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7 I CRAQUE CÃO

Pastor alemão participa
de treino com a

Malwee e mostra

habilidade
o

as

Lobo está

acostumado com a

bola desde pequeno.

O auxiliar técnico

, da Malwee, Marcos
Moraes, comprova a

tese de que o cachorro

adquire a personalidade
do dono. Mesmo com a

quadra escorregadia, o
pastor alemão deu

trabalho na roda de
,

"'lilt", '�� \�. bobinho que

participou com o

juvenil e já pode ser

considerado o mascote

da equipe jaraguaense.
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19 anos tfe pri'sao por assassínato
Prefeitos da região não cheqam
a acordo sobre aterro sanitário

6 I CUIDADO: PAIS DEVEM IMPOR LIMITES NO USO DA REDE

Cresce pedofilia na Internet
Pesquisa realizada pelo O Correio do Povo mostra que os

chat's são um verdadeiro chamariz para os pedófílos.
Identificado como uma menina de 13 anos de Jaraguá do
Sul, repórter do jornal entrou numa sala de bate-papo e

logo foi assediado por homens com idade entre 20 a 40
anos. O Brasil ocupa o primeiro lugar no rankingmundial
da pedofilia pela Internet. Trabalho do grupo Censura

aponta para a existência de 6,2 mil sites comerciais
destinados a este público em todo o mundo. Mais de sete

milhões de crianças são vítimas. Impor limites e estar

atento ao comportamento dos filhos na rede pode ser

umamaneira de garantir a segurança.

5 I GREVE: ALUNOS PARTICIPARAM DE PASSEATA

Mais um dia de manifestação dos professores do. Estado

3 I INVESTIGAÇÃO
Pedro Garcia é escolhido para
presidir Comissão de Inquérito

Embora a categoria não tenha aderido à
.

greve geral proposta 'pelo sindicato na

microrregião, os professores estão

intensificando as manífestações. Na manhã
de ontem, cerca de 50 alunos do Abdon
Batista resolveram se juntar aos professores
em greve e pediram melhorias na educação
pública estadual. Hoje, representantes da
Lauro Zimmermann (Guaramirim)
realizam uma passeata pelas ruas do
município. Algumas escolas deflagraram a:

Operação Tartaruga e diminuíram a

duração das aulas por tempo
indeterminado.

28 I ENTREVISTA

Professora boliviana fala sobre

desintegração dos países Latinos
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• EDITORIAL
•

Como resultado do processo
de nacionalização do gás natural
boliviano determinado pelo
cocalero Evo Morales, guindado
ao poder com ajuda financeira do
venezuelanoHugo Chavez e com
apoio político do brasileiro Luiz

[nácio Lula da Silva, pode-se dizer
:que o Brasil está de joelhos.
,

[Inclusive o presidente. A
I

IPetrobrás não pode sair da Bolívia
porque se obriga a preservar o

I
i � Do ridículo rompante verbal num

/primeiro momento à rendição incondicional, /

i não foi preciso mais que um.dia

primeiro momento, quando
anunciou 'a suspensão dos
investimentos da estatal naquele
país, à rendição incondicional não
foi precisomais que um dia. Ouviu
deMorales o que tinha de ouvir: a

nacionalização do gás é uma

decisão soberana e a Bolívia não

pretende negociar nada neste

sentido. Em menos de 24 horas,
Lula deu uma guinada de 3600 no
discurso original da véspera. A

Petrobrás vai continuar

investindo em terras bolivianas.
Mas, de novo, tentou impor
condições em acordos. Deve sofrer
com problemas de audição. No
minuto seguinte, deitou a falação
que tem caracterizado seu

" 6J1
governo- vamos ver corno

contribuir com a Bolívia para
melhorar a qualidade de vida de
sua gente"! disse, em mais um

arroubo próprio de governantes
populistas que se sustentam com

•

abastecimento brasileiro. De lá

I vemmetade do gás consumido no

/país. E, por sorte, a Bolívia

: também não tem para quem

Ivender o produto. Não fosse
i apenas por tal circunstância, já
.

estaríamos pagando preço bem
: mais alto que aquele que nos
,

,
'

I

•

Marcha da
insensatez

<'

o governador
licenciado
Luiz Henrique

escreve aos

sábados

Assuntos não faltariam para

preencher este espaço dominical.
Poderia comentar os 61 anos

do fim da II Guerra Mundial,
lamentar os 206 anos damorte do

compositor italiano Puccini,
comemorar os 173 anos do
nascimento do músico 'alemão

Brahms, festejar os 166 anos do
nascimento do músico russo

Tchaikovski ou, ainda, no mesmo
grau de importância, saudar os 64
anos bem vividos do poeta,

! ensaísta, acadêmico, vice-
I prefeito, juiz federal e advogado
militante 'Péricles Luiz de

,

i Medeiros Prade, timboense da
melhor qualidade humana,
intelectual, política e profissional.

: Mas, como diria o velho
I Camões," cessa tudo quanto a

,

: musa antiga canta, quando um
L..

valor mais alto se alevanta".
O que está acontecendo com

a nossa América Latina? Que
desarranjo em série é esse que nos

acomete de repente? Que
conjunção astral é essa que, em tão

curto espaço de tempo, logrou
desandar a penosa construção de
uma unidade que vinha, sendo
urdida há décadas?

Atônitos, estamos assistindo,
, nas últimas semanas, à mais grave

,

'e profunda desintegração das

relações diplomáticas desta porção
aoSul do Equador. Um verdadeiro

pandemônio político, chegando às

raias da descompostura, no caso de
Chavez X Alan Garcia/Alejandro
Toledo, aos píncaros da expro

priação rnilitarizada, no caso Eva
MoralesX Petrobras, até o anúncio
da intenção uruguaia de abando
nar o Mercosul, verbalizada pelo
próprio presidente Tabaré
Vázquez, emWashington, abrindo
o primeiro rombo no Mercosul.

O Brasil, que sempremanteve
o protagonismo geopolítico na

região, assiste embasbacado a essa

marcha da isensatez dos seus

vizinhos, caminhando, celere
mente, para o isolamento em

relação aos demais países na região.
Colômbia, Chile e Uruguai

definiram-se pela Alca, contra a

qual se' insurge a nova orientação
do ItamaratyA Venezuela, com
seus petrodólares a tiracolo, atua
para cooptar parceiros em tomo

da sua Alba (já tem mais dinheiro
investido ou emprestado aos ar

gentinos do que oFMI) e, no início
da semana, emCuba, Chávez,Mo
rales e Fidel assinaram o Tratado
de Comércio do Povo, implodindo
aComunidade Sul-Americana de

Nações, lançada pelo Itamaraty em
dezembro de 2004.

discursos eivados de apelos e

propostas mirabolantes, quando
não demagógicas pela inconsis

tência, e que os mais humildes
tupiniquins, infelizmente, enxer
gam como, um estender de mãos

caridoso. Como que gestor de uma
•

apoteose do constrangimento a

que expôs o país em poucas horas,
o presidente conseguiu atingir as

raias do ridículo ao dizer que não
•

enxerga neste episódio uma

aliança entre Chaves e Morales.
Poderia ter nos poupado disso

. ". "

porque ignorancia e menosprezo a

inteligência alheia tem limites O
boliviano tinha como carro-chefe
da campanha eleitoral a

nacionalização de empresas

estrangeiras que exploram áreas de
hidrocarbonetos. O presidente
brasileiro que o apoiou na eleição
tinha a exata noção do que poderia
acontecer. Mas preferiu continuar
fingindo ser um líder emergente
na América Latina. Agora, o

presidente agachado já sabe quem,
de fato, manda por aqui. Os

petistas, particularrnente, devem
estar mais vermelhos que a cor da
bandeira do partido.

O Brasil, que nem aceita aAlca
nem se submete à cooptação da
Alba, equilibra-se nesse limbo e

fica menor e mais fraco com o

desmanche do Mercosul.
Para quem conhece a História

e respeita as suas lições, fica claro
como a luz do dia que o surgimento
na região de lideranças imprevisí
veis e voluntariosas, como Chavez,
Kirchner e Morales, é uma receita
infalível para instabilidades crescen-

, .

tes nos proximos anos ... ou meses.

Quem não a conhece e não a

respeita, deveria ouvir o que alguns
mestres já disseram sobre a

importância da História.
Cícero: "lgnararo que aconteceu

antes de termos nascido equivale a

sermos sempre criaru_;;as"; "Se a história
se repete éporque suas lições nãofe ram
aproveitadas". Aldous Huxley:
"Talvezamaior lição da história seja a
de que ninguém aprendeu as lições da
história". Darwin: "A história se

repete. Esse éum dos erros dahistória".

Byron: "Omellwrprofeta do futuro
é o passado". George Santayana:
"Aqueles quenão conseguem aprender
com os erros do passado estão

condenados a repeti-los".
Pobre América Latina! Parece

estar entrando em um novo ciclo
de turbulências,' golpes e

sofrimento para seus povos.

, '
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Patrocínio esportivo,
Hoje existe uma relação de inter

dependência entre os esportes profis
sionais e os grandes patrocinadores. Essa

relação tende a crescer nos próximos anos. '

Contudo, ela sofrerá mudanças signi
ficativas, seja junto às entidades esportivas,
seja entre os patrocinadores e anun

ciantes.O patrocinador esportivo e o

anunciante buscam resultados. Isso é claro
como água. Para perseguir esse resultado,
a mídia é o caminho natural. Ou seja, se
não houver impacto, audiência, canais e

público sintonizado no evento não há

porque investir no esporte. Até aí todo
mundo já sabia. Mas o que muitos não

sabem é que a mídia está sofrendo e vai

sofrer alterações importantes nos
, .

próximos anos.

A mídia esportiva tradicional, baseada
principalmente na TV aberta, está em

cheque. Os profissionais de mídia sabem

que a efetividade da TV aberta cai a cada
dia (não é por nada que na semana de
Carnaval os jornais trouxeram um

anúncio das grandes redes dizendo que a

TV aberta ainda está aí - tiveram que
anunciar no jornal porque os mídias das

agências não vêem TV aberta). Além das

transformações da mídia, cresce o

patrulhamento sobre os segmentos de
anunciantes que podem ou não associar

suas marcas à imagem do esporte.
Essas novas tendências devem colocar

clubes, entidades esportivas e estrelas do

esporte em alerta. Primeiro porque eles
,

têm que saber aproveitar e distinguir os

caminhos a serem seguidos e estar aptos a

trilhá-los. Em segundo lugar, é preciso ser

rápido na percepção de quem serão os

anunciantes do futuro e estar preparados
para' perder alguns dos grandes
patrocinadores da atualidade.

Com a queda da importância da TV
aberta haverá a ascensão, num primeiro
momento (como já ocorre nos paises mais
ricos), da TV a cabo. No futuro próximo
a maioria dos torneios esportivos deixará
de ser exibido em canal aberto para ser

transmitido apenas em canal a cabo ou no
sistema pay-per-view. Num segundo
momento, dois novos processos ocorrerão:
a capacidade de supressão de intervalos
comerciais da TV digital e a crescente

importância e capacidade técnica da
internet e da telefonia celular. Dentro de

poucos anos essas modalidades de mídia
deverão competir pelos direitos de
transmissão esportiva no mesmo nível da
TV de hoje. A Rede Globo, detentora dos
direitos de transmissão do mais

importante evento esportivo brasileiro -

o Campeonato Nacional de Futebol - já
sabe disso há anos e tratou de garantir, no
mesmo contrato de TV, os direitos para,
internet e telefonia celular. O torcedor
poderá optar por receber todos os gols do
seu time favorito em seu celular assim que
eles forem marcados, por exemplo. Claro
-, .

que esta açao tera custo e anunciantes,
anunciantes esses que outrora estavam na

TV aberta e no rádio.
•

A outra transformação é a capacidade

,de grupos de influir sobre os negócios dos
outros sem saber de onde virá o dinheiro'
para pagar as contas. Ou seja, aqueles que�
vivem inventando que este ou aquele.·

•
•

produto pode ou não estar presente na TV,
no esporte ou sabe-se lá onde mais.',)

.

Primeiro baniram a publicidade de bebidas'
alcoólicas e cigarros nos eventos esportivos,t
(neste caso acho que todos concordam). L
Mas o que virá no futuro? Os próximos alU
terem sua vida dificultada serão as redesf

•

de fast-food (a patrulha da comida saudáveiS
diz que MacDonalds é incompatível com o

esporte). Depois, os refrigerantes e as

cervejas. Isso não é hipótese, é fato. Depois,
sabe-se lá quem mais. Essas políticas vão,

,

suprimir centenas de milhões de dólares'
d d

.

fl 'b
. li

o merca o esportivo, com re exo o VlO

na qualidade do esporte como um todo e�
,

dos eventos em particular. I
A interdependência entre o esporte e!

I

os anunciantes ou patrocinadores não

ocorre por filantropia desses últimos em�
relação ao primeiro. As marcas estão.

presentes nos estádios, nas quadras ou nasi
camisas dos atletas por várias razões; sejam'
elas a capacidade dos esportes de agregar

público, seja pela imagem de saúde e

juventude encarnadas pelos atletas. Nada
I

é gratuito no mundo dos esportes. Já o
esporte de nível praticamente depende dos,
anunciantes e patrocinadores porque"
atingiram tal grau de complexidade que os

recursos recebidos dessas rubricas sâo

fundamentais p ar a o orçamento de
I

'

qua quer instituição. •

O trabalho técnico e voltado para
resultados é a única linguagem que. o,
mercado entende. A relação entre clube e'

.

( I'
f'

anunciante o exemp o mais comum entre

nós) não é mais de amigos, mas deve ser

tratada como a de um anunciante com um
i

jornal: fria e profissional. Assim comoi
devem ser todos os outros meios que o

clube ou entidade constrói para angariarl
recursos. A NBA está inaugurando em

Nova York esta semana uma loja para
vender roupas de sua griffe. Os blazers cujo]
preço oscilam entre 300' e 600 dólares e ai

griffe fazem parte de uma estratégia que:
acaba, junto com dezenas de outras açõesl
arrecadando bilhões de dólares todos os

anos para a entidade que comanda 01

basquete nos EUA. Não é pot acaso que a}

liga de basquete (terceiro esporte em

importância no país) arrecada mais do que)
a liga de baseball (segundo esporte mais'

importante nos EUA).
Finalmente, é preciso estar atento para

as transformações que estão ocorrendo e'

vão ocorrer num futuro próximo a fim d�
não vender direitos que hoje parecem
insignificantes, mas que serãd

•

fundamentais logo em seguida. Assim
como adaptar, criar e desenvolver novas
fórmulas para cada esporte, cada

,

competição de modo a não depender de
fontes que se esgotam rapidamente. "

•

I querem impor, certamente por
: conta das bobagens já ditas pelo
•

: presidente eleito em 2002 desde
, .

: omomento em que a crise eclodiu.
,

; Do ridículo rompante verbal num
I

.

I

I. FRASE
I
Ir-------------------------------------------�--------------------------------�
,
,

"A partir de 15 de maio, com a convocação, serei mais cobrado que ele,
tenho certeza. Vão esquecer um pouquinho o presidente".

• Do técnico da seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira, prevendo melhores dias para o presidente Lula
com a proximidade da Copa da Alemanha

Wesley Cardia é consultor de' marketing;
especialista em marketing esportivo e autor
do livro 'Marketing e Patrocínio Esportivo' ,
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ISS: SITUAÇÃO PREDOMINA NO COMANDO DA CEI

CELSO MACHADO

� Participação
de vereadora sem

partido ainda

é polêmica

o

}ARAGUÁ 00 SUL- 'O vereador

Pedro Garcia (PMDB), que já
haviavotado contra a proposta de

investigação de denúncia sobre

suposto favorecimento à empresa

Canarinho no pagamento de

dívida de ISS (Imposto Sobre

Serviços) no valor de R$ 194

mil.vai presidir a CEI (Comissão
Especial de Inquérito) criada na

Câmara para apurar a veracidade

dos fatos. A escolha se deu pelo
voto dos cinco titulares da

comissão, que também

escolheram como relator o líder

do governo, Ronaldo Raulino

(PL) .. Eugênio Garcia (PSDB),
Rudolfo Gesser (PP) e Jaime
Negherbon (PT) completam a

comissão.Os vereadoresTerrys da
Silva (PTB) eDieterJanssen serão

suplentes. 'Entretanto, a

anunciada participação da
vereadora Maristela Menel (sem
partido) na CEI voltou a ser

questionada por vereadores da

es
. li
10
li

e_

L
e
(

o

e

a

o

o
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base de apoio do prefeito. Por não
estar filiada a partido político,
entendem que ela estaria

impedida de figurar comomembro
da comissão, embora o Regimento
Interno do Legislativo seja omisso
quanto a isso. O questionamento
vem sendo feito com mais ênfase

pelo vereador Ronaldo Raulino.
A polêmica acabou por trancar a

pauta de votações da sessão de

quinta-feira à noite. Isso porque o
vereadorEugênioGarcia (PSDB),
um dos que subscreveram o

requerimento que desaguou na

criação daCEI, pediu vistas a todos
os projetos que estavam na ordem

do dia para votação e que tinham

a assinatura da vereadora

Marístela em pareceres da
,

Comissão de Justiça e Redação
Final. O tucano cobrou uma

posição definitiva da mesa

diretora do Legislativo sobre a

questão. "O consultor (jurídico, da
Câmara), diz que não pode. O
Regimento Interno não proíbe.
Então, acho que temos de chegar
a uma conclusão", reclamou

Eugênio.O vereador entende que
se vereadores sem partido não

podem integrar comissões do

gênero, então também estariam

impedidos de participar das

comissões internas permanentes

Issem vai contratar médicos

para criar junta de perícias

Peemedebista Pedro Garcia vai

presidir apuração de denúncia

}ARAGUÁ DO SUL- O

presidente do Issem (Instituto
de Seguridade dos Servidores

Municipais) Walter Falcone

(PPS), atendendo convite

formulado pelo vereador

Eugênio Garcia (PSDB) foi à
Câmara na quinta-feira à noite

explicar projeto de lei que visa

contratar quatro médicos para
trabalharem 20 horas semanais

naquela instituição. O
procedimento também visa

regularizar a concessão de
� benefícios aos servidores

municipais. E, ainda, outro
projeto de lei com a mesma

finalidade autorizando o Issem
a Contratar o mesmo número de
profissionais em caráter até que
os efetivos sejam contratados
através de concurso público.
São três profissionais para
perícias e um auditor. Segundo
Falcone, é preciso que Q

instituto tenha sua própria
junta médica. Hoje, todo o

trabalho é feito por junta da
própria Prefeitura, que paga
apenas pelos primeiros 15 dias
de afastamento do servidor.
"Havendo necessidade de
período maior para tratamento
inédico, cabe ao Issem prover.
Entretanto, existem conflitos
de ordem legal com o estatuto

�

do servidor 'e isso precisa ser

'. resolvido", alegou Falcone,

acrescentando que amudança já
deveria estar sendo

operacionalizada desde janeiro
deste ano. Ele próprio, inclusive,
faz hoje o papel de auditor das

perícias médicas. Segundo
afirmou, a pedido do próprio
prefeito Moacir Bertoldi (PL)
até que se constitua o quadro
efetivo de médicos. "Não é a

minha função. Também havia
casos de aposentadorias
irregulares. A lei refere-se a

servidores do Issem e hoje não
\

são (membros da junta da

Prefeitura)". Em resposta a

indagações feitas pelos
vereadores Carione Pavanello

(PFL) e Dieter Janssen (PP),
Falcone admitiu que o Issem terá

dificuldades para contratar

médicos da cidade por 20 horas

semanais para este serviço e,

muitos mais, para 10 horas
semanais com chegou a ser

sugerido como forma de se reduzir

custos até o quadro de efetivos seja
consolidado. Ainda em reposta a

uma indagação de Pavanello,
sobre critério para contratação
temporária dos médicos que irão

compor a junta do Issem, Falcone

garantiu que não haverá privi
légio para profissionais locais.
"Qualquer um que preencha os

requisitos poderá se habilitar a

uma das vagas", respondeu o

presidente do instituto.

Pedro Garcia votou contra a proposta de investigação da denúncia

do Legislativo, enquadrando
também os vereadores Afonso
Piazera Neto e Jurandir Michels,
que da mesma forma não estão

filiados a partidos políticos. O
presidente da Câmara, Carione
Pavanello (PFL), que retornou de

período de férias de trinta dias,
acatou o pedido de vistas

solicitado pelo colega tucano,mas
opinou que os vereadores "estão

perdendo tempo com picuinhas
políticas". Pavanello acha que

toda a polêmica desde a

apresentação da denúncia feita

pelo secretário geral do PSB,
Emerson Gonçalves, é fruto do
clima de ano eleitoral. E anunciou

que pretendia, ontem mesmo,

consultar a assessoria jurídica do

Legislative para ter uma definição
final sobre o assunto. De acordo

com o vereador Pedro Garcia, a

próxima atividade da CEI será

montar um cronograma de

trabalho. A proposta é reunir a,

comissão três vezes por semana e

concluir os trabalhos em 60 dias.

Quem abraçou as oligarquias
foi LHS, diz deputado petista

}ARAGUÁ DO SUL- Na

passagem por Jaraguá do Sul na
última quinta-feira em

campanha à reeleição, o

governador licenciado Luiz

Henrique da Silveira (PMDB)
praticamente descartou uma

nova aproximação com o PT;
como ocorreu no segundo turno
das eleições de 2002. Naquele
ano, LHS disputou com

Esperidião Amin (PP), livrando
vantagem de quase 500 mil

votos que o então governador
tinha sobre ele. "Eles (o PT)
foram para o outro lado do rio",
disse, referindo-se à decisão do
diretório estadual petista de

romper a aliança com o governo

do PMDB depois de um ano de

apoio sustentado na

Assembléia Legislativa. À
época, inclusive, o PT, em
manobras coordenadas porLuiz

Henrique e com apoio explícito
de parte da bancada do PFL,
chegou à presidência daquele
poder com o então deputado
VolneiMorastoni, hoje prefeito
de Itajai, Ontem, o deputado
petista Dionei Walter da Silva

lembrou que o seu partido foi
decisivo para a vitória de LHS.

"Naquele ano, decidimos apóia
lo no segundo turno porque ele

, tinha uma proposta cl�ra de
combate às oligarquias, da
mesma forma que oPT",

lembrou Dionei, "Mas quem

acabou se abraçando com as

oligarquias foi ele", disparou o

deputado, em referência ao desejo
manifesto de Luiz Henrique em

ter em sua chapa majoritária o

PFL do senador Jorge Konder

Bornhausen, o PSDB, cujo partido
ocupa secretarias centrais e de

desenvolvimento regional no
governo do Estado e até mesmo o

PP de Esperidião Arnín, embora
o ex-governador já tenha dito,
repetidas vezes, que a única

aliança já descartada pelo seu

partido seria com o PMDB. "Por

certo - emendou o deputado
acreditando-se que a disputa não
se resolveráno primeiro turno, no

segundo, onde estiverem o PFL,
PMDB e PSDB eu estarei do outro
lado". Embora as costuras

políticas para definir as chapas
majoritárias ainda estejam em

andamento, devendo serem

definidas até o prazo final

estabelecido pela justiça eleitoral
para registro obrigatório e,

também, na dependência de
I

composições em âmbito nacional

rumo a Presidência da República,
o Estado já tem cinco pré
candidatos a governador decla
rados: Luiz Henrique (PMDB) ,

que vai à reeleição, Esperidião
Amin (PP), José Fritsch (PT),
Leonel Pavan (PSDB) e

Raimundo Colombo (PFL).

• MOSAICO politica@jornalcorreiodopovo,com,br

Guerra de números
Em seu segundo governo, Esperidião Amin (PP) pagou, entre

1999 e 2002, 48 salários, quatro décimos terceiros, mais 20%

de reajuste salarial, além de três salários atrasados deixados pela
peemedebista Paulo Afonso Evangelista Vieira (PMDB). Resposta
do deputado Antônio Carlos Vieira (PP) ao colega Ronaldo,
Benedet (PMDB), para quem o governo atual está enchendo de �
dinheiro os bolsos dos servidores públicos estaduais, em

1referência a aumentos já concedidos à categoria. Vieira, à época,
era secretário da Fazenda. Em ano eleitoral, como se diz no

'

popular, "o pau pega e não alivia".

Manifesto Pergunta
A Associação dos Engenheiros e Com base em que lei ou

1
Arquitetos marcou para dia 1 O jurisprudência qualquer a
próximo reunião destinada a assessoria jurídica da 1

discutir as propostas de Câmara de Jaraguá se

alterações do sistema viário de valeu para decidir que
Jaraguá do Sul já anunciadas vereador sem partido
pela Prefeitura. As mudanças está legalmente impedido
fazem parte do projeto de participar de

Transjaraguá, que vai integrar o comissões de
sistema de transporte coletivo investigações? O próprio
entre bairros. A Aejajs vai se Regimento Interno é

posicionar sobre o assunto. omisso. É mais que hora
do tal parecer ser lido em

Homenaqem plenário, sob pena de

Além do Dia da Bandeira, em suspeita de ingerência

Santa Catarina o 19 de novembro
indevida.:

,pas�Jl a ser, também, Dia do
No fornoTaxista, se é que a maioria, na

condição de empregados, tenham Pelo visto, a pizza da CEI

alguma razão para comemorar. criada para averiguar
Projeto de lei do deputado Reno denúncia de supostas
Caramori (PP), aprovado pela irregularidades cometidas '

Assembléia Legislativa, já foi ' pelo Executivo na

sancionado pelo uovernacos , execução da lei de dação,
que permite ao município

Entregue receber bens móvels e

A maior' obra realizada cOm
imóveis em pagamento

recursos do Fundo Social em '

• de tributos, já esta

Blumenau foi maugurada ontem.
assando. E em fogo

É o Centro de Exposições do brando, que é para dar

Parque Vila Germânica, a antiga aquela textura bem

Proeb, onde acontece a
crocante. Quem viver,

, Oktoberfest. Teve R$ 8 milhões
verá.

do Estado, R$ 6 milhões do

município e R$ 320 mil de Pois é
empresários para o projeto. É Na esteira de aumentos,'
maior centro de eventos do Sul prefeito Moacir Bertoldi
do Brasil. (PL) tende a decretar

Arena
majoração de 5% nas

passagens de ônibus

Dos R$ 12 milhões orçados para urbanos. Antes, já tinha

a arena multiUso de Jaraguá, R$ caneteado 20% na tarifa

9 estão efetivamente garantidos. de, água do Samae e

Na quinta-feira, Prefeitura, SDR outros 6,.5% no IPTU. Para

e Badesc assinaram contrato os servidores municipais,
de empréstimo de R$ 4 que também pagam

mühões.Outros R$ 5 milhões impostos e ônibus,
vieram do Fundo Social. E R$ 1 ofereceu 4,25% de

milhão deverá resultar de reajuste salarial. Este não

sobras orçamentárias da vai nem poder pensar em
Câmara de Vereadores. O reeleição.
restante a FME tenta levantar

com empresários. Bafafá

Retirado
Deu rolo na diretoria da

Arsepum, a entidade
Sabe-se lá porque, o prefeito recreativa dos servidores

Moacir Bertoldi (PL) pediu de da Prefeitura de Jaraguá
volta projeto de lei que institui a do Sul. Presidente
comenda "Coronel Emílio Carlos afastado é alvo de

Jourdan", a ser concedida a investigações. Por

pessoas que, comprovadamente, enquanto. uma espécie de

já prestaram relevantes serviços junta governativa vai
à comunidade. O projeto estava comandar as ações, até

na Câmara de Vereadores desde que as suspeitas
o mês de março. confirmem ou não.

-�

ê merece MAIS comodidade
amentoortodôntico, todosos
ealizados aqui mesmo na

instalações, que além de

lizadas, no centro da cidade. I

OrtoMdis I
CLINICA DE ORTODONTIA I

"
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A expectativa dos empresários de Guaramirim é que com a

nomeação do novo secretário de Desenvolvimento Econômico,
o projeto do loteamento industrial seja retomado a todo vapor.
Reivindicação justa. A área foi adquirida há quatro anos pela
Prefeitura a um custo de R$ 300 mil, mas continua sem utilização,
devido a embargos da Fatma por conta da legislação ambiental.
Essa, pelo menos, é a explicação dada pela administração.

Carta branca Repasses 1
Sobre a nomeação do novo Além do repasse de R$ 50 mil,
titular para a pasta, o prefeito aprovado na sessão de quinta-
Mário Sérgio Peixer (PFL) feira, a Câmara de Vereadores

-- disse ontem que não vai se também aprovou, ainda na

falar sobre o assunto semana passada, outros dois
enquanto o nome não for projetos do Executivo para
oficializado. O presidente do concessão de auxílio financeiro a

PP, vereador Luís Antônio entidades. Um no valor de R$ 15
Chiodini, indica o hoje mil para custeio de despesas,
controlador do município, também da Apae, e outro, no
Romeo Butschardt Júnior, que mesmo valor, para os Bombeiros

• foi assessor da Secretaria por Voluntários de Guaramirim. A
dois anos. Peixer informou diferença é que os dois repasses
que deve se reunir com o são com recursos do orçamento

II partido na próxima, semana do Legislativo.
para tratar do assunto. "Antes
disso não vou me pronunciar, Repasses 2
mas qualquer que seja o

Os vereadores de Guaramirim
nome que o PP indicar, vou

têm batido há muito tempo-acatar e respeitar", resumiu.
nessa tecla. Já se reuniram

Questão fechada algumas vezes com

representantes das entidades e

O PMOB da microrregião
•

da administração municipal. E

parece mesmo estar unido que para repassar verba do
em torno da candidatura do orçamento do Legislativo
presidente do diretório de precisa autorização do
Jaraguá do Sul, Canos Executivo, que deve enviar os
Chiodini, a deputado estadual. projetos. O presidente Marcos
•

"E definitivo", declarou o Mannes (PSDB) tem uma lista
•

presidente do diretório .de
.com diversas entidades que,'

Guaramirim, Rodolfo .Jann entende, merecem receber o

Neto, confirmando o.apoio. ," benefício, -jl:Jstamellte dIante ·das
antes anunciado. Já com dificuldades de receita. Resta
relação à disputa de vagas saber quem vai fiscalizar a

,

� I

para a CâmSlra Federal, disse utilização destes recursos ...

que parte dos peemedebistas
do município vai apoiar o já Corrigindodeputado federal AdelorI

,

O vereador Luiz Antônio ChiodiniI

'Vieira, outros o hoje deputadoI
•

não é presidente do PP de,

I estadual, Mauro Mariani.I

Guaramirim, ao contrário do <'
I"

I I ,

publicado ontem em reportaçemResponsabilidade 1 nesta página. O cargo é ocupado
� ,[

, A quem cabe a pelo empresário e ex-secretário
responsabilidade de viabilizar de Desenvolvimento Econômico,
recursos que garantam a

,

,

Maurici Zanghellini. Chiodini já
continuidade das atividades foi presidente do partido.
de uma instituição tão

-

importante como a Apae? A ,

Programa 1resposta pode não ser tão
simples, mas o A Aciag (Associação Comercial,
questionamento é pertinente Industrial e Agrícola de

,
, quando se trata da Guaramirim) e a Prefeitura

associação de Guaramirim. realizam na segunda-feira, a

Dizer que cabe a toda partir das 18 horas, no auditório

sociedade não resolve os da associação, reunião para

problemas enfrentados dia-a- apresentação do Programa de

dia pela diretoria para mantê- Desenvolvimento Econômico.
la em atividade. Eles têm de São convidadas todas as

se virar fazendo rifas, bailes, entidades representativas da

I
bingos e bazares para cobrir sociedade civil organizada, que
os gastos mensais; ainda receberão um questionário para,

,

levantamento do cenárioassim com caixa deficitário.
qualitativo do município.

Responsabilidade 2 •

Programa 2E é por causa da faita de apoio
financeiro que a Apae de O programa está sendo
Guaramirim não consegue implantado em Guaramirim em

concluir a obra de construção modelo semelhante ao do
•

, da nova sede, que começou município paranaense de
, há sete anos e está parada Maringá, com intercâmbioI
I desde novembro de 2003. A promovido através de missão,

I exceção é o Executivo, que empresarial. De um total de oito
I
I cedeu a estrutura onde hoje a etapas, Guaramirim alcançou aI
,

associação funciona, e quarta, concluindo o,

I
também contribui com levantamento do cenárioI ,

repasse mensal de R$ 8 mil. econômico do município. O
Agora, vai repassar R$ 50 mil objetivo é trabalhar e planejar o

• numa só tacada para as obras desenvolvimento da cidade para•

I

da nova sede, no Bairro Avaí, os próximos 20 anos através de
em terreno também doado ações que envolvam todas as

pela Prefeitura.
,

representações da sociedade,
I

, .....

O CORREIO DO POVO,

, ,

ARGUMENTO: AUMENTO SALARIAL SO SERA CONCEDIDO A PARTIR EM JULHO
•

•

, CAROLINA TOMASELLI

..... Assunto foi debatido
na sessão de quinta,
com a presença do
secretário de Finanças

GUARAMIRIM - O líder da
bancada do Pp, vereador
Alcibaldo Germann, defende
que os servidores públicos do
município recebam uma

, gratíficação a partir deste mês
até que seja consolidado o

reajuste salarial da categoria. Na
sessão de quinta-feira, o

assunto tomou corpo com a

presença do secretário de

Administração e Finanças,
Marcelo Deretti. Apesar de ter

sido convidado a falar sobre o

projeto que autoriza o

município a comprar prédio no
valor de R$ 430 mil, Deretti foi
mais questionado sobre o

aumento do salário do
funcionalismo público, além da .

proposta de reclassificação e

plano de cargos e salários .

Germann não falou em

valores, mas explicou que a

intenção é o benefício seja
concedido neste e no próximo
mês, já que a previsão de reajuste
salarial da administração é a

partir de julho. Diferente do

reajuste, avalia que a

.

gratificação vai onerar menos

os cofres públicos, já que não

será incluída na folha de

pagamento, com todos os seus

encargos. Ontem, o secretário
de Finanças reafirmou que o

reajuste está previsto para julho,
"com possibilidade de ser

junho". Também informou que
a administração municipal
prevê um aumento salarial
mínimo de 10%.

O vereador- também avalia
como, essencial a implantação
da reclassificação e de um plano
de cargos ,e salários para o

funcionalismo público do

município,' "que venha
embutido com um aumento

significativo de salário". Na

opinião dele, QS servidores

precisam ter "perspectivas"
com relação à profissão a qual
exercem. "Todos nos vereadores
e também a administração
pública estamos sensíveis a esta

antiga reivindicação",
comentou. , No mês passado, o
vice -prefeito José Joaquim
Fernandes (PP) informou sobre
a realização de um "esboço" de
projeto para reclassificação de

cargos e salários dos cerca de 600
servidores, no período em que

ocupou interinamente o cargo
de prefeito. Mas, segundo

--

Deretti, não há data para

implantação.

•

,

GUARAMIRlM -A Câmara de começou a ser construída em

Vereadores de Guaramirim março de 1999, .mas parou na

• •

•

,

ARQUIVO O CORREIO/ALEXANDRE BOGO
•

-

quarta etapa, com a construçao
, do segundo piso, somando R$
229.970,22 em investimentos.

Outro projeto aprovado na

sessão de quinta-feira, por
unanimidade e em primeiro
turno, foi o que autoriza o

município a adquirir dois lotes
na esquina das ruas Jerônimo
Corrêa com lrineu Vilela Veiga,
no centro. O projeto foi encami
nhado no último dia 24 para ser

apreciado em regime de urgên
cia. O imóvel pertence ao Besc e

tem área de 2.628metros quadra
dos, sendo o prédio COIU 1.615
metros quadrados. Segundo
ofício endereçado ao Legislativo,
foram realizadas avaliações
junto à Caixa Econômica Fede
ral (R$ 644 mil) e pela Comissão,
Municipal de Avaliação (R$ 329
mil). Ainda conforme o Execu

tivo, o Besc avaliou o bem em

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

justificativa é de que o imóvel
será utilizado pela Secretaria

Municipal de Educação e

Cultura, hoje instalada no

segundo piso da Prefeitura.

Os vereadores Osni

Bylaardt (PMDB) , Marcos
Mannes (PSDB) e Luiz
Antônio Chiodini (PP), este

presidente da associação de
servidores do município, foram
solidários à propos ta de

Germann .. J á o vereador
Adilson Araújo (PP)
apresentou outra indicação em

benefício dos funcionários, para
reajuste de R$ 2,50 no vale

refeição, que passaria de R$ 5,50
para R$ 8,00.

Germann: "Os servidoresprecisam terperspectivas de ficarno serviço público"

Vereadores aprovam repasse de R

aprovou na sessão de quinta
feira, em segundo turno, projeto
de lei do Executivo para repasse
de R$ 50mil à Apae (Associação
de Pais e Amigos dos Excep
cionais) domunicípio. O recurso

será destinado às obras de cons

trução da nova sede da entidade,
paralisadas desde novembro de
2003 por falta de recursos.

,

O presidente da Apae, An-
gelo da Silva, disse que o recurso
será suficiente para concluir as

obras do primeiro piso da sede,
com previsão de término para
dezembro deste ano. No ano que
vem, o espaço já deve ser utili
zado parcialmente, enquanto a,

diretoria busca novos recursos

junto ao poder público munici

pal e estadual e também na

iniciativa privada. Segundo
,

Angelo, faltam cerca de R$ 200
mil para terminar a obra. ,

Atualmente a Apae
funciona na Rua 28 de Agosto
em prédio cedido pela
Prefeitura, que também doou o

terreno onde está sendo
construída a sede própria, com
área total de 1.510 metros

quadrados. A nova estrutura

,

50 mil do Executivo para Apae
ARQUIVO O CORREIO/OANIEL NEVES

I

Presldente: "Verba vaipermitir conclusão do primeiro piso da sede"
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OCORREIO DO POVO PANORAMA

DENÚNCIA: CATEGORIA É COAGIDA PARA NÃO ENTRAR EM GREVE

DAIANE ZANGHELINI

� Mais professores
estaduais aderem ao

manifesto e paralisam
aulas no município

JARAGUÁ DO SUL

Integrantes da Associação de

Moradores do Bairro Santa Luzia
e da APP (Associação de Pais e

Professores) estão revoltados com
a estrutura precária da Escola Elza
Granzotto Ferraz, noBairro Santa
Luzia. Aproveitando as reivin

dicações dos professores da rede

estadual de ensino em relação ao

salário da categoria e às melhorias

na estrutura das escolas,
moradores resolveram expor os

problemas enfrentados na escola,
entre eles a má estrutura do

telhado e a instalação elétrica, que
é atingida pela água nos períodos
de chuva, em virtude das goteiras. ,

A escola existe há 53 anos e

JARAGUÁ DO SUL - Os

integrantes do Gats programam
para este mês, mais uma iniciativa
com o objetivo de despertar o
interesse da comunidade pela arte
doTeatro. O projeto ''/\ Escola é o
Palco" promete levar espetáculos
para diversas instituições de
Ensino Fundamental e Médio de '

Jaraguá e região.
Paralelo ao "A Escola é o

Palco" os atores recebem grupos
de crianças no Museu Emílio de
Silva, no centro de Jaraguá. No
projeto "Encontro daArte com a

História" os organizadores
planejam encenar os espetáculos .

I'OP .

atinho Feio" e "Creio" para
pelo menos duas mil pessoas.

. Quem quiser aproveitar o final
de semana para se divertir comum

programa diferente, tem a

.oportunidade de escolher entre a

peça que tem mais interesse e

ainda, visitar oMuseu. É que hoje,
como em todos os sábado até
junho, a partir das 20 horas, uma

IES

atende cerca de 400 alunos.
De acordo com a repre

sentante da associação de

moradores, Márcia Delagnolo, a

água escorre pelas paredes e entra
nas tomadas, colocando em risco

a segurança dos alunos. Ela
também contou que o forro e o

assoalho estão em péssimas
condições e que há rachaduras em
várias paredes. "Temos medo que
o forro desabe na cabeça de

alguém", comentou.
A integrante da APp, Celi

Maffezzolli, disse que a escola

perdeu cerca de 100 alunos nos

últimos três anos, porque muitos

pais têm medo que os filhos

freqüentem a instituição, em

virtude dos problemas estruturais
que ela enfrenta. A equipe de O
Correio do Povo foi até à escola,
mas foi impedida de entrar pelo
diretorJairQuint, que não quis se
manifestar sobre o assunto.

A gerente de Educação,
Ciência e Tecnologia da SDR

Gats se apresenta no Museu
das salas superiores do Emílio da
Silva vira palco para o monólogo
adulto "Creio".

Os ingressos custamR$ 8 e os

estudantes, bem como os idosos,
pagammeia entrada (R$ 4). Para
as escolas que agendarem as visitas

monitoradas o valor é diferen

ciado, conforme a solicitação feita
pelo telefone 3275-2309, com
Mara Kochella. (Kelly Erdmann)

CESAR JUNKES

Grupo também agenda visitas
monitoradas para escolas

Diretor impediu entrada da equipe de reportagem do O Correio do Povo

(Secretaria de Desenvolvimento

Regional), Deni Rateke, afirmou
que as melhorias na Elza Gran
zotto Ferraz são prioridade neste

ano, mas que as obras acontecerão
em etapas. Na primeira etapa
(prevista para esse ano) acontecerá
a reforma do telhado e da

instalação elétrica, que custaráR$
250mil. Ela também ressaltou que

o projeto já está pronto e que foi
encaminhado ao Deinfra

(Departamento de InfraEstrutura
do Estado de SantaCatarina) para
que seja feito o orçamento.

"Depois, vamos analisar se é

possível firmar uma parceria com
os moradores, como o Estado

entrar coma verba e osmoradores,
com a mão-de-obra", explicou.

PROPOSTA NÃO ATENDE AS REIVINDICAÇÕES
De acordo com o presidente do Sinte (Sindicato dos Trabalhadores em Educação)
de Jaraguá do Sul, Sebastião Camargo, o sindicato e os profissionais do magistério
rejeitaram a proposta do govemo do Estado porque ela não atende as reivindicações
da categoria. Entre os pontos rejeitados está o prazo de 90 dias para que uma
comissão discuta as reivindicações dos professores. "Não concordamos por
sabemos que em ano eleitoral, o reajuste de salário para funcionários públicos fica
impedido após o dia 30 de junho", explicou. Ele também consldera insignificante a

proposta do aumento de R$ 25% do valor do vale-alimentação, que passaria de R$
6 para R$ 7,50 por dia trabalhado. Camargo diz que o que mais preocupa,
entretanto, é a situação dos professores aposentados, que não têm direito ao vale

alimentação e aos dois abonos de R$ 100 mensais.

Na tarde de ontem, o deputado estadual Dionei Wa�er da Silva (PT), representantes
do Sinte e a gerente de Educação, Ciência e Tecnologia, Deni Rateke, participaram
de uma reunião na SDR. Na reunião, a gerente foi comunicada pelo sindicato da

categoria sobre denúncia de que professores da rede estadual de ensino estão
sendo coagidos por diretores de escola para esvaziar o movimento de greve, através
da ameaça de prejudicar a avaliação dos professores que estão em fase probatória e

não contratar novamente os ACTs (profissionais admitidos em carátertemporário) ..
"Os profissionais da educação têm o direito constitucion'al de entrar em greve por
melhores condições de trabalho e aumento salarial, e esse direito precisa ser
respeitado", destacou. Dionei também pediu o apoio da Gerência de Educação em

prol da causa dos professores.

Continua indefinição sobre aterro
SCHROEDER - Nada além de

conversas, dúvidas e explicações.
Foi este o resultado do encontro

dos prefeitos da Amvali

(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu) realizado na

manhã de ontem, em Schroeder.
No centro das discussões, está a

construção de um aterro sanitário

que deve atender toda a região.
Durante quase duas horas, os

representantes das prefeituras de

Jaraguá do Sul, Massaranduba,
Schroeder, São João do Itaperiú e

Guaramirim falaram sobre os

problemas que estes municípios
enfrentam quando o assunto é

lixo. Segundo o presidente da
Amvali eprefeito deGuaramirirn,
Mário Sérgio Peixer, a destinação
adequada dos resíduos custa cerca
de R$ 750 mil/ano aos cofres

públicos.
Já para São João do Itaperiú,

que recolhe 27 toneladas de lixo

por mês, esta conta chega aos R$
28 mil anuais. Com o objetivo de

diminuir o problema, o prefeito
Valdir Correa colocou o

município à disposição caso a

Amvali decida pelo aterro

regional. Da mesma maneira,
Massaranduba também se dispôs
a entrar na disputa.

Mas, mesmo assim, não foi
dessa vez que uma definição foi

divulgada.Os vereadores, prefeitos
e representantes de órgãos
públicos que participaram da
reunião discutiram a iniciativa

jaraguaense de abrir licitação para
escolher uma empresa que destine
de forma adequado o lixo

produzido. Eles queriam saber

corno é o projeto e por que ele foi
alvo de impugnação por parte da
VaraCível de Jaraguá.

Segundo Afonso Piazera, da
Secretaria de Urbanismo, duas

empresas participantes da

licitação entraram commandado
de segurança e outra com

representação no Tribunal de
Contas. (Kelly Erdmann)
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Reflexos no comércio
A nacionalização do gás natural deve ter efeitos no comércio

,

varejista brasileiro também. O temor é do presidente da Federação ,

do Comércio de Santa Catarina, Antônio Edmundo Pacheco.
Para o dirigente da entidade, a influência negativa dessa medida

para o setor industrial também afetará o comércio que é a ponta
da cadeira produtiva. Pacheco explica que ramos do varejo, como
o de automóveis, peças e acessórios, serão prejudicados com

elevações nos custos do fornecimento de gás. "A medida vai

atingir, por exemplo, o crescente mercado de venda de kits para
_.

conversão dos motores e mesmo o transporte particular de vans
e táxis que hoje se utilizam na grande maioria do com gás natural
veicular", comenta Pacheco. A procura por conversão de garros
a gás já caiu 50% no Estado.

Fiscalização
A fabricação e a

comercialização de

produtos feitos com

cerâmica vermelha
destinados à construção
civil, que não tenham a

identificação do fabricante e

estejam fora da

padronização, que é exigida
desde outubro de 2005, não
serão mais toleradas em

Santa Catarina. Os
rnateãais nestas condições
serão retirados do
mercado, numa ação do
Centro de Apoio
Operacional do Consumidor

(CCO) do Ministério Público
de Santa Catarina (MPSC)
com entidades parceiras.

Audiência
Para r�f9r.ÇilJ ,o., � , ,., I

cornprornísso das
íncústrlas catannenses
com a qualidade e

segurança dos tijOlos,
telhas, blocos, canaletas e

outros materiais, o

Ministério Público realiza a

primeira de várias
audiências públicas sobre o

assunto no dia 9 de maio,
em Tijucas (no auditório do
Senai, junto à BR-1 01).
Foram convidados mais de
150 fabricantes da região
do Vale do Rio Tijucas, que
representam cerca de 20%
das aproximadamente 750
indústrias do Estado.

Exigências
Num primeiro momento, a
exigência terá como foco a

identificação do fabricante e

a dimensão do produto.
Mas o acordo

extrajudicial vai propor
ainda um prazo até 30 de
novembro de 2006 para que
todos os produtores de
cerâmica vermelha adaptem
seus produtos também em

relação às normas que
estabelecem espessura,
planeza, absorção e

resistência à compressão.

Venda virtual.
Segundo estimativas da
Câmara Brasileira de Comércio
Eletrônico, o Dia das Mães
deve movimentar R$ 140
milhôes, de 29 de abril a 13 de
maio, o que representa um

crescimento de

aproximadamente 50% em

relação a 2005, quando o

faturamento foi de R$ 92
milhões.
Entre os produtos que têm a

preferência das mães, estão os

CDs e OVOs, livros e telefones
celular. A procura por outros
produtos que são
característicos para a data,
como cestas de café da manhã,
flores, perfumes e

eletrodomésticos aumentam

significativamente no período.

, , PrOmQ,ç9�S .

As lojas virtuais costumam dar
brindes. e descontos no Dia das
Mães. Além disso, facilitam o

pagamento parcelando em até
24 vezes, não cobram o frete e

apostam no vale presente. Para
Cid Torquato, diretor executivo
da Camara-e. net, "no Dia das
Mães, além do aumento das
vendas on-line, observaremos
um grande crescimento em

pesquisas e comparação de

preços pela Internet". "Hoje,
cerca de 20 milhões de
internautas usam a rede no

processo de formação da
decisão de compra".

Investigação
As ações da empresa aérea

Varig, em grave crise
financeira, subiram 358% só
nesta semana. A Comissão de
Valores Mobiliários (CVM),
definiu a situação como

"atípica" e decidiu investigar o
caso. O Departamento de
Acompanhamento de Mercado

já está analisandoas causas da
forte oscilação.A Varig disse,
por meio da assessoria de

imprensa, que, se for
questionada pela CVM, dará
explicações para a valorização
das ações.

• INDICADORES ECONÔMICOS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO 0,6291
41.417

• CUB maio
1,08%

R$863,55
17.153 1,35%

f Moradores reivindicammelhorias

[ na Escola Elza Granzotto Ferraz

PARALISAÇÃO. MARCA A SEMANA
Embora os professores da microrregião não tenham aderido à greve geral proposta
pelo sindicato da categoria, algumas estão realizando manifestações pormelhores
salários e condições de trabalho mais adequadas. Hoje, professores da Escola
Estadual Lauro Zimmermann (Guaramirim) realizam uma passeata pelas ruas do
município, com saída em frente à escola, às 8h. Na manhã de ontem, cerca de 50

! alunos da Escola Abdon Batista resolveram se juntar aos professores em greve e

I reivindicar melhorias na educação pública estadual. Jovens do Ensino Médio

fizeram manifestação pelas ruas cernaisde Jaraguá e ostentaram faixas enquanto
cantavam "Estudante na rua. Governador, a culpa é sua".

. Segundo a aluna Inês Hubner, 19 anos, os professores que estão em greve só

querem um ambiente melhor para trabalhar. Para Deise Stiegler, 16, as escolas
precisam de rriais recursos. "Desse jeito, não têm condições de ter um ensino

bom", acrescenta. Além das manifestações, a paralisação também está ganhando
peso na região: ontem e quinta-feira, 4, cerca de 60% dos professores da Escola
Estadual Darci FrankeWelk (Bairro São Luiz) decidiram paralisar: dos 25 professores
da instituição, 15 não estão lecionando. Na quinta-feira, aproximadamente 300
alunos do Ensino Médio ficaram sem aula. Outras três escolas da região optaram em

realizar a "Operação Tartaruga": Miguel Couto e Elisa Cláudio de Aguiar, em
;' Schroeder, desde quarta-feira estão sendo lecionadas apenas as três primeiras aulas.
Já na Escola Abdon Batista (em Jaraguá do Sul), desde a terça-feira, 3, alguns
professores estão dando aulas de 30 minutos, suprimindo 15 minutos de cada
aula. (colaborou Kelly Erdmann)·

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA EURO

COMERCIAL 2,U53 2,055 It
,

PARALELO 2,173 2,273 " It:

TURISMO 2,018 2,172 "
It

" BOVESPA
" DOW JONES (N. Yorl<

" MERVAL (B. Aires)
• NIKKEI (Tokio)
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Assalto
Um taxista, que trabalha no ponto da praça Ângelo Piazera, foi
assaltado no começo da tarde de quinta-feira. Por volta da 13h
um homem moreno, de estatura mediana e cabelos escuros,
usando camiseta preta, calça jeans e tênis, solicitou o serviço de
transporte, até a cidade de Massaranduba, na metade do trajeto,
sacou um revólver calibra 38 e anunciou o assalto roubado R$
30, 00, em seguida, a mando do bandido, o taxista dirigiu até a
localidade de Rio de Janeiro na cidade de Massaranduba, onde
havia uma outra pessoa esperando em uma moto tipo bros de
cor vermelha, com o qual o bandido fugiu.

Assalto'a
veículo de carga
A polícia foi informada na

tarde de quinta-feira,
sobre um caminhão
abandonado às margens
da SC 474 na Tifa Wenke,
município de
Massaranduba. No local
foi localizado o veículo
M.Benz 1313 com o

motorista O.N.S. de 30
anos amarrado e

vendado dentro do
caminhão. Ele relatou
que transitava na BR 101
direção Joinville, e parou
no Posto Divisa, para
pernoitar, quando foi
abordado por dois
homens armados, que o

amordaçaram e o

mantiveram com vendas
nos olhos, pararam em

algum lugar da BR 101 e

fizeram a transposição
de 12 toneladas de

açúcar do seu caminhão
para outro veículo. Um
dos bandidos teria
dirigido até as margens
da SC 474 e fugido em

uma motocicleta. O
camlnhonélro foi levado
à Delegacia para as

providências
necessárias.

Furto em casa
Arrombada a porta da frente de
uma casa na tarde de quarta-feira,
na Rua Manoel Francisco da
Costa, Bairro João Pessoa. Os
bandidos furtaram uma máquina
fotográfica marca JBC, um DVD
Gradiente, um tênis infantil, uma

mochila e algumas bijuterias.
/

Furto em casa
Foi arrombada uma residência na

Rua Afonso Piazera, Bairro
Amizade, na quinta-feira, e furtado
um DVd marca Philips.

Furto (

Furtado um notebook Toshiba A75-
S125, na quarta-feira, de um

escritório localizado na Rua
Emídio Deretti, Bairro Água Verde.

Prtsão
o vendedor Flávio Antonio
Simões, de 20 anos, foi preso em

flagrante em sua residência em

Sumaré, a 130 quilômetros de São
Paulo, horas depois de deixar na

cena do crime seu curriculum
vitae com endereço completo e

dados pessoàis. Ele havia
invadido a casa do consultor de
qualidade D F.P., de 22 anos, no

Jardim Puche, na tarde de quarta
feira. Antes que pudesse
concretizar o furto o morador da
casa chegou e surpreendeu
Simões. Percebendo que o ínvasôr
estava desarmado, o consultor,
com a ajuda de um amigo,
conseguiram segurar e imobilizar
Simões Ele se desvencilhou e

fugiu, mas deixou cair uma pasta
contendo vários papéis, entre eles
seu currículo.

Recuperado
Recuperado o veículo
GM/ Corsa placa LXV-

.
" 4896/SC, na tarde de

" quinta-feira, o carro foi
, r' abandonado às margens

da BR 280 no Km 46 em

J Jaraguá do Sul.

de 68 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e
o. sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.
Faleceu às 18:00h do dia 04/05, o senhor José Osni GadoHi, com
idade de 66 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária de Nereu
Ramos e o sepultamento no cemitério de Nereu Ramos.

: Duas Rodas promove hoje a ga
; Mostra de Projetos de Melhorias

JARAGUÁ 00 SUL • A Duas
Rodas Industrial promove a 9a
'Mostra de Projetos dos Grupos de
Melhorias, hoje, no Ginásio de

I Esportes da empresa.O Programa
"I está completando nove anos de
atividade e conta com mais de

I 1.300 projetos implantados por 23
grupos.

O evento contará com a

apresentação em estande dos
projetos desenvolvidos pelos

I Grupos deMelhorias e dos grupos
das empresas integrantes do

Núcleo Catarinense de C. C. Q.
- Círculo de Controle da
Qualidade: Marisol, Menegotti
Inds Metalurgicas , Embraco,
Eliane Revestimentos Cerâmi
cos, Karsten, Intelbras, além de
convidados como: Zanotti,
Menegotti Máqs e Equipa;
mentos e Escolas parceiras do
Programa Superação Jovem do
Instituto Airton Senna.Na
programação consta também a

apresentação de uma Peça de
Teatro e apresentações culturais.

ATENÇÃO: CUIDADOS PODEM GARANTIR SEGURANÇA DOS FILHOS

O CORREIO DO POV�

Pais devem estar atentos

para pedofilia na Internet
CARLOS BRANDÃO

... Pesquisa realizada pela O Correio do Povo
,
mostra que salas de bate-papo são um verdadeiro
chamariz para este tipo de crime

JARAGUÁ DO SUL - Sua filha
adolescente está dentro de casa,
no computador, acessando a

internet. Está segura, não é

mesmo, afinal de contas, estamos
em Jaraguá do Sul, o que poderia
acontecer? Muita coisa. Através
da internet os jovens marcam

encontros, trocam idéias, acessam
orkut, blogs, chat - s e, principal
mente, estão à mercê dos mais

perigosos tipos, de tarados a

viciados, passando por traficantes
e, aos cada vez mais audaciosos,
pedófilos. A pedofilia é o mal da
internet. Segundo pesquisa do site
nacional Censura, o Brasil ocupa
o primeiro lugar no ranking
mundial da pedofilia pela internet.
Os números revelados pela pes
quisa sobre pedofilia são assus

tadores. Apontam para a existên
cia de 6,2 mil sites comerciais de
pedófilos em todo o mundo.
Estima-se que sete milhões de
crianças são vítimas desse
processo. Nos últimos meses, 720
denúncias de casos de pedofilia
chegaram ao site Censura.

A reportagem do O Correio
doPovo verificou como a atuação
de pedófilos é facilitada nas salas
de bate -papo, denominadas
chat - s.Na últimaquinta-feira, por
volta das 19 horas, entramos em
uma das salas de bate-papo de um
dos maiores provedores da
internet. Escolhemos o item

Cidades, subgrupo Santa Cata
rina, cidade deJaraguádo Sul. Nos
identifícamos como "Nina13",
deixando a entender que éramos
uma garota de 13 anos procurando
amigos. Rapidamente vários

usuários, entre 20 e 40 anos,

interagiram conosco, fazendo
todo tipo de pergunta e proposta.
Inicialmente as perguntas ficam
na base do "tecla da onde", " o que
você procura", "qual a sua idade",
enfim, perguntas que visam
descobrir o perfil da garota, no

caso, o nosso. Rapidamente as

perguntas ficam mais diretas e

pesadas, tipo, "gosto de brincar
pelado, e você". Esta pergunta foi
feita pelo usuário "Gomes", e foi
nesse que concentramos nossa

pesquisa.
O rapaz se demonstrou um

tarado por meninas entre 13 e 15
anos. Além disso, nos revelou seu

e-mail.localdetrabalho.bairro
ondemora com os pais, faculdade
onde estuda e até o curso que faz.
Claro, tudo pode ser falso, mas
basta alguns telefonemas para
descobrirmos a verdade. Contudo,
o objetivo desta reportagem não é

prejudicar ninguém, mas sim

alertar os pais e responsáveis pelo
risco que crianças estão correndo,
quando deixadas à vontade na

frente de um computador com
acesso ilimitado à internet. Antes
de sairmos da sala de bate-papo,
"Gomes" ainda fez algumas
propostas típicas de um pedéfilo,
que são consideradas crime, como
por exemplo "quero fazer sexo com
você" (ele usou uma palavra mais

pesada), "quero te deixar sem

fôlego".
Basta que os adolescentes, de

ambos os sexos, sejam um pouco
curiosos ou acreditemnas cantadas,
para que o pior aconteça.
Infelizmente, o anonimato destes
locais garante a impunidade, então
compete aos pais o controle total
sobre o que os filhos (as) estão

acessandona rede.Mas, os usuários
que buscam as salas de bate-papo
para saciar seus desejospor crianças
e pré-adolescentes, devem tomar

cuidado.Dooutro lado pode terum
jornalista ou oqueé pior umpolicial
querendo botar alguém na cadeia,
como aconteceu há pouco nos

Estados Unidos, quando um ex

assessor da Agência de Segurança
Nacional foi acusado de tentar

seduzir pela internet uma menor,

que na verdade era uma detetive

filhos até um posto de saúde ou

mesmo esperar que os profis
sionais da Secretaria passem por
um dos Centros Municipais de

Educação Infantil.
A coordenadora lembra que

a vacina só será disponibilizada
entre os dias 8 e 19 de maio. Isto
porque, as oito mil doses
adquiridas pela administração
municipal devem ser utilizadas
nas duas semanas de Campanha.

, Segundo a diretora de Saúde,
luá Guenther, foram gastos R$
169 mil na compra das vacinas.
Valor proveniente do orçamento

Polícia rastreia criminosos que procuram crianças na rede

dependendo das circunstâncias em

que ocorrem o ato libidinosd,
conforme suas previsões nos artigo�
213 e 214, respectivamente, db
Código Penal. Além 'disso, o

Estatuto da Criança e do
Adolescente, Lei nº 8.069, de 13/
07/90, igualmente fala sobre a

existência de crimes envolvendo a

pornografia infantil. O artigo 240
assim expressa: "Produzir ou dirigir
representação teatral, televisivaou
película cinematográfica, utilizan
do-se de criança ou adolescente em

cena de sexo explícito ou

pornográfica". Enquanto o artigo
241' estabelece: "Fotografar ou

publicar cena de sexo explícito ou

pornográfico envolvendo criança
ou adolescente".

u

disfarçada. Brian]. Doyle, 55 anos é
acusado pelas autoridades de ter

conversas sexualmente explícitas
com uma adolescente de 14 anos

pela internet, que na realidade era

uma detetive de polícia,detetive
que fingia ser uma menor. Ele
tentou seduzir a "menina" em uma

sala de bate-papo estimulando-a a

comprar uma câmera digital para
que lhe enviasse imagens delas e

prometeu que ele também lhe
enviaria fotos suas nu. Contudo, a
legislação brasileira ainda não

tipificou o crime de pedofilia,
propriamente dito, cabendo as

autoridades policiais o

enquadramento dos autores destes
delitos nos crimes de estupro ou de
atentado violento ao pudor,

SAIBA COMO PROTEGER SEUS FILHOS
1 - Mantenha o computador em uma área comum da casa. Não deixe no quarto
da criança usuária da Intemet por ser diferente de um móvel ou de um livro,
2 - Acompanhe a criança quando utilizar computadores de bibliotecas,
3 - Navegue algum tempo com a criança internauta. Da mesma forma que
você ensina sobre o mundo real, guie-o no mundo virtual.
4 - Aprenda sobre os serviços utilizados pela criança, observe suas

atividades na Internet. Caso encontrem algum material ofensivo, explique o

porquê da ofensa e o que pretende fazer sobre à fato.
5 - Denuncie qualquer atividade suspeita. Encoraje a criança a relatar
conversas estranhas, ou material indevido recebido.
6 - Caso suspeite que alguém on-line está fazendo algo ilegal, denuncie-o às
autoridades policiais ou ao site www.censura.com.br.
7 - Estabeleça regras razoáveis para a criança. Discuta com ela as regras de uso

da Intemet, coloque-as junto ao computador e observe se são seguidas. As
regras devem, por exemplo, estabelecer limites sobre o tempo gasto na Internet
8 - Se necessário, opte por programas que filtram e bloqueiam sites.
Encontre um que se ajuste às regras previamente estabelecidas.
9 - Monitore sua conta telefônica e o extrato de cartão de crédito, Para
acessar sites adultos, o internauta precisa de um número do cartão de
crédito e um modem pode ser usado para discar outros números, além do
provedor de acesso à Internet.

Oito mil crianças devem receber vacina contrá gripe em Jaraguá
}ARAGUÁ DO SUL - Se você

tem filhos com idade entre seis
meses e quatro anos completos e

deseja evitar os problemas
causados pela gripe, pode procurar
um dos 14 postos municipais de
saúde. Na próxima segunda-feira,
dia 8, começa a 2ª Campanha
,Antigripal Infantil.

De acordo com a coordena
dora de Epidemiologia de Jaraguá,
Marinei Ostetto, o objetivo é
imunizar cerca de oito mil
crianças. A Campanha vai até o

dia 19 de maio e, durante este

período, os pais podem levar seus

da Prefeitura de Jaraguá. No ano

passado, 3.710 crianças rece

beram a imunização antigripal.
O dia "O" da Campanha de

Vacinação está marcado para
sábado, 13. Durante às 8h e 17h
todos os Postos estarão abertos,
sem fechar para o almoço.Marinei
Ostetto salienta que nenhuma
criança poderá ser vacinada sem

a autorização dos pais. Para isto,
serão cedidas fichas para' serem
preenchidas antecipadamente
pelos responsáveis que deixam os

filhos nos Centros de Educação
Infantil. (Kelly Erdmann)

Crianças participam de campanha
publicitária da Prefeitura
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DESCONTRAÇÃO: CRAQUE ANIMAL

Pastor alemão é atração no

treino, do juvenil da Malwee
ÇAO

JULIMAR PIVATTO

em

� Lobo, de seis anos,

participou da roda

�de "bobinho" com os

ptletas e deu trabalho

" JARAGUÃ DO SUL - Uma

�tração diferente no treino do

time sub-20 -da Malwee/FME

esta semana. Lobo, um pastor

�lemão de seis anos, resolveu

entrar em quadra para par

ticipar da roda de "bobinho"

com os atletas e surpreendeu
pela agilidade e rapidez. Dizem

igue o cachorro adquire a

personalidade do dono e, daí,

Reve vir o fascínio dele pela
�ola. Lobo foi um presente de
um torcedor do Banespa para

o auxiliar técnico Marcos

:Moraes, o Marcão, quando ele

treinava o time paulista.
:, "Ele foi criado na casa de

.praia e, sempre quando a gente
'vai para lá, bate uma bolinha.

'E ele começou a correr junto e

'hoje não consegue mais largar
-� bola", disse Marcão. Na praia
�o Rosa em Santa Catarina,
"onde o auxiliar tem casa, Lobo
,

também é atração na lagoa, o
IJcachorro passa horas na água
u'
ao lado do dono. Se na quadra
8,

sd,
"0.\
Clb
o

llo
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go
ou

ou

,ça

do Parque Malwee ele sentiu

um pouco de dificuldade

porque escorregava muito, na

grama, a história é bem
diferente. "Ele mata a gente de

cansaço", disse ainda o

auxiliar.

Quando chegou no

ginásio, no final do treino,
Lobo já se mostrava

impaciente na arquibancada.
Foi preciso muita força para

segurá-lo. Assim que o

soltaram, foi direto atrás da

bola e a agarrou com a boca.

"É um cachorro muito dócil.
Ele corre atrás da bola e nunca

atacou ninguém", explicou
Marcão. Mas hoje em dia, ele
já tem uma rival em casa. O

auxiliar ganhou uma boxer do
diretor Carione Pavanello,
chamada Kelly, que, já segue os

passos do amigo cão

disputando a atenção do dono.
"Se ela estivesse junto

aqui, colocaria as patas em

cima da bola e não deixaria

ninguém jogar". Marcão

também deixou bem claro que,
em casos raros, leva o cachorro

para passear ou para mais

brincadeiras como essa.

"Mesmo ele sendo muito

dócil, é um cachorro grande e

algumas pessoas têm medo".

FOTOS PIERO RAGAZZI OE FREITAS

Lobo mostrou agilidade na brincadeira com os garotos do time juvenil

QÁDIO �%
.lARAGUÁ

Marcão ganhou pastor alemão de um torcedor do Banespa de São Paulo

Marcos pode voltar ao gol do Palmeiras contra o Cruzeiro

SÃO PAULO- O goleiro
Marcos deve voltar ao gol do
Palmeiras na partida contra o

Cruzeiro, pela quinta rodada do

Campeonato Brasileiro, que
acontecerá no dia 14 de maio.O
jogador também espera ser

convocado por Parreira para a

odisputa da Copa do Mundo.
'Marcos sofreu uma lesão na coxa
direita no dia 11 de fevereiro, na
partida contra oBragantino, pelo

,S

Campeonato Paulista. O goleiro
já está bem fisicamente e espera

ganhar ritmo de jogo antes da

convocação oficial da seleção, que
acontecerá no dia 15 um dia

depois do jogo contra oCruzeiro.
"Estou legal, treinando

bastante e fazendo toda a

preparação possível para voltar.

Mas, como já tenho um pouco de

experiência sei o que fazer
embaixo dos paus", contou

Marcos, que também destacou

que o passado na seleção pode
ajudar. "O Parreira tem liberdade

para escolher quem ele quiser. Eu
não estou jogando, mas tenho

esperanças. Talvez o que possame

garantir seja o meu passado."
Enquanto não volta, Marcos

procura dar apoio aos jogadores.
"Temos que levantar a cabeça e

tentar sair dessa situação. Como
não estou jogando, o que eu posso

fazer é apoiar o grupo", explicou
o jogador em entrevista à rádio
Bandeirantes.

O zagueiro Glauco, do

Bragantino, faz exames médicos
no Palmeiras e pode ser o novo

reforço do clube para a disputa
do Brasileirão. O time de
Palestra Itália entra em campo
neste domingo, contra o São

Caetano, no Estádio Anacleto

Campanella.

Corinthians e São Paulo será realizado em Rio Preto no domingo
SÃO PAULO -A Confede

ração Brasileira de Futebol (CBF)
, confirmou ontem que o clássico
entre Corinthians e São Paulo,
que acontece neste domingo,
pelo Campeonato B;asileiro, foi
transferido do Pacaembu para o

" estádio Benedito Teixeira, em
i São José do Rio Preto. O horário
�, é 16h.0 Pacaembu foi vetado

r pela Polícia Militar ainda na

� noite de quinta-feira, que já havia
, adiantado que pediria para a

� Federação Paulista de Futebol
;' (FPF) a alteração do local da
partida, já que estádio ficou
parcialmente destruído com os

incidentes causados pela torcida
do Corinthians, inconformada

� pela eliminação para o River
'. Plate nas oitavas-de-final da
� Libertadores.
�,

Após o terceiro gol dos
argentinos, os corintianos

[AS

perderam o controle e tentaram
invadir o gramado. A atitude foi
contida pelos policias militares,
que entraram em confronto com
os torcedores, dando início ao

tumulto.'Ao todo, 18 pessoas
ficaram feridas, e 65 pessoas

foram atendidas no postomédico'
do estádio.O presidente da FPF,
Marco Pala Del Nero, afirmou

• SÉRIE A
43Rodada
Hole
16h Santa Cruz x Ponte Preta

18h10 Fluminense x Paraná,
18h10 Santos x Fortaleza
Amanhã
16h I Grêmio x Vasco

10h' i Sao Caetano x Palmeira
16n--'I\tlético-PR x Intemacion
16h Corinthians x São Paulo
18h10 Goiás x Fioueirense
18h10 Flamenno x sotatoco
18h10 Cruzeiro x Juventude

l'

que, ao lado do Ministério Pú

blico, deve tomar outra atitude
além de tirar o jogo do Corin-

• CLASSIFICAÇÃO

thians do Pacaembu.O dirigente
quer novamente vetar os torce

dores organizados no estádio.

• LINHA DE FUNDO ..
"

s

ai

Col. Time PG J V E D GP GC SG

10 Santos 7 3 2 1 O 4 1 3

20 Fluminense 7 3 2 1 O 4 2 2

30 Internacional 7 3 2 1 O 3 1 2

40 São Paulo 6 3 2 O 1 5 1 4

50 Cruzeiro 6 3 2 O 1 6 3 3

60 Ponte Preta 6 3 2 O 1 7 6 1

70 Fortaleza 6 3 2 O 1 3 2 1

80 Vasco 5 3 1 2 O 4 3 1

go Fiaueirense 4 3 ,. 1 1 6 3 3
100 Paraná 4 3 1 1 1 5 3 2

110 Juventude 4 3 1 1 1 3 4 -1

120 Botafoao 4 3 1 1 1 1 4 -3
130 Atlético-PR 3 3 1 O 2 5 4 1

140 Corinthians 3 3 1 O 2 5 5 O

150 Flamenao 3 3 1 O 2 3 3 O
160 Grêmio 3 3 1 O 2 5 8 -3

170 São Caetano 3 3 1 O 2 3 6 -3
180 Goiás 2 3 O 2 1 1 2 -1
19o Santa Cruz 1 3 O 1 2 O 5 -5
200 Palmeiras O 3 O O 3 4 11 -7

Clássico dos Opostos
Juventus e Joinville fazem um clássico diferente amanhã, na

Arena. Enquanto o time da casa busca se manter na zona de

classificação para o quadrangular final, o Moleque Travesso que
r fugir das últimas colocações. Com apenas cinco pontos, três a

mais que o lanterna Cidade Azul e um a mais que o Brusque, o

outro rebaixado se o campeonato acabasse hoje, Alaor Palácios
vai ter de fazer "mágica" para tentar surpreender. O atacante

Ronaldo, que vinha sendo improvisado como ala-direita, levou
o terceiro amarelo contra a Chapecoense e é desfalque. Com a

dispensa de Temporin, Marcelo Buda pode fazer sua estréia.
Além disso, ele tem a volta do capitão Oliveira e do lateral- li

esquerdo Rogerinho. I:

II

Liga Futsal Tabela I:

Segunda-feira tem jogo para Depois do Joinville, a

lotar o Ginásio do Sesi. A Malwee tem ainda mais dois
Malwee enfrenta o Joinville, jogos seguidos em casa. No
num jogo de seis pontos, O dia 12, às 20h15, enfrenta o

Jec tem sete pontos na São Paulo e no dia 15, às
classificação, um a mais que 19h 15 (transmissão da
os jaraguaenses, porém com SporTV), pega o Minas. Já no

»< uma partida a mais também. dia 20 vai para Chapecó para
Fernando Ferretti terá o enfrentar o time da casa e,
retorno dos seis jogadores depois disso, mais três

que estavam com a Seleção partidas em Jaraguá do Sul:
Brasileira no Japão, mas dia 24 contra o John Deere,
ainda não sabe se todos irão dia 27 contra o Macaé e dia 5

jogar. Afinal, eles chegam no de junho contra o Petrópolis.
domingo à noite. Uma boa chance para subir

o
na classificação.

Sênior
Neste domingo de manhã, a Liderança
partir das 8h30, acontece A Intelli continua na

também a 2" Rodada do liderança da Liga Futsal. O

Campeonato Jaraguaense de time de Orlândia (SP) tem
Futebol Sênior. Na Vila Lalau 21 pontos em nove jogos.
jogam Flamengo x Vitória e Logo atrás vem os

Kiferro x Mecânica Taió. No paranaenses do Umuarama,
Rio Molha tem Cruzeiro x que marcaram 17 pontos em

iGuarani e Rio Cerro x Acatai, oito partidas, Na lanterna

E no Caldas se enfrentam estâo UCS, com dois pontos
Ponte Preta x Brandenburg e em seis jogos, e o Macaé,
Caxias x AvaL com dois em sete.

I
,
,

Santos anuncia contratação
,do lateral Dênis, do Ipatinga

SANTOS- Dois dias após ser

eliminado daCopado Brasil pelo
Ipatinga, o Santos anunciou

ontem a contratação do lateral
direito do clube mineiro Dênis,
22. O jogador será apresentado
oficialmente na Vila Belmiro

após o time do Vale do Aço
encerrar sua participação na

competição nacional.Dênis, que
também era pretendido pelo

Botafogo, assinou contrato de três
anos com o time da Baixada

Santista, podendo ser renovado

por mais dois. A diretoria do time "

paulista adquiriu metade dos seus
direitos federativos do atleta - �
outra metade ainda pertence aó

Ipatinga.O Santos caiu nas

quartas-de-final daCopa do Brasil
ao ser superado nos pênaltis pelo
Ipatinga por 5 a 3.

Ensinar é uma arte,

aprender é um desafio
1F*****
*****

MARISTA

educando para a vida!

ColégioMarista São Luís

Educação Infantil ao Ensino Médio

www.marista-jaragua.com.br
33710313

"
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A partir de hoje você conta conI a melhor revenda de !)IleUS (ia
. ,

região, também 11a \Valdeluar Grubba. E a loja três da Speed
.

Pneus, que chega para revolucionar () segmento, oferecendo
atendimento personalizado, as melhores marcas de pneus,

•

- amortecedores, rodas e acessórios, além de um espaço
desenvolvimento especialmente para' o conforto de seus

clientes.

•

•

A nova loja Speed Pneus é resultado de um projeto de expansão
planejada, a partir de ulna avaliação criteriosa do mercado de
jaraguá do Sl11. "Percebemos, após extensa avaliação, que havia
chegado a hora de abrirmais Ul11a loja, afinal, este é ummercado

. ,

"

".,

.\ '�. ';',
,

, •
- \ 'i

, .... "

,
•

" em constante crescimento, acompanhando C) Inercado
automobilístico regional", destaca o proprietário da empresa
Ricardo César Carmacio, l1111 profissional coni 14 anos de

, A '

experletlela no segnlerlto, �

Oferecendo pneus das marcas Pirelli, Firestone, Goodyear;
Continental, 1L1yo e Yokohama, a loja também coloca à

disposição dos clientes rodas esportivas (las marcas TS\'(,�
Scorro, Binno e Mangel" s. Além disso, lia loja três da Speed
Pneus, estão amortecedores, molas, terminais, pivôs e

escapamentos das melhores marcas, que aliados ,I profissionais
qualíficados, em alguns CtlS(1S, nas próprias fábricas, f,,12e111 (leste
urn

. estabelecimento único naquela região. O praz() de

"

Speed Pneus, loja três, rua W.11delYlar Grubba,
ern frente a Reverrda Renault,

pagamento também é dos melhores: até 18 vezes

corn en trada part1 60 dias.
A rede Speed Pileus de [araguá do Sul, conta
com outras duas lojas UI11a no [aragu ..) Esquerdo

.

e outra ern Guaramírim (rue oferecem a mesma
,

.

qualidade de produtos e serviços. Hoje, entre 10
e 14 horas, na lo] <I da \V'lldellll.lr Grubba, (,)5

clientes estão convidados para saborear urn

churrasco corn chope,

,
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• GLOBO -18H

Sinhá Moça
o Barão manda que Bruno castigue

Justina. Sinhá Moça arruma suas malas

para ir embora em defesa do escravo. O

Barão expulsa a filha de casa só com a

roupa do corpo, para desespero de

Cãndida. Frei Josépe�e que Augusto e

Juliana abriguem Sínhá Moça e eles

concordam. Rodolfo fica triste ao saber

que Sinhá Moça está na casa de Oimas.

Augusto aconselha Oimas a contar para

Sinhá Moça que ela é sua irmã, mas ele

explica que ainda não pode fazer isso. José

Coutinho conta para Coutinho que só

aceitou ficar noivo de Sinhá Moça para

poder se encontrar com Adelaide. Coutinho

�eserda o filho.

� GLOBO -19H

Cobras e Lagartos
Bel explica para Ouda que não conseguiu
ficar longe dele. Pereira convida Silvana

para jantar. Silvana finge não estar

interessada. Estevão diz a Bel que teve

outra alta de pressão e foi internado, e a

jovem se sente culpada. Serafim pede a

Eva que o deixe morar em sua casa. Ouda

leva Gus, Flu e o resto de sua equipe para

limpar grafites no centro da cidade. Os

Lagartos Voadores fazem o maior sucesso

e os pedidos chovem. Eva só permite que

Serafim fique em sua casa se usar um par

de algemas. Celina e Júlia convencem

Otaviano a tirar Leticia da clinica. Leona se

faz passar por uma repórter que quer
entrevistar Ouda. Letícia foge da clinica.

Bel diz a Estevão que quer dar um tempo
no namoro deles.

� GLOBO - 2iH

Belíssima
André expulsa os policiais e é preso por
desacato à autoridade. Gigi se preocupa

porque Júlia esteve com o delegado
denunciando André. Érica ouve a conversa.

André reage quando sabe que existe uma

denúncia sobre o interesse dele na morte

do médico. Takae e Ernesto amparam Suzi,
O delegado avisa Rogério que ele está

encrencado. Oijulian avisa André que ele

terá que passar a noite na delegacia. André
dá o seu depoimento e o delegado diz que
ele sllJájrwestigado. VitóDª-Se apavpra a9 __

'saber que André pode ter matado o

médico. Vitória vê Quiqui na porta da
escola. Júlia mostra o video para Ornela.

Peppe diz a Murat que tem uma história
_

surpreendente para contar. Érica vai a casa
de André e diz que sabe quem o denunciou
à policia. Ornela leva um susto ao receber
um telefonema. Oijulian chega com o

resultado da exumação e avisa qoe Júlia e

Gigi não vão acreditar.

� SST - 18h30

Rebelde
Roberta e Josy tentam convencer Lupita
para que aceite Leonardo como seu

namorado. Diego diz a Giovanni que
precisa encontrar um slogan para sua

campanha pais precisa vencer Roberta na

presidência do Centro Acadêmico.
Giovanni se oferece para ser o assessor.

Alice, propositadamente, mancha a roupa
do professor Pascoal e se oferece para
levar a camisa para a lavanderia. Mas, na
realidade, ela leva a roupa para a feiticeira
com a intenção que ela consiga afastá-lo
de Glaucia, sua esposa. Lupita propõe a

Roberta um slogan para sua campanha
com a sigla "I'I.L.AS".

� RECORD -19h15

Prova de Amor
Clarice e Janice beijam Nininhá, que não
saiu do colo da mãe. Clarice liga para
Teresa e avisa que encontrou Nininha. Gui
diz para Alexandre que Nininha voltou.
Daniel recebe recado na prisão que Clarice
está com Nininha. Joãozinho aprende a

escrever com Alice. Ricardo diz para Dudu

qU� ele teve sorte porque viveu na riqueza.
Bllu, um dos assassinos de Teima, presta
depoimento. Diana tenta saber onde está
Miro. Miro liga para Diana e pergunta se ela
gostou das aranhas. Clarice e Janice
chegam em casa com Nininha.

� RECORD - 21 h

A Escrava Isaura
Álvaro tenta acreditar na inocência de
André. Diogo não consegue falar com uma
das vítimas do Dr. Paulo para testemunhar
a favor de Helena. Cel. Sebastião encontra
Serafina e Margarida na rua. Não resiste e
lhes implora os testemunhos contra o Dr.
Paulo. Alvaro avisa Isaura que ele e
Geraldo irãocomeçar a ler os depoimentos
dos suspeitos para tentar descobrir o
verdadeiro assassino de Leôncio. Rosa fala
para o Sargento que Belchior não quer
depor. Henrique encontra Geraldo beijando
Malvina e não os reprovam.

EXTRA

��DES5�q " ;in

Angelina JOlie e�tá cOm
desejo. De chgQolate. ,Mas
não qualquer ch-Ocolatê:.'De
ac�râo c�!J1 o �k{� _, ..i
FemaleF/rSt, a atriz esperá
�q�iosa q;cheQ�?a d�!:��ix�sdo Reesfi's Piedes, gostosura
ngr!e-a�e[ic ec

càin pasta'de n

Delalhe ..��e o �bocgl�t�existe em KJ�m(l)ta (Áftréa),
local onde a bela está

hospedaaa com'Brad Pitt,
issg um dos a�_��.�so�le d
futura mãe ligàuparaai
fáb�ica do chocolate, qpe 10�g
se prontifiéou a'enviá"lo. ;_+)A

��L:ICEf>JÇA+
Grávida de seis meses,
HelOísa Périssé gravará:
"Sob Nova Direção" até
final de íulho e depois<?
espera a chegada de

\ Antônia para a segun�a
qulnzena da agosto. Por
conta da gravidezda:tjl
colega, Ingrid Guimarães
também n.oderádiminuir o
ritmo de trabalho. Masi
par�;que o seriaqo da;""y
Globo não fiqU'e fora do ar

e .?�m 9P�te paç�as i::
rel?rises, â produção do
seijia.Qo.�'stá grél;¥andoi£dois
programas por semana.

HBOROGODÓ
Apesar das duras críticas que recebeu por sua

atuação em Bang Bang, da Globo, Fernanda Lima

caiu nas graças do autor da novela, Carlos
Lombardi. Segundo informações do Jornal Extra, ela

já foi convidada para atuar em sua

próxima trama das 19h. O autor jus
tificou sua decisão. "Tenho 25 anos

de Globo. Não posso me deixar

levar pelas críticas que fizeram à
Fernanda. Se você me perguntar
se dá para comparar o talento

dela ao da Fernanda

Montenegro, eu
digo que não.

Mas, ela tem o

seu borogodó",
disse.
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��PLÁGIO?
O músico e compositor
dominicano Luis Dias
declarou que vai

processar Shakira por
suposto plágio do refrão
de uma de suas músicas.
Dias acusa Shakira de
usar no sucesso "Hips
Don't Lie" a frase "dança
na rua de noite, dança na

rua de dia". Segundo ele,
é a mesma citada na

canção "Dança na Rua',
composta por ele em

1984. A música é o hino
oficial do carnaval
domidicano.

VALE A PENA VER
Adriana Esteves já começou
a filmar suas cenas em

"Trair e Coçar É Só

Começar", o longa dirigido
por Moacyr Góes cujo
roteiro é baseado na peça
teatral (de mesmo nome)
escrita pelo ator Marcos
Caruso e que faz sucesso
no teatro há mais de vinte
anos. A atriz interpreta a

empregada Olímpia que, por
causa de um mal entendido,
envolve seus patrões em

romances extraconjugais. A
atriz Fabiana Carla também
está no elenco.

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Comemoração
Hoje, em comemoração aos 40 anos do

Juventus acontece uma série de eventos. A

.programação começa de manhã no'João

Alberto Marcatto. Três jogos envolvendo
_ equipes veteranas, feminina e, a partida
mais esperada do dia, entre Malwee e

Juventus. O ingresso custa R$ 2. Serão

sorteados brindes e bicicletas. Quem entrar

com a camisa e boné do clube ganhará um
cupom para concorrer a R$ 500,00 em

dinheiro. Logo após os jogos, será servido
almoço por adesão ao preço de R$ 25,00
nos galpões do Parque da Malwee.

Para requebrar
Boa opção para quem quer requebrar o
esqueleto hoje é dar uma passada na
Moinho Disco. A partir das 23h a

_'

'àniíiiação fica por corita dos ar s Raul
Aguilera, AninhaWarung, Thomaz e

também dos jaraguaenses Schuster e do
percursionista R. Costa. Os ingressos
custamR$ 10 antecipados e podem ser

comprados na Licoreria, Posto Mime e

Adventure.

StudioFM
O empresário Aclino Feder, diretor

presidente da Berlim Ambientes, de
Guaramirim, é o convidado de hoje, do
programa Studio Atualidades Entrevistas,
apresentado por Albino Flores das 07h30

às 08 horas. Aclino Feder, ex-presidente
da Aciag, fundador da Associação Italiana

de Guaramirim, idealizador da "Festa da

Porchetta", vai falar sobre a criação do

evento, suas atividades empresariais, e o
envolvimento comunitário, entre outros

assuntos.

Patrícia da Silva, da empresa Cargo Brasil, Alan Jacch, da Varig Log e Vilmar Alves, também

da Cargo Brasil, participaram do Floripa Trade Summit na Capital do Estado. O evento reuniu

exporradores.Jroportanores e.tomecedoresde.Joulsüca.na região Sul do país, uma excelente

oportunidade para fazer negócios

Guilherme e Gustavo Selhorst , alunos do professor Arnaldo Formigari, e o atleta

pentacampeão Mundial de Karate, Kazuru Nakashima, durante o campeonato Sul Sudeste

realizado em Guarujá no último final de semana

II PARABÉNS!

Câncer 21/6 a 21/7
Seus amigos ainda estão esperando por você.

É, desde ontem, você disse que ia aparecer...
Eles sabem que você vive numa dimensão poé
tica, etc. e tal e que 24 horas não significam
nada. Já estão acostumados com seus atrasos

(e até seus lapsos de memória), mas, por favor,
não os deixe no seco por muito tempo. Eles
estão saudosos de suas águas amorosas.

leão 22/7 a 22/8
Olá, leãozinho, tudo legal? Não, não são os

astros que irão lhe dizer, você é o rei, senhor de
sua vida. Sua sintonia, em alma corpo e mente,
faz de seu cetro varinha de condão: o que está

bom pode ficar ainda melhor e o que não está

pode ser transformado. Não deixe que os

limites do mundo material funcionem como

limitações.

Virgem 23/8 a 22/9
Reformulação: aproveitar o melhor da

experiência anterior, reciclar, adaptar e

incorporar novos elementos. Virginianos sabem

fazer isso muito bem, mas às vezes parecem
esquecer de exercer tais habilidades em seu

próprio quintal. Evoluir, busca da unidade e

totalidade. Fique de olho no todo, mantenha a

coesão e articulação das partes.

Escorpião 23/10 a 21/11
Alguns poréns apenas, nada que atrapalhe seu

show. Que bom que você percebeu (ou que '

perceberam por você) que ainda há uma

coisinha ou outra a depurar, peças a trocar,
mecanismos a azeitar. Use bem o seu tempo,
otimize o rendimento terceirizando algumas
etapas da produção. Há coisas que outras

pessoas fazem melhor do que você ..

Aniversariantes do dia

6/5
Celso A. Fritzen
Bruna Vorpagel
Norma K. Lemke
Marcos Morais
Gilmar L. dos Santos
Alessandra Zimmermann
Nilo Mathias
Márcia R. F. de Carvalho
Orlan Padilha
Wilmar Machado Fragoso
Eduardo Ziener

.

Ruth Jahn
Monique Wischrel
Julia S. de Abreu
Andressa Alves Ruysam

,...7 •

� ....... ::
::0-

7/5
Lucas H. de Souza
'célia M. Garcia
Irineu Bauer
Eveline L. Méier
Kátia Bertoldi
Ruth Roesel
Cezar Seben
Nivaldo Heidemann
Isolete Bontatti
Vera R. D. Schmitt
Jairo Andrade
Helenice V. dos Santos
Sonia Chiodini
Jurema O. Pedrelle
Valdir C. Roehrs
Manoel Santos
Karina Stahlke

Diogo L. Bastos

II HORÓSCOPO
\ Áries 20/3 a 20/4
o que é preciso fazer para chegar lá? Uns

poucos minutos de reflexão e organização
podem resultar num salto quãntico. Reúna os

conhecimentos, as informações e técnicas,
aprimore seus procedimentos. Você é a meta,
seu crescimento e nível de evolução se

refletirão em tudo o que você faz. O que se leva

da vida senão a vida que a gente leva?

Touro 21/4 a 20/5
Hummm ... Talvez você nem soubesse que
gostaria tanto, talvez você nunca se

descobrisse em outras escalas se não tivessem
lhe convencido a experimentar. Por que opor .

tantas as resistências, fechar-se num

cercadinho, quando o que você, amigo Touro,
quer mesmo é campo aberto, rolar entre as

flores, provar muitas frutas?

Gêmeos 21/5 a 20/6
Não é tão evidente, palpável, mas você é muito

ligado, geminiano, certamente é capaz de

captar os outros sentidos além do visível.
Versos se equilibram nas entrelinhas,
atravessam abismos: ah, a cumplicidade
poética une seres tão diferentes ... O problema é

quando você entra numas de ocultar de si, e do

outro, a sua sensibilidade.

libra 23/9 a 22/10
Respire, libriano: o Ar é seu elemento. É seu

alento e sua força, poder que dá vida e anima

seus pensamentos. Situações inesperadas e

desencontros podem querer tirá-lo do sério,
mas você encontrará uma saída iluminada. Não

permita que furem o seu balão. Sua idéia é

bacana, seu propósito é elevado. Leve no bom

humor, você é bom nisso.

Capricórnio 22/2, a 21/1
Ok, o pessoal já sacou seu jeito reservado,
observador. Você fica na espreita e só se

aproxima quando tem certeza de onde está

pisando ... Mas há dias, como este, em que tudo
convida ao movimento e à interação com as

pessoas, a comunicar sentimentos, trocar
idéias e se divertir. Vamos lá, cabrínnho,
exercite a arte de brincar com a vida!

Aquário 21/1 a 18/2
Tudo bem que você é superveloz e supercapaz,

,

mas será que não seria melhor deixar pra lá

algumas coisas, renovar o prazo de outras?
Tente relaxar, não esqueça de respirar. Sua
produção pessoal é prioridade. Corre pra lá, vai
e volta de não sei onde, encontra não sei

quem ... Já imaginou se, na hora H, perceber
que o tubo de oxigênio está vazio?

.

Sagitário 22/11 a 21/12
Calma, centauro sábio, seus mestres não lhe

abandonaram, daqui a pouco você vai ter uma

luz. Se você fica batendo os cascos no mesmo

lugar, atrelado a antigas concepções e

raciocínios ou insistindo em se impor leis e

dogmas, acaba se fechando, o novo não pode
chegar. Você não gosta de nada que lhe

prenda, não é? Liberte-se, então.

Peixes 19/2 a 19/3
Use seu lado sensível ao tratar de um romance

em perspectiva. Uma aproximação um pouco
diferente pode dar samba. Sim, pisciano, o
Carnaval passou faz tempo, mas o que é que
tem? Ponha a vida em dia, libertando-se dos
enroscos vencidos do passado e agindo em

direção ao futuro. Seu coração precisa um novo

prnholo. não wecis�?
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�. MOACIR PEREIRA

I'

,
•

: Gás
t Dois parlamentares do PT
,

i retiraram-se da sede da Fiesc,
,

inconformados com a decisão
do presidente Alcântara

I Correa, que cassou a palavra
,

i do deputado estadual Vânia

; dos Santos, Este refutava
: , críticas do deputado Ivan
,

: Ranzolin E do senador Leonel
I

i Pavan contra o presidente Lula

f, sobre as posições na crise do
I gás natural da Bolívia.

Divulgação
o candidato do PT ao governo,
José Frisch, esteve em. São José
do Cerrito fazendo um relato às
autoridades e lideranças
políticas sobre as decisões'bo
Tribunal de Contas da União e

DNIT. Confirmou a repactuação
do contrato com a empreiteira
responsável pela BR-282 Lages
Cerrito.

Advogados
Conselho Estadual da OAB-SC
aprovou moção de
solidariedade do

desembargador Jorge Mussi.
Obteve excelente votação na

lista para ser indicado
ministro do STJ, mas foi

preterido por um
desembargador paulista. A
iniciativa foi do presidente
Adriano Zanotto. Advogados
também acham que o PT de
Santa Catarina não se

empenhou na nomeação.

I
I
I
,
,

,

,

,

•

o

,
,
I
I
I
,
,
I

Defesa
•

Vânia dos Santos começou a

fala defendendo o presidente e

falando dos investimentos em

infra-estrutura em Santa
Catarina. Neste momento,
Âlcantaro Correa interferiu

•

para dizer que o problema do
•

gás era técnico e não político.
Vânia tentou argumentar. Saiu .

da mesa, no que foi

acompanhado do deputado
federal Mauro Passos. A
senadora Ideli Salvati já havia
se retirado da reunião. Besc

Superintendente da Fusesc,
Vânia Baing, envia nota
esclarecendo que oBese
alienou bens patrimoniais só
em 2003 e que de lá para cá
"tem demonstrado viabilidade e

lucratividade, seja pelo retorno
da atividade-fim, que é a

intermediação financeira, seja
pela renovação do quadro '

funcional. É necessário que haja
investimentos em tecnologia.

"
•

•

o

Lula0-

•

o presidente Luiz Inácio da
,

I Silva deverá visitar SantaI

•

Catarina no final de junho. O
PT estadual articula com o

Palácio do Planalto sua
" presença em Lages e SãoI
I

José do Cerrito para autorizar,
o

I

o reinício das obras da BR-282
-

entre os dois municípios.
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VECTRA 97 completo + GNV
R$ 21.000,00
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E SO O'COMEÇO DOS
MELHORES NEGÓCIOS!!1

APARTIR DO DIA 10105/2006

'MAVEl VEíCULOS -

,
.•..

Fone: 3371-0773
Rua: João Planincheck- 205/229

,

Nova Brasília- Jaraguá do"'Sul- SC
•

.. , ---- - ... ""'�--'-'

.,

•

O CORREIO DO POVO

ENTREVISTA: PROFESSORA BOLíVIANA FAZ UMA ANÁLISE SOBRE AMÉRICA LATINA
.

se: a polícia do povo
A solenidade de transmissão do comando da Polícia Militar de Santa
Catarina do coronel Bruno Knihs ao coronel Edison Souza foi
marcado pela promoção de praças e oficiais e entrega de comendas
a várias personalidades que colaboraram com a corporação.
A presença das madrinhas homenageando os militares promovidos
'Zo�ou a evidenciar: a Polícia Militartem a cara do povo catarinense, está
fortemente identificada com suas origens e mantém-se dentro de

elogiáveis níveis de fonmação da tropa. Mães e filhas, noivas e irmãs
dos agraciados, de soldados a coronéis, exibiam na face o perfil da

: gente simples ou da classe média de várias regiões do Estado .

•

O aumento da violência e da criminalidade tem revelado para Santa
Catarina e para o Brasil os padrões técnicos adotados pela
corporação. Os oficiais que tem atuado na Casa Militar do Governo,

o
em todos os governos, são educados, competentes e atenciosos,

: com uma postura diplomática. Os que atuam nas assessorias
militares dos demais poderes são dotados de idênticas qualidades.
Aqueles que trabalham no operacional, desdobram-se em atividades

:' comunitárias de extraordinário significado para a população pobre.
�. Com uma estatística trágica. Nos últimos cinco anos, 30 desses
,

: dedicados militares perderam a vida combatendo a criminalidade.
,

•

"

FERNANDO BOND

Florianópolis (CNRlADI) - Em visita a Santa Catarina para
participar do Seminário "Comércio Internacional e

Desenvolvimento", realizado esta semana na UFSC, a

professora boliviana Emma Nogales de Santiváíiez foi pega
de surpresa pela notícia de que o presidente do seu país, Evo
Morales, havia nacionalizado as reservas de gás. Para ela, o
gesto de Morales caiu como uma luva para ilustrar o que queria
dizer na sua palestra "A integração como um instrumento para
o desenvolvimento econômico": que em vez de se integrar
para ficar mais forte, a América Latina está se desintegrando.
Emma Nogales é professora da Universidade Católica
Boliviana e presidente da Associação de Profissionais de La
Paz (Capital da Bolívia). No seminário da UFSC, Emma era

uma das poucas intelectuais de "centro-esquerda", numa

maioria de "anti-chavistas" (contra as posições do presidente
Chávez, da Venezuela) .

CNR - A América Latina vive um momento de grandes
mudanças. Uma mulher assume no Chile, alguns governantes
populistas assumem em outros países com rótulos de esquerda.
Como a sra. vê esta transformaçãoi
Emma - Estamos vivendo momentos de mudanças na América

Latina, o que está afetando não somente os governos, mas também,
os processos integradores. Estamos aqui [em Santa Catarina] num
encontro internacional para analisar praticamente todos esses

detalhes de integração que compete a todos os Estados. Porém, o
que estamos observando? Que realmente não poderíamos falar
tanto de processos integradores, mas sim de desintegradores.
CNR - Qual a razão?
Emma - Porque temos exemplos como a Comunidade Andina de

Nações, um dos organismos de integração mais antigos da América,
que está praticamente se descompondo. Não podemos nos esquecer
que a Venezuela a abandonou, Colômbia, Peru (ao celebrar tratados
de livre comércio com os Estados Unidos); estes países estão

conspirando contra a vigência da Comunidade e por conseqüência
a Bolívia também neste momento proclamou que vai sair. Então,
em vez de ir para a integração, estamos indo para a desintegração.
CNR - E por que este fenômeno de desintegração?
Emma - Há uma série de motivos que nos levam a esta série de.
mudanças. Um deles é que estamos vivendo novamente

movimentos populistas na' América Latina. São movimentos que
de alguma maneira estão nos levando a eleger governos que por
serem populistas acabam causando conseqüências internacionais.
Uma delas é a possibilidade de destroçar uma organização tão forte
como a Comunídade Andina e se crie outra, que é justamente a

o
'

que está surgindo como conseqüência do pacto entre Cuba, Bolívia
e Venezuela, o Tratado de Comércio dos Povos.

� Estamos vivendo momentos de

mudanças na América Latina, o que está
afetando não somente os governos, mas
também, os processos integradores
CNR - Desde que o presidente Lula assumiu o Brasil vem
tentando ser líder do bloco latino-americano. Porém, nos últimos
meses isso vem surtindo efeito contrário. A decisão do presidente
da Bolívia com relação à Petrobras foi mais uma demonstração
disso. O Brasil é visto como imperialista ou como liderança?
Emma - Bem, o Brasil sempre teve seu campo de liderança. E
penso que não perdeu. O governo boliviano, mesmo tendo baixado
o decreto de nacionalização, está respeitando a Petrobras para que
ela siga operando, mostra que a Bolivia reconhece no Brasil uma

liderança de nível continental. Porém, tudo depende agora do papel
,

que possam exercer Brasil, Argentina, comomembros do Mercosul,
no desenvolvimento diplomático e mediar. ao menos um pouco os

efeitos deste decreto de nacionalização.
CNR - Como o povo boliviano vê o Brasil? Temos uma imagem
imperialista?
Emma - Não vemos uma tentativa de domínio, mas de manutenção
de liderança.
CNR - E isso causa que tipo de reação entre os bolivianos, por
exemplo?
Emma - Nós bolivianos sempre vimos com bons olhos as relações
entre os dois países. Creio que o boliviano comum nunca teve a

intenção de macular as relações C01U o Brasil, nem com a Argentina.
São praticamente circunstâncias que nos levam - ou leva o governo
boliviano - a adotar este tipo de decisão, que considera talvez

•

(

f

o

necessária para o benefício do povo. Não nos esqueçamos que esses

contratos, como a Bolívia celebrou num certo momento com

empresas transnacionais, entre elas Petrobras e Repsol,
invariavelmente são contratos que surgiram fruto de políticas de
Governo que nem sempre tiveram todo o tratamento jurídico para
dar o valor exigido. Isso também causa reação do povo boliviano,
porque ele sabe que a Constituição reconhece que todas as riquezas
são do povo e do Estado boliviano. Se não houvesse embargo, seria
tergiversar sobre o que diz a Constituição. Isso traz uma reação
popular e por isso que as atitudes e campanhas de Evo Morales são

, bem vistas pelo povo.

,� O Brasil sempre teve seu campo de

liderança e penso que não perdeu. O
•

governo boliviano, mesmo tendo baixado o

decreto de nacionalização, está respeitando,

a Petrobras para que ela siga operando

CNR - Como a sra. vê a questão da ascensão de uma mulherno
,

Chile? E possível vir a ser um fator de integração na América
Latina?
Emma - Sim. Ela está fazendo um papel muito importante nas

relações latino-americanas. Não nos esqueçamos de que o Chile
neste momento tem também hegemonia política e está

pretendendo também uma posição de liderança na América Latina .

Neste ponto de vista, o papel que vai desempenhar [a presidente
do Chile, Michelle] Bachelet é muito interessante.
CNR - Mas a maior parte dos países parece estar perdida no

rumo da integração. Será que um dia vão reencontrar esse

caminho, se é que um dia ele foi encontrado?
,

,

. Emma - E, num certo momento se delineou uma união

continental, ou pelo menos nós pensávamos de que C01U a união

do Mercosul com a Comunidade Andina de Nações poderia ter

sido formado um bloco integrador bastante grande para temperar
a influência das nações do Norte, especialmente dos Estados

,

Unidos. Mas, neste momento, a desorganização da Comunidade
Andina e o pensamento de alguns países dentro do Mercosul de
sair do bloco nos faz pensar que não estamos indo, repito, para
um processo integrador. Agora, os fatores podem ser muitos -

mas um deles é que os Estados Unidos estão jogando seu papel no
'

sentido de favorecer os tratados de livre comércio de forma
individual para-que os povos não andem em bloco .

CNR � E aí então a razão da reação popular elegendo governos
populistas, que se dizem nacionalistas e de esquerda?
Emma - Sim, nossos povos estão reagindo dando esse apoio a

,

governos que de alguma maneira não estão tão de acordo com a

I

� Os Estados Unidos estão jogando seu

papel no sentido de favorecer os tratados
, de livre comércio de forma individual

para que os povos não andem em bloco

política norte -americana.

CNR - Podemos caminhar então para o desentendimento coJ.11

os Estados Unidos?
Emma - Não creio em conflito, especialmente o armado. Acho

que devemos lutar para que haja diálogo entre os povos.
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Júri condena Pimenta Neves a 19 anos de

prisão por assassinato de Sandra ComídeÁOIC��

AGÊNCIA ESTADO

� Ex�diretor de Redação do jornal "O Estado de

S.Paulo", matou a namorada com dois tiros

pelas costas em agosto de 2000 por ciúmes

.

SÃO PAULO - O jornalista
Antonio Pimenta Neves, 69, foi

condenado ontem a 19 anos, 2

meses e 12 dias de prisão pelo
assassinato da ex-namorada, a

também jornalista Sandra

Gomide, ocorrido há quase seis

anos. O júri decidiu também que

ele poderá aguardar recurso em

liberdade.
O juizDiego FerreiraMendes,

de Ibiúna (64 km a oeste de São

Paulo), entendeu que Pimenta

Neves obteve de tribunais

superiores o direito do recurso em
liberdade.tApós o crime, ele·

passou sete meses preso e, em

março de 2001, conseguiu uma

liminar do STF (Supremo
Tribunal Federal) para aguardar
o julgamento fora da cadeia.

Após a leitura da sentença, o
Ministério Público contestou a

decisão, e recorreu para que o

são

o

lo

jornalista fosse preso, mas o

pedido foi negado. Familiares de
Pimenta Neves e de Sandra
Gomide acompanharam o

julgamento, que durou três dias.

QUALIFICADORAS - O

júri -cornposto por três homens
e quatro mulheres- seguiu a de

núncia apresentada pela promo
toria e decidiu condenar Pimenta
Neves por homicídio doloso com
duas qualificadoras (agravantes):
motivo torpe -ciúme- e

impossibilidade de defesa da
vítima -tiro pelas costas.

O crime ocorreu no dia 20 de

agosto de 2000, em um haras.
Sandra Gomide, à época com 32

anos, foi atingida por dois tiros -

um nas costas e outro no ouvido.
A defesa do jornalista afirma que
ele agiu sob forte emoção.

JÚRI - O julgamento havia

começado na manhã de quarta-

feira, após várias tentativas de
adiamento feitas pela defesa.No
primeiro dia, ao ser questionado
pelo juiz se queria se defender da
denúncia de homicídio dupla
mente qualificado (motivo torpe
e recurso que impossibilitou
defesa da vítima), ele disse que

preferia "não se manifestar".
Na quinta (4), o segundo dia

do júri começou com os de

poimentos de testemunhas. O

primeiro foi de acusação, de João
Gomide-pai de Sandra.

Àjustíça, João Gomide falou
como era o relacionamento da
filha com Pimenta Neves. Disse

que o jornalista era arrogante e

agredia Sandra verbalmente.

Falou, ainda, que a filha teria sido

agredida também fisicamente.
Durante as declarações, Pimenta
Neves movimentou a cabeça
negativamente.

O jornalistamanteve a cabeça
.

baixa e evitou ficar ao alcance da
visão de João Gomide. Ele ficou
sentado entre os advogados de
defesa e, ao término do

depoimento, retornou para a

cadeira que ocupara antes, na

ponta da mesa. O pai de Sandra

Greve dos Professores

Comunicado

no

lea

oGoverno de SàntaCatarina esclarece que:
Agreve dos professores darede pública estadual foi deflagrada nomomento em que o Governo e a.categoria
estavam em plena negociação, dentro do diálogo aberto e do processo de melhorias que vinham sendo'
sistematicamente promovidas pela PolíticadeValorização doMagistério.

Essa política incluiu três abonos totalizando R$ 250,00, concedidos para o Magistério. Desse valor, R$
50,00 já foi incorporado em agosto de 2005. No mesmo mês o Governo também concedeu aumentos de lO

para 25% e de 30 para 40% nos percentuais de regência de classe. Tais beneficios promoveram um

incremento médio nos salários de 36% em relação a dezembro de 2002 e valorizaram principalmente o

professor em exercício de sala de aula.

Esclarece ainda que o vencimentonão corresponde ao salário real dos professores, pois sobre o piso incidem
beneficios como regência de classe e vale-alimentação. Assegura que um professor em início de carreira,
com carga horária completa, formação em ensino médio e atuando nas primeiras séries do fundamental tem
hoje remuneração final de pelomenos R$ 905,24.

ão

rer

o Governo entende que ações como a efetivação de mais de oito mil profissionais de educação por concurso
público, a realização de 45mil horas de capacitação e o pagamento em dia de todos os beneficios devidos por
governos anteriores fazem parte da valorização do professor.'ar

Também entende que o investimento em 1.200 obras escolares, bem como a distribuição gratuita de

uniformes e material escolar, está entre as ações que promovem a qualidade de ensino, melhorando as

condições de acesso e permanência na escola e de trabalho para o professor.

Como a greve atinge área essencial para a vida de milhares de crianças, o Governo vai descontar os dias

parados. Quer garantir o direito da esmagadoramaioria dos professores que não aderiu à paralisação e dos
estudantes ao cumprimento dos 200 dias letivos.

Nenhuma proposta de aumento salarial pode desconsiderar as implicações jurídicas, financeiras e

orçamentárias minuciosamente argumentadas durante as rodadas de negociação. A incorporação imediata
dos abonos teria um impacto anual aproximado de R$ 300milhões, provocando um forte desequilíbrio entre
receita e despesa e ferindo a Lei deResponsabilidade Fiscal.

Agindo com urgência; nos dois dias seguintes à resposta do Sindicato, a Comissão se reuniu para analisar a

resposta do comando de greve e convocaruma nova rodada de negociação para apróxima terça-feira (9), às
17 horas, no CentroAdministrativo. Os estudos se concentram em torno da inclusão dosACTs no Plano de

Saúd.e e da implernentação de um Plano de Carreira, Cargos e Salários, na perspectiva de uma melhoria
salanal para a categoria, prevendo a incorporação dos abonos de acordo com as condições financeiras do
Estado.

a

OGovemo do Estado decidemanter o encaminhamento dos demais pontos de pauta, que incluem a Gestão

Democrática, Plano Estadual de Educação e regularização do vínculo das serventes, vigias e merendeiras,
por entenderque interessam a toda sociedade e repercutem na qualidade da educação

la
SeCretaria de Estado
da Educação, Ciência e Tecnologia SANTA CATARINA
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não via Pimenta Neves desde o

crime.Como testemunhas de

acusação, foram ouvidos também
os donos do haras onde ocorreu o
crime - Deomar e Marlei Setti.

O principal depoimento da defesa •

foi o do psiquiatra Marcos

Pacheco, que avaliou Pimenta

Neves após o crime. Para ele, a

morte de Sandra "não foi

premeditada". O psiquiatra disse,
ainda, que após ter atirado na ex-

,

namorada, "a vida do jornalista
se desorganizou" e ele passou a

apresentar sintomas de estresse

agudo ou pós-traumático.
Como testemunhas da defesa,

também foram ouvidos Isabel

Pimenta, irmã de PimentaNeves,
os jornalistasMaria Luisa Pastore
Gonzales, Íris Valquíria Campos
e Roberto Müller -pai do casal
de advogados de defesa, Ilana e

Frederico Müller.

� Urânio
Com discurso de que o País vai

atingir a auto-suficência na

produção do combustível

nuclear, a exemplo do que foi

alcançado recentemente pela
Petrobras em relação ao

petróleo, o ministro da Ciência e :
Tecnologia, Sérgio Rezende,
inaugurou ontem a primeira
unidade de enriquecimento de
urãnio das Indústrias Nucleares
do Brasil, em Resende, no Sul i

Fluminense. Durante entrevista, :
o ministro afirmou que o

presidente Luiz Inácio Lula da

Silva, apesar de arcar com um ,

"pequeno ônus político juntá a
,

,
,

grupos ambientais", deve
,
,

anunciar ainda este ano a
;

retomada da construção da
usina Angra 3.

� Por milagre :

o ex-govemador do Rio de
Janeiro Anthony Garotinho
admítiu que sua candidatura à
Presidência está cada vez mais:
difícil de ser concretizada.
Garotinho afirmou na manhã
desta sexta que só um milagre
salvará sua pré-candidatura
pelo PMDB. "Não tenho mais
ilusão. Minha candidatura agora
só com um milagre", disse em

entrevista à emissoras de
rádios cariocas.

� Denúncias
o ex-govemador do Rio afirmou.

que as denúncias de verbas

irregulares enviadas para sua'
campanha foi uma estratégia
para desestabilizar sua
candidatura. Garotinho voãou a :

dizer que só vai parar a greve
de fome, iniciada no domingo,
quando obtiver direito de

resposta na revista Veja e nos

veículos das Organizações
Globo. A saúde do polfíco já
começa a preocupar os
médicos. Na manhã de ontem,
ele precisou tomar soro

caseiro, está com a pressão
arterial cada vez mais baixa e

aparêncla muito abatida.

� Proposta
O ministro do
Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior, Luiz
Femando Furlan, propôs ontem

que seja feita uma transferência
de impostos cobrados no

momento da venda de
automóveis para o combustível
consumido ao longo da vida útil
do veículo. A sugestão de

Furlan, que, segundo ele, é
ainda apenas uma hipótese,
sera uma das a�emativas o

mercado intemo de autos,
compensando as empresas do
setor pelas. perdas de

competitividade que vem sendo
observada nas exportações.

.... Ambientalista
Presa há duas semanas por

. ofender duas juízas e uma

promotora, a ambientalista
Thelma Pereira Lobão, de 47
anos, encerrou ontem uma

greve de fome de 15 dias em

protesto pelas perseguições
que diz sofrer. Thelma se

recupera no Hospital Santo
Antonio, de Salvador, mas
permanece algemada à cama.

Entre os motivos para sua

prisão está "subverter a ordem

pública" com atos radicais.

OCRIME
Sandra, então com 32 anos, foi assassinada com dois tiros em 20 de agosto
de 2000, em um haras na cidade de Ibiúna (64 km a oeste de São Paulo). O
jomalista estava no local desde cedo. Segundo testemunhas, os dois se

.

encontraram e houve uma discussão. Na ocasião, uma testemunha disse

ter ouvido os disparos depois de Sandra gritar "Não Pimenta, não". O laudo

do IML (Instituto Médico Legal) revelou que a vítima foi baleada nas costas

e na cabeça. )

Pimenta Neves, que deixou o haras após o crime, teve a prisão decretada

no dia seguinte e confessou o crime. O motivo do assassinato teria sido o

fim do relacionamento entre os dois.O jomalista disse em seu depoimento
que, depois de ter atirado, dirigiu por algumas horas e depois ligou para um

amigo, que o pegou na estrada. O carro de Pimenta Neves foi encontrado
abandonado a cerca de 3 km do local do crime.Ex-diretor de Redação do

jomal "O Estado de S.Paulo", o jomalista ficou sete meses preso. No dia 23
de março de 2001, o STF (Supremo Tribunal Federal) concedeu uma Ii'minar

permitindo a Pimenta Neves aguardar o julgamento em liberdade. Para o

STF, ele não representa risco à sociedade. Em 26 de junho de 2001, a
Segunda Turma do STF confirmou o habeas corpus que revogou a prisão
preventiva do jomalista decretada na época do crime.

Procura-se: Profissionais

para o mercado de Moda

Nosso país vem se destacando visivelmente no mercado de
moda mundial. Nos últimos tempos, angariamos espaço e

passarelas em muitos lugares do mundo. Os números brasileiros

em relação ao mercado da Moda são de fato empolgantes para
nosso cartaz. A moda em nosso país emprega cerca de 1,5 de

pessoas em indústrias relacionadas ao segmento, como a

metalúrgica, química e calçadista. O setor têxtil representa 4,1%
do PIB ( Produto Interno Bruto) nacional, e o Brasil é o sexto

maior produtor têxtil e de confecção mundial, sendo inclusive

auto-suficiente em algodão. Produzimos em nossas indústrias e

confecções mais de 7,2 milhões de peças de vestuário ao ano,
sendo o segundo maior produtor mundial de índigo, o terceiro

em malha e o quinto em confecção. Em 2005, nosso país exportou
cerca de US$ 2.2 bilhões.

-

A verdade é que o segrr:ento da Moda/ Têxtil no Brasil deu um

salto gigantesco na última década, e cresce ferozmente a cada

ano, atraindo milhares de pessoas. Mas Infelizmente esta não é
a parte positiva da nossa conversa. Grande parcela desses
milhares de "profissionais" não costuma suprir o esperado pelo
mercado, que está cada vez mais exigente. Com o estouro da

moda, escolas "dispostas a ensinar" sobre o assunto têxtil

surgiram aos montes, mas verdadeiramente não educaram e

não formaram profissionais capazes de atender tal demanda.
A cada temporada milhares de jovens formandos de moda saem

de universidades para as "ruas" a procura de um espaço no

disputado mercado da moda, muitos certamente não ultrapassam
os limites dos portões da indústria. Há a extrema necessidade

de se reconstruir as propostas educacionais e humanas dessas

escolas de moda, tendo em mente aspectos muito significativos
da nossa sociedade, como as questões ecológicas, sócio

humanas, econômicas, e tantos outros essenciais a nossa

existência nesse planeta. Há a necessidade de se rever e

repensar o conceito de moda e buscar modificá-lo, moldando-o

para a nossa realidade humana.

Por Daiana Riechel, aluna do curso de Moda
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'I NOS EUA

� CIA
O presidente dos EUA, George W.
Bush, anunciou que aceitou o

pedido de renúncia do diretor da
CIA (Agência Central de

Inteligência), Porter Goss. Em

declaração breve feitá no

Escritório Oval da Casa Branca,
Bush disse que Goss "instilou
um senso de profissionalismo"
na agência.Goss, ex-deputado do
Partido Republicano pela Flórida,
ocupava o cargo desde abril de
2005. Os criticos do govemo
Bush dizem que a atuação de
Goss no cargo foi marcada por
uma "caça às bruxas" contra
funcionários responsáveis por
vazamento de informações para

, a imprensa e criticos da

administração.
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NO PERU

� Pesquisa ",
,

o ex-presidente Alan Garcia
lidera as pesquisas de intenção
de voto para o segundo tumo da

eleição presidencial peruana,
que acontece no dia 4 de junho. I

Garcia disputa com o

nacionalista Ollanta Humala, que
venceu o primeiro tumo. De
acordo a pesquisa Datum
Intemacional, difundida pela
emissora Radioprogramas na

quinta-feira à noite, Garcia
aparece com 56% das
preferências, contra 44% de
Humala. Alan Garcia foi

presidente entre 1985 e 1990 e

seu govemo foi marcado por
hiperinflação,. escassez de
alimentos e violência
g,uerrilheira.
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NA PALESTINA

�,Greve
•

A associação que reúne os 165
mil funcionários e agente3 de

segurança da Autoridade '

Nacional Palestina (ANP)
anunciou ontem uma greve por
tempo indefinido, devido à fa�a·
de pagamento de salários, que
não recebem desde março
passaco.A greve começará na

próxima semana na Cisjordânia e

no território autônomo de' Gaza.
, Desde a chegada ao poder do
, novo govemo, a ANP deixou de

,

receber as doações que recebia I

da União Européia e dos EUA.

, ,
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ministro iraniano de Relações
Exteriores, Abbas Malekí.

Maleki, que foi o segundo,
homem da Chancelaria iraniana
entre 1989 e 1997 e atualmente
é pesquisador-chefe na Kennedy
School of Government da
Universidade Harvard (EUA),
disse ainda que "os EUA querem

forçar ,o Irã a uma situação
limite". "A situação ideal

desejada pelos EUA é amudança
de regime ou a mudança no

comportamento do regime
iraniano. O que quero dizer é

que eles não têm problema
,

..

apenas com o programa nuclear
do Ira, os EUA temem o Irã, um
grande país com muito petróleo
e gás", afirmou Maleki, que
desenvolve estudos em

O CORREIO DO POV�

Nações Unidas) -EUA, França e

Reino Unid e Alemanha
defendem a adoção de sanções
contra Teerã, que anunciou na

última terça-feira (2) teravançado
no procedimento de

enriquecimento de urânio. O

Opep [orgão que reúne os li
maiores exportadores de todoo
mundol.' Os países aliados a

EUA no CS jámanífestaramà
posição favorável à adoção �I
medidas punitivas contra

governo iraniano em razão a

descumprimento de detens
" nações da AIEA (Agêncr
Internacional de Energi·
Atômica). O órgão, ligado i

ONU, deu ao Irã 30 dias p�r,
interromper o enriquecimera
de urânio. Expirado o prazo, III

última sexta-feira (28), Teeri
insistiu em desafiar as exigênca
daAIEA.

,

AGÊNCIA ESTADO

� "O que quero dizer é que eles não têm

problema apenas com o programa 'nuclear do
Irã, os EUA temem o Irã, um grande país com

muito petróleo e gás"
IRÃ - A crescente pressão

exercida pelos Estados Unidos
. , ,

contra o governo iraniano e

motivada pelas grandes reservas

de petróleo e gás do país persa, e a
suposta utilização militar do

programa ,nuclear de Teerã é
,

apenas uma desculpa utilizada por
Washington, disse o ex-vice-

, .

segurança energenca.
As potências ocidentais que

têm vaga perrÍlanente [poder de
veto1 no Conselho de Segurança
(CS) da ONU (Organização das

Humala reafirma proposta de nacionalização no Peru
LlMA- O candidato presiden

cial Ollanta Humala endureceu o
discurso ontem sobre um eventual

plano de nacionalização em um

eventual governo seu no Peru, ao
indicar que' o país "não pode se

curvar às multinacionais".
Humala também disse que; se

algumas empresas deixarem o país,
"haverá uma fila de' outras

querendo entrar". "Nacionalizar
é colocar a serviço da nação um

recurso ou atividade", disse o líder
nacionalista, que venceu o

primeiro turno das eleições
presidenciais, mas agora aparece
atrás do ex-presidente Alan
García nas pesquisas de hl'tenção

de voto para o segundo turno, que
acontece no dia 4 de junho.

Ex-tenente coronel do
exército, Humala promete revisar
os contratos firmados pelo atual
governo com empresas privadas,
tendo como objetivo promover
uma "participação majoritária do
Estado em áreas estratégicas".
Estas áreas, segundo ele, seriam as

de mineração, petróleo, portos e

serviços públicos, entre outras, que
estão em suamaioria privatizadas.
O discurso entretanto, tem gerado
pânico em investidores que
temem uma nacionalização
agressiva, nosmoldes da executada
pelo presidente Evo Morales, da

Bolívia, amigo de Humala.
O candidato peruano, entretanto,
descartou que tomará medidas
semelhantes às da Bolívia,
assegurando que não tem o

projeto de expropriar ou estatizar:
"nosso projeto é buscar que o

Estado participe".
"A nacionalização (que ele

planeja), à margem das

experiências bolivianas, que são

soberanas, supõe que o Estado

participe das atividades

estratégicas para resguardar os

interesses nacionais sobre a
,

administração dos recursos",
disse Humala em entrevista à

rádio RPP.
'

\

Frto causa morte de cerca de 90 pessoas na Colômbia

, , .

processo e necessarro pará a

geração de combustívelpara usinas
nucleares, mas também pode ser

utilizado para o desenvolvimento
de bombas atômicas.

Independentemente de seu

potencial militar e de sua

influência geopolítica no

Oriente Médio, o Irã é o segundo
maior exportador de petróleo da

Ataque aéreo israelense deixa
cinco palestinos mortos

COLÔMBIA - A temporada
de chuvas e frio na Colômbia já
causou 89 mortes, 207 feridos,
e 15 desaparecidos, segundo
informações do o coronel

Eugenio Alarcón, diretor

operativo nacional da Defesa
Civil. No total, 127 municípios
foram afetados, dos mais de mil
existentes no país.Os números

são registrados desde o inicio de

março último, quando começa

a temporada de inverno, e serão
-con tabilizados até junho.
Segundo o coronel, o panorama
é preocupante, pois devido à

temporada de ventos fortes e

vendavais.

CIDADE DE GAZA- Uma
aeronave israelense bom-

, ,

bardeou ontem um campo de
treinamento usado por
militantes palestinos na Faixa
da Gaza, matando cinco

tnilitantes, informaram fontes

palestinas. Entre as vítimas do'
ataque, quatro eram parentes de
um alto comandante doComitê
de Resistência Popular.
Segundo a fonte, os homens
treinavam em uma base usada
pelo grupo, responsável por
numerosos ataques com

foguetes contra Israel. O ataque
'aconteceu a alguns metros da
casa do comandante Moumtaz

Dourghmush. Ele não estava no
local,mas seu irmão e três primos
estão entre osmortos, informou
funcionários de um hospital.

O militante Abu Mujahid
disse que pelo menos três

mísseis atingiram o campo onde

os homens treinavam. "Isto não

irá encerrar nossa luta heróa
contra os sionistas. O sangue é�

combustível de nossa resistêna

e nossa represália virá logo",
acrescentouMujahid.

O Exército israelense
confirmou a ação contra o

Comitê de Resistência Populal
alegando que os militantes
estavam treinando para ataque!
contra o Estado judeu. "O
Exército continuará a localizar
aqueles que apóiam e estão

envolvidos em ataque
terroristas", afirmou.'

Durante cinco anos do
levante palestino, o exército

israelense já matou dezenas di
militantes em assassinate

seletivos. Desde que o governo
do Hamas assumiu o poder no

final de março, Israel
aumentou, sua atividade
militar em Gaza.

-

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIARIO
II Comarca de [aragua do Sul / 1 ª Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova, - CEP 89259-300, Jaraguá
do Sul-SC
Juiz(a) de Direito: Márcio Renê Rocha

Escrivã(o) Judicial: Cláudia Jenichen Janssen
-

EDITAL DE LEILAO / PRAÇA - COM PRAZO DE DIAS

Espécie e Número do Processo: Carta Precatória, 036.04.006590-7
Autor: Gava Grupo de Análises de Tensões Veículos Automotores e Rebocáveis
Réu: Salomon Rodriguez Leiva
Hasta Pública: Local: Edifício do Fórum - Datats): 1° Leilão: Dia 12/Maio/2006,

, \

às 14:15 horas e 2° Leilão: Dia 22/Maio/2006, às 14:15 horas. Descrição do Bem:
Um Motor Home, marca Mercedes Benz/0365, cor azul e' branco, movido a

diesel, ano/modelo 1989, Placas KHO-1264, Chassi 9BM364101KC063252,
,

avaliado em R$ 40.000,00, em 30/agosto/2005. Onus: Não há. Recursos ou

Pendências: Alienado ao Banco Bradesco S.A.
Por intermédio do presente, as partes, seus cônjuges, se casadas forem, e os

eventuais interessados, ficam cientes de que, neste Juízo de Direito, tramitam
os autos do processo epigrafado, bem como da realização da venda judicial dots)
bem(ns) descrttoís), no local, data(s) e horárlo(s) fixados. OBSERVAÇÃO:
O(s) valor(es) atribuído(s) ao'(s) bem(ns) seráíâo) corrigido(s) monetariamente
até a data da hasta pública, como também o débito exigido. Não comparecendo
lançador à primeira ocasião, ou se os bens não alcançarem lanço superior ao da

avaliação, seguir-se-á a sua alienação na segunda data, pelo maior preço, desde

que não se oferte quantia vil. Quando os bens penhorados não excederem o

valor correspondente a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo, e, dispensada a

publicação do edital pela imprensa, não poderá, neste caso, o preço da arrematação
ser inferior ao da avaliação (art. 686, inciso VI, e § 3°, do CPC). Caso não

encontradots) o(s) executado(s), fica(m) o(s) mesmo(s) cíentejs), por meio do

presente, da realização da hasta pública acima descrita. E, para que chegue ao

conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual
será afixado no local de costume e publicado na forma de lei.
Comarca de Jaraguá do Sul (SC), 28 de março de 2006.
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Márcio Renê Rocha '

,

Juiz de Direito
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,

local:
•

Sociedade sport Clube S,t;anto Antônio

Data:
,Hoje Sábado, .06 de Maio

,

Horário:
20 Horas

•

•

Animação:
"

Baile com a Banda Kalahai
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