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; Bertoldi anuncia outras

mudanças no secretaríaoo

,
,

Michels diz que escolhe.
: partido dentro de 3fJ dias :

!;mj_'ua�.
o Dp;,rfp, 1919

J,. 7 I PONTOS DECISIVOS

juvsntus enfrenta o lanterna
'e precisa de vitória em casa

tivo

no

� I

aO! O, Juventus enfrenta hoje às 15h30 o Cidade Az,ul .pelc
adl Campeonato Catarinense, no Estádio João Marcatto. O
KOU

leo técnico Alaor Palácios disse em entrevista para O Correio do
Sul Povo que a partida pode levar a equipe tanto para o céu
o e quanto para o inferno. O Moleque Travesso está a três pontos
çm
11! da zona de classificação e a um do lanterna.

o

c
28 I FUTURO PLANEJADO

a� Conselho de Desenvolvimento é

:1:' lançado em plenária da Acijs
: S1

ti
Foi assinado na segunda-feira, o Protocolo de Intenções

hal entre a Prefeitura de Jaraguá do Sul, Acijs, Apevi, Câmara
uO Municipal, Amvali, CDL, CPL e Unerj, estabelecendo as,

Id: condições e orientando a formulação e implementação do
'EI Conselho de Desenvolvimento da cidade. A vigência vai

até 31 de dezembro deste ano, podendo ser prorrogada.O
I objetivo é envolver os diversos setores da sociedade na
Jm

:isi elaboração de planos e metas que visem o crescimento do
o' município.

ia' 38 I NO AR
d,

Credores aprovam venda de
,

;11 parte da Varig através de leílão

'<e,

a

j

A assembléia de credores da Varig aprovou ontem a venda
em leilão' da parte operacional da companhia. O preço
mínimo proposto em acordo, que também envolveu o

governo, é de US$ 860 milhões para a venda de todas as

rotas e de 46 aviões, segundo projeto apresentado pela
consultoria Alvarez & Marsal, responsável pelo plano de

recuperação judicial.

48 I EXPLOSÃO

Carro-bomba mata 17 e fere 35

pessoas em mercado no Iraque
,
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5 I DEFESA: ADVOGADO DIZ QUE CLAUDEMIR NAO FOI O AUTOR DOS DISPAROS

•

,
,

PIERD RAGAZZI DE fRIETAS

•

•

, I
I :

o acusado de assassinar o
comerciante Hélio Antônio
Lenzi na manhã do dia 23 de

junho de 2005, Claudemir
Vinícius da Silva, 19 anos, foi
condenado ontem a 25 anos de

prisão por homicídio
qualificado, ou seja, crime
premeditado 'e hediondo, sem
oferecer chance de defesa à
, .

vítima,

Claudemir conversa com o advogado
Adir Tacla Filho durante julgamento

, ,

6 I O CORREIO ESCOLAR: APP ATUANTE E RESPONSAV,EL POR MUITAS MELHORIAS

Albano Kanzler defende � inclusão de alunos especiais

www.studiofm.com.br

,

,

PIERD RAGAZZI DE fRlETAS ,

�ltJíl·r{'i!�r?���1}.f' ,;,
' ,

O compromisso com a
,

inclusão social é uma

bandeira defendida pelos
profissionais que trabalham
na Albano Kanzler. A escola
municipal está se

adaptando e já atende hoje
•

três alunos com

necessidades especiais.
São 834 estudantes do

jardim ao nono ano (31
turmas, divididas nos:', :i,

.

. �t'{;:,
. turnos matutin'd e ' ,�if1�

-
.. t'·�- 7'

vespertino) e 65 Y;;r�. /'
,'� ,,-

funcionários. Desenvolver' o
/

"'" o,

il .�.:,!,'

potencial criativo do'atuno,
• ,

' l, '_

reforçando valores '".:�:,
familiares por meio dÓ1

'.

aprendizado é o lema'õa
"

escola.

•

•
•
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Unimed'f\
Unirned. Seu Plano, Sua Vida
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www.unimed.com.br

"
J

. '

O CLIMA HOJE: .

,: '=»-'¥;..�.3_"""<::.�o:"":::.<="""<:::«,""w"*"��_ml"M='!<::::""=,,"'x.=<z:::

';'1:" ::\'::::;.:- '

:

:':"'_ ',",'

o

-�:::;:::;::::::;;,-+,';::::::;;�:'çf:;:@::;:1i _'
, "':.:,::;i�_]i:i:�i�:�:

, -";,;,.",,, ,',--, ,

, Cass\1li !�vogados Associados

1£;!,!j;::;.;\jA�j se 3;97/99<:;: ,i;:; t
, 'A):'d1 :\�i',) .33.E711, ��,'i�,\'.: ;.1, '",
I i \, Y'O"i>aCla 'm''resa'rla ':'

'�:IX':;-:;;-t;i.thl��'i'k::;-": ',' :' ,', ,,;i:, .;�'" �:,'�,:,:,�;':,:Il;:&&t��$iG;:��::1(::

,
,

I

,

I
I

ru1' d�;ni '200V>iF '
.

"

; ;
, 'I

MINIMA MAXIMA
'" '", '",
,',,'ll,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



[.
. ,

,

I I

I

I -

t

, ,

:1

,
I
,

,

I
I

,

I
,

'

I .

I,

••
,
•

•

2 I QUARTA-FEIRA, 10 de maio de 2006

• EDITORIAL
\

Tudo o que interessa ao

Brasil na Bolívia é o gás
natural. O resto, inclusive os

negócios da Petrobras no país
andino, está em segundo
plano. Apenas com o que
lucrou no quarto trimestre

de 2005, a estatal brasileira

pagaria duas vezes o que
• investiu em solo boliviano e

: ainda sobraria troco. O que
: lucrou no ano passado
in te iro supera o PIB

, boliviano. Acorrer às reservas
,

, de gás bolivianas foi uma

•

em novas hidroelétricas no

Brasil. Se não quiser entrar de
novo na zona vermelha do

apagão, no curto prazo o Brasil
tem poucas opções para deixar
de investir na ampliação do

,

,

gasoduto Brasil-Bolívia. E
claro que tudo vai depender
do preço do combustível
boliviano. A nacionalização
ruidosa é a principal
estratégia de Eva Morales para
obter farta maioria na

Assembléia Constituinte - a

eleição é em 2 de julho.

.... Evo Morales está prestes a usar a

borduna novamente contra brasileiros,
agora nacionalizando campos de soja

I opção estratégica sensata de
,

I sucessivos governos
! brasileiros. Não há economia

: com escala comparável à

i brasileira na região para
: absorver a segunda maior
,

reserva do subcontinente. O

gás tem aplicações industriais
,

vantajosas, polui pouco e
, .

! pode ser a tábua de salvação
, em momentos de baixa oferta
de energia elétrica. O erro foi
descuidar do investimento

• FRASE

Obtida a meta, assistiremos

ao início de sua "revolução",
da qual a nacionalização dos
hidrocarbonetos foi y>enas o

prelúdio. O projeto é
1'\' /.

p e rmanenct a maxrma no

poder, muito Estado e pouca

oposição, e o modelo é o de

Hugo Chávez. A festa do
« revival" nac ionalis ta na

Bolívia, desta vez com cutis

indígena, dura enquanto
permanecerem nas alturas os

• CORREIO DO LEITOR

O CORREIO DO POVO

,

preços mundiais da energia.
Com o dinheiro jorrando nos

cofres públicos e a pressão por
gastos em toda parte para
atender sua base social
emergente, o "evismo"

dispensará a confecção de
mecanismos à chilena de

ajuste a tempos de vacas

magras. Para completar, Eva

Morales, aquele que Lula acha

que deve ser tratado com

"carinho", está prestes a usar

a barduna novamen

te contra brasileiros.

Depois do gás, a terra. O

presídente boliviano já tem

em sua mesa um pacote de
decretos e um projeto de lei

que regulamenta o que ele
mesmo tem chamado de

nacionalização da terra. A
medida deve afetar de forma
diferente as centenas de

proprietários de terra

brasileiros no país, divididos
pelo governo entre

sojicultores e os que exercem

atividades ilegais na extensa

zona de fronteira. Ainda

assim, o ministro das Relações
Exteriores, Celso Amorim,
diz que o Brasil não deve usar

a política do porrete, mas a da
.boa vizinhança.

Alfredo Felipe da Luz

Sobrinho, Secretário de
Estado da Agricultura

e Desenvolvimento
,Rural de SC

: Esclarecimentos sobre
o embargo russo

•

Muito se fala e pouco se

conhece sobre a interdição do.
mercado russo à carne suína

produzida em Santa Catarina.
Estive na Rússia em outubro
de 2005 e, na época, recebi do
diretor veterinário russo a

expressão de seu descon
tentamento em razão das

divergências entre a União e

o estado do Paraná,
Diz o acordo sanitário

Brasil- Rússia que, quando da
ocorrência de um foco de
febre aftosa em um Estado, os
Estados vizinhos ficam
desabilitados por um ano.

Esta é a razão pela qual não
estamos exportando para a

Rússia. Em algumas. ocasiões
as autoridades russas não têm

seguido o acordo à risca, luas
-

neste momento estao

bastante rigorosas.
Ciente das dificuldades, o

Governador Luiz Henrique da
Silveira viajou à Rússia em

janeiro deste ano, onde foi
recebido pelo Ministro da

Agricultur a daquele país,
Alexei Gordeyev, a quem fez
um apelo e confirmou a

excelência sanitária de Santa
Catarina, Estado há 14 anos

sem ocorrência de aftosa e há
seis anos livre da doença sem

. -

vacmaçao.

Apesar do esforço, os

russos se mantiveram irre

dutíveis. Posteriormente, o

premier ,russo Mikhail
Fradkov esteve no Brasil, e

recebeu do próprio Presidente
Lula uma apelo pela liberação
do embargo a Santa Catarina.

O Ministro da Agr i
cultura, Roberto Rodrigues,

•

com quem conversei semana

passada, tem ligado dia
riamente para o embaixador
russo no Brasil .. Em virtude
de tudo isto, estamos

seguindo orientações de

especialistas do mercado
russo, para que nosso Estado

proponha um acordo de

cooperação técnica, visando o

aumento da produção russa e

a reabertura de Santa
Catarina.

,

E muito lógico que a

Rússia queira, por razões

estratégicas, diminuir a

dependência na área de
,

carnes. E lógico também que
não queiram permanecer

importando mais de um

milhão de toneladas de nossa

carne. Por outro lado, Santa
Catarina não pode deixar de

exportar, o que significa
. " - '"

pre]UIZOS nao so para as

agroindústrias, mas para toda
a cadeia produtiva. Com esta

- , '

cooperaçao tecmca esperamos
vencer os obstáculos do
bloqueio. Assim sendo,
solicitei uma audiência com o

Ministro da Agr icultura da
Rússia para tratar destes
temas nos próximos dias. Em
nenhum momento houve
descaso das autoridades
estadual ou federal. O que se

vê são explorações políticas
de quem não conhece a

, .

materra.

Soberania de Quem?
A situação causada pelo inusitado

presidente da Bolívia Eva Morales expõe uma
questão que ainda não tínhamos nos deparado,
e que coloca o atual governo em uma situação
ainda mais delicada. Delicada porque o

presidente da Bolívia fez CaIU o Brasil o que se

temia que os radicais do nosso atual governo
fizessem com outros países. E parece que o atual
governo descobriu que "pimenta nos olhos dos
outros é refresco". Explico, a nacionalização
da Petrobrás é uma afronta a soberania do
Brasil, ao rompimento de contratos

internacionais de longo prazo, a um desrespeito
absoluto à parceria internacional, ainda mais

da forma como aconteceu, em pleno processo
de negociação (o que já era considerado difícil)
o governo boliviano nacionaliza, como se

estivesse desviando a atenção dos envolvidos

para realizar o seu plano, a nacionalização, ou
seja; faz-nos pensar que nunca houve intenção
de negociar.

Os efeitos colaterais dessa atitude são

devastadores para o povo da Bolívia, que agora
enfrenta um problema de credibilidade perante
a comunidade internacional. A empresa
brasileira EBX que o diga. A siderúrgica EBX
foi expulsa da Bolívia recentemente sob a

alegação de problemas ambientais. Pergunto:
será que a Bolívia não tem outros mecanismos

de defender seu meio-ambiente que não seja a

expulsão. Será que a Bolívia queria resolver o
problema emanter os contratos firmados? Será

que a Bolívia não poderia criar mecanismos

legais para contornar o problema ambiental?

Será que esse era o problema?
E dentro desse cenário, o governo brasileiroj

que era tido como um irmão mais velho por
Eva Morales, não se move, apenas observa
vendo o Brasil perder bilhões de dólares

,

investidos em terras bolivianas. E patético ver'
oGoverno Lula não se mover diante dessa crise

e declarar que entende as ações de Eva Morales

porque a Bolívia é um país pobre e que não existq
conflito. Será que esse problema internacional, j

será mais um caso onde o nosso presidente "não'
sabia de nada"? �

Pior de tudo é que essa atitude boliviana
não apenas demonstra a inércia do nosso

1

governo't:m tomar atitudes enérgicas e

necessárias, mas também demonstra que nesse

meio tempo assistimos de camarote o Presidente
. Hugo Chavez aproveitar o momento para'
assumir a liderança da América Latina, orientarl
as ações bolivianas contra o Brasil, expandir a1
presença das empresas venezuelanas na Bolívia)
(olha só que curioso) e ainda vender gás para o

,

Brasil. E quase inacreditável que tudo isso esteja
acontecendo e o Presidente Lula nos defende'
dizendo que apóia a soberania da Bolívia. Serial
bom se o Presidente Lula apoiasse também a

soberania das empresas brasileiras, e por tabela,
do Brasil ... mas parece que isso não está na sua

pauta ideológica. Só espero que o Governo Lula
não diga, depois que a crise se agravar diante da
sua inação, que se sentiu traído, pois terei

minhas dúvidas sobre quem traiu quem.
j

Prof, Dr. Malcon A. Tafner

Direitos dos ricos e dos pobres ... r

verdadeiro Estado Democrático de Direito, deverão
ser rapidamente dizimados. Valorizar a Defensoria
Pública é respeitar os direitos humanos e o povo
brasileiro ... " (íntegra disponível no site:

I

direitoshumanos.adv.br) .

Embora seja direito constitucional do
cidadão e dever do Estado, as defensorias

públicas estão organizadas somente em alguns
lugares. Noutros, longe disto, defesa dos menos
favorecidos ainda se dá na base do favor ou

dativamente, mormente nas localidades mais

distantes das capitais. Aquele que póde
contratar um advogado recebe de pronto,
aconselhamento e é acompanhado em todos
os 'atos por um profissional. O hipossuficiente
fica sem aconselhamento técnico na fase do

inquérito policial (que não tem espaço para
defesa técnica obrigatória) e assim,
solitariamente, é apresentado ao juiz para

interrogatório. Após isto 111e é disponibilizado
um defensor público. Dentro da perspectiva
atual, são previsíveis os catastróficos resutados

para os menos favorecidos! As defensorias,

públicas devem ser urgentemente organizadas
nacionalmente e remunerados condignamente _

seus integrantes. Disponibilize-se defensores

públicos, .para os necessitados, desde a fase
acusatória inicial, com meios para pesquisas,
busca de documentos, localização de

testemunhas, perícias, etc ... Quando vai

terminar essa iniqüidade de "justiça dos :

pobres"?

Elias Mattar Assad, presidente da Associação
Brasileira de Advogados Criminalistas

"Oh meu Deus. Sou um, lixo de mãe. Quero chegar em casa e colocar
minhas crianças na cama. Às vezes, se eu estou passando muito tempo
com meus filhos, penso que só quero ser uma artista".

,

,

• Da cantora Madona sobre a dificuldade de conciliar a vida de"pop star com o papel de mãe.

A partir domomento em que uma pessoa é

aprisionada, a Constituição Federal assegura
direitos básicos como assistência da família e

de advogados, respeito à integridade física e

moral, direito de ser ouvido ou ao silêncio, a

tomar conhecimento da acusação e respectivas
provas, eventualmente de responder em
liberdade, amplitude probatória, entre outros.

As pessoas que têm condições de constituir

um advogado, imediatamente convocam um

da mais absoluta confiança. Para os

"hipossuficientes" (que o legislador
constitucional não teve coragem de chamar
de pobres ... ) deve ser gratuitamente
disponibilizado um defensor público.

Para discorrer sobre este tema, no

"Encontro Brasileiro de Direitos Humanos",
convidamos o Dr. Leopolda Portela [r.,
presidente da Associação Nacional dos
Defensores Públicos. Para ele, 'i'\. Defensoria
Pública é a mais nova das instituições jurídicas,
incumbida constitucionalmente de conferir acesso
à Justiça aos carentes ... Trata-se, assim, de

instituição pública essencial à efetivação dos

obejtivos fundamentais da República Federativa do
Brasil (CF, art, 3º), Materializa o princíPio da

igualdade, mormente no que concerne ao

enfrentamento dos vários obstáculos ao acesso à

Justiça pelo necessitado, não apenas o econômico,
mas igualmente os sociais e culturais ... Todavia,
por sua juventude, esta instituição essencial à

Justiça ainda é o alvo de alguns equívocos, os quais
impedem o reconhecimento da sua ampla função
institucional e a fruição dos resultados daí
decorrentes que, a bem da vivência em um

O CORREIO DO POVO
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(l) CORREIO DO POVO

CÂMARA: MICHELS ANUNCIA FILIAÇÃO A NOVO PARTIDO

CELSO MACHADO

�. Artigo de lei gera
mais discussões
sobre indicados

. -

para cornssoes

}ARAGUÁ DO SUL- Vice

presidente da Câmara, o

vereador Jurandir Michels (sem
partido) anunciou que em trinta

dias vai se filiar a um novo

partido, luas por enquanto
prefere não revelar qual.Apenas
disse que o assunto vem sendo
tratado com seus eleitores e que
tudo já está praticamente
definido. Michels confirma ter

.

recebido convite de quase todos
os partidos tão logo deixou o

PI, no dia 13 de abril (o 13 é o

• número do partido), depois de
receber notificação do diretório
municipal cobrando mensali
dades ,partidárias atrasadas em

torno de R$ 7 mil. A decisão de
buscar uma nova sigla antes do

prazo que havia estabelecido

para si mesmo (em tomo de três

meses) está diretamente ligada
a discussão que se trava 110

Legislativo desde a instalação
de CEI (Comissão Especial de
Inquérito), em 24 de abril, para
apurar suposto favorecimento
da Prefeitura à empresa
Canarinho no pagamento de
dívida de ISS (Imposto Sobre

Serviços). A presença da
vereadora Maristela Menel

(sem partido) como membro da

CEI foi contestada pelo líder do
governo Ronaldo Raulino (PL),
para quem os vereadores sem

partido não podem fazer parte
de comissões desta natureza. A

oposição reagiu com o vereador

Eugênio Moretti Garcia

(PSDB) e com a própria
vereadora. Ambos sustentaram

que se havia alguma ilegalidade,
a mesma determinação valeria,
também, para as comissões
internas permanentes do

Legislativo. A discussão

esquentou mais ainda na

segunda-feira, quando o

presidente da Câmara, Carione
Pavanello (PFL),' resolveu
acatar parecer' do Ibam

(Instituto Brasileiro de

Administração Municipal) em
,

resposta a consulta feita pela
própria vereadora. O Ibam
baseou-se no artigo 26 da Lei
dos Partidos Políticos, onde diz

que perde automaticamente a

função ou cargo que exerça
(exceto o de vereador), ern

virtude da proporcionalidade
partidária, o parlamentar que
deixar a legenda pela qual foi
eleito, j á que a vaga é do partido
e não do parlamentar, Com isso,
Pavanello estabeleceu prazo de
trinta dias para que' os

vereadores membros . de
comissões e em função na mesa

diretora se filiem a um novo

partido, caso contrário ficam

impedidos de integrarem
quaisquer comissões ou cargos.
N a sessão de segunda-feira, a

Câmara autoriza empréstimo
para melhoria na rede de esgoto

}ARAGUÁ DO SUL - A
Prefeitura já está autorizada a

contrair empréstimo destinado
a obras da rede de esgoto sani

tário. O aval foi dado pela Câma
ra de Vereadores durante a sessão

ordinária da última segunda-
feira á tarde.Outros doze proje
tos, também de origem do Exe

cutivo, da mesma forma foram

aprovados pelo Legisla-tivo. O
financiamento a ser contraído
pela Prefeitura j unto a CEF

(Caixa Econômica Federal) é de
R$ 6 milhões, que serão

investidos no sistema coletor de

esgoto sanitário da bacia quatro,
no Bairro João Pessoa. Em

votação única, a Câmara
também aprovou o projeto que
,autoriza a contratação de 60

agentes comunitários de saúde,
para atender ao Proesf (Projeto
de Expansão e Consolidação da

" Saúde da Famílía), que ampliará!
, o atendimento as comunidades
I
hoje abrangidas pelo PSF

(Programa Saúde da Família). A
,

seleção dos agentes será feita
através de concurso público cujo

regulamento e data ainda não

foram anunciados. O salário a ser
,

pago aos 110VOS agentes comum-
tários foi estipulado em R$'
532,25, Outros dois projetos que
também mereceram aprovação
\

na sessão de segunda-
feira remanejam R$ 400 mil
do orçamento da Câmara para a

FME (Fundação Municipal de
Esportes), destinado a três

entidades, visando o desenvol
vimento do esporte amador. A
FME repassará recursos da
ordem de R$ 210 rnil para a

Associação Amigos do Esporte
Amador, R$ 150 mil para a

Associação Desportiva Vale do
, Itapocu (juventus) e R$ 40 mil
para o Clube Escola Instituto
Educacional Jangada. Também
passou pelo plenário da Câmara
o projeto do Executivo que
concede ajuda de R$ 12 mil

para o CTG Laço J araguaense,
que deverá empregar a quantia
110 pagamento de ,despesas
contraídas com a organização
do 25° Rodeio Crioulo realizado

,

no último final de semana.

•
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Vereador Jurandir Michels antecipa filiação em outro partido

vereadora, de 110VO, reagiu, segunda-feira, Pavanello agiu
argumentando que isso implica corn base na Lei dos Partidos
nova eleição do vice-presidente Políticos. Indicou o vereador
[urandir Michels. Foi o que Dieter Janssen (PP) para a

levou o ex-petista a anunciar presidência da Comissão de

filiação a outro partido dentro Legislação e Justiça no lugar de
do prazo estabelecido por Maristela. Na presidência da
Pavanello. O presidente Comissão de Transportes,
discordou afirmando que Obras e Agricultura, Afonso
[urandir, na função que ocupa, Piazera Neto foi substituído
tem tratamento "diferenciado" por Jaime Negherbon (PT).
(Michels votou no pefelista Piazera também foi substituído

para a presidência do como membro da Comissão de

Legislative) e acusou Maristela
.

Finanças e Orçamento,
de se ocupar com "assuntos cedendo a vaga para Ronaldo
menores". Ainda na tarde de Raulino (PL).

Deputado quer que o governo
reponha perdas de aposentados

}OINVILLE- O deputado
federal AdelorVieira (PMDB),
candidato à reeleição COlU

apoio dos diretórios dos cinco

maiores municípios do Vale do

Itapocu, voltou a abordar na
Câmara dos Deputados as

perdas salariais acumuladas

pelos trabalhadores aposenta
dos. "As perdas já ultrapassam
600/0 em sete anos e a política
de reajustes dos benefícios dos

aposentados é injusta", afir
lUOU o deputado. Sob a alegação
de que há um déficit insu

perável e incorrigível na

receita da Previdência, neste e

também ern governos ante-
•

riores, Vieira disse que se vêm

praticando reajustes aos

aposentados sempre menores

que os concedidos ao salário
mínimo. Atualmente, cerca de
13 milhões, de um total de 22
milhões de aposentados,
recebem apenas UlU salário
mínimo. "O governo precisa
- /' .'

nao so rever este sistema, mas
também repor, mesmo que a

.

1011gO- prazo, essa diferença a

que os aposentados têm direito",
enfatizou Adelor. O parlamentar
anunciou que a Frente Parla
mentar Evangélica, criada na

Câmara dos Deputados, está

elaborando um estudo para'
apresentar aos candidatos a

presidente da República. "Nossa
proposta é simples e divide-se ern
duas partes: primeiramente o

governo enviaria UlU projeto de
lei estabelecendo a paridade
entre os trabalhadores da ativa e

os aposentados. Ou seja, sempre
que houver aumento para o

salário mínimo, os aposentados
receberiam igual percentual de
reajuste", explicou o parlamentar.
Acrescentou que, como passo

seguinte, o governo apresentaria
um plano de reposição das perdas
nas aposentadorias e pensões
pagas pela Previdência Social.
Para repor as perdas, o deputado
sugere que o governo faça um

refinanciarnento da dívida

gradativamente e, mensalmente,
acrescentando uma parcela ao

que ,está pagando aos aposen
tados e pensionistas.

'1

Amém, Morales
Enquanto a Bolívia nomeava novos diretores para a Petrobrás, o ministro;
das Relações Exteriores dizia, ontem, que "a política do Brasil nunca
será a do porrete, mas a da boa vizinhança", referindo-se a,
nacionalização do gás boliviano decretada pelo presidente Evo Morales,
a quem Lula deu apoio logístico na campanha. Segundo Arnorlrn.,·
uma atitude "estridente" do govemo poderia levar a uma'radicalização
da situação na Bolívia e colocaria em risco o fomecimento de gás para�

.

o Brasil, que importa metade de seu consumo do país vizinho. Então
�

tá, a gente fica de cócoras assistindo a tudo. E seja' o que Lula quiser. ;
,

Saindo . Imagem 1, , ,

O PDT desembarcou do govemo
do Estado. Não foi atendido em

alguns pedidos, nem mesmo para
manter a titularidade da Secretaria
de Desenvolvimento até junho,
quando o partido provavelmente
anunciaria a continuidade da

parceria com o PMDB. Acontece

que o PMDB queria uma decisão
•

agora e não daqui a um mês e

meio, Quem pode, manoa

Quando o recomendado seria '

tratar o assunto entre quatro I

paredes, a maioria dos Í
vereadores levam para o plenário :l
as discussões sobre a legalidade ,

•

ou não dos sem partido
integrarem comissões intemas e

de investigação. Depois ficam
achando que a imprensa é

culpada pela imagem negativa
que o Legislativo tem na

comunidade.

Paridade
Em cinco anos, as mulheres vão
receber salários iguais aos dos
homens nas funções que

exe,ifem. A lei tenta reconciliar
vida familiar e profissional para
milhares de mulheres cujas
carreiras sofrem atraso depois de
uma gravidez ou licença
maternidade. A diferença salarial

chega a 25%. Muita calma,
porém, porque isso vai acontecer
na França.

Imagem 2
Há poucos dias, por sugestão da :
vereadora Maristela Menel feita j

em plenário, todos concordaram '

em reunir as bancadas para 1

conversa objetivando uma ,

reciclagem de comportamento,
.

justamente para evitar que
assuntos intemos venham a

público, Perguntar não ofende: já
,

o fizeram? Pelo visto, ainda não
tiveram tempo,

,

E dose!
A Comissão de Ciência e

Tecnologia, Comunicação e

Informática da Cãmara dos

Deputados aprovou o Projeto de
Lei 1705/03, do deputado Joaquim
Francisco (PFL-PE), que torna

obrigatória a instalação de

bloqueadores de sinais de

radiocomunicação nas

penitenciárias. O objetivo é
impedir o uso de celulares nos

presidias. E precisa lei para isso?

Não pode
No Vale do ttajai, quatro pré
candidatos a deputado, dois deles
vereadores em Blumenau, foram

. .

,

intimados a retirar outdoors tidos '

:
pelo TRE como propaganda
política ilegal. Um deles, o .

vereador Jean Kuhlmann (PFL),
eleito em 2004 com mais de sete :
mil votos, tinha 25 outdoors na i

cidade. Isso vale para todo Q
Estado,

,

1
•

,

Para lembrar'
..

, E, afinal: o que leva govemantes a

usarem de abusivos poderes
eontjdos em medidas provisórias
e decretos para majorar farifa:s
públicas e de serviços
concessionários, sem dar a ,

minima para os que pagam a !

conta? Por que não antecipar a
medida, esclarecendo sua

necessidade? Politicamente, é "

um tiro no pé. A não ser que o

eleitor seja um burro diplomado.

Nem aí
o que tem de gente circulando
pela Marechal Deodoro à procura
do Centro Vida não é mole. Tudo
isso porque o tal ônibus prometido
e anunciado pela Prefeitura, que
faria o itinerário do centro à rua

Amazonas caiu no esquecimento.
O que obriga pessoas de todas as

idades, doentes muitas vezes, a

fazer o trajeto a pé. Seria a tal da

hum.anização?

"

,

VECTRA 97 completo + GNV '

,

R$ 21.000,00
•

É só O COMEÇO DOS
, .
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• •
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II POUCAS & BOAS

Nem sonha ...
Os vereadores de Guaramirim
estão cobrando um reajuste
salarial de 15%para os servídpres
públicos do municipio. Vai ser
difícil! Não só no funcionalismo
público, mas em praticamente
todas as categorias há anos os

reajustes se resumem à reposição
dos índices de inflação, sem um

centavo de aumento real. A

administração municipal promete
que vai conceder, pelo menos,
10% de aumento, segundo
informou o secretário de

Administração e Finanças,
Marcelo Deretti.

I
! Dança das cadeiras 1
! o prefeito Moacir Bertoldi (PL) anunciou ontem mais uma

! mudança em cargos de primeiro escalão da administração

i municipal.'Carlos Alberto Dias trocou o cargo de secretário de

I Comunicação para o de diretor-presidente do Fuiama (Fundação
I Jaraguaense de Meio Ambiente). Este, era ocupado por Leônidas
; Nora, agora diretor de Turismo. E Geraldo José deixou a gerência
I

I de Turismo e foi nomeado secretário de Comunicação.
I

I
I
,

,

! Dança das
I

! cadeiras 2
I .

. I Antes e depois da
I

implantação dd novo

I organograma da

I administração - que criou

I secretarias, extirrguiu
: outras, e alterou status de
: cargos já existentes -, em

I outubro do ano passado,
I

foram diversas as

mudanças, inclusive em

se tratando da mesma

função. Na Comunicação,
I por exemplo, é a terceira
I nomeação. Primeiro foi

I Terrys da Silva, ainda
I antes da reforma
I
I administrativa que
I .

I instituiu legalmente a

Secretaria, depois veio
Carlos Alberto Dias, e

•

agora Geraldo José, que

I também já foi

superintendente da pasta.

Barrados
Repórteres, fotógrafos e

cinegrafistas foram convidados a

se retirar do júri popular realizado
ontem no Fórum da Comarca de

Jaraguá do Sul para julgamento do
assassino do comerciante Hélio
Antõnio Lenzi. Multo estranho,
primeiro por ser um júri dito
popular, e segundo, por ter sido
repercutido por toda a imprensa
desde a data do assassinate, em
junho do ano passado. A sentença
é de interesse coletivo.

Homenagem
A Câmara de Vereadores de
Guaramirim realiza amanhã, às 18
horas, uma sessão especial para
homenagear entidades do

co

município. A Epagri (Empresa de

Pesquisa Agropecuária e Extensão

Agrícola), pela passagem dos 30
.

anos de fundação e 50 anos de
extensão; os Bombeiros
Voluntários, pelos '15 anos de
atividades; o Grupo Oase Azaléia,
pelo cinqüentenário; e a Escola de
Ensino Fundamental Almirante
Tamandaré, pelos 65 anos de
existência. As mamães que'
prestigiarem a sessão especial
também serão homenageadas
pela passagem do seu dia,
comemorado no próximo domingo.

Dança das
t cadeiras 3
I A coluna tentou conseguir

a informação sobre

quantas foram as trocas

1 de titulares desde a posse
I

: do prefeito Moacir

I' Bertoldi (PL), em janeiro
: de 2005, Na Prefeitura,
I ninguém soube responder.
; .

I E até razoável, diante do
I
! número de exonerações e
!
: nomeações anunciadas

no período. Só a lista
"atualizada". de
secretários municipais foi
repassada pelo menos

I seis versões aos veículos

I de comunicação. No fim,
ninguém mais sabe quem
é secretário de quê.

Sem prejuízo
o agora diretor-presidente

I
da Fujama, Carlos Alberto

I Dias, disse ontem que a
1

nomeação não trará

prejuízo à coordenação da

campanha da vice-
-

prefeita Rosemeire Vasel
e do vereador Ronaldo

, Raulino, ambos do PL, a

J'
(

deputado federal e

i' estadual. Segundo Dias,
I uma equipe de 20
,

,
.

:,. pessoas esta trabalhando
I ":: na campanha, por isso as

I - tarefas estão distribuídas.

i
- "A campanha, de fato, é

.

:.� depois da Copa (do
:
_ Mundo), então estaremos

, .

: - mais concentrados em

! - agosto e setembro",

Repeteco
Em Jaraguá do Sul é a mesma

história. Os funcionários públicos
exigem aumento mínimo de 8%,
mas o prefeito Moacir Bertoldi
anunciou que vai conceder 4,28%,
por conta de restrições
orçamentárias. "E tomamos a

iniciativa de valorizar a

alimentação, que não tem

encargos sociais, é um benefício
-

que entra líquido na renda do

funcionário", disse o prefeito,
referindo-se ao reajuste no valor
do vale-alimentação, que passou
de R$ 5,50 para R$'8,00.

•

resumiu.

..

O CORREIO DO POVO

partidos da base aliada sobre a

exclusão I1a nomeação para cargos
..

de confiança.
"Sempre existem conten

tamentos e descontentamentos e

é normal, principalmente se

falarmos de funções comis

sionadas .. Os partidos querem
realmente' estar com uma

representação importante dentro
da administração, mas nós temos

que, além de respeitar e valorizar
aqueles que foram importantes na
nossa campanha eleitoral,
também ter a preocupação de
saber que a Prefeitura é uma

empresa e nós precisamos de

profissionais, com competência,
e que realmente queiram vestir

a camisa da nossa adrni

nistração'', declarou Bertoldi.
Devido ao que chaIUOU de

"limitação" ern termos de

qualificação profissional, o

prefeito justificou a nomeação de
funcionários de partidos que, a

exemplo do Pp, fizeram campanha
para outro candidato e hoje

- ..

exercem cargos ate no pnmeiro
escalão da administração. "Espe
ramos que estas pessoas que não

estiveram participando da nossa

campanha, 'que realmente

possam usar a responsabilidade
da confiança para com o prefeito,
porque ela reflete o desempenho
da administração para quem

. . ",

mais mteressa, que e o povo ,

completou.

informando que o presidente
Marcos Mannes (PSDB)
solicitou a devolução do

projeto, depois de praticamente
60 dias em poder do Executivo,
e promulgado então 11a semana

passada.
Junckes também lembrou

que o texto original sofreu
modificações depois de reuniões
COl11 os gerentes dos bancos do

município para a lei seja
efetivamente cumprida. "Não
foi nada imposto", disse o

petista, informando que o

tempo limite de espera nas

agências será de 25 minutos em
dias normais, e de 35 minutos

nos considerados de
movimento intenso, sendo
entre os dias 10 e 12 de cada mês

quando houver feriado no

período, e de l°a 10 sem feriado.
A comprovação do tempo

PREFEITO: "PEGUEI UMA EMPRESA PÚBLICA COM DíVIDAS E ESTRUTURA SUCATEADA"
•

"

I ,

\
J '

,

•

CAROLINA TOMASELLI

� Falta de recursos foi

argumento utilizado

para justificar carência
de investimentos

}ARAGUÁ DO SUL � "Nossa

administração está sendo marcada
pela quebra de paradigrnas, de
comportamento, €nfrentando
ulua empresa pública commuitas

dívidas e uma estrutura com

equipamentos desatualizados". A
declaração é do prefeito Moacir
Bertoldi (PL), fazendo uma análise
depois de UIU ano e quatromeses à

. frente do Executivo. Ele

exemplifica citando o setor de
Obras que, informou, utiliza
equipamentos ultrapassados e em

número restrito. "Estamos com

aparelhos de informática bastante
arcaicos, rnuito aquém do ideal.
Por isso estamos começando a

implantar UIU sistema de

informatização, e de uma forma

integrada", disse.
Segundo ele, a dificuldade de

efetuar investimentos é reflexo de
uma dívida que soma R$ 25
milhões nos dois anos de governo,
R$ 8,8 milhões referentes a 2005
e R$ 15,5 milhões só neste ano.

As dívidas foram deixadas pelas
. administrações anteriores,
informou o prefeito, que também

.

se pronunciou sobre as críticas de

•
•

•

"

Ir

�

REFLEXO NAS ELEIÇOES
Com relação às eleições, o prefeito disse que respeitará a decisão do
diretório nacional do partido na disputa para a Presidência da

República, A tendência é que o PL repita a aliança firmada com o PT
em 2002. "E se assim for enquanto eu estiver no partido, vou respeitar
as decisões, seja de ordem federal e estadual", resumiu Bertoldi,
lembrando que as convenções, em junho, homologarão as

candidaturas e. definirão as coligações. "Ainda temos que aguardar
estas definições". . 1

Apesar da crise nacional envolvendo o governo federal eclodida no ano

passado, o prefeito elogiou algumas medidas, entre elas o aumento
•

das exportações, "refletindo na demanda de emprego e renda". Por
outro lado, disse estar "angustiado não como político, mas como

cidadão", com relação ao que chamou de "comentários" divulgados
pela imprensa: "O povo está indignado e isso val refletir na eleição
deste ano, principalmente os que sentem uma maior convicção de que
aquele político ficou com uma imagem negativa, que faltou com a '

seriedade e responsabilidade no cargo", disse. •

••

Vereador critica prefeito por ignorar projeto sobre bancos
GUARAMIRIM - O vice

presidente da Câmara de
•

Vereadores, Evaldo João Junckes
. (PT), criticou o prefeito Mário

Sérgio Peixer (PFL), que não

emitiu parecer sobre o projeto
de lei, de autoria do vereador,
que dispõe sobre o atendimento
ao público nas. agências
bancárias estabelecidas no

município. Segundo [unckes, o
projeto foi aprovado em

segunda votação no dia 9 de

março e encaminhado para o

Executivo, que não o vetou nem
•

sancionou.
,

"Infe lizmente O prefeito
ignorou o projeto, O que me

deixa chateado, porque ele

(Peixer) sempre diz que quer
, -

uma aproximaçao corn o .

Legislativo, mas deixa de lado
um projeto importante como

este", disparou o petista,

de espera deverá ser feita
através do bilhete da senha de

atendimento, onde constará,
impresso mecanicamente, o

horário de recebimento da
senha e o horário de
atendimento do cliente. Pelo

projeto, as. agências que ainda
não possuem o sistema terão 60
dias para fazê-lo. "Gostaria de

agradecer ao Besc, que já
colocou um caixa a mais em dias
de pico para agilizar o

atendimento. E se a população
.

a partir de agora tiver qualquer
problema, que procurem a

Câmara de Vereadóres para que
a genre tome as providências
cabíveis", informou o vereador.

As agências que

descumprirem a Lei estão

sujeitas à advertência, quando
da primeira infração; multa de
300 UFIRS, no caso de

Junckes disse que passaram 60
dias e projeto não foi apreciado
reicindência; multa de 1500
UFIRS no caso de segunda
reincidência; e suspensão do
alvará de funcionamento por
seis meses, além de multa., --
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DAIANE ZANGHELINI

� Júri popular
considerou o crime
hediondo e condenou
acusado à pena máxima

!

De acordo com o promotor
Eduardo, um dos vendedores da
revenda Nova Automóveis
afirmou ter visto Claudemir e o
•

comparsa, Jorge Luiz Mendes
Júnior, 28 anos, entrarem na

garagem com um carro preto, e

que a frente do veículo ficou
voltada para o portão de saída. Os
assassinos simularam interesse em

comprar um carro e pediram para
o vendedor que os atendia anotar

. I

em um papel as características e o

preço de um automóvel. O
funcionário foi até o interior da

empresa buscar umpapel, e, depois
de algum tempo, ouviu um

barulho e viu que os rapazes
estavam atirando no patrão.

Outro vendedor da empresa,
.

que conversava com Lenzi

segundos antes dele ser baleado, .

disse que viu um Ford/Fiesta
preto, placa de São José dos

PinhaislPR, entrar ria garagem

após às 9h, com 'a frente virada para
a saída. Ele viu que o colega foi
atender os rapazes e que depois
entraram na empresa e

perguntaram para o patrão se ele

.era o Hélio. Ao responder
afirmativamente, Lenzi, foi

'surpreendido com vários tiros,
sendo que os criminosos fugiram

I'

em seguida. Nenhum dos
funcionários soube dizer quantos

•

,

tiros escutaram.

Baseado nesses depoimentos,
o promotor Eduardo levantou a

probabílidade do crime ter um

mandante oumais, que ainda não
foram encontrados. "Se eles

JARAGUÁ 00 SUL - O acusado conhecessem a vítima, não teriam
de assassinar o comercianteHélio perguntado se ele era o Hélio",
Antônio Lenzi na manhã do dia comentou, Ele também ressaltou

23 de junho de 2005, Claudemir que policiais militares
; Vinícius da Silva, 19 anos, foi' constataram que Jorge portava
1 condenado a 25 anos de prisão por .

uma pistola 380 e que Claudemir
" homicídio qualificado, ou seja, portava o revólver que acertou a

crime premeditado e hediondo, vítima. "Foram sete balas, sendo
sem oferecer chance de defesa à' que três destas perfuraram o corpo,

vítima. Segundo o Código Penal mas não foram encontradas",
( Brasileiro, a condenação para explicou, comentando que o carro

u I homicídio simples é de 6 a 12 anos usado pelos criminosos estava

e para homicídio qualificado, de com registro de furto.

12 a 30 anos. A pena máxima foi O assistente de acusação,.
reduzidaemcíncoanos (de30para advogado Altevir Fogaça,
25 anos) pelo fato do criminoso assegurou que foi também ,

I
ter menos de 21 anos, atenuante Claudemir quem disparou os tiros

que reduz o tempo de reclusão. do interior do carro, durante a

ar Após o julgamento, Claudemir foi perseguição policial. "O

encaminhado ao Presídio Claudemir era o caroneiro e Jorge
Regional de Jaraguá do Sul. dirigia. Como Jorge conseguiria, ao

O júri popular decidiu a mesmo tempo, dirigir e atirar para
I condenação de Claudemir, na trás e para os lados?", questionou.

10 noite de ontem, no Fórum da Ainda segundo Fogaça, um dos

Comarca de Jaraguá do Sul. A vendedores teria visto os dois

acusação, comandada pelo criminosos usando um telefone

promotor público Eduardo Sens
dos Santos, baseou-se

18 principalrnente nos depoimentos
" dos colegas de trabalho de Lenzi e
, de policiais. Dois funcionários de

Lenzi teriam testemunhado o

crime, e três policiais que
,

perseguiram os criminosos teriam

visto que o revólverTaurus calibre
38, do qual partiram os tiros,

KES estava na mão de Claudemir.

•

CESAR JUNKES

Claudemir nega ter sido o autor dos disparos contra comerciante

público em frente à revenda cerca
de uma semana antes do
acontecido, o que significá que o

assassinato teria sido
premeditado.

Já o advogado de defesa, Adir
Tacla Filho, afirmou que o autor

dos disparos foi Jorge e que'
Claudemir não sabia que o colega
vinha para Jaraguá do Sul para
matar o empresário. Na opinião
de Adir, há muitas contradições
no caso, principalmente o fato do
laudo cadavérico atestar que
foram seis tiros e não sete. Ele

lembrou que no momento em

que os policiais renderam os

rapazes, Jorge estava "pra
ticamente morto" (ele tinha
levado um tiro na cabeça) e que
Claudemir estava com a perna
toda ensangüentada, por ter sido
atingido na perna e no joelho
direito. "Como as armas estariam

em poder deles numa hora dessas,
quando os dois estavam feridos?".
Ele também salientou que, até o

momento, a pistola 380 não

passou por perícia. "Apolícia teria
ou não interesse de elucidar o
crime? E só porque foi-Claudemir

quem. sobrou, ele precisa ser

condenado? Onde está a pistola
então?", perguntou.
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• CORREIO ECONÔMICO

Pequenas em crise
As pequenas e médias empresas do paísnão tem conseguido
acompanhar a recuperação da atividade alcançada pelas grandes
empresas. A informação é da Sondagem Industrial do primeiro
trimestre, divulgada ontem pela unidade de Política Econômica da

Confederação Nacional da Indústria (CNI). De acordo com

o estudo, as grandes empresas registraram leve aumento na pro
dução nesse trimestre, na comparação com o quarto trimestre de
2005, graças às exportações e ao reaquecimento da demanda in
tema. Porém, as pequenas e médias amargaram queda na produção,
no faturamento e no número de empregados no mesmo período.

Desempenho
o indicador de evolução da

produção do primeiro trimestre
do ano foi de 45,9 pontos, o
que revela queda para o setor, já
que no trimestre anterior o
indicador estava em 50,8
pontos. Porém, o desempenha é
bem heterogêneo entre os

diferentes portes de empresas,
Entre as grandes, o indicador
ficou em 51,6 pontos no

período, e, entre as

pequenas, em 42,9 pontos. O
indicador varia de O a 1 00

pontos. Valores abaixo de 50
indiclim resultados negativos.

Poupança
As contas de caderneta de

poupança registraram perda
líquida de R$ 1,584 bilhão em

abril. Apesar d.e negativo, o
resultado é melhor do que o

obtido em março, quando as

retiradas superaram os

depósitos em R$ 3,754
bilhões.No mês passado, o

Banco Central (BC) registrou um

total de depósitos em poupança
de R$ 55,130 bilhões. Os saques
feitos ao longo do mesmo mês
ficaram em R$ 56,715 bilhões.

Faturamento
o mesmo ocorreu com o

faturamento do setor. O
indicador ficou em 44,8 pontos'
- cinco trimestres
consecutivos abaixo da linha
dos 50 pontos. Porém, enquanto
quase a metade das pequenas e

médias empresas tiveram

queda no faturamento, em
relação ao trimestre passado,
42,1 pontos frente os 49,1 do

. trimestre anterior, as grandes
empresas mantiveram níveis
praticamente estáveis, com
49,9 pontos.

Recall
A Volvo Automóveis está
convocando proprietários de 333
modelos XC90, fabricados entre .

2003 e 2006 e importados pela
marca no Brasil para
providenciarem a substituição
das juntas esféricas dos
terminais de direção fixadas
aos montantes das rodas
dianteiras. Segundo a empresa,
o defeito, verificado em testes
realizados pela matriz da
montadora na Suécia, pode
provocar a ruptura do parafuso
que prende o terminal de

direção à roda, dificultando a

dirigibilidade do veículo.

'"

• INDICADORES ECONOMICOS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS � $ POR REAL
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CÓMPRA EURODOLAR (EUA) VENDA

COMERCIAL 2,059 2,061 jt COMPRA VENDA

PARALELO 2,163 2,277 11 2,631 2,632
PESO (Argentina)

TURISMO 1,997 2,163 11
I 0,678 0,687 •

,

·

1,. POUPh-NÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

11 BOVESPA 41.979 1,12%
11 DOW JONES (N, York) 11,639 048%

11 MERVAL (B, Aires) 1,892 1 070/0

jt NIKKEI (Tokio) 17.190 0,58%

0,6203

· R$863,55•

•

Durante a perseguição policial, fiesta utilizado por criminosos acabou capotando e caindo no Rio Novo
,

-

A VERSAO DO ACUSADO
Ao ser questionado pelo juiz da Vara Criminal, Infância e Juventude de Jaraguá do Sul, Hélio David Vieira Figueira
dos Santos se concordava sobre o que constava nos autos, Claudemir confirmou que não portava nenhuma arma e

que o revólver usado para assassinar Lenzi era de Jorge. Claudemir afirmou que veio para Jaraguá do Sul a convite
do ,amigo e que sabia que Jorge vinha para o município fazer uma cobrança, mas desconhecia que tipo de

cobrança se tratava. Disse também que o colega não se perdeu nas ruas da cidade e que foi direto para a revenda
de Hélio Lenzi. Ele contou que os dois entraram na garagem e que ficou observando os carros enquanto Jorge se

dirigia para o interior da empresa, Claudemir disse que depois de algum tempo, ouviu vários tiros (não sabia dizer
quantos), e que Jorge voltou correndo e mandando ele entrar no carro, Claudemir disse para o juiz que trabalhava
em uma pizzaria em Curitiba. Entretanto, um dos vlzinnosdele, que prestou depoimento ontem, disse que o rapaz
trabalhava em uma oficina, enquanto outro falou que Claudemir era gesseiro.

.

A TROCA DE TIROS
Naquela manhã de 23 de junho do ano passado, a perseguição policial começou próximo ao trevo de acesso

a Corupá, na BR-280. A Polícia Militar foi acionada e colocou um carro descaracterizado com policiais à
paisana próximo ao Posto Marcolla (Bairro Agua Verde). Os policiais seguiram os criminosos e avisaram a

Polícia Militar de Corupá que os rapazes se dirigiam para aquele município, Quando se viram acuados pela
polícia, os assassinos trocaram tiros com os policiais e bateram em um Ford/Focus branco. Com isso, o

,

condutor perdeu o controle do Fiesta placas ALL4164 e os dois caíram no Rio Novo, logo depois do trevo

principal de acesso a Corupá. Nessa ação, Jorge foi atingido com um tiro na cabeça e Claudemir preso,
baleado na perna. Jorge morreu dois dias depois no Hospital São José.

o Sine de Jaraguá do Sul funciona na Rua Getúlio Vargas,'
577, Centro. Telefones 3370-7896 ou 3370-7360.
Veja abaixo as vagas oferecidas para esta semana:

• EMPREGOS

,

Vendedor externo e interno Mais de 18 anos Com ex eriência
Operador jacar tear eletrônico 18 a 35 anos Com experiência
Mecânico de carro Mais de 18 anos Ex er. lnle ão eletronica
Auxiliar de rodu ão Mais de 18 anos Sem ex eriência
Soldador tig Mais de 25 anos Com experiência
Serralheiro Mais de 20 anos Com experiência
Carga e descarga Mais de 20 anos Com experiência
Tecelão Mais de 20 anos Com experiência
Auxiliar de padeiro Mais tie 20 anos Com experiência e referência
Tele marketin vendedor externo Mais de 20 anos Com experiência
Vistoriador para seguro automovel Mais de 20 anos Com experiência
Ajudante de motorista Mais de 20 anos Com experiência I

VAGAS FEMININAS, . IDADE, , :' .... EXPERIENCIA
, ,'" ,

Zeladora Mais de 20 anos

Costureira reta overlok cobertura e braço Mais de 20 anos Com experiência (jeans)

, .

o eradora ma uina de bordar Mais de 20 anos Com ex eriência
Secretária

' Mais de 18 anos Com exper, e habilita ão
Tele marketing/vendedor externo Mais de 20 anos Com ex eriência

Com habilitação

Vendedora interna Mais de 18 anos Com experiência

Doméstica Mais de'25 anos Com referência

Supervisora atendente 25 a 35 anos

Obs: pessoas interessadas nas vagas precisam ser cadastradas no sine,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Instituição realiza bingos e eventos com auxílio da APP para melhorias estruturais
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Estudantes do jardim ao nono ano do Ensino Fundamental

participam ativamente dos projetos propostos
liC1'@ A Albano Kanzler dispoe de estagiários para acompanhar os alunos

com necessidades especiais na sala de aula
.
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se adaptando para receber alunos com necessidades

especiais. Dois estagiários cedidos pela Prefeitura

auxiliam os professores nas salas de aulas em que eles

estudam, '�té o momento recebemos três estudantes
corn necessidades especiais. Para desenvolver a

educação, temos que nos comprometer com a

inclusão social", ressalta, A APP (Associação de Pais e

Professores) também tem papel fundamental na

manutenção da escola, atuando como parceira dos

pais e dos funcionários para promover a integração e

desenvolver melhorias na instituição.
A escola tem cerca de 65 funcionários: três

merendeiras, sete serventes, zelador, bibliotecário,
supervisor, dois orientadores, duas secretárias,
administrador, coordenador de extensão, diretora,
dois estagiários (para a educação especial), 42

professores e um auxiliar de dentista. A instituição
oferece atendimento odontológico nos' turnos

matutino e vespertino.
De acordo com a diretora, a grande procura pela
escola fez o número de alunos aumentar em relação
ao ano passado. Em 2005, a escola tinha 791 , e neste

ano são 834, um acréscimo de 143 estudantes. Isso
seria justificado pelo fato da escola ser grande e ficar

praticamente no Centro da cidade,
Entre os pontos a melhorar estão a necessidade de

ampliar o refeitório, de construir um auditório e a

disponibilidade de um profissional que realize aulas
,

de reforço aos alunos. '�s aulas de reforço são
realizadas pela supervisora, mas é necessário uma

pessoa que tenha disponibilidade permanente para
esse fim", reforça .

,
I
I

I

•
,.

JaFagüá do $ul Oesenvolvero potencial criativo do aluno,
reforçando valores familiares por meio do aprendizado.
Essa é a preocupação constante da Escola Municipal de,
Ensino Fundamental Albano Kanzler, situada no Bairro

,

Nova Brasília. A rua onde está instalada, inclusive, foi
batizada com o nome do pai do patrono da escola,
Lourenço Kanzler.

"

A Albano Kanzler atende estudantes do jardim ao nono

ano (sâo 3 I turmas, divididas nos turnos matutino e

vespertino) e é composta pela sala da direção, secretaria,
16 salas de aula, uma sala de vídeo, AT (Ambiente
Tecnológico), NTE (Núcleo de Tecnologia Educacional),
14 banheiros (10 banheiros para alnnos e 4 banheiros

para professores), sala dos professores, biblioteca,
refeitório, cozinha, sala de artes, ginásio e uma extensão,
onde estudam o jardim e o primeiro ano. A extensão, que
funciona do outro lado da rua, é ligada, aos demais

ambientes através de uma passarela.
A história da instituição, entretanto, começou com duas '"

salas de aula, móveis humildes e poucas condições de

trabalho, em função do quase isolamento. Com o passar
,

do tempo, o bairro foi' aumentando e o número de
. matrículas também. Em julho de 1965, a Escola Isolada,

passou a ser Escola Reunida Albano Kanzler, mas o início
do seu funcionamento foi em 4 de março de ,1965, data
em que é comemorado o aniversário da instituição. Em
1968, .a Escola Reunida passou à categoria de, Grupo
Escolar, e a partir daí foram construídas mais seis salas de

aula, salão de reuniões, cozinha, refeitório, instalações
sanitárias e área coberta para recreio. Em 1984, teve
início o pré-escolar" Paraíso da Criança" , com a criação de
mais três salas de aula, na época do prefeito DurvalVasel.
Mais tarde, em 1987, a escola passou a chamar-se Escola

Municipal de 10 Grau Albano Kanzler.
De acordo com a diretora Marilice Fernandes

Heidemann, o ginásio e a passarela são os pontos fortes.
Enquanto a passarela virou ponto de referência para o

município, o ginásio é destaque em virtude de sua

estrutura física e pelo conforto que oferece. "Por ser um
âmbiente arejado, bem ventilado e espaçoso, oferece a

possibilidade de desenvolver as mais diversas atividades

esportivas", explica.
Outro ponto forte da Albano Kanzler é o compromisso
com a inclusão social. Segundo Marilice, a instituição está
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Entre os principais projetos desenvolvidgs
destacam-se o Tic-AT, o Grêmio Estudantil'la
Gincana de materiais recicláveis, as 'atividades

esportivas extra-classe (realizadas no espaçada
escola" com apoio da Fundação Municipal de

I
Esportes, PEC - Programa Esporte e

Cidadania, Scar Sociedade Cultura Artística e

outros) e a participação em campeonatos
esportivos, O Tic-AT é um trabalho cté
monitoramento de alunos para auxiliar n0
desenvolvimento das pesquisas e organizaçà0
de trabalhos no computador, Atualmente,
professores e alunos trabalham na elaboraçn
de uma página online da escola, Através dó
Grêmio Estudantil, os alunos participaa
ativamente dos eventos escolares e projetos,JJá
a Gincana reúne provas, realizadas fora elo·

,
,

horário de aula, visando promover ti.
•

conscientização sobre a coleta seletiva 'e I

desenvolver a criatividade, através da

construção de brinquedos com materiais
recicláveis. A gincana começou no dia 13 de
abril e se estenderá até I I de agosto.

,

Neste ano também serão promovidos eventos
, "

para arrecadar fundos para a escola, como o

Bil:lgo do Dia das Mães (que será realizadp
,

nesta sexta-feira, 13), a Feijoada do Dia dos Pais
,

,.

(12 de agosto), e a FestaJulina (dia 12 de julhó)
para confraternizar a comunidade escolar.

•

•

Através do Ambiente Tecnológico, os alunos I.
o

têm acesso à Internet e participam do projeto
1

de construção do site da escola

"
•

rona
o
.'

Albano Kanzler nasceu a 14 de maio de 191J,
na localidade de Rio da Luz, Filho de Lourenço
Kanzler, austríaco, que no Brasil exercia a

profissão de construtor, Albano Kanzler

começou a trabalhar em construção corno

aprendiz de pedreiro ao lado de seu pai aos IJ
anos. Seus maiores projetos e construçõ�1
sempre foram educandários, Dedicou-se
também em reformas e construções do

prédio dos Correios e Telégrafos, mercados'
, , .

Igrejas,
Em I 965, chefiou a construção em regime de

mutirão, da escola que levaria seu nome, nO

Bairro Nova Brasília, com o apoio do entãO
prefeito Roland Harold Dornbusch, Albano
Kanzler sempre foi um exemplo de

perseverança, dedicação, trabalho e

honestidade em prol da comunidade.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO

•

CATARINENSE: PARTIDA DE SEIS PONTOS
(

JULIMAR PIVATTO
•

� Treinador usou
cerno exemplo os

:�ois últimos jogos
.,80 campeonato
.J
'"

'1

'

}ARAGUÁ 00 SUL - Nas duas
,\Últimas partidas, o [uveritus
Jlsteve atrás do placar e conseguiu
:puscar o empate. Contra a

,(::hapecoense, em casa, o gosto
:f@i amargo, mas domingo contra
o Joinville o ponto conquistado
:foi muito comemorado. Agora o

jécnico Alaor Palácios quer que
,o, time tenha essa postura durante

,tiodo o jogo e a fórmula será

.testada hoje, às lSh30, contra o

. '

Cidade Azul, no Estádio João
Marcatto. "Temos que pensar

que este é o jogo das nossas vidas",
, .

resumiu Alaor.
,

O treinador acredita que a

vitória é fundamental. "Podemos
ir do céu ao inferno. E preferimos
,

ir ao céu", comentou, se referindo
,à tabela de classificação. O
.Juventus é o oitavo colocado com
,

.seis pontos e está a três da zona
,

'de classificação e a um do
,

lanterna, que é'o próprio Cidade
Azul. "O campeonato está muito

equilibrado. Fora o Criciúma e o

"

,

Joinville, os outros times estão

todos no mesmo nível", analisou .

Alaor deve manter pra-'
ticamente o mesmo time que

começou jogando no domingo,
mas tem algumas dúvidas. Se por
um lado ele ganha com o retomo

do atacante Ronaldo e do zagueiro
Rafael, ele ainda não sabe se

poderá contar com Fábio Lopes
e Gringo, que estão ma

chucados. Sobre o atacante

Marcelo Buda, que chegou na

semana passada, até o fecha
mento desta edição a diretoria
ainda não tinha conseguido a,

liberação do jogador.
Já o Cidade Azul, de Tubarão,

tem apenas uma dúvidano ataque.
Kanu, que semachucou no último

jogo, pode perder a posição de
titular. O técnico Ladinho deve

começar jogando com 'Rodrigo;
Leandro, Cleiton, Jairo Santos e

Barone; Sidão, Everton, João
Henrique e Fabrício; Júlio
Madureira e Gilson (Kanu).

II JOGOS DE HOJE

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

�,Marcos sente incômodo em
;. '

�treino e ainda é dúvida '

"

�.. SÃO PAULO - O goleiro
"

;;Marcos saiu um pouco
'-

�preocupado do treinamento
<'

l.it1o Palmeiras, na manhã de
,

;ontem, na Academia de
,

:Futebol, e ainda não sabe se

poderá jogar no próximo
domingo contra o Cruzeiro,
no Palestra Itália, pela quinta
rodada do .Campeonato
Brasileiro. Recuperado de
uma lesão muscular na coxa

direita, que já o deixou de fora

por quase três meses, Marcos
•

treinou dois dias seguidos e

revelou que ainda sente um

incômodo na regi âo da
•

" contusao.

"Ainda sinto um pequeno
incômodo e só vou jogar se

estiver 100%", limitou-se a

,'dizer o goleiro, enquanto
('caminhava do campo para os

; vestiários do CT palmeirense
'logo após o término do treino.
Com a convocação oficial da

,

seleção brasileira para a Copa
-'batendo na porta - será na

'próxima segunda -, Marcos
,

terá apenas a partida contra o

Cruzeiro para mostrar que
está recuperado e pronto para

.

ir à Alemanha.

Apesar da preocupação do
,goleiro, os médicos do

,

,Palmeiras estão tranqüilos
,
com relação à recuperação de
Marcos e garantem que o

DIVULGAÇAO

Marcos está apreensivo

jogador tem todas as

condições de jogar o

Mundial. "O incômodo, é
normal. Se _ fosse dor, ele
nem treinaria. Estamos
faz e ndo um trabalho

. ,

progressivo e vamos ver ate

o final de semana para saber
se ele jogará", disse o médico
Vinícius Martins. "Ele está

sendo preparado para a

Copa do Mundo e se o

Runco me ligar, direi que o

Marcos pode ser chamado".
O preparador de

goleiros, Fernando
Miranda, está contente com

a evolução do jogador e

acredita que ele estará na

forma ideal em pouco
tempo. "Tudo está sendo
feito da maneira correta.

Acho que em dez dias o

Marcos estará tecnicamente
em forma", contou. (AE)

•

'"�

AM, RÁDIO

JÁRÁGUÁ
1010

Gringo (com a bola) está machucado e ainda é dúvida para o jogo de hoje
•

II ClASSIFICAÇAO
Poso Times P J V E D GP GC SG
10 Criciúma 18 6 6 O O 15 4 1 1
20 Chanecoense 10 6 2 4

.

O 10 8 2
30 Joinville 9 6 2 3 1 14 7 7
40 Guarani 9 6 3 O 3 8 14 -6
50 Atlético 8 6 2 2 2 8 9 -1
6° Marcílio Dias 8 6 2 2 2 10 12 -2
7° Metronolitano 6 6 1 3 ' 2 8 7 1
80 Juventus 6 6 1 3 2 11 12 -1
9° Lages 6 6 1 3 2 7 1 1 -4
10° Brusaue 5 6 1 2 3 9 9 O
11° Próspera 5 6 1 2 3 8 1 1 -3
12° Cidade Azul 5 6 1 2 3 12 16 -4

Equipe de atletismo conquista
segundo e terceiro no Estadual

}ARAGUÁ 00 SUL - U1TI bom

começo no Campeonato
Estadual de Atletismo Adulto. A

equipe Apa;1v1alwee/FME esteve

em Itajaí nó fim de semana onde

conquistou 24 medalhas (oito de
ouro, quatro de prata e 12 de
bronze) e, de quebra, conquistou
o segundo lugar nomasculino e o

terceiro no feminino. Além disso,
sete atletas conseguiram índice

para participar de competições
nacionais em suas categorias.

As medalhas de ouro ficaram
com Mirielly Cristhina os Santos

(salto com vara e 100m com

barreiras), Ana Paula Fernandes
Romero (400m com barreiras),
Janaína Graziela da Costa (800m
rasos),WillianBarrionuevo (salto
em distância e salto triplo),

Marcelo Zimny (arremesso de

peso) e Mauro Berlin Jr. (400m
com barreiras).

Willian com as marcas de
14m46m no salto triplo e 6m89
no salto em distância assumiu o

topo do Ranking Brasileiro
Menores. Já Marcelo obteve
índice para participação no

Troféu Brasil no arremesso de

peso, junto com Mirielly, que
também conseguiu vaga no

Brasileiro Sub-23. Priscila'
Fritzke, no lançamento de dardo,
conquistou o direito de disputar
o Troféu Brasil e o Brasileiro

Juvenil. Janaína também está no

Troféu Brasil (800m rasos) e

Simone Ponte Ferraz conseguiu
ranquiamento para o Brasileiro
de Menores nos I.SOOm rasos.

DIVULGAÇÃO

WilliantBarrionuevo levou ouro em duas provas em Itajaí
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• LINHA DE FUNDO
Mais atletismo
Outro destaque da equipe Apa/Malwee/FME no Campeonato
Estadual Adulto em Itajaí foi o professor Ivanildo Souza Pinto,
que vem se preparando para o Campeonato Brasileiro Master,

.

que será no Rio de Janeiro, em outubro.· Em Itajaí ele se

apresentou na prova dos 1 DOm com barreiras e cravou 16

segundos. Com 51 anos, Ivanildo vem dando um belo exemplo
e é um dos favoritos. Já falando em renovação, a equipe
jaraguaense vem demonstrando que pode continuar sendo uma

das maiores forças do Estado. Atletas novos vêm conquistando
medalhas e isso prova que, para uma equipe continuar forte, é

\ preciso investir na base.

Maratona
Nos próximos dias 19 e 20, a

Academia Impulso
promoverá a 2a Maratona de

Natação 24 horas. O evento

começará às 18h do dia 19 e

termina às 18h do dia

seguinte e está aberto a toda

população. A prova será em

forma de revezamento, onde
cada nadador poderá nadar o

tempo de 1 Q, 30 ou 60
minutos. As inscrições já
estão abertas no valor de R$
15 para não clientes e R$ 10
para clientes.

\)

Ciclismo
No fim de semana aconteceu
a 5a Etapa do Catarinense de
Mountain Bike Cross Country
entre Schroeder e Campo
Alegre. Destaques da região:
Adriano de Brito (4° na sub-

23) e Paola Hackbarth (3° no

feminino). A largada foi em
frente à Prefeitura de

Schroeder, seguindo via Rio
Manso até a Prefeitura de
Campo Alegre.

Vôlei
A Cecar/Guaramirim
conquistou o título da 3a Etapa
do Circuito Microrregional de
Vôlei Feminino, que aconteceu

domingo em Massaranduba. O

segundo lugar ficou com a

ADV/FME Jaraguá do Sul,
seguido pela Amivôlei e da
DME/Massaranduba. A equipe
de Guaramirim lidera o ranking
com 26 pontos, contra 20 da
ADV/FME e da DME!
Massaranduba com 12. A

próxima etapa será no dia 25
de junho em Corupá,

Bicicross
Estão abertas as inscrições
para a 2" Etapa da Copa Duas
Rodas de Bicicross, que
acontecerá no próximo sábado
no Parque Malwee. Os
interessados devem entrar em

contato pelo telefone 3370-
7461 até às 14h de sexta-feira.
A inscrição será um quilo de
alimento não perecível, que
será repassado ao Hospital

\

Jaraquá. '

Assím como a água, a terra,
,

a semente, amãe é fonte

geradora da vida.

Preserve este sentimento..

Homenagem da

, ,"

'o
,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PRESERVAÇAO: 8 MIL TONELADAS DE LIXO FORAM RECOLHIDAS EM 2005

•
• •

DAIANE ZANGHELINI

� Malwee Malhas
doa 50 mil mudas
em comemoração ao

centenário da empresa
, -

]ARAGUÁ DO SU.L - No'

próximo dia 20, a Fujama
(Fundação Jaraguaense deMeio

Ambiente) inicia em parceria
com o Corndec (Conselho
Municipal de Defesa -Civil),
Samae (Serviço Autônomo de
,

Agua e Esgoto), grupos de

Canoagem Kentucky, Bío
Radical (Guaramirim) e Ascan

(Schroeder) e Clube de
Motociclismo Bicho da Lama,
o Projeto Rios Limpos:' Uma
Confluência Ambiental, que
visa a limpeza Rio Jaraguá e

revitalização da Mata Ciliar ao

longo desse rio.
As ações de limpeza e de

revitalização da Mata Ciliar

(formação florestal às margens
de cursos d' água) compõem as

duas etapas a serem realizadas
no dia 20, das 7h30 às 12h. A

limpeza do Rio Jaraguá começa
na ponte do Parque Malwee e

termina na área de pouso de vôo
livre (fundos· da escola'
Waldemar Schmitz, na Ilha da

Figueira). O local de
-, .

concentraçao sera no terreno ao

lado da ponte do Vailatti (Vila
Nova). Já a etapa de

revitalização da Mata Ciliar

contempla o plantio de 2.500
mudas em uma área de 8 milmz.
A área engloba os fundos da
Am�ali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu)
- Bairro Vila Nova, a Rua
Rinaldo Bogo (Ilha da Figueira,
fundos da Escola Waldemar

Schmitz), a Rua Marina
Frutuoso (Centro) e o terreno

da Fatej (Faculdade de

Tecnologia de Jaraguá do Sul) -
Bairro Vila Lalau.

O projeto, que se estenderá
até novembro, é patrocinado
pelaMalwee Malhas, A empresa

es�á doando par� a FuJam,a �O
mil mudas de varias' especies

específicas da Mata Ciliar como
parte das comemorações do
centenário da Firma Weege,
completado no dia 6 de janeiro
deste ano. De acordo com o

presidente da Fujama, Leônidas
Nora, toda a comunidade está

convidada a participar da ação,
cujo objetivo é motivar

proprietários de áreas ao longo
dos rios a recompor a Mata

,

Ciliar. "E um projeto
permanente, que visa a

recomposição da Mata Ciliar
com as espécies adequadas para
aquele ambiente, além de
educar a população para não

<'

CESAR JUNKES

Ações de limpeza e revita/ização da Mata Ciliar inicia no dia 20

destruí-la", comenta,
ressaltando que no ano passado
foram retiradas cerca de 8
toneladas de lixo do rio. No
decorrer do ano, a limpeza
também acontecerá nos rios Da

Luz, Itapocu e Itapocuzinho,
com o auxílio das Associações
de Bairros, escolas e a

comunidade.
Além de proteger e filtrar

a água do rio, a Mata Ciliar
evita a erosão (desgaste do
solo às margens do rio) e a

evaporação excessiva de água,
possibilítando o equilíbrio das

algas e a multiplicação dos
animais aquáticos. Parte dos
resíduos sólidos carregados

pelas águas da chuva param na

Mata Ciliar, mas na

inexistência dela, tudo vai

diretamente para o rio.

O lixo jogado nas ruas

_
também provoca o en-

,

tupimento dos bueiros,
contribuindo para enchentes
e inundações. Estima-se que,

para cada real investido em
.

saneamento, o governo deixaria
de gastar R$ 5 em serviços de
saúde. "Cabe à população dar
uma destinação correta aos seus

,

resíduos e para o seu esgoto. E

preciso conscientizar as pessoas
,

de que o rio é o local onde passa
o único alimento indispensável
para os seres vivos", salienta.

Agricultoras têm dia festivo hoje, no Parque de Eventos
]A,RAGUÁ DO SUL - As

agricultoras jaraguaenses tem

um compromisso marcado para
hoje.A partir das 7h30min,
acontece a sétima edição do
Encontro Municipal de
Mulheres Agricultoras, no

. Parque de Eventos. Segundo o

secretário Amarildo Sarti, quem
participar terá um dia repleto
de programações, entre

•

palestras e atividades culturais.
O evento começa às 7h30min
e se estende até às 16h30min.

O objetivo principal é

reafirmar o papel das mulheres
na sociedade. Além disso, Sarti
explica que este tipo de
encontro é um "novo alento"

para que as agricultoras
continuem seu trabalho nas

áreas rurais de Jaraguá. (KE)

Hospítal Santo Antônio promove
, ,

Jornada de Enfermagem .

,

, GUARAMIRIM - Destinado
aos profissionais da saúde

(médicos, enfermeiros, far-
" . ...

maceu tICOS, nu trtcrorns tas,
técnicos auxiliares de

enfermagem, demais fun
cionários e interessados, o

Hospital Municipal Santo
Antônio abre hoje, às 19

horas, no auditório da Fameg,
a Semana da Enfermagem,
com a palestra "Motivação e

comprometimento
". . .

competenctas essenciais para
o sucesso", com Elton Soares.
No dia 16 de maio, às 20 horas,
no mesmo local, o tema será

"Lavagem das Mãos", com

,

Willy Hiraga, infectologista
dos hospitais São José e

Jaraguá. No dia 17 de maio

palestra exclusiva para os

funcionários do hospital sobre
"Atendimento de Emer

gências", com o médico
Gilson Martins, cirurgião
geral e proctologista.

A Semana da Enfermagem
ê comemorada de 10a 20 de
maio, onde destacam-se as

seguintes datas: Dia 12 de
maio: "Dia do Enfermeiro", 18
de maio: "Dia do Técnico de

Enfermagem" e dia 20 de
maio: "Dia do Auxiliar de

Enfermagem" .

1

MERCADO SHOW
\

•

A partir do dia 1 O de junho quem for até o Mercado Público de

Jaraguá , terá uma surpresa, De acordo com o secretário de
Agricultura, Amarildo Sarti, o espaço muda de nome e se

transforma em um Mercado Show, que atenderá das 6h às 13h.
Além de comprar produtos coloniais e artesanatos, quem for até o

local, principalmente nos sábados, poderá assistir a

apresentações artísticas, O Mercado fica na Rua Getúlio Vargas,
centro de Jaraguá, e atende das 7h30min até às 18h, fechando no

almoço, do meio dia à 1 h,

Cejas recebe o 10 Encontro
Estadual de Defesa Civíl

]ARAGUÁ DO SUL - Entre os

dias 23 e 24 demaio Jaraguá do Sul
recebe o 1o Encontro Estadual de
Defesa Civil. O evento acontece

no Centro Empresarial (Cejas) e

contará caiu 11 palestras sobre o

assunto.

Segundo Carlos Dias, da

Fundação Jaraguaense de Meio
Ambiente (Fujama), a progra

mação é extensa. Entre os nomes

confirmados para ministrar

palestras estão professores da
Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC) e do Instituto
,

de PesquisasTecnológicas (IPT) de
São Paulo. A presença mais

esperada é do professor e doutor

Samir Gerges, que falará sobre
controle de ruídos.

Além das palestras, os

participantes devem fazer visitas
técnicas. Os locais escolhidos

algumas áreas consideradas de
risco dentro do município e a

empresa Malwee Malhas servirá .

de exemplo, para demonstração o
Sistema Tecno-bío, vinculado à

preservação do meio ambiente.
O Encontro será associado à

primeira edição do Encontro

Regional de Transporte Ro
doviário de Cargas e à segunda do
Municipal de Defesa Civil e Meio
Ambiente. Este aconteceu em

2005, no Parque de Eventos. (KE)'

I

O CORREIO DO POVO
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• OCORRENCIAS POLICIAIS
•

•

Levaram
Furtada uma carteira e um celular de dentro de uma bolsa na tarde
de segunda-feira, no Terminal Rodoviário de Jaraguá do Sul. A
.

.

jovem C.G.L.O. de 26 anos, deixou sua bolsa na cadeira para ir ao
banheiro e quando voltou não' encontrou mais seus pertences .

Furto de bicicleta I
Furtada uma bicicleta
Monark Tropical de cor

preta, na tarde de segunda
feira, na Rua Erich Sprung,

,

Bairro Agua Verde, ela
estava no estacionamento
da Escola de Música Bicho
Gri lo.

Furto em comercio
A Mercearia Deluca, localizada na

BR 280 Km 72, teve sua janela
arrombada no domingo. Foram
furtados quatro caixas de cerveja
Kaiser, cinco litros de Dreier,
carnes, diversas guloseimas e

•

cigarros.

Arrombamento I
Arrombado um veículo FiaV
Uno de cor azul no sábado
dia 29 de abril, ele estava
estacionado próximo ao Lar
das Flores, na Rua Luiz

•

Kienen, e de seu interior foi
furtado um celular Nokia
modelo 2220.

Furtaram
Furtada uma bolsa de cor preta de
computador na manha de .

segunda-feira, de-demo da loja
Pet Shop Cão de' Açúcar, na Rua
João Planincheck. Dentro da bolsa
havia R$ 230,00 em moeda, cinco
cheques de clientes somando o

valor de R$ 300, 00, vários
documentos, cartões de banco, as
chaves da loja, escrituras de casa

e de terreno,Guarda nada
Furtada uma mochila azul
de dentro de um guarda
volume do Angeloni na Rua
Bernardo Grubba, na tarde
de sábado. Dentro da
mochila tinha peças de
roupas gaúchas e uma

máquina fotográfica digital
marca Mitsuca ds3088br.

Arrombamento II
Foi arrombado um veículo Fiat Uno
na madrugada desse sábado na

Rua Evaristo Francener, Bairro
Estrada Nova, e furtado um

aparelho de CD marca Pionner. O
carro estava na garagem da casa

e os bandidos cortaram a

borracha do vidro lateral traseiro e

retiraram o vidro para efetuar o
furto.

Furto 'de bicicleta II
Furtada uma bicicleta
Monark Tropical modelo
feminino de cor vermelha,
na segunda-feira à tarde,
que estava cadeada no .

bicicletário do

Supermercado Angeloni, na

Rua Barão do Río Branco,

Outra furtada
.

•

Furtada uma bicicleta marca

Sundown aro 26 Brisk Full de 18
marchas cor metálica, na tarde de

sábado, que estava cadeada no

Pátio do CTG Laço Jaraguaense.

• CINEMA . Hoje e amanhá

JARAGUÁ DO SUL - RUA EMíLIO C. JOURDAN

SALA FILME/HORÁRIO
.,

GÊNERO

1

Desenho

Missão Impossível3
14hOO -16h30 -19hOO - 21 h30 Ação

Missão Impossível 3
14hOO -16h30 -19hOO - 21 h30

2 Ação

Armações do Amor
17hOO. -19h15 - 21 h45

Comédia

3
Selvagem
13h30 -15h15

,

LóvClndo En.rala at' Voei.

1NSTALAÇÕES ELéTRICAS DS
BAIXA E ALTA TENSÃO

COMéRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I NOVELAS
� GLOBO - 18H

Sinhá Moça
o Barão exige que Justina lhe diga quem
é Rafael. Fulgêncio, com medo, confessa

,

que o Rafael de quem o irmão lhe falou é •

o filho de Maria das Dores. O Barão deduz

• que Dimas é Rafael. Os dois escravos

ficam arrasados por terem revelado a

verdade. Rodolfo se mostra preocupado
com Sinhá Moça, que o trata com frieza.
Frei José tenta conversar com o Barão
sobre Sinhá Moça, mas ele afirma que
não tem mais filha. O Barão exige que
Justina lhe diga quem é Rafael. Fulgêncio,
com medo, confessa que o Rafael de

quem o irmão lhe falou é o filho de Maria
das Dores. Dimas aconselha Sinhá Moça
a dar.outra chance a Rodolfo, mas a

jovem não pode pois é apaixonada por
ele. José Coutinho diz ao jovem advogado
que sua amada só aceitou ficar noiva dele

para se encontrar com Dimas. Coutinho
conta a mesma história ao Barão. Dimas
fala para Sinhá Moça que a ama apenas
como a uma irmã, deixando-a arrasada.

� GI_OSO - í 9H

Cobras e Lagartos
Leona diz que Duda é um mau caráter. Bel
lembra-se do policial e fica desconfiada ..

· Duda reafirma seu amor por Bel e os dois
se beijam. Leona avisa que Estevão está
no hotel. Estevão dá um presente para Bel
e promete ir embora. Na luta de Foguinho
contra Montanha, todos apostam em

Montanha. Tomás pega Téo na mentira e

pressiona Ellen para ficar com ele. Pereira

I
vê Henriqueta e fica perturbado. Pereira
confessa para Silvana que viu uma mulher

,

a quem fez muito mal no passado. Leona
garante a Bel que Duda irá ao seu quarto.
Quando passeia com Duda, Bel dá de
cara com Estevão, que sai correndo aos

prantos. Leona insiste que Duda vá até
I seu quarto para conversarem. Depois de
beber um pouco, Duda dança com Leona.
Bel vê os dois juntos.

.

� GLOSO - 21 H

Belíssima
Gigi di? a Júlia que ela precisa contar a
•

Erica que Cyro é seu pai, antes que ele a

leve para Milão. Nikos aconselha Vitória
a denunciar André à polícia, mas ela
afirma que não pode arriscar a segurança
de Sabina e Tadeu. Júlia teme que Cyro

•

• trate Erica mal se ela procurá-lo dizendo
ser sua filha. Mary e Guida ficam

decepcionadas ao verem que Bento

conseguiu apenas um nome, Aida, e
'.

nenhuma outra informação. Rebeca
começa a se irritar com o fato de Alberto
ser casado. Mônica acusa Alberto de ter

• •

uma amante e diz que quer se separar.
.

·

Mateus pergunta a Ornela com quem ela
anda se encontrando. Narciso e Taís se

encontram sem querer. Júlia vaí ao
encontro de Cyro.

•

� SST - 18h30

Rebelde
-

•

Gastão aconselha Mia a avisar a polícia,
mesmo sabendo que ela não o fará pois
teme pelo que possa acontecer com

Miguel. Diego, Giovanni e Tomás
planejam infiltrar uma espiã no partido de
Roberta para descobrir quais são seus

planos de campanha. Lola diz a Lupita
que embora seja namorada de Téo, a viu
beijando Leonardo. Lupita tenta explicar
que são apenas amigos, mas Lola não
acredita. Franco conta a Mia que Gastão o

,

' avisou sobre o seqüestro de Miguel e diz
,

que vai acompanhá-Ia para entregar o
dinheiro.

,

� RECORD ,. 191115

Prova de Amor
Toní conversa com Joana, sem saber que
ela foi o grande amor de Marco Aurélio.
Joana se apresenta para Toni. Ele muda a

expressão. Toni diz para Joana que Marco
morreu por causa dela. Daniel conta para
Clarice que deu uma surra em Lapa. Vitor
pede para Conceição colocar o quadro de
Cacilda no quarto de hóspedes. Ele

consegue tirar a aliança do dedo. Pati e
Vitor se emocionam, Joana diz para Toní
que Felipe não teve nada a ver com a

morte de Marco. Felipe vem chegando
com Dudu e Ricardo (Joãozinho). Toni vê
Felipe e o agarra. Toni, ainda agarrando
Felipe, diz que ele vai pagar pela morte de
Marco. Joana grita. Seguranças aparecem
e separam Felipe e Toni.

o

> RECORD - 21 h

A Escrava Isaura
Não há exibição.

•

,
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��INSPIRAÇÃO ��VISUAL
Veio com explicação a Avril Lavigne

. mudança de visual de provocou
l Luciano Huck, comentada '0

comentários na sua

por Sandy no "Caldeirão do última aparição em Las

Huck" desse sábado. Vegas num vestidinho
" preto decotado. A

o Segundo o próprio loirinha que despontouapresentador, o novo corte .

. na cena pop com um
de capelo - todo espetado -

estilão skatista, diz
foi inspirado no look estar numa fase mais'
rebelde do pequeno madura e há algum tempo
Joaquim. Ess,e episódio faz trocou o bermudão por saias
Jembrar qúe Brad Pitt fez o e o cabelo escorrido por um
mesmo semanas atrás. penteado a la Panteras. "Ê que
Mas o. maridora9ical de . '" antes tinha 17 anos, agora
AngelJAa Jolle oPt�.u 'pelo 'tenho 21 ", explica Arvil. "Não

: corte molcano, igualzinho
'

abandonei o rock, estou nesta
ao do filho Maddox. ;' onda rock-glam", acrescentou.

� � INTERESSADOS
A cúpulà do SBT

conseguiu o aval de Silvio
Santos para fazer convite
a Franklin Martins, cuja
contrato não foi renovado
com a Globo. A idéia
inicial é de que o jornalista
taça participações nos,
telejornais de Ana Paula
Padrão e de Carlos
Nascimento. Há quem diga
que a Rede TV! também
tem interesse nele. Na
Globo, Franklin era

comentarista político.
,

Atuava também na Globo
News e na·rádio CBN.

>
•

c., . '.

��MUDANÇAS
Ashlee Simpson, 21 anos,
irmã de Jessica Simpson,
se submeteu a uma cirurgia
no nariz, conhecida como

rinoplastia em uma clínica
de Beverly Hills. Uma fonte
revelou: "Ela está radiante
com o resultado. Ela sem

pre foi bonita; mas se sei !i8

feia quando comparada à
irmã". Segundo o site

GrosbyGroup, as mudanças
da cantora não param por
aí. Ela pretende abandonar
o estilo rebelde e adotar
uma postura mais

gl'amurosa.
�------�""""""""""__"""""'------------_ .._...

R e d a C a o @ j o r n a I C o r r e i o d o P o V o . C om. b r

Balada
Amanhã, 11 de maio, é dia de
Festa Sommer na Moinho Disco.
Entre as atrações show com a

banda Carta Fechada e Muito hip
hop com dj Xalino. Elas Free até
meia noite. Ingressos masculinos
antecipados a R$ 10,00 na Loja
Sommer; Center Som do Shopping
e Posto Mime Matriz. Outras

informações no telefone 47 9136-
0793 ou 9914 5442 com Thiago.

Concurso
Seguem até 31 de maio as

inscrições para o Concurso de
Contos promovido pelo Centro da
Cultura Judaica em parceria com a

Editora Melhoramentos. Destinado
,

a todos os estudantes do Ensino
-

.

Fundamental do país, o concurso
traz o tema "Quem é você",
baseado no livro "Os Meninos
Morenos", de Ziraldo. Os
trabalhos inscritos serão avaliados

por um comitê curador composto
por escritores, jornalistas e

educadores, com coordenação do

próprio Ziraldo. A premiação
ocorrerá em novembro, durante a

4" edição do Ciclo Multicultural, e
os melhores contos serão

publicados pela Editora
Melhoramentos. As instituições
cujos alunos tiverem trabalhos
editados também ganharão um

núcleo de biblioteca oferecido pela
editora. Informações e

regulamento disponíveis no site

www.culturajudaica.or.g.br.

,

g PARABENS!
Aniversariantes do dia

Diego M. Méier
Deise Orsi
Vanelore GUrTlZ
Antenor G. dos Santos
Servanda Passamai
Jean C. Guizoni
Samanta Enke C. dos
Santos
Leda R. Mass
Guilherme KuhnFernando
Rodemel
Amarildo Franzner
Juraci de A. Matos
Adair R. Keske
Elenir L. Seibt
Janaine Glatz
Oülia Wulff
Mario Melchioretto
Maira M. Rossweiller
Luan F. Erdmann

_8.igomar Weller.
Lirian R. Oldiges
Maria M. Delagnolo
Dieter L. Gaedke

.

A Sociedade de Tiro de Corupá realizou no dia 29 de abril a I eliminatória (lo concurso que vai eleger
a Rainha da entidade. Juliana Losi foi escolhida Rainha, Glaciane Latzke ficou com o título de 1 a

Princesa e Tissiane Jungton 2a Princesa. A II eliminatória acontece no dia 13 de maio na Sociedade
,

Guarani e a III na Sociedade Aguia Dourada

Lançamento
A SecretariaMunicipal de Turismo de Schroeder realiza hoje às 19h o Lançamento do Guia
Turístico da cidade. O objetivo é fortalecer a imagem do município, divulgando suas belezas
entretidas na diversidade de recursos e atrativos turísticos. O evento acontece no Centro de

Múltiplo Uso.
.

-

Cor-de-Rosa
A Rede Feminina de
Combate ao Câncer

promove hoje a tarde Cor
de-Rosa às 14h no Salão
Nobre do Clube Atlético

Baependi. Uma tarde de
muitas guloseimas e

voluntariado.
,

r

ill HOROSCOPO
r

\ Aries 20/3 a 20/4
Por que é tão difícil excluir novas
possibilidades? Pois é, com tantas coisas
interessantes aparecendo, dá até medo pensar
em algum tipo de comprometimento ... Bem,
ariano, talvez você ande fazendo falsas
economias. Que tal fazer menos e completar
mais? Pausa pra reflexão: não é o verdadeiro e

essencial, afinal, que você deseja e busca?

Touro 21/4 a 20/5
Muito bem, parece que as resoluções de
aniversário já estão surtindo efeito, hein, taLl!il1o!
Já que a labareda tremula ao calor dos desejos
secretos (e dos confessos também), vá sem.
medo. Amores, prazeres e assemelhados, essas
coisas que tornam a vida mais leve e linda

•

dependem de um bom arranque. E engatar a
• •

primeira e ...

Gêmeos 21/5 a 20/6
Há algum tempo você corre atrás de respostas ...
Não será cometendo loucuras que elas virão.
Se, na ânsia de encontrar as melhores opções
pra tudo, foram desperdlçadas belas

oportunidades, o jeito simples de agir e pensar
poderia ser um diferencial. O que você realmente

.

quer e valoriza? Para a resposta correta, há que
formular a pergunta certa.

1

,

•

,

Capricórnio 22/2, a 21/1
Você segura o produto final orgulhosamente em

suas mãos ... Talvez isso seja uma surpresa,
mas por quê? O que mais pede ser melhorado
em um trabalho de gênio como o seu, caro

caprica?! Ok, talvez você tenha mais tempo
para seu próximo projeto ... Estruture-se e

concentre-se nele. Com sua experiência e

objetividade, não tem como dar errado.
•

Câncer 21/6 a 21/7
Você pode até acreditar que tem bons álibis,
mas acaba percebendo que não engana nin

guém. Muito a menos a si. Abandone a pro
crastinação e o medo que paralisam. Profundi
dades não mordem e, além disso, quase sem

pre trazem surpresas embutidas. Ao contrário
do raso, previsível. Se o monstro no lago é
mito ou realidade, só mergulhando pra saber.

Libra 23/9 a 22/10
Imortal posto que é chama, que seja infinito

enquanto dure ... Esses versos do Vinícius, seu
colega de signo, lhe remetem a algo que se

manitesia pelos seus porões? Aproveite que a

Lua está iluminando seus caminhos em direção
à escada e traga as emoções à luz. A evolução
pessoal não cai do céu, você sabe. Depende de
suor e vontade, coisas que não lhe faltam.

•

Peixes 19/2 a 19/3
Dê um basta nas tendências à Madre Teresa ...
Lembre-se que para ajudar os desvalidos há a

ONU, a Cruz Vermelha e mais um monte de
ONGs. Sim, sua participação é importante,
mas, por mais esforço e boa vontade que saia
deste coração pisciano, o melhor que você

pode fazer hoje é dedicar as horas em próprio
benefício.

Leão 22/7 a 22/8
Não está a fim de andar por aí e falar com
muita gente? Não estranhe se não estiver

disposto aos fatos & fotos da corte, meu rei.
Os superstars também precisam de um pouco
de i_ntimidade e sossego para conseguirem se
encontrar e atualizar seus próprios assuntos.
Sair de cena de vez em quando também faz

parte do seu marketing.

Escorpião 23/1 oa 21/11
Ponha seu arsenal mágico em ordem e tire .do
fundo da gaveta aquela varinha encantada que
o leva por lugares incríveis, mais além do pote
de ouro no fim do arco-íris. Bateu um branco?
Então refresque sua memória, alquimista
escorpiano: você tem o dom da transformação,
a pedra filosofaI. Compartilhe seus dotes com

seus irmãos humanos.

Aquário 21/1 a 18/2
Ative seus chips reserva, mobilize seus

múltiplos recursos e habilidades diversas e

deixe suas economias quietinhas. Já rapou o

cofrinho? Mais uma razão para explorar outras
possibilidades. Você é expert em alternativas '

inusitadas, sua criatividade encontrará uma

solução. Abra um novo arquivo no computador,
faça um chat com a intuição.

.

Sagitário 22/11 a 21/12T
Alvez você esteja ficando um pouco irritado
demais com algumas limitações em sua vida
amorosa ... Relaxe, não entre numas, você

consegue dar um jeito nelas. Como bom

sagitariano, você precisa de desafios, não é
assim? Então vamos lá, seja ousado e

decidido. Pra começar, dê um tratinho em si

mesmo, traga a beleza para perto de você.
i

Virgem 23/e a 22/9
Atire a primeira pedra se você nunca teve seus

momentos descontrolados. Pois é, fulanos e

beltranos também podem ter seus xiliques. Não
quer dizer que você precisa engolir esses e

outros bichos a seco. Com uma dose de

paciência e várias de bom humor, a

comunicação fluirá bem melhor. Trata-se do
famoso se colocar no lugar do outro ...

•

i

- ,

•

I
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·2B I QUARTA-FEIRA, 10 de maio de 2006

• MOACIR PEREIRA

PMOB: libera geral
Os delegados do PMOB catarinense à Convenção Nacional do

próximo sábado, em Brasília, votarão contra o lançamento de
candidato próprio à Presidência da República, se acolherem diretriz
fixada durante reunião da bancada estadual com a Executiva, o

.
' governador licenciado Luiz Henrique e o interino Eduardo Moreira.

O encontro dos principais líderes partidários aconteceu em

restaurante do Kobrasol, Luiz Henrique sugeriu a transferência
da Assembléia para evitar qualquer denúncia na Justiça Eleitoral

; sobre o caráter partidário das decisões.
O PMOB está fechado com a liberação geral do comando nacional.
Com isto, Luiz Henrique e Eduardo Moreira terão pavimentados os

•

: " caminhos que podem viabilizar a aliança como PSOB. E o que deverá
, r
, .

ocorrer, confirmada a proposta de liberaçãO, em vários Estados.
,__ Eduardo Moreira vem trabalhando nos bastidores para, ainda neste

hipótese, conquista a tríplice aliança, com a participação do PFL.
Nos bastidores parlamentares, as conversações estão adiantadas.
A reunião do dia 13 de maio poderá definir o futuro do Estado.

,

Bomba Bolsas
o deputado ACM Neto tem duas

opiniões fortes sobre as

próximas eleições: 1. O efeito
'

do bolsa-família em Estados do
nordeste é devastador para as

oposições; 2. Lula tem

condições de segurar os
(J)

preços do gás de cozinha até
as eleições para evitar

desgaste na população de baixa
renda.

Presente no jantar que Paulo
Bornhausen ofereceu aos

deputados Rodrigo Maia e

ACM Neto, o prefeito de São

'I' José, Fernando Elias(PSDB),
•

l :'

criou um clima de suspense
.

entre liberais e jornalistas.
Anunciou para os próximos
dias a explosão de uma

bomba no outro lado da

,

I
I
I
I

I

ponte.

Contrariado
o prefeito Fernando Elias
referia-se à gestão de Dário
Berger na Prefeitura de São

•

, José. Inconformado com o

'boicote da família' B�tgét ha'
Câmara, partiu para a

ofensiva. Diz que tem uma

montanha de documentos
comprometedores. Se falar,
a cobra vai fumar no ninho
tucano da Ilha.

Moralização
Juiz catarinense Rodrigo
Collaço lança hoje em Brasília
a "Operação Eleições Limpas",

..

campanha que pretende
mobilizar magistrados e

. eleitores pela lisurá 'r:i6 pleito de,
outubro. A Associaçãodos"
Magistrados quer os juizes
eleitorais em postura ativa de

rigorosa fiscalização sobre
irregularidades. Uma cartilha
será lançada pela AMB.

:
I
I
,
,

,

,

"

o

,

•

Inquérito
Polícia Federal decidiu abrir

inquérito par apurar
denúncia do deputado Max

Rosenmann(PMDB-PR)
sobre irregularidades no

processo de criação das
unidades de conservação de
araucárias no Paraná e

Santa Catarina. Várias Ongs
ambientais teriam feito
acordo com servidores do

o'

governo federal para
viabilizar os decretos de Prestígio

Durou mais de uma hora a

viSita do governador
licenciado Luiz Henrique à
Feira de Rua do Livro de
Florianópolis.' Estava
acompanhado de Derly
Anunciação, José Carlos
Vieira e José Augusto Gayoso.
Conversou com professores e

crianças e prometeu apoio ao

projeto que institui a Policia
Estadual de Incentivo ao

Livro.

Desistência .-

ti-

O ex-prefeito de Timbó, Valdir
Ladehoff, do PMOB, não será
mais candidato à Assembléia
Legislativa. Anunciou o

cancelamento do projeto, ao

criticar a falta de unidade do

partido no Vale do Itajaí. O

governador licenciado Luiz
Henrique apelou ao ex-prefeito,
mas não foi atendido.

-

conservaçao.

I

Secreta
Líder do PFL na Câmara,
deputado Rodrigo Maia, quer
correções na campanha
presidencial do aliado
Geraldo Alckmin. Quer, em
primeiro lugar, maior

divulgação das pesquisa e

.

estudos do partido. Maia
acha que o Alckmin faz ,

"campanha clandestina".

• FALECIMENTOS '

Faleceu às 01 :OOh do dia 09/05, a senhora Maria Lubanski, com
idade de 88 anos.O velório foi realizado em sua residência em

Massaranduba e o sepultamento no cemitério de Guaranimirin.
Faleceu às 21 :30h do dia 08/05, o senhor Ozeno Rodrigues dos Santos,
com idade de 74 anos.O velório foi realizado na Capela Nossa Senhora

Aparecida e o sepultamento no cemitério Municipal de Guaramirim.
Faleceu às 11 :OOh do dia 08/05, a senhora Hilda Schunke Eskelsen,
com idade de 81 anos.O velório foi realizado na Igreja Luterana Cristo
Bom Pastor e o sepultamento no cemitério de Cristo Bom Pastor.
Faleceu às 10:30h do dia 08/05, o senhor Antonio João Klein, com
idade de 85 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila
Lenzi e o sepultamento no cemitério Muntcipal da Vila Lenzi.

•

,

•

DOCUMENTO: PROTOCOLO DE INTENÇÕES FOI ASSINADO NA ACIJS

KELLY ERDMANN

,

� Iniciativa pública, privada, organizações não

governamentais e toda a sociedade ficam co

responsáveis pelo futuro da cidade

]ARAGUÁ DO SUL- Jaraguá
do Sul lançou as bases do seu

futuro. Resultado de um

processo de discussão entre

entidades de grande
representatividade e de

pesquisa, foi assinado na

segunda-feira, o Protocolo de
Intenções entre a Prefeitura,
Acijs, Apevi, Câmara

Municipal, Amvali, COL, CPL
e Unerj, estabelecendo as

condições e orientando a

formulação e implementação do
Conselho deDesenvolvimento
de Jaraguá do Sul. A vigência vai
até 31 de dezembro deste ano,

podendo ser prorrogado.
Um grupo de trabalho foi
constituído, formado por
voluntários eidealistas, com a

missão de estruturar e

regulamentar o processo de

implantação do Conselho de

Desenvolvimento, motivado
� I '" ,t ), n ;
f, pela vontade de traçar e rever

diretrizes de gestão de médio e

longo prazo, dando-lhes urn

caráter dinâmico e permanente
e a coordenação das ações nas

esferas pública e privada, para a

consecução das metas.

A estratégia para buscar o

entendimento baseou-se em

modelos de gestão referenciais,
como os de Maringá (PR) e de
Barcelona (Espanha). No final
de março, um grupo de

lideranças conheceu o

Conselho de Desenvolvimento
de Maringá, colhendo subsídios

para adaptá-los à realidade local,
como explicou Newton Elizeu

Burdzaki, representante da
Prefeitura de Jaraguá do Sul no

grupo de trabalho.
O PrefeitoMoacir Bertoldi disse

que Jaraguá do Sul está dando
um passo histórico rumo ao seu

futuro, de forma organizada,
onde toda a sociedade é

chamada a contribuir e a

participar do seu planejamento
estratégico. A cidade, embora
tenha ' índices�' de
desenvolvimento invejáveis,
tem encontrado dificúfdades na
execução dos plarios ern longo
prazo.

Esse ponto de vista é

avalizado por outras lideranças
locais, como Paulo César

Plano de Desenvolvimento de
, Guaramirim ainda em pauta

GUARAMIRIM - A quarta
etapa do Plano de De
senvolvimento Regional, que está
sendo implantado no município,
foi apresentada na última

segunda-feira, em reunião na

Associação Comercial, Industrial
e Agrícola, com a presença de
autoridades políticas, empresários
e estudantes da Fameg. Formado
por nove ações específicas o Plano
é resultado da visita feita à cidade
de Maringá, no Paraná, onde o

desenvolvimento regional é uma

preocupação de toda a

comunidade. Segundo o

coordenador da Fundação
Empreender, ligada a Facisc,
Ruben Pereyra, Guaramirim tem

apresentado excelentes índices de
participação no desenvolvimento
do projeto.

Na reunião foram apresen
tados o Programa de
Desenvolvimento Econômico, o
Cenário doMunicípio e foi entre

gue o questionário para o levanta
lnentc{ do cenário qualitativo.
A idéia central do Plano de
Desenvolvimento Regional é

pensar a cidade para os

próximos 20 anos. "Temos que
iniciar já o planejamento do
futuro. Afinal, qual é o tipo de
cidade que queremos no

futuro?", questiona o diretor
executivo da Aciag, Rogério
Souza Silva.

�"
Tema foi debatido em reunião na Associação Comercial de Guaramirim

•

•
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Participantes do Conselho foram apresentados na plenária da Acijs

Chiodini, presidente da Acijs,
para quem a iniciativa do

'projeto não é" de grupos

isolados, "mas um compro
misso de Jaraguá do Sul como
um todo". A implantação do
Conselho de Desenvolvimento
deve mudar essa realidade,
porque envolve, de forma

pioneira, a iniciativa pública,
privada, as organizações não

governamentais e "toda a

sociedade, ficando co

responsáveis pelo futuro da
cidade, O .grupo de, trabalho
tem o compromisso de detalhar
até o final de maio o plano de

ação, assegurando a legalidade
dos documentos produzidos e

comprometendo-se pelo seu

conteúdo.

Integram o grupo de
trabalho do projeto Conselho
de Desenvolvimento de JaraguiÍ
do Sul os seguintes membros
Newton Elizeu Burdzaki
(Prefeitura), Afonso Piazen
Neto (Câmara), Giorgio Donini
e Alessandro Vargas (ACIJS),
Edson Schmidt e Márcio

•

Manoel da Silveira (APEVI),
Waldemar Schroeder e Jose
Sebastião Vieira (COL), Maria
Tereza de Amorim Nora

. (A,MVALI), Anselmo Jorge
Ramos (CPL), Nélson Luiz:
Pereira (UNERJ) e como

secretárias, Ivani Froeder

(Prefeitura) e Beatriz Zimme.
mann (ACIJS).

Eleição na Fusesc envolve
mais de sete mil catarinenses

FLORIANÓPOLIS (CNR/
AD!) - Administrando mais de

R$l ,2 bilhão em ativos, a Fusesc
é o fundo de pensão dos

colaboradores, aposentados e

pensionistas do Besc, Badesc,
Bescor, Codesc e da própria
Fusesc. Conta hoje cornmais de
7,4 mil participantes, sendo 3,7
mil já usufruindo dos benefícios.
/

E a maior entidade de

previdência complementar do
Estado e, além da aposentadoria

e .pensões, administra ainda um

plano de saúde e odontológico,
, entre outras facilidades, como

empréstimos. No próximo dia lj ,

de maio, os participantes esco

lhem a nova diretoria da entidade,
por meio de eleição direta. Pa� ,

estar apto a votar, no entanto, ca�
participante terá de desblcques .

sua senha na internet, através do
site www.eleicoes.fusesc.com.br.A

"-

votação será totalmentl
eletrônica.

•

Centro Universitário oferece
'

. parceria à Universidade Federal,
]ARAGUÁ 00 SUL - A Unerj

.

, poderá ceder as suas

dependências, no período
matutino ou vespertino, para os

cursosda Universidade Federal
de Santa Catarina, dentro do

projeto de interiorização. A
oferta foi feita pela reitora Carla
Schreiner durante a reunião da

Acij s na segunda-feira,
sugerindo parceria para a locação
de salas através de convênio ao

prefeito Moacir Bertoldi.
Ela disse que considera

importante a vinda de novos

cursos de graduação,

principalmente voltados às áre� .

,
de alta tecnologia, que a Une!
atuahnente não tem condições a
oferecer e que ofereçar
possibilidades diferentes 3

mercado em relação aos qu
oferecidas pelas instituições d

,

ensino I superior da região.
prefeito comentou que omunicípi
já formalizou o. interesse à reito

da UFSC. Os cursos inicialmeri
serão voltados à formação a

docentes em áreas como químs'
física e matemática, para suprir
carência desses profissionais en

sala de aula .

1
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SMILES: PROGRAMA DE FIDELIZAÇÃO SEM RUMO CERTO

AGÊNCIA ESTADO

•

•

e c

� Pelo menos 27 empresas estão habilitadas para concorrer. Companhias
.

stanqeiras também poderão partlcipar do consórcio, desde que atendam o

ilmite estabelecido por lei, de 20% de participação
��"

:�::' BRASÍLIA- Os credores da
"

X: Varig aprovaram ontem em

f�assembléia a proposta negociada
e-

��;;J�ntre a consultoria Alvarez &
:. "

f,;t'Marsal e o TGV (grupo de
� ,:rabalhadores da Varig) que�,7' ,

�; orevê dois modelos para o leilão
.... .

le venda da companhia.Ambas
1S propostas prevêem a divisão
Ia companhia' em duas e o leilão
de uma das partes .. Os

investidores, porém, decidirão
qual parte preferem comprar da

empresa.
•

Pelo plano da Alvarez �

'.

Marsal e do TGY, aVarig poderá
ter toda a sua parte operacional
vendida -rnas sem as dívidas,
que ficarão com a atual ernpre-

•

sa- ou somente uma empresa
,

com as rotas domésticas -nesse

caso, os débitos ficarão com a

parte internacional.
No leilão, que deverá

acontecer em 60 dias, os

interessados poderão apresen
tar uma proposta de compra'
para a Varig Operações (com
linhas nacionais e inter

nacionais, mas excluídas dívidas

estimadas em R 7 bilhões) por
um preço mínimo de US$ 860
milhões.

Caso esse valor não seja
alcançado, os interessados

poderão no mesmo dia

apresentar propostas de compra
da Varig Regional, que engloba
somente as rotas domésticas da

, companhia aérea. As dívidas da
•

empresa permanecenam com a

Varig' Internacional e o

dinheiro arrecadado com o

leilão poderá ser utilizado para

pagar parte desses débitos.

:: Oposição considera atuação do Brasil "frouxa"
, RIO DE JANEIRO - A opo-
,. sição considerou "frouxa" a

·

postura. do governo brasileiro
'. diante da decisão do presidente
�, Evo Morales de nacionalizar as

"

reservas de gás e petróleo no país.
· Segundo o senador Jefferson
Péres (PDT-AM), o Brasil "não

respondeu à altura" diante do que
considerou um decreto hostil. Ele
informou, durante audiência

pública da comissão de Relações
Exteriores do Senado, .que irá

propor ao Senado um "voto de
censura" ao governo em relação

.

ao caso."O Brasil foi maltratado
,

.

e não disse que não gostou, não

: foi enérgico", disse Péres ontem
· ao ministro das Relações
,

.

Exteriores, Celso Amorim, na
.

audiência.
Em tom irônico, o senador

· .

-.

disse temer até mesmo que
Morales queira ter de volta oAcre
e que a Petrobras seja prejudicada
em outros países diante da postura
do govemo brasileiro no episódio
, ,
.

com a Bolívia.

• "Agimos com firmeza, mas
a questão da dosagem é

subjetiva,
.

prevenimos ações
irracionais", respondeu
Amorim, ao comentar que o

governo brasileiro avalia os

cenários no longo prazo, e que a

política internacional do

presidente Lula não é a "de

ameaça e de intimidação".
Segundo ele, uma atitude
estridente do governo brasileiro

poderia provocar a radicalização
na Bolívia.

,

O senador José Agripino
(PFL-RN) também partiu para
o ataque e disse que o Brasil
deveria "termostrado suas armas

diplomáticas competentes", e

que pela proximidade que o

governo brasileiro tem com a

Bolívia deveria ter alertado
Morales de que uma ação como
a anunciada no dia 1o de maio

"seria uma bobagem" pois teria

como reflexo a paralisação de

, , ,

mvesnmentos para usar o gas
natural da Bolívia.

Na. avaliação de Agripino, o

episódio contribui para a.

"diminuição do Brasil no
contexto latino-americano,

,

na condição de líder". E foi
mais longe, ao comentar que a

postura brasileira poderia abrir
um precedente para que o

Paraguai reivindicasse um

aumento das tarifas da energia
de Itaipu não utilizada no país,
que é comprada pelo Brasil.

"Quem sabe o Paraguainão vai,
diante da atitude frouxa do
Brasil, pedir alguns dólares a

mais pela energia", provocou.

DEFESA
A defesa da postura do governo foi feita principalmente pelos
senadores Roberto Saturnino (PT-RJ), Ideli Salvati (PT-SC) e

Cristovam Buarque (PDT-DF).Saturnino destacou que ao invés de
entrar na discussão emocional, o governo pensa no longo prazo, no

projeto de integração da América Latina.ldeli Salvati lembrou que a

\ busca da integração regional é uma determinação da Constituição
Federal, e se outros presidentes não deram essa importância ao

assunto, não cumpriram a 'Constituição .

Já o senador Cristovam Buarque se disse satisfeito com o fato de que
o Itamaraty "não entrou em pânico" diante da situação, e "não
confundiu empresa [no caso os interesses da Petrobras] com nação
[os interesses do Estado brasileiro]",
Segundo ele, por mais que a gente se incomode com a sensação de

que levou um pontapé, como o assunto chegou a ser tratado na

imprensa, e por mais que toque no nosso de nacionalidade, é melhor
não transformar o episódio em "um campeonato de futebol",

Procuradoria da República intima Silvio Pereiraa depor
BRASÍLIA - AProcuradoria da

República no Distrito Federal
intimou o ex-secretário do PT
Silvio Pereira a prestar
depoimento nesta quinta-feira, a
partir das 8h, sobre as supostas
irregularidades ern licitações e

contratos dos Correios
envolvendo aSMPB, aNovadata,
o consórcio Alpha e a HHP.O

,>

Ministério Público também quer
ouvir Silvio Pereira por causa da
entrevista publicada no domingo
pelo jornal "O Globo".

Na entrevista, o ex-secretário
do PT disse que a intenção do

. empresário Marcos Valério
Fernandes de Souza e de

dirigentes do PT era arrecadarR$
1 bilhão por meio de negociatas

envolvendo bancos em

processo de liquidação no
.

Banco Central e que os lucros
seriam distribuídos para o

próprio partido e para aliados.

Segundo o Ministério Público,
"não está descartada a

possibilidade de condução
coercitiva", caso Silvio Pereira
não compareça para depor.

1

•

"Fomos capazes de conciliar
todos os interessados e vamos

dar hoje (ontem) um grande
passo para a solução da Varig",
comemorou o presidente,
Marcelo Bottini.

Outra proposta apreciada
pelos credores foi apresentada
pelo consultor Jayme Toscano,
que diz ser representante de
investidores europeus e

ofereceu cerca deUS$ 1,9 bilhão
pela companhia. Essa proposta
foi rejeitada.

De acordo com informações
da Anac (Agência Nacional de
Aviação Civil), pelo menos 27

empresas estão habilitadas para
participar do leilão.

Companhias estrangeiras
também poderão participar de
consórcios que disputarão a
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Varig desde que atendam o

limite estabelecido por lei, de
20% de participação.

A VarigLog, ex-subsidiária
de transporte de cargas da

Varig, chegou a oferecer US$
400 milhões para ficar com a

parte boa da Varig, que exclui
dívidas estimadas em R 7
bilhões. Entretanto; na última
sexta-feira, informou que
desistiu de participar do

processo.
Das propostas colocadas em

votação ontem em assembléia,
nenhuma esclarece ainda como
ficará a questão do Smiles,
programa de fidelização de
clientes da Varig. Lançado há
dez an�s, o programa tem uma

carteira de cerca de 6 milhões
de participantes.

Pedido de impeachment de Lula
é inaceitável, diz Itamar Franco

SÃO PAULO- o ex-presidente
da República e pré-candidato à

Presidência pelo PMDB, Itamar
•

Franco, disse ontem, em

entrevista coletiva, ser contrário
. a uma a proposta de pedido de
impeachment do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. "Isso é

inaceitável, é perder tempo e é

confundir mais um pouco a.
opinião pública brasileira. Pedir
impeachment com que base?",
indagou, ao chegar ao diretório do
PMDB paulista, onde recebeu
apoio a sua pré-candidatura:

Ele também criticou "um alto

dirigente petista", o qual não quis
citar o nome, mas provavelmente
referiu-se ao senador Eduardo

Suplicy (SP), por ter sugerido ao

presidente Lula comparecer ao

Congresso Nacional para prestar
esclarecimento. "Isso é um

absurdo", opinou, ao ressalvar,
entretanto, que defendia a

continuidade das investigações
pela Polícia Federal e pelo
Ministério Público, "Tern de se

investigar, por exemplo, quando
o Silvio Pereira fala que o Banco
Central foi procurado (pelo
empresárioMarcosValério).O que
o BC diz? Até agora, só fica

quietinho e deveria vir a público
prestar esclarecimentos, Cabe ao

BC dizer se o procuraram e com

qual proposta", argumentou
Itamat

CPI pede quebra dos sigilos de
Delúbio Soares e Silvio Pereira

BRASÍLIA- A CPI dos Bingos
recebeu ontem o requerimento
para a quebra dos sigilos fiscal,
telefônico e bancário do ex

tesoureiro do PT Delúbío Soares e
do ex-secretário-geralpetistaSilvio
Pereira. O requerimento, assinado
pelo relator da comissão, Garibaldi
Alves Filho (PMDB-RN), pede o

acesso aos sigilos fiscal, telefônico
e bancáriodeDelúbio eSilvio desde
2000. O requerimento para novo
depoimento de Marcos Valério
deve ser votado na-sessão de hoje.
Valério só seria chamado se Silvio
Pereira, que deve depor hoje,
apresentasse fatos novos às

investigações.

Programa
•

•

Rua Antonio Cunha. 160 - Sala 09 (Piso Superior Rodoviária)
JaraQuá do Sul· Santa Catarina
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,. BREVES

� Dirceu
o ex-deputado José Dirceu
conseguiu ontem se livrar de
ser investigado em um

procedimento administrativo
criminal aberto pelo Ministério
Público de São Paulo para
apurar sua suposta participação
em irregularidades cometidas
na Prefeitura de Santo André .

Horas antes do início de um

depoimento de José Dirceu aos

promotores que atuam no caso,
o ministro Eros Grau, do
Supremo Tribunal Federal (STF),
concedeu liminar determinando
a suspensão do procedimento.

� Defesa
Eros Grau concordou com as

alegações da defesa do ex

congressista de que, ao
instaurar o procedimento, o
Ministério Público paulista
desrespeitou decisão tomada
em agosto de 2004 pelo então

presidente do STF, Nelson
Jobim. Naquela ocasião, Jobim
determinou o arquivamento de
um pedido do Ministério Público
Federal para que fosse aberto
um inquérito no STF para
investigar José Dirceu .

� Assassinato •

o padre José Carlos Cearense,
de 44 anos, foi morto com pelo
menos oito facadas na casa

paroquial de Delta, no Triângulo
Mineiro. Ao chegar ontem pela
manhã a empregada encontrou
o corpo. Estava quase nu, com
as mãos amarradas e numa

poça de sangue no corredor da
casa. Cearense será enterrado
ontem em Araxá (MG), sua
terra natal.Sinais de sangue na

casa indicam que houve luta
com o assassino. Do local
foram levados vários objetos,
entre eles um aparelho de OVO,
o celular e a carteira do padre.
Natural de Araxá, o padre
estava havia 4 anos em De�a
como pároco da igreja Santa
Maria dos Anjos, e era

conhecido pelos trabalhos
sociais, principalmente com

crianças e adolescentes. /

•

� Gaviões
A Gaviões nem deu bola para a

decisão da diretoria de
esconder o Corinthians em

Curitiba na tentativa de baixar a
poeira após a eliminação na

Libertadores. "Mesmo se

tivessem ficado por aqui não
iriamos fazer protestos lá no

Parque São Jorge", garantiu o

presidente da organizada,
Wildner Rocha. "Isso é reflexo
da organização do Corinthians.
Não me surpreende em nada
e também não transfere a

respon-sabilidade.
Providências devem ser

tomadas, "

, í
r
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NA ITÁLIA
� Canibal I
Um canibal que confessou
ter matado um homem que
conheceu na internet foi
condenado a prisão perpétua
por assassinato ontem, em

um caso que chocou a

Alemanha. O julgamento do
técnico de computação
Armin Meiwes, 44, teve
início em janeiro último. Ele
confessou o crime e relatou
com detalhes o assassinato
de Bernd Jürgen Brandes,
43, em março de 2001, na

casa de Meiwes na cidade
de Rotemburgo (centro da

Alemanha) .

•

NA ITALIA

� Canibal II
Segundo Meiwes, a vítima -

que viajou de Berlim a

Rotemburgo- deixou uma

mensagem em um site na

internet sob o pseudônimo
de Frank em busca de um

homem que o "assassinasse
e consumisse sua carne".
Ele afirmava que desejava
ser esfaqueado após tomar

um medlcamento para
perder a consciência.
Segundo o canibal, Brandes

. desejava "ser comido vivo".
"Caso contrário, eu não o

teria feito", afirmou o réu,
que filmou o assassinato,
durante o julgamento. A

polícia chegou até Meiwes
em dezembro de 2002,
depois que um estudante da

. Áustria alertou a respeito de
uma mensagem postada
pelo canibal na internet, à

procura de um homem que
desejasse "ser morto e

•

devorado" .

•

MUDANÇA: FORMAÇÃO DE NOVO GABINETE ESTÁ QUASE CONCLUíDA

O CORREIO DO POVO

•

•

AGÊNCIA ESTADO quando os lojistas realizavam as

últimas vendas do dia antes do
horário de fechamento, disse o

coronel de polícia Abdul-Karim
Mohammed, que revelou o

número de vítimas.

Entretanto, o diretor de um

hospital local disse que o atentado
suicida deixou na realidade 20
mortos e 70 feridos. Ainda'
segundo ele, médicos do Exército
americano trataram algumas das
vítimas antes db colocá-las em

ambulâncias.
,

O tenente coronel Ali

Rasheed, do Ministério de
. Interior do Iraque, especulou que
o alvo do militante suicida seria

•

uma delegacia estabelecida nas

•

,

proximidades do mercado de Tal

Afar, uma cidade de maioria

turcomana mencionada pelo
presidente dos Estados Unidos,
George W Bush, como uma

"história de sucesso" no combate
aos rebeldes. Em março, Bush

elogiou os esforços americanos
para estabilizar Tal Afar. Segundo
ele, o sucesso militar na cidade

, "alimenta a esperança de ver um

Iraque livre".
No fim de setembro do ano

passado, forças americanas

lançaram uma ofensiva para
erradicar os rebeldes da cidade -

na segunda tentativa em um ano.

Pouco depois, uma mulher
bomba infiltrou-se numa fila de

recru tamento das forças de
segurança e promoveu .um
atentado suicida que deixou seis
mortos e 30 feridos. Desde então,
a cidade foi alvo de diversa
atentados suicidas. Ainda
ontem, o comando militar dos
EUA no Iraque confirmou a

morte de mais um soldado
americano no país árabe.

Além do mortos na explosão
do caminhão-bomba e em outrts
episódios de violência registrados
ontem, 17 cadáveres com sinas

de execução foram encontrados
em diferentes pontos do país, A I
polícia não soube informar
quando essas pessoas foram
.assassinadas.

� Outras 24 pessoas morreram em.
diferentes episódios de violência' registrados
em diversas partes do Iraque

BAGDÁ, IRAQUE- Um
caminhão-bomba conduzido por
um militante suicida explodiu
ohtem em um mercado
movimentado no centro de Tal

Afar, provocando a morte de 18

pessoas e ferindo 35, informaram
autoridades locais. Outras 24

pessoas morreram ern diferentes

episódios de violência registrados
em diversas partes do Iraque.

O ataque a Tal Afar ocorreu
o

pouco depois de o primeiro
ministro designado do Iraque,
Nouri al-Malik, ter anunciado
que a formação do novo gabinete
está quase concluída, o que final
mente possibilitaria a posse de
um governo de unidade nacional
no país árabe. De acordo com ele,
a formação do gabinete deverá ser
concluída dentro de alguns dias.

O caminhão-bomba explo
diu por volta das 20h30 locais,

I

dade mais curta provavelmente
contribuem para o mau

posicionamento dos Estados
Unidos no ranking. Outros
fatores que possivelmente
influenciam são o alto número
de gestações na adolescência e

as taxas de obesidade.
Entre os negros americanos,

há 9 mortes por 1.000
nascimenros vivos, taxa

próxima à do mundo em

desenvolvimento. Na análise da
mortalidade infantil mundial, o
Japão fica com a menor taxa de
recém-nascidos, de 1,8 por
1.000. No segundo lugar com2
por 1.000, empatam República
Checa, Finlândia, Islândia e

Noruega.As maiores taxas
, -

globais estão na Africa e Sul da
-

Asia. A pior estatística é a da
Libéria: 65 mortes por 1.000
nascimentos.

Mortalidade infantil ainda é desafio para os Estados Unidos
CmCAGO, EUA- Os Estados

, ,

Unidos podem ser a única

superpotência do planeta, mas
a taxa. de sobrevivência de
recém-nascidos no país mais

rico da Terra é uma das mais

baixas do mundo indus
trializado. Entre 33 nações
analisadas em um novo

relatório, os EUA empatam com

Hungria, Malta, Polônia e

Eslováquia, com uma taxa de

cinco mortes por 1.000 bebês.
Só a Letônia está pior, com 6

por 1.000, de acordo COIn a

análise feita pela organização
americana Save the Children
(Salvem as Crianças}. "Somo o

país mais rico, mas ainda há
bolsões da nossa população que
não conseguem o serviço de
saúde de que precisam", disse

Mary Beth Powers, assessora de
saúde reprodutiva da Save the

• •

nacionais.

Pesquisadores notam que os

EUA têm uma diversidade
étnica maior e mais desi

gualdade social que muitas

outras nações desenvolvidas. O
relatório destaca ainda que a

falta de um seguro nacional de
saúde e uma licença materni-

,

•

,
•

"

•

Children, que compilou os

dados com base em números de
A • •

governos e agencias inter-

Mais de 800 km de estradas estaduais foram construídas ou recuperadas. Os municípios
catarinenses estão ganhando acesso pavimentado. Isso impulsiona nossa economia, pois reduz
os custos de transporte e estimula a integração entre as regiões. Os resultados são mais

empregos e mais qualidade de vida para os catarinenses. Infra-estrutura é desenvolvimento.

Oepanamento Estadual
de Infra-EslJUblra - OEINFRA
www.deínfra.se.gov.br

•

,

Secretaria de,
Esladoda
Infra-eSlrUblra
www ..sle.sc.qov.br
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