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8 1 SOLIDARIEDADE
. Projeto leva música e alegria
para os hospitais da região

PIERO RAGAZZI DE fRIETAS
, ,-'

.: . .o,r)'_

'-
..�;,;'"

-, ..,
_.', -,,,",' fi

,.:J"",,, ,-"i
. 'I'i '-;,i -

.r "".#..:w,,:.V;.;,.

,"

,
.

..
-.. -

- "., "

i'" o,·

T'"
,.' .

3 1 ACORDO MANTIDO
.

,

Carione Pavanello renuncia à

presidência da Câmara em junho'
o presidente da Câmara de Vereadores e candidato a deputado
estadual, Carione Pavanello (PFL), vai renunciar ao cargo até o

final de junho, mesmo não sendo. obrigado pela Legislação
Eleitoral. Pavanello afirma que o gesto não põem em risco

acordo feito com vereadores do PT, PSDB e PP e que o atual

vice-presidente [urandir Michels deve assumir a titularidade

41 ACERTO

Pupo diz que acordo corn PMDB

seracumprído, mesmo sem apoio
o vice-presidente da Câmara de Vereadores, Evaldo João
[unckes (PT), o Pupa, negou ontem que poderá votar no nome
indicado pelo PP para eleição da Mesa Diretora da Casa caso o

PMDB local não apóie a sua candidatura a deputado estadual.
Em acordo entre PMDB, PSDB e PT em 2004, o tucano Marcos
Mannes assumiu a presidência do Legislative por um período de
dois anos, e ficou acertado que caberia ao PMDB indicar o
nome que assumirá a vaga a partir de 1 o de janeiro do ano que

,

vem. A época, Junckes abriu mão de ser presidente já com a

intenção de disputar uma cadeira à Assembléia Legislativa.
,

5 1 INCLUSÃO,
,

Weg e Senai lançam curso
,

para portadores de deficiência

48 1 INTERNACIONAL

Festival de Cannes começa hoje
e mostra força dos europeus

,

•

38 I REUNIÃO: SECRETÁRIOS COBRAM INVESTIM.ENTO DO GOVERNO FEDERAL EM SEGURANÇA
•

. ,

,

• •

Empurrado' pela pressão da opinião pública
gerada pela onda de violência que atingiu São

Paulo, o Congresso começa 'votar hoje o

Pacote Anticrime com 12 projetos que tratam

de segurança pública. São medidas de combate
à criminalidade, que visam' acabar com a

corrupção nos presídios e tornar mais
• $

rigorosas as penas.
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6 I CORREIO ESCOLAR: APOIO A EDUÇAÇAO

Escola Alberto Bauer incentiva
,

rojetos voluntários
, .'

A Escola Municipal de
Ensino Fundamental
Alberto Bauer foi
fundada em 25 de
outubro de 1977. Entre
os projetos
desenvolvidos pela
instituição estão, a
realização de atividades
esportivas extra-classe
e o pioneiro o"Alunos

/

Monitores", quando
,

estudantes, fora do
',' período de aulas,

•

prestam auxílio
voluntário para
professores na

biblioteca e no ambiente

tecnológico. A escola
atende 570 alunos do

jardim ao nono ano do
Ensino Fundamental,
que são atendidos por
45 funcionários.

I
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7 I PARA CIMA

Inventus enfrenta o Marcílío Dias em casa com três atacantes

•

•

,
,

-

, i
O [uventus enfrenta hoje no Estádio João Marcatto, o Marcílio
Dias com esquema ofensivo. O técnico Alaor Palácios desistiu
da-tática com três zagueiros e escalou três atacantes: Ronaldo, ,

,

Sabiá e Marcelo Buda. No gol, o titular será Marcelo Vacaria,
,

. que veio do [oinville e substituirá Adilson, que está

machucado.O Marcílio Dias. terá dois desfalques. Os volantes
Baiano e Basílio levaram o terceiro amarelo na última rodada e

não enfrentam o Juventus. I, .v
•
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2 I QUARTA-FEIRA, 17 de maio de 2006
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II EDITORIAL

A desgraça que se abateu sobre
São Paulo não arrefece e

tampouco constrange políticos
em verdadeira guerra pelo
controle do Palácio do Planalto e

•

•

Eelo governo do estado onde está

lamaior cidade daAmérica Latina
I

;e uma das maiores do mundo.
I

jLideranças do PSDB e do PFL
avaliaram que a crfse da segurançaI .

ipública pode atingir não só a
Ikandidatura do tucano Geraldo
, .

'Alckmín como também a
,

limagem de boa administração dos
Idois partidos que governam
,

I
I� A culpa deve ser do cidadão comum,
I que em grande maioria já vive atrás das

grades de suas próprias casas

coligados. Paraevitar esse desgaste,
ensaiam dividir a responsabilidade
pela onda de violência que atingiu
São Paulo com o governo federal
e lembrar que os problemas não

são exclusivos do Estado. Por
'outro lado, a inédita onda de

ataques criminosos contra as

forças de segurança será uma das

principais armas eleitorais do PT

II FRASE

contra o PSDB e o candidato
tucano Geraldo Alckmin. A

cúpula do petismo decidiu adiar
os ataques mais incisivos para

depois do esfriamento da crise.

Mas, desde logo, a segurança

pública já foi alçada à condição de
tema obrigatório da campanha de
2006. OPTmareou sua convenção
nacional no dia 23 de junho. O
único nome em questão é o do

presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, que até hoje não assumiu a

indicação da legenda. Depois disso
e com o aval do candidato a

reeleição, abre fogo cerrado contra
adversários que cobram do

governo federal ações e recursos

para conter a violência. Br�ilia não
deve nada com isso, mesmo. A

culpa deve ser co cidadão comum,
que ern grandemaioria já vive atrás

de grades de suas próprias casas. O
PT deve preservar os governistas
do PMDB, que mesmo se não

•

•

incluídos na chapa majoritária
poderão ser de grande valia em um

segundo turno. Aliás, com

promessas de visibilidade bem
•

malar a que se prestam agora.
Remetendo as eleições para Santa
Catarina, nunca antes o balcão de

negócios esteve tão valorizado por
aqui entre os candidatos majori
tários. Diuturnarnente tratam do

que- mais lhes int.eressa, sem

qualquer constrangimento.
Alguns ainda condenam o que
chamam de alianças espúrias.
Outros vociferam contra oligar
quias e, aomesmo tempo, se abraç
am a elas. Do lado de fora gritam os

pequenos partidos ameaçando com .

candidaturas próprias, como se

capazes fossem de provocar um

terremoto eleitoral, ou de derrubar
alguém do pedestal dos favoritos.
Ao mesmo tempo, não se furtam

� ,

ern por a mesa o preço para
eventuais apoios. Sob a égide da

política de alianças para 'garantir
governabilidade', repetemembates
eleitorais de triste me

mória. 'Oligarcas' 'históricos' se

juntam aos medíocres, tudo em

nome das vontades do povo, como
se de fato as expressassem.

I

"Eu sou político e política é a arte de negociar".
,

!

I
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, A experiência da Unerj na
: formação de tecnólogos
I .

Os cursos que 'visam à
I

: formação de tecnólogos, que vêm
I

, aparecendo na mídia com algum
I destaque, fazem parte da grade de
I

I graduações daUnerj desde meados
i de 1992, quando nossa
,

I instituição viabilizou pela
/ primeira vez em Santa Catarina
i essa modalidade de formação em

I nível superior. É preciso esclarecer,
contudo, que os cursos de

I Tecnologia não substituem, em
I hipótese alguma, as graduações
I com exigência de duração maior.
i Esse esclarecimento é necessário

I porque muitas vezes se faz

confusão, deliberada ou não,
I

transmitindo especialmente aos

,
. futuros acadêmicos a possibilidade
de vantagens 110 que diz respeito a

I galgarem o ensino superior em
-

menos tempo. E importan-
te deixar bem claro que' os
tecnólogos têm uma formação
específica, para atender a uma

deterrrrinada exigência domerca-
-

do. E claro que o estudante terá

uma formação de qualidade,
porém, naquela área de atuação das
tecnologias, ao contrário de um

bacharelado, ou mesmo nas

engenharias, em que ele precisa,
I

necessariamente, de ampla
formação.

Foi o que aconteceu quando
participamos, com o Cefet do
Paraná, do projeto pioneiro que
ofereceu a Santa Catarina o

primeiro curso para a formação de
tecnólogos, atendendo à neces

sidade pontual de uma das

empresas da nossa região. Estimu
lados por essa e por outras em

presas, firmamos depois novas

parcerias, caiu o Senai, por

exemplo, e hoje a Unerj pode-se
orgulhar de colocar à disposição
outros cursos em diferentes áreas

do conhecimento e ao ver que a

modalidade é cada vez mais

adotada por outras instituições.
-

Otimo para todos: ganham os

jovens que buscam mais

oportunidades de acesso ao
• •

ens lila superior mas,

principalmente, pessoas mais

velhas que já estão nomercado de
trabalho e querem ter a

oportunidade de uma formação
acadêmica voltada à área

técnica.ganham as empresas que

precisam de profissionais que

supram as suas demandas de

especialização, ainda que num

nível que não descarte a

possibilidade de, posteriormente,
eles buscarem formações
complementares nas engenharias

A reitora da Unerj
Carla Schreiner
escreve às quartas-
feiras nesta coluna

ou em cursos de bacharelado.
Vale lembrar, nesse momento,

o Artigo 10 da Resolução do
•

Conselho Nacional de Educação
. que institui as Diretrizes Curri
culares Nacionais Gerais, para a

organização e o funcionamento
dos cursos superiores de tecnologia,
que diz: 1:\ educação profissional
de nível tecnológico, integrada às
diferentes formas de educação, ao
trabalho, à ciência e à tecnologia,
objetiva garantir aos cidadãos o

direito à aquisição de com

petências profissionais que os
. �

tomem aptos para a mserçao em

setores profissionais nos quais haja
utilização de tecnologias'; e no

parágrafo III do mesmo Artigo:
'Desenvolver competências
profissionais tecnológicas, gerais
e específicas, para a gestão de

processos e a produção de bens e
•
I

,

serviços.
Portanto, não há que inventar

o que já existe. E quem fala o

contrário, de que um curso para
a formação de tecnólogos é

melhor do que um curso demaior

duração, está vendendo ilusões.
Cada modalidade de formação
tem suas especificidades e sua

importância na estrutura da

educação em nível superior.

•
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Você sabe da penúltima?
Talvez tenha passado batido ou até mesmo

tenha sido noticiada de forma parcial a

pesquisa realizada pelo Instituto GlobeScan

para a rede inglesa BBC e a agência Reuters em
dez países que mostrou que apenas 450/0 dos
brasileiros confiam na mídíaíjomais, Tv, Sites
de Notícias, Revistas) o que coloca a mídia
brasileira na penúltima posição em confiança.

A pesquisa entrevistou 10.230 pessoas em

dez países(Inglaterra, Estados Unidos, Brasil,
-

Egito, Alemanha, India, Indonésia, Nigéria,
Rússia e Coréia do Sul) entre os meses de

março e abril desse ano. No Brasil foram
ouvidas mil pessoas em nove regiões
metropolitanas (Belém, Belo Horizonte,
Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio
de Janeiro, Salvador e São Paulo).

Fato impressionante e não destacado pela
mídia até como forma de "mea culpa" é que
55% dos entrevistados afirmam não confiar
na mídia nacional, ou seja, ou acham

exageradas quando reportam notícias

negativas, ou até mesmo mentirosas quando
semostra parcial e tendenciosa a esse ou aquele
grupo político ligado a fatores comerciais que
financiam o jornal, a revista, o site ou a emissora

de rádio e televisão. Afinal principalmente
rádios e televisões mesmo sendo concessões

públicas elas possuem donos que tem suas

preferências ideológicas, partidárias e r'comerciais. Cerca de 80% dos brasileiros
afirmam que a mídia exagera na cobertura das
notícias ruins, afinal até tem a máxima do

jornalismo que diz que aonde tem raiva tem

notícia. Ou você vê omesmo destaque de capa,
ou chamada principal para ações e medidas

positivas realizadas? Cerca de 45% afirmam quej
as matérias publicadas pela mídia não são feitas,
de forma cuidadosa como deveriam ser feitas e'
44% afirmaram que trocaram de fonte deS
informação nos últimos 12 meses por perca de

confiança completa. A própria forma que a

mídia divulgou a pesquisa mostrando só o lado]
positivo que agrada a ela é escondendo os deta
lhes negativos, mostra de forma evidente que
também a mídia passa por uma crise tamanha'

quanto de outras instituições nacionais.

O papel da mídia livre é inegável para a;
democracia, no entanto a imparcialidade é

I
fundamental, ou nomínimo que se dê o mesmo

espaço para o contraditório, caso contrário
I

nossa mídia virá a ser na próxima pesquisa não
I

a penúltima, mas a última.
J

) .

•

Emerson Alexandre Gonçalves, Secretário Geral'
PSB/Jaraguá do Sul

1

I

Acordo entre caudilhos?
Advogados, juízes, membros do

Ministério Público e delegados de polícia, pelo
diuturno trato com tudo aquilo que as cabeças
humanas podem articular e problemas nos

quais se enbrenham, não perdem para

psiquiatras ou psicólogos nas maratonas, das
análises de condutas, piara o resgate da
verdade. O próprio legislador desatrelou o

magistrado ao proclamar que ele não está

adstrito a laudos periciais e que formará seu

convencimento da livre apreciação das
,

provas. Em suma, de nossos olhos caem as

vendas pelo repetido jogar com todas as

possibilidades, físicas e psicológicas, que

permeiam fatos, num infinito entrela

çamento de hipóteses.
Historiadores registram que piratas e

mercenários sempre lutaram pela divisão do

produto daquilo que pudessem saquear dos
abatidos. Pelos recentes acontecimentos e'
vergonhas nacionais, acredito que eles não

pertencem ao passado e reaparecem
travestidos de políticos, numa mística

ideologia demagógica.
Assim como os apátridas saqueadores

lendários tinham apenas interesses próprios
(eloquentíssimas bandeiras negras com

crânios humanos entre ossos cruzados), os

atuais também' não respeitam nada e nem

fronteiras. O capital (produto do saque) se

movimenta invisivelmente trocando de
mãos e de territórios, de formas inimagináveis
e sem deixar rastros. Isto vem se sofisticando
na medida em que as tecnologias podem
desnundá-Ios e alcançá-los.

Dizem que é mais fácil engânar um país,
que uma pessoa. Até onde possa ir meu

limitadíssimo laboratório .mental, podemos
estar no raiar das "desculpas políticas" entre
"argumentos diplomáticos", oun qualquer

O CORREIO DO POVO
Diretor editoi-ial/administretivo: Francisco Alves
Editora: Pauicia Moraes

outra fórmula que possa causar eclipse na

verdade, para justificar ação de nobres

saqueadores contemporâneos. Ninguém I

quando lesado age com sonambúlica

tranqüilidade. Imagino que em conversa de
caudilhos, um deles fiscalizado ativamente

pelo parlamento, oposição, imprensa e

Judiciário, e outro tendo entorpecido seu povo
com promessas miraculosas, agindo
messianicarnente como se tivesse começado

.

.- . .

uma nova naçao, sem quaisquer comprormsso
com o passado, ambos com projetos políticos
que rumam para a eternidade, outra coisa não

me permito vislumbrar que um acordo secreto

entre "bucaneiros" dos dois países pois,
nenhuma nação se calaria ou se comportaria
timidamente como o Brasil está se

comportando ao ser gravemente espoliado e

humilhado pela Bolívia.
Para as plebes, ungidas pela desinformação

e pelo falso nacionalismo, apenas passageiros
incidentes político-econômicos (ou uma

quase partida de futebol), que não justifi
cariam retaliações maiores ... Na proteção de
nosso patrimônio e território ou no resguardo
de nossa soberania, Pedro II, Deodoro,
Rodrigues Alves, Getúlio, Juscelino, jânío,
Figueiredo, Collor ou FHC ... continuariam

com fronteiras abertas, comprando e

vendendo, visitando um ao outro e batendo'
fotos, como se nada tivesse acontecido?

O destoar lógico e a falta de defesa dos
interesses nacionais, aos sentidos dos

profissionais da Justiça está parecendo:
"

...

Companheiros podemficar com essa Petrobrás aí,
que depois a gente se acerta... e se quiserem o Acre,
pode levar de brinde ...

"

\

! • Do vice-presidente da Câmara de Vereadores de Guaramirim, Evaldo João Junckes (PT), sobre a busca de
i apoio para sua candidatura a deputado estadual.

.

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25 linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e
mail redação@jornalcorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep
89251 200, Caixa Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).

Elias Mattar Assad, presidente da Associação
Brasileira de advogados Criminalistas

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 I Caixa Postal19 I Centro I
Jaraguá do 5ul- 5C I Tel.47 3371-19191 Fax 3276-32581
e-mails:redacao@jornalcorreiodopovo.com.br I

com e rcia I@jornalcorreiodopovo.com.br
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.. Cargo de
vice também será
definido pelo voto
em plenário

LEGISLATIVO: CARlONE PAVANELLO RENUNCIA EM JUNHO
-

\

•

•

Piazera sugere que ministério adote vacina infantil no país
""'"

CELSO MACHADO

}ARAGUÁ DO SUL- O

presidente da Câmara de
Vereadores e candidato a

deputado estadual, Carione
Pavanello (PFL), confirmou
ontem ao O Correio do Povo,
•• •

que val renunciar ao cargo ate o

final de j unho. Embora a

legislação eleitoral não o obrigue
a isso, já que poderia apenas
licenciar-se até o término das

eleições, Pavanello disse que o

gesto não põem em risco acordo
feito com vereadores do PT,
PSDB e Pl': quando de sua

eleição em dezembro do ano

passado, garantindo ao atual

vice-presidente Jurandir
Michels (sem partido), a

titularidade durante o segundo
semestre de 2006. "Nosso grupo
(os partidos que o apoiaram)
continua fechado e não haverá

problemas para eleger o

Michels. Pessoalmente, ele tem

a minha palavra", garantiu. Ao
contrário do que ocorria até

cerca de dez anos atrás, quando
o-mandato do presidente e

demais membros da mesa

diretora era de dois anos, a LOM

(Lei Orgânica do Município) foi
alterada por emenda esta

belecendo que os eieítos fiquem
no cargo apenas um ano. Como
acordos entre partidos não têm
nenhuma validade legal como
documento, Pavanello poderia,

•

candidato ou não a deputado
estadual, ficar no cargo até dia
31 de dezembro deste ano. Se

apenas de licenciasse em junho
para a campanha eleitoral (sem
remuneração), a que também
não é obrigado pela legislação,
Jurandir Michels assumiria

automaticamente pelo acordo
feito, mas isso também

implicaria eleição de um novo

vice-presidente. Para os anos de
2007 e 2008, o acordo feito no

ano passado prevê um rodízio na

presidência entre os vereadores
do grupo que à época fechou com
Pavanello. Em relação a nomes

para a vice-presidência, citou o

do petistaJaimeNegherbon, que
também votou nele (em
Pavanello) como um dos

prováveis candidatos. O petista,
à época incentivado por

lideranças do partido a votar em

candidato que não fosse da base
de apoio do prefeito Moacir
Bertoldi (PL), que havia
derrotado a chapa majoritária

ARQUIVO O CORREia/CESAR JUNKES

Afonso Piazera quer que experiência seja estendida para todo país

}ARAGUÁ DO SUL- A expe
riência bem sucedida da Pre
feitura com a implantação de um

programa de vacinação infantil
contra gripe no ano passado e

inédito em SantaCatarina, levou'
o vereador Afonso Piazera (sem
partido), a sugerir que o Minist
ério da Saúde seja cientificado dos
resultados alcançados em Jaraguá
do Sul. E, com base nestas
,

linformações, que seja levado para
todo território nacional. As

(crianças vacinadas têm idades
,

entre seis meses a cinco anos.

-incompletos. O programa, em

2005, conseguiu reduzir em cerca

de 30% o número de internações
de crianças nesta faixa etária nos

hospitais da cidade. No início de
L .

hmala a campan a entrou em seu

\

segundo ano. São oito mil doses

adquiridas pela secretaria

municipal de Saúde com investi

mentos da ordem de R$ 169 mil,
considerado como baixo na

relação custo-benefício. Entre os

projetos aprovados pelo Legis
lativo, por proposição do vereador
[urandir Michels(sem partido)
que reconhece de utilidade

pública a Comunidade Negra de

Jaraguá do Sul(Conejas), fundada
em fevereiro de 2004, foi
reconhecida como de utilidade

públicamunicipal. Os vereadores
também

.

autorizaram convênio

entre o município e a Apae
(Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais), no valor de R$ 5
milmensais durante um ano, para
atender 110 crianças através de

•

ARQUIVO O CORREia/CESAR JUNKES

Cacá Pavanello renuncia e fortalece campanha em todo Estado
•

PT/PMDB encabeçada pelo
deputado estadualDioneiWalter
da Silva, agora é alvo de conselho
de ética do diretório municipal
de seu partido, com ameaças até

de expulsão. Negherbon
contrariou decisão de assembléia

petista para votar a favor da

investigação de denúncia

apresentada pelo secretário

geral do PSB, Emerson

Gonçalves (ex-P'I, afastado do

partido sob acusação de

procedimentos anti-éticos). A
denúncia, que gerou a criação
de uma CEI (Comissão especial
de Inquérito), reporta-se à

suposto favorecimento da
Prefeitura à empresa Canarinho

quando da quitação de dívidas
com o ISS em dezembro do ano

passado.

um programa de habilitação e

reabilitação de pessoas por
tadoras de deficiências. Tam
bérn foi aprovado con

vênio com a Ação Social de

J araguá do Sul. O muni

cípio repassará R$ 3 mil pormês,
durante um ano para a

instituição atender 150 crianças
entre zero e seis anos, através de

programa de manutenção de
creche. Requerimento do

vereador Dieter Janssen (PP),
pede a participação em sessão

especial da Câmara ainda em

maio do sargento Gilmar
Colácio, do 14º Batalhão da
Polícia Militar e do comissário
da Polícia Civil, Adilson
Macário de Oliveira Junior, para
apresentarem o trabalho
desenvolvido pelas polícias no

combate ao consumo de

drogas entre os jovens.

�Cià
e t e t r e t n e u s e r t s !

levando Energia até Você.
,

- ,

INSTALAÇOES ELETRICAS DE

BAIXA E ALTA TENSÃO
COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

"
.
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Da (in) segurança •

Pelo menos 30 projetos que versam sobre segurança pública '.
tramitam no Senado. Dois deles datados de 2002. Um dispõe
sobre as organizações criminosas, os meios de obtenção de

provas, procedimentos criminais e o regime especial de
.

cumprimento de pena dos bandidos. O outro cria o Slsterna..
Nacional Antidrogas, para prevenir e reprimir crimes relacionados.
ao tráfico, além do tratamento às vítimas. Mas só agora, quando
se assiste às chacinas em São Paulo o assunto virou priorídade. :(",
Desengavetado, diga-se, por líderes do PMDB atrelacos ao

J

governo do presidente Lula.
f-,

'i
•

•

I
,

Gravíssimo
Denúncia de que pelo
menos três mil pessoas já
foram lesadas em Jaraguá
do Sul no encaminhamento
de processos de

aposentadoria ou revisões
deve estourar logo na

Câmara de Vereadores.
Consta que escritório não
autorizado estaria cobrando
de R$ 800,00 a R$ 12 mil

para regularizar a papelada.
•

Em parte, valores
antecipados.

Eleições 2
Se a coisa desmantelar, o

PMDB obriga-se a chápa
pura. Como vices: de Luiz
Henrique apareêem o ex

senador Casilda Maldaner ,o
atual deputado e ex-

governador Paulo Afonso
Vieira e Pinho Moreira, _

"

governador em exercício. O
�

deputado defende a

candidatura de Anthony
Garotinho. Moreira apóia o

tucano Geraldo Alckmin. Uma I'j

salada mista. "j

"

1

•

te..,
•

"<O
,�

•

, r
,

;:>Eillparedados
Agricultores arruinados

promovem manifestações
de protesto em todo o país.
Querem renegociar dívidas
e dinheiro de custeio para
novas safras. Estão cheios
de promessas sobre

políticas agrícolas que não
saem do papel. Isso causa

arrepios ao presidente Lula
e, por extensão, ao PT. Se a

maioria votar contra em

outubro, a reeleição pode ir

para o beleléu.

Eleições 3
-

Pequenos partidos ficam a C)

reboque do processo ,
.

.;:

majoritário. Serão, de novo e ()

apenas, meros coadjuvantes I,

na batalha pelo governo do ,\

Estado, ainda ameaçados 'r
1 •

pela cláusula de barreiras.
,

Ou seja, obrigam-se a fazer
cinco por cento dos votos
válidos no âmbito nacional e

metade nos estados. Abaixo -,

disso, acaba a verba do fundo I

partidário. E, bye.bye. :

Não existe•

I
A anunciada- pelo governador [
licenciado LHS- via paralela J
à BR-280, entre a BR-101 e o

•

porto de São Franciscà dp
Sul sequer tem ptojeto. e
muito menos recursos
alocados. Seria a solução do

•

trânsito congestionado para
se chegar ao porto e sair

, .

dele. Itajaí vive o mesmo

drama, embora com ordem
de serviço para a via .

expressa portuária com

verbas federais.

Dividindo
Deputado estadual Dionei
Walter da Silva (PT) disputa
sua quinta eleição. Em 2002
fez 31.388 votos, obtidos em

mais de 100 municípios.
Conseguiu seu primeiro
mandato eletivo. Mas, agora
tem concorrente dentro do

próprio partido na região.
Seu ex-cabo eleitoral e

,

vereador. Evaldo João
Junckes, de Guaramirim,
que se mostra irredutível.

,

ca
o Regimento Interno da
Câmara é omisso. Isso deu

Anunciado
Governo do Estado
comprometeu-se a ,1

apresentar parecer do
'

-:

Tribunal de Contas para :\

regularização do vínculo das !

merendeiras, serventese "I '

vigias. Também deve
encaminhar proposta à

,

Assembléia Legislativa até
15 de julho, de projeto de lei
estabelecendo eleições para
diretor de escola. Palavra da
secretária da Educação,
Elisabete Anderle.-

• •

margem para que a maioria,
dos membros da CEI que
investiga denúncia sobre

suposto favorecimento da

prefeitura à empresa .

Canarinho no pagamento de
dívidas de ISS decidisse
ouvir depoimentos a portas
fechadas. Garantem
relatório imparcial, mas, do
lado de fora a impressão
que fica é outra.

,

,

Eleições 1
Neste jogo de gato e rato
sobre tríplice aliança em

Santa Catarina para o

governo do Estado- PSDB/
PFL/PP ou PMDB/PSDB e

•

PFL- candidatos às

eleições proporcionais
estão tratando de cuidar da

. própria vida. Pouco

importando o quadro final,
•

muitos pedem votos para si
mesmos. De fato, se não o

fizerem acabam perdendo o

trem das urnas.

Não passou
,

Projeto do prefeito Bertoldi
sobre reajuste salarial aos '

servidores públicos estava
na pauta de votação da .

sessão de segunda-feira. Foi)
retirado pelo vereador

,

Rudolfo Gesser (PP) a pedido
'da presidente do Sinsep,

'

Idinei Petry. Alguns
•

•

vereadores nem estavam
informados. A manobra

•

•

,

atropelaria nova reunião entre
as partes, já que o sindicato .

ainda não bateu o martelo.
,
•

l

I

I
I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



11

I 1

li

4 I QUARTA-FEIRA, 17 de maio de 2006

• POUCAS & BOAS
f
,

I
,

Silêncio
I

Parece ter caído no esquecimento a construção de um quartel da
Polícia Militar em Guaramirim. Pelo menos, ninguém mais tocou
1

no assunto. No ano passado, até onde se sabe, o terreno doado

bela Prefeitura, localizada próximo a sede dos Bombeiros
1Voluntários, comecou a ser adequado para o início das obras. A

ncaminhar o projeto para liberação dos recursos. Com a sede
ida companhia, o município espera garantir mais policiais e

�iaturas nas ruas. Em outras palavras, segurança.

•

:Posição,

i"Maurício é joinvillense, é

[so nascido em Guaramirim.

[se for eleito deputado, vai
I
defender os interesses de
Joinville". A declaração é do

! vereador e pré-candidato a

[deputado estadual, Evaldo
'.lunckes (PT), sobre o apoioI

; declarado de membros do
i PFL, PP e PPS à candidatura
! de Maurício Peixer (PSDB)
[também à Assembléia. O

petista disse que só poderia
I abrir mão da disputa em
I detrimento de outro
candidato do município,
citando o ex-prefeito de

I Guaramirim e presidente da
Junta Comercial do Estado,

I Antônio Zimmermann, do

i PMDB. "Se ele fosse
/ candidato, iria repensar

,/ minha. candidatura",resumiu.

Pode?

�

NO LEGISLATIVO: VOTO DO PETISTA GARANTE QUE OPOSIÇAO CONTINUE COM A MAIORIA

• • ..
, ,

H',
•

\ J.

CAROLINA TOMASELLI

� Vereador estaria

propenso a quebrar
acordo se PMDB negar
apoio a sua candidatura

(

GUARAMIRIM - O, vice
presidente da Câmara de Ve

readores, Evaldo João [unckes
(PT), o Pupo, negou ontem que

, poderá votar no nome indicado
pelo PP para eleição da Mesa
Diretora da Casa caso o PMDB
local não apóie a sua candi
datura a deputado estadual. Em
acordo acertado entre PMDB,

,

PSDB e PT em 2004, o tucano
Marcos Marines assumiu a

presidência do Legislativo por
um período de dois anos, e

caberá ao PMDB indicar o no-

•

,
,

. I
"

,,,,,,,�_....... -,,,A_RQ_UI_VO=O..C,,O;RREIO/CESAR JUN.KES _

.

Circulando na internet e-mail
com fotos do assalto a um

,

cerro-torte da empresa Sebival,
no último dia 8, na BR-280, em
Corupá. Entre imagens que
realmente parecem registros
do acontecimento, fotos de
homens encapuzados e

baleados, que seriam os

supostos quadrilheiros.
Mentira! O Correio publicou a

reportagem, ninguém foi
baleado e os integrantes da

quadrilha continuam foragidos.
Não há pista dos assaltantes,
que levaram cerca de R$ 500
mil.

-Presidente do PMOB critica apoio de pefelistas a candidato tucano
Ib

ARQUIVO O CORREIO/CESAR JUN.KES"
J

, , '

me que assumira a vaga a partir
de 1 o de janeiro do ano que vem.
,

A época, [unckes abriu mão de
ser presidente já com a intenção
de disputar uma cadeira à

Assembléia Legislativa.
"Quem é político sabe que

eu cumpro acordos. Isso eu já
,

provei na legislatura passada.

GUARAMIRIM - O presiden
te do PMDB de Guaramirim,
Rodolfo Jahn Neto, criticou
ontem o apoio declarado pelo
ex-prefeito Salim Dequêch
(PFL) à pré-candidatura do
vereador por Guaramirim e

irmão do prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL), Maurício Peixer

(PSDB) a deputado estadual. A
I.

pré-candidatura do tucano, que
já foi filiado ao PMDB, foi
oficializada no sábado em
encontro realizado em

Tenho certeza que o PMDB vai

ser parceiro na minha

campanha, até porque eles

pensam em Guaramirim",
. . �

resumiu o pe ttsta, nao

descartando, no entanto, que o

PP deverá buscar apoio dele

para ter a maioria na Casa e

conseguir' eleger o presidente.
"Eu sou político e política é a

arte de negociar", admitiu.
Com relação às eleições, a

verdade é que algumas lide

ranças do PP de Guaramirim

poderão sim apoiar a can

didatura de Junckes a deputado
estadual. "Tem pessoas do PP

que vão ajudar na minha

campanha", revelou o petista,
,

mas sem citar nomes. Oficial-
mente, o partido não se decidiu
se vai mesmo lançar a pré
candidatura do vereador Luiz
Antônio Chiodini, se apoiará à

candidatura do vereador e

presidente do PP de Jaraguá do
Sul, Dieter [anssen, ou, ainda,
se trabalharão na campanha
irmão do prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL) e vereador por
Joinville, Maurício Peixer

(PSDB). O mais provável é que

s

respeitamos o que ela decide, e
vamos ser assim até o fim",
declarou o peemedebista.

Jahn também disse estranhar
a postura de Dequêch que, ao

, .

mesmo tempo em que apoia a

candidatura do tucano, também
declarou torcer pelo bom

desempenho do vereador
Evaldo João [unckes (PT), qúe
deve disputar uma vaga à

Assembléia Legislativa. O ex

prefeito acredita que o nome do

petista será consolidado com

sua participação nas eleições
deste ano, reforçando a tese de
candidatura própria do PT a

prefeito nas eleições de 2008,
rompendo, por conseqüência, a
aliança com PMDB, que deve

exigir cabeça de chapa. "Acho
que será difícil eles (PFL e PP)
conseguirem repetir a façanha
de obter o terceiro mandato
consecutivo na Prefeitura e

quem está mais preparado para
vencer este embate é o PMDB,
junto com o PSDB, com o PT e

quem mais quiser vir. Com
certeza teremos muito mais.

,
1 Ij

Duvidar sempre

Guaramirim. No município, o
PSDB é aliado do PMDB e faz

oposição ao PFL, com quem
estão coligados nas esferas
estadual e federal.

,

"E inadmissível membros
do PFL apoiarem um.candidato
a deputado do PSDB, que antes

era do PMDB, assim como

vereadores do PP apoiando urn

candidato do PSDB. Eles estão

prestando, na verdade, um

desserviço para o partido deles.
Estão brincando com coisa

séria. E o PMDB vai demonstrar

que fazermos parte da sigla,

1:1)
\Iv

Se por um lado a internet é uma

fonte de fácil acesso e rica em

informações, por outro a

veracidade do que é jogado na

rede deve ser questionada a

todo momento, Muitos dos
lntemautas tomam como

verdade tudo o que recebem
por e-mail ou quando
pesquisam determinado
assunto. E pior, retransmitem
estas informações, proliferando
mentiras e até reproduzindo
ideologias das quais não tem a

mínima idéia do que se trata.:

i Calo
I Mantida, a pré-candidatura
i. de Evaldo Junckes a
I deputado estadual, Dionei
Walter da Silva, terá que
suar ainda mais a camisa

I na campanha de reeleição,
,

I Dionei teve apoio
i confirmado oficialmente

i pelo diretório de Jaraguá do

, Sul no último sábado, junto.
! corn o do sindicalista

i Sebastião Camargo, este à
: Câmara Federal. Junckes foi
: reeleito vereador por
,

, Guaramirim em 2004 e foi o
,

: segundo mais votado. Aos

i poucos, vai solidificando seu

! nome para uma .possível
I disputa majoritária nas

!_eleições municipais de 2008.

Protesto
Cerca de 11 mil agricultores de
seis municípios catarinensés
saíram as ruas ontem para
protestar contra a crise no setor

produtivo. Cobram,
principalmente, solução para
as dívidas rurais e mais
recursos para custeio, No Vale
do Itapocu, onde se concentra a
"

produção de arroz e banana, a

situação não é diferente do
resto do Estado, As

reivindicações são

praticamente as mesmas, mas

os agricultores estão sofrendo
calados.

-

Novidade
o endereço eletrônico da

iCâmara de Vereadores de
i,cGuaramirim
I

: www.cmg.sc.gov.br dispõe
i agora de um novo serviço
1_ para os internautas. Entrou
i tem funcionamento esta
,

l_semana o link Rádio

I: - Câmara, pelo qual podem
. ;-ser acompanhados os
I

! "trabalhos do Legislativo,
i � com transmissão ao vivo
I _ das sessões, que são
- reprisadas durante o dia. A
1-' programação completa da

I � Rádio Câmara,' sob a
,

[. responsabilidade' da
, .

_ Assessoria de Imprensa,
._ deve ser divulgada nos

1 . próximos dias.
I
, .. �

I

Esperando ...
Continua sem resposta a

solicitação do vereador
Alcibaldo Germann, líder do PP
na Câmara de Vereadores de
Guaramirim, sobre concessão
de gratificação aos servidores
públicos pela Prefeitura, Como
os funcionários só terão
aumento salarial em julho, o

vereador quer o benefício seja
concedido extra folha de

pagamento, para não onerar

tanto os cofres públicos,

I rJ ,

:�
- .

I"
,

'II

Junckes: "Sempre cumprimeus acordos.lsso euproveina legislatura passada"

os pepistas fiquem divididos.
O presidente do PMDB de

Guaramir irn, Rodolfo J ahn
Neto, continua a reafirmar

apoio à pré-candidatura a

deputado estadual do presidente
da ,sigla em Jaraguá do Sul,
Carlos Chiodini. Da mesma

maneira, Jahn acredita que

I.,

Junckes vai manter a palavra na
J

eleição da Mesa Diretora. ''Até
, ;r

agora ele (junckes) provouque
,

é cumpridor de acordos e temos!
certeza que ele vai manter su� ,

palavra, até porque em política,
,

quem não cumpre acordo tell),
"

vida curta", declarou o peeme-
debista.

j
I

'i'
,

IOaIll,·'OOIiIf!liji "'l' :;:.�., wPco _.

Jahn: "Membros do PFL ePPestãoprestando um desserviço aos seus partidos"

chances que o PFI.:'� disparou.
[á o vereador Evaldo Junckes

agradeceu o apoio do pefelista a

súa pré-candidatura a deputado
estadual e pediu empenho do ex
prefeito, "um homem sábio,
conhecedor dos trâmites

políticos", na sua campanha,
"Até porque ele também é

guaramirense, e, como tal, sabe
dos benefícios que o município

•

e a região poderão ter se eu me

eleger deputado. Como Salim
.'

(Dequêch) gosta do município,
deve ter esse pensamento. Que
ele não faça só questão que eu'
me dê bem, como vote emmint',
apelou o petista.

I II'
I

'

,�
,,..

,

I

1-
1*
-

,
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EM ALERTA: INSCRiÇÕES JÁ ESTÃ ABERTAS

:,:; CARLOS BRAND'AO
,-

'1 .. Participantes terão
I; oportunidade de
L: ser colaborador
;i) da empresa

}ARAGUÁ DO SUL - A Weg
, e o Senai lançaram na tarde

li� de ontem, no auditório do
r

"� Sesi, o primeiro curso no

:'< segmento de metal-mecânica
:: para portadores de ne

l, cessidades especiais. O
ir, objetivo é inserir no mercado
,I de trabalho, mais es-

pecificamente, em uma das
I r unidades da Weg no Vale do
; Itapocu, portadores de

deficiências auditivas, visuais
, físicas. Segundo o gerente de

treinamento da empresa,
t. Alfredo Moretti, esta parceria
, vai oferecer aos portadores de
,I necessidades especiais, acesso

a uma carreira na Weg. "A
, partir da formação este grupo
J 'iniciará como colaborador na

empresa. Para isso, estamos
i analisando quais são os

•

setores onde poderemos
incluí-los", afirmou Alfredo.
O diretor do Senai, em Jaraguá
do Sui, Newton Salomon,
ressaltou a importância desta

•

parceria com a empresa para a

criação do curso. "Estamos

pesquisando a demanda por

qualificação de pessoas com

necessidades especiais na

região e acredito que teremos

novas turmas em breve",
destacou Newton.

A diretora da Aadav -

Associação de Assis tências
aos Deficientes Auditivos e

Visuais - Luiza Helena Rosa,
ressaltou a importância desta
iniciativa para a inclusão
social das pessoas corn

deficiência. O curso formará

operadores eletromecânicos,
• •

mas val proporcionar aos

participantes conhecimentos
,. ,.,

tecmcos em varias areas, que
vão de desenho técnico à

informática, passando por
matemática e eletricidade.
Poderão participar do curso

portadores de deficiências

físicas, visuais e auditivas.

•

,

\
\

, ,#

!b,lt?
,=

I@B l

Alfredo Moretti é gerente de treinamento da Weg e ressalta oportunidade

PARA SE INSCREVER
Inscrições de 16/05 a 30/06/06
Inicio do curso: 14/08/06 até
maio/200?
Horário: 14h às 1?h - 2a e 4a feira

Carga Horária: 195h
Critério de seleção: Entrevista
Pré-requisito: Ter no Mínimo
primeiro grau completo.

i Há dois anos, morreu Eugênio Victor Schõrnockel, um eterno exemplo
}ARAGUÁ DO SUL - Hoje é

D dia de lembrar, com saudade, de
:i um homem que fez parte da

,
assa história. Do jornal e de

l Jaraguá do Sul. Hoje é dia de

lembrar, com alegria, de um,
•

homem que transformou sua

existência num exemplo de
r ' vida para a atual e futuras

gerações. Hoje é dia de lembrar,
com dedicação, de um homem

ético, honesto, íntegro,
inteligente, mas, acima de tudo,
companheiro, fiel aos amigos e

•

aos princípios morais. Hoje é

dia de lembrar, com gratidão,
de Eugênio Victor Schmõckel,
que há dois anos nos deixou um

pouco mais solitários, mais

saudosos e mais pobres de

espírito, pois perdemos,
literalmente, um exemplo vivo
de como atravessar a barreira
do tempo, mantendo a energia,
disposição e capacidade
intelectual da juventude.

Neste dia, há dois anos,

"seu" Eugênio, como era

carinhosamente chamado,

,

.

,

,
,

,

,

,
..

•

morreu vítima de insuficiência

cardiorespira tória, deixando
nos um legado de experiência
inconteste. Apaixonado por
tudo que fazia, mas com uma

predileção pelo jornalismo,
Eugênio Victor Schmõckel, foi
um dos desbravadores inte

lectuais e culturais de Jaraguá
do Sul. Teve participação no

desenvolvimento sócio - eco

nômico da região. Contador,
formado pela Academia de
Comércio da Faculdade do

CESAR JUNKES

Schõmockel presidiu o jornal até o

falecimento emmaio de 2004 '

Paraná, ern 1942, Eugênio
também era administrador e

economista formado pela
Faculdade de Administração
e Finanças da Universidade
do Paraná, em 1947. Com es ta

'

bagagem educacional chegou
a Jaraguá do Sul onde, entre
'outras atividades, foi

professor no colégio São Luís

Marista, vereador e presidente
da Câmara, vice-prefeito e

prefeito em exercício,
professor e un1 dos
fundadores da Ferj (atual
Unerj), patrono do Arquivo
Histórico Municipal e

diretor-presidente do jornal
O Correio do Povo, cargo que

ocupou até o dia de seu

falecimento, em 17 de maio

de 2004.

•

,-,,"'_ ._- ",.-,,- ------ -- --- ------- -- -- ----------- . __ _._ " , _ _

,

Um pescador de História'
e Memórias de Jar,aguá
Ao completar dois anos da morte do Sr Eugênio Victor Schmôckel,
há necessidade de contabilizarmos as contribuições deste exímio

pesquisador, historiador, jornalista, dentre outras atribuições
profissionais, que assumiu quando chegou em Jaraguá do Sul, no
de 1957.
A exemplo de Emílio da Silva, tornou-se célebre pesquisador, oficio
que aprendeu com a Sra Brunilde Mahnke Schmôckel, esposa e

companheira, oriunda de uma família muito relacionada com a

sociedade jaraguaense, desde os primórdios da colonização de

Jaraguá.
O Sr Schrnôckel ao longo dos anos, passou a conviver com
trabalhadores, profissionais liberais, políticos, empresários, dentre
outros. Através da experiência do ato de conviver com o próximo e

por possuir o dom de ouvi-los, acumulou um patrimônio invejável
de saberes, que renderam a produção de diversas obras literárias,
como: Um Baiano na História de Jaraguá do Sul, Memória
Jaraguaense- anauê, Artur Muller - no centenário de seu

nascimento, Emílio Carlos Jourdan - no seu centenário de

falecimento, o Retrato, dentre outras obras, que foram frutos do seu

talento investigativo.
Ao falecer em 17 de maio de 2004, deixou uma lacuna na história
desta cidade. Os leitores mais apurados do Jornal Correio do Povo,
veiculo de comunicação, de controle da família Schmückel, desde
1958, sentiram com pesar, o desaparecimento do criador da Coluna
Reminiscência, que por longas décadas ilustrou as páginas deste

[orna! Eram histórias ricas, que evidenciavam a trajetória do

frabalhador do campo, indústria e comércio. Histórias essas que
revelavam como nasceu a mais próspera cidade do Vale do

ltapocu. .

lembrar da trajetória de vida profissional do Sr Schmõckeí, é
resgatar a história de Jaraguá do Sul, cuja cidade o acolheu, e, ele
retribuiu com trabalho sério e abnegado, dando à cidade, o título de

geradora de trabalho, riqueza e qualidade de vida. Elementos
narrados com maturidade, visão ampla de Mundo, Sociedade e

Cultura, por alguém que tornou-se um dos atores social e político
muito admirável e presente, na memória do jornalismo catarinense
e na história desta cidade.

Ademir Pfiffer, Morador de Jaraguá do Sul e professor de História

"

• C·ORREIO ECONOMICO

,

Prejuízos na agricultura
o setor agrícola catarinense registrou um prejuízo de R$ 1 ,5 bilhão
nos últimos três anos e, apenas em 2006, cerca de US$ 200 milhões,
afirmaram o governador em exercício Eduardo Moreira e o secretário
da Agricultura, Felipe da luz, na 2a mesa redonda Agricultura e

Pecuária no Brasil, no Congresso Nacional, ontem. De acordo com ,
'

o governador em exercício, foi demonstrado ser possível solqconar )

a crise na agricultura brasileira, bastando apenas "a boa vontade do ;

Governo Federal". Entre as medidas necessárias, Eduardo Moreira
,

defendeu a revisão das taxas de juros, da política cambial e dos
I

preços dos insumos.Na opinião de Felipe da luz, um dos maiores

problemas brasileiros é o dólar sobrevalorizado. Para ele, o patamar
ideal da moeda norte-americana seria em torno de R$ 3,00. A moeda
norte-americana sofreu uma desvalorização em torno de 45% nos

últimos dois anos.
,
,

,

Homenagens
Seis empresários catannenses serão

homenageados na sexta-feira da próxima
semana (dia 26) na Federação das
lndúsírias, por relevantes contribuições à
economia do Estado. José Ferreira de

Macedo,da Macedo Agroindustrial, de
São José, receberá a comenda da
Ordem do Mérito Nacional, concedida
pela Confederação Nacional da lndúsma
(CNI), após recomendação do presidente
da Fiesc, Alcantaro Corrêa. Já a Ordem
do �rito Industrial será outorgada a

cinco outros empresaríos. São eles Ingo
Doubrawa, da Docol Metais

Santários.de Joinville; Jorge Zanatta, do

Grupo Ernpresarlal Jorge Zanatta, de
Criciúma; Mário Lanznaster, da
Cooperativa Regional Alfa (Cooperalfa),
de Chapecó; Ricardo Pickler Ritter von

Tennenberg, da empresa Francisco

Lindner, de Joaçaba; e Ronaldo

Baumgarten, da Baumgarten Gráfica, de
Blumenau, falecido em fevereiro.

Malha Fina
Segundo dados
preliminares da Receita
Federal, 1,136 milhão de
conmbubtes já caíram na

malha fina do Imposto de
Renda Pessoa Física com

85% das declarações
processadas. Ao todo, 22
milhões prestaram contas
ao órgão até o dia 28 de
abríl.No ano passado, 900
mil caíram nas garras do
Leão, o que representa um

aumento de 20,7% no

comparativo. Em 2004, a
quantidade tinha sido
ainda menor (495
mil).Das declarações
processadas até agora, o
maior motivo de retenção
foi a omissão de
rendimentos, registrado
em 573 mil dos casos.

,

I ,
I
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• INDICADORES ECONOMICOS

•

EURODOLAR (EUA) COMPRA VENOA

COMERCIAL 2,134 2,136 COMPRA VENDA

PARALELO 2,183 2,300 " 2,750 2,752
PESO (Argentina)

TURISMO 2,087 2,227 "
I 0,703 0,712

o Sine de Jaraguá do Sul funciona na Rua Getúlio Vargas,
.

577, Centro. Telefones 3370-7896 ou 3370-7360.
Veja abaixo as vagas oferecidas para esta semana:

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

.

• BalSAS DE VALORES . ,

.
','.

. .• POUPANÇA
•

PONTOS OSCILAÇAO
" BOVESPA 39.416 0,37"/0
Ie DOW JONES (N. York) 11.419 0080/0

" MERVAL (B. Aires) 1.744 0440/0

" NIKKEI (Tokio) 17.190 0,580/0

0,6425

R$ 863,55

• EMPREGOS
\

Vendedor externo e interno Mais de 18 anos Com ex eriência
Operador jacar tear eletrônico , 18 a 35 anos Com experiência

Auxiliar de ""'ro=du=ão'---- --+-M=a=is,_,d",_e_,_,18"",a=no=s_+-=Se=m!-"e=x=er=iê=nc=ia _

Soldadorti Mais de 25 anos Com ex eriência
Serralheiro Mais de 20 anos Com ex eriêncla
Car a e descar a Mais de 20 anos Com ex eriência
Tecelão Mais de 20 anos Com ex eriência
Auxiliar de padeiro Mais de 20 anos Com experiência e referência
Tele marketin Ivendedor externo Mais de 20 anos Com ex eríêncía
Vistoriador ara se uro automovel Mais de 20 anos Com ex eriêncla
Eletricista Industrial e comercial Mais de 20 anos Com ex eriência
Tintureiro e auxiliar de tintureiro Mais de 20 anos Com ex eriência
Atendente de lanchonete noturno Sem ex eriência
Enfestador/talhador Mais de 20 anos Com ex eriência
Seri rafista Mais de 20 anos Com ex eriência
Prencista 35 a 40 anos Sem ex eriência
Aplicador de adesivos Mais de 18 anos Com experiência,

VAGAS FEMININAS "

. .IDADE' s , ,'" EXPERIÊNCIA
Vendedora interna Mais de 18 anos Com ex eriência
Costureira Mais de 20 anos Com ex eriência leans
Doméstica Mais de 25 anos Com referência
Operadora maquina de bordar Mais de 20 anos Com experiência
Tele marketing I vendedor externo Mais de 20 anos Com experiência
Zeladora Mais de 20 anos Morar róx Três Rios do Sul
Supervisora atendente 25 a 35 anos Com habilita ão

,

I
I

I
I
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REALIZAÇAO: APOIO:
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Secretaria da Educação
, , ,

PEC: INCENTIVO AO ESPORTE É REALIDADE
, . 0 •••••
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Escola Alberto Bauer: projetos voluntários e inclusão social para potencializar aptidões
..... ,."

A Escola
,

Alberto Bauer
atende 530
alunos do

jardim ao

nono ano do
Ensino

,
•
"

,
•

Fundamental.
,

Os projetos
i
"

I

desenvolvidos j

incentivam o
t
e

Idesenvolvime
nto humano t

•

"
, '

eo

aprendizado
dos

estudantes
além da grade ,

, ,
!

curricular, 1

&&
%_'

'".
.

&&
"taW

\

realização de atividades esportivas extra-classe no espaço da
.. escola com o apoio do PEC (Programa Esporte e Cidadania),
gerenciado pela FME (Fundação Municipal de Esportes), como
futebol, handebol, futsal, capoeira. tênis de mesa, xadrez, vôlei e

basquete. A escola também sede as dependências para os

encontros de dois clubes de mães (um durante o período
,matutino e outro no vespertino) e à noite para o ensino médio

estadual. Outro programa é o '/,,\Iunos Monitores", quando
estudantes vem fora do período de aulas para prestar auxílio.

,

voluntário para professores na biblioteca e �o ambiente

tecnológico.
A escola atende 570 alunos do jardim ao nono ano do Ensino

Fundamental, distribuídos em 23 turmas e divididas em nos

[aragua do Sul "A educação é um aprendizado
permanente. O aluno precisa entender que a

educação é para a vida toda e não termina com uma

etapa". As palavras da diretora Graciosa Otília Fock,
da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alberto

8auer, ensinam que a educação. deve estar

comprometida com/o desenvolvimento humano e

que o aprendizado do aluno deve ir além da grade.
curricular.
Foi seguindo essa visão que surgiu a Escola Alberto

• •• • •••••••• •••• 0.0 •••••

Bauer, na Rua Guanabara, Bairro Czerniewicz.
Fundada em 25 de outubro de 1977, a construção

..

começou com duas salas de aula, sala de
.

professores, biblioteca, cozinha e banheiros. Em
. 198 I, ela foi ampliada e, em 1983, aconteceu a

criação e instalação do pré-escolar, que recebeu o

nome de "Jardim de InfânciaGirassol';.·
O patrono da escola é pai do ex-prefeito de Jaraguá

. ...

do Sul Victor Bauer, que exerceu duas gestões: de
1966 a 1970 e de 1977 a I 983. Alberto Bauer

l.&
..

tornos matutino e vespertino. São 45 funcionários no total: 25
....

professores, dois professores auxiliares, uma administradora,
uma supervisora, dois orientadores educacionais, três
merendeiras, uma bibliotecária, duas bolsistas, duas secretárias

0_
..

e cinco serventes .

-,.

nasceu em 12 de junho de 1906, na cidade de Luís
Alves. Filho de Carlos. Bauer e Maria Hinnsching
Bauer, Alberto Bauer aprendeu o ofício de padeiro
em Blumériáu e depois, instalou uma panificadora
em Massaranduba. Casou-se em 1927, com Elfrida
Knuth Bauer e teve cinco filhos. Em 1942, já
residindo em [aragua do Sul, iniciou a torrefação e

moagemde café, junto ao ramo da padaria; ern

1947, desfazendo-se da padaria, deu ao café a

marca"Bauer". Em I 95 I , a esposa Elfrida faleceu e

ele casou-se com a viúva Paula Riegel Zilsdbrf, em
1953.
Entre os projetos desenvolvidos pela escola está a

.�:
., ;
,$
':1,

! Os estudantes são distribuídos em 23 turmas e divididos em dois
, .

:1,. turnos. A Escola Alberto Bauer tem 14 salas de aula

\
-.

,

>�'�,""'R·: .� <

O
"
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A diretora ressalta a importância do plantão pedfj'
gógico. das aulas de reforço e do bate-papo de uma
psicóloga com os pais para possibilitar todas as formQ
de aprendizado. No plantão pedagógico, um pr�
fessor fica disponível para atender os pais individual
mente, com agendamento e fora do horário de aula.

Sempre que- necessário, os professores tarnbéq
realizam aulas de reforço. Periodicamente també�
são agendados encontros de pais com uma psicólog�
As turmas são pré-definidas para que a profissiof\9!
converse sobre educação com os pais de alunos tJi
mesma faixa-etária, sempre no período da noite. 'J;

r,
V,
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"
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t
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A diretora Graciosa Otília Fock destaca a importância r;1
dos projetos extra-classe para desenvolver as aptidóes/

.. I
,

. '" x,""���::;, .
"

Ginásio e quadra de esporte coberta permite que
alunos realizem diversas atividades esportivas•

,

,
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j DIVISA0 ESPECIAL: PARTINDO PARA CIMA
lO '.

\
-,

Jt JULIMAR PIVATTO
-.

� .. Na defesa, o tricolor
t ferá as estréias do

Q 'goleiro Vacaria e de
� André Freitas
II· il
a. i }ARAGUÁ DO SUL - O
IJ\ Juventus vem com um esquema
� ofensivo para enfrentar oMarcílio
� Dias hoje, às 20WO, no Estádio
e! JÓão Marcatto, O técnico Alaor
� P8Jácios desistiu do esquema com

três zagueiros e colocou três

atacantes no time titular:
Ronaldo, Sabiá e Marcelo Buda.
Na defesa, o time também terá

novidades. Com a ausência de

Tiago, suspenso, o zagueiroAndré
Freitas, que chegou aqui no
começo do ano, fará sua estréia
com a camisa do Moleque
Travesso. No gol, o titular será

Marcelo Vacaria, que veio do

Joinville e substituirá Adilson,
que estámachucado.

"Teoricamente o esquema é

ofensivo, mas não vamos esquecer
da marcação. Já conversamos e

marcaremos homem a homem",
disse o treinador. Para ele, o jogo é

de fundamental importância.
"Podemos tanto fugir do
rebaixamento comomanter acesa

iG
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}ARAGUÁ DO SUL - Com as

�três vitórias no fim de semana,
�

a equipe Raumak/Wifer/O
Boticário/FME lidera o
..

,

Campeonato Estadual de Futsal
'Sub-15 -, As jaraguaenses
'Venceram São Bento do Sul por
'{lx2, Luís Alves por 4x1 e

'Balneário Camboriú (time da
'casa) por 3x 1. Com os

'resultados, elas repetem o feito
-da equipe sub-I 7, que também
,,� líder. A próxima etapa

,

'acontecerá nos dias 9 e 10 de
'Junho em [araguá do Sul.
, Já no masculino, a equipe
Malwee/Cej/FME não teve a

mesma sorte. Jogando em

:J?inville, a equipe venceu a

I

',' }ARAGUÁ DO SUL - A CBFS

�',(Confederação Brasileira de

:;Putsal) divulgou ontem uma nota

� oficial informando que o craque
:.Palcão pegou mais dois jogos de
: suspensão por causa da expulsão
, no jogo contra o São Paulo. Além

QUARTA-FEIRA, 17 de maio de 2006 I 7

• LINHA DE FUNDO

FALTAM 23 DIAS PARA A COPA

Vice-artilheiro
No último fim de semana, a equipe ADHJ/FME de Handebol Juvenil
Masculino disputou a fase zona sul do Campeonato Brasileiro de Clube. O
destaque da equipe foi o armador-direito Jefferson Maestri, vice-artilheiro

•

da competição com 31 gols. E a primeira vez que uma equipe jaraguaense
participa de um Brasileiro e terminou em quinto lugar. O evento serviu de

preparação para a disputa dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina.

•

Carvio Gelo

Cervejas Vinhos

� chance da classificação para a

semifinal". O time que deve entrar

jogando éMarceloVacaria; Pereira,
André Freitas, Oliveira e

Matarazzo; Alex Albert, Rafael e
Paulo Rossi; Ronaldo, Sabiá e

Marcelo Buda.
Palácios aproveitou para

elogiar o estreante André Freitas.
"Eu confio nele, acho que vai ser

um grande jogador. Ele émoderno,
alto e inteligente e sei que vai

aproveitar esta chance",
comentou. O técnico também
deixou'o recado para os atacantes:
"Vamos marcar a saída de bola,
procurar dar o mínimo espaço
possível". A arbitragem da partída
ficará a cargo de Mauro de Lima,
auxiliado por Jonas Estevão da
Silva e Luiz Antonio Arigoni,
todos de Caçador.

. OMarcílio Dias vem com dois

desfalques para o jogo de hoje. Os
volantes Baiano e Basílio levaram

. o terceiro amarelo na última,
,

rodada e não enfrentam o

juventus.

• JOGOS DE HOJE

15h30 Próspera x Brusque
20h30 Lages x Atlético
20h30 Chapecoense x Criciúma
20h30 Joinville x Guarani
20h30 Cidade Azul x Metroooirrano
20h30 Juventus x Marcílio Dias

,

Tuper/São Bento do Sul por
6x5 e perdeu para Caçador
por 3x1 e para a AABB/
Joinville por 6x 1. Com os

resultados, os jaraguaenses
ocupam o segundo lugar na

chave e agora esperam a

definição da Federação
Catarinense de Futsal para
saber os próximos jogos.

No próximo fim de semana,

no Ginásio Ivan Rodrigues, em
[oinville, a equipe masculina da

Malwee/Cej/FME Sub-17
participa do turno da segunda
fase. Na sexta-feira eles
enfrentam o Clube Doze e, no

sábado, Orleans e Jec. Também
em [oinville, mas no Ginásio da

de já ter cumprido uma partida
contra o Minas, o melhor do
mundo não poderá atuar contra

Chapecó e contra o JohnDeere.
O clube não tem como recorrer

da decisão. Falcão foi punido por
dar um soco no jogador paulista

Equipe de futsal feminino lidera o Estadual Sub-15

,

Facão pega mais dois jogos de suspensão na Liga Nacional

,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Em sexto
o piloto jaraguaense Kreis Jr. terminou a segunda etapa da Copa Clio em

sexto lugar. Com este resultado, ele já figura entre os dez melhores da

competição. Foi uma prova de recuperação, pois largou em oitavo e, logo
após a largada, caiu quatro posições. A partir de então, foi para cima e

conseguiu terminarem sexto. Agora ele se prepara para a próxima corrida,
no dia 3 de julho em Brasília. Kreis Jr. corre com apoio de Dipil, Similar,
Romaço, Cosmos Turismo, Officer, Microsoft, Studio FM, Raumak

Máquinas e Camozzi do Brasil.

•

COPA DO MUNDO,

GoleiroMarcelo Vacariasubstituio lesionadoAdilsonnogoldoMoleque Travesso

Benhur SperoHo, coordenador do vôlei
masculino de Jaraguá do Sul.
Favorito - Além do Brasil, acho que Portugal é
favorito, pois o Felipão é fera. A Alemanha, por
jogar em casa, também pode ganhar o tttuio.
Surpre�a - O Japão tem fetto grandes jogos. É
um time que corre mu�o, tem um bom preparo
físico e, se passar da primeira fase, vai
incomodar bastante.

Decepção - A Alemanha também pode
decepcionar. Não sei se eles suportam a pressão de jogar em casa.

9

Airton Schiochet, Ito, coordenador do
basquete jaraguaense.
Favorito - Não tem como não apontar o
Brasil. Mas como eu acompanho Copas do
Mundo desde 1974, desde lá até hoje a

seleção favorita não ganhou o título. A .

pressão para vencer pode complicar.
Surpresa - Eu torço para que a Holanda
conquiste seu primeiro título. Faz tempo
que eles merecem.

Decepção - Tomara que seja a Argentina
(risos). Quero que eles venham embora mais cedo.
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• CLASSIFICAÇÃO
Poso Times P J V E D GP GC SG
1° Criciúma 24 8 8 O O 20 6 14 .

2° Chanecoense 16 8 4 4 O 13 9 4
3° Joinville 15 8 4 3 1 19 9 10
4° Guarani

.

12 8 4 O 4 10 16 -6
5° Prósoera 1 1 8 3 2 3 14 14 O
6° Marcílio Dias 1 1 8 3 2 3 15 16 -1
7° Metronolitano 9 8 2 3 3 14 10 4
8° Juventus 9 8 2 3 3 15 16 -1
9° Atlético 8 8 2 2 4 9 14 -5
10° Laaes 6 8 1 3 4 8 17 -9
11° Brusque 5 8 1 2 5 10 13 -3

,

12° Cidade Azul 5 8 1 2 5 14 21 -7
,

,�

I

DIVULGAÇÁü

, ,

•

Meninas de Jaraguá do Sul venceram as três partidas

AABB, a equipe Aurora/Cej/
FME joga pelo turno da

primeira fase do Estadual Sub-

,

11. Os jogos serão contra

Floresta/Pomerode, Positivo/
[oinville e AABBlJoinville.

depois do término da partida na
última quinta-feira.

.

A Malwee já tinha sido
advertida em nota sobre o ponto
--

de internet no Ginásio do Sesi e,
ontem, foi sobre a colocação de
um aparelho de fax. Segundo o

supervisor técnico Kléber Rangel,
.

o fax já está funcionando. "Já a

internet a gente está dependendo
da Brasil Telecom. O pedido foi
protocolado, mas ainda não

fomos informados de quando será

instalado", disse Rangel.

Realização: Apoio:
'", ,
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Refrigeraates
Temos suco de

uva para quentão!
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MÚSICA: HUMANIZANDO O DIA-A-DIA DOS HOSPITAIS
"

II OCORRENCIAS POLICIAIS
• • • Roubo de veículo

•

Roubo no Mercado Tessont Bairro Avai em Guaramirim na tarde
de segunda-feira. Um homem de aproximadamente 25 anos,
portando uma arma, rendeu um vendedor pegou o seu veículo
Renault Scenic, cor verde placa AKU-7455 de São Francisco do
Sul e fugiu. A polícia organizou um cerco na tentativa de deter o

ladrão, mas até a tarde de ontem não haviam localizado. O
proprietário do veículo informou que no interior do mesmo estava
um notebook e aproximadamente 15 mil reais em cheques.

• •

FOTOS PIERO RAGAZZI DE FREITASDAIANE ZANGHELINI

� Cantor Enéas Raasch
iniciou apresentações
no dia que O Correio
do Povo fez 87 anos

Corpo encontrado
Moradores do Bairro São Defende,
em Criciúma, encontraram às 7h de

segunda-feira, o corpo de J.S., 34
anos, em um matagal. Ele

apresentava um corte profundo no

pescoço, além de escoriações e

contusões na cabeça. Para a Polícia
Civil, a hipótese mais provável é de
que o homicídio tenha sido motivado
por um acerto de contas, pois J.S.

I

tinha antecedente criminal por furto
e envolvimento com tráfico de
drogas.

Acidente
Acidente entre carro e

moto na BR 280, Bairro
•

Agua Verde, em frente
ao Posto Marcolla, na

noite de segunda-feira,
deixou um homem de
25 anos ferido, com
inchaço e dores no pé
direito, sendo levado ao

Hospital São José.

I
•

-

}ARAGUÁ DO SUL - Para as

paredes brancas, cor. Para os

anjos vestidos de branco,
alegria. Para os pacientes.os que
sabem e os que não sabem

quando voltam para casa,

serenidade. Levar música aos

hospitais da região foi a forma

que o cantor e compositor
Enéas Raasch encontrou para
disseminar a cultura e, ao

mesmo tempo, transmitir paz e

otimismo a pacientes, médicos
e enfermeiros.

Utilizando como ferramen
ta a firmeza na voz e o domínio
das cordas de violão, Enéias
Raasch iniciou um projeto
social na semana passada, com
o apoio do jornal O Correio do
Povo. Aproveitando a

comemoração dos 87 anos da

empresa (completados na

quarta-feira passada, 10) e a

proximidade do Dia das Mães

(festejado no último domingo,
14), o cantor se apresentou no

•

Hospital Jaraguá e São José
(também na quarta-feira, 10),
em Jaraguá do Sul, e no Hospital
Santo Antônio,' em

Guaramirim (na manhã de

quinta-feira, 11)
Em meio à alegria dos

nascimentos na maternidade e

à correria dos casos de urgência.;
as notas musicais surgiram
tranqüilas, mostrando que a

cultura não escolhe hora nem

-

•

Detidos
Uma tentativa de
assalto em frente ao

Shopping Itaguaçu, em

Florianópolis, acabou
na prisão de dois
rapazes por volta das
14h de ontem. A.A.J de
20 anos, e T.S. de 19
anos foram detidos em

flagrante. A dupla,
armada com revólveres
calibre 38, tentou levar
dois malotes de um

funcionário da loja
Carioca Calçados,
situada no shopping. Na

hora, uma viatura da
Polícia Militar passava
no local e conseguiu
evitar que mais de R$
100 mil - entre dinheiro
e cheque - fossem
levados.

,

Obito
A adolescente K.B., de 17 anos,
morreu no início da noite de domingo'
em um acidente no perímetro urbano
de Rio do Sul. Ela estava na garupa
da motocicleta Honda/Strada de
placa MBA 5542, de Santa Catarina,
conduzida por R.L., de 18 anos. O
condutor da moto perdeu o controle
do veículo, bateu contra uma placa
de sinalização e em seguida contra
um barranco. O rapaz não tem
carteira de habilitação.

Música levou alegria para internos e funcionários dos hospitais com apoio do jornal O Correio do Povo

comenta Enéias, ressaltando
que a cultura não deve ser

encarada como um privilégio
das élasses mais altas. No

Hospital e Maternidade Jaraguá,
ele contou com a presença do
amigo e professor de música

-

Darlon Mateus de Souza. "E
uma iniciativa muito

gratificante, pois você percebe
que a sua aptidão pode fazer as

pessoas mais felizes", destaca. A ()

partir de junho, Enéias Raasch

'planeja se apresentar nos

hospitais da região, UmB vez por

,

posições pessoais". Na visão de
Alves, também está sendo
estudada a possibilidade de o

projeto social estender-se às

empresas da região, através da

realização de apresentações
musicais durante os horários de

refeição dos funcionários.
Quern quiser entrar em

contato COIn Enéas Raasch, o

telefone é: 9914-4743.

rotina", afirma, completando
que O Correio do Povo têm

uma ligação muito forte com a

família Raasch pelo fato de o pai
de Enéias, o saudoso jornalista
Milton Raasch, ter trabalhado
no jornal durante muitos anos.

"Milton Raasch sempre teve

uma preocupaçãomuito grande
com o meio em que ele vivia e

ele traduzia isso em gestos e

Atropelado
o rapaz J.PO. de 25 anos foi
atro.pelado na noite de segunda-feira
por um carro na Rua Joaquim
Francisco de Paula, Bairro Chico de
Paula. Ele foi levado ao Hospital pelo
SAMU.

,

H()je e amanhãA

meso

Para o diretor do jornal O
Correio do Povo, Francisco
Alves, o projeto é também Ulna

forma de valorizar a cultura

jaraguaense e uma forma de'o

• •

JARAGUA DO SUL - RUA EMILIO C. JOURDAN
•

SALA FILME/HORARIO GÊNERO
•

Missão Impossível3 "

14hOO -16h30 -19hOO - 21 h301 Ação
. . �

artista expressar sua visao em

relação ao meio que ele vive. "Já \

fui enfermeiro no Hospital São
José e sei quanto é estressante o

dia-dia em um hospital, e a

música aj uda a atenuar essa Enéas Raasch querampliarprojeto que teve ótima receptividade

Selvagem
15hOO

-

lugar. "E uma forma de
humanizar o ambiente do

hospital e amenizar a tensão dos

funcionários, já que muitas

.vidas dependem deles",

Desenho
•

2
Armações do Amor
17hOO -19h15 - 21h10·

Comédia

Ação!
Ficçao

Ultravioleta
14h30 -16h15 -18hOO -19h45 - 21h30

3

,

Ujam define ações contra reajuste de passagens autorizado pelo prefeito Servidores decidem hoje se

aceitam proposta de reajusteARQUIVO O CORREIO/CESAR JUNKES
- , "" . , .}ARAGUÁ DO SUL - As

lideranças, comunitárias de

Jaraguá do Sul programam
para hoje, às 19h, uma reunião
com o objetivo de definir as

próximas ações ern relação ao

reajuste de 8% nas passagens
do transpor te coletivo,
viabilizado há pouco mais de
uma semana. Os membros da

Ujarn (União Jaraguaense das

Associações de Moradores)
indicam a possibilidade de
boicote à Viação Canarinho.

De acordo com Justino da.
Luz, presidente da União, os

.Iíderes comunitários nunca

foram a favor do aumento.

Desde a mudança nos valores
das tar ifas

. eles tentam

agendar uma audiência COIn o

prefeito municipal Moacir
Bertoldi. Mas, o que parecia
certo e marcado para ocorrer

na última sexta-feira, 13, ou
na segunda-feira,· IS, não

aconteceu.

Justino explica que a

viagem de Bertoldi a Brasília/
DF, iniciada no final da
semana passada, impediu que
a reunião acontecesse. O foco
da reclamação está no

,

suposto não recebimento do

pedido para a audiência. O

presidente da Ujam diz que a

solicitação foi protocolada e,

em seguida, encaminhada ao

procurador geral da Prefeitu
ra, Jurandyr Bertoldi. "Mas,
para nossa triste surpresa ele
disse que não tinha recebido

nada", reclama.
Com o intuito de discutir

as atitudes da administração
municipal, as lideranças das

. associações de moradores se

r e ún em hoje na sede do
Sindicato dos Trabalhadores
das Indústrias de Alirnen-

•

tação, na Rua José Emmen-

doerfer, Bairro Nova Brasília.
-

E provável que deste ell-

contro saia a definição
quanto à "carona solidária".
A idéia é boicotar a Ca
narinho durante um dia

inteiro, ainda sem data
definida. "Quem tiver carro

e passar por um ponto de
ônibus, dará carona a Ulna,

duas, três pessoas", finaliza
Justino da Luz. (KE)

Mas, "continuamos achando
que Bertoldi não está

cumprindo suas promessas",
enfatizá.

No ano passado, os

servidores receberam 5% de
reajuste e a indicação de que eUl

2006 esta porcentagem seria

maior. A alegação era o

orçamento reduzido deixado
pela administração anterior

para aquele período.
N a tarde de ontem, 16,

representantes do Sinsep
convidaram os sindicalizados a

participar da reunião de hoje, A
assembléia começa às 1 7h30, na
auditório do Sindicato do

Vestuário, centro de Jaraguá. (Kfl •

}ARAGUÁ DO SUL - Os
servidores públicos municipais
de Jaraguá do Sul marcaram

. -

para o final da tarde hoje, 17,
mais uma assembléia que deve
definir se rejeitam ou não a

segunda proposta de auinento
salarial oferecida pelo prefeito
Moacir Bertoldi. A oferta de
6% de reajuste nos salários e

de R$ 1 no vale-alimentação
ainda não é considerada
suficiente peleis funcionários.

Segundo Idinei Petry,
presidente do Sindicato dos
Servidores Públicos jara
guaenses (Sinsep), a sugestão
da Prefeitura "não chega a ser

•

Justino da Luz coordena ações
contra reajuste de cerca de 8% . . , . '.. "

lrrlsorla como a prImeIra .
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II NOVELAS
� GLOBO - 18H

Sinhá Moça
(Devido às constantes mudanças na

edição dos capítulos da novela "Sinhá
Moça", visando a audiência, o resumo dos

capítulos desta semana poderá conter
cenas que foram divulgadas na semana

passada mas que não foram exibidas e

que agora estão previstas para irem ao ar

na próxima semana)

o Barão deixa claro para Virgínia que ela

pode já ter conhecido seu filho, mas não o

reconheceu. Rodolfo conta para Fontes que
o Capitão prendeu Mário, Renato, Vila,
Everaldo e Nogueira e diz que ele está
abusando de seu poder. O Barão não tem

coragem de mandar castigar Bastião e diz

para Bruno soltá-lo. O Barão vê Dimas Aa

senzala e tripudia dele. Fontes finge ter uma
petição do juiz e destitui o Capitão do cargo
de delegado. Ricardo manda Justo falar
com os escravos alforriados por Everaldo e

Coutinho para saber se querem trabalhar
em sua fazenda. Cândida deixa claro para o

Barão que está muito decepcionada com

ele. O Barão pede que Cândida não o

abandone, pois ainda a ama e que o único
erro dela foi não ter lhe dado um filho
homem.

-

� GLOBO -19H

Cobras e Lagartos
Henriqueta afirma para Estevão que apenas
quis conhecer Bel. Bel decide marcar um

jantar com as duas famílias. Estevão
manda Henriqueta nunca mais procurar Bel.
Duda revela a Silvana que Pereira está muito
doente. Leticia visita Bel e confessa que está
gostando de um rapaz. Pereira se desculpa

l por não ter contado sobre sua doença a
, Silvana e afirma que vai deixá-Ia em paz.

Duda fica arrasado ao ver no jornal a notícia
do casamento de Bel e Estevão. Silvana
aconselha Duda a esquecer Bel. Tomás
marca um jantar com Ellen em um

restaurante e vai com JÚlia, para humilhá-Ia.
Bel fala para Estevão que acha que
Henriqueta queria dizer alguma coisa,
deixando-o apavorado. Letícia e Duda se

beijam.

� GLOBO - 21H

Belíssima
Bia depõe que resolveu por impulso viajar
sem avisar ninguém, pois estava com

muitos problemas familiares e precisava
relaxar num local isolado. Karen sugere que
Rebeca mande o vídeo para Mônica. Júlia

liga para Alberto para conferir o número da
placa e do chassis que Bia teria usado no dia
do acidente e entrega aos investigadores.
Bia liga para alguém e diz que se saiu bem
em seu depoimento para a policia. Pascoal
se irrita quando Cyro diz que ele pode ser

modelo. O investigador confirma que o

carro é o mesmo que saiu da Belíssima.
Vitória tem certeza de que Bia é a

responsável por todos os atentados que
sofreu. Giovana se arrepende de ter sido
grosseira com Cyro. Giovana pede
desculpas a Cyro. Vitória procura Bia.

•

> SST - 18!130

Rebelde
Josy diz a Pilar, Raquel e Michele que
Roberta vai rifar sua moto para conseguir
fundos para sua campanha e pede a elas
que não comentem nada. Lupita diz a Josy
que Diego está liderando as pesquisas e

isso, com certeza, é por causa de Miguel e
pela fofoca que fizeram de Roberta. Gastão
diz a Mia que para ele o mais importante é
seu bem estar e tanta beijá-Ia. Mia o

empurra, diz que o admira mas pede a ele
que não misture as coisas pois está
cansado de saber que ama Miguel. Diego
fica sabendo da rifa que Roberta está
fazendo e comemora antecipadamente a

vitória pois as rifas estão proibidas e com

essa atitude Roberta está liquidada.

� RECOI�D - 19h 15

Prova de Amor
Daniel não acredita que no mesmo dia que
teve a liberdade, Lapa fugiu. Clarice fica
com medo. Daniel diz que ainda tem 40
milhões de reais e que vai usar o dinheiro
para defender a família e prender Lapa.
Lopofaz seus planos com Barroso. Lapa diz
que precisa de um ótimo disfarce. Lapa liga
para Murilo e diz que não está mais sem

dinheiro, porque recebeu a herança de sua

mãe. Murilo combina de se encontrar com
Lapa. Lapa diz para Murilo que vai acertar
as contas com Gerião. Pati está assustada
com a fuga de Lapa. Rafa diz que já pediu
reforço da segurança do hospital.

� RECORD - 21 h

A Escrava Isaura
Não há exibição.

•
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��AO CONTRARIO
-

, ��IRRELEVANTE
Vencedora da categoria
melhor atriz no 80 Prêmio

Contigo, realizado na noite
do dia 15 de maio no Rio,
Cléo Pires contou ao site O
Fuxico que embora

.

estivesse feliz, não muda
ria muita coisa em sua

vida. "O prêmio é muito
bom, não vou ser hipó
crita. Mas não é incentivo,
não me acrescenta nada.
Desde o momento em que
decidi ser atriz, sabia que
era isso e pronto, com a

mesma determinação", diz
Cléo.

•

Do lado oposto da lista da

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Baile
No sábado, 20 de maio, a Sociedade Recreativa

Desportiva Rio da Luz lI/Salão Centenário, de
Jaraguá do Sul, promove Baile de Rei e Rainha.
A concentração dos sócios e simpatizantes está
marcada para às 13h30min na sede social e a

saída em busca das majestades do tiro, Sr.
Aldoir Oldenburg e Sra. Joseane Oldenburg, às
14h30min. O baile será animado pela Banda
Danúbio Azul, do Rio Grande do Sul e terá seu

início às 22h30min. Ingressos antecipados a R$
8,00 nos seguintes locais: Posto Mimeda
Walter Marquardt, Lanchonete Pingüin, Flash
Vídeo Locadora, Posto Rio da Luz, Lanches
Farias e Bar e Mercearia Ovídio. Maiores

informações pelo telefone (47) 3376-4276 e

3376-0782.

Tradição
A Sociedade Desportiva e Recreativa Amizade,
de Jaraguá do Sul, promove também neste

sábado, o seu tradicional Baile do Chopp, que
contará com a animação do Grupo Musical
Germânica e os "Os Montanari" com início às
23h. Ingressos antecipados no Posto Mime do
Kolhbach e na secretaria do clube. Informações
no fone (47) 3371-3257.

Torneio •

Rainhas.e Princesas da Winterfest e Sociedade Alvorada embelezaram a Festa de,
Inverno no último final de semana

•

Aniversário
O Museu Wolfgang Weege, inaugurado elllt16 de maio de 1988 e localizado

junto ao belo Parque Malwee, completou ontem seu 18° aniversário. Neste

período, o acervo do museu foi sendo enriquecido com muitas peças doadas

pela comunidade e que ainda hoje são procuradas por seus antigos donos para
reviverem lembranças do passado. O acervo possui mais de 1.700 peças
fabricadas desde meados do século XIX até a atualidade, eixo para a

compreensão das transformações no cotidiano das pessoas, concentrando-se na

história regional.

.

A Associação Esportiva e Recreativa Vieirense,
de Jaraguá do Sul, promove neste domingo (21)
a 3a Etapa do Torneio de Tiro de

Confraternização entre as Sociedades. Todas as

Sociedades filiadas a Associação dos Clubes e

Sociedades de Tiro do Vale do Itapocu
ACSTVI estão convidadas a participar. O início
da l" bateria acontece às 9h e 2a bateria às 11h.
Reservas de almoço com antecedência à R$
7,00 por pessoa pelo telefone (47) 3275-1544.
Entrega da premiação será após a última bateria.

Temas e horários
O acervo do Museu divide-se basicamente em cinco temas centrais: cotidiano

doméstico, lazer e sociabilidade, universo do trabalho e profissões, meios de

locomoção e comunicação. O horário de funcionamento é de segunda a sexta

feira das 10h às 12h e das 13h às 17h. Finais de semana das 9h:'30 às 12h e

13h:30 às 17h. Outras informações pelo telefone 33760114 ou

museu@malwee.com.br.
•

p

II PARABENS!
Aniversariantes do dia

Harry Strelow
Mário Vieira

Cindy Muller
Terezinha Ferreira
Heraldo S. Bittencourt
Maristela A. L. Chagas
Rodrigo Ciconeti
Gustavo Bartel
Marise A. Pereira dos
Reis
Gabriel Streber
Jackson R. Schulz
Daniela C. Grossi
Josiane E. Ferreria
José P. dos Santos
Bruno Weiller
Modesta Straub
Nathali Raulino
Eliane V. Campestrini
Bruno De Micheli

Festival
As inscrições para Festival
da Canção Sertaneja e

Popular/ 2006 podem ser

realizadas até o dia 19 de
maio na Fundação
Cultural de Jaraguá do
Sul, na Rua Ida Bona
Rocha, das 7h30min às
11h30min e das 13h às

17h, o regulamento está

disponível no site

www.jaraguadosul.com.br
e na Fundação Cultural.

r

II HOROSCOPO
,

\ Aries 20/3 a 20/4
,

Alguém anda observando seu desempenho e.
não está sendo nem um pouquinho discreto ...
Do jeito que as coisas estão rolando, você vai

conquistá-lo sem precisar se esforçar. Aí é só

partir pra comemoração cheio de amor e

alegria. Esqueça o fato de ter ficado sob

observação por um tempo: você passou no

teste, com estrelinhas!

Touro 21/4 a 20/5
Aos ouíros pode parecer que você começou o

dia mais tarde ... Pensem o que quiserem. No
seu taurino mundo há muita coisa acontecendo
desde cedo, e sempre. Há movimentos só seus,
ernoalos tão 1J0ns, êxtases pra lá de

particulares. E também um gosto todo especial
em que continuem secretos ... Ainda que não

sejam segredos. Seu mundo.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Movimentos nas suas internas, estranhos
ruídos ... Fique tranqüilo, geminiano querido,
você está prestes a nascer de novo. Essa

revolução interna é normal e natural. Você tem
muito a fazer no mundo lá fora? Faça as coisas

que estão ocupando a sua cabeça e aperte o

pause. Um pouco de sossego com seus

queridos na sua nuvem predileta, que tal?

Sagitário 22/11 a 21/12T
Que é isso, centauro amigo? A vida não é uma

corrida de Fórmula 1, .. Mesmo que fosse, não
precisa se preocupar em vencer: você já ga
nhou! Recompense a si mesmo com uma noite
de sofá, enroscadinho com seu amor. Afinal,
hoje é quarta-feira ... Sua superenergia e pai
xão sincera dá o maior ânimo a seu parceiro, e

o deixa de quatro. Use seu poder sabiamente.

Câncer 21/6 a 21/7
A curiosidade soa como uma invasão de

privacidade para você? Por que você está tão
certo de estar cercado por inimigos? O dia se

torna triste quando gestos amigáveis parecem
ser hostis, não tire conclusões precipitadas.
Pode haver uma falta de delicadeza geral, não
leve pro lado pessoal. Há certas coisas que é
melhor fazer que não ouviu.

Libra 23/9 a 22/10
Você perdeu alguns capítulos da novela, agora é
sua palavra contra a deles, Esse assunto está se

tornando mais importante do que precisaria. A
tal coisa lhe interessa de fato? Cheque seu

banco de dados pessoal, verifique se vale
continuar no mesmo roteiro. Talvez,

c

lilJrianamente falando, seja melhor virar para
outro lado, começar outra história.

Capricórnio 22/2, a 21/1
Pode ser que o corpo esteja louco pra sair
correndo em busca de novas aventuras, mas o

cérebro se mantém irredutível. A sutileza e a

discrição servem como 1J0as ferramentas na

hora de manter sua individualidade intacta ...

Sim, há muitas regras a seguir, mas
vezenquando nada melhor do que a exceção.
Fazer o que dá na telha, por que não?

Leão 22/7 a 22/8
o que deu em você? Em vez de rugir, reclamar
e censurar, tente incorporar novas experiências
às suas relações. Fique esperto, mantenha-se
interessado. Sorria, leonino, dê passagem ao

seu charme. Aliar-se a seus oponentes
significa que você terá menos com que se

preocupar mais tarde. Arte da guerra, arte da

estratégia.

Escorpião 23/10 a 21/11
Seu poder para expressar sua autoridade e

criatividade está de bern com seu outro lado,
aquele que é cheio de amor pra dar. Você tem
sentido algo diferente, uma certa serenidade
interior? Não? Ah, que pena. Seus valores estão
se renovando, talvez de forma muito sutil ...
Padrões muito rígidos levam mais tempo para
amolecer.

Aquário 21/1 a 18/2
Tempo de finalizar tarefas, deletar arquivos sem

uso, arrumar mais espaço em disco e atualizar
seus programas. Ajuste o foco no que parece
tangível e sustente seu desejo de ir mais além.
Hãn? Que é isso? Parece que você não sabe do

que é capaz! Sua energia não termina, se
renova a cada dia com mais vigor. Upgrade-se e

reinicie seu computador.

Peixes 19/2 a 19/3
Pintou um clima diferente, você está meio
confuso com a situação ... Já parou pra pensar
que pode ser legal? Ora, plsciano, você bern

que gosta de um desafio, às vezes até se sente
estimulado quando tudo parece mais difícil.
Resolva o mistério, pague pra ver e jogue a

isca, Mas lembre-se que você também corre o

risco de cair na rede antes da sua pesca. '. "'cc( _

.

Virgem 23/8 a 22/9
Parece que tudo está mais devagar? Se o trem
der uma parada, é sinal que você está preci
sando apreciar melhor a paisagem. Experimen
te uma outra perspectiva. Não se apavore ou

se irrite, caríssimo', afinal o repouso também é
uma ação. E até uma atitude necessária.
Mesmo em momentos de retiro você estará
criando algo, plantando sementes.

•

I
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• MOACIR PEREIRA

PP rejeita carta do PFL
A Executiva Estadual do PP foi convocada para uma reunião na

próxima segunda-feira com pauta prioritária: examinar a carta do

presidente interino do PFL, Antônio Ceron, propondo um acordo
político para as eleições em Santa Catarina. A reação entre os

progressistas foi de ceticismo.
A bancada estadual do PP não aceita alguns itens contidos no

projeto de aliança com o PFL. Em primeiro lugar, a carta soou

como intenção dos liberais de assumirem a paternidade da

coligação ou, pelos termos, mais um pretexto para justificar
possível entendimento futuro com o PMDB.
O ponto central das divergências, contudo, está na candidatura

ao Senado. O ex-governador Esperidião Amin enfatizou que em

nenhum momento admitiu a candidatura ao Senado na conversa

mannda no fim de semana em Blumenau com Raimundo Colombo
e João Paulo Kleinubing. Reiterou que é candidato a governador.!

Respaldaria Colombo ao governo se ele agregasse o PSDB,
condição essencial para qualquer acordo.
Amin reiterou que tem procuração da Executiva e das bancadas do PP

para acertar coligação com o PFL e o PSDB, na condição de candidato
a governador. Poderá fechar conversações em. torno de entendimento
com os liberais e os tucanos, com Colombo ou Pavan ao govemo,
desde que três partidos(PP, PSDB e PFL) estejam no mesmo palanque.
Neste momento, PP e PSDB podem lançar candidaturas próprias.

•

iCrise Origem
Uma das razões da reação d�S
deputados do PP com a carta

enviada pelo presidente em

exercício do PFL, Antônio
Ceron, está na origem. Os
líderes progressistas estão
convencidos de que o texto não

partiu nem de Ceron e nem de
Colombo. Teria nascido na

Praia Brava, onde mora o

senador Jorge Bornhausen.

,

Durante reunião com o
,

presidente Lula, o governador
,

interino Eduardo Pinho
:Moreira entregou documento
relatando que Santa Catarina
,

teve um prejuízo na

agricultura de 1,5 bilhão de
dólares nos últimos três anos.
,

ISÓ este ano, as perdas
:totalizam 200 milhões de
,

'dólares.
,

II f'j�'":"!' "

)
, , .

:Êxodo
,

,
" ,

Levantamentos feitos pelas
:entidades sindicais revelam:
: É assustador o êxodo rural em
varas regiões do oeste. Além
:do aumento nos custos de
I

: produção e queda nos preços,

: dos produtos agrícolas, o
,

inovo período de estiagem
provoca grande desânimo
entre os agricultores.

,
,

' .

'"

Mérito
Justa a homenagem que a

Confederação Nacional da
Indústria prestará ao

empresário José Ferreira de
Macedo, outorgando-lhe dia 26
de maio a Comenda da Ordem
do Mérito Nacional. Já os

empresários Ingo üoubrowa,
Jorge Zanata, Mário Lanznaster,
Ricardo Tennenberg e Honaldo
Baunbarten(in memoriam),
receberão a Medalha do Mérito
da Fiesc.

:Assédio
: Jornalista Mylene Ma(garida
i está acusando os atuais e

: antigos diretores do Sindicato
: dos Trabalhadores em
,

; Educação de "assédio moral".

i Um longo relatório de 12

: páginas relata as pressões,
; perseguições e a atitudes de
: dirigentes contra a jornalista,
: que atuou como assessora de
: imprensa por mais de 12

Informática
Prefeito João Paulo Kleinubing
viajou a Portugal,
acompanhado de vários

empresários do Vale do Itajaí.
Vai negociar a instalação de
seis empresas de software de
Blumenau .na Europa. Tratará
também de convênio de

cooperação entre a Furb e a

Universidade de Covilha, no

norte de Portugal.

: anos.
,
I

,

: Denúncia
•

; Ex-diretora do Sindicato dos
,

'Jornalistas, Mylene
Margarida afirma: Mais
funcionários sofrem com o

l assédio moral dentro do
•

: Sinte. Isso está doeu-
: mentado. Denúncia está
sendo enviada ao Ministério

: Público, deputados,
: lideranças pdlíticas e sind i
: cais. Outro documento vai
: aos conselheiros do Sinte.

Congresso
o 150. Congresso Eucarístico
Nacional, que se realiza
durante esta semana em

Florianópolis, terá amanhâ um

evento cultural e religioso. O
professor Paulo Leonardo
Medeiros Vieira vai autografar
no Centrosul, o livro "A Fé de
Pedro e a Ciência de Tomé" .

Tem o selo da Editora Ledix.

,. FALECIMENTOS
Faleceu às 02:00h do dia 16/05, a senhora Hermina Ana Elza Kohler,
com idade de 83 anos.O velório foi realizado em sua residência em

Schoroeder e o sepultamento no cemitério Bom Jesus.
,

Faleceu às 22:20h do dia 15/05, o senhor Celso Benke, com idade de
: 70 anos.O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento no

•

: cemitério de Santa Luzia.
,

MARCOS VALÉRia: PUBLICIDADE QUER ESQUECER CRISE

FLORIANÓPOLIS- A publi
cidade brasileira passou por
movimentos sísmicos, pois o efeito
do envolvimento de um dono de

agência (Marcos Valério) nas

denúncias de irregularidades em

contratos envolvendo o setor

público federal teve a dimensão de
um terremoto, definiu ontem, em

Florianópolis, o presidente da
ABAP - Associação Brasileira de

Agências de Publicidade, Dalton Entidade quer mais transparência nos contratos para evitar novas crises como a do caso Marcos Valéria

Pastore. Ele está visitando todos

•

RONALDO CORREA

I

� Christiane Hufenüssler,
da CMC, de Jaraguá
do Sul, participou do
evento na Capital

os Estados para prestar contas das

propostas que a entidade enca

minhou à CPI dos Correios
visando à regulamentação dos

processos de licitação das

empresas de publicidade em

contratos com o governo e

estatais.

Embora o conteúdo do do
cumento tenha sido incorporado
ao relatório final da CPI e,

posteriormente, encaminhado ao

Tribunal de Contas da União, as

propostas não estão oficializadas.
"Não somos especialistas em lobby,

o' apresentamos sugestões a pedido
daCPI, mas a sua regulamentação

J
. '

, ,

•

"

•

,

,j
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I

,

,

i

depende do Congresso.
Acompanhado da presidente

do Capítulo de Santa Catarina,
Christiane Hufenüssler, de Jaraguá
do Sul, o presidente da ABAP

pediu que as agências participem
do processo que ele definiu como

'separar o joio do trigo', mostrando
que a publicidade brasileira, como
negócio que gera emprego e renda
não compactua com atos ilícitos.
"Somos 4 mil agências e 30 mil

profissionais no mercado, um
setor da economia que tem

responsabilidades perante a

sociedade" .
Dentre as principais recomen-

dações que apresentou à CPI, a

ABAP defende que os briefings
sugeridos pelos clientes do setor

público tenham maior concisão

e clareza. ''/\ idéia é de que todos
saibam quantas agências
participaram da concorrência, o
I10me da vencedora e a sua

proposta de trabalho, e se essa ação
tem condições de ser veiculada na
mídia. Também conside
ramos 'que o julgamento das
concorrências de publicidade
deva ser feito por pessoas pré
cadastradas pelo próprio
governo", pondera.

No item execução do proces-

so, a ABAP propõe que os paga
mentos às agências sejam feitos

por meios eletrônicos ou por.;
cheque nominal cruzado e com a "

condição de que só poderá ser

depositado na conta do favo-.
recido. O presidente da ABAP
defende que as entidades ligadas,
ao setor de comunicação juntem,

,

forças. "E isso que estamos bus-.
cando na ABAP, o entendimento)

•

de todos os segmentos da cadeia

produtiva da comunicação.
Porque é a publicidade, junto com

os veículos, que garantem a

independência e a liberdade de

expressão do País", conclui.

•

Jornais diários são destaque em exposição na Assembléia
FLORIANÓPOLIS (CNR/

AD!) - A história dós jornais,

diários de Santa Catarina,
,

incluindo O'Correio do

Povo, o segundo jornal mais
antigo do Estado, estará em

exposição até o dia 29 de maio
no hall da Assembléia

Legislativa. A exposição
"Memória da Imprensa
Catarinense - fase I", que
• •

Integra a programaçao come-

morativa ao bicentenário de
nascimento de Jerônimo
Coelho, considerado o

patrono da imprensa c a

tarinense, foi aberta ontem

(16) à noite. A exposição foi
idealizada pela Associação
Catarinense de Imprensa
(ACI) e coordenada pelo
museólogo Max Muller.

A primeira fase da
• •

e xpo srçao apresenta uma

réplica do prelo onde foi

impresso o primeiro jornal
catarinense e também os 41
diários que circulam hoje no

Estado. Para a apresentação
individual dos jornais foram

reproduzidas fotografi
camente a capa da primeira
edição de cada um e a capa do

primeiro dia de janeiro de
2006 - ano do bicentenário.

A apresentação histórica

disposta em ordem crono

lógica revela principalmente
a mudança visual de todos os

veículos. Há ainda um breve'
histórico do jornal e um mapa
de Santa Catarina loca
lizando o município sede do

jornal.
,

O projeto teve o apoio do

presidente da Assembléia

Legisla tiva, depu tado Júlio
I

Garcia, e aprovação da Mesa

Diretora, por seu caráter
didático. A Casa Parlamen
tar e o Governo do Estado
foram os grandes in cen t i

vadores da exposição. Da

Capital do Estado, a obra deve

seguir para Laguna, terra

natal de Jerônimo Coelho.

Joinville e Criciúma também

já manifestarão a intenção de
levar a exposição para seus

,

municípios. "E de interesse

dos municípios que a expo

sição passe por suas cidades,
uma vez que ela retrata a

imprensa regional", diz Max
Muller. Nesta primeira fase, a
exposição vai retratar a mídia
diária, nas fases posteriores
vai mostrar as demais mídias,
como semanários, rádios e

televisão.

Max Muller coordenou a exposição que apresenta a história dos 41 jornais

o Correio do Povo participa da mostra que deve percorrer o Estado
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Pacote com medidas de combate à
J criminalidade, que visam acabar com a corrupção
: nos presídios e tornar mais rigorosas, as penas
" começa a ser votado hoje no Congresso

•

"

BRASÍLIA (CNR/ADI) -

i Discutir soluções emergenciais
para por fim à guerra urbana que

4
teve início no Estado de São

Pâulo, na última sexta-feira
I

(�2), sob a articulação de

presidiários que lideram o PCC,
conhecida facção criminosa

com braços por todo o país, foi
o lema da Reunião
Extraordinária do Colégio
Nacional de Secretários de

egurança Pública, ontem, no

otelNacional, em Brasília. No

presidente do Senado, Renan
Calheiros, e à Comissão de

Segurança Pública da Câmara
dos Deputados. "Nós estamos

aqui para tirar leite de pedra, é
essa a realidade e o momento é

agora", afirmou o secretário de

Segurança Pública de Santa

Catarina, coronel Dejair
Vicente Pinto.

Para ele, a solução do

problema passa pela criação de
um novo pacto federativo,
"onde haja distribuição mais

eqüitativa' dos recursos

captados dentro do Estado
brasileiro", destaca. O fato é

que, segundo o secretário, os

recursos para o setor entram no

orçamento, mas, antes de

chegarem ao Estado sofrem

contingenciamento pelo
Governo Federal. "Santa
Catarina recebeu um pouco

, .

encontro, os secre tartos

também discutiram formas de

impedir que a mortal onda de

ataques se espalhe por outros

Estados.
Ao final da reunião, que

contou com 22 secretários, foi
redigido um documento
contendo as reivindicações dos
Estados para ser apresentado ao

.

Congresso começa a votar hoje
pacote com 12 projetos anticrime
Um pacote de 12 projetos, entre eles três emendas
constitucionais, começa a ser votado nesta quarta-feira pela
Comissão de Constituição e Justiça (CC�) do Congresso. São
medidas de combate à criminalidade, que visam acabar com a

corrupção nos presídios e tornar mais rigorosas as penas. As

propostas foram fechadas ontem, em reunião entre os senadores
Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA) e Demóstenes Torres (PFL
GO), respectivamente presidente e relator da comissão especial
criada hoje para sugerir medidas de emergência.
Os projetos:
1 - Obriga o delinqüente a reparar os danos causados da prática de

infração penal;
2: Altera o Código Penal para aumentar o limite de cumprimento de

penas privativas de liberdade de 30 para 40 anos e impede que o

limite seja utilizado para a concessão de outros 'benefícios;
3 - Altera o Código Penal para aumentar os prazos prescricionais;
,4 - Cria o regime penitenciário de segurança máxima, que aumenta de
•

ium ano para 720 dias o isolamento do preso, prazo passível de
.

prorrogação. Obriga as empresas de telecomunicações a bloquearem
os celulares e outros telefones dentro do presídio. Cria o serviço de

inteligência penitenciária para fiscalizar a vida do carcerária.
Estabelece que o preso poderá ficar em outra unidade da federação,
longe de sua área de influência;
5 - Prevê' a indisponibilidade dos bens do criminoso;
6 - Prevê como falta grave a posse e utilização de telefones celulares
ou outros equipamentos de comunicação por presos no interior de
estabelecimentos penais. A prática de falta grave poderá ensejar o

isolamento do faltoso; , ,

7 - Estabelece o esquema de videoconferência para o juiz interrogar o

réu ou inquirir testemunha preso;
8 - Institui a delação premiada também ao condenado. Quem
colaborar com a Justiça, ainda que já condenado, poderá ter sua pena
reduzida;
9 - Extingue a possibilidade de concessão do livramento condicional
ao condenado reincidente em crime punido com reclusão,

I

Emendas constitucionais:
1 - Reestruturação dos órgãos de segurança pública;
2- Dispõe sobre a aplicação da receita resultante de impostos para a

organização e manutenção dos órgãos de segurança pública;
3 - Vincula recursos do Orçamento para área de segurança pública.

•

•

mais de R$ 3 milhões, uma

parcela insignificante em

relação à demanda de recursos

para o sistema de segurança no

Estado", ressaltou.
Além de lamentar as mortes

de policiais militares, civis,
bombeiros e seus familiares
durante os ataques, o secretário
disse ter estranhado a ausência

de um luto nacional "em

respeito a todos os que

BRASiLiA/LINDDMAR CRUZ/AGENCIA BRASIL

�

morreram nesta açao, e nem

isso foi considerado", criticou.
"Acho que existe até uma certa

comoção nacional, em função
dos fatos", concluiu.

;i
g.

Reunião do Colégio Nacional de Segurança Pública reuniu 22 secretários de Estado

Onda de ataques deixou 130 mortos,
33 deles na última madrugada

. ,

São Paulo- Um novo balanço da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, divulgado no início da tarde
de ontem, informa que foram mortas 130 pessoas na onda de ataques e rebeliões do Primeiro Comando da

Capital, iniciada sexta-feira, 12. Setenta e uma das vítimas eram suspeitas e morreram em confrontos com a

polícia. Trinta e três delas na madrugada de ontem.
,

Há registros de 251 ataques a instituições públicas e privadas, servidores públicos de corporações
fflilitares, civis e estaduais. Desses ataques, 80 a ônibus, 15 a bancos, 1 a garage de ônibus e 1 a estação
de Metrô,
Entre os mortos estão 23 PMs, 6 policiais civis, 3 guardas municipais, 8 agentes de segurança penitenciária
e quatro cidadãos comuns, Além de 15 presos.Entre os feridos, estão 22 policiais militares, 6 policiais civis,
8 guardas municipais, 1 agente penitenciário e 16 cidadãos comuns, Foram presos 115 suspeitos.
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CURSO CAPACITAÇÃO E APERFEiÇOAMENTO BE CdNSULTOI1!S .

Curso ensina ·pulos do gatd' da consultoria.

• BREVES

•

•

� Sanguessuga 1
s

o corregedor-geral da Câmara,
deputado Ciro Nogueira (PP-
PI), disse ontem que espera

• ,

começar a ouvir na próxima
semana os 16 parlamentares
acusados de envolvimento
com a compra superfaturada •

de ambulâncias. Segundo ele,
•

•

os parlamentares serão
,

•

chamados por ordem
alfabética.Para começar a ,

ouvir os parlamentares, I
I

Nogueira espera concluir até o

final desta semana as reuniões
com as demais pessoas
acusadas de envolvimento
com o esquema. Todas elas ,

foram presas pela Polícia
,

Federal durante a Operação
,

Sanguessuga.

� Sanguessuga 2
A comissão de sindicância da

Corregedoria da Câmara vai
ouvir hoje Darci Vedoin, dono
da empresa Planam, acusado
de chefiar a quadrilha que -

desviava recursos do

Orçamento da União por meio
da compra superfaturada de
ambulãncias. Darci e as

demais pessoas presas pela
Polícia Federal durante a

Operação Sanguessuga estão
em Cuiabá (MT),Par� serem

ouvidos pela Câmara, eles
foram transferidos ontem para

,

Brasília (DF), Além de Darci,
também serão ouvidos Luiz
Antonio Trevisan (filho de

Darci), Clea Trevisan (mulher ,

de Darci), Alessandra Trevisan

(filha de Darci) e os

empresários Gustavo Trevisan
Gomes e Ronildo Pereira
Medeiros.

� Acordo
A decisão da cúpula
peemedebista de não lançar
candidato à presidência da

República facilitou um acordo
entre o pré-candidato do PT ao

govemo baiano, Jacques
Wagner, e o deputado Geddel
Vieira Lima, presidente do
PMDB-BA. O PMDB vai se
aliar ao PT na Bahia e Geddel
pode disputar a eleição de
senador na chapa majoritária.
Como existem outros dois
nomes querendo disputar a
senatoria (que como Geddel
são opositores do PFL) João
Durval do PDT e Antonio

,

Imbassahy do PSDB, o

peemedebista pode, contudo,
desistir do Senado e tentar a

reeleição de deputado. Ele
acha .que as oposições só
tem chance de eleger o

senador se lançarem
candidato único.

,

� Varig
o presidente do Banco ,

Nacional de Desenvolvimento
Econômico e social (BNDES),
Demian Fiocca, disse ontem

que ainda não apareceu,
oficialmente, nenhum
investidor interessado em

comprar a Varig com o

empréstimo-ponte do BNDES ..
As declarações foram dadas
em audiência pública no

Senado, promovida por
quatro comissôes da Casa,
para debater uma solução
para a companhia
aérea.Fiocca informou que o

BNDES recebeu várias
consultas informais. I '

, .

I I,

•

•

,

•
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• BREVES

NO REINO UNIDO

� Seca
, A Inglaterra sofre com a pior seca
do século, que poderia obrigar
milhões de usuários a formar

longas filas para conseguir água
potável, informaram fontes locais
ontem. As pessoas que
desperdiçarem água poderão ter

que pagar multas de até US$
9.000. As autoridades também

proibirão a utilização de água para
encher piscinas ou o uso

excessivo de água para regar
jardins de parques ou espaços
públicos, campos de go�e e de
futebol enquanto a situação não
melhorar. Além disso, exigem que
os lava-rápido automáticos
reciclem a água utilizada na

lavagem dos automóveis.

NO CHADE
,

� Eleito
o presidente do Chade, Idriss
Déby, foi declarado vencedor
oficial das eleições presidenciais
de 3 de maio, com 77,53% dos

votos, anunciaram ontem fontes
oficiais. A vitória com folga não é
surpresa. Os principais partidos
da oposição se abstiveram da

eleição, denunciando a falta de
. garantias sobre o cadastramento

de eleitores e questionando a .

independência das autoridades
eleitorais.Os 22,47% restantes se

dividiram entre outros quatro
. candidatos, segundo os dados da

apuração revelados na página da
Presidência na intemet.

,

NA TAILANDIA

� Ataque
Um soldado e um civil morreram
e três soldados foram feridos
ontem por causa da explosão de

•

uma bomba na província de
Narathiwat, na região muçulmana
em conftito no sul da Tailândia,.
informaram fontes policiais.O
chefe da delegacia de potca do
distrito de Joh I Rong, coronel
Mustopa Mani, informou que o

alvo dos insurgentes era uma.
caminhonete que transportava
soldados. Mas os estilhaços
atingiram o oficial do Exército e o

civil, que passavam ao lado, em
uma motocicleta.

NO QUATAR

� Condenado
Um tribunal do Qatar condenou a ,

40 chicotadas um qatariano acus-

ado de ter provocado um acidente
de trânsito quando dirigia bêbado,
segundo informou ontem o jomal
"The Peninsula".O homem, cujo
nome não foi revelado pelo diário,
foi acusado também de atacar um

policial, mas o tribunal o absolveu
deste delito.O Qatar aplica a lei
islâmica que proíbe o consumo

de álcool. Ainda assim, bebidas
alcoólicas podem ser consumi-
das em restaurantes e bares que
tenham uma licença especial.

PALMA DE OURO: 20 FILMES NA DISPUTA

•

-

"

AGENCIA ESTADO
•
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� Os temas privilegiam a história e a política.
Cinema europeu é destaque com 11 filmes, três
diretores latino-americanos participam

CANNES- Grandes cineastas .

como Pedro Almodóvar e Aki
Kaurismaki e jovens talentos

disputarão a Palma de Ouro do
59° Festival de Cannes, que

começa hoje apostando na
- .

renovaçao e no sucesso certeiro

da megaprodução "O Código da

Vinci", que inaugura o evento,
sem concorrer ao prêmio. Há
alguns anos os organizadores do
Festival optam por exibir, apesar
de fora de corresetiçâo,
superproduções que lhes

garantam uma boa repercussão
junto à mídia. Foi assim que
aconteceu no ano passado, com a

exibição na abertura do mais

recente episódio da saga "Guerra
nas Estrelas".

A presença deste tipo de

filme, "programado para. fazer
sucesso comercial", em um

'

festival que é, considerado o

templo do cinema "de arte" pode
causar estranheza, mas, segundo
o diretor artístico do evento,

Thierry Frémaux, "'a alquimia
particular de Cannes tornas

possível a convivência de todos
os tipos de cinema: tudo é uma

questão de dosagem". <'

Depois da aguardada estréia da
superprodução hollywoodiana, a

,_ ,1"'';'

compençao tera micio com a

apresentação dos 20 filmes em

disputa pela Palma de Ouro. Os

prêmios serão entregues no dia
28 pelo júri presidido pelo
cineasta chinês Wong Kar-wai e
formado por atores .como Tim

Roth, Samuel L. Jackson, Helena
Bonham-Carter, Zhang Ziyi e

Monica Belluci.

SELEÇÃO - Na seleção
oficial, em que predomina
claramente o cinema europeu (11
filmes), estão três obras de
diretores latino-americanos.O
Brasil participa com o longa
"Ana, Sonhos de Peixe", de Kirill
Mikhanovsky, e o curta "Alguma
Coisa Assim", de Esmir Filho, na
45ª Semana Internacional da
Crítica (a mais antiga seção
paralela do Festival de Cannes,
que tem por vocação revelar
novos cineastas). "O Monstro",
de Eduardo Valente, será

apresentado na competição
oficial de curtas-rnetragens e

"Justiça e Insulto", de Bruno

Jorge, na seção curtas-rnetragens
da seleção da Cinefundation.

"Ana, Sonhos de Peixe", co
produção entre Brasil e Estados
Unidos, é o primeiro longa
metragem de KirillMikhanovsky,
russo que migrou para os Estados
Unidos e que escolheu o Brasil

para trabalhar.Fato excepcional,
dois cineastas mexicanos aspiram
à Palma de Ouro: Alejandro
González Ifiárritu e Guillermo del
Toro -é verdade que em ambos os
casos são produções in-

• •

temacionais,

Alejandro González Iriárritu

apresentará "Babel", longa
metragem protagonizado por
Brad Pitt, Cate Blanchett e Gael
GarciaBernal, para o qual contou
com a colaboração de Guillermo

Arriaga, autor dos roteiros de suas

duas obras anteriores, as bem
sucedidas "Amores Brutos" e "21
Gramas", e que recebeu no ano

passado o prêmio de melhor.
•

roteiro de Cannes por "Três

Enterros", dirigido pelo ator

Tommy Lee Jones.
Já Guillermo del Toro apre

sentará "EI Laberinto del Fauno",
rodado na Espanha e cujo elenco
é encabeçado por Sergi López e

,

Maribel Verdú. O terceiro é o

argentino "Crónica de Una

.Fuga", de Adrián Caetano, dire
tor que já apresentou em Cannes
"Bolivia" e "Un Oso Raja".

Os três latino-americanos

competem com alguns dos
maiores cineastas do mundo e já

,

Eva Morales defende reajuste sem "afetar o Brasil"
BOLÍVIA-COm um discurso

bastante afinado com o do

presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, o presidente da Bolívia,
Eva Morales, afirmou ontem

que um possível reajuste do gás
não deve afetarmuito o Brasil e
a Argentina. "Temos que
discutir sobre o aumento do

preço do gás que exportamos.
Deve ser uma negociação
racional que beneficie a Bolívia
sem que afete muito o Brasil. O
mesmo ocorre com a

•

Argentina", afirmou ele em

entrevista ao jornal francês "Le
Figaro".

A Petrobrás e o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva

defendem que não haja
nenhum aumento de preços do

gás. Se houver, acreditam que
outras cláusulas do contrato

com a Bolívia poderiam ser

negociadas de forma a compen
sar o Brasil.Além disso, ontem
o presidente defendeu que o

Brasil conquiste a auto-sufi
ciência em gás e disse que só

. - .

continuara a Importar o

combustível boliviano se o

preço for "conveniente". Nesta
semana representantes do Brasil
e da Bolívia devem manter

novas reuniões para discutir os

preços do gás, a transferência do
controle das empresas da
Petrobras para o país vizinho e

a indicação de novos diretores

para essas companhias.
Na entrevista ao jornal

francês, Morales disse que a

nacionalização das reservas

de petróleo e gás, anunciada
em 1 ° de maio, vai melhorar
a situação social dos
bolivianos.

Ele voltou a afirmar que
não vai expulsar nenhuma

-

empresa e que nao quer que a

Petrobras e a espanhola
Repsol, entre outras compa

nhias, deixem o país. Ele

disse, entretanto, que essas
- ,. -

empresas serao sacias, e nao

proprietárias dos recursos

bolivianos, daqui em diante.

o cineasta espanhol Pedro Amlodóvar está na briga com Volver

premiados em Cannes: o

espanhol Pedro Almodóvar, que
tentará obter com "Volver"
estrelado por Penélope Cruz e

Carmen Maura- a Palma deOuro

que escapou por pouco de suas

mãos em 1999 com "Tudo Sobre
MinhaMãe" (que levou o prêmio
de melhor direção), o finlandês
Aki Kaurismaki, o britânico Ken

Loach, o italiano Nanni Moretti
(Palma de Ouro em 2001 por "O

Quarto do Filho"), que apresenta
este ano omilitarite "IICaimano",
ou o turco Nuri Bilge Ceylan
(Grande Prêmio do Júri em 2003

"U k")por za .

Três filmes representam o

cinema francês na competição:
"Flandres", de Bruno Dumont,
"Selon Charlie", de Nicole
Garcia, e "Quand J'Etait

Chanteur" de Xavier Giannoli.
O cinema norte-americano é

representado por três jovens
cineastas: Sofia Coppola, com

"Maria Antonieta", Richard
Linklater, com "Fast Food

Nation", e Richard Kelly, com

"Southland Tales".
"O Festival de Cannes 200ó

será de renovação", garante
Frémaux. A prova disto está na

seleção oficial, em que, ao lado de

grandes cineastas, estão os da

"geração ascendente", na qual
Frémaux incluiu, por exemplo,
Sofia Coppola, González Ifiárritu
o chinês Lou Ye ou o franco

argelino Rachid Bouchareb.Ma
o festival quer "assumir riscos
exibindo também filmes cuja
presença em Cannes poderá
surpreender", afirmou Frémaux.

milhares de bancos em todo o

mundo a provar o que dizem,
que encontrem uma conta em

meu nome no exterior, de US�
900 milhões ou de um só dólar",
afirmou Fidel.

"MENTIRAS" - Fidel afirmou
ainda que a Forbes-que quali
ficou de "veículo de extrema'

direita" dos EUA- publica
"mentiras deliberadas" para
adquirir "certa notoriedade".
"Seu dono, que tem posições
extremamente conservadoras, e

um multimilionário re

publicano que mantém

vínculos com os governor
norte-americanos e com a máfia
cubano-americana radicada nn

país", afirmou Fidel.

Segundo Fidel, essas

. "mentiras" visam retratá-la
como "um dos tantos ladrões

Fidel renunciaráse ficar provado
que mantém dólares no exterior

CUBA - O presidente de

Cuba, Fidel Castro, afirmou
. -

ontem que renunciara ao cargo
se for comprovado que ele

possui "apenas um dólar" no

exterior, após a publicação de
uma lis.ta dos dirigentes mais

ricos na revista "Forbes", na
semana passada. De acordo com
o jornal espanhol "EI País",
Fidel aparece na lista em sétimo

lugar, com uma fortuna pessoal
estimada em US$_900 milhões .

"Eu desafio [o presidente
americana GeorgeW) Bush em
'prÍlueiro lugar, a CIA, as 33

agências da inteligência e os

,
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•

que o atacam". "Onde está o

dinheiro que os governantes
ladrões levaram dos Estados
Unidos?", questionou. "Não
conhecem o meu país, nem a

minha Revolução ( ... )
Apoderar-se de um só centaw
seria trair a Revolução", disse
Fidel.

,
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