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Secretário Ivo Carminatti fala
,

J sobre situação de Santa Catarina
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JOGO FRACO

Juventus vence lanterna, mas
,

.nao apresenta bom futebol
o ]uventus venceu ontem à tarde o lanterna do

Campeonato Catarinense por um a zero, mas não"
convenceu. O Cidade Azul chegou a pressionar oMoleque
Travesso no começo da partida e teve gol anulado. Sabiá
mareou para o ]uventus depois de lançamento de Pereira.

BASQUETE FEMININO
•

Faculdade Jangada se prepara
para lançar e ipe principal

I,

•

DO ITAPOCU • N° 5.391 • R$ 1,00
,

" -. "

•

'o ' _'o .' -.'. �

. " "" • •

"
"

'vo/
,

1�
I,' "'Ii" , ��/, '

, "
,

' , " ' ","/1',

I Iii ./;:.'1 !' ,:;'" '( ,I' , " ,� I! ,'" �.. hll':,
'li ' I

r .

' , '.' I i .' l

,
' ! i

�' , g�n,ham uma linha de ônibus J,

II'
� I" II I

' ,I ,
I

I /'/
, • , It! (Io

,/ , I l' 1/11" I
• '" fi '

,�%M�/ ,tinI/I' I !d. !; " . l!i� ,)I", . , . ." ii, I .. '/I, '!lI!II" ';1;. i li

e

A Associação dos
.

Engenheiros e Arquitetos
de Jaraguá divulgou ontem,
um manifesto contrário à
proposta da nova

circulação viária db
município, encabeçada pela
Prefeitura. Na opinião dos
profissionais, é preciso
estudar a realidade do

- trânsito jaraguaense de
maneira mais aprofundada
antes do início das
mudanças. Segundo eles, o
projeto, prestes a induzir

-

alterações no sentido de
ruas, "é um descaso
completo" , principalmente
com os pedestres. O
documento lembra que o

atual sistema viário
jaraguaense não suporta a

quantidade de veículos que
circulam diariamente nas

ruas da cidade.
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. Dla nublado com alguns
, periodos de melhoria
,
e chuva a qualquer

, ,

hora do dia

Sem receber sequer um centavo do governo do j:stado,ern· I

2006, os Bombeiros Voluntários de Jaraguá do ,Sul íá estão
preocupados com a receita. O presidente da assoclação da
categoria em Jaraguá do Sul, Adolar Jark, dlz que. a demora
no repasse acontece devido a necessidade de adequação
técnica, seguindo normas da recém-criada' Ages.c -,

. I
Agência Reguladora do Estado de Santa Catarina. Enquanto' :

empresários e comunidade. O custo mensal chega a R$
130 mil.
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6 1 ALERTA

Falta de verba coloca em risco

ações do Corpo de Bombeiros
ARQUIVO O CORREia/CESAR JUNKES
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Rudolfo Gesser renuncia a

vaga de membro da CEI

O vereador Rudolfo Gesser ,(PP), deve protocolar ainda
hoje o pedido de renúncia como membro da' CEI que
investigá o caso Canarinho."Não vou fazer papel de
bobo", disse o vereador, referindo-se a manobra que

garantiu ao governo eleger Pedro Garcia, presidente e

Ronaldo Raulino, relator da comissão. Os dois foram
_

,
'

contrários à abertura de investigação .

,38 1- PIZZA COMPLETA
,

Silvio Pereira recua e desmente
•

acusações feitas ao O Globo
,

O ex-secretário-geral do PT, Silvio Pereira, desmentiu
I

ontem, em depoimento à CPI dos Bingos, as afirmações, "

reveladas em entrevista ao jornal O Globo, quando
chegou a dizer que Marcos Valério iria arrecadar R$ 1

bilhão no governo petista. Ele também insistiu na

inocência do presidente Lula. O candidato do PSDB,
Geraldo Alckmin, classificou o depoimento como "uma

"

vergonha para o Brasil".

•

,
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Mais fermento na pizzaria da
Câmara dos Deputados. Sob forte
pressão, a cúpula da Casa decidiu
fazer uma triagem e arquivar, sem

,

abertura de investigação, a maior
parte dos casos que envolvem o

nome de 62 deputados nas'

, investigações sobre um esquema
I de venda de ambulâncias

superfaturadas a prefeituras: não
deve passar de dez o número de

deputados contra os quais a

, Corregedoria abrirá investigação.

levava os proprietários da-empresa
para a garagem do Congresso
Nacional. Lá, pegavam tnalas,
colocavam dinheiro no paletó,
nas meias e até nas cuecas. O

corregedor da Câmara, Ciro
Nogueira (PP-PI), disse que

. ." . "

arqurvana sumanamente casos

sem indícios consistentes. Dos
sete deputados integrantes da
MesaDiretora daCâmara, três são
citados na lista. O presidente da
Câmara, Aldo Rebelo (PC'do B-

... Na garagem do Congresso, deputados
pegavam malas, colocavam dinheiro no

, paletó, nas meias e até nas cuecas

A decisão foi tomada antes da
: divulgação de que a funcionária
, do Ministério da Saúde Maria da
Penha Lino, que seria o braço da

quadrilha no Executivo, teria
citado à PF o nome de 170

parlamentares dos 513 existentes.
Segundo a servidora, os deputados
recebiam dinheiro vivo dos :

executivos da empresa Planam,
, que fornece ambulâncias e

equipamentos médicos e
,

; odontológicos. Um motorista
,

,

SP) subiu à tribuna do plenário
para criticar a divulgação do nome
dos deputados. Disse que a Mesa
Diretora e a presidência reagirão
para proteger a honra e a dignidade
daqueles que, representando o

povo brasileiro, têm �ua honra

ameaçada ou enxovalhada pela
conduta de quem não sabe separar
o joio do trigo.O presidente da
Câmara afirmou ainda que
acionará a Procuradoria Par
lamentar para adotar medidas

,
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• FRASES

•

"para resguardar a dignidade" dos
deputados que tenham sido
injustiçados. Até hoje, desde o

"mensalão" denunciado pelo
então deputado Roberto [éferson,
a maioria dos parlamentares com
asssento na mais importante casa

legislativa do país têm feito o que

podem para evitar que, em

plenário, os envolvidos sejam
cassados. Desmoralizando, por

/

tabela, a própria Comissão de Etica
daquele Poder. O corporativismo
tem sido a principal ferramenta de
trabalho destes parlamentares que,
ou escudados atrás do execrável

, .

voto secreto, ou por ausencia

deliberada em plenário, protegem
de maneira escancarada e sem

qualquer constrangimento os

ladrões do dinheiro público. Na
verdade, não há um sequer que não

tenha deixado rastros nas

campanhas eleitorais das quais já
participaram. Nenhum, repita-se.
De modo lícito ou não,
locupletam-se com dinheiro

público e privado, em malas ou

não, para garantir "mãos limpas"
no exercício do mandato. Na

.

verdade, tão sujas ou mais do que
• ••

muitos possam imaginar;
,

'

,

,

,
,

: Outras formas
de escravidão

O prefeito
Moacir Bertoldi

escreve às quintas
nesta coluna

, '0 .mês de maio nos traz aI • " ",

comemoração de uma das ações
humanas mais dignificantes - o

trabalho - e outra das ações mais
dignificantes .da mulher - ser

mãe. Mas este mês ainda traz a

comemoração histórica da

abolição de uma das ações mais

ultrajantes já cometidas pelo
homem - a escravidão do seu

semelhante.
Esta ,,'é uma página triste da

.

�\ -.
..

nossa história e se não podemos
apag;t'� passado, podemos

,

aprendef com ele e ver à nossa
,

, volta ; a, importância da
,. ,

contribuíçâo negra na sociedade,
seja na economia, na riqueza e

diversidade cultural ou em

qualquer outra esfera de atuação.
Nossa própria história local nos
lembra disso - os negros que
vieram juntamente com os

imigrantes e que construíram

muito do que temos. Hoje a

sociedade brasileira e mundial
... ,

procuram de certa forma se

redimir do mal infringido ao

negro no passado, reservando-lhe
vagas na universidade, na mídia,
lançando produtos específicos no

Mercado, entre outras ações; mas
isso será suficiente ? isso elimina
ou apenas camufla o preconceito
ainda existente? No centenário
da abolição, em 1988, um samba
enredo de uma das escolas de
samba cariocas dizia em um de
seus versos que o negro, "hoje livre
do açoite da senzala permanece

preso na miséria da favela." Isso
nos leva a pensar no quanto o

preconceito ainda existe, mesmo

que velado, sutil. Basta

repararmos na quantidade de

negros, no Brasil, exercendo
profissões como a advocacia , a

medicina, a odontologia, entre
outras.

A comemoração da abolição
da escravatura é uma ótima

ocasião para nos apercebermos de
que, apesar de décadas, e em

algumas sociedades, séculos de

luta, a escravatura ainda não foi

completamente erradicaria 110

nosso mundo. Muitas formas de
escravidão subsistem ainda nos

nossos dias, como o trabalho
forçado e em condições de
servidão ou o trabalho infantil .

O mundo tem também de

,

i

:", (

. ,

•

enfrentar uma nova forma de
escravidão : o tráfico de seres

humanos, que faz com quemuitas

pessoas vulneráveis, abandonadas
pelos sistemas jurídicos e sociais,
sejam apanhadas numa en

grenagem sórdida de exploração
e de abusos, principalmente

/

mulheres e crianças. E preciso que
a comunidade mundial combata
insistentemente a pobreza, a

,

exclusão social, o analfabetismo,
a ignorância e a discriminação que
aumentam a vulnerabilidade e

figuram entre as maiores causas

deste flagelo.
O Dia da Abolição da

Escravatura deve servir para
recordar a todos, em toda a

- /

parte, que a escravatura nao e

um problema do passado e que
o direito à vida, à dignidade e à

,

segurança, o direito a c ndições
de trabalho justas í satis

fatórias, à saúde e à igualdade
são direitos que todos nós
temos, independentemente do
nosso sexo, da ,,nossa na-

" '

cionalídade; condição social,
profissão ou de qualquer outra
consideração.
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Igualzinho a minha mãe
Você já deve ter-se surpreendido diante

do espelho, olhando bem para o seu rosto e

dizendo: "Olha como eu me pareço com

minha mãe ... ". A gente quer ter os olhos da
mãe, cada um daqueles traços característicos,
especialmente o sorriso gostoso e sincero e o

brilho na face que só ela tem. A mãe da gente
é sempre bonita. Ainda mais quando, depois
de todas as rudezas da vida e o passar dos
muitos anos, ela já traz aquele ar cansado e

sofrido. A minha mãe é bonita, sempre
bonita ... E eu me pareço com ela. Sim, o mais
importante é que eu me pareço com ela.

Homem ou mulher, todos nós queremos
trazer os traços físicos e, principalmente,
aqueles traços do coração e da alma da nossa

mãe. Pessoalmente, quero ter a sinceridade, a
franqueza e a incansabilidade da minha mãe.

Creiam-me: ela se entregava de corpo e alma
a todos aqueles afazeres próprios de uma dona
de-casa pobre, onde a mãe faz tudo desde logo
cedo. E, à noite, ainda trazia um sorriso nos'

lábios, tinha gestos de carinho e atenção, e

todo o tempo do mundo para escutar quem

precisava ser ouvido. Isso sem falar das

gostosas risadas depois que as coisas se

desanuviavam e se concluía a conversa

•

dizendo: graças a Deus, a gente vai vencer esta
,

como venceu todas as outras situações.
Longe de conforrnista, minha mãe era

dotada de têmpera, mulher de fibra
experimentada no sofrimento. E essa fibra e

essa têmpera, que fizeram dela uma mulher
forte, eu quero ter. Quero ter a coragem e a

, ousadia da minha mãe. Quero ter aquela garra

que ela sempre demonstrou: alguém q�e
enfrenta os problemas, que aposta na soluçã�,
que não deixa para amanhã o que se pode e

deve fazer hoje, mas que no outro dia volta�'
•

assumir, com interminável paciência, aquilo
que ainda não se resolveu ... E que, talvez,
nunca vá se resolver. Mas, a gente não desiste.

A coragem cresce, a disposição se renovae
,

a gente vai criando um sadio otimismo de quem'
crê, espera, suporta e, acima de tudo, sofre serlÍ'
nunca deixar de amar. Eu quero ser como à
minhamãe. Tenho a sensação de que ando pera
vida afora, escutando uma frase que ela nunra
chegou a pronunciar, mas que eu a ouvi dizendo

•

sempre COrri a vida: "Agüenta firme, meu

filho! ".

,

Pe. Jonas Abib é fundador da comunidade Canção
Nova, de Cachoeira Paulista (SP)

Calçadas seguras, responsabilidade de todos
Fundamentais ao cotidiano de qualquer

município, as calçadas nem sempre
merecem a devida atenção dos

proprietários de imóveis e do próprio
poder público, responsável pela
fiscalização do cumprimento das

obrigações definidas nas legislações
municipais. Basta uma breve .caminhada

pelas cidades brasileiras para perceber a
,

amplitude e a gravidade do problema.
Perdemos ao longo dos últimos anos a

possibilidade de andar em locais seguros e

agradáveis porque damos total primazia
, .

aos automoveis.

Sem ter um local confortável para
caminhar, já que as calçadas se tornaram

verdadeiras pistas de obstáculos, o pedestre
se obriga a andar pela rua, correndo o risco

de ser atropelado e atrapalhando também
o próprio fluxo de veículos. Para debater o

problema e buscar soluções que garantam a

todos os cidadãos o direito constitucional
de ir e vir, apoiamos - junto com outras

entidades - as administrações municipais
a promoverem seminários em algumas das
maiores cidades da Região Sul do país:
Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Foz
do Iguaçu, Porto Alegre e Blumenau. Com
o tema, "Calçadas seguras, responsabilidade
de todos", uma série de especialistas no

assunto analisaram as condições dos

passeios nestes municípios e definiram as

características que uma boa calçada deve

apresentar.

IA avaliação das atuais condições das

calçadas dos sete municípios mencionados
- por meio de um método canadense que

considera, entre outros 'aspectos,
conservação do piso, disposição do
mobiliário urbano e arborização - revelou
uma nota média de 4,42 pontos em dez

possíveis, o quesignifíca que seis calçadas

em cada dez estão inadequadas e exigem
intervenções a curto prazo. O estudo mostra

também que a qualidade das calçadas cai

significativarnente das regiões centrais da
cidade em direção às áreas periféricas, o que
é ruim, uma vez que as calçadas exercem

importante papel no convívio social em

áreas residenciais.
,

Nos setores comerciais, uma calçada bem

planejada e executada dentro de padrões de

qualidade, conforto e acessibilidade, é um

atrativo para o consumidor, que só irá prestar
atenção nos produtos expostos em uma

vitrine quando não tiver que se preocupar �
em olhar para o chão para desviar de buracos,
raízes expostas, lixeiras e outros obstáculos.

r

As calçadas devem oferecer condições de
conforto e segurança a todos os pedestres, o
que inclui não apenas os caminhantes, mas

também as pessoas que em algum momento

da vida circulam com carrinhos de bebês ou

de feira, malas com rodinhas e aquelas que

possuem alguma limitação à sua locomoção,
,

temporária ou perene. Para oferecer
acessibilidade universal, a calçada deve ser

plana, anti-derrapante, contínua e com clara

separação entre faixas de circulação, de
mobiliário urbano e de vegetação.

Tais condições constam na legislação da
maioria dos municípios, que normalmente
atribuem a responsabilidade de construção
e manutenção das calçadas ao proprietário

.

do lote ou imóvel: Porém, mais do que

cumprir a lei, construir uma calçada segurá
e confortável é um exercício de cidadania,-

que garante melhor qualidade de vida à toda
a sociedade. Afinal, todos necessitamos de

calçadas que permitam um caminhar seguro
e agradável. -

Carlos Roberto Giublin, Gerente da Regional
Sul da ABCP

"Sobre essa matéria, não sei mais onde está averdace. Eu não sei se o que
eu falei ali' era verdadeiro. Eu não sei de onde eu tirei isso: se foi da imprensa,
se foi de ouvido ou se foi da minha cabeça".

I

i • Do sx-secretarlo-ceral do PT, Silvio Pereira durante depoimento na CPI dos Bingos ontem. Silvinho foi
! chamado para esclarecer a denúncia que fez no jornal O Globo onde afirmou que o plano de Marcos Valério era
i arrecadar R$1 milhão com ajuda dos petistas. Ele também afirmou que não sabia que as declarações seriam•

divulgadas porque se uatavade uma conversa informal.

. .
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ISS: GEl PERDE MEMBRO TITULAR

•

.'

CELSO MACHADO

� "Não vou fazer
.

papel de bobo",
dIz vereador que
). .

quer Investigar
o

_ }ARAGUÂ DO SUL- Mais cedo
,

do que esperavam, um dos

suplentes da CEI (Comissão
"

�pecial de Inquérito) instalada

�fl Câmara de Vereadores para

¥,eriguar suposto favorecimento
àempresaCanarinho na quitação
"

de dívida com o ISS, vai ser
chamado para assumir vaga de
titular no lugar do vereador

•

Rudolfo Gesser (PP). Ontem,
Gesser disse ao O Correio do

�?vo que pretende protocolar
ainda hoje seu pedido de renúncia
comomembro da comissão junto
à presidência do Legislativo."Não
vou fazer papel de bobo", disse o

vereador, referindo-se ao processo
de eleição que resultou na escolha
do peemedebista Pedro Garcia
como presidente daCEI e do líder
do governo, Ronaldo Raulino,
(PL) como relator. Segundo
Gesser, antes da escolha de nomes
para estas funções teria havido um
acordo para que o tucano Eugênio

li

. '" •

Garcia fosse o relator. "Como três

dos membros da comissão

(Garcia, Ronaldo e Jaime
Negherbon) já haviam votado
contra a investigação, isso não foi
respeitado. E votaram neles

,

mesmos para ocupar a presidência
e a relatoria", disse Gesser, um dos
autores do requerimento que

possibilitou a instalação daCEI no
dia 24 de abril. "ninguém vai me

convencer que o Garcia (Pedro)
está lá para investigar se a

denúncia procede ou não. Para

mim, ele não é oposição, é '0 líder
do governo regra três", emendou
Gesser. Dieter Janssen (PP) e

'Terrys da Silva (PTB) são

membros da CEI na condição de

suplentes e um dos dois será

indicado para substituir Rudolfo
Gesser. Em plenário, Terrys da Silva
também foi voto contrário à

investigação da denúncia apres
entada pelo secretário geral do
PSB, EmersonGonçalves. Segun
do Gonçalves, a Canarinho teria

sido beneficiada quando quitou,
em dezembro do ano passado,
dívidas de ISS ao redor de R$ 194
mil, dando em pagamento dois
ônibus usados avaliados em R$
142 mil (lei de dação de bens
móveis e imóveis), usufruindo de

PT homologa candidatos
a deputado neste sábado

JARAGUÂ DO SUL- Diretório
do PT tem assembléia marcada
-

para sábado no .auditório do
Sindicato dos Trabalhadores nas
,

Indústrias daAlimentação. Além
de assuntos pertinentes ao

partido em âmbito nacional,
também deverão ser homo-
,

logadas candidaturas do partido
por Jaraguá do Sul à Assembléia
Legislativa e Câmara Federal.
Posteriormente, segundo o

presidente do diretório, Sebastião
Camargo, a idéia é reunir outros

diretórios da região para se chegar
arum consenso quanto ao nome

para a Câmara, no caso, ele
,

próprio. E certo que dois
candidatos disputam vaga para a

Assembléia. Dionei Walter da

Silva, que tenta a reeleição, e o

. vereador João Evaldo [unkes, de
Guaramirim. "Quanto a

deputado federal, creio que não

haverámaiores problemas", disse
Camargo, reconhecendo a

impossibilidade de se chegar a

consenso em tomo de um único
home na região para a AL. Com
isso, a dobradinha do PT que

disputou " as eleições
proporcionais em 2002- Dionei

r>
e o então vereador Marcos

: Scarpatto, que à época superou a

I marca dos 27 mil votos (Dionei
i fez pouco mais de 31 mil votos)
,

i hão se repetirá em 2006, mesmo
-diante da boa performance da

,

•

dupla. Desta vez, Scarpatto fica
com a coordenação regional das
eleições. Camargo é marinheiro
de primeira viagem para tal cargo,
mas acredita que sua atuação há

alguns anos como coordenador

regional do Sinte (Sindicato dos
Trabalhadores 11a Educação), que
reúne servidores públicos
estaduais, possa lhe dar uma boa
base para buscar votos: A

prioridade do PT jaraguaense,
entretanto, é mesmo reeleger
Dionei Walter da Silva. O
candidato a governador é José
Fritsch, faltando indicar o vice.

Ao Senado (O Estado tem só uma

vaga neste ano) deve concorrer

Ideli Salvatti à reeleição. Na
Câmara de Vereadores,
recentemente o partido perdeu
um de seus representantes
Jurandir Michels desfiliou-se
contrariado com cobrança de
mensalidades atrasadas a ele

endereçada pelo partido.O outro,

Jaime Negherbon, é alvo de
comissão de ética por ter votado
contra decisão do diretório de

apoiar denúncia feita pelo
,

secretário geral do PSB, Emerson
Gonçalves. A punição prevista no
estatuto do partido pode ir de uma
simples advertência interna à

expulsão do vereador. Dias atrás,
"

Negherbon disse que se sentir que
a tendência é expulsá-lo, antes
disso pedirá sua desfiliação.

•

,

Gesser prepara relatório para entregar ao Ministério Público

descontos de 500/0 sobre multas,
. �, .

Juros e correçao monetana e

saldando restantes R$ 19 mil em

espécie, uma das irregularidades
apontadas na denúncia. O fato de
os veículos terem sido recebidos

pela Prefeitura em dezembro de

2005, quando lei aprovada pela
Câmara de Vereadores só teria

vigência em Janeiro de 2006 e,

ainda, notas fiscais emitidas com

data de 17 de janeiro deste ano,

foram outras das suspei/tas levan
tadas em torno da negociação.

Entretanto, mesmo fora da CEI,
Gesser adiantou que não pretende
abandonar o caso. Por conta pró-•
pria, afirmou que fará relatório cujo
destino será oMP (Ministério Pú
blico) e oTCE (Tribunal de Contas
do Estado). Até agora a comissão

reuniu-se uma única vez desde

quando foi instalada, exatamente
, para a escolha do presidente e do
relator. A partir do dia 24 de abril,
o prazo para produzir um relatório
é de 120 dias, prorrogáveis pormais
60 dias sé necessário:

.

PMOB vive expectativa de
não disputar a Presidência

JARAGUÂ ,DO SUL
Definido quanto a candidatos
à Assembléia Legislativa e

Câmara dos Deputados, o

PMDB do Vale do Itapocu vive
dias de uma certa agonia
enquanto o partido define se

terá ou não candidato a"

presidente da República, o que
deve ser decidido amanhã.
Com sua greve de fome, o ex

governador do Rio de Janeiro,
Anthony Garotinho, pra
ticameute inviabilizou seu

nome, porém, o ex-presidente
Itamar Franco ainda está na

disputa. Na região do Vale do

Itapocu, o empresário Carlos
Schiodini será homologado
como candidato a deputado
estadual. O ex-prefeito de Rio

Negrinho, ex-secretário do
Deinfra e deputado estadual
licenciado, Mauro Marini, é o

nome do partido para a

Câmara dos Deputados ao lado
•

de Adelor Vieira, de Joinville,
que vai à reeleição. O go
vernador Licenciado Luiz

Henrique da Silveira, até

pouco tempo atrás ferrenho
defensor de candidatura

própria do partido à sucessão

de Lula (lutou pela indicação
de Germano Rigotto,
governador do Rio Grande do
Sul), mais recentemente

mudou de discurso. Agora

advoga a não indicação na

tentativa de costurar aliança
com o PSDB e PFL, ambos já
com pré-candidatos a

governador com o senador
Leonel Pavan e o ex-prefeito de

Lages Raimundo Colombo. Mas
�

sua postura nao tem a

unanimidade do partido. O
coordenador regional do

PMDB, Luiz Carlos Tamanini,
defende que o partido, pelo seu

tamanho e pela sua história,
não pode ficar à margem do

processo mais uma vez. Embora
,

fiel às determinações emanadas
do diretório estadual, Tamanini
lembra que, se for assim (sem
candidato) o partido com

pletará doze anos consecutivos
sem chapa majoritária. Pensa
da mesma forma o candidato a

deputado estadual Carlos
Chiodini. Entretanto, adianta

,

Tamanini, idéias diferentes
não se constituem em di-

A '

vergericras que possam

prejudicar os objetivos traçados
pelo partido. Santa Catarina
tem 29 convencionais que

•

representam 41 dos 726 votos

nacionais. Ou seja, 5,640/0 dos
votos válidos. Com isso, LHS

pretende a liberação do partido
amanhã, em Brasília, na

convenção do PMDB, atrás da

tríplice aliança com tucanos e

pefelistas.
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Direitos iguais
Se de um lado a ameaça da escassez de água em futuro próximo
"justifica" até aumentos das tarifas ou serviços como forma de

obrigar o cidadão a usá-Ia com racionalidade, de outro o

Ministério Público entra em cena para cobrar das empresas do
setor indenização quando, por qualquer problema, a água falte
nas torneiras ou a elas cheguem imprópria para o consumo,
prejudicando o consumidor. Nada mais justo, e é o que ocorre

em Itajaí e Navegantes onde o excesso de sal provocado por
maré alta deixou todo mundo no seco mais de uma semana. Está
tudo escrito no Código de D�fesa do Consumidor. Simples.

Moradia
A pedido do vereador Afonso
Piazera Neto (sem partido) a

secretaria de Habitação
deve retomar o programa
de kits de materiais de

construção para casas

populares. Com custo de
R$ 9 mil, os kits

, disponibilizam o material
necessário e facilitam, em

muito, a vida dos que já têm
terreno pata tal finalidade .

Passarela
Vereador de Schroeder,
Valr&r Pianezzer (PFL),
defende construção de

passarela na ponte que liga
João Pessoa, em Jaraguá,
àquele município. Do lado de

cá, Terrys da Silva (PTB) acha

que a obra pode ser feita em

parceria, metade para cada
município. E pode. Aliás, tal
recurso deveria ser usado
com mais freqüência entre

municípios com problemas
comuns.

,
\

Enfim
A Caixa Econômica Federal

começou ontem a pagar os
atrasados da revisão de
benefícios de 31.740
aposentados e pensionistas
em todo o País. Foram
liberados R$ 193,5 milhões

para o pagamento das
chamadas requisições de

pequeno valor. Demora tanto o

governo reconhecer que deve

para o cidadão que, com
certeza, alguns já morreram

esperando.

Medalha
Delegada regional Jurema
Wulff recebe dia 15, em
Florianópolis, a Medalha
Antonieta de Barros, por
indicação do deputado Dionei
Walter da Silva (PT). A
honraria foi instituída pela
Assembléia Legislativa em

2000 por proposição da então

deputada Ideli Salvatli (PT).
Antonieta foi a primeira
mulher deputada no Estado e a

primeira negra na função no

Brasil.

Flores
Nos tempos do ex-prefeito
Nilson Vilson Bender,
Joinville, claro que bem
menor que agora em

população, tinha todas as

suas praças e jardins públicos
"adotados" por grandes e

pequenos empresários e até
lojistas, Em Blumenau, isso
também já ocorre. Em

Jaraguá, de modo bem tímido
ainda. Vale persistir no meio,
porque isso também
representa economia.

Incompleto.
Algumas calçadas estão.
sendo refeitas na área central
da cidade, por determinação
da Prefeitura, afinal isso cabe
aos proprietários, Mas, em

alguns casos a guia
obrigatória para deficientes
visuais não existe. Se valeu a

atitude de obrigar à
construção ou reforma,
valeria, mais ainda, fiscalizar
e exigir o projeto conforme lei
federal.

.

Eleição
Sindicato dos Vestuaristas faz

eleição para eleger a nova

diretoria nos dias 11 e 12.
Apenas uma chapa foi
inscrita, liderada pelo atual

presidente Gildo Alves. Ao
todo, a diretoria tem 56
dirigentes, com renovação de
45% e dando mesmo

percentual de participação às
.' mulheres. Em Jaraguá e .

municípios da região são
7,500 trabalhadores com

direito a voto.

Estamos aí
Impressiona a capacidade
de alguns secretários do
prefeito Moacir Bertoldi (PL)
para assimilarem qualquer'
pasta que seja, tudo para
acomodar interesses de�
partidos aliados ou, nãose

duvida, atendendo
interesses "externos"

,

também, E, sem dúvida, a

polivalência sonhada por
grandes empresas em seus

quadros de executivos.

Deboche
Ontem, sete e pouco da
manhã, e lá vem a

composição usada na

manutenção da linha ferra. A
cancela automática baixa e o

trânsito pára. Quando todos
• •

Imaginavam que a

geringonça iria em frente,
eis que o motorista (?),
digamos, estaciona para
esperar peão que foi •

recolher ferramentas. Entre o
•

fecha e abre da cancela,
isso durou uns cinco •

minutos. Puro abuso!

Quando?
Entramos no final da primeira

. quinzena de maio e ainda não
há nada confirmado sobre as

obras do Transjaraguá,
programado para início de

agosto com término em um

ano da primeira etapa.
Financiamento requerido
junto ao BNDES, de pouco
mais de R$ 40 milhões, ainda
não está na conta da
Prefeitura. Sem isso, fica
como está.

,

•

•
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Primor
Se o atendimento aos profissionais da imprensa, ainda que previamente
identificados, não raras às vezes passa longe do que se espera em

termos de educação básica que todo o ser, que se diz humano, deveria
ter, ímagine o tratamento dispensado à população de um modo geral.
Pessoalmente ou por telefone, a cena se repete diariamente. Impera a

. grosseira, a má vontade, e não é apenas nos órgãos públicos. Muitos
começam o atendimento com um "O que é?" ou coisa do gênero. Um
"bom dia" ou "obrigado" não faz mal a ninguém.

J

I
I

I
,

I

A Epagri e a Prefeitura de
Schroeder realizam, no próximo

,

dia 25, o 110 Encontro Regional de
Mulheres Agricultoras. As
inscrições podem ser feitas até o

. dia 16, na Epagri ou no Sindicato
dos Trabalhadores Rurais do

município. A programação do

evento, que acontece no Ginásio
de Esportes Alfredo Pasold, inclui
atividades culturais, palestra
sobre alimentos nutracêuticos e

as olimpíadas das agricultoras.

Aliás, não é de hoje que a

nomeação para cargos de

confiança 'obedece muito mais ao

critério político-partidário que o

de competência. Ainda que com

gabarito para exercer

determinada função, a nomeação
só se confirma se houver vínculo

politico, seja em termos de

filiação a partido aliado ou pela
atuação no período de campanha
eleitoral. Pior quando não é nem

por um nem por outro motivo.

i

I

\
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PRESSÃO: LíOERES COMUNITÁRIOS TAMBÉM COBRAM PRESTAÇÃO DE CONTAS DO HOSPITAL

•

CAROLINA TOMASELLI

,

... Ultima reunião do
conselho deliberativo
do hospital teria sido
realizada em dezembro

GUARAMIRIM - O Clic

(Conselho de Líderes Comu

nitários) de Guaramirim defen
de que seja realizada eleição
entre os representantes das
entidades com cadeira no

Conselho Deliberativo do Hos

pital Municipal Santo Antônio
para a escolha do presidente.
Pela lei municipal que regula
menta o funcionamento do

conselho, cabe ao prefeito
indicar nome para a presidência,
cargo hoje ocupado pelo advo

gado Osnildo Bartel Júnior.
"A presidência não pode ser

urn cargo político. As entidades
que formam o conselho é que
devem eleger o presidente",
afirmou o presidente interino

do Clic, Ademir Tank, que
enviará ainda esta semana

ofício endereçado ao secretário

de Saúde, Gerson Peixer,
,r ",_,.'"

formalizando o pedido de

alteração na legislação vigente,
proposto na última reunião do
Clic, realizada dia 3, quando o

secretário de Saúde e também o

gestor do hospital, Luiz Carlos

Pereira, prometeram interceder

•

junto ao prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL). "Eles se

comprometeram em defender
essa bandeira e intervir para que
a solicitação sej a acatada",
salientou.

Segundo Tank, o secretário

e o gestor participaram da
reunião para pedir apoio ao Clic
na realização de uma campanha

• •

que visa angariar recursos para
o hospital através de doação na !

fatura de energia elétrica. "Mas
como vamos ajudar se não

acontecem nem as reuniões do

conselho, que tem poder
de liberativo?", indagou o

preside.nte do Clic, referindo
se ao fato de que a última
reunião foi realizada em 6 de

dezembro, como informou o

representante dos líderes
comunitários no conselho,
Charles Longhi. "Para que as

coisas realmente aconteçam o

conselho precisa se reunir, Eu

não sei quem está deliberando
as coisas lá. Precisa ter mais

transparência", apelou.
Ainda segundo Tank, o

secretário de Saúde e o gestor
do hospital teriam dito
desconhecer o fato das reuniões
não estarem sendo realizadas, e
que procurariam ainda na

semana passada o presidente
Osnildo Bartel Júnior para pedir
explicações e exigir que os

encontros sejam mensais.

Citaram como exemplo o

prédio da Rodoferroviária, que
foi adquirido pelo município,
mas não foi reformado e

continua sem uso.

Os vereadores do PMDB, PT
e PSDB também cobraram a

construção de mais creches no

município. "Com esse dinheiro

para a compra do prédio para a

Educação 11ÓS poderíamos fazer
uma creche na Caixa d'água,
uma 1)0 Bairro Amizade, e outra
na Corticeira", elencou o líder
da bancada do PMDB, Osni
Bylaardt, dizendo desconhecer
a existência de projeto para
reforma da estrutura. "Cornen-

Você terá as informações mais rapidamente.

•

Dificuldade Afastamento
Está para se ver políticos e O assessor de imprensa da

,

!
presidentes e coordenadores de Câmara de Vereadores de

- - entidades representativas da Guaramirim, Iiton Piram, pediu
sociedade tão compromissados afastamento do cargo de
como os da região do Vale do , presidente do Clic (Conselho de
Itapocu. Se for verdade o que Líderes Comunitários) até
dizem assessores, secretários ou outubro. Em seu lugar assumiu

I outros subordinados, alguns interinamente o vice-presidente
prefeitos, secretários, etc, entram do conselho, Ademir Tank. Piram,

. -

que também é radialista, vaiem reuaoes, que nunca

I terminam. A impressão que dá é trabalhar na campanha eleitoral
que não existe o mínimo interesse do PSOS, partido do presidenteI

I
em prestar informações à do Legislativo, Marcos Mannes.!

I,

li imprensa, tampouco respeito.
I

RepasseII Afunilando o prefeito Mário Sérgio Peixer
Nos últimos meses, houve uma (PFL) repassou ontem R$ 10 mil

enxarrada de pré-candidatos a para o Sindicato dos
Cc

deputado estadual e federal Trabalhadores Rurais de
anunciados pelos partidos. Mas Guaramirim, durante entrevista
com a proximidade do pleito, o coletiva na Prefeitura. Segundo o

número de pretendentes caiu presidente da entidade, Antõnio
substancialmente, com o rumo Albano, o recurso veio em boa
das alianças e acordos politicos hora, pois o sindicato também
das siglas tanto em âmbito federal sofreu o reflexo das crises da

.

, quanto estadual, praticamente banana e do arroz. Cerca de 500
definidos. Alguns nomes antes agricultores do município tem na

citados pelos partidos da região rizicultura sua principal atividade.
praticamente caíram no Muitos dos associados deixaram '.

• •

. esquecimento quando o assunto é de lado a contribuição sindical.

I
a eleição de outubro.

. -

VagaI Na prática Faz mais de mês que a Prefeitura
Importante a aprovação do projeto de Schroeder está sem secretário

I
•

que limita o tempo de espera nas de Obras. O cargo era ocupadoI

I agências bancárias de Guara- por Mário Zanella que, segundo
mirim, de autoria do vereador

• comentários extra-oficiais, teria
Evaldo João Junckes (PT). Resta deixado a pasta porque não

I saber se o que a nova lei munici- trabalha com quem não quer \
I ••
, pal determina será efetivamente "nada com nada", em referência

cumprido. Em Jaraguá do Sul, de aos seus subordinados. Titular da
onde o petista copiou o modelo, a pasta na gestão passada, Rubens

•

lei foi promulgada em 2000, por Fidler ocupa a vaga
iniciativa dos vereadores Carione interinamente, mas pode ser

Pavanello e Maria Elisabet confirmado, não tanto pela
Mattedi, ambos do PFL. Passa- experiência como pelo fato de ser

dos seis anos, o que se verifica, do PMOS, partido da base aliada
na prática, é bem diferente ... da administração.

I

I Agricultoras Critério?

r

•

,

\ 1
i

Tank: "Como vamos ajudar na campanha se o conselho hem se reúne?"
,

I

O presidente do Clic
também disse que, além das
reuniões, o Conselho de
Líderes Comunitários solicitou
a prestação de contas mensal do

hospital e a relação dos médicos
concursados e contratados do

postos de saúde. Ternqs
recebido muitas reclamações",
alegou. Tank disse que se as I

solicitações do Clic forem

atendidas, as associações de
,

moradores vão "abraçar" a

campanha, a exemplo de,
.

f' d I
parcerias Irma as em outros I

,

eventos. "Queremos o melhor'
para Guaramirim, para a saúde i
do nosso município", salientou, !

,

. , . .

munICIpIO e suas respectrvas
cargas horárias. "Está havendo
muita procura no hospital por
causa da falta de médicos nos

rou-se nos bastidores que vai ser
construído um auditório. Será

que vamos ter mais um
,

dinheiro investido, como foi no
condomínio industrial, onde o

capim está crescendo. Ou como

na Prefeitura, que vai fazer agora
no mês de julho dois anos que
não deram conta de acabar de

pintar o prédio?", indagou o

vereador.

J á o líder do governo na

Câmara, Luiz Antônio Chi
odini (PP), defendeu compra
do prédio que, entende, será

-

necessário devido ao acen-

tuado crescimento do mu-

Vereadores aprovam projeto, mas cobram outros investimentos do Executiv©
GUARAMIRIM - Os ve

readores aprovaram, na sessão

de terça, o projeto de lei que
autoriza o Executivo a comprar

.

um imóvel do Besc (Banco do
Estado de Santa Catarina),
localizado na esquina das ruas

. Irineu Vilela Veiga com a Rua

Jerônimo Correa, no centro. O

município vai pagar R$ 430 mil

pelos dois lotes, incluindo um

prédio com 1.615,14 metros

quadrados de área construída. A
aprovação foi unânime, mas os

vereadores da oposição
•

solicitaram que, depois de
consumada a compra, seja feita
em seguida a reforma do prédio.

FRETAMENTO
E TURISMO

I

I
I

(47) 3275-8501 . (47) 3372-0545
Fax 47 3371-1893

(47) 3275-8505 (47) 3373-0472(41) 3275-8500I
ijlNFQRIVlAÇÕES
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•

, / '

nrctpto em termos popu-

"

lacionais, gerando o aumento

nos atendimentos, projetos,
obras e todas as ações de

competência da administração
municipal. "Se nós obser
varmos, por exemplo, Jaraguá
do Sul, que até bem pouco

tempo, 15 anos atrás, a Se'
cretaria de Obras ainda fun,

cionava dentro da Prefeitura,
Temos que nos programar pata
daqui a 40 anos, e pelo valor

que está sendo negociado, vale
a pena", disse, referindo-se ao

fato do Besc ter diminuído o

valor do imóvel nas n e

gociações com a adrni
nistração municipal.

VIAÇÃO

ANARINHO
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CAOS: SITUAÇÃO NO TRÂNSITO É PREOCUPANTE

•

KELLY ERDMANN
:0

� Associação divulga
manifesto sobre a

proposta e diz que
falta planejamento

}ARAGUÁ DO SUL' - A

Associação dos Engenheiros e

Arquitetos de Jaraguá (AEAJS)
divulgou na manhã de ontem,
um manifesto contrário à

proposta da nova circulação
viária do município, en

cabeçada pela Prefeitura. Na

opinião destes profissionais, é

preciso estudar a realidade do
trânsito jaraguaense de maneira
mais aprofundada antes do
início das mudanças.

Segundo a vice-presidente
da AEAJS, Simone Mattedi, o
atual projeto, prestes a induzir

alterações no sentido de ruas,

'lê um descaso completo" com
as pessoas que não transitam de
carro pelas vias, principalmente
do centro. "Ele desconsidera o

:' cidadão", enfatiza.
, Para Simone, o manifesto é

"urna mane ira de chamar a

atenção de todos aqueles que de
alguma forma serão

'benefícíados ou não, por causa
,

,

do projeto. "E nossa obrigação
opinar e auxiliar a comunidade

•
•

•

;

jIj
I
�,: 1:;1' ':;1 :::1 I:i ,. , 'o' "'J 1$ I, )ii� .O .. � �, "'=S."- "",WC'" '

Arquitetos e engenheiros de Jaraguá do Sul são contra a proposta de mudança no plano viário

a entender o que está

acontecendo", diz a arquiteta.
O documento lembra que o

atual sistema viário jaraguaense
não suporta a quantidade de .

veículos que nele circula
.

diariamente. Mas, para resolver
o problema é preciso visualizá
lo através do âmbito técnico,
com a ajuda da população,
ouvindo sugestões e

reclamações.
Os arquitetos e engenheiros

da AEAJS acreditam o plano
deve ser arrojado e com

investimento para longo prazo.
Um planejamento que

contemple no início, a

estratégia, em seguida a

desapropriação de terrenos ao

longo de pistas e, por fim, o

alargamento delas,' seria
essencial, segundo Simone.

A arquiteta lembra também

que a Associação sempre se

posicionou contrariamente ao-

projeto apresentado pela
Prefeitura. "Fizemos

questionamentos em todas as

explanações a respeito e

resolvemos produzir o

Manifesto", explica. Para a

AEAJS, este documento é o

método encontrado para
demonstrar sua preocupação
com a responsabilidade que os

técnicos devem tem quando o
, .

assunto e um novo sistema

viário para Jaraguá.

Jaraguaenses continuam com problemas no sinal de televisão
}ARAGUÁ DO SUL - Moradores

dos bairros Rio da Luz, Rio Cerro,

-

:1, Rio Cerro II, Garibaldi e do

município de Corupá devem

I
receber em breve uma novidade

que vai terminar com o problema
da interferência ("chuviscos") nas
.; ,

,imagens de televisão. E o que

promete o setor de teleco

municações da Prefeitura que está

I negociando com repetidoras da

região-RES, SBT, Band eRedeTV
- a instalação de UIU equipamento
de transmissão de sinal de

televisão, que custa aproxi-', J

madamente R$ 16 mil.
I

De acordo com o coordenador
, .

de telecomunicações, Joaquim
Alberto Domingos, a reunião com
as repetidoras acontecerá assim

que terminarem as obras na subida

do Morro Sohnstiefe, na

localidade de Ribeirão Grande da
Luz.O novo aparelho vai substituir
um equipamento transmissor de
sinal com cerca de 20 anos de uso,
que estragou durante uma

,

tempestade no mês de fevereiro.
As melhorias na subida do morro
vão facilitar o acesso dos técnicos

que ·farão a manutenção do

equipamento. O diretor de Obras
Públicas, Isair Moser, ressalta que
o terreno está sendo aplainado e

que a colocação domacadame e da

tubulação será finalizada na

semana que vem.

Por enquanto, a transmissão

de sinal para.toda amicrorregião é

realizada apenas pelo aparelho ,

transmissor instalado no Morro
da Boa Vista, o que explica a má

Café Colonial do Núcleo de Turismo
GUARAMlRIM - O Núcleo de

Turismo Jacu-Açu programa para
; o próximo dia 20, sábado, seu 9°
Café Colonial. Serão oferecidas 30
variedade de doces e salgados para
as 250 pessoas que comprarem o

, ingresso; vendido por R$ 10.
Conforme Inês Fernandes,

uma das organizadoras do evento,
o valor arrecadado servirá para
financiar parte da construção da

, sede do Núcleo. A expectativa é

I

.

vender todos os convites e assim,
reservar pelo menos mil reais a

estaobra.
Os interessados em

participar podem adquirir a

entrada por meio do telefone
9957-3374 (corn Inês) ou3371-
1467 (com Mara). O Café
Colonial será servido 110 Salão

•

da Igreja Imaculada Conceição,
na Estrada Jacu-Açu, a partir das
16110ras.

'

qualidade do sinal em algumas
localidades. "Também existe um

equipamento do gênero noMorro
Bela Vista (Nereu Ramos), mas
que não funciona bem por ser

bastante antigo", explica
Domingos, calculando que o novo _

aparelho deverá atender

aproximadamente 15 mil
habitantes da localidade de
Ribeirão Grande da Luz.

Como a atual Lei de Respon
sabilidade Fiscal, (Tribunal de
Contas) não permite que a

Prefeitura compre, instale ou

realize a manutenção desse tipo
de equipamento, as próprias
repetidoras devem comprar o

aparelho. Segundo o coordenador
de telecomunicações, em reunião

realizada nomês demarço com as

repetidoras, a RBS se dispo
nibilizou a adquirir o equipa
mento. Para isso, a Prefeitura
também deve instalar no morro

mais medidores de energia, para
que cada repetidora pague uma

taxamensal pelo que consome.
Outro objetivo é instalar no

local uma torre de transmissão

compartilhada. A torre deve ser

adquirida pelas repetidoras inte
ressadas e deve custar cerca de R$
150 mil. Também passará pela
avaliação das repetidoras um

projeto para a construção de salas

para proteger o equipamento. Ca
so as repetidoras se interessem, po
derão contratar alguém para fazer
amanutenção diária do local, não
apenas do equipamento, mas
também da via de acesso. (DZ)

Ilha da Figueira terá linha.
,

doe ônibus dentro de 60 dias
GUARAMIRIM - Os mora

'dores do Bairro Ilha da Figueira,
em Guaramirim, poderão contar
com uma linha própria de

transporte coletivo, disponibi
lizada em, 110máximo, 60 dias. A

informação foi repassada pelo o
,

secretário de Planejamento,
Valéria Verbinen, durante entre
vista coletiva com a imprensa, na

manhã de ontem.
. Ele lembra que os ônibus farão

o trecho [araguá-Guaramirim, via
Ilha da Figueira. Os horários
confirmados pela empresa Cana
rinho são apenas para os dias
úteis. As saídas de Jaraguá e

Guaramirim são às 6h, 6h45inin,
l Ih-lómin, 12h30min, 14h25mirl,
17h15mirl e 18h15mirl.

•
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• CORREIO ECONÔMICO

Exportações em queda
As exportações de Santa Catarina no mês de abril foram de US$ 457
milhões, com queda de 8% em relação a março, conforme relatório
divulgado ontem pela Fiesc. A queda é menor do. que a nacional no
mesmo período, que foi de 13,7%, mas os dados acumulados de
Santa Catarinamostram que o setor exportador do Estado está sentindo
mais dificuldades na área intemacional. .As vendas extemas de SC até
abril foram de US$ 1,8 bilhão, com alta de 4% sobre igual período do
ano anterior, enquanto o País registrou elevação de 16,5%. A Fiesc vê
com preocupação os dados, que mostram os efeitos da política
econômica sobre o setor exportador. As dificuldades enfrentadas por
importantes segmentos estão afetando os resultados da balança

,

comercial do Estado. E o caso da indústria de cames e do segmento
de móveis, com importante participação na economia estadual.

Embargo '

Em função do embargo russo, as
vendas de came suína caíram
41,4%, passando de US$162,4
milhões no primeiro quad rimes
tre de 2005 para US$ 95 milhões
entre janeiro e abril deste ano,
trazendo sérias dificuldades às

empresas. Os embarques de
came de frango ainda registram
pequena a�a (1,6%) nos dados
acumulados, mas os problemas
enfrentados no mercado
intemacional do segmento, em

dec�rrência da chamada gripe do
frango, já fez as vendas de abril

(US$ 64,5 milhões) caírem 9,7%
em relação a abril de 2005 (US$
71,5 milhões). O cenário tem

obrigado as agroindústrías a

realizarem ajustes em seus

níveís de produção, obrigando
inclusive várias empresas a

darem férias a funcionários.

Importações
De outro lado, as importações
realizadas pelas empresas
catarinenses seguem em a�a,
acumulando elevação de 69,4%
ernrelação ao mesmo período do
na passado. O total importado
entre janeiro e abril atingiu US$
982,7 milhões. Apesar das
dificuldades enfrentadas pelos
exportadores, o saldo da balança
comercial catarinense acumula
resutado positivo de US$ 797,2
milhões. Mas é bem menos do
que o total de US$ 1,1 bilhão
acumulado entre janeiro e abril do
ano passado.

Redução do IPI
o govemo estudará a

•

possibilidade de reduzir o Imposto
sobre Prooutos Industrializados

(IPI) dos automóveis. A afirmação
foi feita pelo ministro da Fazenda,
Guido Mantega, em entrevista ao

Estado. Segundo ele, a sugestão
foi apresentada pela Associação
Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores (Anfavea),
mas o govemo ainda não tomou
sua decisão. A declaração de

Mantega dá um sinal mais
favorável do govemo em relação
à possibilidade de estimular o
setor automotivo.

Móveis
,

O segmento de móveis também
enfrenta crise em função das
dificuldades no mercado extemo,
decorrentes do câmbio. As

exportações acumulam redução
de 23,7%, com embarques de
US$ 96,7 milhões entre janeiro e

abril. A Federação das Indústrias
tem defendido junto ao governo
federal a necessidade de que
setor seja autorizado a utilizar os
saldos dos créditos de ICMS

exportação no pagamento dos
tributos federais, que seja
ampliado o prazo para
recolhimento dos tributos, o

, .

alongamento do perfil das
dívidas das empresas do setor, o

acesso a linhas de crédito para
capital de giro a custos

competitivos internacionalmente
e o apoio para promoção em

novos mercados internacionais.

Agenda
O setor automotivo entrou no

centro da agenda do govemo
depois que a Volkswagen
anunciou, na semana passada, a

demissão de seis mil
funcionários de suas brasileiras

para os próximos dois anos .

Segundo a Volks, a medida é
necessária porque as

exportações da empresa se

tornaram menos competitivas
com a valorização do real ante o

dólar. Para não tomar medidas
que beneficiem somente uma

companhia - e com base na

análise de que o câmbio é um

problema que atinge a todos os

exportadores de veículos - o

govemo iniciou negociações com

todo o setor. O objetivo é discutir

soluções que aliviem o impacto
do câmbio nas exportações.

Em alta
o destaque positivo nos dados
da balança comercial é a

exportação de fumo, que cresceu

80% neste ano, para US$ 79,4
milhões. Motores, autopeças e

portas íarroém acumulam altas

superiores a 1 0% nos valores
dos embarques.

"

II INDICADORES ECONOMICOS
•

•

,

EURODOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,Oó8 2,060 It COMPRA VENDA

PARALELO 2,170 2,277 11 2,632 2,635
(lESO (Argentina)

,

TURISMO 2,018 2,148 It
I 0,676 0,685

• POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

It BOVESPA 41.751 0,540/0
11 DOW JONES (N. York) 11,642 003%

11 MERVAL (B. Aires) 1,896 021%

It NIKKEI (Tokio) 16.951 1,39%

0,6131

• CUB maio

R$863,55

I
,

,

•
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• OCORRÊNCIAS POLICIAIS

Posse de

entorpecente
Em atendimento a

denúncias, a polícia
foi até a Rua
Francisco Pirmann,
Bairro Vila Lenzi, na

segunda-feira a

noite, onde se

encontrava um grupo
de pessoas em

atitude suspeita e

fazendo uso de
drogas, sendo que
foi detido o jovem
P'S,A.R, de 22 anos

por posse de I

entorpecente.

Testando
Tentativa de furto em comércio
na Rua Walter Marquardt,
Bairro Barra do Rio Molha. Na
tarde de terça-feira, o Sr. H,B.
se distraiu do balcão do seu

Bar e quando retornou
encontrou o Sr. J, R. colocando
volumes de dinheiro do caixa
do bar no bolso. Ele afirmou
que estava testando o

proprietário, mas se recusou a

entregar o dinheiro

(aproximadamente R$ 280,00).
Após uma luta corporal em que
o Sr. H,B, tentou pegar o quedhe
pertencia, o ladrão largou o

dinheiro e fugiu.

,

I

,

I
,
,

,

I
•

,

, ,
,

,

!
I
I

I

•

• 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
Esk'elsen, com idade de 81 anos.O velório foi realizado na Igreja
Luterana Cristo Bom Pastor e o sepultamento no cemitério de

I Cristo Bom Pastor.
I
I Faleceu às 10:30h do dia 08/05, o senhor Antonio, João Klein, com
I
, idade de 85 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila

Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.

•

O CORREIO DO POVO
,

\

, ALERTA: SERViÇO PODE SER PREJUDICADO

-

CARLOS BRANDAO

� Governo do Estado
ainda não efetuou
nenhum repasse
no ano de 2006

}ARAGUÂ DO SUL - O COrpO
de Bombeiros Voluntário de

Jaraguá do Sul continua prestando
um serviço de qualidade graças ao
apoio da comunidade, Prefeitura
Municipal e empresários. O
Governo do Estado ainda não

efetuou nenhum repasse de verba
durante o ano de 2006 para a

corporação, o que tem feito a

administração buscar várias

alternativas de financiamento,
tendo no apoio popular seumaior
alicerce.

O presidente daAssociação de
Bombeiros Voluntários de Jaraguá
do Sul, Adolar Jark, considera a

demora no repasse normal em
virtude da necessidade de

adequação técnica, seguindo
normas da recém-criada Agesc -

Agência Reguladora do Estado de
Santa Catarina. "Nós já fomos'

vistoriados, agora basta a emissão

do laudo técnico, para que

estejamos aptos a receber os

recursos", afirma [ark. A SDR
confirmou esta situação, mas não
apresentou novidades sobre o

andamento do processo.

•
•

: Furto
Atendendo a denúncia de cidadãos, Policiais Militares
foram até o cruzamento da Rua Epitácio Pessoa com a Rua

· Erwina Meneg,otti na madrugada de ontem, onde
: abordaram doze pessoas que estavam promovendo
,

algazarra e desordem. No local um homem estava em posse
, de um TV de 21 poleqadas tela plana marca LG que não
sabia explicar a origem e estaria vendendo o aparelho por

i R$ 50,00. Ele foi detido e os demais foram liberados. Mais
• tarde o CapaM recebeu ligação informando sobre um
,

• arrombamento em uma casa na Rua Goiás onde haviam
, .

• furtado uma TV 21 polegadas, da marca LG, mesmas
,

características do aparelho recuperado.

Assalto Acidente
Cidadão foi Um carro capotou na tarde de

assaltado na terça-
• terça-feira, na Rua Luis Sarti,

Bairro Nereu Ramos, e osfeira de manha, na

Rua Exp. ocupantes do veículo foram
levados ao Hospital São José,Gumercindo da

Silva, prÓximo a um homem de 46 anos com

dores no tórax e no ombroCaixa Econômica
'. Federal. Os direito e uma mulher de 47

bandidos, um anos com hemorragia externa
- moreno, de camiseta nas duas pernas,

clara e cabelo
escuro líso. e o outro Atropelada
moreno de camiseta Uma menina de 12 anos foi
amarela, levaram R$ atropelada na tarde de terça-

:' 700,00 reais, que a feira por um carro na Rua
vítima tinha acabado Oscar Schneider, Bairro
de sacar no Banco. Jaraguá 99. Ela foi levada ao <'

Um deles estavaI Hospital São José com
armado de um ferimentos na face e na mão,
revólver. A polícia foi •

.charnada, mas não Apreensão•
-

localizou os
, ,

Em Piraberaba, no Km 26 da BR,

assaltantes,' .

, . 101, na manha de terça-feira, ,

'

-'

Furto de foram apreendidos 3.369

cabeças de palmito "in natura",r

«: bicicleta . sem ATPF, transportados no

Foi furtada uma veículo Ford F350, e detidos
bicicleta Monark F.C., condutor, e C,C.M.,
Brisa, modelo passageiro. Na mesma

I feminino de cor roxa,' ocorrência foram detidos A.S. eI

I na tarde de terça- A.M. que estavam no veículo
I
I

feira, na Rua Arthur Hat Pálio que acompanhava oI
Gunther, Bairro outro com as ferramentas para
Amizade, que estava o corte dos palmitos, O produto
estacionada em e detidos foram encaminhados

I
frente à Academia da para 'o batalhão de polícia

.

Arsepum . ambiental local.I •

•

•
ARQUIVO O CORREIO/DANIEL NEVES

,
...

'" .-."-

"I
O Corpo de Bombeiros de

Jaraguá do Sul conta, em sua

estrutura, com 150 homens
treinados nas mais diversas áreas

de salvamento e atendimento
paramédico, além disso coloca à

disposição da comunidade 29
viaturas entre ambulâncias e

caminhões de combate a

incêndios. Atende mensalmente
a 1200 chamados, com destaque
para acidentes de trânsito, mas
também atua no atendimento à
casos clínicos de emergência,
como ataques cardíacos. O custo

mensal desta estrutura chega a R$
130 mil/mensais. "A.tualmente
sobrevivemos, basicamente, de
convênios e contribuições da
comunidade", ressalta Luciana

Possamai, responsável pela setor

de finanças da corporação.
Segundo ela, a origemmensal dos
recursos é dividida entre o

convênio com a Prefeitura de

Jaraguá do Sul, no valor de R$ 45
mil, convênio com a Prefeitura de
Schroeder; no valor de R$ 3 mil,

Falta de verba pode influenciarno serviço prestado à comunidade

EXPECTATIVA DE RECURSO
Durante o ano de 2005, e depois de longa conversa com o

Governo do Estado, o Corpo de Bombeiros Voluntário de Jaraguá
do Sul, recebeu R$ 150 mil. "Para 2006, esperamos que seja o

mesmo valor", destaca Adolar Jark.Segundo o assessor da

presidência da Associação de Bombeiros Voluntários de Santa
Catarina, Aldair Amâncio Farias, o maior problema do segmento é

justamente se enquadrar nas regras impostas pela Agesc, que
foram definidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa
Catarina, "São 18 itens técnicos que devem ser atingidos, mas

para algumas corporações, que tem caminhões de combate a

incêndio mais antigas, fica mais difícil. A situação de algumas
corporações está muito complicada, pois algumas não recebem
recursos do Estado há mais de dois anos", afirma Aldair,

,

contribuição nos empresários, no
valor de R$ 7 mil e na contribuição
da comunidade através da conta

de luz, que atualmente chega a R$
40 mil por mês. Além disso, o
convênio com o Samu - Serviço

,

de Atendimento Médico de

Urgência, que está agregado ao

quartel dos bombeiros gera mais

R$ 26 mil/mês.

Fatej está com as inscrições
abertas para o Seletivo Especial

Agricultoras debatem papel
da mulher durante Encontro

UFSC apresenta projeto em Jaraguá

]ARAGUÂ DO SUL - Estão

abertas, até o dia 13 de maio, as

inscrições para o Seletivo Especial
Fatej, que ocorre no dia 14 demaio,
próximo domingo, das 9 às 11

horas, na sede da Instituição. O
valor é R$ 15,00 e a inscrição deve
ser feita na secretaria da entidade.

Além do crédito educativo

próprio, onde os acadêmicos pagam
somente 500/0 das mensalidades
durante o curso e o restante após

,

formado, a faculdade tambémabriu
a promoção SeuAmigoValeOuro,
onde o acadêmico pode estudar de
graça no decorrer do semestre.

•

]ARAGUÂ DO SUL - O reitor

da Universidade Federal de Santa
Catarina, 'Lúcio José Botelho,
aceitou convite do deputado
DioneiWalter da Silva (PT) para
apresentar o projeto de

interiorização da universidade à

cOfl1unidadejaraguaense.Botelho
vai participar da plenária da

Associação Comercial e Industrial
no dia 22 demaio, às 18 horas, para
esclarecer dúvidas e explicar o
funcionamento dos pólos
descentralizados de ensino .

•

•

Isto é possível se o acadêmico
indicar amigos para inscreverem-

, se no vestibular da Fatej. Se eles
forem aprovados e sematricularem,
O acadêmico terá descontos nas

mensalidades. Se um sematricular;
o desconto é de 5% nas seis

mensalidades, se dois se

matricularem, o desconto é de 10%.
,

Se três amigos se matricularem

garante-se um desconto de 15%.

Mas, se quatro ou mais estudarem
na Fatej, o acadêmico estuda de

graça durante todo o semestre.

Ou tras informações no site

www.fatej.com.br.

}ARAGUÂ DO SUL - Mais de
cem mulheres participaram da
sétima edição do Encontro

Municipal das Agricultoras,
realizado ontem, no Parque de
Eventos. A iniciariva é da Epagri,
que trouxe para Jaraguá ,duas
palestrantes com o objetivo de
discutir o papel do sexo feminino
dentro da sociedade.

De acordo com Anita Píres,
que falou sobre o tema, as

mulheres precisam participar, de
maneira efetiva, dos espaços

públicos e políticos. Ela explica
também que é fundamental
conversar com as agricultoras
sobre seus direitos, e assim,

,

ampliar os conhecimentos em

relação aos benefícios assegurados
por lei.

A idéia de incluir este tipo de

palestra no Encontro partiu das

próprias participantes, durante a

edição do ano passado.
Durante a tarde foi

realizado desfile de moda,
brincadeiras e dinâmicas de gru
po.O próximo encontro está
marcado para o dia 25 de maio,
quando acontece o 11o Encontro

Regional, em Schroeder. Quem
quiser se inscrever deve procurar
o Sindicato dos Trabalhadores
Rurais, até amanhã. A taxa de

participação é de R$ 20. (KE)

Segundo o reitor, a instalação
do primeiro curso da UFSC em

Jaraguá do Sul pode ocorrer em

março do próximo e depende
apenas de acertos com o

município. Nos convênios
firmados no interior do estado, as

.

prefeituras disponibilizam espaço
físico para a instalação do pólo
universitário. Infra-estrutura,
equipamentos e professores são

disponibilizados pela
universidade.
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CATARINENSE: O SUFICIENTE

•

,

JULIMAR PIVATTO falta, Pereira recebe, lança para
Sabíá que toca na saída do goleiro.

Para o segundo tempo, o

técnico Alaor Palácios sacou

Matarazzo e colocou Rogerinho.
O primeiro lance de perigo da

etapa final foi aos dez minutos,
quando Paulo Rossi lançou Sabiá
na direita que, de primeira,
chutou por cima do gol. Quatro
minutos depois, a melhor

oportunidade do tricolor do

segundo tempo. Adilson ligou
rapidamente o contra-ataque,
Ronaldo ganhou do zagueiro
Edson na corrida e chutou forte

para a boa defesa de Rodrigo' ,

Rocha. Palácios ainda fez duas

mudanças no segundo tempo,
tirando Grisley e Paulo Rossi e
colocandoMiguel e Tomazelli. Já
o time de Tubarão tentava o

empate, sem muito sucesso. Na
I

melhor chance, Kanu recebeu na
área aos 22 minutos e, com uma

meia bicicleta colocou por cima

do gol de Adilson.

... Sabiá marcou o

Jnico gol da
Jartida aos 4 �
ío primeiro tempo
}ARAGUÁ DO SUL - O

Juventus fez o suficiente para
vencer o lanterna Cidade Azul,
de Tubarão ontem à tarde. Com
um gol de Sabiá, aos 41 minutos
ao primeiro tempo, o Moleque'
[lravesso chegou aos nove pontos
ha classificaçâo. O jogo foi
, .

tecnicamente muito fraco, com
poucas chances reais de ambos os
lados. O tricolor se prepara agora
para enfrentar o Próspera, às

15h30 do próximo sábado em

Criciúma.

Quem começou melhor na

partida foi o Cidade Azul, que
, , ,

pressionou nos primeiros
minutos. Tanto que, aos 18 min,
Kanu completou para o gol, mas
estava em posição de impe
dimento. A partir de então, o

Moleque Travesso foi para cima III RESULTADOS
• •

que começou a criar mais

oportunidades. Aos 3� minutos,
Matarazzo cruzou e Ronaldo
chutou em cima do goleiro
Rodrigo Rocha. Gol mesmo só
aos 41. Em cobrança rápida de

,

Juvenlus 1 xO Cidade Azul
Guarani 1 x2 Criciúma
Atlético Ox2 Próspera
Metropolitano 5x1 Lages
Brusque Ox1 Chapecoense
Marcílio Dias 1 x2 Joinville

Internacional perde de virada

para a LOU no jogo de ida
um rebate do goleiro Marcelo,
aos 13.

O segundo gol foi aos 39
minutos. Reasco foi esperto e,

na direita, cabeceou a bola para
o meio e Graziani, de peito, só
tocou na bola para garantir a

vitória. Com a virada, a LOU

garante a vantagem de poder
empatar por qualquer placar
para garantir a classificaçâo. Ao
Inter, resta a vitória.

Já o São Paulo, com um

jogador a menos, perdeu por
\ IxO para o Estudiantes, em

Quilmes, na Argentina. .Os
jogos de volta acontecem

somente depois da Copa do
Mundo.

QUITO (EQUADOR) - O
Internacional perdeu para a LOU

por 2xI ontem à noite, no

Estádio La Casa Blanca, em
•

Quito (EQU), no jogo de ida da
fase oitava-de-final da Copa
Libertadores 2006. Com este

resultado, que poderia ter sido
melhor já que o time gaúcho foi
quem abriu o placar, o Inter

precisa ganhar por apenas IxO
no jogo da volta - somente no

dia 19 de julho - para garantir a
classificação. Com a derrota, os
.gaúchos perderam uma
(

c
invencibilidade de 27 jogos.

Em campo, com chuva e na

altitude de cerca de 2.500metros,
o time brasileiro começou
melhor o primeiro tempo e abriu
o placar aos 25 minutos, quando
o lateral-esquerdo JorgeWagner
chutou forte, de pé esquerdo e

de fora da área, para acertar o

canto direito rasteiro do goleiro.
A' vantagem parecia ser

suficiente e o Inter passou a ver a

LDU pressionar.
Foi assim 110 restante do

primeiro e durante o segundo
tempo, com os dois times criando

,

chances de marcar gol. Recuados,
os gaúchos fizeram o possível
para segurar o placar e não

conseguiram. O desgaste físico . [
ficou evidente e a equipe
equatoriana conseguiu empatar
com Delgado, que aproveitou

III RESULTADOS

Copa do Brasil
Ipatinga 1 x 1 Flamengo

Libertadores
LOU 2 x 1 Internacional
Estudiantes 1 x O São Paulo

Copa da Uefa
Middlesbrough O x 4 Sevilla

II JOGOS DE HOJE

Copa do Brasil
20h30 Fluminense x Vasco

Libertadores
21 h15 River Plate x Libertad

PIERO RAGAZZI DE FREITAS
,.._,

AMQÁDIO

.JARAGUÁ
1010

Sabiá (com a bola) fez o único gol do jogo e é o artilheiro do Juventus

�

II ClASSIFICAÇAO
Poso Times P J V E O GP GC SG
1° Criciúma 21 7 7 O O 17 ' 5 12
2° Chaoecoense 13 7 3 4 O 1 1 8 3
3° Joinville 12 7 • 3 3 1 16 8 8
4° Guarani 9 7 3 O 4 9 16 -7
5° Metrooolitano 9 7 2 3 2 13 8 5
6° Juvenlus 9 7 ·2 3 2 12 12 O
7° Prósnera 8 7 2 2 3 10 1 1 -1
8° . Atlético 8 7 2 2 3 8 1 1 -3
9° Marcílio Dias 8 7 2 2 3 1 1 14 -3
10° Laaes 6 7 1 3 3 8 16 -8
11° Brusque 5 7 1 2 4 9 10 -'1
12° Cidade Azul 5 7 1 2 4 12 17 -5

Basquete feminino adulto usa
,

amistosos como preparação

, '.

Vânia, com a bola, é a única atleta com idade adulta na equipe
•

}ARAGUÁ DO SUL - Ainda é a

base do juvenil, mas a equipe
Faculdade Jangada/FME vem se

preparando para a montagem de
um time adulto de basquete
feminino. Na noite de terça-feira
elas fizeram um amistoso contra o

time Blumenau, considerado um .

dósmais fortes do Estado, e perdeu
por 91x67. Foi o segundo jogo
contra as blumenauenses e, apesar
da segunda derrota, o téCIÚCO Júlio
Patrício fez uma avaliação positiva

, das atletas.
"Houve uma evolução muito

grande do primeiro jogo para este.

Os reforços que chegaram este ano

já estão se encaixando no nosso

padrão de jogo", comentou o

treinador. Para ele, somente com

estes amistosos e competições que
as meninas pode adquirir
experiência. "Nosso trabalho é

feito cOin o pé no chão, pois ele é'

feito da forma correta tanto na

base até nessa formação de uma

equipe adulta", comentou.
,

Patrício disse que as meninas
estão no caminho certo e que usa

também estes amistosos como

preparação para os Joguinhos
Abertos. Hoje, às 20h emjoinville,
elas enfrentam as maiores rivais

pelo estadual Juvenil. "Se

jogarmos o que jogamos contra

Blumenau, tenho certeza que

poderemos sair com a vitória.
Sinto que as atletas estão bern
fisicamente e isso é fundamental

para esta competição", concluiu.

, ,

• LINHA DE FUNDO

Jogo fraco
•

Juventus e Cidade Azul fizeram um jogo sem grandes atrativos.'
!

Muito chutão, passe errado, bola perdida e pouca gente no João'
Marcatto. Fica até difícil de achar um destaque individual, mas:
vamos tentar enumerar alguns que se saíram bem. Oliveira, como;
sempre, muito bem na zaga. Quando ele ia para o lance, dificilmente, i

perdia para o atacante. Pereira não é o mesmo jogador que encantou '.
r

• •

a torcida tricolor e continua devendo este ano, mas deu um belo.

passe para o gol de Sabiá. O camisa 9 vem marcando e é o artilheiro?'
-

do time com sete gols. Já o time do Sul não demonstrou poder';
ofensivo e é muito fraco tecnicamente. Se fosse mais aplicado, o:

,

Juventus poderia ter goleado facilmente.

Horário
Agora há de se ressaltar que
o horário do jogo entre
Juventus e Cidade Azul não
foi dos mais convenientes.
Um jogo numa quarta-feira à
tarde é realmente para não
ter público. Pouca gente
esteve no João Marcatto e

muitos torcedores não

gostaram nada da mudança.
Espera-se que no próximo
volte ao horário normal.

Bocha
Nesta sexta-feira, no Clube
Atlético Baependi, acontece o

jantar de encerramento do

Campeonato Municipal de
Bocha. Atletas, dirigentes e

organizadores confirmaram

presença no evento. O

campeão desta competição foi
a Malhas Pradi, que levou no

último critério de desempate: o

sorteio. Já o Arduíno Pradi
venceu a Série B.

Handebol
Começou ontem, em Cambé
(PP�, o Campeonato
Brasileiro Juvenil Masculino
de Handebol. A equipe ADHJ/
FME de Jaraguá do Sul,
comandada pelo técnico
Everton Sales, disputará pela
primeira vez a competição .

Participam deste evento

equipes dos três Estados do
Sul. Os melhores
classificados nesta fase
passam pata a etapa
nacional, que acontecerá no

Mato Grosso do Sul.

Sênior
A terceira rodada do
Campeonato Jaraguaense
Sênior, que aconteceria neste

domingo, foi adiada para o dia
21, em virtude do Dia das
Mães. A rodada de manhã, a

partir das 8h30, nos seguintes
locais: Cruzeiro

(Massaranduba) - Kiferro x

Ponte Preta e Cruzeiro x Vitória;
Guarani - Rio Cerro x

Mecânica Taió e Guarani x
Caxias; Avaí (Guaramirim) -
Flamengo x Brandenburg e

Avaí x Acaraí

Geninho permanece no Goiás
SÃO PAULO - O treinador

Geninho, que atualmente co

manda o Goiás, recusou um

convite para dirigir o Corin
thians. Em contato telefônico
com o técnico, Paulo Angioni,
diretor da MSI, perguntou da

possibilidade de Geninho
assumir o time paulista neste

momento e ouviu um não. "Tive
um contato rápido com o Paulo
e passei o mesmo que falei para o

r

r
r

Palmeiras na semana passada.Não
há disponibilidade para deixar �
Goiás agora", revelou o técnico,
em entrevista à 1V Bandeirantes.

.
Apesar da negativa, Geninho

procurou não fechar as portas par�
alguma futura proposta do Carin)

,

thians. "Corno profissional, tenho
sempre que deixar as portas abertas;
Neste momento, estou bem no

,

Goiás e a diretoria não quer que eu
•

saia do clube agora", disse. (AE)
,

•

•

MARISTA NO FESTIVAL DA CANÇÃO

Família Marista do Colégio São Luís parabenisa as

alunas Roberta J.de Masi da Turma 62 e Daniele
Teixeira da Rocha da turma 202, pela excelente

participação no FestivalEstudantil da Canção.

Roberta participou
na categoria Ensino

Fundamental e

classificou-se em 50
, lugar.

Daniele participou na

categoria Ensino Médio e

;.......!
classificou-se em 10 lugar

,
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Acess(:� nosso blog: www.poracaso.com / e.mail: contato@poracaso.com

Edllardo W. e Pauline Metlegotti Horn

Versão2.0 •

" ,� E nosso blog estreou a semana com novidades.
Págit18 totalmente reforrnulada, está esperando urn

acesso seu cheia de conteúdo, Dá uma conferida, o
endereço está bombando!www.Rorªc�o.co.m

•

o novo de Marcelo D2
, . Marcelo D2 encerra a ·trilogia por assim dizer
acidentalmente começada no albuln Eu Tiro É Onda
(que veio seguido por À Procura da Batida Perfeita). O
rapper lançou agora neste mês seu novo trabalho Meu
Samba é Assim, que a exemplo dos dois anteriores
contínua sequindo a excelente linha que funde samba
coro rap. Como partídpação especial, Aleione foi a

convidada da vezpara ir\cren'lentaro álbum.
Agoar et'l'l tUfflê internacional. Marcelo D2 s6

reto.rna para fazer shows no Bf�sll em setembro deste
ano.

T.hiago Mattos e (11<1lle5 1,IJX.
Recêm-<:ontt'3til(lU pela equipe l\�oin!lo Disco.

thiago agora representa a easa CJlmO seu novo promoter,
Sucesso ao amig(,1

ÀJaponesa
Mal perdem por�sperillros apreciadores da sofisticada culinária japonesa pelo novo espaco que está por abrir

na cidade, Issomesmo,Jaraguá terá enfin"! um pOint dedicado à essa fina gastronomia,e que promete vir cheio de
novidades àquelesque pedem pormaisatterl'lêltlvas deentretenimento",Agtlardem as nov.:!s!

Campeio de vendas
A obra mais conhiilCidt) dill banda Pink Floyd. o

disco "lhe Dark SIde of the Moon", lançado em 1973.
acaba riftatingir a fl'larcl.l ,Ie 1,5 Illil !>el'Oi:ltlaS ntll parilda
da 8111board � um f�ito il'lllldlto, Cornmills de40 Jlli!h{}es

.

d� tóplas' vendidas, o dis,o l)ratlcaI11erlt� nunca
deixou a Iistill des :200 Il'lals verldldo� Ilas 'rjja� des ElJA.

,

i " S,
':!t.- _",

1'\1 o pars do futebor
Famosa pela Internet,

essa dá até vergonha•..
Tradlfzlndo: RUMO AO
HEXAI Melhor cancelar a
transmissão da copa para
pasSirTeleCurso2000.
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. O CORREIO DO POVO

Você escolhe, nós transportamos ..

L
Loc;ISllCA NACIONAL E INTERNACIONAL

Bernardo Dornbusch. 540 I Sala 01 I
Baependi I Tel.: (47) 3371.0363

Jota Quest ,

o Cararnba 's de lndaiat vêm com tudo nesta sexta trazendo para a casa todo alto·
astral dos ícones do pop-rock nacional, Rogério Flausino e cia, que comemoram corn a

nova tour os 10 anos da banda.O Stl0W "Até Onde Vai" têm inqressos à venda em Jaraguá
do Sul no Posto Mime da Walter Marquadt, estando até então ao valor de R$25,OO.lnfo:
www.carambas.com.brou (47) 3:-333 2275

Final-de-semana com agenda cheia
FESTA SOMMER

Mar�:ada para acontecer esta noite na Moinho Disco, a Festa Sommer
celebra a coleção Inverno da famosa etiqueta fashion ao som da banda Carta
Fect,ada de BlunlenalJ e DJ Xallnho tocando seu repertório hlp-hop. Elas têm
passe livre até mela-nolte para curtirem a balada. lnqressos masculínos
antecipados podem ser adquridos ao valor de R$1 0,00 na loja Center Som do
Sl10ppir19, Posto Mime iV1atríz e Loja Sorr1mer,ncl Reinaldo Rau.
www!mQI.nbQc,1I§çQ!ç9m

JUST4FUN
"Apenas por diversão" é o lema para a nclte de sexta, na festa que será

promevlda por Charl(i!$ Lux e Thomaz Schwartz (DJ Arltony) no espaço do antigo
endereço do RestaUl'ar1te Allegro· cemeço da Getl:lllo Vi�rgas, próxlrno ao rlOVO

superrnercado Angelo!1!, A festa está limitada para apenas 500 convidados, que
curtirão a noite no exótico ambiente ao som dos DJs Carlos Henrique de
Bll.lmerl/l, Edu Schwartz de Jaraçué, e clare), o próprio anfitrião DJ Antony,
Ingressos antecipados ainda disponíveis na Licorerla e Posto Mime do Kohlbach.
lnformações e reservas rJe10 telefone 99733866.

SPECIAL HIP·HOP EDITION
E a maratona do agito €11Cerra-se corn chave de ouro no

,

sábado COI'l'l Chico Pierrnann abrindo ill> portas da ComBat para
apresentar ao público da cidade um dos melhores DJs de black
music do país.Vindo direto da cena paulista, DJ Silvlnho foi eleito
rios alIOS de 2003 e 2004 como o melhor no gênero, e promete
uma noite regada ao mais fino hlp-hop, Na sequêncla assumem o

palco DJ Tullo e Juan Rodrigues (vindo de porto Alegre), Servindo
de área atternatlva, o lounqe cia casa faz outro palco
apresentandobanda Papo de Sarnba.lnçressos antecipados para
a noite estão sendo vendidos ao valor tie RS 1 0,00 nas lojas Center Sorn do' •

shopping e calçadão, postos Mime Matriz e Reinaldo Rau e pelos acadêmicos da
4" fase do Curso de Marketing da Urlerj.lnformaçóes e reservas: 8405 5056 ou

':N'!'I_W·�lt�ç_Q.mpJ!�rn_tm .

-,
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I NOVELAS
� GLOBO - iSH

Sinhá Moça
Bentinho treina Justo para que possa ajudar
a libertar os escravos do Barão. Virginia
conta para Cândida que Dimas é Rafael.
Sinhá Moça garante que Dimas ama Juliana
e as duas se tornam amigas. O Barã'o exige
que o delegado coloque Dimas na cadeia,
mas o policial explica que não pode prendê
lo sem motivo, por isso é demitido do

cargo. Rodolfo avisa Mário e seus amigos
que o irmâo do Quilombo abrirá a senzala
da fazenda Araruna em breve. Os quatro
concordam em ajudar. O Barão nomeia o

Capitão delegado, que prende Dimas
imediatamente. Fontes compra a fazenda de
Martinho para Ricardo. O Coronel Ferreira
afirma que a carta de alforria de Dimas é

falsa, pois ele se chama Rafael. Depois,
maada o Capitão levá-lo para sua fazenda,
dizendo que o rapaz é seu escravo. Augusto
se apavora, mas Dimas não protesta.

� GLOBf:Y- i 9H

Cobras eLagartos
Duda se aproxima de Bel, mas ela sai
correndo. Leona diz a Bel que Duda tentou
seduzi-Ia. Bel manda Duda esquecê-Ia.
Estevão observa, satisleito. Milu e Tomás
ensinam Marilene a ser uma guru albanesa.
Henriqueta pergunta a Pereira se ele é Omar.
Ele diz que ela é a primeira pessoa que o

reconheceu com disfarce. Omar conta que
está à morte. Ela pedl que ele seja paciente
com Estevão. Bel abraça Estevão. Leticia

apaga as velas do bala e Duda deseja-lhe
boas vindas a l.aqartos Voadores. Silvana
recebe das mãos de ''us o presente de um

admirador secreto: o muiraquitã. Omar pede
que Bel procure Duda para que ele se.

explique. Foguinho pede abrigo a Ellen. Bel

procura Duda. .

� GLOBO - 21 H

Belíssima
..

> SST -, 18h30

Rebelde
Guilherme tenta fazer Fátima entender que
se sente muito incomodado com ela

segui�do-o o tempo todo como se fosse
sua esposa. Lola diz a Diego que
convencerá todo o grupo a votar nele e, em

troca, se ganhar as eleições tem que se

comprometer a fazer de tudo para que
expulsem Lupita do colégio. Franco e mia

entregam o dinheiro do resgate para os

seqüestradores de Miguel. Gastão se

oferece para ir buscá-lo. Guilherme pede
conselhos a Alma para tentar se livrar de
Fátima pais nan quer mais ficar com ela
mas não sabe como terminar o
relacionamento.

� RECORD " 191,15

Prova de Amor •

Luisa e Chicão mostram ordem de prisão
para Felipe. Chicão diz para Felipe que ele
terá de ir para a delegacia. Ricardo começa
a chorar. lolanda e Tita chegam na casa de
Padilha. Baltasar tenta conversar com Elza.
Elza acha que Baltasar é.seu Ferreira. Alice

liga para Gui e diz que 'Felipe foi preso.
Felipe está cercado por l.uísá, Chicão, Diana
e Júlio. Estela chega na deleqacía. Júlio diz

para Felipe que ele terá de aguardar pelo
julgamento na prisão. Joana chora abraçada
a Felipe. Toni, Adelaide e Hélio falam da .

prisão de Felipe. Toni diz para Hélio que vai
ficar no Brasil até o julgamento de Felipe.
Raquelliga para Vitor. Pati atende. Raquel
diz para Pati que precisa saber se Vitor
ainda está interessado em abrir uma editora.

,

� RECORD - 2111 ,

A Escrava Isaura

,

��2° FILHO
Britney Spears está

grávida de seu
", '

segundo filho. A
notícia foi dada no

,

talk show do

��ASSINOU

"

'apresentador norte
americano David, .

,Letterman, na noite.
de terça-feira. Além, ,,'

.

de confirmar a
<. ."

;'gravidez, a céjntora
levôu o filho Sean

í Preston, de 8 meses,
'; para conhecer o
�:.

j
,','X

'. comediante e afirmou. :

testar no 50 mês de' �.
'; gestação.
"

•

e começou a carreira

como modelo fotográfico e

paralelamente batalhava

para seratriz, Belíssima é
seu primeiro trabalho.

•

QUINTA - FEIRA, 11 de maio de 2006 li B
,

��TÁ NAMORANDO
OS rumores de que o coração de
Ana Paula Arósio tinha sido
flechado pelo cupido foram
confirmados. A notícia, que já
estava ventilada por toda imprensa
teve seu veredicto, na última sexta
feira.O clique foi feito pela revista

Contigo, quandoa atriz foi flagrada
pela publicação com o fotógrafo
Pablo de Sousa, no Teatro

Imprensa, em São Paulo, e assumiu
•

a relação.Segundo a publicação,
eles estão juntos há cerca de três
semanas. O casal foi assistir à

apresentação da peça Quando
.

Nietzche Chorou, da qual a atriz faz
uma participação em vídeo. '

"

��ADE'US '"

Quando Gisele Bündchen pisar
..

"

na passarela da p'róximá "0;.,
edição do Fashion Rio,:n.ó�!:lia
7 de junho, é bom que OS i;
fotógrafos estejam bem

atentos, já que este será o '

último desfile datop pela ','

COlcci.Depois do evento, a :
. ,:.,�, . .

brasileira passa de garota- ;}

propaganda a embaixatriz d'"a""!tt"':',,, <-

, grife, segundo infoF[í1ações do
jornal O Dia .,Em sua 9a edição,
o Fashion Rio elege a águ'à

, .. .'
.

.
. ..,. �

como tema e migra'do MAl'y!
",

I (Museu !:le Afte Moderna) , "

para a Marina da Glória, no� 'Ir'
Aterro do Flamergo.

•

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

DIVULGAÇÃO

Baile
O Grupo de Escoteiros Guará-Mirim
organiza um baile dedicado às mamães
no próximo sábado, dia 13 de maio às
22:30 no Parque de Exposições de
Guara-mirim. Os ingressos estão á venda
na Papelaria Denios e no Restaurante
Tartelli ao preço de R$ 8. A animação
fica por conta da Banda Mixagem.

Nega Fulô
A Creche Antônio Piazera traz

para Jaraguá do Sul a Banda

Nega Fulô no próximo dia 19.
A Festa à Fantasia acontece no

Clube Atlético Baependi. Os
ingressos já estão á venda nas

lojas Colcci e na secretaria da
creche. O preço é de R$ 50.

Júlia deixa claro para Cyro que tem um

motivo importante para querer encontrá-lo.
Ornela pede a Mateus que 'pare de querer
saber da sua vida. 'Jrna pessoa vai visitar
Aquilino no hosplt, I. Aquilino fica apavorado
ao vê-Ia. Júlia revt a a Cyro que eles têm

•

uma filha, e que e é Erica. Mary lembra a

Guida que ela só I ometeu dar o nome da
mulher do orfana para Gigi, e que
encontrá-Ia é prol ema dele. Cyro pede que

- . ·-Júlia não diga na _ a. Érica por enquanto.
Mateus conta par.. Cemil que Mônica está

pensando em se separar, deixando-o
encantado. Marye Guida entregam o nome

a Gigi. Bento vai procurar Tosca, que é a

verdadeira mulher do orfanato. Nikos leva
Vitória para conversar com Júíla,

I

Beto Girão, o apresentador do quadro 1000/0 animal que
vai ao ar na TV Bandeirantes, entrevistou o cavaleiro
Rodrigo Pessoa no The Best Jump que aconteceu em Porto

Alegre do dia 4 ao dia 7 de maio. Organizado pela família
Gerdau Johampeter, a edição 2006 do evento foi sucesso
de público e teve a participação de mais de uma centena
de cavaleiros, oriundos das mais variadas partes do
mundo. As matérias vão ao ar�o programa Rancho do
Cavalo Veio, produzido em Jaraguá do Sul

, ,

II PARABENS!

Anivers�riantes do dia

Mateus Saplinski
Alberto pacheco
Vitória G. Menegali

I
,

. Rodrigues
I

Adilson Borchardt

Fernandà H. Bittencourt

Eliane M: Engicht
. '

Cassio mos S.

Nascimento
I

Ryan C. Cerpa
I

.

Brunaa Femances
,

Cynthya Bridaroli
Paola G,Q)nes•

Carmem L. Grutzmacher

Jo'sé S.' Roters Jú,nior

Fernando F. Balducci
,

Alan P. Gumz
•

GuidqBarg
Elisa W. de Souza

Guilherme W. Packer

,

Exposição
A Fundação Cultural,
através da Biblioteca

Públicil Municipal Rui
Barbosapresta uma

homenagem a todas as

mães com uma exposição
fotográfica. O trabalho fica

expostona Biblioteca até
dia 20 ele maio, com o

horário de visitação das 7h
às 19h. 'I

o Psicólogo Marlon Mattedi participou do Congresso
Latino Americano de Sexualidade que ocorreu na cidade
Salvador. Participaram do evento os mais lmportantes
estudiosos da Sexualidade Humana na América Latina

•

,

II HOROSCOPO
,

\

,

Aries 20/3 a 20/4
Esfrie a cabeça. As críticas se tornam positivas
quando reconhecemos que os bons adversários
são aqueles que nos fazem competir com
nossas qualidades e defeitos. Mesmo através
de quem está só de passagem pela nossa vida

podemos obter boas experiências. Sim,
comandar não é fácil. E é um longo caminho.
Ainda dá tempo de rever certas atitudes.

Câncer 21/6 a 21/7
Siga os eventos com os olhos bem abertos.
Até os melhores jogadores podem errar o pas- )

se e deixar a bola escapar. Bons observadores
tornam-se participantes bem-vindos, porém.
Seu foco poderia estar mais em seu círculo de

amigos do que apenas no seu parceiro. Mas
ajude uma pessoa de cada vez ou suas

energias se dispersarão aos quatro ventos.

•

Alvaro tenta mais uma vez convencer Isaura
a assumir o crime.Serafina é impedida de· '

dar depoimento. Raimundo e Martinho

planejam arrancar dinheiro de Belchior.
André tenta arrancar de Rosa o que ela sabe
sobre a morte 'de Leôncio. O promotor pede
a condenação de Helena. Belchior fica

desesperado por ter sido enganado por
Martinho. Geraldo apresenta a defesa de
Helena. Eugênia depõe e conta que Dr. Paulo

,

tentou matá-Ia. Gabriel rouba um beijo de

Perpétua. Helena é absolvida. Belchior
bêbado ameaça matar João e Joaquina.
Branca paga Rosa para deixá-Ia entrar na

•

casa de Alvaro.
'

Touro 21/4 a 20/5
Legal, você se encontra num grande momento
de inspiração. Que beleza, as criações estão,
despencando da sua cabeça como água da
chuva. Oba! Acumular idéias e armazená-Ias.

por algum tempo até que amadureçam faz parte
do semear, mas o momento é de colheita.

Convoque os amigos e amores para um brinde,
,

dê boas-vindas aos novos frutos.

Leão 22/7 a 22/8Você queria tanto cuidar
de seus próprios assuntos, mas só que o

pessoal da família não pára de requisitar sua
,

atenção? E no que dá ser assim, tão querido e

tão bacana, leonino. Pois é, há momentos em

que eles abusam de sua boa vontade e passam
das medidas. Na maioria das ocasiões é só
muito barulho por nada, mas é possível que
desta vez ...

Gêmeos 21/5 a 20/6
Mesmo sabendo que as aparências enganam,
você corre o risco de cair em armadilhas. Com
seu jeito desencanado, você foge de atropelos e

discussões. Seu caminho é o diálogo, que
permite conciliar diferenças e interesses
comuns. Só não vá se deixar levar por sorrisos,
favores sociais e propostas irresistíveis. Fique
esperto, geminiano.

.

Virgem 23/8 a 22/9
Seu poder de observação já lhe proporcionou
belas paisagens: quando quer, você sabe como

levar a vida numa boa. Se a estrada tiver

alguns trechos difíceis e tropicões, não se

deixe abater. Sua 'determinação é sua grande
aliada, sempre, sobretudo nas horas extremas.
E. se precisar tirar os sapatos pra atravessar a

lama, o que é que tem?

,

Capricórnio 22/2, a 21/1
Bem que hoje você poderia mostrar aos seus
colegas de nabalho aquele capricorniano que
quase ninguém conhece ... Releve e brínquez :

não leve tão a sério. o projeto que desandou, os
papéis desarrumados. Tudo isso é muito pouco
comparado à grandeza do seu espírito. Só você

consegue encontrar a p,rdem em meio ao caos.

O pessoal precisa da sua força.

Libra 23/9 a 22/10
Ora, perder-se na tradução é algo que acontece
com todo mundo, mas não custa controlar a

falação e o diz-que-diz-que. Isso evita
eventuais puxadas de tapete que o sabotador
interno pode tentar lhe aplicar. Guarde o

importante pra si mesmo e (re)aja à libriana,
com charme e diplomacia. Escorregar talvez,
mas sempre avec elegance.

•

Escorpião 23/10 a 21/11
Fique ligado no rumo que tomam as suas

,

emoções, pois elas podem estar extremadas. E
•

dia de limpeza, por dentro e por fora, de mudar
de atitude, reciclar e eliminar. Suas pessoas
queridas estarão dispostas a ajudar, mas você
terá que pedir o que precisa com todas as

letras. Não se afaste. Quantas vezes você fez
,

tudo que podia por elas, por você?

I ,

Aquário 21/1 a 18/2
Ok, turbinado aquariano, ninguém quer cortar o
seu barato, mas calma lá. Depois de resolver as

, ,

urgências externas, se concentre em coisas que
você conhece como ninguém, os seus próprios
cantinhos, por exemplo. Sair do ar e ficar sem

noção vezenquando é bem legal, mas não por
muito tempo. Organize-se. Terra chamando,
Terra chamando... ,I

Sagitário 22/11 a 21/12
Bem, se tudo tem que ser assim, tão
imediato, o ideal é criar métodos eficientes.
Olhar pra trás e aprender um pouco com as

experiências evita futuras dores de cabeça. Se
sua cachola está tervendo.rnals do que o

normal, certamente o alarme vai soar. E aí
você já sabe o que acontece. Entre em

contato com a emoção, ajuste a sintonia fina .:

Peixes 19/2 a 19/3
Não faça jogo duro, principalmente com você,

,

peixinho. Seu elemento é a Agua: fluida,
rnaleável, variável, sensível à temperatura do
vento. Pra que virar vapor quente e se queimar
nos mais altos graus? [)ê um tempo. Procure a

brisa fresca, se embale em seus devaneios.
Nesse ínterim, podem pintar novos romances,

,

-

novas emoçoes.

-. "

-
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• MOACIR PEREIRA
,

Bloqueio irresponsável
o bloqueio da SC-401 pelos professores da rede estadual de
ensino feriu a lei, prejudicou a população, desmobilizou parte da

segurança pública e constituiu ação desprovida de qualquer
conteúdo pedagógico. Ao invés de conferirem à legítima
mobilização atividades que conquistem a opinião pública, os

grevistas ampliam antipatias e racham o movimento. Professores
fazem protestos e escrevem artigos contra a estratégia do comando.
Pais e estudantes realizam eventos pelo fim da paralisação.
Bloqueando pontes e rodovias e provocando gigantescos
congestionamentos, eles irritam ainda mais a comunidade. Eles
e todos os que querem atingir o governo e causam é indignação
entre populares que não tem poder decisório.
Quando fecharam a ponte Colombo Salles provocaram caos no

trânsito da Capital. Além disso, não respeitaram acordo feito com

: o comando da Policia Militar. Agora, mesmo protegidos pela PM,
: fecham as duas pistas da SC-401, a estrada de maior movimento.
,

Assim, além de mais indignação popular, obrigam 150 soldados,
e viaturas que deviam patrulhar a cidade e combater a criminalidade
a serem transferidos para cobrirem a greve.

; Fazer greve é um direito; bloquear estradas, uma irresponsabilidade.

,
,

,

,

,
,

,

,

Prisão Raridade
Esperidião Amin possui
uma obra rara em sua

biblioteca, A primeira
edição de "Roca Maraena",
do escritor Almira Caldeira
de Andrada, Foi autografada
na 1 a. Feira do Livro
realizada em setembro de
1962. Revelação feita
durante visita à Feira do
Livro de Florianópolis.

O deboche foi retomado no

Congresso Nacional. Silvio
Pereira deitou e rolou sobre
senadores e deputados num

depoimento ridículo.
Transformou o parlamento num

grande circo. Repetiu "não
lembro, não sei, não vi, não Ii".

, Chegou ao desplante de afirmar
r-
.-

i que não leu a própria entrevista.
: Cadeia nele!
,

,

•

,

,
,
,

•

,

Internação
o ex-secretário geral do PT foi

" muito bem orientado. Fez
algumas revelações. Por

exemplo: está fora do PT, mas é
o PT que paga o famoso

advogado Arnaldo Malheiros.
Mas entrou em contradições
flagrantes, mentiu de forma
descarada, voltou atrás e

depois confirmou. Caso de .

Sucesso
o ex-governador esteve na

'.

Feira acompanhado do
presidente e do Pp, Joares
Ponticelli, e do ex-

secretário Amaro Lúcio da
Silva. Ficou surpreso com

a presença de grande
público. Ponticelli,
entusiasmado, disse que
vai propor a realização do
mesmo evento ao prefeito
Carlos Stüpp, de Iubarãe.

..

,

,

,

,

,

,

manicômio.

Moveleiros
Empresários do setor moveleiro
terão hoje audiência, às 12,00

.,:;:; horas, com o ministro Guido
: '.. Manteve, Ciceroneados pelo, -
-'

;:::: deputado Carlita Mers, vão

��� pleitear medidas para amenizar
,

v
,

a crise e evitar desemprego. O
uso de créditos do ICMS

exportaçao para pagamento de
·

, impostos federais é um dos
, :: pleitos.

•

Proposta
Secretária da Educação,
Elizabete Anderle, anunciou
que amanhã o governo
levará nova proposta de

incorporação gradativa do
abono de R$ 100,00 aos

professores. Condenou o

bloqueio da SC-401 ,

dizendo que não havia
nenhuma reunião marcada
para o Centro
Admin istrativo.

;, ._
, .

. ' .

· ,.'
�

, J
,

•

,

,

A Resposta
.� Em pronunciamento no Senado,
."r •
.'

Jorge Bornhausen (PFL)
�> condenou a reação do governo

.�
" em relação à expropriação da

Petrobrás na Bolívia. Disse:
"Lula se agachou perante dois

populistas e irresponsáveis,
Chaves e Morales. 55 mil

.

pessoas e 118 indústrias
dependem do gás natural e·

: correm risco. Mas a resposta
virá em outubro"',

Expansão
A Caixa Econômica Federal
vai transformar oito postos
em agências. O projeto
abrangerá 27 agências no

país. Serão beneficiados os

municípios de Jaguaruna,
Sombrio, Otacílio Costa,
Dionísio Cerqueira,
Pinhalzinho, Taió, Barra
Velha e Ibirama. Trabalho do

deputado Vânia Santos(PT).

•

•
•

Tranqüilos
José Fritsch e Miltom Mendes
de Oliveira não estão

preocupados com a

nacionalização da Petrobrás
pelo governo da Bolívia.
Motivo: o governo de Eva
Morales não tem como vender
o gás para outros países.
Alegam: "O Brasil é seu maior

· parceiro, A saída é
'.' diplomática. O acordo

interessa aos dois países".

.

Investimentos
Caiu de 82% para 78% a taxa
das empresas catarinenses
que planejam investimentos
até 2007. É o que revela

pesquisa feita pela Fiesc a

ser divulgada hoje, a parir
das 16,00 horas, na sede do
BRDE. Será lançado o livro
"Desempenho e

Perspectivas da Indústria
Catarinense" .

\
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ENTREVISTA: SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO NEGOCIA COM GREVISTAS

\

FERNANDO BOND

Florianópolis (CNR/ADI) - Há um mês no cargo de
secretário da Articulação Estadual, o advogado Ivo
Carminatti enfrenta dois grandes desafios: é um dos

negociadores da greve dos professores e um dos
,

encarregados pelo governador Eduardo Moreira de cuidar
do cofre e manter o equilíbrio financeiro até o fim do
mandato, em dezembro. Ao mesmo tempo em que garante
o pagamento e o 130 dos servidores, Carminatti anuncia
que obras vão ser "desaceleradas" para manter o caixa.
Carm'inatti nasceu em Treviso, no Sul do Estado, mora

em Criciúma há 40 anos. Formou-se em Direito pela UFSC
em 1981 e tem especialização em Direito Constitucional

pela PUC-PR e Cesusc. Foi procurador e secretário da

Administração em Criciúma.

,

CNR - Quais são as prioridades de Governo neste momento?
Carminatti - O Governo vinha, no decorrer dos três anos e

três meses iniciais, num ritmo extremamente acelerado de

execução de obras e prestação de serviços. Nós construímos na
área de Educação mais de 450 ginásios escolares. Só para

comparar, o Governo que mais construiu ginásios foi o de Ivo
Silveira - que construiu 150, fazendo uma revolução na

Educação. Fora isso, ainda foram mais escolas novas, ampliação,
reformas, merenda escolar e uniforme, que era um pleito antigo
das mães carentes, principalmente da periferia.

� "Prioridades que não são mais
,

prioridades hoje. Eram prioridades ontem.

Neste final de Governo � o importante é o

equilíbrio orçamentãrío"
CNR - o que será desacelerado?
Carminatti - O Governo vai desacelerar o ritmo com relação

•

às obras novas e também com relação a obras que não são

prioridade neste momento, visando manter o equilíbrio
orçamentário e o cumprimento da Lei de Responsabilidade
Fiscal.
CNR - Quais são as obras que continuam sendo, prioridade?
Carminatti - Todas as obras em andamento serão concluídas.

,

Não serão iniciadas novas obras. Todas as arenas vão ser

concluídas.
CNR - No Norte do Estado, por exemplo, há grandes obras,
como a Rodovia do Arroz. Elas vão continuar?
Carminatti - Todos os acessos e essas rodovias específicas têm

um cronograma de execução com prazo de entrega. O que o

Governo .através do Comitê Gestor encaminhou nessas

questões? Para que não haja dificuldade no cronograma físico

financeiro, as obras serão alongadas. Se for pat;a concluir em
três meses, que se conclua em seis, em nove meses para que se

possa chegar ao final. Serão feitos aditivos contratuais para este

alongamento.
CNR - E o pagamento dos servidores?

,

Carminatti - O Governo pagará o 13° em dia no mês de julho,
50% já estão provisionados. Se o governador determinar que o

International Trade ímmersíen
A CAMBRA, o Núcleo de Comércio Exterior ACIJS-APEVI e a EL2T, com
o apoio da ACIJS e da APEVI, promovem o INTERNATIONAL TRADE

IMMERSION, Curso de Imersão em Inglês, voltado às negociações
internacionais. O objetivo é proporcionar aos participantes a simulação
de um dia fora do Brasil, envolvendo atividades de conversação em

inglês e estudos de casos relacionados a negociações internacionais.
O público-alvo é formado por profissionais da área de Comércio Exterior,
engenheiros, técnicos, diretores e demais interessados no mercado
internacional. O curso acontece dia 20 de maio de 2006, sábado, das
8h30min às 17 horas, no CEJAS. As instrutoras são Luísa Lopes e

Fernanda Kunde, respectivamente com 25 e 10 anos de experiência
em traduções, ensino e serviços de intérprete, Investimento (individual)
de R$ 180,00 para participantes do Núcleo de Comércio Exterior; R$
195,00 para integrantes do sistema FACISC e R$ 210,00 para demais
interessados, incluindo material didático, cottee-breek, almoço e

certificado. Vaqas limitadas a 8 participantes. Mais informações e

reservas com Jordana, fone (47) 3275 7013 ou e-mail
cambra@portalcambra.com.br.

pagamento de metade do 13° seja feito hoje, hoje mesmo estará

na conta dos nossos professores e dos l10SS0S servidores - terno

este valor guardado. E pagaremos a segunda parte no início do
mês de dezembro. Então, o caixa do Governo é tranqüilo,
Prioridades que não são mais prioridades hoje. Eram prioridade
ontem. Neste final de Governo, o importante é o equilíbrio

, .
.

orçarnentano.
CNR - SC está buscando junto à União outras fontes de
recursos e o governador Eduardo Moreira já esteve em Brasília
tratando disso. O Governo do Estado alega que as receitas

voluntárias daUnião são baixas - no ano passado foram apenas
R$ 4 milhões. Como estão as negociações, especialmente com

relação às letras federais do Ipesc?
Carminatti - Nós temos dois pontos que poderiam equacionar,

e alavancar investimentos fortes no Estado. Um deles é o Besc.
Se nós licitarmos a operacionalização das contas dos servidores
no Besc, o Estado alavancaria em torno de R$ 400 milhões em

curtíssimo espaço de tempo. Isso não significa dizer que o

Governo pretende vender o Besc. São coisas completamente
distintas: se as contas dos servidores em operação no Besc forem

licitadas, o Besc participa em igualdade de condições com os

bancos privados, sem problema nenhum. O que não pode neste

momento é apenas o Governo do Estado ser parceiro do Besc

enquanto que a União não é parceíra do Estado.
,

� "Se o governador determinar que o

pagamento de metade do 13° seja feito

hoje, hoje mesmo estará na conta dos
nossos professores e dos nossos servidores
- temos este valor guardado"

,

catannense.

CNR - E as letras federais do Ipesc?
Carminatti - A União poderia ser parceira do Estado liberando
os R$ 600 milhões das letras garantidoras do Ipesc, um valor
substancial para efeitos de investimento. A União precisa
demonstrar boa vontade e liberar este valor, que seria UDl

investimento social enorme e oxigenaria a economia

i
,
,

Santa Catarina tenta consolidar
rede de proteção à criança
•

FLORIANÓPO'LIS (CNR/
ADI) - Representantes de
todos os órgãos que atuam na

� . , .

proteçao e no apolo a criança, .

ao adolescente e à família
reúnem-se hoje na Assembléia

Legislativa, para propor a

consolidação de um trabalho

integrado na área em Santa
Catarina. O encontro apre
sentará as resoluções dos 20
seminários regionais sobre a

rede de atendimento in

tegrada, que reuniram 5.867
pessoas no Estado nos meses

de março e abril.

Conforme o presidente da

Associação Catarinense de
Conselheiros Tutelares

(ACCT), Paulo Vendelino

Kons, o objetivo é aperfeiçoare
trabalho em rede onde ele ja
existe, e fomentar sua criação

'/' '<I '"

nos mumcipros que nae

dispõem do serviço. "Em se
menos de 50 municípios têm o

embrião da rede, mas já exístem

características de um trabalho
articulado. Queremos que a rede
deixe de sersomente um rnarce

legal e passe a ser uma realidade
cotidiana", afirma Kons.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ENCONTRO: SECRETÁRIO DE FINANÇAS F:STEVE COM EX-PFTISTA,

•

,

,

•

AGÊNCIA ESTADO

• "

•

.. Ex-secretário tinha dito que Marcos Valéria de
Souza iria arrecadar R$ 1 bilhão até o final do

governo Lula, mas ontem mudou a versão e afirmou

que não sabia de onde tinha "tirado tudo isso"

quis indicar que sua declaração
foi mal interpretada. "Disse que
essas pessoas foram as lideranças
do PT até a chegada ao governo,"
Também chegou a dizer que não
sábia mais o que tinha falado.
"Sobre essa matéria, não sei

mais onde está a verdade, Eu
não sei se o que eu falei ali era
verdadeiro, Eu não sei de onde
eu tirei isso: se foi da imprensa,
se foi de ouvido ou se foi da
minha cabeça".

O ex-petista afirmou que os

quatro eram os grandes líderes
do PT e eramresponsáveis pela
política do partido.Ele negou

Alckmin, Pereira parecia estar

commedo durante o depoimento.
Apesar desta ressalva, o tucano

cobrou, mais Ulna vez, a apuração
rigorosa de todo o escândalo.
"Fica claro que não foram fatos
isolados de corrupção, mas um

aparelhamento do Estado, Ulna

BRASÍLIA - O ex-secretário

::jeral do PT Silvio Pereira

'poupou o presidente Luiz Inácio
"Lula da Silva da res-

,
"

ponsabilidade por qualquer
esquema de arrecadação que
tenha sido montado pelo
empresário Marcos Valério de
Souza, Ern entrevista para o

jornal "O Globo", na semana

passada, ele disse que quem
mandava no PT era um grupo
seleto formado pelo presidente
Lula, pelo ex-ministro José
Dirceu, pelo ex-presidente do
PT José Genoíno e pelo senador
AloizioMercadante, Ontem, ele

I

que está protegendo o

presidente Lula de ter
conhecimento do "valerioduto".
"Lula não está sendo blindado.
Ele é o grande líder deste país."

Silvinho -como era chamado

pela cúpula do PT- negou ontem
que tenha sido procurado por
emissários do governo que
teriam a intenção de calá-lo.

Negou também que tenha
conversado com Gilberto

Carvalho, chefe de gabinete do

presidente Lula.Para o "Globo",
e'le disse que o empresário
mineiroMarcos Valério de Souza

queria arrecadar R$ 1 bilhão até

o final do governo Lula junto a
-

empresas que mantem contratos

corn o governo.
Silvinho disse. ainda na

I

entrevista que o "valerioduto"
continuaria ern funcionamento
no governo federal por
intermédio de outros lobistas.

•

BREVES
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promiscuidade entre goverrto e

partido", complernentou.
As afirmacões de Alckmin foram

,

feitas, na tarde de ontem, após
almoço com o vereador tucano

José Aníbal e com o filho do
falecido governadorMário Covas,
Mário Covas Neto, o "Zuzinha".

LAND ROVER
No início da crise política de 2005, Silvio Pereira foi apontado pelo então
deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ) como gerente de um esquema de
corrupção nas estatais para abastecer a base aliada por meio de caixa
dois.Mais tarde, ganhou notoriedade com o episódio da Land Rover. Ele
admitiu ter recebido um jipe de presente de um executivo da empresa GDK,
que tem contrato com a Petrobras, e pediu sua desfiliação do PI
Homem de confiança do ex-deputado José Dirceu (PT-SP), Silvio Pereira
integrou a coordenação das últimas campanhas presidenciais do partido e

participou da elaboração do estatuto do PI

,

ENCONTRO
Ao mesmo tempo em que tenta manter a aparência de que guarda distância
do ex-secretário- geral do PT Silvio Pereira, o Palácio do Planalto mantém
canais de comunicação com o ex-petista. A pedido do governo, o secretário
de Financas do PT, Paulo Ferreira, conversou com Silvinho sobre seu estado

,
.

de saúde num ato de "solidariedade humana", de acordo com assessores

do Planalto. Um atestado médico apresentado pelo ex-petista ao Supremo
Tribunal Federal (STF) na tentativa de suspender o depoimento à CPI
afirmava que ele estava com depressão e apreSfntava tendências suicidas.
O próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria demonstrado
preocupação com Silvinho. Ferreira foi o escolhido porque sempre teve boas

relações com o ex-secretário e também por ser do PT . Apesar do contato
com Silvinho, Lula continuou a afirmar a interlocutores que o ex-secretário é
livre para dizer o que quiser. Em entrevista concedida pela manhã, Tarso
Genro declarou que Silvio não é um problema do governo e sim do PT.

Depoimento foi 'vergonha para o Brasil', diz Geraldo Alckmin
O almoço selou a participação de
Aníbal na coordenação da

campanha de Geraldo Alckmin à

Presidência daRepública. "Sou unl
homem de partido e esta é a

melhor opção para o PSDB. Terei
participação ativa na campanha
de Alckmin para levar o nosso

�

ESCRITURA PUBLICA
ESCRITURA PÚBLICA DE REVOGACÃO DA PROCURACÃO, 11a forma

o o

que segue: SAIBAM quantos esta pública escritura virem que, ao (5) 110ve dias
do mês de maio do a110 de dois mil e seis (09.05. 2006), nesta cidade de [aragua
do Sul, Estado de Santa Catarina, neste Tabelionato, perante rnim, Tabeliã
Designada, compareceram partes entre si justas e contratadas, a saber: de um

lado como outorgante (s) e reciprocamenre outorgado (s): RODRIGO PETRY,
CI 11r. 2.987.926-SC, CIC 11r. 028.355.859-82, brasileiro, solteiro (a), maior,
comerciante, domíciliado (a) e residente 11a 'Rua Antonio Tobias, 39, 11a cidade
de [aragua do Sul- Santa Catarina; o (a) (s) presente (s) reconhecido (a) (s)
corno o (a) (5) mesmo (a) (5) pela documentação apresentada, do que dou fé, por
ele (a) (s) 111e. foi dito que eru data de 12 de abril de 2006, [lar instrumento
público lavrado nestas Notas, as fls. 054, do livro nr, 0354 de procuração,
constituiu poderes para ]UÇARA MARIA AMODIO, CI 11r. 414.033 - SC,
CIC nr, 645.424.679-53, brasileira, Vil1VO (a), comerciante, dorníciliado (a) e

residente na Rua A'1tO'1io Tobias, 39, 11a cidade de Jaraguá do Sul - Santa

Catarina.Que, por este instrumento, revoga e111 todos os seus termos, somente

os poderes conferidos por ele outorgante da (o) procuração acima referida (o),
para que, a partir desta data não gere mais ne1111un1 efeito em juízo ou fora dele

,

e mais, nenhum ato possa ser praticado pelo (a) outorgado (a) calçado no

instrumento ora revogado e que a presente revogação fica fazendo parte integrante
e complementar da (o) procuração ora revogada (o), para que jU11tOS produzam
seus devidos e legais efeitos. ASSÍl1l o disse (ra111), do que dou fé, a pedido lavrei
este instrumento que depois de lido e achado em tudo conforme, aceita (m) e

assina (111), dispensadas as testemunhas instrument árias, conforme artigo 11r.

884, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de
Santa Catarina - CNCGJ. Eu, a conferi, subscrevo e assino e111 público e raso.

EMOL: 16,50
I

SELO: 0,70
T8TAL: 17,20

RODRIGO PETRY

FS' / JARAGUÁ DO SUL, 09 de maio de 2006

candidato à vitória", destacou losé
. Aníbal.

Ele confirmou a desistência da

pré-candidatura ao governe de
São Paulo e disse também que
contribuirá para a campanha de

José Serra, "pois o PSDB é llill
, "
time .

- -- -�- - ---

SÃOPAULO -O pré-candidato _

do PSDB à Presidência da

República, Geraldo Alckmin,
disse que o depoimento de hoje
do ex-secretário-geral do PT
Silvio Pereira à CPI dos Bingos foi
uma "enrolação, uma vergonha
para o Brasil". Na avaliação de

I I

"

1

,

Real ização: . Apolo:

I !

.... Garotinho
o ex-governador do Rio
Anthony Garotinho decidiu
aceitar o conselho de seu

médico particular, Abdu Neme,
para se internar 'em um hospital
particular na zona norte do Rio.
Garotinho, no entanto, disse que
pretende continuar a greve de
fome, que iniciou há dez dias,
no hospital. A governadora
Rosinha Matheus informou que i
a decisão de o ex-governador
receber soro intravenoso, o que
cessaria os efeitos do jejum,
ainda será discutida no hospital.

... Comemoração .

Os petistas comemoraram o

. depoimento dado pelo ex

secretário-geral do PT Silvio
Pereira para a CPI dos Bingos.
Silvinho, como era chamado

pelos petistas, disse que não se

lembra da entrevista dada para
o jomal "O Globo!', poupou o

presidente Luiz Inácio Lula da
Silva de eventual responsa
bilidade com o suposto "vale
rioduto" e sinalizou confusão
mental". "Está indo muito bem [o
depoimento1 do ponto de vista

político", disse o senador Tião
Viana (PT-AC).Segundo ele, a
"oposição errou ao jogar todas
as fichas nesse escândalo".

... Sanguessuga
Depois de duas horas e meia
de reunião fechada, a Mesa
Diretora da Câmara decidiu

•

ontem separar em três grupos
os nomes dos 62 deputados
que constam da lista da Polícia
Federal nas investigações
sobre a compra irregular de
ambulâncias. No entanto, de

.

acor-do com informações extra

oficiais, apenas 15 deputados
serão investigados pela Casa.

I O (;ORREJO DO P()VO GráficaCP

..

•

,
•

•
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• BREVES

•

.. ,

NOS EUA

.... Candidato
O presidente americano,
George W. Bush, afirmou
ontem que seu irmão mais
novo, Jeb Bush, seria um

"ótimo presidents", mas que
não sabe' quais são as

intenções políticas do atual

governador da Flórida. "Eu não
tenho idéia do que ele irá
fazer. Eu mesmo já perguntei
isso a ele, e acredito que ele
realmente não sabe", disse o

presidente, em uma

entrevista publicada na

versão na internet do jornal
"St. Petersburg
Times" .Segundo Bush, Jeb
tem um "brilhante" futuro

,

político. "Eu gostaria de ver

Jeb disputar a Presidência .em

algum momento, mas não
tenho idéia se ele tem essa

intenção ou não. Eu acho que
ele seria um ótimo

presidente. Mas a decisão de
concorrer é dele",
acrescentou.

NOS EUA

... O irmão
Jeb Bush, 53, já afirmou

. anteriormente que não se

candidatará à presidente em

2008. Ele não afirmou mais
.

nada recentemente que possa
indicar que mudou de idéia a

respeito, O mandato de Jeb
como governador da Flórida
termina e janeiro de 2007. O

segundo mandato de George
W, Bush termina em janeiro
de 2009, e ele não poderá
concorrer novamente. Nunca
na história dos EUA dois
irmãos ocuparam o cargo de

presidente do país. .

•

•

NOS EUA

... Mudança
A secretária de Estado
americana, Condoleezza Rice,
confirmou oficialmente ontem
a existência de uma nova

proposta para que o Irã

suspenda seu programa de

enriquecimento de urânio,
admitindo assim um

adiamento nas negociações
para que o Conselho de

Segurança (CS) da ONU adote
uma resolução contra Teerã.
Na terça-feira, diplomatas

•

europeus anunciaram que
incentivos seriam oferecidos

• •

para que o governo Iraniano

desista de partes
significativas de suas

ambições nucleares. Caso
não aceite a proposta, o CS
estaria livre para aplicar
sanções contra o país
islâmico.

•

NA PALESTINA

... Acordo
Líderes do Hamas e do Fatah
selaram ontem um acordo de

cessar-fogo para acabar com
os confrontos entre seus

seguidores, que já mataram
três pessoas e feriram outras
25,0 primeiro-ministro
palestino, Ismail Haniyeh -

líder do Hamas- recebeu com

reservas a decisão do
Quarteto de Madri -Estados

. \

Unidos, União Européia (UE),
da Rússia e da ONU -de
transferir fundos para pagar
os salários dos 165 mil
funcionários públicos na

Cisjordânia e em Gaza,

COALIZÃO: CANDIDADO FOI APOIADO POR PARTIDOS DE CENTRO-ESQUERDA

o •

AGÊNCIA ESTADO ,

. .

... Aos 80 anos de idade e no cargo de senador vitalício, novo presidente é conhecido por,
um estilo compreensivo e pelo rigor moral. Suas credenciais incluem os cargos de

presidente do Parlamento, ministro de Interior e membro do Parlamento Europeu

ROMA, ITÁLIA - Giorgio
Napolitano será o primeiro
ex-comunista a assumir o

•

cargo de presidente da Rep-
ública na Itália, coroando
uma carreira política de mais

de meio século marcada pela
moderação. Napolitano foi
eleito ontem presidente pelo
Parlamento Italiano. Era o

.

candidato apoiado pela
coalizão de centro-esquerda

e,
de Romano Prodi. Um de
seus primeiros atos como

chefe de Estado será dar a

Prodi um mandato para
formar o novo governo.

Aos 80 anos de idade e no

cargo de senador vitalício,
Napolitano é conhecido por
um estilo compreensivo e

pelo rigor moral. Suas
credehciais incluem os

cargos de presidente do

Parlamento,. m in is tr o de
Interior e membro do Parla
mento Europeu.

Como integrante do
"maior partido comunista do
Ocidente", o presidente
eleito propôs diálogo com

socialistas italianos e

europeus para acabar com o

isolamento de seu partido, e

foi um dos primeiros incen

tivadores da integração

estadista, acredita na

democracia, é um amigo dos
Estados Unidos e conduzirá
seu mandate com integri
dade e imparcialidade", disse
Richard Gardner, diplomata
americano na Itália de 1977
a 1981. "Espero que a Casa
Branca não veja isto apenas
como a eleição de um

, .

europera.
Durante a primeira Guer

ra do Golfo, no início dos
al10S 90, ele foi contra a

retirada do pequeno contin

gente italiano. Já elU 1956, à

época da invasão russa à

Hungria, cl assificou a su-

•

c omum s t a , mas como a

eleição de um homem bom",
acrescentou o ex-embaixa
dor, que teve encontros

secretos com Napolitano
durante sua estadia em

Roma, em uma época, a da
Guerra Fria, em que encon

tros públicos entre um ame

ricano e um comunista eram

motivo de constrangimento
para as duas partes,

Após a queda do Muro de
Berlim, Napolitano estava

,
.

... " ",

pressao COlUO ne ce s s ar ia ,

segundo o diário italiano
Carriere della Sera.

"Ele é um verdadeiro

H

CURSO CAPACITAÇAO E APERFEiÇOAMENTO DE CONSULTORES.
Curso ensina "pulos do gato" da consultoria .

•
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•

entre os que apoiavam uma

reforma no Par t id o •

Comunista Italiano (PCI),
agora denominado Partido
Democrático da Esquerda e

•

que é a principal legenda
dentro da coalizão de Prodi.
Natural de Nápoles, o

presidente eleito lutou
•

contra os nazistas e fascistas
durante a Segunda Guerra
Mundial. Ao fim da guerra
ingr e.s s o u no Partido
Comunista e em 1953 foi'
eleito pela primeira vez para'
o Parlamento" onde hoje
encontra-se na décima

legislatura consecutiva.

Especialista em relações
internacionais com for te
interesse por assuntos

europeus, Napolitano é

considerado o "chance ler"
de seu partido. Em 1989,

•

O CORREIO DO POVO
•

visitou os Estados Unidos, na

primeira visita de um líder
comunista italiano ao

país.Seu principal cargo
público foi o de ministro de
Interior, entre 1996 e 98,

•
durante o governo
comandado por Prodi. Na
época, foi o primeiro ex.
comunista a assumir a pasta,
que comanda a polícia do
país e tradicionalmente tern
sido ocupada pelos
democratas cristãos. Naquele,
cargo, foi bastante criticado
por não ter conseguido
evi ta r que milhares de
refugiados albaneses migras
sem para o 'país. Em outro

front, adotou forte posição
contra o partido de direita
Liga do Norte, que na época
defendia a separação da

,

região norte do restante do
país.

N o ano passado, seu an,

tecessor, o atual presidente
Carla Azeglio Ciampi, o

nomeou senador vitalício, o

que vem a ser uma das
principais honrarias do país,
Casado com Clio Bittoni e

pai de dois filhos, Napoli.
tano é um intelectual res,

peitado, constantemente
convocado pata conferên
cias em prestigiadas univer

sidades americanas, como

Yale e Harvard. Recente,
•

mente ele publicou seu livro
. ,

de memórias" intitulado "Do
Partido Comunista Italiano
ao Socialismo Europeu. Uma
au tobiografia política",

Putin responde aos EUA e

defende fortalecimento militar
.

Moscou, RÚSSIA- Em
.

seu discurso ontem sobre o

Estado da Nação, o pre
sidente Vladimir Putin
concentrou-se em

problemas domésticos,
como o declínio po p u-:

lacional, mas ele também
cutucou os Estados Unidos,
ern sua primeira reação a

duras críticas do vice-
•

presidente americano Dick

Cheney.
Em um dos poucos

momentos emocionais em

seu sétimo discurso sobre o

Estado da Nação, Putin
usou de uma fábula, falando
da necessidade de se erguer
uma fortaleza para resistir
às investidas de um lobo
voraz, para ilustrar a

,necessidade da Rússia de
fortalecer suas defesas. Ele

,

também
,

s u g e r ru que

Washington, coloca seus

interesses políticos acima
d o s . ideais democráticos
que afirma defender.

"Onde está toda essa'

paixão de proteger direitos
,

humano s e democracia
quando trata-se de buscar
seus próprios interesses?

Aqui, parece, tudo é

permitido, não há qualquer
tipo de restrição", afirmou

,

Putin com sarcasmo.

•

o que está ocorrendo no

mundo", acrescentou. "O
camarada lobo sabe a quem
comer, ele come sem ouvir, e

ele, claramente, não vai ouvir
. �"

nll'lguem .

A referência ao "lobo",
segundo o analis ta Alexei
Makarkin, da rádio Ekho

Moskvy, é uma resposta aos

"Estados Unidos, suas ações
no Iraque e seus planos para
o Irã, seus jogos nas antigas

<,

repúblicas soviéticas e suas

críticas à Rússia".
Na semana passada, numa

reminiscência da Guerra
,

Fria, Cheney ílCUSOU
Kremlin de fazer retroceder
a democracia e usar suas

fontes energéticas para
chantagear outros países,
Putin destacou que o orça'
menta militar da Rússia é 2)
vezes menor do que o dos
Estados Unidos. Assim come

os EUA, continuou, "nós
também ,temos de tornar

nossa casa forte e confiável",
Ele disse que seu governe

trabalhará para ,fortalecer o

poder de dissuasão nuclear
. do país, assim como as forças
convencionais, sem repetir
erros da era da Guerra Fria,

quando uma custosa corrida
armamentista contra as

.
.

EUA exauriram os recursos
"Estamos conscientes sobre I soviéticos .

,
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