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A seca já deixou 119 municípios de Santa Catarina em estado de

emergência. Em Jaraguá do Sul, o nível de água do Rio Itapocu ainda

permite a captação normal e o Samae não trabalha com a possibilidade de

racionamento, . pelo menos por enquanto. Conforme um monitoramento
feito nos últimos 60 dias, a capacidade de reposição de água nas nascentes
permanece constante:

81 NO CAMPO

Agricultores criticam Lei
�mbiental durante encontro

5 I ESTUDO: TESE DIZ QUE NEGROS FORAM OS PRIMEIROS HABITANTES DE JARAGUÁ

71 ESPORTE
-

CLASSIFICAÇAO
Juventus pega o Próspera fora
de casa empolgado com vitória
. " I

ENFIM, A GOLEADA

Malwee faz llx4 no São Paulo
e Falcão é expulso no fmal

No dia em que se comemora a Abolição da Escravatura no Brasil, percebemos que a história vai além do que a

apresentada nos livros. Os primeiros habitantes de Jaraguá do Sul seriam negros, que aportaram no município em 1876,
ano da fundação. É o que revela o estudo de pós-graduação da coordenadora de assistência à criança e adolescente da
Secretaria de Desenvolvimento Social e Família, Lídia Zenaide Sabel. O aposentado e morador do Morro da Boa Vista,

,

Norberto Rosa, (filho de negro e índia) afirma que foi ali que alguns escravos fugidos da Africa se instalaram e
. .

constituíram família.
A Malwee, do ala Márcio (com a bola) foi soberana na partida de ontem à
noite no Sesi e se prepara hoje para a semifinal da Copa Santa Catarina
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• EDITORIAL

, .

A reeleição de Lulaprojeta um
cenário de crise política aindamais
aguda, apartir de 2007. Se,mesmo
com a euforia de sua eleição, em
2002, não foi possível ao PT eleger
maioria na Câmara e no Senado,

. , ,

muito menos o sera agora, apos a

sucessão de escândalos que
I

vitimaram o partido.Como seria,
do ponto de vista parlamentar, um
novo governo Lula? Seguramente,
anêmíco.OPI; semmaioria e sem
,

•

voto vencido no partido e no

Núcleo Duro palaciano. Já na

montagem inicial do ministério,
propôs dividi-lo com o PMDB,
partido que sozinho lhe daria a

maioria nas duas casas do

Congresso.
OPI; porém, com avoracidade

de quem ninca tinha tido tanto

poder antes, não quis abrir mão
de sua hegemonia e partiu para a

estratégia que acabou dando com

: \

i .... Se, noatual governo, o partido tivesse
admttído a coalízão, nem teria sido necessário
I

lpartir para aberrações como a do mensaíão

,

truques (tipomensalão) para obtê-
la, teria que se submeter a um

governo de coalizão. Um governo

compartilhado por dois ou mais

'partidos, em que seria apenas

fração, sem necessariamente ser a

maior, nem lhe deter o cornando.

Se, no atual governo, o partido
;tivesse admitido a coalizão, nem
iteria sido necessário partir para
!aberrações como a domensalão. O

lex-ministro José Dirceu, justiça se

:lhe faça, até que tentou, mas foi
,

,

FRASE

•

•

A revolução do

shopping center
Nesta última quarta-feira,

[oinville inaugurou o seu quarto
I shopping center.
,

Com fantástico monumento

de autoria do artista plástico
Antonio \ Mir, espanhol de
nascimento, cujos pais se radicaram
na Manchester catarinense (que
mantém ateliers aqui e lá), o

,

Shopping América veio cheio de
. -

'

, movaçoes.

: Obra dos cônsules da Espanha;
! Antônio e Débora Scorza, o novo
: centro de compras se incorpora a

: uma fantástica rede de varejo, que-
,

! se acresceu, nos últimos doze
,

,

meses, de novas e grandes casas
,

, (Havan, Makro, Angeloni, Giassi,
Breithaupp).

A história dos shoppings
centers no Brasil tem apenas

quarenta anos.
I

Foi em 1966 que se inaugurou,
emSãoPaulo, o lguaternv na esteira
da revolução industrial produzida
pelo presidente Juscelino
Kubitschek.

Ao criar a indústria
automobilística, Juscelino
disseminou o uso do automóvel.

E o shopping, concentrando,
num mesmo lugar, lojas,
escritórios, supermercado, bares,
lanchonetes, restaurantes, cibers
places, locadoras de filmes, agências
de viagens, cinemas e playgrounds

os burros n'água. Atraiu, via
mensalão e expedientes asseme

lhados, as legendas de aluguel,
ligando-se a personagens que, ao

longo de toda a sua história, evitou
eabominou.

Roberto Jefferson, que
denunciou a farra, era lWl deles.
Os demais desfilaram no banco

,

dos réus do Conselho de Etica e

das CPls instaladas na seqüência
- expondo o partido a uma série
de vexames públicos antes nunca

•

o governador
licenciado
Luiz Henrique

escreve aos

sábados

(além de estacionamento coberto
e seguro), passou a serum lugarideal

, .

para associar compras e serviços ao

lazer e entretenimento.
Assim comomuita gente pensa

que My Way é uma canção norte
americana, composta .por Paul
Anka, e não apenas a versão, em
Inglês, da canção francesa "Comme
d'Habitude", de Claude François e

Roger Thibaud, todomundo acha

que os shoppings são, também,
uma invenção norte-americana.

Na verdade, esse conceito é

muito mais antigo do que a gente
• •

imagtna.
OGrande Bazar de Isfahã, com

seus dez quilômetros quadrados de
área coberta, surgiu, dez séculos
antes de Cristo! Da mesma época,
e com igualmagnitude, é oGrande
Bazar de Teerã.

Construído nos mesmos

tempos, o Grande Bazar de
Istambul impressionou-me pelo seu

�. "

descomunal tamanho. Foi esse
bazar, da antiga Constantinopla,

. . . ,

que inspirou os romanos a

construção de grandes mercados
cobertos, como oMercatiTraianei,
obra do Imperador Trajano, no
coração da Roma antiga, defronte
das ruínas do Fórum. A crônica
histórica registra que, já no século

segundo, esse shopping precursor
reunia 150 lojas e escritórios!

inimagináveis. Vexames que o

farão ter as bancadas parlamen
tares reduzidas a partir de 2007.

No hipotético segundo
governo Lula, não haverá a chance
de outra opção, senão a de ligar-se
desde o início a outras forças
políticas e submeter-se a um

programa conjunto. Submeter-se
e dar graças a Deus se tal hipótese
se materializar, Isso porque há
também a chance, nada im

provável, de as forças políticas
derrotadas para a Presidência da

República tornarem-se ma

joritárias no Congresso, ra

dicalizarem ainda mais o discurso
e retomarem as investigações
contra o presidente.

Se Lula perder as eleições
presidenciais, a crise do mensalão
encerra-se com sua derrota. A
nova ordem cuidará de outras

coisas, satisfeita com o escalpo
político do adversário. Se ganhar,
no entanto, as forças derrotadas
continuarão a fuçar o lixo da crise,
em busca de uma desforra, que
soará como justiça tardia para uns
e vingança para outros. Será o

terceiro turno eleitoral.

,

• •

Perdemos muitos elos na nossa
história, por isso só temos outros

registros de empreendimentos
desse tipo no século ,19, com o

BurlingtonArcade, de Londres, que
foi inaugurado, em 1819, no qual se
inspirou o Arcade, edificado em

Providence, Rhode Island, nos
Estados Unidos, em 1828; e a

Galeria Vittorio Emanuele II, de
1860, que tem o maior vão livre
coberto de mercado em todo

, '

mundo e, ainda hoje, encanta os

turistas que visitam Milão.
O predecessor mais

conternporâneo dos shoppings
atuais, no entanto, é o GUM, o
enorme mercado estatal,
construídopeloCzarAlexandre III,
no coração de Moscou, entre 1890
e 1893.

Ao conhecê-lo, sofri grande
impacto, pois aquela construção, do
final do século XIX, tem a mesma

'

estrutura e concepção dos mais

modernos shoppings de hoje.
Quem conhece o GUM, não

pode deixar de pensar no seu

pioneirismo, mesmo estando nos

maiores shoppings do mundo, seja
no Megamall,' em Alberta, no
Canadá; ounoSogress Mall, emFort

Lauderdale; ou noGoldenMall, de
Pequim; ou no Berjawa Times

Square, em Kuala Lumpur; ou no
Mall daArábia, em Dubai.

•
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Comunicação empresarial
A Comunicação Empresarial, hoje também

chamada de corporativa ou institucional, apre
senta-se COlUO uma ferramenta imprescindível
de gestão estratégica para o empresáriomoderno,
principalmente, emmomentos de altos e baixos,

, como os que temos visto na economia
brasileira.Estamos em plena "Era da Informação",
por isso, não importa o tamanho da empresa ou

o segmento em que ela atua.A comunicação com
o mercado será sempre uma forte aliada, seja na
superação de crises ounabusca de novos negócios.

A comunicação é insumo básico para

prospectar clientes, avalizar produtos e mercado,
manter contato com formadores de opinião, zelar
pela imagem da empresa, fazê-la aparecer,
fortalecer seus produtos ou serviços e,

principalmente, falar diretamente com quem
interessa - o cliente!

Quem não usa essa estratégia, corre o risco de
perder boas oportunidades e ser superado pela
concorrência. Mas como fazer as informações
chegarem ao seu público-alvo, no lugar certo e

na hora exata?Para isto, empresários modernos
se valem dos serviços de Assessoria de Imprensa,
de boletins informativos, conteúdo para sites,
folders, e-mails MKT, entre outros instrumentos
de comunicação e jornalismo, produzidos tanto
por jornalistas e como outros profissionais
preparados .para os desafios da Comunicação
Empresarial.

Mas, nessa altura dos acontecimentos, se sua

empresa já atingiu a maturidade, como viabilizar
sua vocação e, de fato, consolidar-se como urna r
referência junto aos meios de comunicação e ao

seu público-alvo, ou seja, potenciais clientes
consumidores de seus serviços, produtos e

•

tecnologias?
Parece-nos que a resposta está na Comuni

cação, ali talvez, na falta dela, como veículo
catalizador das ações, de forma ordenada e I
estratégica. Produtividade, esta é a palavra-chave
para otimizar o trabalho de divulgação e cornu- f

nicação de entidades e instituições empresariais, C
Uma, assessoria eficiente transformará

iniciativas em notícia: a empresa faz e todo mundo
fica sabendo! Para isto é necessário, contatos com
editores de jornais diários, revistas, rádio, TV e

internet, além de bom texto e saber comunicar-
se com públicos de diferentes linguagens.

J

,

Den�re as_ atribuições d� uma Gerência de
f

Comunicação eficaz esta a, coordenação
orquestrada das atividades de comunicação e I,
marketing da empresa. Podemos citar entre

suas áreas de atuação: Central de Apoio a

clientes, Promoção de Eventos, Relações
Institucionais, Marketing, Comunicaçãol
Externa e Interna.

'

Pense no que isto representa: a informação
(.

gerada sobre a empresa vai ser vista por milhares
de pessoas que fazem parte de seu público-alvo,

Clarice Pereira, jomalista

Vendem-se aposentadorias?
A aposentadoria transforrnou-se em

problema de escala mundial, na medida em que
aumenta o envelhecimento das populações,
decorrente dos efeitos combinados do
desenvolvimento econômico e dos avanços da
ciência médica. O Estado, lamentavelmente,
além de cercear cada vez mais os direitos sociais

•

dos cidadãos pormeio de intermináveis reformas
na Previdência, não se revela eficiente no

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

previdência complementar que, facultativas e

independentes da Previdência Social, visam
complementá-la e não sanar as suas deficiências.

No Brasil não tem sido diferente, com a

agravante de que recentemente o Poder

Judiciário, na tentativa de pacificar as

controvérsias entre participantes e previdência
complementar, editou a Súmula 321 que assim

reza: "O Código de Defesa do Consumidor é

aplicável à relação jurídica entre a entidade de

previdência privada e seus participantes".
As impropriedades da Súmula 321, editada

em dezembro de 2005, deram-se pela não

distinção entre as entidades "ABERTAS" e

"FECHADAS" de previdência complementar
e por impor tratamento diverso daquele definido
pela Constituição Federal.

As entidades fechadas de previdência
complementar são frutos de iniciativas de

empresas, as quais, visando propiciarpadrão digno
aos seus empregados quando da inatividade,
criaram fundações sem fins lucrativos, cujo
patrimônio é exclusivo à. concessão e

manutenção dos benefícios previdenciários.
Tais empresas cumprem seu papel social não

apenas por meio da criação das fundações, mas
também pela co-participação na formação da

O CORREIO DO POVO
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Editora: Patricia Moraes ,

•

reserva financeira de seus empregados, posto que,
não raras vezes, contribuem em igual valor ou em;
dobro daquele poupado pelo participante. Note
se, ainda, que o público alvo é restrito, limitando
se aos empregados da(s) empresa(s) patrocinado"
rats) e aos associados oumembros de pessoas juri
dicas de caráter profissional, classista ou setoriaL

J á as entidades abertas de previdência'
complementar destinam-se ao público em geral
e normalmente são oferecidas por instituições I

financeiras, as quais, obviamente, visam o lucro e

por isso vendem os planos de aposentadoria
mediante remuneração. Nestas não há igual co
participação na formação da reserva financeira, IA atuação dos participantes nas entidades
fechadas de previdência complementar é

assegurada legalmente pormeio da representação
no Conselho Deliberative dessas entidades, ao

passo que nas entidades abertas o participante I

não telu ingerência nos planos de

aposentadoria, simplesmente une-se por meio'

de contrato de adesão.

Ademais, a Constituição Federal (artigo 170, I

incisoV) inseriu a defesa do consumidor naOrdem
Econômica e Financeira e as entidades de

previdência complementar naOrdemSocial (artigo
202), sendo, portanto, distintos os primados que j

regem cadaqual.
Por todas estas sucintas razões, faz-se evidente

que a Súmula 321 do STJ, ainda que sem efeito

vinculante, criou grandes embaraços às entidades
- fechadas de previdência complementar que, como
" visto, eIUnadaguardam identidades de consumidor,
fornecedor ou relação de COnsUlUO 110 trato com

seus participantes.

Fabiana de Oliveira Cunha Sech, especialista
em Direito Civil

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 1 Caixa Postal 19 1 Centro 1
Jaraguá do Sul- SC 1 Tel.47 3371-19191 Fax 3276-32581
e-mails:redacao@jornalcorreiodopovo.com.br 1

c omere j a I@jornalcorreiodopova.com,br
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"Nem se minha mãezinha de 83 anos se candidatar à Presidência da República".
• Cláudia Raia, atriz, que não pretende mais se envolver com política e se arrepende
de ter apoiado Fernando Collor.
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ISS: COMISSÃO REQUISITA DOCUMENTOS

�, Três servidores
da Prefeitura já
estão convocados

para depoimentos

•

•

•

•

r

•

CELSO MACHADO

I
(
\

J

]ARAGUÁ DO SUL- A CEI

(Comissão Especial de'

Inquérito) instalada na Câmara
de Vereadores no dia 24 de abril

r,
•

•

para investigar a veracidade
denúncias apresentadas pelo
secretário geral do PSB,
Emerson Gonçalves, sobre

suposto favorecimento do

I
I

. ". . ....

munICIpIO a empresa
Canarinho no pagamento de
dívida com o ISS, deu o segundo
passo concreto para a apuração
dos fatos. O primeiro foi

requisitar à Prefeitura toda

documentação envolvendo a

I
r

:i
,

. -

negociaçao com a empresa,
entre outras coisas cópias dos

procedimentos de avaliação de
dois ônibus oferecidos pela
empresa e aceitos pela

•

Prefeitura e notas fiscais. Já na
quinta-feira, os membros da
CEI decidiram por convocar

três servidores lotados nos

setores de fiscalização e tributos

para depoimentos na próxima
reunião da comissão, que
acontece já na segunda-feira a

partir de 15 horas em sala do
Legislativo. Por ter caráter de

I
,

•

poderes para convocar quem
achar necessário, inclusive, se

. preciso, o prefeito Moacir
Bertoldi (PL). Os respectivos
ofícios convocando os

servidores foram despachados
-

ainda ontem. O presidente da
comissão, vereador Pedro
Garcia: (PMDB) , rebate

insinuações de que' a'
..

. . _." .

mvestigaçao ja estaria com

cartas marcadas já que amaioria

dos cinco membros titulares é

representada por vereadores

que anteriormente já haviam
votado contra a apuração da
denúncia em plenário. Ele

próprio e os vereadores
Ronaldo Raulino (PL) e Jaime
Negherbon (PT). Eugênio
Moretti Garcia (PSDB) e Dieter
Janssen (PP), que assumiu no

lugar de Rudolfo Gesser (PP),
que saiu alegando "cheiro de

pizza", haviam se manifestado
a favor na votação. Segundo
Pedro Garcia, a mesma coisa se

falava quando da criação de
comissão que investigou
denúncias de irregularidades do
então cartão J araguá, na

administração do ex-prefeito
lrineu Pasold (PSDB). Isso

porque o. presidente da
comissão à época era o vereador
Paulo Floriani (PP), que fazia

parte da base de sustentação de
Pasold. "Mas o contrato com a

•

empresa que gerenciava o

sistema foi desfeito e o cartão

ARQUIVO O CORREia/CESAR JUNKES

"8 '

jnquérito, a comissão possui de cobrança de estacionamento candidato a prefeito e a doer", garantiu.

.

"Se a denúncia for comprovada, será levada a público, doa a quem doer".

em vias públicas, extinto",
lembrou o peemedebista.
''Agora, será da mesma forma,
porque eu não me presto a fazer
este tipo de coisa", emendou
Garcia, acrescentando que nas

eleições de 2004 apoiou a chapa
majoritária que tinha o petista
Dionei Walter da Silva como

psicóloga Cecília Konell

(PMDB) como vice. "Portanto,
não me acusem de, agora, não
estar fazendo o papel de

oposição. O que quero, mesmo, ,

e os outros membros da CEI

também, é apurar tudo. Se a

denúncia for comprovada, será
levada a público, doa a quem

Convenção do PMOS dá rumo para as coligações no Estado
.

]ARAGUÁ DO SUL- PMDB,
PSDB, PFL e PP do Vale do

ltapocu, como de resto todos
os demais diretórios muni

cipais destes que são os maiores

partidos catarinenses, devem
.

começar a semana com o

encaminhamento das eleições
majoritárias já definido. O
PMDB faz convenção nacional
hoje, em Brasília, para decidir'
se terá candidato próprio à

Presidência da República ou
. .

não. O partido tem uma ala
atrelada ao governo federal

ocupando o comando de
ministérios e estatais e há

quase doze anos não lança
candidato próprio. O

governador licenciado, Luiz

Henrique da Silveira, seguiu
ontem para a Capital Federal
em 'companhia de 30

convencionais, todos já
demovidos por LHS, que

depois de sustentar a indicação
do governador gaúcho
Germano Rigotto, derrotado

.

em consulta interna do
\ '

: partido, passou a advogar a não
i

: candidatura tão logo o PFL se
,

i aproximou do tucano Geraldo
I

i Alckmin, indicado pelo PSDB.

,

Mas, pelo menos três deputados
federais do' partido não

concordam. Paulo Afonso
Vieira' ainda defende a

candídatura do ex-governador
.

Anthony Garotinho, que, .

encerrou a greve de fome de dez
.

' ,

dias, Adelor Vieira (que não vai
-

estar na convençao por

comprcmissos assumidos

anteriormente) e Edinho Bez,
-

,

este último amigo íntimo de
LHS. Se a opção damaioria com
direito a voto na convenção
nacional for pela candidatura

própria, o PMDB catarinense

obriga-se a sair com chapa
. .. .

pura" ja que vigora para estas

eleições a verticalização de

partidos. Em caso contrário, o
partido comandado por Luiz

Henrique continuará alimen
tando esperanças de uma

aliança costurada com tucanos

e pefelistas. Nesta segunda
•

hipótese, o PP também se

obrigaria a uma chapa pura,
com o ex-governador Esper
idião Amin. Ontem, o pre
sidente do diretório do PP de

Jaraguá do Sul e líder da
bancada na Câmara de

Vereadores, Dieter Janssen,

ARQUIVO O CORREia/CESAR JUNKES

Dieter espera resultado da convenção do PMDB, que acontece hoje
•

..

reforçou que se a aliança com

PFL e PSDB se concretizar,
mesmo que difícil de acontecer
naforma desejada, o candidato
a governador será Amin. Ou,
em outra situação, coligado com
partidos menores livres da

aliança nacional (verticali-
,

zação), mas também com Amin

encabeçando a chapa. Porém,

antes do resultado da

convenção peemedebista, tudo
- .

sao apenas conje cturas.

Enquanto tucanos e pefelistas
esperam pelo desfecho da

convenção peemedebista,
lideranças do partido na região,
embora com alguma
discordância, torcem para. que
a tese de LHS prevaleça.

Yt4 '. merece MAIS comodidade
I '7,"f'!. Ilo-x inicial ao, "., amentoortodôntico, todos os'

" , , rl!�alizados aqui mesmo na
.

instalações, que além de

lizadas, no centro da cidade.

FIM DE SEMANA, 13/14 de maio de .20061 3
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• MOSAICO politi ca@jornalcorreiodopovo,coln,br

Está valendo
o presidente Lula da Silva sancionou o projeto de lei que redefine as

funções pedagógicas do magistério (PLC 127/2005 - antigo PL .

4671/04). A lei 11.301 garante aos profissionais da educação baslca T
o direito de poder contar, 'para efeito de aposentadoria especial- 25
anos de serviço para rnelherese 30 para homens- o tempo em que
deixaram a sala de aula para atuar em outras funções pedagógicas: J:

supervisão, direção de escola e orientação pedagógica, O projeto é 1
'

de autoria da deputada Neyde Aparecida (PT/GO). >:

\
"

I------------------------------�----,�------�··.
• •

T

Difícil
Mal começou a engatinhar, o
PSOL já vive turbulências

própras de partidos políticos na

luta pelo comando memo. De
um lado, militantes de Jaraguá
do Sul. De outro, militantes de
Schroeder se engalfinham em

discussões estéreis. Se já é
difícil construir um partido
absolutamente desconhecido por
estas bandas, imaginem desta
forma

Trânsito 3 f
•

As propostas estão na mesa,' [I,

sejam de quem forem, agora já .!
..

eonsubstanciadas, pelo visto, em _

. "

documento imexível. Até porque-é .

preciso finalizar o projeto para
' L

garantir os R$ 40 milhões
solicitados ao BNDES, a' quem
caberá o cnvo final. As obras
estão previstas para o início de

agosto, se o dinheiro sair em

tempo.

•

. }

. í

[
.

Trânsito 4 ,

,

Bem lembrado
Cantor e compositor com vasto e

importante trabalho reconhecido
em todo o país,' Renato Teixeira
veio a Jaraguá do Sul na quinta
feira com show em homenagem
às rf1ães. Questionado, opinou

,

que, além das homenagens
tradicionais, é preciso pensar na
crescente e inexplicável
violência contra elas. Disse

pouco e disse tudo.

Cartão postal do Estado, a ponte
Hercílio Luz, primeira ligação
viána entre a ilha de Flonanópolis c

e o continente, tem projeto de R$ �
1 00 milhões para sua

recuperação. Túnel aquático
projetado há dez anos nos

moldes dos que existem na �
Europa, para desafogar entrada e

saída da Capital, está orçado em

R$ 80 milhões. Não há dinheiro,
,

nem pra um, nem pra outro ..

"

'-

Para onde?
Rolam apostas, no bom sentido,
sobre qual partida vai, receber a
filiação do ex-petista e vice

presidente da C&Jnara de
Vereadores, Jurandir Michels, .

Em menos de trinta dias ele
•

promete anunciar para onde vai.
. Tem convite formulado por'

"

praticamente todas as Siglas, .
mas já teria decidido por urna,
Que pode até não ser da

..

'

'

, chamada esquerda. .:

Tensos �.
•

Bate-boca entre Q presidente dos l
bombeiros voluntários, Adolar
Jarck, e o vereador Catone

•

Pavanello (PFL), Como pivô, o

deputado Dionei da Silva (PT),
que lidera movimênto estadual'

'

em defesa destas corporações, O
_

vereador, pré-candidato a

deputado e crítico do petista, rião
resistiu a elogios feitos ao

.

parlamentar, Houve ranger de
dentes, .

•
,

,

Trânsito 1
Engenheiro e vereador Afonso
Piazera Neto (sem partido)
rebate a Associação de

Engenheiros e Arquitetos, que
acusa a Prefeitura de não ter
levado 'em conta sugestões
apresentadas ao novo plano
viáno, Piazera, uma das cabeças
pensantes das mudanças, disse
que o projeto onginal foi
totalmente modificado,
justamente aproveitando
sugestões,

Decidido ,

,
.

.

Prefeituras de Jaraguá e Corupá
bateram o martelo, I Médicos

,

contratados pelos municípios
obngam-se, agora, a bater

cartão-ponto. Porque são
servidores públicos e, como tal,
iguais aos demais, Portanto, a
primeira obngação trabalhista é, "

com o 'contratante, Fora disso e

do horário estipulado, são
profissionais liberais para
fazerem o que quiserem. ..

. '

-�,
,

r
li

,

fI

)
..

·

í

Trânsito 2 Momento
•

A encrenca ainda promete porq-
ue o vereador atribui a manifes

tação da entidade feita na última

quinta-feira como ato de "uma
meia dúzia" e não um posiciona
mento dos mais de 50 profis-

,

sionais que, segundo ele, par-
ticiparam de audiência pública
sobre as mudanças anunciadas,
Mas não apontou se sugestões
da Aeajas foram acatadas.

"Santa Catarina no Oenarío
Político Nacional" é o tema
central da Jomada de, Estudos

Integrados que o Instituto Blume- c

nauense de Ensino Superior
.

promove dias 15 e 16 maio. A
senadora Ideli Salvatli (PT) e os

deputados federais Ivan Ranzolin

(PFL) e Paulo Bauer (PSDB) são
)

convidados para o debate de
abertura, Vai sair faísca.

)

1

,

..

.

,

. ,

r
..

•

)

____----------------------------__----------�2-
•

�-.. ---.----------------�-v

rto
CLíNICA DE ORTODONTIAr

•

I

\
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I
I Confirmado

II ; O controlador do município, Romeo Butschardt Júnior, deve
•

mesmo assumir a Secretaria de Desenvolvimento
I

-

Econômico de Guaramirim, no lugar de Maurici Zanghellini.
i : Só resta o aval do prefeito Mário Sérgio Peixer (PFL). A
II .

.. decisão já foi aprovada pela Executiva do Pp, em reunião
I -

realizada na última terça-feira. Zanghelli, atual presidente,

-: do diretório municipal, deixou o cargo para se dedicar aos
2 seus compromissos de empresário.

I
,

Demorou 1
Já era em tempo a

determinação do Ministério
\ . .

Público de Santa Catarina
sobre o cumprimento do
horário de trabalho dos
médicos e dentistas da
rede pública de Jaraguá do
Sul e Corupá. Resta agora
a assinatura do termo de

ajuste de conduta assinado
pelos dois municípios ser

estendido para as outras
Prefeituras do Vale do

Itapocu, onde a população
se queixa do atendimento
dia sim outro também.

Dúvida
No auge das discussões
sobre a anexação do bairro
joinvillense Itoupava-açu a

•

Schroeder, muitas

contradições sobre o prazo
para que o projeto de lei
oficializando a mudança
fosse aprovado pela
Assembléia Legislativa.
Alguns afirmavam que seria
em 31 de março, outros que
poderia ser até junho, para
ter validade já nas eleições
deste ano. Até agora tem

gente se perguntando quem
estava certo ....

I
I

I

I
I

I

Demorou. 2
Em Guaramirim, há um

movimento do Clic
(Conselho de Líderes

Comunitários) neste
sentido. Representando as

38 associações do
município, eles cobraram
do secretário de Saúde,
Gerson Peixer, a relação
dos médicos concursados
e contratados do município
e suas respectivas cargas
horárias. "Está havendo
muita procura no hospital
por causa da falta de
médicos nos postos de
saúda. Temos recebido
muitas reclamações",
alegou o presidente
interino do Clic, Ademir .

Tank.

O tempo passa,
o fato é que, depois do zum

zum zum no ano passado
com o resultado da
consulta popular que
confirmou o desejo daquela
comunidade, relegada ao

abandono, de pertencer a

Schroeder, o assunto

parece ter caído no

esquecimento dos políticos.
E pela enésima vez. Em '.

março, ficou. acertado com

,

o presidente da
Assembléia, Júlio Garcia

(PFL), que o projeto para
anexação seria
encaminhado para
apreciação ainda no

primeiro semestre. O
recesso parlamentar não
demora muito ...

• <'

Demorou 3
Doação 1
o plenário da Assembléia
Legislativa aprovou, na

quinta-feira, projeto de lei
de origem governamental
que autoriza a doação de
terreno do Estado, de 10 mil
metros quadrados, ao

município de Jaraguá do
Sul. A doação do terreno,
onde hoje está instalado o

posto de saúde da
comunidade Santo Estêvão,
bairro Garibaldi, foi
solicitada ao governo pelo
deputado Dionei Walter da
Silva (PT).

Há quem diga que muitos
médicos, quando do
retorno das consultas, já
esperam o paciente com a

receita na mão na porta do
. .

consultório., Uma falta de

respeito com a população
enferma e sem .condições
de pagar consulta

•

I
.

particular, o que também
não garante por si só a

excelência no atendimento.
Isso quando não tem de

madrugar nas filas para
pegar senha e o médico
não vem, o que também é
comum. Ou, quando
atende, nem olha na cara

do paciente e encerra a

consulta em cinco
minutos.

,

Doação 2
Em julho do ano passado, a

comunidade do bairro pediu
que o deputado
intercedesse para que o

posto de saúde não fosse
transferido de local, como

havia anunciado a

Prefeitura, para terreno
distante cerca de quatro

,

quilõmetros. A época, a

administração informou que
tinha um projeto de
melhorias para o posto e

seria beneficiada com R$
67 mil em recursos do

governo federal, mas o

dinheiro não podia ser

liberado porque o terreno
não pertencia ao município.

Tudo bem
Apesar de ser dissidente
do PT, o coordenador do
PSOL em Schroeder,
Osnildo Kooell, negou que·
faça parte da Ação Popular

-

Socialista, ala formada em

-
••

�
"'"

sua maioria por ex-

_ petistas. "Sou contra esta
r- divisão interna dos

partidos. Temos é que
juntar torças para
conseguir v7tos para o

50", declarou Konell, em .

I ,

referência ao número do

partido. :,

••

'"

ELEiÇÃO: COORDENADOR REGIONAL DISSE QUE CANDIDATURA DE JANSSEN SEGUE FIRME
•

•

, ARQUIVO O CORREIO/CESAR JUNfl1
entre todos os outros e acho que
o Dieter vai ter uma votação

CAROLINA TOMASELLI

. . , .

expr e ssrv a 110 municipio e

região até por es te fa to",
comentou Izidoro.

O coordenador regional do
PP disse ainda que deve ser

realizada Ulna reunião no final
deste mês para tratar das

eleições e que, mesmo com a

pré-candidatura anunciada de

Chiodini, o partido deve chegar
a um consenso em torno da
candidatura a deputado
estadual pela microrregião.
Sobre a disputa majoritária no

Estado, Izidoro disse que o PP

� Luiz Antônio
Chiodini colocou nome

à disposição, mas
também quer consenso

I

}ARAGUÁ DO SUL - "Não
cabe ao PP ter dois candidatos pela
microrregião". A declaração do
coordenador regional do partido,
Ademir Izidoro, refere-se ao

anúncio da pré-candidatura do
vereador por Guaramirim, Luiz
Antônio Chiodíni, que no Inês

passado, na tribuna da Câmara,
maniíestou interesse em disputar
uma vaga à Assembléia
Legislativa, fato que Izidoro disse
desconhecer.

Desde o ano passado, o

partido, no Vale do Itapocu, vem
trabalhando a candidatura do
vereadorDieter Janssen, também
presidente do diretório de J araguá
do Sul. Mesmo reconhecendo a

atuação de Chiodini ern

Guaramirim, o coordenador
regional salienta que a pré
candidatura de Janssen "está cOin
apoio praticamente fechado na

microrregião". "A gente vai

tentar buscar votos em outros

municípios, mas nosso desejo é

ter um representante, alguém que
defenda os interesses da

microrregião", afirmou Izidoro.
O coordenador também

salientou que o 110me de Janssen,
além de ter sido o vereador mais
votado ern Jaraguá do Sul nas

eleições municipais de 2004 -

foram 3272 votos -, é

respaldado ern uma pesquisa
realizada pelo partido para saber
a preferência dos eleitores entre
os pré-candidatos já anun

ciados. "Ele teve amellor rejeição

•

. -

continua as conversaçoes com

o PSDB e PFL para formar a

chamada "tríplice aliança", que
poderá ou não ser confirmada.
"Se for para dar certo, vai dar.
Se não, o partido vai comAmin.
-

As cúpulas estão conversando". "Não cabe ao PP ter dois candidatos pela microrregião"

ARQUIVO O CORREIO/OANIEL NEVES

Pré-candidato diz que lançou
nome não para rachar o PP
GUARAMIRIM - o vereador Luiz Antônio Chiodini afirmou ontem que não é

•

sua intenção provocar urn "racha" no PP da região com o anúncio da
sua pré-candidatura a deputàdo estadual. Disse respeitar a pré
candidatura do pepista Dieter Janssen, vereador e presidente do
diretório de Jaraguá do Sul, assim como a pré-candidatura do vereador
por Guaramirim, Evaldo João Junckes (PT), mas entende que a região,
e principalmente o partido, precisa ter opções, e todas analisadas sob
o mesmo prisma. Segundo Chiodini, a sua pré-candidatura tem com o

intuito de promover a valorização dos pepistas dos municípios
circunvizinhos a Jaraguá do Sul, a maior cidade do Vale do Itapocu e

onde geralmente fica restrita a atuação dos partidos em termos de candidaturas a deputado. "Sempre lutei pela
partido. Na minha opinião, tem que se respeitar as lideranças de toda a região. Cada cid�de deveria ter seu pré
candidato do Pp, porque essa pessoa vai respaldar o nome do partido dentro do município", argumentou.
Da mesma maneira, o vereador vê na sua pré-candidatura uma oportunidade de aproximar o partido da população,
que muitas vezes encontra em outras regiões os candidatos que sua cidade não oferece, chamados por ele de

"pára-quedistas de eleição". "E também para ter uma opção para que os filiados e simpatizantes não acabem
deixando o partido", completou Chiodini.Na avaliação dele, se todos os partidos tivessem seus pré-candidatos na

região, ainda que confirmados somente um de cada sigla por consenso, pelo menos dois deputados do Vale do

Itapocu seriam eleitos. Chiodini também acredita que se um candidato da região.� eleito, ele passa a estar

comprometido com aquele município que apoiou sua candidatura. "Minha pré-candidatura é uma questão de visão

política. Não é para bater de frente com ninguém. Estamos cansados de votar em gente que não faz nada por
Guaramirim. O vereador ou cabo eleitoral é o oara-choqoe do partido, por isso tem que ser respeitado", disse.

Chiodini diz que não querprovocarracha

i
I

•
•

•

"Que ao dar a benção da vida,
Entregou a sua ...

Que ao lutar por seus filhos
Esqueceu-se de si mesma

Que ao desejar o sucesso deles,
Abandonou os seus anseios ...
Que ao vibrar com suas vitórias,
Esqueceu seu próprio mérito ...

Que ao receber injustiças,
Respondeu com seu amor...

E que, ao relembrar o passado,
Só tem um pedido:

Deus, proteja meus filhos,
Por toda a vida"

Para você mãe, lim mais que merecido:

,

,
I

i
I
,

,

I
I

�

FELIZ DIA DAS MAES!

COlEGIO

I
-

SAO
,

L U I 5
,
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TEORIA: FRUTO DE TRABALHO DE PÓS-GRADUAÇÃO
,

,

"

• CORREIO ECONOMICO
_-------------------- •..__

I�II '''DAIANE ZANGHELINI ,

� Morro da Boa Vista
teria sido habitado

por escravos negros
,

fugidos da Africa

}ARAGUÁ DO SUL - Apesar
de ser conhecida como uma

terra de descendência alemã, os
primeiros habitantes do

município não eram alemães, e
sim negros. Pode até parecer
uma informação falsa, mas o

fato é que a maioria dos
, .

jaraguaenses desconhece que a

fundação do município está

) diretamente ligada à vinda de
, /

negros da Africa em 1876. Foi
neste ano que o engenheiro e

coronel honorário db exército

brasileiro, Emílio Car los

Jourdan, aportou no município
acompanhado de· 60

trabalhadores, com o objetivo
de construir um engenho de

açúcar na região. Desses

trabalhadores, 54 eram negros
e apenas 6 eram brancos.

No dia 13 de maio, data em

que se comemora a Abolição da
Escravatura no

.. Brasil,
. '."

percebemos que a história de

Jaraguá do Sul vai além-do que a

apresentada na maioria dos
livros e dos bancos escolares,

,

,

I

.. .

onde os brancos' europeus
.'

(alemães, italianos,'poloneses e
•

húngaros) são apresentados
como idealizadores do-progresso
ou os únicos responsáveis pelo

c,suc�sso do município. ;

E o que constata um estudo
da coordenadora de assistência

Eà criança e .adolescente da
Secretaria de Desenvolvimento

.

Social e Família de Jaraguá do

GfSul, Lídia Zenaide Sabel. Em seu

trabalho de pós-graduação em

Ensino 'Religioso da Furb
" ,,(Universidade Regional de

i Blumenau), Zenaide informa

! que, até 1876, a maioria da

I população de Jaraguá do Sul (na
I época apenas J araguá) era

constituída por afro
descendentes. "Foram eles que
. , . . , '.,

imctaram o municipio com a

construção e trabalho no

moinho Jaraguá, pertencente ao

Coronel Emílio. Carlos
,

i Jourdan", conta. Ela destaca

II que a região sul tem umamenor
incidência de negros porque a

I

I,i sua colonização aconteceu
, posteriormente, sendo -os
,

,

• • J •

umgrantes europeus os.maiores
responsáveis percy) seu

�

·1

povoamento. ,<'
,

A obra canta que ti princesa
.. -"

Isabel, filha dd' imperador Pedro
• ',I- , ,"

II e herdeira do trorto, casou-se.' '.� ,"
, .·1.

•

com o conde d�;Eu.'�.�.:�,8,�1'? e,

como parte do pre�,(;!n te', de
J ,��.' ,- .�' '\

casamento (dote) ,::e,s'ta.Va'rn .as
, (' . \

: terras que virialv,';i; ap,tfgarI"" \."

i [araguá do Sul. Ao,eng�rih;!;;i})ó
"

, �\," ..

e coronel honorário ,,:<po .

.

,'\'"
.

Exército Brasileiro, Emüio

,

Carlos Jourdan, amigo do conde
d'Eu, coube a tarefa de

demarcação das terras, que
estavam à margem direita do
Rio Itapocu e esquerda do Rio

Jaraguá, indo ao Norte até aRia

Negro.
A autora também relata a

chegada dos imigrantes
italianos nas imediações do
Bairro Vila Nova, na década de

1940, o que resultcu na

expulsão dos negros que ali
viviam para o "Morro da
/

Africa", atual Morro da Boa
Vista. Os primeiros moradores
do local (também chamado de
"Morro da Antena") eram

/

negros, que construiram ,suas
casas de sapé ou capim. Um dos.
moradores mais antigos do
Morro da Boa Vista, o

aposentado Norberto Rosa, 70
anos, afirma que os negros que
vieram com o coronel eram

/

escravos fugidos da Africa.
O antigo morador conta que

seu pai, Domingos Rosa, foi um
dos escravos africanos que
vieram para Jaraguá do Sul com
então fundador do município.
Com o pai também vieram dois
tios, Marcos e Custódio, e duas
tias, [oaquina e Cesarina. "Eles

/

saíram da Africa e vieram de'
navio até São Francisco do Sul;
de lá, pegaram uma canoa e

vieram para Jaraguá do Sul",
comenta ele, que mora na rua

que leva o nome de seu pai.
Seu Norberto diz que a mãe

se chamava paulina e era índia
e que tinha 35 irmãos (frutos
dos três casamentos do pai).
Domingos Rosa morreu há 60

anos, com 115 anos de idade, e
mãe faleceu há cerca de 10 anos,
com 112 anos de idade. Hoje em
dia, apenas os irmãos [ordão,
Manoel e Arminda estão Vivos.
O irmão Manoel é conhecido
COIUO "Manequinha" e é o

fundador do bloco carnavalesco
"Estrela Dalva".

Ele conta que ele e a família
viveram muitos anos em uma
\

casa feita de palha, e que a casa

de alvenaria ele onde vive hoje
foi construída muito tempo

FOTOS PIERD RAGAZZI DE FREITAS

Estiagem
o governador erri exercício, Eduardo Moreira, e o ministro da

Integração Nacional, Pedro Brito, avaliaram a situação dos
municípios atingidos pela estiagem em Santa Catarina em reunião
na Casa d'Agronômica ontem. Ao final do encontro, o ministro
garantiu a liberação imediata de R$ 10 milhões, devendo outros,
R$ 34 milhões destinados a programas emergências serem

examinados pela equipe técnica do ministério.Os R$ 1 O milhõe�
iniciais serão empregados em 200 das cerca de 555 ações
elaboradas pela Defesa Civil de Santa Catarina para atenuar �
situação em cerca de 100 dos 164 municípios identificados erTl
áreas de risco. Estas obras de arrnazenaqern e proteção de fontes
de água, principalmente, devem beneficiar 2,5 milhões de pessoas,

, Salinização
Ainda no encontro, disse
Eduardo Moreira, foi tratado
do problema de salinização
da água potável de Itajaí, e as

construções da Barragem do
Salto e da adutora ligando a

Baragem do Rio São Bento a

Morro da Fumaça. "Do ponto
de vista das ações
emergenciais, nós estamos

. ainda fazendo o

levantamento das "

;t , necessidades, mas, por
determinação do presidente,\ '

.w<

' . Luiz Inácio Lula da Silva, os•

, ,
• , . -

recursos necessanos serao

aportados ao Estado de
Santa Catarina para que
nenhum município sofra o

que Já vem sofrendo com a

estiagem", declarou o

ministro.

Descendente de negro e índio, Norberto Rosa, diz quepreconceito diminuiu

Lídia Zenai de Sabel fala sobre tema em estudo de pós-graduação
,

depois. "Uma época nos

mudamos para o J araguá
Esquerdo, � lá existia uma escola
que não permitia que os alunos' .

negros se misturassem com os

alunos brancos", relembra.
O sábio aposentado, que

serviu a corporação do Corpo
de Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul por 18 anos, diz

que muita coisa mudou no

Morro da Boa Vista desde então.
No local que há décadas atrás

era conhecido pela

predominância dos negros, hoje
vivem pessoas vindas' de
diversos lugares do país, como
parana:enses, pernambucanos,
baianos, cearenses e outros.

Sobre o preconceito em relação
à raça' negra, ele resume: "O

,

relacionamento entre as raças
está muito melhor que antes, e

o negro conquista seu espaço a

cada dia. Mas um pouco de

preconceito ainda permanece,
ainda existe muita coisa a

melhorar".
'

LEI ÁUREA LIBERTOU OS ESCRAVOS EM 1888
A campanha abolicionista foi um movimento social e político ocorrido entre 1870 e 1888, que defendia o fim

,

da escravidão no Brasil. Termina com a promulgação da Lei Aurea, que extinguiu o regime escravista
originário da colonização do Brasil.
O primeiro passo foi dado em 1850, ÇQm a extinção do tráfico negreiro. Vinte anos mais tarde, foi declarada a

Lei do Ventre-Livre (de 28 de setembro de 1871), Esta lei tornava livre os filhos de escravos que nascessem

a partir de sua promulgação. Em 1885, foi aprovada a lei Saraiva-Cotegipe 'ou dos Sexagenários que
beneficiava os negros de mais de 65 anos. Foi em 13 de maio de 1888, através da Lei Áurea, que liberdade
total finalmente foi alcançada pelos negros no Brasil. Esta lei, assinada pela Princesa Isabel, abolia de vez a

escravidão no Brasil.
Como a Lei Áurea não indenizava os cafeicultores cariocas com a perda dos escravos, o Império perdeu o

apoio dos senhores do café escravistas cariocas. Perde, assim, o alicerce social que o apoiava, e

conseqüentemente a Monarquia cai.
.

A princesa Isabel chamava-se Isabel Cristina Leopoldina de Bragança. Nasceu em 29 de julho de 1846, no
,

Rio de Janeiro e era filha de D. Pedro II e da Imperatriz Tereza Cristina. Logo depois da Proclamação da
.

República, tendo sido a família Imperial banida do território nacional, a Princesa acompanhou-a no exílio, na

França, onde faleceu em 14 de novembro de 1921. Seus restos,mortais foram transferidos para o Rio de
Janeiro, juntamente com os de seu marido em 6 de julho de 1953.

,

.-

¥

Emergência
As regiões mais atingidas no

Estado são Extremo-oeste,
Meio-oeste, Planalto Serrano
e parte da Norte, informou o

gerente de Prevenção da
Defesa Civil, capitão Márcio
Luiz Alves. Segundo ele, em
Santa Catarina, hoje, há 119

municípios em situação de

emergência por falta de água

Crise
. Como sobraria apenas o

presidente Luiz Inácio Lula da
Silva para participar pelo lado do :
Mercosul, a única saída
encontrada pelos diplomatas foi .

rebaixar o encontro para um nível'
ministerial.O incidente é o sinal
mais evidente da mais séria
crise enfrentada pelo Mercosul
desde a sua criação há quinze
anos, Ele acentua também o

ceticismo entre os europeus de

que o bloco sul-americano não
terá condições de retomar nos

próximos anos uma unidade
política suficiente que viabilize
um acordo comercial.

, -

e, com a prevsao
climatológica para os

próximos meses, poderá
chegar a 190.

Greve
Metalúrgicos ligados à Central .

Única dos Trabalhadores (CUT) e
à Força Sindical decidiram
ontem, em São Bemardo do
Campo (SP), que realizarão, a
partir· da semana do dia 22 de
maio, paralisações de
advertência nas cinco fábricas
da Volkswagen existentes no

Brasil. Os sindicalistas afirmam
que haverá greves também em

empresas que fornecem

autopeças ligadas à Volks, que .

sofrerão indiretamente os 'efe�os'
do projeto mundial de corte de
custos da companhia alemã.
Com as manifestações, a

categoria tentará evtar 5.773
demissões, conforme número
projetado pelos sindicatos, que
podem ocorrer nas fábricas da
montadora no País, como parte ,

de um plano de reestruturação .

Mercosul ,

A reunião de líderes do
Mercosul e da União

Européia agendada para hoje
. e que teria o objetivo de
tentar retomar as

negociações de um acordo
comercial não vai mais
ocorrer. Três presidentes dos
quatro países membros do ,

bloco sul-americano - Tabaré

Vazquez, do Uruguai, Nestor
Kirchner da Argentina e

Nicanor Duarte, do Paraguai
- decidiram não participar do
encontro que deveria
acontecer após o

encerramento da Cimeira da
União Européia-América
Latina-Caribe, em Viena,

Dermissões
O sindicato alertou ontem que I

"mais de 600 mil pessoas podem
ser atingidas" pelo eventual plano
de demissão da Volks, já que,
para cada trabalhador em '.

montadora, existem outros 46 na
cadeia produtiva, mais os

dependentes familiares, "As

paralisações ocorrerão ao nosso

tempo e do nosso je�o para que a

empresa sihta que iniciou uma

briga que têm graves
conseqüências para a

sociedade", diz o comunicado à
imprensa.

,

II INDICADORES ECONÔMICOS
, ' , , '

li MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL .

1','< "", ""', 1 -', ,', ", i·,"

•

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA EURO

COMERCIAL 2,142 2,144 " COMPRA VENDA

PARALELO 2,183 2,303 " 2,749 2,751

.

TURISMO 2,073 2,223 "
PESO (Argentina)

I 0,700 0,709

• BalSAS DE VALORES'
.

,

'. POUPANCA
"

PONTOS OSCILAÇÃO
It: BOVESPA, 40.211 1,55%
It: DOW JONES (N. York) 11.380 104%

It: MERVAL (8. Aires) 1,806 2740/0

It: NIKKEI (Tokio) 16.951 1,39%

0,6012

• CUB maio

R$863,55

�\

"

. ,
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• OCORRÊNCIAS POLICIAIS

,

•

; Babá
,

: Foram furtados várias roupas, calçados e objetos pessoais
de uma casa na Rua Cristina Henricone Marcato, Bairro

, Jaraguá Esquerdo, na tarde de quinta-feira. Segundo a

'. proprietária da residência a autora do furto foi uma jovem
, que havia sido contratada há menos de uma semana para
: cuidar do seu filho. No dia do furto a jovem saiu do
emprego às 15h30min e deixou a criança sozinha até às
18h30min.

Homicídio
: Detido o sr, A.S. de 32
,

: anos, na noite de quinta
feira, em São Bento do
Sul, por atirar, com uma

: i espingarda calibre 32,
: -

no jovem O.J.O. de 21
,

: anos. 0,motivo da briga
,

que antecedeu o disparo
não foi mencionado, o

Corpo de Bombeiros foi
chamado para levar o

ferido ao Hospital, mas

o rapaz não resistiu e

morreu,

Detidos
Detidos os jovens G.G. de 21

'

anos e J ,S. de 23 anos por
fazer algazarra e promover
brigas em frente ao salão
Botafogo, na madrugada de
ontem, na Rua Pastor Alberto
Schneider.

Na Feliciano ...
Detido o Sr. A.L,O. na
madrugada de ontem, na Rua
Feliciano Bartolini, Bairro
Barra do Rio Cerro, por
transitar com sua moto em

estado de embriagues e com
•

uma passageira sem

capacete.,

Apreensão
Em Rio do Sul, durante
fiscalização no KM 176
da BR 470 na

, madrugada de quinta-
,

: . feira, policiais ao
,

:' fiscalizarem o veículo
. "

" VW/Parati GL de
,

:: Ituporanga - SC,
, .

:' conduzido pelo Sr. R.T.
,

'

, de 48 anos e a
,

.

,

passageira E.C.S. de 43
anos, foram encontrados

.. 1.217 pacotes de
.

cigarro, As Mercadorias
foram entregues na

,
receita de Blumenau,

:. juntamente com o
, .

, veículo e os

passageiros liberados
após 'serem
identificados.

"

Q"

Na Feliciano II ...
Também detido F.K. no

começo da madrugada de
ontem, na Rua Feliciano
Bartolini, Bairro Barra do Rio
Cerro, por transitar com o

'

Ford/Escort em estado de

embriagues.

Furto de bicicleta
Furtada uma bicicleta marca

Fischer modelo Rummer, 18
marchas de cor violeta, na

noite de quinta-feira, na Rua
Barão do Rio Branco, que
estava na garagem do Edifício
Silvana.

,

• FALECIMENTOS
Faleceu às 06:30h do dia 12/05, o senhor Helmuth Gardelin, com
-ldade de 72 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária do Rio

. Branco e o sepultamento no cemitério Rio Branco.
.

Dólar sobe 2% e fecha no maior
,

nível em mais de um mês
SÃO PAULO - O dólar

comercial subiu ontem pelo
segundo dia seguido, acom
panhando 6 risco-país, que às

16h50 disparava 4,93%, para
234 pontos. A moeda norte

americana avançou 1,99%,
para R$ 2,145 -rnaior valor
desde 7 de abril, quando estava
cotado a R$ 2,15. Na semana,

o dólar acumula elevação de

4,33%.
A grande.preocupação do

mercado é de que a inflação
nos EUA cresça e obrigue o

Fed (Federal Reserve, banco
central norte-americano) a

continuar elevando os juros.
Na quarta-feira, o Fed
aumentou a taxa em 0,25
porito percentual, para 5% ao

ano, e a expectativa de que

depois dessa alta houvesse
uma pausa' estava ali
mentando a euforia dos
investidores há muitos dias,

fazendo com que o dólar
caísse.Quando os juros dos
EUA sobem, atraem inves

tidores que abandonam suas

aplicações em mercados

emergentes, como, o

brasileiro. A forte elevação
do risco-país indica um

grande movimento de
venda dos títulos bra-
sileiros.Ainda - ,

nao e

possível afirmar que o
., ,

p e s s irrn s rn o e uma ten-

dência, mas as incertezas

sobre o rumo dos juros nos

EUA e no Brasil deixam os

investidores mais caute

losos.Corn isso, a moeda
norte -americana deve
continuar se valorizando
ante o real, oscilando entre

R$ 2,10 e R$ 2,15 nos

próximos dias. O dólar

paralelo ficava estável a R$
2,32 e o turismo subia

1,36%, para R$ 2,19.

•

,
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SITUAÇAO: 119 MUNICIPIOS EM SITUAÇAO DE EMERGENCIA

•

•

,
.

Médicos e dentistas têm três meses para cumprir horário.
,

•

,

KELLY ERDMANN

.... Samae não pensa
em racionar água, pelo
menos, por enquanto.
Seca deve conmuar

]ARAGUÃ DO SUL - Dos 293

municípios catarinenses, 119 já
•

decretaram estado de emer-

gência por causa da falta de
chuva. Em [aragua, o nível de

água do Rio Itapocu ainda

permite a captação normal e o

Samae não trabalha com a

possibilidade de racionamento,
pelo menos por enquanto. A
informação é do diretor geral do
Samae, Luis Fernando Marcolla .

Ele explica que o serviço está

normalizado, mesmo com a seca

que atinge todo o Estado há pelo
A

menos um meso

Conforme um monitora

mento feito pelo Samae nos

últimos 60 dias, a capacidade de

reposição de água nas nascentes
permanece constante. Se este

nível baixar e atingir um limite

crítico, será necessário diminuir
a quantidade de captação e, por

conseqüência, do total
oferecido à população.

Marcolla diz que pretende
. , .

evttar ao maximo um suposto
pedido de contenção. Isto

porque, a medida pode
ocasionar efeito contrário ao

desejado. Ele comenta que, com

]ARAGUÃ DO SUL/CORUPÃ -

Agora não tem mais jeito. Todos
os médicos e dentistas da rede

pública de saúde de Corupá e

Jaraguá do Sul vão ter que

cumprir sua carga horária de
trabalho. O Termo de Ajuste de
Conduta que obriga a adequação
foi assinado namanhã de ontem,
e dá três meses de prazo para as

prefeituras regularizarem a
- ,

questao.
A medida teve início há

quase dois anos. Conforme o

promotor de Jaraguá, Leonardo
Lehmann, em 28 de maio de
2004 o Ministério Público
estadual começou a investigar a
situação da saúde pública em

todos os municípios de Santa
Catarina. Depois de concluído,
o inquérito foi encaminhado aos

promotores de cada região,
•

responsáveis pela intimação das

prefeituras.
Para Leonardo Lehmann, o

objetivo é fazer com que estes

profissionais cumpram a lei e, por
conseqüência, as horas

especificadas nos contratos

firmados. Sobre a possível
diminuição da oferta de médicos
e dentistas na rede, o promotor '

salienta "que permaneçam

I,

receio 'de ficar sem água, a

população começa a reservá-lá,
de todas as formas Possíveis,
aumentando o consumo.

Diariamente podem. ser
retirados do Rio Itapocu, cerca
de 24 milhões de litros de água.
De acordo como diretor geral do
Samae, este número é

determinado pelo consumo,

porém, !J limite máximo
possibilitado pelo sistema é de
320 litros por segundo, o que

equivale a 27 milhões e 648 mil
litros diários. O Serviço

,

Autônomo de Agua e Esgoto
jaraguaense tem quatro

,
,.

reservatorros que comportam
armazenar dois milhões de
litros de água em cada.

Quando? - De acordo como .

metereologistaMauri Federizzi,
, ,

as expectativas de chuva para
os próximos dias são mínimas.

A seca ocorre por causa das
,

constantes, massa;; de ar 'polar
(frias) que entram no Estado e

•

permitem que o céúfique limpo
e o tempo seco. Durante todo o

mês de maio,' as precipitações,

não devem somar 20
I '

milímetros. Normalmente, a
. ,

•

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

· ,

c
.

:-

� ,t

Se a seca persistir, pode prejudicar captação de água naspróximas semflRas,t
,
"

r

água em J araguá. O' projeto
coritempla a região sul do

município e deve ser construído
,

no Bairro Garibaldi. Segundo
,

Marcoll a, o período é de

avaliação de terrenos. A compra

pode ser definida em, no
máximo, 30 dias. 'Para a obra

,

completa, a estimativa é gastar
mais de R$ '1 milhão .

,

Ramos. As obras começam 11a
\ , ,

semana que vem e a, primeira
etapa abrange o Bairro Santo
Antonio. Depois, ainda sem

data definida, é a vez daqueles
que residem no Bairro Nereu
Ramos.

,

O Samae também planeja
instalar, até o final de 2007, mais
uma estação de tratamento de

. - .

regrao registra, no' mesmo

período, de 50 a 60 milímetros.
.,

Projetos - Na noite de

ontem, 12, o Samae assinou a

ordem de serviço para oferecer
,

rede de esgoto sanitário aos

moradores próximos à Estação
de Tratamento de Nereu

l·_

• •

)
"

1
,
•

.'

apenas aqueles que querem

cumprir horários".
Segundo o secretário de

Saúde de Jaraguá, Sérgio Ferrazza,
o Termo de Ajuste pode sim,
ocasionar a demissão voluntária
de alguns deles. Mas, mesmo
com a redução do quadro de

funcionários, é provável que os

atendimentos aumentem. Isto

porque, cada um deverá
trabalhar mais horas por dia.

. O prefeito Moacir Bertoldi
diz que esta possível fuga da rede

,

de saúde só pode acontecer caso
os dentistas e médicos acharem

que o salário não condiz com a

carga horária. Atualmente, eles
•

recebem R$ 1.907,23 por mês

pelas supostas 20h semanais

trabalhadas, em [araguá.
O procurador geral da

Prefeitura, [urandvr Bertoldi, diz
que disponibilizar maneiras para

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

� ,

.
,

, ,

,

"
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•
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Conrado Müller e Moacir Bertoldi assinaram Termo deAjuste ontem
"

adequação vem de encontro

con1 a política iniciada de-sde o

último, concurso público,
realizado há alguns meses. Para

ele, 90.% destes profissionais já
•

cumprem o horário
,

determinado. Omunicípio C()11ta

com sete médicos e dois
dentistas.

,

Para saber a opinião d�
categoria em ,Jaraguá, a repor

tagem de O Correio do Povo
•

tentou conversar, com o pres!'
dente da Associação Médica,
Jean Beno Schreiner Lucht, na

,
,

tarde de ontem. Mas, ele alegou
,

que estava ocupado e não poderia
,

se pronunciar a respeito. (KE-) 'f

. - _.

o cumprimento -nao serao

difíceis. A partir de agora, só será
preciso disponibilizar o cartão

ponto eletrônico também aos

odontólogos e clínicos. Ele
lembra 'que todas as unidades de
saúde têm o equipamento
instalado.

Em Corupá, o prefeito
Conrado Müller diz que a

,

•

� 1

FISCALIZAÇAO .

Os moradores de Corupá e Jaraguá têm papel fundamental na
"

fiscalização do Termo. ° procurador Leonardo Lehmann enfatiza que
cabe a todos prestar atenção no horário de trabalho dos médicos e

dentistas da rede pública. Depois de 90 dias, contados a partir de
ontem, quem não cumprir deve ser denunciado, explica.

,

, .
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DIVISÃO ESPECIAL: EM CRICIÚMA
•

AS
-

JULIMAR PIVATTO

. .

:� Tricolor tem nove

'pontos e ainda

'fonha com uma

,vaga na semifinal
.

. }ARAGUÁ DO SUL - Num

campeonato equilibrado, todo
jogo é decisivo. E desta vez não vai
ser diferente. Em sexto lugar na
classificação com nove pontos, o

Juventus enfrenta o Próspera,
sétimo com oito, hoje às ISh em

Criciúma. A vitória da última

quarta-feira deu um fôlego novo

para o Moleque Travesso, que
continua sonhando com a vaga
na semifinal da competição. O
trio de arbitragem para este jogo é

de Florianópolis, comandado por
Luís Orlando de Souza, que terá

como auxiliares Vayran da Silva
Rosa e Kléber Lúcio Gil.

O técnico Alaor Palácios tem
três desfalques para esta partida.
Sem Paulo Rossi (suspenso),
Gringo e Fábio Lopes
(contundidos), o treinador terá

apenas 16 jogadores para a partida,
,

dois a menos que o número
.,

máximo permitido. Para o lugar
qe Paulo Rossi, ele deve

improvisar Rogerirtho ou colocar
Tomazelli. Na lateral-direita, ele

,
,

I ,
•

r
•

1

)

)

)

,
•

I

) ,

pode começar como jovemMiguel
e o ataque terá a estréia deMarcelo
Buda.

O provável time que começa

jogando é Adilson, Ronaldo

(Miguel), Tiago, Oliveira e

Matarazzo; Alex Albert, Rafael,
Pereira e Rogerinho (Tomazelli);
Sabiá eMarcelo Buda. ''A situação
é a mesma da última quarta-feira,

-
. � .

mas estamos com' animo

renovado depois da vitória",
comentou o treinador, que
reclamou também da falta de
treinos. "Com jogo de quarta e

domirtgo fica difícil" i avaliou.
Pelos lados do Próspera, o

técnico Ademir Patrício não

poderá contar com o zagueiro
Anderson Bill, suspenso. Além

disso, ele sacou do rime titular o

lateral-esquerdo Jean e o atacante

Rincon. Com isso, começam
jogando Genivaldo; Airton,
Márcio Tigrão, Dodi e Dênís;
Filipe, Cléber Orleans, Juliano e

Adriano; Neném eMarcelo Silva.
• JOGOS

Hoje
15h - Próspera x Juventus
15h30 - Brusque x Joinville

Amanhã
15h - Chapecoense x Metropolitano
15h30 - Criciúma x Atlético
16h - Lages x Guarani
16h - Cidade Azul x Marcílio Dias

Miguel Couto e Luiz Delfino
vencem Moleque Bom de Bola.

SCHROEDER - As duas escolas

que vão representar Schroeder na
fase regional doMoleque Bom de
Bola foram conhecidas na última

quarta-feira. Nomasculino, quem
venceu a fase municipal foi a EEF
LuizDelfino e, no femíníno, a EEB
Miguel Couto. As duas escolas se

preparam agora para a fase
regional da competição, que
aconteceráem agosto, emCorupá.
Além destas duas escolas,
�participaram também da
,

; competição a EEB Elisa C. Aguiar
e a EMP Santos Tomaselli.

• J Já pelo Municipal de Futebol

.de Campo, os jogos deste fim-de-
"

.' semana foram cancelados por
. causa do Dia das Mães. Faltam

apenas duas rodadas para o

térmirto da primeira fase. As dez

equipes participantes estão

,

divididas em duas chaves e os

dois melhores de cada uma se

classificam para as semifinais. A

classificação está assim: GrupoA
- União, Néki Confecções e

. Grameyer/Farmareis têm seis

pontos, eAjax e Schroeder I não

pontuaram. Grupo B - Sport
Rancho Bom tem seis, Tupy e

Aliança estão com quatro,
Atlético Desportivo com três e

Banana Brasil com zero.

Nessa semana começou
também o Municipal de Futsal
Sênior; que teve rodadas na terça
e ontem à noite. São nove

equipes participando, jogando
• • •

entre SI em turno umco, e se

classificam para as semifinais as

quatro melhores colocadas. O

campeonato deve ir até o dia 14
de julho.

'Juiz nega bloqueio de bens de
envolvidos na máfia do apito

SÃO PAULO - O juiz da 17.ª
Vara Cível de São Paulo João
Carlos Calmon, indeferiu o pedi
do de liminar formulado numa

ação cível pública, pelo promotor
de Justiça do Consumidor, George
Nonaka que pretendia o imediato
bloqueio dos bens e ativos de
todos implicados na Máfia do

Apito.AMáfia fraudou em 2005,

resultados de jogos de futebol nos
campeonatos Brasileiro e

Paulista de 2005. A promotoria
queria que o bloqueio de bens
recaísse sobre a Confederação

.

Brasileira de Futebol, a Federação
Paulista de Futebol, os ex-árbitros
Edson Pereira de Carvalho, Paulo
JoséDanelon e sobre o empresário,
Danilo Sayed.

,

• AMRADIO 1010

.lAQAGUÁl

Ronaldo (com a bola) deve começar jogando na lateral-direita
•

,

-

• CLASSIFICAÇAO
Poso Times P J V E D GC SG
10 Criciúma 21 7 7 O O 5 12
20 Chaoecoense 13 7 3 4 O 8 3
30 Joinville 12 7 3 3 1 8 8
40 Guarani 9 7 3 O 4 16 -7
50 Metrooolitano 9 7 2 3 2 8 5
60 Juventus 9 7 2 3 2 12 O
70 Prósnera 8 7 2 2 3 1 1 - 1
80 Atlético 8 7 2 2 3 1 1 -3
90 . Marcílio Dias 8 7 2 2 3 14 -3
100 Lages 6 7 1 3 3 16 -8
110 Brusque 5 7 1 2 4 10 -1
120 Cidade Azul 5 7 1 2 4 17 -5

Malwee goleia o São Paulo e

chega a nove pontos na Liga
CESAR JUNKES

� .

Depois da goleada, hora de se concentrarna Copa Santa Catarina

}ARAGUÁ DO SUL - Depois
de um primeiro tempo regular, a
Malwee conseguiu voltar bem

para a etapa final e goleou o São
Paulo por l1x4, ontem à noite

no Ginásio do Sesi. COin a

vitória, os jaraguaenses chegaram
a.nove pontos e ocupam o 13°

lugar na classificaçâo. Hoje, às

20hlS, eles enfrentam São
•

Miguel do Oeste pelaCopa Santa
Catarina, no Parque Malwee, e

na segunda-feira, às 19h15 tem o

Minas, novamente no Sesi, pela
Liga Nacional.

A goleada começou a .ser

desenhada nos primeiros três

minutos de jogo, quando a

Malwee já vencia por 2xO com

gols de Valdin e Márcio. O São
Paulo descontou aos 4'30" com

Be tinho, mas na seqüência,
Márcio fez o terceiro. Com um

minuto do segundo tempo, o

São Paulo mareou o segundo
com Carlinhos, mas Falcão

ampliou logo em seguida.
Carlinhos fez mais e tentou

colocar pressão para cima da
Malwee.

Mas Valdin, quase sem

ângulo, fez Sx3 e, Dão mareou

mais dois para ampliar a

vantagem. Filipe ainda fez o

quarto dos paulistas, mas Leco,
Chico, Dão e Falcão, num
bonito lance, completaram a

goleada por 11x4. No final da

partida, houve uma confusão
entre os jogadores e o camisa 12

da Malwee acabou expulso e

desfalca o time contra o Minas.

\

• LINHA DE FUNDO
- .

�--�--------------------------------------�,
!
,
•

,
•

•

iCopa Clio
Neste domingo acontece a 2a Etapa-da Copa Clio, em Campo Grande
(MS). Com um novo patrocinador, o jaraguaense Kreis Jr. diz que está
mais motivado, mesmo não tendo pontuado na primeira etapa em

Curitiba. As maiores dificuldades do autódromo Orlando Moura é que,
por causa do clima seco e da região plana, os ventos deixam muita
areia na pista, o que influencia na aderência do carro. De acordo com o

piloto, um bom acerto nos treinos classificatórios pode definir o resutaco
final da prova. Kreis Jr corre com apoio de Dipil, Similar, Romaço,
Cosmos Turismo, Officer, Microsoft, Studio FM, Raumak Máquinas e,
a partir de agora, da Canozzi Pneumáticos. A prova terá transmissão ao

vivo da Rede TV, neste domingo, a partir da 11 h.

•

,

I
i
I
,
i

COPA DO MUNDO·
Maurício Berti, técnico da equipe
Raumak/Wifer/O Boticário/Malhas Mohr/
FME de futsal feminino de Jaraguá do
Sul.
Favorito - Se o Brasil não chegar,
acredito que a Argentina leva a Copa do
Mundo.

Surpresa .: Pelo retrospecto nas

Eliminatórias, a Angola pode ir longe,
pois passou por adversários tradicionais
como os Camarões, Eles passam da

primeira fase e podem chegar nas finais.

Decepção - A Inglaterra não deve ir muito longe. Estão com muitos

problemas de contusão e estes jogadores não devem se recuperar
em tempo para os jogos. Eles têm um número escasso de atletas.
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Ronaldo Fructuozo, Kiko, técnico equipe
Ajinc/Urbano/FME de natação de

,

Jaraguá do Sul
Favorito - O Brasil tem grandes
craques e é o favorito. Só tem fera
nesse time.

Surpresa - Por estar muito quieta, a

Argentina quer surpreender. Eles vêm
sem grande alarde.

. Decepção - Mesmo jogando em casa,
não acredito que a Alemanha vá muito

longe. Não levo muita fé no time deles.
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FALTAM 26 DIAS PARA A COPA I
L- �I
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II CONFIRA A CLASSIFICAÇAO DO BRASILEIRO
�--------------------------------------------:

I
,Col. Time PG J V E D GP GC SG

10 Santos 10 4 3 1 O 6 1 5
20 Fluminense 10 ,,4 3 1 O 6 3 3
30 Internacional 10 4 3 1 O 5 2 3
40 São Paulo 9 4 3 O 1 8 2 6
50 Cruzeiro 9 4 3 O 1 8 3 5
60 Vasco 8 4 2 2 O 6 4 2
70 Ponte Preta 7 4 2 1 1 8 7 1 .

80 Flamenao 6 4 2 O 2 4 3 1
90 São Caetano 6 4 2 . O 2 5 6 -1
100 Fortaleza

-

6 4 2 O 2 3 4 -1·'
110 Goiás 5 4 1 2 1 3 3 O
l� 4

.

2t-Iguelrense 4 1 1 z ( o
130 Paraná 4 4 1 1 2 6 5 1,-'
140 Juventude 4 4 1 1 2 3 6 -

•
•

150 Botafoao 4 4 1 1 2 1 5 -4
160 Atlético-PR 3 4 1 O 3 6 6 0.-",

•

170 Corinthians 3 4 1 O 3 6 8 -2 '
. ,

180 Grêmio 3 4 1 O 3 6 10 -4
190 Santa Cruz 2 4 O 2 2 1 6 -5
200 Palmeiras O 4 O O 4 4 13 -9

· )
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,
,
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•
•
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VECTRA'97 completo + GNV :;'
, .

'R$ 21.000,00
•

, c;

,

•

»; ';

•
•

, ,

E SO O COMEÇO DOS
r

MELHORES NEGOCIOS!!1
APARTIR DO DIA·1 0/05/2006

•

" I
,

"

"

,

MAVEL VEICULOS
Fone: 3371-0773

Rua: João Planincheck- 205/229
Nova Brasília- Jaraguá do-Sul- SC "

,. :

•

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ENCONTRO: REPRESENTANTES ELABORAM REIVINDICAÇÕES

•

ARQUIVO O CORREIQ/CESAR JUNKES
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Distanciamento dosmananciais pode afetar seriamente setor
•

•

gatoriedade de recuar as

plantações às margens dos rios.
A maioria dos agricultores
catarinenses tem propriedades
com cerca de sete hect�res (70
mil mZ). Caso tenham que

produzir apenas nas áreas com

30 metros de distanciamento
dos mananciais, a estimativa é

.que 35% deles desistam de
" permanecer no campo.

Para o presidente do
Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Jaraguá, Edgar
H b cc '

orn urg,' se cumpnrrnos a

lei, vai faltar terra para

plantar". Como exemplo ele
. . '

cita seu proprro terreno que'
tem 15 hectares de área e

cinco ribeirões. Outra

reclamação é quanto à altitude
máxima para cultivo. A

legislação' manda que os

bananicultores não plantem
em morros, acima de 45°. Para
Hornburg,isto limita demais o

plantio e gera prejuízos.
Os presidentes dos

sindicatos rurais de
Guaramirim e Massaranduba,
Antonio Albano e Lucio

Stolf, também estiveram na

reunião. A opinião de ambos
é categórica: todas estas leis

que regem' o meio ambiente
devem ser regionalizadas. A
secretária licenciada da SDR

(Secretaria de Desenvolvi
mento Regional de Jaragua).
Niura Demarchi, tem o mesmo

discurso, unânime entre os

representantes que estiveram

na Câmara de Vereadores ao

KELLY ERDMANN

� Agricultores dizem
que obediência pode
trazer prejuízos
graves para setor

JARAGUÁ DO SUL -:- A atual

legislação ambiental, vigente
em todo Brasil, voltou .a ser

, ,

motivo para discussões entre

os segmentos produtivos da

região do, Vale do Itapocu.
Desta vez, agricultores,
arquitetos e piscicultores se

reuniram com representantes
do Samae e da Secretaria de
Desenvolvimento Regional
como objetivo de formatar as

reivindicações de cada setor em
um documento e, assim,
formar a nova Agenda
Ambiental de Santa Catarina. '

Durante o encontro,
realizado na Câmara de
Vereadores de Jaraguá na

manhã de ontem, o foco das

reclamações foi a atual lei
nacional para a preservação do
meio ambiente. Conforme o

presidente da Febanana
(Federação Catarinense dos
Bananicultores), Aldo
Pasold, "se a legislação for
levada à risca, vamos ter a

falência do setor". Ele
lembrou que é necessário

cuidar das áreas verdes, porém,
� ,

com coerencia,

O problema está,
cipalmente, na

,

prrn-
obri-

1

,

,

,'o "
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f A ¥anQ pilrab,eniza todas as mã�s, n,este mês de '

! mai@,e'ftl que comemora seú prim'eiro aniversário
;' ern )1oV() 'endereço, na rua Bernardo Dorn bush, .

i 432,Sa,i,rro Baependi. E,speclalizada nat:onfecção
I de 'Iin'ha p�raia,fitness, como calça,s, corsáríqsi '

i capris, bermuda's, tops) jaqueta" rrtalôs para
r 'natação e hidrO'ginástica e a'gora tãniQém com

f LIma belíssima coleção de ,artigos em fio de
"

i modál e lãs, como blusas, boleros, casacos.
: Pre'seriteie sua mãé com artigos da Yan'g a preços
i 'espetiéfis de aniversário. \

.

\

: Neste sábado, aberto até as 17h.

longo do dia de ontem.

O próximo passo, depois da
formatação das reivindicações
dos participantes, é apresenta
las na reunião regional,
marcada no dia 15 de maio,
segunda-feira, em Joinville. Em
seguida, em 30 de maio, é a vez

de todos os municípios de Santa
Catarina debaterem a questão,
em Florianópolis.

, V'ang:Fashion, qual,idade que valo�iza o seu
,

, co�po!
Rua Bernardo Dornbush,432. Baependi :laraguá
do Sul- Fone: (47) 3275-3290
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Painel Economia e Tendências
..

"fafrla: Análise da COlljulltura e Perspectivas da Economia Brasllllira
Edna dos Santos-Duisenberg
Chefe do Progranla Indústrias Criativas Uf�CTAD - ONU

'fema: Megatendêl1cias
. Josué Christiano Gomes da Silva
Presidents da Cotemlnas

terna; Estratégias de Crescimento e Presa1lça Global

Pedro Malan
Econumista e Ex-j\ilinistro da Fazenda

Eduardo Giannetti da Fonseca
Economista

,

Ivo Gramkow Medíador
Presidente do Instituto Joínvílle

.. 'Paulo Kretly
Presldente da Franklin Covey Brasil
TBrrlí!: Exeli!Jç�l) tl Rtsul;adoll

José Carlos Grubisich
Presidente da Braskem
T(irrla: Sistao «If! Mud4tfl9UO

Eduardo Giannetti da Fonseca

•

Painelliderança EmrJresarial
llJln�\: Gllftio de Ptt�:;;oª$

"

Luiz Ernesto Gemignani
, Diretor Presídente da Promon

Claudio Salfer
Diretor Presldente da Lojas Saller Economista

i�n'lí�: I) Valor do A!tll:ll'lfl�Julio Fontana
Presicente da fV1RS Logística S.A .. Oscar Schmidt

Ex-Jogador de Basquete
'rllrrll�; PfJrflll�f)SS!)�11iI Prafllls!(lIlUI

Paulo Markun Mediador
Jornalista, Diretor e Apresentador do Programa Roda Viva - TV Cultura

Apoio Oficial PatroclnioOrganização
da Feira

Rcalizaçiio o

Organização
Promoção

"'� ,

Soluções
Cillf)t� �1�ellrlg

f Ti}'XIiJ/'lgil Bradesco�«, .•< '.''''''

lIIII1l_

ApOiO

LER PAR" SER

GAZETAMERCANTIL
I.:lOER.

TRANSJOI
Operações de Transporte

Areeler BrasilFCJ

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I NOVELAS
.

� GLOBO -18H

Sinhá Moça
Fontes diz ao Capitão que ele não tem direito
de ocupar o posto de delegado. O Capitão
deixa claro que obedece ao Barão e ameaça
colocar o advogado na cadeia. Bruno diz ao

Barão que precisam tomar cuidado com

Dimas, pois é um dos guerreiros de Pai
José. Sinhá Moça teme que Dimas se

vingue de seu pai. Adelaide quer voltar para
a senzala para ficar longe do Barão. Cândida

procura tranqüilizá-la. Ricardo descobre que
o Barão pegou um pedaço de suas terras e

pede que mova sua cerca. Cândida pergunta
a Ricardo como está Sinhá Moça e chora,
emocionada. Ricardo fica perturbado. O
Coronel Ferreira fica indignado ao saber que

.

Ricardo está querendo lhe cobrar um

pedaço de terra. O rapaz deixa claro que
está disposto a brigar pelo que é seu.

I

� GLOBO - 19H

Cobras e Lagartos
Estevão percebe a presença de Henriqueta.
Henriqueta entende todo o plano de Estevão,
que diz que ela continua maluca e expulsa-
a. Omar diz a Bel que tem certeza que
Leona pegou a jóia e mandou entregar na
casa de Silvana, mas ela não acredita.
Silvana manda Duda devolver a jóia para

I Bel. Leona manda Estevão tratar bem a

mãe. Otaviano quer mandar em Leticia, mas
Celina defende a.fllha. Leona diz a Estevão

que Omar está desconfiado que exista algo
entre eles. Duda devolve a jóia para Bel. Os
dois se aproximam, mas, neste momento,
Estevão chega e Duda vai embora,
chateado. Bel diz que se casa com Estevão,
se ele quiser. Foguinho vê Pereira entrando
em um carrão e pega uma caneta que ele
deixou cair com as iniciais Of'

> GLOBO - 21 H

Belíssima
André desconfia das boas intenções de
Vitória. Vitória garante a André que não está
planejando nada e apenas quer um pouco
de paz. Mônica pergunta a Alberto o que ele
está fazendo ali. Alberto afirma que veio

pedir que Rebeca retire o convite que fez a

Mônica. Mônica garante a Alberto que ele
não vai fazê-la desistir de ser modelo.
Rebeca se diverte com a confusão que
causou. Bento ameaça dizer a Mary que
Diva tem ficha na polícia se ela atrapalhá-lo.
Mary confessa para Gigi que quer fazer o
show também e pede que ele a inclua no

texto sem dizer nãda a GUida. Aquilino
.

.

queima vários papéis comprometedores.
Júlia descobre que as jóias encontradas no

corpo de Bia eram imitações. André leva
Aquilino de volta para o hospital.

� SST - 18h30

Rebelde
Josy, desapontada, diz a Lupita que não tem

.

nada em comum com Téo e que Gastão
tinha razão quando disse que eles são de
mundos diferentes e, por isso, não ficariam
muito tempo juntos. Diego convida Sol para
sair mas ela o despreza e diz que não lhe
interessa ter nenhum tipo de relação com

ele pois só está interessada em sua carreira
de modelo. Josy termina seu namoro com

Téo. Sol tenta ohamar a atenção de um

figurinista famoso, mas ele a ignora.
Decepcionada, ela volta a procurar Diego e

diz qu� aceita sair com ele. Mia diz a Miguel
que pensou muito e decidiu que quer fazer
amor com ele.

� RECO[{D - 191,15

Prova de Amor
Lapa diz para Casca-Grossa que Monstrão
está agilizando a fuga dele. Gabi, Teresa e

Cadu encontram Rafa no hospital. Cadu
abraça Teresa e Hélio aparece bem na hora.
Pati está na cama com Vitor ao lado dela.
Rafa, Cadu, Gabi, Teresa e Hélio visitam Pati

. e conhecem Marisa. Raquel está
escrevendo o seu roteiro. Janice diz para
Beatriz e Raquel que encontrou Toni, irmão
de Marco Aurélio, na praia. Diana diz para
Júlio que não vê a hora de Juliana nascer.

Diana vê matéria sobre fuga de Barroso. Ela
fica com receio de Barroso querer vingar a
morte de Barão. Uma louca do hospital
psiquiátrico rosna para Pestana. Baltasar diz
que o horário de visita terminou. Pestana vai
embora e Elza chora.

> RECORD ... 21 h

A Escrava Isaura
•

Alvaro reconhece Branca, mas não tem

forças para contê-la. Aurora ameaça voltar
para Portugal e romper o noivado com

Henrique. Francisco encontra os corpos de
Martinho e Raimundo. Estela conta a

Geraldo que Branca foi a casa de Álvaro.
Gioconda discute com Gabriel. Perpétua
estranha que Alvaro ainda não acordou.
Alvaro acorda e se assusta ao ver Branca
que afirma que os dois transaram. O
Comandante ameaça lsaura para que ela
confesse o crime. Tomásia, Miguel,
Pedrinho e Maria chegam a fazenda de
•

Alvaro. Álvaro discute com Branca. Miguel e
Tomásia chamam Belchior para conversar.

•

��SEM

RUMORES
O programa de

•

rádio America
Showbiz pôs fim a

.

todo boato
referente a uma

possível gravidez
. de Jennifer Lopez.
Segundo'o
'America', a
cantora-atriz acaba
de eliminar todos
os 8 quilos que
deixavam sua

•

barriguinha saliente
·

e já desfila suas

famosas curvas.

��VOLTOU ��DE NOVO

FIM DE SEMANA, 13/14 de maio de 2006 11 B

,

��8ELISSIMA
Na quinta-feira desta semana, Fernanda

Montenegro voltou a gravar a novela

Belíssima, da Globo, nos estúdios do
Rio de Janeiro. Ao todo, a atriz gravou
oito cenas, entre as quais uma

discussão entre Bia e Júlia (Gloria
Pires), que ocasiona o desmaio da

. grande vilã. Durante as supostas férias
da avó, Júlia relembrou detalhes da
morte de seus pais em um acidente de
avião, inclusive que foi Bia quem insistiu

para a filha ingressar no vôo que casou

o acidente. Por anos, Bia culpou a neta

pelo acidente, mas agora é obrigada a

encarar a verdade de frente. As palavras
de Júlia lhe atingem fundo, fazendo-a.
sentir-se mal e desmaiar.

o guitarrista dos Rolling Stones, Keith Richards, Britney Spears está
voltou ao. hospital �uatro �oras após recebe: alta, preparada para voltar ao
segundo intorrnações do Jornal The San. Keith, de cinema. Depois do fracasso
62 ano�, qu� se machu- .

de Amigas para Sempre, de
cou apos cair de um 2002 ela revelou ao tablóide
coqueiro, teve de britâ�ico The Sun que tem
r�tornar ao ho- planos de atuar com George
pítal com s�a Clooney: "Queria muito fazer
mulher Patti alguma coisa com George
Hansen, .

Clooney, acho ele um fofo.
com a Mas não contem para o meu
possibilida marido!". Ela ainda afirmou
de de ter

. que não teria problemas em
de per�- fazer cenas de nudez:
anecer In- "Ficaria nua tranquilamente.
ternado por Gostaria de interpretar uma
vários dias. .

super-heroína, seria ótimo".
"

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
r

B PARABENS!
CESAR JUNKES

A família O Correio do Povo/Cromoart se reuniu
-

na últimá se-maiíá'para-cãfnemorar o Dia do
-

Trabalhador e também os 87 anos deste respeitado
impresso. União e profissionalismo é o lema desta

equipe que cresce cada dia mais

•

08H30 - S.Cristovão

Informativo Paroquial
Sábado

A coordenadora da
,

Ed. Infantil e Ensino
Fundamental I do

Colégio Marista São
Luís, Jaqueline

Novello comemorou
•

aniversário no dia 12.
Parabéns e

felicidades é o que
deseja toda
comunidade

19HOO - Matriz
1lH30 - R. da Paz

19HOO - S.Luiz Gonzaga
19hOO - Perp.Sbcorro

Domingo
OlhOO - Matriz
09HOO - Matriz
19HOO - Matriz
08H30 - Molha

Baile
O Grupo de Escoteiros Guará-Mirim organiza um
baile para as mamães hoje a partir das 22h:30 no

Parque de Exposições de Guaramirim. Os
ingressos estão á venda na Papelaria Denis e no

restaurante Tratelli por R$ 8. A animação fica por
conta da Banda Mixagem.

Festival / .

A quinta edição do Festival Municipal da Canção
"Canta Guaramirim" está marcada para o dia 16
de junho. De acordo com Patrícia Dias, chefe do
setor de Cultura da Prefeitura, 30 candidatos se

inscreveram. Destes, 12 na categoria Popular, 13
na Sertaneja e outros cinco na Internacional. A
premiação para os primeiros colocados em cada
uma delas é de R$ 500. Para a segunda colocação,
o Festival entrega R$ 300 e aos terceiros lugares,
R$ 200. A entrada é gratuita e o "Canta
Guaramirim' acontece no Parque de Eventos, na .

BR-280, a partir das 19 horas.
'

Aniversariantes do dia

13/5
Fernando L. Garcia
Marcia I. Vieira
Rosane Wopsch
Orlando Ribeiro
João M. Ribeiro
Carla A. C. Soua
Cirlei Bramorski
Rudimar Bruck
Luis A. Dalcanale
Martin Guizoni
Genuir Ramos
Evandro Pedrelli
Adriane Lourenço
Wilhelm G. Borowicz
Asta Konell
Erinaldo Defrein
Luan G. Lindner
Ivone B. Vieira
Janaina Duwe
Paula F. D. Moretti

14/5
Hedlinn Homann
Janete Schiochet
Allan C. Fontanive
Solange Gadotti
Marcia D. Gabardo
Adenor Hanemann
Osnir Glatz
Lucas T.da Costa
Ari A. Xavier
Eduardo Ehnke
Ivo Hass
Lucas A. Ruysam
Juliana da Fonseca
Laura P Rosnack
·Ana Paula Hornburg
Lucas Salomão
Marcos A. Wintricke
Nereomar J. Martins
Maristela S. Hruschka
Belmira P Moraes
Edes da Cunha Ricardo

,

II HOROSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
\ Seu lado falante está com tudo e está prosa ...

Divida seus sonhos e desejos mais recentes,
mas lembre de também escutar as vontades do
outro. Uma troca de idéias pode se tornar um
bocado quente, das mais diferentes formas.
Você gosta daqueles que defendem suas

posições e que possa admirar, não é assim?

Fique aberto para novas propostas.

Câncer 21/6 a 21/7
Você está indo bem, sua idéia é muito bacana.
Acredite no que seus amigos estão lhe dizendo.
Você dá suas escorregadas e vacilos, é claro,
como todo mundo, mas pare com essa história
de não valorizar as qualidades que você tem.
Fica ai se martirizando, ai sim é que as coisas
não dão certo. Ligue as antenas, engate a

primeira e siga em frente.

Touro 21/4 a 20/5
o convite é bem interessante ... Sim, a pessoa
não disse uma palavra, mas aquele silêncio
disse todo o resto, disse o que mais importa.
Você viu cada detalhe numa fração de segundo.
Questionar o que, se todas asluzes se

.

acenderam, se aqueles olhos lindos
confirmaram os seus? Taurinos não costumam

agüentar ficar muito tempo só na imaginação ...

Leão 22/7 a 22/8
Normalmente você é o lider do departamento
das conquistas amorosas (e de todos os

outros departamentos), mas talvez agora seja o

momento de se deixar levar. Sim, leonino, fique
esperto, não resista tanto a este embalo que
está rnexehdo tão agradavelmente com você.
Hãn? Ora, não venha com essa conversa de

que não sabe dançar...

Gêmeos 21/5 a 20/6
Sentindo falta de si, Gêmeos? Ainda que
habitemos nosso universo particular, às vezes

ficamos distantes de nós, carentes de

visitações. São tantas pendências a resolver,
atenções a se dar... Mate a saudade, faça uma

escala em seu templo pessoal. Abrir janelas e

ventilar as emoções renova as energias e
. ,

expande a sua luz.

Virgem 23/8 a 22/9
Desligue o despertador, permita-se o

descanso. Mesmo sendo dificil se desplugar
das responsabilidades, deixe os negócios pra
depois. Será que você não anda jogando sua

.
vida pessoal pra escanteio? Desfrute; saboreie
os frutos, do que você planta com tanta labuta.

Depois não adianta reclamar que só lembram
de você quando precisam. A fila anda ...

•

Libra 23/9 a 22/10
Você está rindo com o processo, não com os

resultados. Uma de suas maiores qualidades é a

recusa a se deixar levar por julgamentos e pré
conceitos. Sua abertura mental e sua

flexibiliJade são a chave para seus

relacionamentos neste momento. Alguém bem
diferente pode ter uma grande e radical idéia pra
você ... Novas risadas à vista.

Capricórnio 22/2, a 21/1
A velha sensação de que ficou devendo alguma
coisa? Relaxe, é sábado. Curta a companhia de
seus amigos e amores, a beleza da paisagem.
Os momentos mais simples é que fazem nascer

seus grandes projetos. Ao invés de ficar

patinando em conceitos ultrapassados sobre si
mesmo, dê lugar ao seu charme. Quando quer,
você sabe como chegar, conquistar...

Sagitário 22/11 a 21/12
Nossa, quanta programação, sagitariano! Você
está mesmo a fim de fazer tudo isso hoje?
Organize as coisas, faça a sua dança. Você
tem graça e tem ginga, consegue dar um jeito
em tudo. Antes de mais nada: o que você
realmente quer? Sim, há o necessário, mas
também o dispensável, Malabarismos e

proezas, melhor se for por amor.

Escorpião 23/10 a 21/11
.

Tem muito mundo dentro do mundo para que
você fique preso às fatalidades e às águas
passadas, amigo escorpiano. Fuce atrás dos
armários, ponha os seus queridos a ajudá-lo e,
juntos, tirem a poeira dos sentimentos. Por que
não? Desligue o grilo falante. A pedida é

interação, integração, troca e aprendizado. E
viva a coletividade!

•

Aquário 21/1 a 18/2
Formas-pensamentos acontecem na cabeça e

depois se expressam no plano visível. É assim
, também na telepatia. Você direciona sua mente

emitindo recados para certa pessoa e, simples
mente, tzim! Em um passe de mágica ela sinto
niza corn você. Toca o telefone, alguém bate na

porta, vem algum sinal. Pronto: a conuncação
está estabelecida. Só falta seu corpo presente.

Peixes 19/2 a 19/3
Disposto a jogar limpo? Então chega de bancar o

ponteiro de relógio e, toque o alarme. Você até

pode conseguir se enganar por um tempo, mas
quando chega a maré cheia, as emoções
transbordam. Não adianta sair de fininho, melhor
encarar e resolver. Se as coisas estão

complicadas, facilite a vida pra si mesmo.
Chame a tal pessoa para um papo ...
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• MOACIR PEREIRA

PMDB define futuro
Luiz Henrique da Silveira e Eduardo Pinho Moreira assumiram

por inteiro a tese do "libera geral" na Convenção Nacional do
PMOB que se realiza hoje em Brasília. Trabalharam ativamente
nesta direção nos últimos dias, em contato direto com lideranças
estaduais do partido. A delegação catarinense votará com os

dois governadores, que enterraram a proposta de candidatura

própria, defendida durante vários meses. Antony Garotinho, eleito
nas prévias, acabou facilitando a nova opção de Luiz Henrique e

Moreira, ao fazer greve de fome, em atitude imatura e suicida. A
alternativa Itamar Franco não é levada a sério.
A convenção terá três caminhos: libera geral, lança candidato

próprio ou faz aliança com o PT para apoiar a reeleição de Lula. A
não candidatura é a que interessa ao PMOB na maioria dos
Estados. E a que deverá prevalecer.
Confirmada a decisão, Luiz Henrique e Eduardo Moreira partem
com tudo para fechar logo aliança com o PSOB, já encaminhada.
E vão em busca do PFL. Sempre prometendo apoio à candidatura
Geraldo Alckmin.

,

Na convenção de hoje o PMOB define seu futuro e clareia o cenário
da eleição governamental em Santa Catarina.

•

Convite
Durante reunião de duas
horas e meia no

Restaurante Casa da
Lagosta, em Balneário
Camboriú, o governador
interino Eduardo Moreira
reiterou ao senador Leonel
Pavan convite para o PSDB
selar aliança com o PMDB.
Ofereceu outra vez o cargo
de vice na chapa de Luiz
Henrique.

Extinção
o Partido Progressista deve

desaparecer depois de outubro.
Previsão do prefeito de São Paulo,
Gilberto Kassab (PFL), em Florianó
polis. Com a cláusula de barreíraa
devem permanecer PMDB, PFL,
PSDB, PT e mais um. Pp, PPS e

PCdoB devem ser extintos. Não
devem atingir eleitorado mínimo.

Avaliação
Raimundo Colombo e Jorge
Bornhausen votam .a analisar a

situação política em Santa Catarina
hoje em Blumenau. Eles participam
da festa em homenagem ao ex

deputado Paulo Gouvêa da Costa,
que aniversaria. Um dos temas: a

reação do PFL com o discurso de

Esperidião Amin em Chapecó.

Vice
: O encontro foi testemunha-
·

do pelo presidente estadual
do PSDB, Dalirio Beber, e

'pelo deputado Gilmar
• Knaesel. Entre tucanos dois
•

· nomes citados como fortes
•

: para vice de Luiz Henrique,• •

·

selada a aliança, seriam
: Beber e Knaesel. São
•

: citados também os

deputados Dado Cherem e

Jorginho Melo.

Reversão
Bornhausen também se surpreendeu

,

com as declarações de Amin. E que
a reunião de Chapecó havia sido
convocada exatamente para unir lilt>
e PFL e afastar os liberais do PMDB.
Com o discurso do ex-governador,
ocorreu o contrário.

Celesc
O empresário Glauco José

· Corte foi reconduzido à

presidência da Celesc para
novo mandato. A estatal

: avançou na profissiona-
·

lização e atuação empre
: sarial. Empossou quatro
: titulares independentes no
: Conselho de Administração,•

: entre eles Vadico Buchi, ex-
: presidente do Banco
: Central.
•

Pichadores
•

Professores da rede estadual de
ensino agora viraram dilapidadores
do patrimônio histórico. A Casa de
Victor Meireles, tombada pelo Sphan,
amanheceu pichada. Frases com

letras gigantescas: "Todo apoio aos

professores em greve. 48% já".
Péssimo exemplo para alunos e

comunidade.

,

O CORREIO DO POVO';
"

ENTREVISTA: PRESIDENTE DE ENERGIA DA FIESC DIZ QUE PRECISAMOS DE OUTRA FONTE DE GÁS

"
.'

.�
,

"

PATR[ICIA GOMES

Florianópolis (CNR/ADI) - Presidente da Câmara de Energia
e um dos vice-presidentes da Fiesc, o empresário joinvilense
Albano Schmidt, prevê que o Brasil levaria no mínimo dois
anos para implantar alternativas que o tornem menos

dependente do gás natural da Bolívia. Ele prega a necessidade
de pesados investimentos da Petrobras na prospecção de

poços no mar, a interligação das redes de gasodutos e a

construção de unidades de vaporização na costa para receber
o gás que viria em navios. E faz duras críticas ao Governo
quanto à Bolívia: /'0 Brasil não soube se posicionar".
Albano Schmidt nasceu em Joinville, é casado e tem dois
filhos. Formado em engenharia, é diretor-presidente da

. Termotécnica, fundada em 1961 pelo parcele, Diet�r Schmidt.
A empresa é líder nacional na produção de EPS (poliestireno
expandido), conhecido como "isopor". Tem filiais em

Contagem (MG), Manaus (AM), Sumaré (SP) e Salvador (SA).

CNR - SC tem uma condiçãomuito peculiar com relação àmatriz
energética: a utilização do gás está concentrada no Sul do Estado,
principalmente nas cerâmicas; já no Vale do Itajaí e no Norte, as
indústrias metal-mecânica e têxtil usam bem menos gás e bem
mais óleo, cavaco e lenha. Quais as perspectivas para a indústria
catarinense com relação àmatriz e ao fornecimento de energia?
Albano - Antes, eu gostaria de fazer um esclarecimento sobre onde
é utilizado o gás em qualquer empreendimento, Ele é utilizado para
substituir outro insumo para aquecimento. No caso das cerâmicas,
além de ser utilizado nos fornos para queima da cerâmica, ele é

extremamente importante para o controle adequado da atmosfera
dentro do forno, que não pode ter qualquer tipo de contaminante.
Até o advento do gás, era utilizado o GLP. Depois veio a substituição
- com grandes investimentos - para o gás natural. Outras empresas,
as têxteis, por exemplo converteram as suas caldeiras para utilização
do gás natural pelo fato de ser insumo extremamente limpo e há

grande interesse de ter seus produtos com aquele selo ambiental de
ISO 14000, especialmente para exportação. Outras empresas
substituíram outros insumos tipo lenha, óleo, coque, xisto, pela
facilidade de seu uso e limpeza - mas aí também o fator custo é

preponderante. Daí, o que acontece na nossa matriz energética é

que o Sul do Estado sofre o primeiro impacto pelo-fato de o gás ser

um insumo de produção no controle da atmosfera dos seus fornos e
- , .

nao so para aquecimento.

Ill> De uns tempos para cá está havendo
uma movimentação em toda América do

Sul, partindo para governos muito mais'

popullstas, ( ...)0 que nos preocupa
CNR - Qual é a avaliação que se faz hoje quanto ao abastecimento
de gás natural? O que se recomenda aos industriais?
Albano - A Fiesc está bastante apreensiva, principalmente porque
o gás que vem para os Estados do Sul vem exclusivamente do

gasoduto Brasil-Bolívia. Neste momento a Petrobras está dando

garantias de que não haverá falta do gás e que não vai haver aumento
de preço. Obviamente, sabemos que isso é uma condição
momentânea - a Petrobras e o Governo vão arcar com esse aumento

por um certo tempo. Mas se nossa diplomacia não conseguir negociar
isso adequadamente, no futuro virá o aumento deste insumo. Com

relação a suprimento, nós achamos difícil que a Bolívia simplesmente
feche este canal para o Brasil. Afinal de contas, grande parte do PIB
da Bolívia vem da venda de gás para o Brasil.
CNR - Com relação ao aumento de preço, que parece ser inevitável,
os empresários já estão se prevenindo para que isso não inviabilize
eventualmente a própria produção?
Albano - As empresas de Santa Catarina, antevendo esse eventual
aumento, estão bastante preocupadas. Neste momento,
investimentos que estariam sendo feitos para conversão do gás estão
sendo postergados, reanalisados, dentro de um cenário de este

insumo realmente ficarmais caro. A grande preocupação das nossas
•

empresas é nós conseguirmos uma outra fonte de suprimento de gás
para o Sul e não somente ficar dependendo da Bolívia. Nós estamos
defendendo investimento pesados da Petrobras na interligação com
os poços já existentes na Bacia de Campos, de Santos, interligar as

•

rede de gasodutos do país, para que se dê mais segurança aqui para o
Sul. E também que sejam feitos investimentos em unidades de

vaporização degás, que seriam construídas estrategicamente ao longo
da nossa costa, principalmente entrando ali pela costa de Itapoá,
para que a gente tenha uma alternativa que possa vir de navio, seja
descarregado aqui ern Santa Catarina, vaporizado e introduzido no

• •

sistema para dar mais segurança.
,

CNR - Por questão de segurança nacional, já deveríamos ter feito,
isso? E já que não fizemos, qual é a perspectiva de tempo para
iniciar esses processos alternativos? .

Albano - Por segurança estratégica já deveríamos ter feito. Mas esse

investimento era mais caro do que o que foi negociado com a Bolívia.
I

Como nós temos um contrato, uma negociação até 2019, imaginava
se que até lá nós teríamos tempo paramontar toda essa infra-estrutura:

para darmaior segurança ao sistema, podendo consumir esse insumo.
,

a um preço mais reduzido. Obviamente o risco político estava sempre

presente, mas as relações entre os dois países sempre foram muito;
boas. Mas de uns tempos para cá está havendo uma movimentação'
em toda América do Sul, partindo para governos muito mais,

populistas, estatizantes, o que nos preocupa agora porque não:
tínhamos este quadro quando da negociação Brasil-Bolívia.
CNR - Como a gente vai ter que pensar para frente, quais são as

perspectivas de tempo para essas ações, se não para auto'
I

suficiência, mas para que o Brasil possa ter segurança nesse setor!'j
Albano - Há estudos avançados com relação a essas unidades de

vaporização na costa. Os investimentos é que são extremamente

elevados. Mas se for decidido investir nisso acredito que em 24 meses i;

poderíamos ter essa estrutura implantada.
CNR - E este gás viria de onde?

,

Albano - Poderia vir de qualquer parte do globo, da Asia, do Oriente,
Médio, da Rússia, do Canadá, do Golfo do México, haveria uma,

,

flexibílídade muito grande. Agora é bom lembrar: este gás é mais,
,

caro que.o que nos temos hoje negociado com a Bolívia. E por isso,

que eles estão pleiteando este grande aumento. Poderíamos fazer,
também a interligação com os poços de gás já existentes aqui na,]
nossa costa. Também são investimentos'que, se iniciados agora, em,
dois anos isso poderia estar interligado. E teria que se investir mais,
em prospecção. Mas nestes preços que hoje ainda temos com a Bolívia,
são alternativas obviamente mais caras. J

CNR - E a alternativa do gás da Argentina? "

Albano -O gás argentino entra de novo no aspecto de risco político. ,

E mais: o país há muitos anos não faz investimentos que deveriam:
ter sido feitos na prospecção de novos poços e de interligação de:

,

infra-estrutura para extrair este gás. Então, lá teriam de ser feitos.
investimentos vultuosos para trazer este gás aqui para o Brasil. E i

mais: a própria Argentina hoje é abastecida em parte pelo gá�
boliviano.

,
, ,

•

�I

Ill> Botar as Forças Armadas na frente de uma
.

. "

empresa extremamente tmportante como e a

Petrobras foi de uma truculência atroz
,

-

CNR - Bem, falamos até aqui da questão técnica. Como os

empresários catarinenses vêem a questão política?
Albano - Eu gostaria de deixar uma última colocação: é a indignação
de todos os empresários deste país pela postura adotada pelo nosso

Governo, pela nossa diplomacia, neste episódio. Acho que o que foÍ'
.

feito na Bolívia foi extremamente truculento. Botar as Forças
•

Armadas na frente de uma empresa extremamente importante como

é a Petrobras foi de uma truculência atroz. E nos mandaram uma

mensagem que o Brasil não soube se posicionar, Acho que está'

chegada a hora de 110S posicionarmos, nós somos importantes neste

momento. E nós não aceitamos esse tipo de atitude: foi unilateral,
não foi dado espaço para uma negociação diplomática, acho que o

Brasil deveria se posicionarmais duramente defendendo os interesses

da empresa privada nacional e dos brasileiros, antes de defender OS

'coitados' do povo boliviano.

I

,

I
I

I

I

I

I

I

•
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CONTRADiÇÃO: PETROBRAS DIZ QUE CONTRATOS SÃO LEGAIS

•
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" AGÊNCIA ESTADO

•

.

�

I BRAsÍIlA - O ministro Celso
Amorim (Relações Exteriores)
rebateu ontem as declarações da
Bolívia de que não aceitaria a

c6nstrução do gasoduto sul

arQ.ericano com a participação da
,

Perrobras. Segundo ele, se, a
•

Petrobras não participar
"simplesmente não haverá
Gasoduto do Sul" porque a

construção "vai ter que dar uma
volta tão grande que vai virar o
Gasoduto do Oeste".Amorim
eixou clare que o diálogo com o

país vizinho está cada vez mais

delicado. Ele não descartou a

hipótese de retirar o embaixador
brasileiro de La Paz.

O ministro boliviano de
Hidrocarbonetos, Andrés Soliz
Rada, afirmou ontem que "para
que o gasoduto funcione,

•

precisamos que as empresas que

participam sejam estatais. E aqui
').) -; L"_... •

adiante o projeto.
EMBAIXADOR - Em

,

entrevista em Viena (Austria),
onde participa da reunião de

,

cúpula com países europeus e

latino-americanos, Amorim
também não descartou a

possibilidade de \ retirar o

embaixador brasileiro no país
vizinho."Acho que não varnos
retirar o embaixador

simplesmente pelo que ainda está
sendo discutido. Mas
evidentemente se verificarmos

que não há diálogo possível, nós
. �

vamos examinar as opçoes que'
existem", respondeu ele ao ser

perguntado se o governo brasileiro
estudava tal medida.

"Vou examinar com o

presidente Lula as opções
diplomáticas com equilíbrio e

serenidade. Não estou excluindo

que certas coisas possam ocorrer,

mas não vou dizer que vão ocorrer,
não vou ficar fazendo ameaça,

porque não adianta", completou.
Ele afirmou que deve haver um
encontro entre os presidentes dos
dois países para discutir a questão
do gás e que possivelmente ele fará
uma viagem à Bolívia ainda este

_.

_

Itamar Franc-o descarta desistir de candidatura
BRAsÍLIA - O ex-presidente

ItamarFranco rechaçou ontem as
,

especulações sobre a sua possível
desistência de disputar a vaga de
candidato à Presidência pelo
PMDB. Itamar se reuniu com o

presidente em exercício, Renan
Calheiros (PMDB-AL) .Itamar
negou que a candidatura própria
do PMDB tenha sido tema da
conversa com Renan. "Que
bochicho é esse? Quem foi que
falou uma coisa dessas? Todo dia
inventam isso. Não vou desistir.
Estou aqui para defender minha
candidatura", disse ele se referindo
à convenção de hoje, que vai

decidir se o PMDB terá ou não

candidatura própria.
O problema é que a convenção
déve sermarcada por uma disputa
de liminares. O grupo liderado
pelo pré-candidato Anthony

surge um gravíssimo problema
com a Petrobras, porque 600/0 da

empresa está nas mãos de

transnacionais", disse.
O controle da Petrobras, na
verdade, está nasmãos do governo
brasileiro, que tem 55,7% das

ações ordinárias (com direito a

voto). De acordo com o projeto,
orçado em cerca de US$ 25

bilhões, o Gasoduto do Sul teria 8
mil km de extensão e levaria o gás
da Venezuela até a Argentina
cruzando todo o Brasil.Por
iniciativa do presidente da
Venezuela, HugoChávez, aBolívia
também foi convidada a participar
do projeto, que pode incluir ainda
outros países latino-americanos,
como Chile e Uruguai.Para
analistas. do setor de energia,
entretanto, o Brasil pode ficar
excessivamente dependente da
Venezuela se decidir por levar

Garotinho quer cancelar a

convenção, pois avalia que ela é

uma tentativa da ala governista
para derrubar a candidatura

própria. Os governistas, represen
tados por Renan, defendem que o

partido fique livre para fechar

alianças nos Estados em vez de ter
candidato próprio à Presidência.

Itamar disse que tambémpode
começar a espalhar boatos sobre
os governistas e informar que eles
"vão desisitr de defender a posição
que eles defendem". Sobre a

tentativa de anular a convenção
na Justiça, Itamar disse que não

pode contestar uma decisão
judicial, seja ela qual for. "Não vou
recorrer de nenhuma decisão. Eu
estou confirmando aminha candi
datura à Presidência. Desejo que

haja quórum suficiente amanhã."
Entre os indícios de que a

candidatura própria está

ameaçada está a posição do

presidente do diretório paulista do
PMDB, o ex-governador Orestes
Quércia, lançou a pré-candidatura
de Itamar. Ele admitiu ontem que
amaior parte do partido não quer
candidatura própria.

"Temos esperança que não se

derrube a candidatura própria.
Mas existem problemas em

Estados onde não esperávamos.
Ouço muitas informações
contrárias à candidatura própria",
afirmou.Na segunda-feira, Itamar
se reúne no Planalto com o

ministro Tarso Genro (Relações
Institucionais) e o presidente do
PT, Ricardo Berzoini. O PT já
ofereceu ao PMDB o lugar de vice
na eventual candidatura do

presidente Luiz Inácio Lula da
Silva à reeleição.

Mulheres programam atos a favo-r do parto normal
SÃO PAULO -Ao menos 200

mulheres deverão se reunir em

cinco capitais do país hoje,
véspera doDia das Mães, em atos

públicos a favor do parto
normal.O objetivo das mulheres

integrantes e convidadas pela
rede Parto do Princípio, ONG
(Organização N ão

Governamental) fundada no dia
•

8 de março, é incentivar o parto
normal e natural.

Há cerca de 30 anos, o Brasil
é campeãomundial'em cesáreas.

A taxa média nacional, de

acordo com dados do Ministério
da Saúde, era de 38,60/0 no ano

passado, distante dos 150/0 reco
mendados pela OMS (Organi
zaçãoMundial da Saúde).

As ativistas dístríbuirão
panfletos com informações
sobre o parto normal ativo e o

endereço do site da rede

(www.partodoprincipio.com.br) .
No site, as mulheres lançam

a campanha pelo fim do

pagamento da taxa de

acompanhante nas materni

dades particulares. "Nosso
•

•

objetivo não é termaismembros
na rede, mas oferecer suporte e

informação às mulheres que

pretendem ter filhos", afirmou
a musicista Róberta Mar

cinkowski, que integra a rede em
São Paulo." Futuramente, vamos
atuar fisicamente, além de
informar via internet, para
tentar diminuir o índice de
cesáreas no Brasil."

Os encontros serão

realizados em São Paulo, Rio de

Janeiro Recife, Porto Alegre e

em Salvador. '
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Ministro admite possibilidade de retirar embaixadorbrasileiro da Bolívia

mês. "Temos que ter certeza onde
.

d"estamos pisan o.

JUSTIÇA - Amorim
tambémvoltou a ameaçar aBolívia
commedidas judiciais. 'Se há uma
disputa legal, há instrumentos

jurídicos que protegem a Petrobras
e que serão utilizados', afirmou.

O Brasil subiu o tom das

declarações contra aBolívia após o
presidente do país vizinho, Evo
Morales, afirmar que as empresas
de petróleo e gás têm contratos

'ilegais', 'contrabandeiam'

com:bustí�eis e podem não receber
indenizações pela nacionalização
de seus ativos.A reação brasileira
foi contundente. Ontem,
Amorim disse que o presidente
Lula ficou 'indignado'. Segundo ele,
o Brasil vem atuando com

moderação, mas 'nem o governo
nem a Petrobtas deixarão de
defender os interesses brasileiros

legítimos". Já a Petrobras afirmou

que todos os contratos são legais.
I I ,

I

,

. Ministro também voltou a ameaçar Evo
� Mbrales com medidas judiciais se não houver

I ,

) a ardo entre os dois países sobre o gás

Negócios da Moda no Rio de Janeiro
A cidade maravilhosa se prepara para cediar o "Fashion
Business" evento paralelo ao Fashion Rio, que acontecerá
entre os dias 7 a 10 de junho. A bolsa de negócios da moda já
confirmou presença de compradores da França, Hong Kong,
Estados Unidos, e outros países, além de multimarcas de todo
o Brasil.
Direcionado a compradores nacionais e estrangeiros, os

organizadores do Fashion Business esperam a presença de 4
mil compradores de todo o país e exterior. Cerca de 80 marcas

e novos estilistas demoda do Rio de Janeiro de outros estados,
colocarão em exposição para o público seus trabalhos.
Segundo a organização, a edição verão do Fashion Business
realizada em junho de 2005, gerou cerca de R$ 360 milhões
em vendas diretas.

'

O Fashion Business é mais um dos eventos brasileiros com

expansão além mar. Importante ressaltar que nosso país está
se afirmando como um importante pólo criador de moda, o

qual vem ampliando sua linha de criação e produtos,
articulando em sua moda, culturas, hábitos e imagens de um

país que deixou de ser conhecido apenas como o "país do
futebol". O Brasil está amadurecendo e ganhando novas faces,
expressões, e a partir disto, uma identidade nacional está
renascendo.

,

TAM lança linha de
uniformes em aniversário'
A companhia aérea TAM, completa 30 anos, e para comemorar

convidou a estilista Marie Toscano para desenvolver uma linha de
uniformes para alguns dos funcionários da empresa. Para deixar
os funcionários mais elegantes, a estilista convidada criou peças
com cuidado especial; o objetivo foi criar peças elegantes que
passassem a imagem tamoémce longevidade e formalidade, nada
muito fashion.

Por Daiana Riechel, aluna do curso de Moda da Unerj

• BREVES

. ,

... Propaganda
A Justiça Federal determinou,
em caráter provisório, a

suspensão das propagandas
partidárias do PFL e do PSB no

Maranhão. A decisão atendeu a

representações do procurador
regional eleitoral Juraci
Guimarães Júnior, que entendeu
ter havido promoção pessoal

•

dos pré-candidatos dos dois
partidos ao governo estadual: a
senadora Roseana Sarney
(PFL) e o ex-ministro do STJ •

(Superior Tribunal de Justiça)
Edson Vidigal (PSB),

... Erro
A precipitação resufou na

prisão de mais um inocente,
acusado injustamente de
assassinato. O servente de obra
Clébson Marinho Ramos, de 22
anos, foi detido em "flagrante"
durante o carnaval de Salvador,
sob a acusação de ter matado
com um tiro a estudante
Luciene Rodrigues Silva, de 18
anos, que brincava no circuito
DodO, na orta maritima da
capital baiana. Ele passou 53
dias preso no xadrez da 14a
Delegacia de Salvador até a

ident�icação, no mês passado, ,

do verdadeiro assassino

Augusto César de Jesus Con-

ceiçãó, o "Fumo", de 19 anos.

... Salva
Uma menina de seis meses

sobreviveu a um acidente de'
trânsito ocorrido na noite de

quinta-feira na rodovia Fernão
Dias, em Minas Gerais. Os pais
da criança morreram.O
acidente aconteceu quando o

pai da menina, Leõnidas
Amaral de Souza, tentou frear o
Chevette verde com placas de
Ibirité (MG) para desviar de um .

caminhão desgovernado na

altura do Jardim Piemonte. O
bebê não havia sido percebido
durante os trabalhos de resgate
ao casal. Durante a operação,
os bombeiros desligaram os

.

motores dos veículos e fizeram
silêncio, o que permitiu ouvirem
o choro da criança.

... Sanguessuga 1
A Polícia Federal prendeu
ontem 12 pessoas acusadas de •

envolvimento em fraudes em

licitações para obras públicas
de prefeituras da Paraíba, no
âmbito, da "Operação Carta
Marcada". Além dos mandados
de prisão, a polícia cumpriu
ainda outros 32 mandados de
busca no Rio de Janeiro e

Paraíba. A PF estima desvio de ,

recursos públicos da ordem de
R$ 10 milhões, mas a Receita
Federal -que colaborou com a

investigação- estima uma cifra
da ordem de R$ 30 milhões.

... Sanguessuga 2
Os detidos pela PF são pessoas
ligadas às empresas de

,
fachadas utilizadas pela
quadrilha para fraudar as
concorrências públicas. Por
enquanto, a polícia não levantou
elementos que comprovem a

ligação de 'funcionários públiCOS
ou politicos no esquema. Ficou
comprovado, no entanto, que
um total de 54 prefeituras da
Paraíba fizeram pagamentos às
empresas ligàdas à quadrilha,
que atuava desde 2001.

,
-

•

•
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NO IRAQUE

.... Fim das negociações
Um partido político xirta anunciou
ontem que não vai mais

participar das negociações para
a formação de. um novo govemo,
alegando que a escolha de
ministros está sendo drtada por
pressão dos Estados Unidos e

por interesses pessoais, indo
contra o espímo de unidade
nacional.O Fadhila, que controla
15 das 275 cadeiras do
Parlamento do Iraque, é o

primeiro partido do poderoso
bloco xirta Aliança Iraque Unido a

abandonar as negociações sobre
um novo govemo. Sua retirada
reflete os desafios que enfrenta o

primeiro-ministro designado
Nouri al-Maliki para formar um

govemo de unidade nacional
.

antes da expiração da data-limrte
de 22 de maio.

III I

NOS EUA

.... Critica
o chefe do Cornãê Intemacional
da Cruz Vermelha deplorou
ontem a recusa do govemo
norte-americano em permrtir que
seus delegados possam visitar

pessoas detidas em prisões
secretas.Em um pronunciamento
nspído, a agência, que é conheci
da por sua discrição, expressou
descontentamento com a secre

tária de Estado dos EUA, Condo
leezza Rice, com o secretário da
Defesa, Donald Rumsfeld, e com

outros oficiais que recusaram os

pedidos de visltas.
,

NOS EUA

.... Tarefa
A Cruz Vermelha é designada
pelas Convenções de Genebra
com a tarefa de visrtar

prisioneiros de guerra. Trata-se
do úniCo organismo
independente autorizado pelos
EUA a visrtar detidos no Iraque,
no Afeganistão e na prisão de

Guantánamo, em Cuba. A

organização, entretanto, está
buscando acesso a detidos que
estão em locais secretos.

No NEPAL

.... Paz
O líder dos rebeldes maoístas

participará pessoalmente das

negociações de paz com o

govemo do Nepal, informou o

grupo ontem, quatro horas depois
de o vice-primeiro ministro dizer

que as conversas não teriam
sentido sem a presença do líder.
Ainda não foi determinada a data
do início das negociações.Ao

,

mesmo tempo, o novo govemo
do país continua a buscar ex

integrantes do govemo automário
formado pela rei Gyanendra no

período em que assumiu
poderes absolutos, dos quais se

viu forçado a abrir mão no mês

passado.

NO REINO UNIDO

.... Chávez
O preferto de Londres, Ken
Livingstone, descreveu ontem o

presidente da Venezuela, Hugo
Chávez, como uma "referência

para a democracia e o progresso
na América Latina" .Em comuni
cado, Livingstone -da ala

esquerdista do Trabalhismo- se

disse "encantado" por poder
receber o presidente
venezuelano, que no domingo
começa uma visrta particular de
dois dias à captal

EXPECTATIVA: É DE QUE NÃO HAJA SOBREVIVENTES

AGÊNCIA ESTADO mortos. Não encontramos

sobreviventes até agora,
es tamos procurando por eles",
afirmou o portavoz da Cruz
vermelha, Abiodun Orebiyi.
Segundo ele, "não é possível
ídentificar as vítimas".

O porta-voz disse ainda

que a explosão aconteceu

quando criminosos

perfuravam o oleoduto para
roubar combustível, causando
um incêndio em cerca de 500

.... Porta-voz diz que a acidente aconteceu

quando criminosos perfuravam local para
roubar combustível, causando um incêndio
em cerca de 500 reservatórios de gasolina

NIGÉRIA - Uma forte ex

plosão atingiu ontem um

oleoduto na região metro

politana de Lagos. Segundo a
•

Cruz Vermelha nigeriana,

cerca de 150 pessoas que
estavam no local foram

queimadas vivas após a

explosão. "N ós conseguimos
confirmar cerca de 150

•

Capital da Austrália legaliza união civil gay
CANBERRA, AusTRÁLIA - O

Parlamento do Teri'itório da

Capital Australiana (ACT),
Canberra, adotou na noite de

quinta-feira uma controvertida
lei que autoriza a união de casais

de mesmo sexo. O governo
federal do primeiro-ministro
conservador, John Howard,

. havia ameaçado bloquear o

texto por considerá-lo uma

infração à lei federal sobre o

\

matrimônio, emendada há dois
anos para definir o matrimônio
como união entre homem e

mulher.
VIU porta-voz do Ministério

da Jus tiça, Phillip Ruddock,
disse que uma série de emendas
de última hora agradou o

governo, em particular a que

federal.
No último fim de semana, o

deputado britânico trabalhista
David Borrow tornou-se o

primeiro parlamentar do Reino
Unido a se casar com seu

parceiro, o apresentador de TV
John Gardland. EIU dezembro
de 2005, entrou em vigor a lei
de uniões civis para casais de

. . ,.., ..

menciona que as umoes CIVIS

gays não serão realizadas por

agentes homologados em nível
mesmo sexo

britânico .

. , .

no tern tor io

_'

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

UNERJ
centroUn� dI.1at11gu6 do Suf

•
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assessora

•

•

reservatórios de gasolina.Uma
grande coluna de fumaça
negra foi vista no centro de

Lagos, em direção ao porto de

Apapa, perto de Takwa Bay,
onde há inúmeras instalações
petrolíferas.

Equipes do Corpo de
Bombeiros foram enviados ao

local da explosão, na vila de

Ilado, '45 quilômetros ao leste'
de Lagos. Membros da Cruz
Vermelha ajudam no resgate

O CORREIO DO POVO

das vítimas .

�

'EXPLOSOES - AI
explosões eIU oleodutos são
comuns na Nigéria, ond1
criminosos costumam sabotal
as instalações para rouba
combustível. Em setembro d1
2004, um oleoduto explodiu
próximo à Lagos no momento

em que ladrões tentavam
.roubar combustível, matando
ao menos 30 pessoal
queimadas, segundo a

polícia.Em junho de 2003,
outra explosão em um

oleoduto perfurado por ladrêe'
deixou ao menos 105 morto!
na cidade de Onicha Amlyi.

, Uhu, perto de Umuahia, no

sudeste da Nigéria.
Lagos, a capital econômica

da Nigéria, é a cidade mail
,

populosa da Africa, com cerca

de 16 milhões de habitante,
,

em um pais que conta com um

total de 130 milhões.

Polícia considera "impossível"
vigiar terroristas no Reino Unido

ONU descobre novos rastros de
urânio altamente enriquecido no Irá

REINO UNIDO - A polícia
britânica enfrenta uma tarefa

"impossível" ao tentar vigiar os
centenas de suspeitos de

terrorismo, afirmou o chefe da

polícia britânica, Ian Blair,
ontem.

"A idéia de que os serviços
de segurança e a polícia possam
vigiar todos os suspeitos é algo
quase impossível", afirmou Blair
à rádio britânica LBC.
"Centenas de pessoas estão

financiando e planejando
ataques terroristas. Para vigiar
adequadamente um único
., , .

suspeito, e necessarta uma

equipe de ao menos dez pessoas",
afírrnou.As declarações foram
dadas um dia depois da

divulgação de um relatório da
Comissão de Inteligência e

Segurança da Câmara dos

IRÃ - A agência de energia
nuclear da ONU (Organização
das Nações Unidas) anunciou
ontem ter encontrado novos

rastros de urânio altamente

enriquecido em uma instalação
onde o Irã havia negado haver
este tipo e atividade, segundo
disser am diplomatas em

Viena.As partículas de urânio
.altamente enriquecido foram
encontradas em extrações
efetuadas por inspetores da
AIEA (Agência Internacional
de Energia Atômica) no centro
de investigação de Lavizan, nas
proximidades de Teerã, local
destruído em 2004 por
autoridades iranianas.

O anúncio aumenta a

tensão em torno das atividades
nucleares iranianas. Países

ocidentais, sobretudo os

Estados Unidos, acusam o Irã
de usar seu programa nuclear

para desenvolver armas. O Irã

Comuns sobre os atentados de
julho de 2005 em Londres.

�

CONCLUSOES- Segundo
o documento -que relaciona Oi

ataques à rede terrorista AI

Qaed tanto o governo quanto
a comissão parlarnenta
encarregada de investigar e caso

isentam os serviços de seguran�
de culpa pelos ataques, descrín

". .,. "
. como lmpreVISIvelS.

N o entanto, o relatório
afirma que a "falta de recurso'

impediu os serviços de segurarç
de interceptarem os autoresdr
atentados de 7 de julho. Segundo
a comissão, "as possibilidades de
evitar os atentados teriar

aumentado" se mais recurso!

tivessem sido destinados, e se o

serviços de segurança tivesse

tomado "outras decisões" enttl

2003 e 2005 .

. ,

nega de forma veemente e alego
que suas pesquisas e atividade
têm apenas fins pacíficos.

Na próxima segunda-feir
a União Européia voltará
insistir ao Irã que interromp
toda a sua atividade d

enriquecimento de urânio [qu
gera combustível par
produção de energia e pod
também ser , utilizado n

construção de bomba atômical
Segundo diplomatas,
conselho da União Europé
pedirá às autoridades iranian

que respeitem as exígêncíasi
AIEA e suspendam todo OS

processo de enriquecimentoj
urânio, incluindo pesquisa
desenvolvimento. Mas, n

quinta-feira, Teerã disse que
proposta dos países europe
deve permitir que o Irã d

continuidade a seu progran!
nuclear. e mantenha suS

I

•

pesquisas.

,

,

I
(
(

I
•
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