, se
dispOs a concílíar tão impor
tantes papéis, o que n£\o é tmrefa
fãcll.A luta dessas mulheres tem
valido a pena e serve de esumulo
para continuar a trajet6rim desta
evolução.

Por flm, quero fazer minhas

as palavras de um antigo poema,
que entre muitas sábias
verdades, diz que a mãe, quando
pobre, não deixa de ter

generosidade e repartir aquilo
que tem; e mesmo com toda
riqueza material que possa ter,
trocaria todos os seus bens
para ver a felicidade de seus

filhos, estes sim o seu maior
bem.

Quando frágil, consegue ter

a bravura de uma leoa para
defender seus filhos, e por mais

forte que seja, se compadece com
o choro de uma criança.

Enquanto a temos por perto,
muitas vezes não lhe damos o

devido valor, e quando não a

temos mais, daríamos tudo o

que temos para ter um afago de
suas mãos , um beijo de seus

lábios ou uma palavra de afeto.
Que n6s, filhos, possamos

neste mes especíal refletir sobre
o infinito valor da figura
materna em nossas vidas,
lndependente de nossa idade, e

que possamos ser merecedores
,deste amor incondicional.

Parabéns, mies jarsguaen
ses, pelo seu mês e pelo seu dia !

CORREIO DO LEITOR
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Vendem-se aposentadorias?

Ação, em andamento no Supremo Tribunal
Federal pode validar tese de que agentes
olíticos não praticam atos de improbidade

"Tem coisas mais importantes na vida do que pensar no peito".

• Da atriz, Carolina Ferraz, a Rebeca de "Belíssima", assumindo-se uma "despeitada" feliz e negando a
. '

vontade, hoje tão comum não só no meio artístico, de colocar próteses de silicone.

A aposentadoria transforrnou-se em

problema de escala mundial, na medida em

que aumenta o envelhecimento das

populações, decorrente dos efeitos
combinados do desenvolvimento econômico
e dos avanços da ciência médica.

O Estado, lamentavelmente, além de
cercear cada vez mais os direitos sociais dos
cidadãos por meio de intermináveis reformas
na Previdência, não se revela eficiente no

resguardo da dignidade humana.
Neste contexto, surgiram as entidades de

previdência complementar que, facultativas
e independentes da Previdência Social, visam
complementá-la e não sanar as suas

deficiências.
No Brasil não tem sido diferente, com a

agravante de que recentemente o Poder.
Judiciário, na tentativa de pacificar as

'" . . .

controvérsias entre participantes e

previdência complementar, editou a Súmula
321 que assim reza: "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável à relação jurídica
entre a entidade de previdência privada e seus

. . "

participantes .

As impropriedades da Súmula 321, editada,

em dezembro de 2005, deram-se pela não.
distinção entre as entidades ''ABERTAS'' e

"FECHADAS" de previdência cornple
mentar e por impor, tratamento diverso

daquele definido pela Constituição Federal.
As entidades fechadas de previdência

complementar são frutos de iniciativas de

empresas, as quais, visando propiciar padrão
digno aos seus empregados quando da
inatividade, criaram fundações sem fins

lucrativos, cujo patrimônio é exclusivo à

concessão e manutenção dos benefícios

previdenciários.
Tais'empresas cumprem seu papel social

não apenas pormeio da criação das fundações,
mas também pela co-participação na

formação da reserva financeira de seus

empregados, posto que, não raras vezes,

contribuem em igual valor ou em dobro

daquele poupado pelo participante.
Note-se, ainda, que o público alvo é

restrito, limitando-se aos empregados daís)
empresaís) patrocinadora(s) e aos associados L
ou membros de pessoas jurídicas de caráter

profissional, classista ou setorial.
J á as entidades -abertas de previdência

complementar destinam-se ao público em

geral e normalmente são oferecidas por

instituições financeiras, as quais, obviamente,
visam o lucro e por isso vendem os planos de I,

aposentadoria mediante remuneração. Nestas li
•

não há igual co-participação na formação da
I'fi . I

reserva nancerra.

A atuação dos participantes nas entidades
fechadas de previdência complementar é

assegurada legalmente por meio, da

representação no Conselho Deliberative
dessas entidades, ao passo que nas entidades

'

abertas o participante não tem ingerência nos
1

planos de aposentadoria, simplesmente une- :[
se por meio de contrato de adesão.

Ademais, a Constituição Federal (artigo
170, inciso V) inseriu a defesa do consumidor
na Ordem Econômica e Financeira e as

.

entidades de previdência complementar na
)

Ordem Social (artigo 202), sendo, portanto,
distintos os primados que regem cada qual.

1

Por todas estas sucintas razões, faz-se
evidente que a Súmula 321 do STJ, ainda que
sem efeito vinculante (ou seja, não determina
necessariamente as decisões dos colegiados
inferiores), criou grandes embaraços às
entidades fechadas de previdência
complementar que, como visto, em nada

guardam identidades de consumidor,
fornecedor ou relação de consumo no trato

com seus participantes.
Fez-se, assim, nova afronta aos direitos

,

sociais agora por vias transversas, posto que,
no afã de conceder-se mais do que já definido
na Constituição Federal, criaram-se novos

obstáculos às empresas privadas que - sem

remuneração, tampouco intenção de lucro -

apenas têm por fim o desempenho de seu papel
social.

Dr. a Fabiana de Oliveira Cunha Sech é especialista
em Direito Civil ' I

"

telefonemas. Pessoas incautas são afetadas
dentro do próprio lar com essa agressão. O
cidadão indefeso é sujeito à pressão emocional
de um "arranjo". Acaba sendo molestado

psicologicamente e monetariamente. Tudo'
seria até justificável se não fosse essa

verdadeira indústria arquitetada dentro dos

próprios presídios. Ou seja, os presídios,
principalmente os do Rio de Janeiro, se

tornaram fábricas do terror. Incrível, mas
é '

verdade: dentro das prisões, exercita-se 01
•

cnme.

Não é fantástica essa triste realidade
brasileira? Delinqüentes "brindam" os

cidadãos ordeiros e trabalhadores com essa

safadeza. Ou seja, o sistema prisional, em vez'

de recuperar os detentos, está proporcionando)
mais uma "fonte de renda" aos delinqüentes à
custa da sociedade civil.
Abraço amigo,

(I:. II:xllI"I',II,1 1:::1,11;1111111.1 III'VI'I.illll:IIIIIIII,IXIIIIII :'�,IIIIII,I:" 1111111' lillll':, 1\II:w 1111111,111 I:' I: 1'11111:111 :,1'1 I:IIVLllllr, 1"111:
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Fábrica de Terror
Entre tantas aleivosias que ocorrem no

Brasil estamos aprendendo, na carne, que o

Estado, do jeito que está e da forma com que
atua, não está cumprindo um de seus

principais deveres constitucionais: o de
proporcionar segurança ao cidadão. O

significado da "segurança" não se limita

apenas a divulgar a aquisição de mais veículos
ao aparato policial civil e militar ou de um ou

outro desmanche de quadrilhas. Para o

cidadão, segurança sugere confiança,
credibilidade e agilidade das autoridades
constituídas e dos mecanismos do Estado, ao
coibir e eliminar ações deletérias que causam
temor à família; inibem o "ir e vir" das
pessoas e as expõem diretamente aos

caprichos da bandidagem.
Tal é a inércia e a incompetência das

autoridades públicas que uma forma ultrajante
de pseudo-seqüestro está se tornando
"comum". Pasmem. É isso mesmo: comum. É
o seqüestre símulado à distância, a partir de

o CORREIO DO POVO
Oll'oiol' edliol'hli/udlllllllsil'uilvol 1�'ftIlUii�O Alves
Edliol'ul PUlI'iuiu MUI'lIe!

Silvio Luzardo, colunista
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ENSINO: CAMPUS EM JARAGUA FICA PARA 2007 poi itica@jornalcorreiodopovo.com.br
-

Voltando "
-

Carione Pavanello (PFL) deve reassumir hoje a presidência da
Câmara. Pré-candidato a deputado estadual, fica no cargo até o

.

final de junho, quando o ex-petista Jurandir Michels, que o

substituiu neste período, deve voltar à presidência até dezembro
por força de acordo feito em 2005. Cacá tem recebido apoio para.
sua campanha em todas as regiões do Estado. Não só de

, .

esportistas, mas de profissionais de diversas áreas. Carione foi.,
o grande idealizador do time de futsal da Malwee, conhecido
internacionalmente, e levanta bandeira também do esporte
amador na cidade. Tem aí um eleitorado fiel e satisfeito.

.

IARQUIVO O CORREia/CESAR JUNKES
No campo da educação, com
química física, biologia e

psicologia. A área física, uma das

exigências da reitoria da UFSC,
além de um técnico em

informática, aponta para oColégio
Marista, onde não há aulas nos

períodos vespertino e noturno.

"Na forma de aluguel ou de algum
tipo deincentivo que o município
possa oferecer", observa Piotto,
lembrando que o próprio prefeito
Moacir Bertoldi (PL), em

audiência com o reitor, confirmou
interesse da comunidade em ter

na cidade uma universidade
pública. O professor disse que,

agora, um dos próximos passos
será a constituição de uma,

comissão integrada por

representantes da classe

empresarial, da Secretaria de
Desenvolvimento Regional e

secretarias municipais de

educação da região, Conselho da

Juventude de Jaraguá do Sul e da

(Universidade do Vale do Itajaí),
freqüentada por centenas de
alunos de Jaraguá do Sul e região,
curso de nutrição custas emmédia
R$ 720,00/mês. Quem faz
farmácia paga R$ 820,00. Com
carga total no semestre, cursos na
área da educação custam entre R$
350,00 eR$ 400,00/mês.A criação
de pólos da Universidade Federal
110 interior de Santa Catarina
iniciou na região Sul do Estado,
com recursos de uma emenda do

deputado federal Jorge Boeira

(PT), de R$ 1,75 milhão. A idéia

ganhou respaldo de outros

parlamentares, que juntos
disponibilizaram R$ 5,6 milhões
no orçamento de 2006 para a

continuidade do projeto, de
interiorização daUFSC. Alémdos

municípios de Araranguá, Turvo,
Criciúma, Tubarão, Laguna e

Lages, onde os cursos já estão

funcionando, está previsto a

abertura de pólos em Joinville,
Canoinhas, Palhoça, Chapecó e

PousoRedondo, apartir de agosto.
A terceira fase da expansão está

programada para o início de 2007.
A tecnologia de ensino à distância

empregada pela universidade é

considerada referência no país e

foi assumida pelo governo federal
no edital que criou a UAB

(Universidade Aberta do Brasil).
Com a criação daUAB, os projetos
de expansão da universidade
pública passam a contar com

•

CELSO MACHADO

� Cursos desejados
•

requerem mais

tempo para a

implantação

-r .

I--------------------------------------------�·
-

,
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TSE quer as contas
Dos 29 partidos políticos
registrados no Tribunal
Superior Eleitoral, 21

apresentaram até terça-feira
os balanços contábeis
referentes a 2005.0 prazo
legal era o dia 30, que caiu
no domingo, e por isso o

prazo foi transferido para o

primeiro dia útil. Oito

partidos políticos (PPS, Pp,
PV, PCB, PT do B, PMN, PCO
e PTN) deixaram de fazê-lo,
e estão sujeitos à suspensão
do repasse das cotas do
Fundo Partidário até que
re�larizem sua situação.

Distorção 1
No site do PFL estadual,
trecho de informação na

primeira página diz,
textualmente, que o prefeito
de Blumenau, João Paulo
Kleinübing, comemorou o Dia ,.

do Trabalho com 100 mil
•

novos empregos na cidade. �.
Considerando população ao

redor de 285 mil pessoas e

somando empregos já
existentes, haveria gente · ,

recebendo sem trabalhar por
, .

falta de espaço.
'

}ARAGUÁ 00 SUL- O reitor da
UFSC (Universidade Federal de
Santa Catarina), Lúcio José
Botelho, confirmou ontem que o

plano de expansão daquela
instituição de ensino superior para
Jaraguá do Sul se dará apenas em
março de 2007. Segundo o reitor,
as faculdades comunitárias e

privadas estão fazendo campanha
contra a instalação da UFSC e

alguns prefeitos estão abrindo
mão da universidade pública em

função de suas bases eleitorais. .

Em conversa telefônica com

o reitor, o professor' Cláudio
Piotto, um dos mentores do
movimento para se trazer um

campus daquela universidade para
o município, disse que, além de

,

outras sete cidades (Joinville,
Araranguá, Pouso Redondo,
Chapecó, Canoinhas, Palhoça e

Turvo) que já estão mapeadas no
plano de expansão a partir de
agosto deste ano, os cursos

reivindicados pela região exigem
mais tempo para serem

estruturados. Na área da saúde, o
desejo é ter cursos de enfermagem,
farmácia e nutrição, por exemplo.

•

Piotto diz que cursos na área de
saúde e educação são prioridades
recursos específicos e têm garantia
de continuidade, porque não vão

mais depender apenas de verbas
parlamentares."Estamos vivendo

•

•

um novo momento para o ensmo

superior público e gratuito no país.
Enquanto no governo anterior a

filosofia era enxugar, diminuir,
fazer a universidade pública
minguar, no governo Lula estamos
consolidando a expansão e

melhorando a qualidade do
ensino", opina o deputado Dionei
Walter da Silva. Também envol
vido no pleito de Jaraguá do Sul e
Vale do Itapocu. Lembra que a

interiorização daUFSC é urna dívi
da histórica que a União tem com

Santa Catarina, em função do
baixo índice de vagas oferecidas
na universidade pública, em com

paração com o número de alunos
que terminam o ensino médio.

Distorção 2
Na verdade, são 100 mil

empregos com carteira
ti

assinada, segundo dados do
Ministério do Trabalho. Entre .'

,

os anos de 1994 e 2004, a

média oscilou entre 75 mil e "

85 mil. A informação fica
ainda mais distorcida
quando afirma que em 2005
o prefeito mudou o quadro,
gerando 15 mil empregos. O

município, no máximo, foi
um facilitador.

•

<
•

Troco 1
Com apoio político do

presidente Lula (lembram?)
e financeiro de Hugo Chavez

(Venezuela) Eva Morales
elegeu-se presidente da
Bolívia. Que, agora,
"agradece", nacionalizando o

gás natural boliviano, pondo
em risco expressiva frota
automotiva é importantes
setores industriais.

"A/ .

propna
•

Imprensa.
. -

movimentaçao tem que ter o

ingrediente político também",
,lembra o professor. "Alunos

comprovadamente carentes

podem receber parte do material
didático, ou bolsas, além é claro,
da isenção da mensalidade",
lembraPiotto. O professor fez uma
comparação .com universidades

particulares caso alunos da UFSC
tivessem que desembolsar
mensalidades. Na Univali

·

,
.'

Machões
A falta de mulheres no campo
no Paraná, Santa Catarina e

Rio Grande do Sul estaria
contribuindo para a

intensificação da migração
masculina, segundo a

pesquisadcra Anita Brumer, '

da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul. Os
homens reclamam, segundo
ela, a falta de uma mulher
para preparar a comida, o

chimarrão e cuidar da casa

Troco 2
No caso de Santa Catarina,
pior ainda. O Estado depende
exclusivamente do gás
boliviano. A SCGás não tem
nenhum plano de

emergência no caso de faltar
o produto no caso da crise
se agravar. Resumindo, não
existem estoques do
combustível. O preço deve
subir, não pela
nacionalização de Morales,
mas devido à alta do

imposto pago sobre ele.

•

Pedido de novos cartóríos só
será analisado ano que vem

GEl que investigará denúncia
espera retorno de Pavanello

,

ter sido signatária do requerimento,
que também teve as assinaturas de
Gesser, Dieter Janssen (PP) e

EugênioGarcia (PSDB) pedindo a

instalação da comissão e por fazer

parte de comissões permanentes do
Legislativo sem qualquer
impedimento de ordem legal.
Entretanto, segundo Gesser,
cautela é a palavra de ordem para

que a comissão não seja alvo de

tudo estaria resolvido num

espaço de seis meses. Nas vezes

anteriores, relata o vereador,
Volpato teria dito que o processo
deveria passar primeiro pela
aprovação da Câmara de
Vereadores. E que os desem
bargadores, feito isso, designa
riam provisoriamente pessoal
capacitado, podendo ser, inclu
sive, dos cartórios atuais.

Depois, ainda segu·ndo o

vereador, Volpato disse que seria
melhor esperar a realização do
concurso público, pois "poderia
virar um monopólio de tabe
lionato na região". Mas até

agora, nada, lamenta Negher
bon. ''A última informação que
me deram é de que só em 2007
se terá alguma definição", disse.
Além disso, os proprietários dos
cartórios da cidade acionaram a

entidade representativa da

categoria alegando que os

desembargadores não teriam

competência legal para autorizar
novos estabelecimentos do
gênero. Para isso, sustentam,
seria preciso aprovação da
Assembléia Legislativa e

posterior sanção da lei pelo
governador.I'Sei que é difícil,mas
não pretendo desistir", concluiu.

}ARAGUÁ 00 SUL- A primeira
de uma série de reuniões que serão

programadas pela CEl (Comissão
Especial de Inquérito), que

investigarádenúncia sobre suposto
favorecimento à empresa
Canarinho na quitação de dívida
como ISS,marcada para terça-feira,
acabou não acontecendo. Em
comum acordo, os vereadores
indicados para integrá-la
decidiram esperar pelo retomo do
vereador e também presidente do

Legislativo, Carione Pavanello

(PFL), que deve reassumir o cargo
hoje. Segundo o vereadorRudolfo
Gesser (PP), isso foi necessário

porque o vereadorJurandirMichels
(sem partido) está deixando a

presidência interina. Como foi um
dos que votaram pela investigação
da denúncia, poderia ser membro
daeEl já que oRegimento Interno
do legislative 'não proíbe a

participação de vereadores sem

partido em comissões permanentes
ou de ínvestígação. Segundo Gesser;
consulta encaminhada ao Ibam
(Instituto Brasileiro de

Administração Municipal) pela
vereadora Maristela Menel,
também sem partido, ainda não foi
respondida. A vereadora sustenta

o direito de participar da CEI, por

}ARAGUÁ 00 SUL - "Não sou

contra o cartório e não conheço
nenhum ato praticado que
desabone as pessoas que ali
trabalham. Só acho que o

atendimento deveria' ser

melhorado com ampliação do
espaço físico e com mais
funcionários." O desabafo é do
vereador JaimeNegherbon (PT),
que no passado passou a

reivindicar a instalação de mais
um cartório de imóveis e dois
cartórios de tabelionato. Hoje,
[araguá do Sultern um de cada
'instância funcionando em um

mesmo imóvel, provocando
grandes filas de espera pelo aten
dimento. Segundo Negherbon,
foi isso que o levou à Florianó

polis por três vezes no ano

passado., já que "apelos aqui
deram em nada". Voz solitária,
sem apoio político, seja de outros
vereadores ou de deputados, na
última visita ao corregedor-geral
do TJ (Tribunal de Justiça),
desembargador José Volpato de
Souza, disse ter recebido a

informação de que os novos

cartórios seriam ins talados

depois de realizado concurso

público que já teria sido publicado
noDiárioOficial do Estado. E que

•

vazia.

I

Organizado
Tendo ou não candidato a

presidente da República e

independentemente de

alianças que possam
acontecer, o PMDB do Vale
do Itapocu já definiu a quem
apoiar nestas eleições.
Carlos Chiodini para a

Assembléia Legislativa e

Mauro Mariani e Adelor
Vieira para a Câmara dos

Deputados. Outros partidos
ainda não oficializaram as

dobradinhas.

Troco 3
Aliás, o presidente boliviano
fez apenas cumprir uma das

promessas de campanha.
Portanto, o ato não deveria
causar nenhum espanto ao

governo brasileiro. Com se

viu, tapinhas nas costas
querendo demonstrar

relações de amizade íntima
com o "índio velho" foi só
jogo de cena.Na verdade,
agora dá para ver quem, de
fato, manda na América
Latina.

,

, )

•

. ,

questionamentos quanto a seus

membros. Por isso, uma consulta
também deverá ser feita a

parlamentares com assento na

Câmara dos Deputados e, se for
preciso, ao próprio Senado. A
princípio, haveria impedimento
se a vereadora tivesse trocado de

partido, quebrando a pro
porcionalidade dá represen
tatividade de cada sigla. Por
outro lado, também existe

garantia de proporcionalidade à

minoria, no caso os sem partido.
ACEI tem prazo de 120 dias para
concluir relatório e, se

necessário, outros 60 dias. A
denúncia foi apresentada há
cerca de dois meses pelo se

cretário-geral do PSB, Emerson
Gonçalves, apontando suposto
favorecimento da Prefeitura à

empresa Canari11110.

"

,

Esperando
o PL anunciou o vereador
Ronaldo Raulino para
deputado estadual e a �ce
prefeita Rosemeire Vasel

para federal. Ele tem
sustentado que será
candidato. Ela, depois de

algum tempo com seu nome

na mídia na condição de

postulante, já avisou que vai
só com o necessário apoio
logístico na região, o que
inclui recursos para a

campanha.

E daí?
o PP tem sido implacável
com o governador licenciado
LHS, acusando-o de não ter
renunciado ao cargo em abril,
como prometeu. Ora, que
diferença faz? Cabe, sim,
fiscalizá-lo quanto ao uso da

máquina pública durante a

campanha eleitoral. No mais,
Esperidião Amin, quando
disputou a reeleição, não
renunciou. E nem se

licenciou.

, .

I ,

'----_.-

('
II
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• POUCAS & BOAS

i E agora 1?
Tem gente em Guaramirim garantrndo que as obras de construção

, de um centro cirúrgico no Hospital Santo Antônio estão
I paralisadas. Isto desde que se esgotaram os recursos do último
! repasse feito pela Malwee Malhas, de Jaraguá do Sul. A empresai

encerrou a cota de investimentos no hospital, segundo anúncio
feito pelo industrial Wander Weege em março, durante
inauguração do terceiro piso do hospital, que só pôde ser

reativado devido à contribuição, nada singela, da empresa.
'

,
,
,

_

E agora 2?
Naquela ocasião, Wander

: Weege disse que não
colocaria mais um real no
hospital, que deveria, a partir
de então, receber doações
das empresas do próprio
município. Deu um "tapa com

luva de pelica" nos

empresários locais, e com

razão, já que muitos deles de
fato nunca investiram uma

! moeda na saúde pública,
mesmo levando-se em conta
que o benefício é revertido
diretamente à população,
incluindo-se aí os
funcionários destas

empresas. Agora é esperar!

I I

Expansão 1
No Vale do Itapocu, não é só
Corupá, com o merecido título dê
Capital Catarinense da Banana,
que se destaca na produção da
fruta. Em Schroeder, não é de hoje
que o segmento conquistou espa
ço no território nacional, e agora
pretende expandir para o mercado
internacional. Um dos empresá
rios do município, Valfrido Pedro
dos Santos está buscando certifi
cação internacional para exportar
seus produtos para os países do
Mercado Comum Europeu.

Expansão 2
Inclusive, Valfrido representou
Schroeder na 2a Feira
Internacional de Produtos

c

Orgânicos e Agroecológica e na 2a
Feira Internacional de Produtos
Naturais, Alimentação Saudável e

Medicina Complementar, realizada
em São Paulo, no mês passado.
Oportunidade para ampliação dos
contatos com empresas
estrangeiras, especialmente da
Itália e Alemanha, clientes
potencial que buscam frutas
certificadas orgânicas, como as

comercializadas por Valfrido, e

com preços muito acima dos
praticados convencionalmente.

Só para lembrar...
Além de permitir a reativação
do terceiro piso do Hospital
Santo Antônio, a Malwee
Malhas investiu em

praticamente todos os setores
da instituição. Os recursos

permitiram desde a compra
de equipamentos para a

cozinha, lavanderia, troca da
cobertura, alas pediátrica e

obstétrica, até a aquisição de
uma ambulância e uma UTI

, Móvel para o único hospital
do município, e um dos três
da microrregião. Uma
exceção, não em termos de

! investimento, mas por
: Guaramirím não sediar filial

da empresa, que geralmente
atua neste sentido nos

municípios onde está
instalada.

I1I1

'I!I

POLÍTICA
EM BRASíLIA: PEEMEDEBISTA PARTICIPOU DE CURSO SOBRE COMO CONSEGUIR VERBAS FEDERAIS

"Recursos existem. mas precisa;
ter projetos" � afirma Tank
CAROLINA TOMASELLI

.... Presidente da
Câmara vai se reunir
com prefeITo para sugerir
elaboração de projetos

SCHROEDER - "Se tivermos

projetos como o governo federal
nos apresentou, o município
tem que se esforçar para buscar
estes recursos e dar opor
tunidade para os jovens". É com

esta linha de raciocínio que o

presidente da Câmara de
Vereadores, Rudibert Tank
(PMDB) , pretende se reunir
com o prefeito Felipe Voigt
(PP), na próxima semana, e

sugerir que a administração
municipal se concentre na

elaboração de projetos voltados
ao esporte, onde o governo
federal disponibiliza recursos

em várias áreas de atuação. E
não só'para o esporte, mas em

outros setores em que o

município carece de in

vestimentos.
N a semana passada, Tank

participou do curso "Como
buscar recursos no governo
federal para o seu município",
destinado aos vereadores de
todo o país, realizado pelo Inaam
(Instituto Nacional de Apoio
aos Municípios) em Brasília. O

vice -presidente da Câmara,
Valmor Pianezzer (PFL) e o

vereador Nelson João Zdz

(PSDB) também participaram.
Na avaliação do peemedebista,
o curso foi importante no

sentido de orientar os

vereadores a contribuir com o

Executivo na captação de
recursos para o município.
"Basta estarmos equipados com
bons projetos", salientou.

Daí a intenção de se reunir

com o prefeito, licenciado esta

semana, para repassar
informações que possam
facilitar a liberação de recursos,
seja a fundo perdido,
financiamento ou através de
emendas ao Orçamento da
União. Tank também disse que
o curso incluía audiências no

Ministério da Aqüicultura e

Pesca, Ministério de Esportes, e
na Caixa Econômica Federal,
onde chamou a.atençâo a "sala
dos municípios", que mostra,
através de ummapa, a região Sul
como campeã de visitas a capital
federal na busca de recursos.

"No meu ponto de vista, é
uma obrigação nossa 'bater na
porta'. As verbas existem, pelo
menos é isso que nos afirmam o '

tempo todo", comentou o

vereador que defende um olhar
mais especial para as crianças e

jovens do município. "Esporte

Você terá as informações mais rapidamente.

Visita
Os agentes comunitários da saúde

,

de Guaramirim visitam hoje, às 14
horas, o Terminal da Transpetro,
para conhecer o sistema de
operação existente no município. <E
que a empresa desenvolve um

trabalho de formação de

Imaginação fértil multiplicadores comunitários, O
terminal é responsável pelo jA possível queda de um "

armazenamento de óleo diesel, GUARAMIRIM - Os vereado- e destacou a satisfação dos alunos críticos na rodovia. O documen- executado em [oinville. Tambémmeteorito em Porto União, no
I' 'I I b t res mirins homenagearam a com as melhorias em anda- to cita ainda os projetos para a pediu-a revisão dos abrigos de,Norte catsrrense, parece ter gaso Ina e a coa que a as ece o

atingido também Vale do Norte catarinense. Escola de Educação Básica mento. Ela entregou uma placa implantação de terceira faixa de ponto de ônibus e das lixeiras da
,

• Itapocu, Leitor do O Correio do Almirante Tamandaré, onde à diretora em nome de todos os tráfego no Km50, próximo aWeg Rua 28 de Agosto, e calçamentoI Povo fez contato ontem, por Posse realizaram a última sessão vereadores. Talita também Química; interseção do acesso da Rua Plácido Afonsç
votta do meio-dia, para De vice-presidente do PFL de ' ordinária, na sexta-feira. A informou sobre as indicações de ao Bairro Guamiranga, passarela Raussesse, no Bairro AvaLQ
informar que operários de obra Corupá, o coordenador da escola completou 65 anos de sua autoria ao Executivo entre a Polícia Rodoviária vereador Deoclécio Luchini
na localidade de Tifa Schubert, Fundação Municipal de Esportes, atividades no último dia 21. O cobrando melhorias em vários Federal e o trevo de Junior solicitou ao Executivo a
no Bairro Amizade, em Romualdo Carvalho, passou a presidente da Câmara de setores do município. Massaranduba; passarela ou elaboração de um projeto para a

I .. �araguá do Sul, teriam visto presidência do diretório local. Vereadores" Marcos Mannes Talita informou, ainda, sobre passagem inferior próximo a construção de urna área de lazer'bolas de fogo" no céu. E, logo Assume no lugar de Wellington (PSDB) prestigiou a homena- a resposta do ofício endereçado Mannes; além da ampliação da no Bairro Avaí. E a vereadora

"11'11"
-

em seguida, aviões da aero- Borges, que deixou o partido
gem junto corn alunos, profes- ao Dnit (Departamento segurança viária entre a Elí A I S I ki

"

I' l'II'j f".·�.·: náutica sobrevoando a região. alegando motivos particulares. No isange a awu s 1 criticou I1 .>" Provavelmente eram fragmen- sores, e a diretora Maria Apa- Nacional de Infra-estrutura de rotatória da Rua 28 de agosto e a Celesc porque, na localidade d,e, município, o PFL integra a aliança •

. ,tos do meteorito, mas não é de que elegeu o prefeito Conrado recida Bruner Rocha. Transportes), em que reforçava ponte sobre o Rio Itapocuzinho. Putanga, onde reside, as

Ili!11111 r.;, se duvidar que daqui a pouco Müller (PP) em 2004, formada A vereadora mirim Talita a urgência na construção de Já o vereador mirim Cássio lâmpadas dos postes ficam

II ��: surjam boatos sobre a presen- também pelo PP e PSDB. A posse Santos, que representa a escola passarelas na BR-280. Segundo Gaeski apresentou indicações ao muitas vezes acesas durante o

[I . t: � ça de Ovnis (Objetos Voadores foi ontem à noite, na casa do no Legislativo mirim, fez o o Dnit, foram iniciados estudos Executivo, uma delas sobre a dia e apagadas à noite. Á

:111111 �"Não lderrtlicados) no Vale. prefeito. :�;�:�,,��:�:,�: ::��:ir��: ��:�l:b���a���,��e::n��� ;;'���:';;o���;�:�:�tá���� :�:e;:�!Od�o;2�e,eadon!ill b,�,---------------------------------
I11I

e

'11111· "
II II i
II: 1 �
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RECEPÇÃO

Tank defende atenção especialpara crianças e jovens, através do esporte

é educação, esporte é saúde. E
hoje temos boa parte das
crianças e jovens que estudam
meio período e no outro ficam

']

sem opção, enquanto os pai�
estão trabalhando. A gente v�
isso diariamente, no meu bairrq
em todo o lugar", afirmou.

,

Escola Almirante Tamandaré é hornenaçeada pelos vereadores mirins �

CARTEIRINHAS E
VENDA DE PASSES

FRETAMENTO
E TURISMO

(47) 3275·8500 (47) 3275-8501

fiY.,:Jilijlll·'J
(47) 3275-0634

(47) 3275-8505
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EM SCHROEDER: CATEGORIA COBRA INVESTIMENTO EM ESTRUTURA DO ESTADO

•

D�IANE ZANGHELINI

� Em duas escolas
e,staduais, "Operação•

Jirtaruga" continua por
..

.

t�mpo indeterminado
• •

. .

SCHROEDER - Professores e

estudantes das escolas estaduais

Miguel Couto e Elisa Cláudio de

Aguiar, em Schroeder, par

ticiparam ontem de ummanifesto

p�rcorrendo ruas do município
o

para reivindicar melhor salário
aos profissionais da educação e

infra-estrutura mais adequada às

escolas.
o Tudo começou na terça-feira,

quando os professores da Miguel
Couto realizarar-. (l�sembléia com

pais e alunos r'r.. ra expor as

reivindicações d'i ...ategoria junto
20 governo l:O Estado e os

prirvipais problemas estruturais

enfrentados pela instituição. A
diretora da escola, Eliane Fischer,
afirmou que os alunosmenores de
18 anos que quisessem participar
da manifestação com os

professores seriam liberados,
desde tivessem autorização dos

pais por escrito.
Em nova assembléia realizada

na tarde de ontem, que contou

com a presença de membros da
Gerei (Gerência de Educação e

Inovação), a diretora voltou atrás

na decisão e não permitiu que os

alunos com menos de 18 anos

participassem da manifestação,
mesmo com a autorização dos

pais. ''A Gerei informou que o

menor de idade deve permanecer
na escola no horário de aula,
[porque ele está sob responsa
'bilidade do Estado", ressaltou a

'diretora, Sobre a orientação da
'Gerei para que os· alunos

'permanecessemna escola durante
•

'a manifestação, a gerente de

'Educação, Ciência e Tecnologia da
'SDR (Secretaria de Desenvolvi
mento Regional), Deni Rateke,
'afirma que o objetivo era garantir
li

,

•

•

,

a segurança dos estudantes.
Em virtude do Governo não

ter apresentado uma proposta
formalizada durante a audiência
realizada em Florianópolis, na
semana passada, professores das
escolas Miguel Couto, Elisa
Cláudio de Aguiar e Abdon
Batista (Jaraguá do Sul) estão

realizando a "Operação Tartaru

ga": nas duas escolas de Schroeder,
estão sendo lecionadas apenas as

três primeiras aulas, e depois os

educadores participam de
manifestos públicos. Já na escola
AbdonBatista, desde a terça-feira
alguns professores estão dando

,

aulas de 30 minutos, suprimindo
, 15 minutos de cada aula (que
normalmente dura 45 minutos).

Nas escolas Miguel Couto e

Elisa Cláudio de Aguiar a

paralisação começou ontem. Após
as 10h, muitos alunos da escola

Miguel Couto não seguiram a

recomendação e participaram da

manifestação junto aos

professores. Professores e alunos
da escola Elisa Cláudio de Aguiar
também marcaram presença na

mobilização, que contou COIU

aproximadamente 70 estudantes
\

e 15 educadores (dasduasescolas),
além de integrantes do Sinte
(Sindicato dos Trabalhadores em
Educação) de Jaraguá do Sul.
"Precisamos avançar muito em

termos de democratização escolar.,

A falta de eleições para o cargo de
diretor de escola mostra como o

autoritarismo ainda prevalece nas
relações de poder", salientou o

presidente do Sinte de Jaraguá do o

,

Sul, Sebastião Camargo.
Para o professor de Educação

Física José Roberto Ribas, que
participou da mobilização, ern

algumas escolas falta
". d""Opraticamente tu o : governo

precisa enxergar que não estamos

reivindicando apenas melhores

salários, mas também uma

estrutura adequada para
exercermos o nosso trabalho",
completou,O grupo protestou em
frente à Prefeitura Municipal e à

Escola Estadual Luiz Delfino.
Em seguida, integrantes do

Sinte participaram de uma

reunião com o prefeito em

exercício de Schroeder, Luiz
Aparício Ribas, para pedir sua

intervenção junto ao governo do
Estado para melhorias na

estrutura dos estabelecimentos de
ensino estadual domunicípio. Na
Escola Miguel Couto, por

exemplo, os professores solicitam
computadores, a ampliação do
acervo da biblioteca e lâmpadas
para iluminação da quadra de

esportes durante as aulas-à noite.

ENCONTRO NO SITICOM
Na tarde de ontem, professores que parüdparem da mobilização e

integrantes do Sinte se encontraram em frente ao Siticom (Sindicato da

Construção e do Mobiliário), na Rua Epitácio Pessoa, Centro, e de lá
visitaram escolas estaduais do município para estender o convite para a

paralisação. De acordo com Sebastião Camargo, o comando regional de
greve 'já está formado e que as escolas Miguel Couto, Elisa Cláudio de Aguiar
e Abdon Batista continuarão com a "Operação Tartaruga" por tempo
indeterminado. Já a Escola Lauro Zimmermann (Guaramirim) realizará uma

passeata dos professores, às 9h de sábado, que percorrerá as ruas centrais
para esclarecer a população sobre as reivindicações da classe.

8

J lnscríções para a prova do Enem podem ser feitas até junho
o

o
o

}ARAGUÁ DO SUL - As
r. .,.., .

,knscrIçoes para quem quiser

participar do ExameNacional do
<ÉnsinoMédio. (Enern) em 2006,
já estão abertas e vão até o dia 2
de junho. Podem participar da

1 prova, marcada para o mês de o

I agosto, todos os alunos que
; concluem o ensino médio em

. dezembro, ou aqueles que já
terminaram os estudos em aI10S

� anteriores.
,

I Para se inscrever é preciso
! acessar o endereço eletrônico

www.enem.inep.gov.br/inscricao
.

ou procurar uma agência dos
Correios para solicitar a ficha.

I

I Depois de informar os dados
,

1 necessários e preencher todos os
campos obrigatórios, o candi-

I

I

dato deve pagar uma taxa, estipu
lada em R$ 35. Os alunos de
escolas públicas estão isentos,
assim COlUO os bolsistas em insti

tuições particulares. Destes, é

exigida uma declaração de carên
cia, anexa à ficha de inscrição.

. ,

Os interessados em concor

rer a urna vaga do Prouni (Pro
grama Universidade Para Todos)
sâo obrigados a prestar a prova
do Enem. Caso contrário, são

excluídos do processo seletivo.
Além disso, existem pelo menos

470 universidades em todo o país
que também solicitam a

participação no ExameNacional
do EnsinoMédio como requisito

•

para ingresso.
De acordocomDeniRateke,

,

\

da Secretaria de Desen
volvimento Regional de Jaraguá
do Sul, os locais das provas do
Enern ainda não foram di-

o vulgados. Mas, é provável que o
. � . .

rnumcipio esteja entre os que
irão oferecê-las.

No ano passado, o Exame
teve cerca de três milhões de

•
•

inscritos. Deste total, 75%
fizeram a prova, realizada de
maneira simultânea em 730
cidades brasileiras. Na região,
855 estudantes ·se inscreveram.

O Ministério da Educação
•

mareou como data para o Enem,
o dia 27 de agosto. As inscrições
serão aceitas durante todo o mês

de maio, encerrando em 2 de o

junho. (Kelly Erdmann)

..

Deni Rateke diz que os locais da

prova ainda não foram divulgados

QUINTA-FEIRA, 4 de maio de 20061 5
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• CORREIO ECONOMICO
,

Reestruturação
A Volkswagen do Brasil anunciou ontem um plano de reestruturação
que inclui o corte de postos de trabalho e uma redução nas expor
tações.O presidente da empresa no Brasil, Hans-Christian Maergner,
afirmou que vai cortar 25% de seus custos com pessoal para os no

vos modelos. Para os modelos das atuais linhas também deve haver
cortes de postos de trabalho.O sindicato de metalúrgicos de Taubaté

(SP), onde a empresa possui fábricas, afirmou que 6.000 dos 22 mil

empregos daVolkswagen estão em risco.A empresa não deu números
exatos para as demissões e disse que esse ponto será negociado com
os sindicatos. ''A Volkswagen do Brasil acredita que cortes em produção
e de milhares de empregos são inevitáveis", diz a empresa em nota .

Porta fechada
A Volks também informou que
pode vir a fechar uma das cinco
unidades de produção no país e

o que essa é uma determinação da
matriz da Volkswagen, na
Alemanha. ''A matriz, na
Alemanha, concluiu que a

Volkswagen tem uma fábrica a

mais no Brasil", disse Maergner.
Segundo ele, não há
possibilidade de novo acordo de
estabilidade com os sindicatos
como os fechados anteriormente.
O úttimo acordo .de estabilidade
fechado com a unidade Anchieta

termjjla em novembro.Maergner
disse Que, se a empresa
conseguir aumentar a

competitividade e diminuir os
custos, a lucratividade só será

. alcançada em 2007.

Alerta
A Receita Federal alertou ontem

para a ocorrência de e-mails
falsos enviados em nome do

o coordenador-geral de fiscalização,
Marcelo Fisch. A Receita
informou que não envia qualquer
mensagem sem autorização do
contribuinte e orienta que o

usuário apague o e-mail sem

abrir.Segundo a Receita, as

mensagens são transmitidas
por quadrilhas que praticam
crimes pela internet e que tentam
obter informações fiscais,
bancárias e cadastrais do
contribuinte.No e-mail falso, os
golpistas informam que constam
na Receita pendências
cadastrais do contribuinte e

alertam para que elas sejam
solucionadas sob pena de multa .

I
I

I
I

1
,

,

Exportação
o presidente 'da empresa
também prevê uma redução de
40% nas exportações até 2008,
quando a montadora deve vender
1 00 mil unidades a menos para
outros países do que em 2005

(quando exportou cerca de 256
mil unidades).Maior exportadora
'de veículos no Brasil, a -

montadora foi especialmente
afetada pela queda do dólar.

Desconfiança
Os brasileiros são os que
menos confiam no governo,
segundo uma pesquisa em dez

países encomendada pela BBC,
.

Reuters e The Media
Centre.Apenas 30% dos
entrevistados no Brasil
disseram ter "muita" ou

"alguma confiança" no trabalho
do governo federal em
"benefício da sociedade".

"

• INDICADORES ECONOMICOS

,

EURODOLAR (EUA) COMPRA VENOA

COMERCIAL 2,073 2,075 11 COMPRA VENDA

PARALELO 2,187 2,287 11 2,617 2,619 "

PESO (Argentina)
TWRISMO 2,023 2,163 lie

I 0,680 0,689

• POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

lie BOVESPA 40.919 0,24%
Ie DOW JONES (N. York) 11.400 014%

Ie MERVAL (B. Aires) 1.855 284%

11 NIKKEI (Tokio) 17.153 1,J5%
•

0,6008

o. CUB abril

R$ 861 ,27

/.
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• OCORRÊNCIAS POLICIAIS

Tentativa de furto
,

o jovem A,D.M. que estava nas redondezas do Sacolão Agua Verde,
na Rua Marcos Emilio Verbinenn, toi detido na madrugada de ontem.

Segundo os proprietários do estabelecimento, que abordaram o

rapaz, ele estava procurando um terra para arrombar o local.

Furto de celular
I Furtado o aparelho celular
marca Motorola modelo C230

; de cor grafite com prata, na
,

� manhã de domingo, quando o

"
proprietário deixou o aparelho

, em cima da mesa da cozinha
I em uma residência na Rua
Geni de Fátima Zanela de Lima,

i Bairro Estrada Nova.

Acidente fatal
,

Uma colisão entre um ônibus,
,

um carró e uma moto na tarde
; de terça-feira, no Km 141,9 da
; BR 470 em Rio do Sul, matou o
; motociclista D.R.S. de 20 anos.
,

: Os motoristas dos veículos
•

: envolvidos, GM/Meriva e
: Mercedez Benz Ônibus saíram
: ilesos.

: Sem Habilitação
: Detido o rapaz G.C. de 21 anos,
; na tarde de terça no Km 09 da
,

: BR 116 em Mafra, por dirigir
,

sern Habilitação o veículo FiaV
Uno placa KXK-8424.

Furto de bicicleta I
Um homem foi detido na tarde
de terça-feira, no Bairro Braço
Ribeirão Cavalo. Ele foi
reconhecido como autor do

,

: furto de uma bicicleta, realizado
momento antes na Rua
Francisco Greter, sendo que a

. bicicleta também foi localizada.
•

Carteira
Foi furtada a carteira que
estava dentro da bolsa da
Sra. M.B;, quando ela'
estava na Loja Torres na Av.
Marechal Deodoro, na tarde
de terça-feira. Na carteira

, havia vários documentos e
'

R$ 150,00 em dinheiro.

Atropelado
Após acidente entre um

carro e um pedestre na

madrugada de ontem, na Av.
Marechal Deodoro da
Fonseca, um rapaz de 23
anos foi levado ao Hospital
São José com machucados
no braço e perna direita, e

com dores nas costas.

Ap�eensão
A polícia apreendeu doif
quilos de cocaína pura na

terça-feira em uma casa de

praia do Campeche, em
Florianópolis. Seis pessoas
foram presas em flagrante
sob acusação de tráfico de

drogas.Um dos jovens
presos era foragido da

Justiça no Rio Grande do
Sui. Além da droga, foram
encontradas armas e

telefones celulares.
Segundo" os' 'policiâis, �'Iu
cocaína apreendida renderia
até oito quilos para a

comercialização.

:. FALECIMENTOS
Faleceu às 23:40h do dia 02/05, a senhora Dora Spies Steinert, cdm
idade de 78 anos. O velório foi realizado na Igreja Evangélica Cristo
Bom Pastor e o sepultamento no cemitério Cristo Bom Pastor.
Faleceu às 20:30h do dia 02/05, a senhora Herta Milnitz Kannenberg,
.corn idade de 85 anos.O velório foi realizadb na Igreja Martin Luter e o

'sepuãarnento no cemitério Martin Luter.
: Faleceu às 16:00h do dia 02/05, a senhora Juvelina Dassi, com
,

,

; idade de 73 anos.O velório foi realizado na Igreja Nossa Senhora
:Aparecida e o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.

,

,

Bola de fogo no Planalto' Norte
DA REDAÇÃO - Os técnicos

da Defesa Civil de Florianópolis
,

foram chamados no Planalto
,

Norte de Santa Catarina e estão
,

atrás de explicações para o
, , '

, estrondo e a bola de fogo que
moradores de municípios da

região disseram ter ouvido e visto

'r)_a manhã de terça-feira.
,

'

: Em Porto União e Canoinhas

�estemunhas deram relatos de um

(arte estrondo namanhã de terça,
enquanto uma bola de fogo foi

avistada em São Bento do Sul no

mesmo horário.
A Aeronáutica informou

que nenhum avião ou meteoro

apareceu no radar nomomento
do estrondo. Um morador de
Porto União que sobrevoou a

área pouco depois disse ter visto
uma cratera.

ADefesa Civil vai percorreu
a região ontem à tarde, em um

helicóptero. A suspeita é que

algum lixo espacial, como

bateria de satélite, possa ter

caído na região.

,

,

·Campanha de mudas e ornamentais
,

GUARAMIRIM - A Pre-
,

feitura de Guaramirim, através
, '

da Secretaria de Agricultura
Pecuária e Meio Ambiente, está
desenvolvendo mais, Ulna

campanha de mudas de frutas,
flores e plantas ornamentais.

Os pedidos podem ser feitos

1

diretamente na secretaria até

o dia 31 de maio. Existem
váries espécies disponíveis.
No ato do pedido deve ser

feito o pagamento. A entrega
está marcada para o dia 21 de

junho, ,no Pavilhão de

Exposições.

--------_

O CORREIO DO POVo.
- , ,

NO BOLSO: OPÇAO E UMA ECONOMIA PARA.O CONSUMIDOR

•

DAIANE ZANGHELINI

, .

.... Farmácia oferece a

opção apenas para
quem apresentar
receita médica

}ARAGUÁ DO SUL - A venda
de remédios fracionados já é

realidade em Jaraguá do Sul,
embora apenas uma farmácia

esteja disponibilizando as doses
recomendadas por receitamédica
aos consumidores. Até o

momento, ainda estão sendo
oferecidas poucas linhas de
remédios fracionados. Todos os

medicamentos disponíveis são
". . ""'"

genericos e a matoria sao

antibióticos, como Cefalexina e

Amoxicilina.
A autorização para as

farmácias oferecerem esse tipo de
serviço foi liberada pela Anvisa

(AgênciaNacional de Vigilância
Sanitária) no dia 20 de maio.

Segundo o diretor da Anvisa,
Dirceu Raposo, os estabele
cimentos e laboratórios que
estiverem adequados precisam'
fazer apenas uma solicitação a

Anvisa e à Vigilância Sanitária
local. Somente os estabele
cimentos com licença de farmá
cia poderão exercer essa prática.

De acordo comMárioMüller

Júnior, farmacêutico responsável

da farmácia Farma e Farma, o

estabelecimento oferece a opção
do fracionamento ao cliente,
desde que seja apresentada a

,

receita médica. "E uma forma de
evitar a auto-medicação, já que o
consumidor comprará apenas a

quantidade que ele necessita",
ressalta. Müller explica que a

medida também evita que os

medicamentos não consumidos

pelo paciente percam o prazo de
validade e sejam jogados fora, além
de ser uma maneira de econo

mizar: enquanto uma caixa de
Cefalexina 500g com oito

cápsulas custa R$ 12,57 (R$1,57
,

a unidade), o mesmo medi-

camento, comprado de forma
fracionada, custará R$ 10,40 (R$
1,30 a unidade). "O medicamen
to fracionado sai mais barato para
o paciente porque a farmácia

compra do laboratório em

cartelas maiores para vender
avulso. Por isso ele é oferecido ao

consumidor com um preço mais

barato", comenta.
Entre as regras de fraciona

mento estipuladas pela Anvisa
está a disponibilidade de um

ambiente exclusivo na farmácia

para a divisão de medicamentos.
Este local não poderá ter comu

nicação direta com lavatórios e

sanitários e a bancada deverá ser

revestida dematetialliso e de fácil

limpeza. O farmacêutico também

Asfalto no Ribeirão do Norte
será concluído em três meses

}ARAGUÁ DO SUL - Uma

reivindicação de quase duas
décadas da comunidade de
Ribeirão Grande do Norte,
entre Jaraguá do Sul e Corupá,
foi atendida na tarde de ontem,
com a assinatura da ordem de

,

serviço para o asfaltamento da

principal via de acesso àquela
. -

regiao.
O evento contou C0111 a

presença do prefeito de Moacir
Bertoldi (PL), secretário es

tadual de infra- es tru tura,
deputado estadual Mauro
Mariani (PMDB) , presidente
do Deter, Luiz Carlos Tamanini
e do secretário de Desen
volvrmento Regional, Ivo
Schmidt Filho, além de várias

autoridades e empresários da

região. A obra fará a ligação
asfáltica entre a rodovia

, municipal JGS-277, em Nereu

Ramos, passando para Rua
Antônio Machado e acaba na

Rua Ricardo Luís Floriani, em
Corupá, numa extensão de

3.343,32 metros. O custo total
da obra, cuja previsão de
conclusão é de 90 dias, está

avaliado em R$ 1.953.000,00,
sendo R$ 1,5 milhão do

,

Governo do Estado e contra

partida de R$ 453 mil da

•

Prefeitura de Jaraguá do Sul.
"Este investimento na

região do Ribeirão Grande do
Norte tem como principal
objetivo facilitar a vida das.

- .

empresas que estao aqui

instaladas, fomentar a

instalação de novas empresas
e instalar definitivamente a

Rota Italiana, que faz parte do
nosso compromisso junto ao

setor turístico regional",
afirmou o prefeito. Segundo o

secretário de infra-estrutura do
Estado, Mauro Mariani, o

governo está cumprindo seus

objetivos na região e esta obra
é mais um exemplo. "Estamos
dando continuidade ao

trabalho desenvolvido pelo
governador licenciado e esta

obra estava entre suas

prioridades para a região do
Vale do I tapocu", afirma
Mariani. Ontem mesmo, logo
após a solenidade, as máquinas
da empresa vencedora da

licitação já iniciaram o

trabalho. A obra deve ser

inaugurada no início do mês de

agosto, próximo. "Se não
,

houver nenhum atraso

relativo às condições do

tempo", lembrou o diretor geral
da SDR, Nilson Bylaardt.

. ('I, I

•
'

.

,

n

,

1 j

,

. )

Farmacêutico diz que é necessário evitar a auto-medicação ,I, ,) .1'

precisa ser identificado de forma
distinta dos demais.

Já os laboratórios que dese

jarem fornecer medicamentos
fracionados deverão adequar suas
embalagens. Uma das principais
exigências é que a embalagem
primária, a menor fração da

embalagem original, I conserve

todas as qualidades do medica
mento e traga o nome do
medicamento, a concentração da

substância, nome do titular dôL
,

registro,
.

número de lote �1J
validade, e a via de administraçãó''

Após fracionado, o medicalJ
menta será colocado num�'
segunda embalagem acompa!l
nhada da bula do produto. cJq
acondicionamento de medica"
mentes diferentes na mesrn�)
embalagem fica proibido, assiMI
como a divisão antes da apre

sentação da prescriçãomédica')
,J

�._E�X_TR_E_M_OS_DA_V_ID_A__�9 �
PIERO RAGAZZI DE FREITAS

•

IJ
Os extremos da vida, o bom e o ruim, estão presentes em todos �'
planeta, mas em duas ruas do município podem ser visivelmente1i
percebidos! Enquanto os moradores da Ilha da Figueira franstormarern,
a Rua Mathias Ruysan (entrada do Posto Pérola) em um cartão de,'
visita, com a pintura e a ornamentação da calçada, a Rua Carlos Schulz,

'

no Czerniewicz, pode ser confundida com um depósito de lixo. A frentej(
do prédio concentra pedaços de tábua e tronco de árvores, garrafas;'.'

.
sacolas e utensílios plásticos, tijolos e até folhas de bananeira. Umal
pequena distância que separa realidades absolutamente distantes.

CESAR JUNKES
�\' I

,
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DIVISÃO ESPECIAL: BUSCOU O RESULTADO

JIJLIMAR PIVATTO

-

� Tricolor agora•

,

m pela frente o

c ásslco contra
'"

, Joinville
,

, ,

.�..

t: ]ARAGUÁ DO SUL - O

]uventus mostrou garra .na noite

de ontem e conseguiu buscar o

empate com a Chapecoense. O
Verdão do Oeste abriu 2xO no

primeiro tempo, com Rafael
Pereira (contra) e Jean Carlos,
mas o tricolor correu atrás e

conseguiumarcar duas vezes com
Sabiá e Grisley. Com o resultado,
oMoleque Travesso'ocupa apenas
aoitava colocação, a umponto do
lanterna Cidade Azul. No

domingo, o [uventus vai até a

frena para enfrentar o Joinville.
, O [uventus começa com tudo

,

e no primeiro lance da partida,
Matarazzo perde boa chance. Logo
depois, com umminuto emeio, o
técnicoAlaor Palácios foi expulso,

por reclamação. O time da

Chapecoense começou recuado e

aproveitando os contra-ataques.
Foinuma jogada desta que abriu o,

placar; aos 21 minutos. Paulinho
cruzou e Rafael Pereira mareou

,

contra. Cinco minutos depois,
"

[ean Carlos aproveitou cru-
,

zamento de Paulo César e ampliou
para 2xO. OJuventusmuda aos 37,
com Paulo Rossi entrando no

lugarde Rafael Leite. O time

ganha mais movimentação e

marca o primeiro aos 39. Gringo
faz bonita jogada e a bola sobra

para Sabiá conferir.
O segundo tempo começa,

também, com o Juventus pres
sionando e a Chapecoense bus
cando o contra-ataque. Aos dez

minutos, Grisley entra no lugar do
apagado Leandro Temporin e

consegue marcar o gol de empate
aos 14, aproveitando cruzamento
de Ronaldo.AChapecoense ainda
'teve o capitão Pansera expulso,
logo depois do gol.

• RESULTADOS

Próspera 1 x1 Joinville
Juventus 2x2 Chapecoense
MarcHio Dias 2x2 Lages
Brusque 1 x2 Criciúma
Metropolitano 5xO Guarani
Atlético 2x2 Cidade Azul

• PRÓXIMOS JOGOS
---------------------.

Domingo
10h Guarani x Atlético
16h Chaoecoense x MarcRio Dias
16h Criciúma x Metrooolitano
16h Joinville x Juventus
16h Cidade AZIII x Prósnera
18h30 Lages x Brusque

São Paulo repete o feito e

� elimina o Palmeiras, no Morumbi
f

.-

I •

i DA REDAÇÃO - O São Paulo
�enceu o Palmeiras por 2xl,
I

óntem, no Morumbi, e se

dlassificou para as quartas-de-I

�nal da Copa Libertadores. No

jbgo de ida, no ParqueAntarctica,
I

as equipe haviam empatado por
,

lxl. Na pr6xima fase, o time
,

tdcolor enfrentará o vencedor do
,

confronto entre Estudiantes e
,

Goiás, que jogam hoje à noite.
,

: O São Paulo abriu o placar aos
•

13 minutos do primeiro tempo.
Após cruzamento da direita,
Aloísio cabeceou para defesa de

Sergio, Thiago Gomes tentou

,urar a bola em cima da linha, mas
- chutou em cima do atacante

tricolor, O Palmeiras, que não

ofereceu perigo no primeiro
tempo, melhorou na etapa'final e

. �hegou empate aos 12 minutos.
Correa cobrou falta, Fabão
,

cometeu falha grotesca e

Washington cabeceou Ita

pequena área.
: O São Paulo âcou com um a

mel'\os aos 22, quando Leandro
cometeu falta em Edmundo na

�ntrada da área. O gol da vitória
silo-paulina saiu em um lance
�olêmico. O lateral esquerdo
Júnior foi derrubado por Cristian
e O· árbitro Wilson Souza de
Mendonça mareou pênalti para
�eclamação doe palmetrenses, Na
�obrança, Rogério Cení fez 2x 1.
A partída terminou em cOl'\fllSil.O,

quando, nos acréscimos, o

árbitro mareou recuou de bola
,

contra o São Paulo e os

jogadores passaram a trocar

empurrões. Paulo Baier foi

expulso por acertar chute em

Fabão.

• RESULTADOS

Atlé1'ico-MG OxO Flamengo
Fluminense 1 xO Cruzeiro
Ipatinga (5) 1 x1 (3) Santos

Libertadores
São Paulo 2x1 Palmeiras
Internacional OxO Nacional
Vélez 2x2 Newell's Old Boys

Espanhol
Cádiz 2x2 Real Sociedad
Alavés 2xO Betis
Atlético Madrid Ox1 Osasuna
Sevilla 3xO Getafe
Espanyol1 x2 La Coruna

. Mallorca 2x1 Valencia
Villareal2x1 Málaga
Athletic Bilbao 1 xO Zaragoza
Celta Ox1 Barcelona

• JOGOS DE HOJE

Copa do Brasil
I 20h30 I Vasco x Volta Redonda

Libertadores
19h 15 Gelás x Estudlantes
19h 15 Llbertad x Tigres
21 h45 Corinthians x River Plate

Es anhol
17h I Racing x Real Madrid

,
,

I

•

,

• AMQADIO 1010

.JAQAGUÁ

Sabiá (O) marcou mais uma vez na Chapecoense
�

• CLASSIFICAÇAO
,

Poso Times P J V E D GP GC SG.

10 Criciúma 15 5 5 O O 13 4 9
20 Chaoecoense 9 5 2 3 O 8 6 2
30 Joinville

.
8 5 2 2 1 12 5 7

40 Atlético 8 5 2 2 1 8 7 1
50 Marcílio Dias 7 5 2 1 2 8 10 -2
60 Guarani 6 5 2 O 2 6 14 -8
70 Metronolitano 6 5 1 3 1 8 5 3
8° Juventus 5 .5 1 2 2 9 10 -1
90 Prósoera 5 5 1 2 2' 5 6 -1
100 Laqes 5 5 1 2 2 ,7 11 -4
110 Brusque 4 5 1 1 3 9 9 O
12° Cidade Azul 2 5 O 2 3 7 13 -6

Malwee Sub-20 joga o returno
do Estadual no fim-de-semana

PIERO RAGAZII DE fREITAS

bL_i\iJ>lii �;,,,,* ,�, ,0"",,,& __ = l�"" i;i!%Jli�'�"'-

Equipe sub-20 é a atua/líder do Grupo O com sete pontos

]ARAGUÁ DO SUL - São três

jogos em busca da liderança do

Campeonato Estadual Sub-20
de Futsal, Com sete pontos
conquistadcs no returno, a

Malwee/FME é a líder do Grupo
D, seguido da Metiaa/Timbó,
com.seís, do Joínvílle, COIn três
e de S�o Bento do Sul com um,

A infençil.o do tíme Jaraguael'\se
. é somar o maior nümero de
pontce possíveis, já que esta

primeil'a fase serve apenas como

ranquiamentc das equtpes
,

participantes.
"O time está bem, treínamoe

)

muito nestas duas semanas e,

jogal'\do em casa, 'esperamcs
conseguir o melhor resultado",
disse o técl'\ico Renato Vieira.
Para ele, este grupo é um dos

mais difíceis da competição.
"Gostei do nível nesta fase.
Timbó é uma grande equipe e

]oinville investiu muito nesta

categoria. E ainda tem São
Bento do Sul que é o atual
campeão estadual", comentou
Vieira. I,

Amanhã, às 19h no Parque
Malwee, tem a abertura do
returno, com os jogos entre

[oínvtlle x Metisa e Malwee/
FME x Sio Bento do Sul. No
sábado, mas quatro partidas. Na
manl'\iI., a partir das 91'\, jogam
São Bento do Sul x Metísa e

Malwee/FME x [ctnvílle. À
tarde, com início às 161'\, se

enfrentam [olnvllle x' São
Bento do Sul e Malwee/FME x

Metisa,
•

.

I
,

Durante as aulas de Ciências das terceiras séries do i
,

Colégio Marista São Luís, os alunos descobriram a !
importância, da água. O interesse foi tanto que :. i
desenvolveram um projeto 'para aprender mais, :

- .�

sobre o assunto .

As professoras Marilise e Juliana sensibilizaram as ::
turmas para o grande problema que seria a falta ':

d'água, apresentando para eles dados concretos, em
imagens feitas no Power Point, após, realizaram
entrevistas para saber opiniões sobre o tema. Duas j

perguntas foram feitas:Vocêacredita que a água boa i

para beber possa acabar um dia?Você tem o hábito
"

'de econcrnlzar água nas suas atividades diárias?
Os resultados da pesquisa foram transformados em

.

gráficos estatísticos e apresentados através da página
"

do colégio na Internet.
Todos os alunos produziram textos falando sobre"
como economizar, os cuidados com a poluição e

também a sua contribuição para a saúde do corpo .

Em outro momento, realizaram várias experiências,
comprovando uma das propriedades da água - a

solubilidade.
Em sites encontraram músicas feitas por bandas
conhecidas no cenário nacional que também estão

preocupadas com a falta de água no planeta.As crianças
ensaiaram e apresentarão para os colegas para passar a
mensagem da necessidade de conscientização sobre
os cuidados com a água. No site do colégio
www.marlsta.org.br encontra-se todo o projeto bem
como as produções realizadas pelos alunos. .

QUINTA-FEIRA, 4 de maio de 2006 I 7

LINHA DE FUNDO

Retratação
A entrevista do técnico 'do Juventus Alaor Palácios, veiculada na

edição de terça-feira do O Correio do Povo causou

descontentamentos em algumas pessoas. Alaor ligou ontem para
a redação e se retratou na parte em que disse que "o Itamar
(Schulle) foi inteligente em sair do Juventus", "Na verdade, eu

não falei no sentido pejorativo. Apenas acho que foi inteligente
em sair depois de colocar o time num patamar alto e foi buscar
algo a mais para ele, porque ele merece. Talvez eu tenha me

expressado mal. .Se estou como treinador hoje devo muito a ele,
ao Alcir (Pradi) e ao Gamarra. O Itamar precisa buscar vôos mais
altos e eu torço muito por isso", disse ele ontem. Dado o recado.

•

Terceiras séries do Marista
desenvolveram

projeto sobre a água

,
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Michele Camacho e Jean Lenzi

'Creedence Clearwater Revisited

Os amantes do rock clássico encontram-se em

Tubarão no próximosábado,dia 13,para apresentação
da. tour .do renomado cover Creedence Revisited,
banda que representa oficialmente pelo mundo o

repertório da saudosa setentista Creedence
Clearwater. Acima de qualquer dúvida, o trabalho da
Creedence Revisited conta inclusive com álbum
lançado (Recollection), que em 2002 recebeu pela
I1I,l\A Disco de Ouro e atualmente está chegando ao

status de Platina.
, '

,
O Creedence Revisited faz parte da mega

expofeira Produsul.que aconteçe em Tubarão entre os

dias 12 e 21 de maio. Entre outras atrações para o final
. de-semana o evento ainda apresentará na sexta-feira
show com Pitty e no domingo O Rappa.

Maiores informações disponíveis no site

W,#'W.prodYluI2QQO,fpm.b.t. Conheça a banda:
;www.crlld.DCI�rl)tlsltftd.com.

, Cláudia Callai e Silvinha Quadra

"

Conquistando espaço
Sentindo a réceptivldade do público

jaraguaense (especialmente pelo lade>'
feminino) ao gênero hip-hop, a ComBat resolve
promover noite.em especial ao tema, trazendo
para seu palco na próxima semana OJ Silvinho,
uma das principais flgwras do gênero no meio
nacional. OJ Silvlnho, que fof considerado nos

anos de 2003 e 2004 como o melhor de black
music no país vêm pela agência paulistaWater
RepubJic,e, promete Lima noitecom o que há de
ma is fino no '5e9menta.

s
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Villi.• l'IIDfh', nô. "IMpDrt,mo.,

Bernardo Dorl1bu�ch, 640 I SlIla 01 ,
Baspendl I 'e..1 (47) 1171.0'"

Sexta na Bier ,

A,Bierbude inova e promove nesta sexta Até a Lua Virar Sol, oficialmente a primeira
festa realizada em seu espaço.O eclético agito começa às 21 h com apresentação acústica
da dupla Vitor e Lucas.que mais tarde cede o palco para OJ Xalinho esquentar a pista com

.

seu repertório de hlp-hop.Atração principal da noite, OJ Cassiano Cruz - um dos maiores
nomes de progressivo no sul do país, sobe às pick-ups às 2 horas da manhã.lngressos na j

hora aovalorde R$5,OO.Contato para reservas:3275 1686/91089126.

Segredos e revelações
Dentro de duas semanas finalmente

chega aos cinemas a adaptação do

polêmico livro de Dan Brown, O Código
DaVinci, obra que revela em conto
ficcionado diversos segredos
possivelmente verídicos da igreja católica.

Antecipando a estréia dessa pecinha
que rendeu dúzias de processos, protestos
e desentendimentos, o canal de TV por
assinatura Nat. Geographic apresenta
agora nesta sexta-feira um documentário
dissecando toda história, explicando ainda
mais os fatos revelados no livro que tanta

polêmica levantaram.
À galerinha que gosta de uma boa

teoria de conspiração fica a dica: o
,

programa começa às 21 h..

As duas do sábado
E.Beatz, terceira edição.

Luciano Junkes e Tadel Sabel são os responsáveis pela balada deste sábado na Moinho
Disco, apresentando em seu palco o jaraguaense Schuster, a residente do Warung Club
Aninha e o Top Nacional Raul Aguilera, nome forte do casting da agência, curitibana
E.Feelings.lngressos antecipados para a balada podem ser adquiridos ao valor de R$1 0,00
na Licoreria, Posto Mime Matriz e Loja Adventure no Shopping Breithaupt.lnformaçõese
reservas pejo telefone 9136 0793 ou www.mglnhQdilco.£Q!T.l.

Electrypnose
Duas pistas e um line-up com oito DJs aguarda àqueles que preferem um ambiente
alternativo neste sábado, que terão como ponte para talo Parque Aquático Krause, palco
escolhido para a primeira edição da festa Electrypnose. Entre os destaques da noite, DJí
Rava, Danika, Igor Lima e Digital Fuzzer, Ingressos antecipados disponíveis ao valor de
R$l 0,00 nos PostosMime,Clans BR e Deltacell Claro.

Rodeio
A todo vapor os preparatives para o I

25° Rodeio Crioulo Nacional que acontece
neste final-de-semana nó CTG Laço
Jaraguaense. Bailes, competições e o'
tradicional churrasco fazem- os atratvc

.

'.".J'

que, segundo a organização do evento,
atrairão público estimado em vinte mil

pessoas,vindas dos três estados do sul.

Beneficente
Já encontram-se à vendá os ingressol

para o Baile a Fantasia que será promovido
próximo dia 19 de maio no C.A Baependl,
em prol da creche Constância Piazera.Além
da temática, animará a noite todo o ritmo
da banda Nega Fulô.lngressos dlsponíves
na Ellen's Cosmética e Perfumaria, Col cci e
secretaria da creche.

,

Andréa Drews e Billy
•
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• NOVELAS
� GLOBO -18H

Sinhá Moça
Sinhá Moça diz ao Barão que aceita sua

decisão e ficará noiva de José Coutinho,
Ricardo diz a Manoel que gosta de Ana e

gostaria de se casar com ela, Slnhá Moça
diz R José Coutinho quo sO ,aceitou llclr
noiva dolo paro quo 010 tacilito sous

oncontroo com Dimas o, om trooR,
promoto tacilitar 08 oncontroo dolo com

Adolalde, RodolIo Ilea pasmo ao saber do
noivado de Slnhá Moça e José Coutinho, O
Barão exige que o delegado prenda Rodolfo
e Fontes, afirmando que eles estão
tramando contra o Imperador. O delegado '

explica que não pode prender alguém sem

motivo. Rodolfo mostra a Justo o molde

gue fez da chave da senzala do Barão e

pede que faça uma cópia.

I

I

I
•

)

� GLOBO -19H

Cobras e Lagartos
Bel e Duda ficam perturbados com a

presença um do outro. Duda confessa para
Bel que foi ele quem deixou o frasco com a

essência para que ela o encontrasse. Duda
e Bel conversam e se divertem juntos. Igor
e Tufi conhecem Gus e Flu, que também
andam de moto. Otaviano diz a Estevão
que quer tirar Leticia da clínica. Estevão
ameaça contar para Celina que Otaviano
tem um caso com Milu. Duda vai acampar
numa praia para esquecer Bel. Madá sai
com um rapaz e pega os sapatos dele

para adicioná-los à sua coleção. Bel vai até
a casa de Silvana, que mostra o retrato que
Duda tem em seu quarto. amar trata
Estevão mal e deixa claro que está
insatisfeito com seu trabalho. Bel vai até a

praia onde Duda está acampando.

� GLOSO - 2"11-1

Belíssima
André pede que Júlia pare de investigá-lo

,

para o seu próprio bem. Erica encontra
,

André no bar e ele a trata mal. Safira
resiste ao assédio de Pascoal. Nikos conta
a verdade sobre Tais para Katina. André
instrui Natanael sobre o que ele deve dizer
para Júlia, Dijulian diz que o delegado vai
acelerar o processo de exumação. Todos
comentam a reportagem no jornal sobre
Tais. Diva manda Bento investigar na
prefeitura, Nlkos quer saber se Vitória está
sendo ameaçada por André, Natanael avisa
André que Júlla conseguiu 08 exames

originals, Takae reconhece Rogério na foto
do lornal e tal perguntas a SUll. Tais
procura Narciso em sua caso, Glovann
abraça Mateu9, solidária, Julia e Gigi
ouvem um tiro e encontram Natanael
morto em sua sala, Andr.é chega em

seguida,

� SBT - 18h30

Rebelde
Pascoal agradeGe Glaucia pelo apoio e diz
a ela e Pilar que está feliz por ter de volta o

trabalho que sempre quis, a mulher que
ama e a filha que adota. Leonardo diz a

Lola que não a fez pensar que estava

apaixonado e que sente muito pelo mal
entendido. Lola fica furiosa e o insulta. Mia
diz a Gastáo que Miguel não quer que
sejam amigos. Gastão responde que só
quer a felicidade dela mesmo que não lhe
dirija mais a palavra. Leon diz a Diego que
é sócio majoritário do colégio Elite e pede
ao filho que ainda não comente o assunto
com ninguém. Miguel diz a Gastáo que não
vai permitir qúe se aproxime de Mia.

� RECORD-19h15

Prova de Amor
Joana diz para Clarice que Nininha foi

1
levada por um caminhoneiro. Clarice se

desespera. Nininha e Tita gritam por
socorro no caminhão. Nininha canta a

.

música (lo barquinho para que Velho Gui
venha salvá-Ia. Velho Gui sente que Nininha
precisa de ajuda. Alexandre, Eleonora e

Elisa falam sobre tráfico de órgãos. Bira
pergunta para Estela se pode ligar para ela.
Saulo observa Estela de bin6culo. Estela se

surpreende ao ver Saulo. Saulo avisa para
Estela que vai defender Elza. Pregão fala
pelo rádio com um "amigo.

� RECORD�· 21 h

A Escrava Isaura
Álvará tenta fazer Isaura se lembrar de
alguma coisa referente a morte de
LeOncio, O Sargento diz que Tomásla é
uma forte suspeita, Malvina lamenta a

morte de teóncío. Para mudar de assunto,
Henrique conta a Malvina que Aurora
aceitou seu pedido de casamento. Miguel
fica Indignado com a acusação do
Sargento, Álvaro descarta a Idéia de que
André sela o assassino, pols ele esteve ao

,.

seu lado todo tempo, Cel, Sebastlao sal
para depor na delegacia, Gloconda olha as

mãos de Perpétua e Gabrlol entrolllçadaa,

QUINTA - FEIRA, 4 de maio de 2006 11 B

��QUE OLHOS!
Em entrevista à última edição da revista Trip,
o eterno "galã da MPB", Chico Buarque, dono
dos olhos azuis mais famosos do país, revela:
já brochou e fuma sim a tal erva, espora
dlcamente."Todo mundo já brochou, menos o

Ziraldo [risos]", declara, com a complemen-
j
, taçAo de que é multo mais a qualidade do que
, a quantldade.Sobre o uso de drogas, o
>,

cantor afirmou: "Não experimentei
tudo. Nunca fui à herofna, nunca

.

me piquei. Foi o básico: fumei,
cheirei, tomei ácido. E larguei
isso tudo, Na verdade, nunca
fui um bom maconheiro,
Posso eventualmente fumar
aqui e ali, não vejo muito mal.
Mas não sou adepto".

��VETADO
.

��SOLTEIRO
Bruce Willis acredita que
vai morrer solteiro, pois
não consegue manter um
relacionamento sério,
Desde que se separou da
atriz Oeml Moore, em
2000, o ator se envolveu

.

em uma série de relaçOes
curtas e mal-sucedlses,
"Eu vou morrer solteiro. Na
verdade, tenho dúvidas
quanto à minha habilidade
de manter uma relação que
funcione" comentou o ator,
segundo informação do
site internacional
Femalerlrst.

I
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DIVULGAÇAO
Baile
No sábado, dia 6, o Clube
Aliança e os acadêmicos da

-

7° fase de Administração com

Habilitação em Marketing da

Unerj promovem um Baile
Público, O objetivo é
arrecadar fundos para
formatura. Os ingressos
antecipados podem ser

adquiridos com os alunos da
7° fase de Administração em

Marketing ao valor de R$ 6
mais informações com
Helenice no fone (47) 9929-
0181. O Baile acontecerá na
Sociedade Aliança a partir
das 22h, e a animação fica
por conta da Banda Ipanema.

Dia das Mães
O grupo de Escoteiros Guara- .

Mirim realiza Baile do Dia
das Mães com animação da

.

Banda Mixagem, no dia 13 de
maio, a partir das 22h30, no
pavilhão de eventos de
Guaramirim. A renda será
destinada a melhorias na sede
do grupo de escoteiros,
localizada na rua Orlando.
Petri/Satler, Estrada Bananal
do Sul. Ingressos antecipados
na Papelaria Denius e

Restaurante Tartelli. O grupo
de Escoteiros Guará-Mirim foi
fundado em outubro de 2001 e

conta atualmente com 40

Cris Nagel e
Fernantlo
Cavalcanti
estão

organizando os

preparativos
para o enlace.

Amigos e

familiares
torcem pela
felicidade do
belo casal

integrantes.
.1 ' _
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o deputado federal
Paulo Bauer (PSDB)
reuniu a Imprensa da

reg lao para um

almoço festivo no

ultimo final de
semana, Na

oportunidade, foram
sorteadas viagens

para Brasília, O
objetivo do deputado
é mostrar o trabalho

que realiza e a capital
brasileira para os

profissionais da área.
Na foto com Bauer

estão, a esposa
Deborah e o filho

Paulo Eduardo
,

m PARABÉNS!
Aniversariantes do, dia

Josiane Sabino
•

Cecília Benthien
Andréia P Mayer
Cilo Vorpagel
Matheus Demarchi
Regina Roeder
Lucinei Hernacki
Michela C. S, de Souza
Ingo Venzeski
•

Angelo Leier
Sidnei C. Becker
Maria Regina S. Mohr
Carlos A, Werhmeister
Gustavo Muller
Ezidio J, de Freitas
Kleidir ·L, de Farlas
Humberto Grassl
Anderson C. Raullno
Claudete Ap. Urbanski
Gerson peg_gau
Leticia Zlener
Alexandra N, de Abreu

Noite cheia
Sexta-feira, dia 5, tem
balada na Choperia
Bierbude. A partir das 21h
rola show. acústico. Logo
após às meia-noite tem

Hip-Hop com Dj Xalinho,
e pra finalizar tem Dj
Cassiano Cruz, eleito

\
.

pelos internautas do site
www.disturb.com.br o
melhor Dj Set de SC, Para

quem curte, vale conferir,
.

,

II HOROSCOPO
,

\ Aries 20/3 a 20/4
Sim, suas necessidades são importantes, mas
elas podem eclipsar a cortesia comum ou

desestabilizar a paz de espírito de certo alguém.
As atividades em grupo parecem mais
excitantes que os momentos privados? Vá por
aí. Talvez você esteja distraído demais para
encarar um romance sério ... Divirta-se agora,
aconchegue-se mais tarde.

Sagitário 22/11 a 21/12
Há muito tempo você descobriu que a força
do pensamento supera os obstáculos, Com
sua visão panorâmicà e mente acelerada, não
tem como vencer você nó bico. Há coisas que
merecem um pouco mais de atenção,

, mergulhar mais fundo, entrar na emcção..
Que tal arriscar? Espante os grilos. Ninguém
consegue se organizar com tanto barulho,

Touro 21/4 a 20/5
Os sentimentos, como tudo, também mudam.
Saem da adolescência e entram na vida adulta
com rufar de tambores, tapete vermelho e tudo
mais. Hein? Não se preocupe, não vai precisar.
alterar seu plano de saúde, não é questão de
faixa etária. Tem a ver com amadurecimento,
com a disposição para revirar suas internas,
para explorar o lado oculto da Lua .. ,

Leão 22/7 a 22/8
Algumas pessoas revelaram sua verdadeira
natureza e ela não é nada bonita? Saia do rolo
antes que seu envolvimento e sua .

responsabilidade nessa empreitada aumentem.
Todos .cdlariarn os resultados se você fosse

forçado a dizer alguma verdade dolorosa ...

Principalmente você, Acumular emoções não
faz bem pro seu Coração, leãozinho.

•

Escorpião 23/10 a 21/11
Dê um desconto pra você mesmo por não ser

perfeito. Não há por que ser assim tão duro,
ainda mais quando tem gente por aí lhe
enchendo de elogios. Relaxe e vá se divertir um
pouco, namorar, rir e trocar idéias. Não é forçar
a barra não, é bacana e faz bem, Chega de
nadar em águas tão profundas. Pegue um

pouco de ar puro, respire o novo.

Câncer 21/6 a 21/7
O que foi, passou a fase de deslumbramento e

agora está crítico demais? Claro que não é

legal se sentir meio sem ar, mas não é você o

primeiro a exigir atenções e a se desmanchar
em cuidados?! A turbulência logo passa e a

água volta a deslizar tranqüila por sua
concha, .. Enquanto isso, tenha um pouco de I

paciência com seu bem-querer.

Libra 23/9 a 22/10
Entre o intelecto e a emoção, escolha os dois e

o que mais pintar. E sem desculpas furadas,
porque você dá conta, libriano. Vez ou outra, os
processos de revolução apresentam cenários

que aparentemente não são nada amistosos,
mas que, se olhados com atenção, apontam
para uma rota de evolução e para um caminho
mais equilibrada.

Capricórnio 22/2, a 21/1
Embora não 'seja lá do seu gosto, esteja
preparado para lidar com imprevistos e

mudanças repentinas de rota. Se é que isso é

possível. Mas não vale encarar o inesperado
como um problema. Muito pelo contrário: pode
ser uma forma legal de fazer um upgrade nas

idéias, conhecer outras pessoas .. , E, na real,
você já tinha visto aquele filme, não?

Aquário 21/1 a 18/2
,

E mesmo uma pena quando as pessoas que
você gosta não o entendem. Talvez não
consigam ver o que você está fazendo por todo
mundo. O que, pra você, salta aos olhos, nem
sempre 'é tão evidente para os outros. Você não

gosta de ficar anunciando cada passo seu,
mostrando tudo o que faz, Mas alguns pre
cisam de uma sacudida. Ou de óculos novos,

Peixes 19/2 a 19/3
•

Ora, não é bem de estrnuío que sua imaginação
está precisando, .. Se você olhar com atenção,
verá que ela já saiu a passear. Ela quer é
parceria para alcançar novos espaços, explorar .

paraísoe. Nao deixe aquele alguém trlstlnho,
plantado ao lado do telefone, pensando que
você o esqueceu, Jogue a sua linha, pesque o

afllto que você semeou,

Gêmeos 21/5 a 20/6
Na pressa sabe-se lá de que, você passou
correndo por cima de um monte de coisas, Pior
é que passou por cima de si, desprezando
necessidades e emoções, deixando de se

escutar, Você não gosta de expor sua
Intimidade, ok, mas está na hora de ter uma
converslnha com sua alma, Você, é tio bom de
prosa, e também nao lhe falta o mote".

Virgem 23/8 a 22/9
O momento de realizar o tão esperado sonho é

. agora mesmo, Você visualizou todo o quadro,
estruturou os planos, organizou em detalhes
cada movimento. Entao está na hora de parar
com análises e premissas e deixar as ações
flulrem na dlreçlo do sonho, Mas vá sem

pressa, como quem nAo quer nadll, no melo da
multldêo, Quando perceber, você Já está lá,

•

,

•

I;
"

•
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Oil: rIal ou t Itrll
.

IIdtl �ªu@r, dir§ttlr dª �@trtlbr�§ QU@ @tltlrd@fiâ ttldª tl di§tfibuiº§tl d§
�ª§ fitlturª1 dª �tllíviª ntl �râ§iI, fi§tl V§ffi ffiâi§ â �ªfitª Ctlttlrifiª: êrª
,Uffitl dª§ �rifi@i�ªi§ tluttlridâd§§ fiâ f@Ufii§o QU@ â �i@§o f@âli�â tlffitlflh§,
·�tlftl tftlttlf do futuro do Qft§ fgffl@oido ª§ indg§triâ§ oâílirifl@fl§@§, O
�eliffili flO §@tOf produtivo eOfltifluli 'de tlPF@@fl§�OJ em @§poeitll, dopoi§·
:qu@ o pr@§idente �VO MQFgl@§ naeionalil!olJ i1l F-!(!ltrobrá§,
.SaUfjf ligou para a senadora Idell Salvati, tranqUlllzando·a sobro
os últimos acontecimentos. Garantiu que não há qualquer risco

Ide racionamento e, a curto prazo, também de reajuste de preços.
Como a Bolivia terá eleições em julho, o ato de Morales está sendo
visto como pirotecnia política. Depois de seis meses, a situação
retornarla à normalidade. Daí a nota light de Lula.

, .

: Multas
: o Tribunal Regional Eleitoral
de Santa Catarina condenou

: dois candidatos do PMDB à
: Assembléia Legislativa à
: multas de 21 mil Ufirs por

.

'fazerem propaganda eleitoral
-

: antes do prazo. Foram
: punidos o ex-secretário
: regional de Caçador, Valdir
Cobalchini, e o fiscal Renato

Hining.

Repactuação
Diretor do DNIT, Mário
Barbosa, prometeu para hoje
a publicação da repactuação
do contrato com a

empreiteira responsável pela
pavimentação do trecho

Lages-São José do Cerrito, da
BR-282. A partir do ato, o
ministro Ubiratan Aguiar
prometeu autorizar a

liberação da obra.

: Ministro Coligação o .

Cinco deputados do PP e 4 do
PSDB participaram de
reunião na Assembléia para
discutir as possibilidades de

tríplice aliança, envolvendo o

PFL na disputa do governo
estadual. Djalma Berger, que
rejeita qualquer projeto neste

sentido, esteve ausente. O PP
fecha qualquer acordo. Quer

mudanças no governo.

,

: O presidente Luiz Inácio Lula
: da Silva voltou a preterir
: Santa Catarina, ao nomear o
,

: desembargador paulista
,

: Massami Uyeda novo

: ministro do Superior Tribunal
: de Justiça. A segunda vaga
,

: coube ao alagoano Humberto
: Martins. O tempo acabou
: conspirando contra o
,

: desembargador Jorge Mussi.
,

•

: Nordeste
A escolha do desembargador
Humberto Martins foi
creditada às pressões do

,

presidente do Senado, Renan
Calheiros, do PMDB de
Alagoas. Ao arquivar a CPI
contra o presidente Lula, o ex

ministro de Collor cacifou-se
•

para apadrinhar a nomeação
do amigo nordestino.

•

SPU
O Serviço do Patrimônio da
União em Santa Catarina tem
novo gerente geral. O ex

titular, Edison Ávila Wolf,
indicado pelo deputado
Mauro Passos, foi exonerado
em abril. Assumiu em seu

lugar Laudir Francisco
Schmitz, catarinense de São
Pedro de Alcântaro que
atuava em Brasília. O
falatório é grande.Sul

Nos meios políticos há -

informações de que o PT de
Santa Catarina não teria se

empenhado pela nomeação do
catarinense. O ex-prefeito
Décio Lima, que trabalhou pela
indicação contesta, dlzendo

'

que "o desembargador Mussi
foi vítima do delicado
processo político de Brasília".
Mas que continua credenciado
para novas vagas.

uvro
Governador interino Eduardo
Pinho Moreira prestigiou a

abertura da Feira de Rua do
Livro de Florianópolis.
Reiterou a determinação do
governo de incentivar a

produção e divulgação do livro
em todo o Estado. Justificou:
"A televisão aprisiona a

fantasia; o livro, liberta",

Iguatemi
O, Santa Mônica Shopping
Center passará a se chamar

Shopping Iguatemi-
.

Florianópolis. O grupo
Jereissati, dono do Iguatemi
de São Paulo e de outros

shopplngs em várias cidades
brasileiras, asscclou-se ao

empresário Paulo César
Sliva, Val administrar o

empreendimento de
Florianópolis,

Propaganda
A decisão do Tribunal de

Justiça cassando a liminar do
,

juiz Domingos Paludo,
liberando o governo estadual a

,

fazer propaganda de suas

obras, foi considerada uma

vitória do novo Procurador
Geral de Justiça, Tycho Brahe
Fernandes Neto, Ele e os

procuradores se empenharam
nos últimos dias em terno do
julgamento do recurso,

•

• O CORREIO ERROU
Diferente do que foi publicado na edlç!o de terçaafelra,
cerca de 700 pessoas prestigiaram a inauguração da
Casa de Apoio Padre Alorslo Boeing, no Bairro Ribeirão
Grande do Norte,

_._-------------------------------------------------...............--------------

O CORREIO DO POVO:
,

REAÇAo: ATITUDE DE PRESIDENTE BOLIVIANO GERA DEBATE

PATRICIA t10M�S

... Alcantaro Corrêa não
acredita no corte e diz
que depêndecia entre

países é mútua

FLORIANÓPOLIS (CNR/
AD!) - A nacionalização do

gás boliviano deixa

intranqüilas as 118 indústrias
catarinenses que utilizam e

também os 55 postos que
comercializam o Gás Natural no
Estado. A elevação do preço do

gás e até mesmo a falta do

produto parecem eminentes
, .

nesta semana em que o exercito

da Bolívia ocupa todos os

campos de petróleo e gás natural
de seu país. Apesar das

especulações e do clima de

insegurança, o presidente da

Federação das Indústrias de
Santa Catarina (Fiesc),
Alcantara Corrêa, acredita que
não há motivos para a falta de

tranqüilidade.
''A Petrobras tem garantido

o abastecimento.. Além disso, a
empresa diz que se houver
aumento de preço poderá
absorver em parte, ou até

mesmo toda, esta correção. O·
momento é tranqüilo, não vai
faltar gás e o preço vai

continuar o mesmo", confia
Alcantara, que em reunião no

Rio de Janeiro com a Petrobras
na semana passada, levou a

� .

preocupaçao catarmense

quanto a confiabilidade no

fornecimen to, preço e

reajustes que poderiam
ocorrer neste ano. "Eles

garantem que não vai faltar e

que a Petrobras vai honrar os
'.

j
J
J
J
,,

Judiciário. "Nossa preocupação
hoje recai nas formas mais sutis,
sofisticadas e, portanto, mais

insidiosas", afirmou.
Sirotsky disse que não hámais

censura nos seus moldes
.

tradicionais, a censura truculenta,
I

que empastelava jornais, própria

,.Q)
ACIJS(r;J APEVI
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Implantação da rede de gás na região de São Bento do Sul / P/ana/to Norte de Santa Catarina,

compromissos e contratos

existentes", destaca.
Para ele, é muito cedo para

se tirar alguma conclusão e o

cenário poderá ser avaliado

melhor a partir das próximas
semanas. "O Brasil está sendo

. chamado para a mesa de

negociação. Depois da rodada
de negociação, que começa
amanhã, é que podemos ter

novidades". O presidente da
Fiesc argumenta que seria

praticamente impossível a

Bolívia cortar o abastecimento
de gás para o Brasil. "Ele

representa uma parcela grande
do PIB da Bolívia e eles não

teriam outro lugar para vender
isso tão rapidamente. Assim

,

como dependemos do gás deles,
eles também dependem do
Brasil por conta de sua receita",
enfatiza.

Evento traz novidades sobre ISO 9001 :2008 .

Com o objetivo de propiciar aos gestores da área qualidade de
empresas. e executivos em geral Informações sobre a Norma
InternaclonallSO 9001 :2008, o Centro �mpresarlal de Jaraguá do Sul
= C�JAS • promove no dia 24 dll mala o Ilvento P�rspeatlvas de
mudança Il aomo obter resultados, Com entrada gratuita fl vagas
limitadas, a atividade conta com a parceria da entidade certlflclldoFa
BSI Management Systems e apolo do Núcleo da Qualidade ACIJS·
AP�VI. A programação aomeça às 18h30mln com um café do boas
vindas aos participantes !'l abertura oficiai às 19 horas, As 19h30mln,
o diretor Institucional da BSI, José Luis M�llmann, faz apresentação
da empresa; às 20 horas, o gerente de contratos Luciano Barroso
profere palestra sobre o tema central do evento. Informações pelos
fones (47) 3275 7034 e 3275 7036 ou palas s-malls
adrlana@acljs,com,br ou qualidada@cajas.com.br,

SCGÁS GARANTE QUE NÃO SERÁ AFETADA
O presidente interino da SCGás, Wa�er Fernando Piazza Junior, reforça as

declarações da Fiesc afirmando que a Petrobras garante que todos os seus

contratos serão mantidos. Segundo ele, a ação adotada pelo govemo da
Bolívia afeta mais diretamente as empresas petrolfferas e não as

distribuidoras, como é o caso da SCGás. O interino explica que no decreto
boliviano não houve determinação para corte ou suspensão do fornecimento,'
"o que garante a normalidade dos serviços da SCGás". Além disso, as

companhias de petróleo têm 180 dias para se ajustarem aos termos da lei de.
hidrocarbonetos. "Período em que as petroleiras irão analisar sua situação e

negociar com o govemo boliviano", estima. Santa Catarina tem hoje quase
50 mil veículos convertidos para o uso do GNV. "Em média são 1500
conversões por mês", diz Wa�er Piazza. Segundo ele, os veículos que rodam
de 80 a 100 quilômetros por dia no prazo de um ano recuperam o investi-

,

mento. "Eu afirmo que a competitividade do gás natural continuará existindo
em relação aos outros combustíveis. A SCGás tem o interesse de aumentar, �
e expandir as vendas de gás natural no Estado. E, para que isso ocorra, é .

necessário oferecermos estabilidade de preço e combustível competitivo ,

com seus concorrentes. Este é nosso compromisso para permitir que
através do aumento de vendas do gás natural, possamos expandir a infra
estrutura, chegando a outras cidades e atendendo a um número maior de
indústrias, proprietários de veículos, comércios e residências", finalizou,
destacando que entre setembro e abril, a petrotvas praticou aumento de 50%·
no produto, enquanto a SCGás repassou aos seus clientes apenas 9,4%.

Judiciário é a maior fonte de censura à imprensa, 'reclama ANJ
,

BRASÍLIA- O presidente da

Associação Nacional de Jornais
(ANJ), Nelson Sirotsky, afirmou
ontem, na conferência Legislativa

, sobre Liberdade de Imprensa no

Brasil, na Câmara dos Deputados,
que a principal fonte de censura à

-

imprensa no País/hoje é o Poder

das ditaduras declaradas. "Essa

censura, essa interferência nos

conteúdos da imprensa, tem
acontecido de forma geralpor ação
do PoderJudiciário", afirmou. Para

-

ele, são freqüentes as decisões
,

judiciais que impedem a veicu

lação de informações, opiniões e

conteúdos de interesse público.
Ele lembrou que as decisões são

tomadas pelas primeiras instân
cias -do'Judiciário, quase sempre
reforrnades por recursos, exata
mente por ferir a Constituição,
que proíbe a censura,

O presídente da AN] afirmou
que o� m�io� d� comunicaçao �

seu� pl'ofls�ionai� t�m d� estar

suj�ito� aos rlgore� da lei quando
cometerem excesses, "Nãc
defendemos a irresponsabilidl§lde
ou a imunidade. Mas é
iIladluissível a indústría do dano
moral. Trata-se de prática

,

dissemínada para impor
,

condenações absurdas a empresas
de comunicação e a jornalistas em

processos relacionados com

matérias que o Poder Judiciário
considera causadoras de danq
moral", argumentou. Isso, �a
opinião de Sirotsky, inibe a im-

I

prensa livre, dissemina a auto'

censura e verga economicarnente

os veículos mais frágeis.·
.

O jornalista lembrou que já
tramita na Câmara projeto de lei

que fixa critérios e limites para as

indenizações nos casos da
divulgação de informações

. ccnsíderadae causadoras de dano
moral, "AAN] defende esta como

I§l soluça0 ml§lis equílíbrada p!lI'!I a
-

questao, BIIli possibilit!llll pU11içao,
m!ls 11aO eatímula III dIll11(:)�a
indústrllll do dano mOflll que h(:)j�
vlgOl'l§l no Plllís", disse.O deputRdo
Antonio Cllll'los Biseailll (PT-RJ),
presenee 1110 sel'ninárlo, disse que
repudia a censura feita pelo
Judiciário aos jornais. Seu
companheiro Ney Lopes (PFL,
RN) defendeu a retratação como

atenuante da indenização.
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BRASIL X BOLrVIA: IMPASSE NAQ DEVE GERAR RACIONAMENTO

AGêNCIA ESTADO
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,

Ministro da Fazenda disse que decisão de Eva
orales foi uma surpresa, mas que a medida não

, verá interferir na perspectiva de crescimento
•

em 2006, que é de 4% a 4,5%
. I

,

,

BRASÍLIA, O presidente da

p;etrobras, José Sérgio Gabrielli,
afirmou ontem que a empresa

d�sistiu de fazer. novos
idvestimentos na Bolívia e que
não vai aceitar um possível
aumento dos preços cobrados

pelo país vizinho para a venda
,

dê gás ao Brasil.Em entrevista
,

no Rio de Janeiro, Gabrielli I

afirmou que a empresa não vai

mais participar de licitação para
a ampliação do gasoduto Brasil,
Bolívia, que poderia levar ao

aumento do fornecimento do

gás natural ao país.
"Estamos suspendendo

qualquer possibilidade de
investimento na Bolívia", disse
ele, que afirmou que os únicos

recursos novos que têm sido

injetados no país vizinho são
,

. .

para a manutenção dos equipa
mentos já instalados, Pergun
tado se a decisão de suspender
investimentos seria uma

represália à decisão da Bolívia
de nacionalizar o petróleo e o

gás, ele respondeu: "Não, é um
problema de análise econômica
das condições."

O presidente Luiz Inácio Lula
da Silva vai se reunir com os

presidentes Evo Morales (Bolí
via), Néstor Kirchner (Argen
tina) e Hugo Chávez (Venezuela)
hoje para discutir o preço do gás e

" .. .

possiveis mvesnmentos em um

gasoduto continental para a

América do Sul.
Morales já adiantou que as

empresas de petróleo instaladas
" """ I "

no pats vao ucrar menos

daqui em diante.Gabrielli, no

,

Tarso Genro oferece vaga de
vice de Lula para PMOS,

BRASÍLIA' A conversa entre

o ministro das Relações
Institucionais, Tarso Genro, com
opresidente nacional do PMDB,
deputado Michel Temer (SP),
ontem avançou a ponto de o

petista oferecer a vaga de vice do
presidente Lula na disputa pelo
Palácio do Planalto ao partido.
Tarso teria dito a Temer que a

particípaçâo do PMDB na chapa
não se restringiria a uma "simples
adesão".

Segundo o presidente do
PMDB, a proposta apresentada
prevê que o partido tenha mais

espaço num segundo governo
Lula. "Não seria uma simples
adesão ao governo, mas uma

coalizão em que o PMDB ficaria
� responsável por alguns setores do

governo", disse Temer.
"Ele [Genro] disse que o

PMDB seria indispensável desde
já dando naturalmente a vaga de
vice", complementou.

,

Temer respondeu que
enquanto ainda estiver em

discuss�o no PMDS a tese da
csndtdarars pr6pria, o partido
n�O poderá se posicionar sobre

uma aliança com o PT em tomo

do presidente Lula: Tarso teria

informado que o PT estaria

interessado em uma coligação,
mes,mo que no segundo turno. .

PAZ E AMOR, Interlo
cutores do governo no PMDB
afirmaram que a iniciativa do
ministro das. Relações Institu
cionais de procurar Temer faz

parte de determínação do próprio
presidente Lula para facilite as

alianças para as eleições de
outubro.

Segundo um importante
peemedebista, 'Iarso tem amissão

de "abrir as portas que o ex

ministro Jaques Wagner fechou"
quando estava à frente da

articulação política. Essa nova
estratégia começou a ser colocada
em prática quando Tarso pro-

.

curou líderes da oposição para
restabelecer o diálogo. Ele já 'es

teve com os senadores Arthur

Virgílio Neto (PSDB,AM) e José
Agripino Maia (PFL,RN). Se'
gundo fontes do PMDB, Lula
quer resgatar aos poucos o slogan
"Lulinha Paz oAmor" que o cara
cterizou 11a campanha de 2002.

entanto, descartou que a

Petrobras possa aceitar aumen
tar o preço atualmente pago
pelo gás boliviano.

,

"E provável que a Bolívia
solicite alteração [de preços1,
mas não vamos aceitar", disse a

jornalistas.Ele afirmou que a

empresa tem um contrato
. "legitimamente estabelecido

B 1, , " "'T'
com a o ivia . remos que

partir do princípio que há

regulação e que ela será respeita-
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.. Na atlqul
o �rfl§id0fM bUill iftitligu tlf1t@m
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Thf§t) ®mnm, QU@ §@ ffiYftiu een
e pffi§ia§nt� nllclonlll at) �MD�,
daputado Michal Temer (S�), No
encontro, que aconteceu num
café da manhA na casa de
Temer em Brasflia, Genro
afirmou que Lula deseja uma

aliança formal com o PMOB.
Tarso disse que se não for

possível fechar essa aliança, o
PT espera contar com o apoio do .

PMOB no segundo tumo da
canida presidencial. E até
ofereceu a vaga de vice.

,

r--------------------1.

.

Lula diminuiu em nove pontos
percentuais a vantagem do

,

candidato do PSDB à
Presidência, Geraldo Alckmin,
no Estado de São Paulo, mostrou :

ontem pesquisa do Ibope.
.

Alckmin aparece com 42% das
· intenções de voto e Lula com
33%, A margem de erro é de três :

pontos percentuais para cima ou
.

,

para baixo. Em março, o ex- :
;

governador paulista aparecia
com 46% e Lula tinha 28%,
r-------------------�'

� Programas
Para o presidente do instituto de

,

pesquisas Ibope, Carlos Augusto :
Montenegro, os programas de

,

govemo dos candidatos à :
,

Presidência da República e suas :

posturas com relação à :
economia serão os fatores '

decisivos nas eleições. O
· pesquisador acredita que se o

PMOB lançar candidatura -

própria, um segundo tumo estará '

garantido, "Caso contrário, a
eleição será definida já no

primeiro tumo, para um lado ou

para o outro", afirmou, Quanto às
novas regras que proíbem a

realização de pesquisas
próximas às eleições,
Montenegro diz tratar-se de uma
medida antidemocrática.

,

� Prisão

,

da", disse. "Senão, qual seria a

altematíva, pensar ern armas de
destruição emmassa?", ironizou.

Segundo o executivo, a

Petrobras pode tentar.anular a

decisão da Bolívia de
nacionalizar o gás e o petróleo
em um tribunal internacional
de arbitragem nos Estados
Unidos."Isso tem que ser

discutido no fórum de Nova

York, no American Arbitration
Association", disse.

A dona de casa Maria José dos
Santos Silva, de 35 anos, foi

· presa em flagrante, ontem, pela
Polfcia Federal, com 960 gramas
de pasta-base de cocaína, na
agência dos Correios do bairro
de Jardim São Paulo, no Recife.
A cocaína estava em dois
cadernos enviados em uma

caixa, via Sedex de Foz do
-

Iguaçu, no Paraná. Irmã de
Fábio José dos Santos, de 25
anos, preso no Presídio Aníbal
Bruno, no Recife, acusado de
assalto, Maria José disse'
desconhecer o conteúdo da

·

encomenda que estava em seu

nome. Segundo ela, o irmão a

orientou, por telefone, a pegar o
pacote, Ela esperaria outra .

ligação Indicando a quam
. entregar. .

Guido Mantega diz que previsão
de crescimento não será alterada

•

Mantega mantém projeção de crescimento de 4,5%
A decisão da Bolívia de nacionalizar a produção de petróleo e derivados foi uma "surpresa" dentro do
cenário econômico para este ano, acmltíu o ministro da Fazenda, Guido Mantega, em entrevista à Agência

.

Estado. "Assustou um pouco", admitiu, No entanto, a medida não deverá interferir na perspectiva de
crescimento da economia em 2006, que é de 4% a 4 5%, avalióu o ministro. Ele acha que os reflexos sobre a

economia serão pequenos porque o abastecimento não será prejudicado, corsorme'bompromísso já
assumido pelo governo boliviano,

.

Além disso, não deverá haver aumentos exagerados no preço, Caso a Bolívia insista em um aumento
exorbitante, o Brasil poderá levar a questão à Justiça de Nova York, "A Bolívia tem soberania para se

apropriar do uso do solo - o Brasil já fez isso, outros países já fizeram - mas para o fornecimento de gás
existe um contrato regido por leis internacionais que tem inclusive um tribunal de arbitragem, que é Nova

York", informou o ministro, "Então, poderá haver discussão de preços,"
Para o ministro, o·episódio serviu como um alerta para a necessidade de o Brasil buscar a auto-suficiência
em gás, a exemplo do que ocorreu com o petróleo. "Como já descobrimos reservas no litoral de São Paulo,
em algum tempo nós também poderemos ter uma autonomia sobre isso, como já conseguimos em relação
ao petróleo", disse.

.

Lei destina 15% das vagas nas faculdades para bolsas
BRASÍLIA, A Comissão de

Educação do Senado aprovou um
projeto de lei que obriga as

faculdades privadas a reservar 15%
das suas vagas, em cada curso, para
bolsas de estudo com abatimentos

. entre 50% e 80% no valor das
mensalidades.O projeto, que prevê

. os descontos para jovens de
famílias com renda per capita de
até um salário mínimo e meio, foi
votado em caráter terminativo e

deverá seguir diretamente para a

Câmara.
Um projeto pode ser votado

� "

em carater termmativo nas

comissões quando se trata de um
assunto específico do colegiado. Se
aprovado, não precisa passar por

votação em plenário na Casa em
.

que foi votado. A pedido dos

parlamentares, porém, a proposta
pode seguir a tramitação normal.

O texto aprovado prevê que
as instituições selecionem, entre
os jovens aprovados em cada
vestibular, aqueles que se

encaixem no perfil descrito pela
lei. Desses, um terço • os mais

pobres. receberiambolsas de 800/0.
Os outros dois terços teriam
direito aos descontos de 50%.

Uniadas elMl1dM adicionadas

'- '

na comissao permite que as

instituições incluam, na reserva de
15 % das vagas, as bolsas já

. concedidas em outros programas,
como Universidade para Todos'

(ProUni) ou bolsas próprias. "Se a

faculdade não tem nenhum tipo
de bolsa, aí terá de cumprir", diz
o senador Paulo Paim (PT-RS),
o autor da proposta ..

'.
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• BREVES
A

NA NOVA ZELANDIA

.... Alerta
o Serviço Nacional de
Meteorologia dos Estados Unidos
alertou ontem para o risco de
tsunami em FIJI e na Nova

'

ZelAndla depois que um tremor
de 8,1 graus na escala Richter
atingiu Tonga.Tonga • um

arquipélago localizado no oceano

Pacffico, ao leste da Austrália e a

cerca de 1.800 k,m ao norte da
Nova Zelândia· concentra cerca

de 110 mil habitantes.

Segundo o USGS, o alerta vale
também para as outras áreas do
Pacífico, com exceção do Alasca
e dos Estados de Washington.
Oregon e Califómia (EUA) e

Colúmbia Britânica

-

NO PAQUISTAO
, .... Assassinato
Uma paquistanesa decapitou seu

marido, estraçalhou o corpo dele
e jogou os pedaços no esgoto,
informou a polícia ontem.

Majeeda Khatoon matou seu

marido, um bem-sucedido
empreiteiro, enquanto ele
dormia, e cortou seu corpo em

sete pedaços com a ajuda de
dois parentes em Gulshan-e
Hadeed, uma cidade nos

subúrbios de Karachi. Ela disse
que seu marido, que tinha 55
anos, havia casado com outras
mulheres e exibia publicamente
sua infidelidade, mas passou dos
limites quando anunciou seus

planos de se casar com uma

quarta mulher. O islamismo
permite que os homens se

casem com até quatro mulheres.

J

• O CORREIO DO POVO
,

•

TRAGÉDIA: CORPOS SÃO PROCURADOS Resolução
contra Irã é

entregue à ONU
••

• IRA • Países ocidental!
apresentaram ontem uma
nova resolu;io ao Conselho
de Segurança (CS) da ONU
(Organização das Nações
Unidas) a fim de forçar o Irã a

parar imediatamente seu.
processo de enriquecimento,
de urânio, mesmo sem espe
cificar sanções. O anúnciofoi
feito apesar das objeções apre.
sentadas por Rússia e China.

Embaixadores da França e

dos Estados Unidos disseram
esperar que oCS daONU adote
resoluções contra o Irã antes da
assembléia deministros prevista
para a próxima segunda-feira (8)
emNova York.

A decisão foi tomada após
o Irã se negar a interrompera
enriquecimento de urânio no

último dia 28, prazo final [de
30 dias] dado ao governo
iraniano pela ONU.

"Ainda estamos finalizan-
•

do os detalhes do texto, mas

nosso objetivo permanece
,

inalterado: por em funciona,
mento o requerimento apre
sentado ao Irã no comunicado
do CS da,ONU de 29 de março
[que dava 30 dias para o país
abandonar suas 'atividades
nucleares]", disse o porta-voz
da missão britânica, Justin
McKenzie.

demais cadáveres por causa do
impacto do avião na água.
O avião ficou partido em

pedaços e os destroços e

pertences dos passageiros
estavam espalhados por um

raio de 1,5 quilômetro em

torno do local da queda.Os
presidentes da Rússia,
Vladimir Putin, e da Armênia,
Robert Kocharian, declararam'
a sexta-feira dia de luto
nacional nos dois países.De
acordo com a companhia
aérea, 26 russos, um ucraniano

e um georgiano estavam a

bordo da aeronave. Os demais

ocupantes do aparelho eram

AGÊNCIA ESTADO não foi determinada e

mergulhadores estavam em

busca de mais corpos e das

caixas-pretas. No local da

queda, a seis quilômetros da

praia, as águas são profundas e

o mar é revolto, o que dificulta
as operações. Não há espe

rança de que sobreviventes

sejam encontrados.

Nataliya Vishnyakova,
uma porta-voz da pro

curadoria-geral, descartou a

possibilidade de ato

extremista e outras auto

ridades sugeriam o mau tempo
e uma eventual falha do piloto

� A causa do acidente ainda não foi determinada,
mas no momento da queda, o avião passava por uma
forte tempestade e certamente tinha baixa visibilidade

ARMÊNIA - Uma das mais

concorridas estâncias

turísticas da Rússia estava em

luto ontem enquanto barcos

chegavam ao porto de Sochi

transportando de stroços :e

corpos de parte das 113

pessoas mortas na queda de
um avião de uma companhia
aérea armênia no Mar Negro.
Desconsolados, familiares dos

,

nada até agora", dizia um

armênio desesperado que
identificou-se como Zaghar,
um empresário de 49 anos que
convidara o pai e a mãe e para

passar as férias com ele em

Sochi."Fui eu que os convidei.
Fui eu que enviei o dinheiro

para pagar as passagens para

que eles passass�m as férias

comigo e olhe o que acon

teceu", dizia o desesperado
Zaghar.

O avião caiu por volta das
2h15 da madrugada de ontem
em meio a uma forte tem

pestade e num momento de
baixa visibilidade quando se

aproximava do aeroporto de

Adler, 20 quilômetros ao sul
de Sochi uma cidade litorânea
da qual é possível avistar
montanhas cobertas pela
neve.A causa da queda ainda

, /,

como as causas mats provavelS
da queda.A aeronave

acidentada era operada pela
Armavia, maior companhia
aérea da Armênia. Até a noite

de ontem, 4'7 corpos haviam
sido-levados até o porto e

enviados a duas morgues para

identificaçãoO ministro russo

dos Transportes, Igor Levitin,
comentou que o corpo de uma

criança foi o único iden
tificado até o momento e que
seria difícil identificar os

, A '

passageiros - armemos em sua

maioria - do AirbuR A-320

protagonizavam vigílias no

aeroporto de Sochi e nas

morgues da cidade. Eles liam
as listas de passageiros e

esperavam por qualquer
palavra dos médicos legistas
sobre a eventual identíficação
dos cadáveres de seus entes

queridos. '

"Diga-me alguma coisa.

Qualquer coisa. Eu não sei de

A '

armemos.

As Linhas Aéreas da
Armênia desmentiram on

tem que o acidente tenha
sido provocado por falhas

técnicas, como afirmaram
analistas russos. "O avião
estava em um estado técnico

ideal e tinha uma tripulação
experiente", disse à agência
russa Itar-Tass o subdiretor da

companhia aérea, Andrei
Agadshan.
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