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Bolívia anuncia reforma agrária 5 I PRONTA EM DEZEMBRO DE 2007: OBRA ORÇADA EM R$ 2.MILLHÕES GERA DESCONFIANÇA

rápida e maciça com alarde

4 II EM G.URAMIRIM '

servídores municipais devem
'ter salário reajustado em 10%

3�PROCEDIMANTOILEGAL
,

Três mil aposentados podem
,

ter sido lesados por cobrança
'o vereador [urandir Michels (sem partido) deve levar a

I úblico hoje denúncia sobre cobranças supostamente
devidas feitas por escritório da cidade em processos de

aposentadoria e revisão de benefícios. Três mil pessoas
podem ter sido prejudicadas.

,

611NFÂNCIA
Conselho Tutelar recebe nova

.,

sede e alerta contra agressão

38 I NA MESA

Cerca de 14 milhões passam
fome noBrasü, diz IBGE
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proxrnos anos.'

Sem hospital desde 2002, os moradores '

de Massaranduba terão que esperar até
dezembro de 2007 para serem atendidos
no próprio município. Mas a polêmica não
está na demora da construção. O hospital,
orçado em R$ 2 milhões já é rotulado
como uma obra política e pessoal do
prefeito Davio Leu. Segundo o presidente
da Associação Comercial e Industrial,
Mauro Bramorski, será necessário cerca

de R$ 200 mil mensais para manutenção,
fora o investimento em aparelhagem .

Apesar de concordar com a importância
da construção, Bramorski lembra que a

cidade passa por dificuldades financeiras
causadas pela crise na agricultura e já,

,

está com orçamento comprometido nos
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• EDITORIAL

•

Promessa solene do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva no

discurso de posse está a anos-luz de
ser cumprida. Disse que não teria,

sossego enquanto todos os

brasileiros pobres ou miseráveis

não tivessem acesso a três refeições
I diárias. Pois bem, o Instituto
.

Brasileiro deGeografia e Estatística
: acaba de' divulgar números
,

: levantados pela Agência Brasil,
1 ambos órgãos do governo federal.

. I

: São mais de 72 milhões de

da PesquisaNacionalDomiciliar de
2004, crianças, negros emoradores
das regiõesNorte eNordeste dopaís
são os grupos que mais sofrem com

restrições na alimentação.O
levantamento indica que 109
milhôes de pessoas, cerca de 60%
dos brasileiros, vivem em

domicílios considerados em

condições de segurança alimentar.
São residências onde há acesso

regular e permanente a alimentos
de qualidade, em quantidade

I
,

,

:
� São mais de 72 milhões de brasileiros �

: ou 40% da população do país, em
• situação de insegurança alimentar

•

I brasileiros, que representam 40%
da população do país, em situação
de insegurança alimentar, ou seja,

,
não têm garantia de acesso à

,

comida em quantidade, qualidade
,
e regularidade suficiente. Cerca de

,

14 milhões passam fome.As
,

informações contidas no

documento fazem parte de uma

pesquisa inédita no país sobre
,

segurança alimentar. De acordo
, com o estudo, que utiliza os dados'

:. FRASES

,
.

suficiente e sem que para isso sejam
comprometidas outras

necessidades essenciais, como, por
exemplo; saúde e educação.O
estudo também constatou que
cerca de 18% da população vivem
em condições de ins�gurança
alimentar leve, 14,1% em

insegurança alimentar moderada,
e 7,7%.deles se enquadram na

categoria de insegurança alimentar
grave, que é caracterizada pela

experiência de fome na família pelo
menos uma vez em um período de
90 dias.A gravidade do problema
se expressa tanto pelo grande
número de pessoas que convivem
com a fome -cerca de 14 milhões
de brasileiros- quanto pelo número
aindamaior de pessoas, quase 40%
da população, que não sabem se

terão dinheiro para repor a comida

que têm. Assim sendo e vindo as

informações do próprio governo,
não há o que questionar quanto a

veracidade cruel dos números

apresentados. E não há discurso
político-partidário que resista em

palanque de campanha eleitoral.

Quem consultar pesquisas seme

lhantes em relação ao universo de
miseráveis espalhados por todas as

regiões do país, inclusive aqui
mesmo no Vale do Itapocu, verá a

realidadê nua e crua. Pormais que
alguns tentem contra-argumentar
com tímidas e muitas vezes

,
. � � .

mocuas açoes govemamentais
nesta direção, não há como \

esconder os ossos à mostra, nem

tampouco as arcadas dentárias
carcomidas pela desnutrição. Não
A _

ve quem nao quer.

..

"Concordo plenamente com o sistema de agendamento de consultas (... ) Mas
não podemos aceitar que uma pessoa espere tanto tempo. A doença não espera"

•

,�----------------------------------------------------------------------------�

•

Cidadania
para todos
A Secretaria de Desenvol

vimento Social e Família é o

órgão gestor da Política de
Assistência Social no município
de Jaraguá do Sul. Corno gestora
desta Política, suas ações e

atribuições estão pautadas em leis

que direcionam as atribuições e

coordenação das ações na área

social, com programas e projetos
de enfrentamento da pobreza,

: mediante iniciativas que
I
I
, garantam meios para que as

pessoas de baixa renda exerçamsua

cidadania.
Desde o início da atual gestão

municipal a referida Secretaria
vêm reordenando o trabalho
sócio-assistencial, onde várias

ações foram encaminhadas para o

município se habilitar em gestão
plena. Credenciar-se em gestão
plena significá reestruturar a

gestão da política de assistência,
com a implantação de Centros de
Referência, que objetivam o

atendimento integral à família.
Dos projetos e programas

sócio-assistenciais desenvolvidos

por esta Secretaria, o Programa
de Atendimebnto Social tem

por objetivo atender as
. ..... . .

situações crrcunstanciais ou

perrnanentes de famílias com

vulnerabilidades sociais.

o prel�ito
Moacir Bertoldi

escreve, às quintas
nesta coluna

,

,

A Assistencia Social como
Política de Proteção Social,
configurá-se como garantia a todos

que dela necessitem e sem'
.

contribuição prévia a provisão
dessa proteção, garantida pela
Constituição Federal.

Uma das formas de provisão é
•

a garantia do auxílio alimentação
aos indivíduos e famílias que se

encontram privados de adquiri-lo,
seja por motivo de doença,
desemprego e outros, como forma
de proteção e autonomia sobre os

riscos e vulnerabilidades que se

constituem no cotidiano da vida
das pessoas.

A Assistencia Social como
Política de Proteção Social
configura-se com uma nova

situação.onde o indivíduo é visto

como cidadão que não só tem

necessidades, mas também tem

possibilidades. Isso leva ao

rompimento de práticas conhe
cidas como assistencialistas.

Ao se consolidar esta nova

visão de, cidadão portador de
direitos sociais, contrapondo a

forma tradicionalmente como
,

vinham sendo atendidas as suas

necessidades nos Programas de
Assistência Social, esta prática é

repensada e reestruturada,
principalmente no que se refere ao

Auxílio Alimentação.
Um novo olhar é dado para o

atendimento a esta demanda, em
que o usuário da assistência social
é atendido em suas ne

cessidades individuais de forma

emancipatória, elegendo suas

prioridades na alimentação que
fazem parte dos hábitos de sua

família e não mais recebendo
alimentos pré-determinados pela
assistência, podendo dirigir-se ao

mercado com o vale cidadão de
forma digna e cidadã.

As pessoas que procuram os

programas têm atendimento com

assitentes sociais, que irão buscar

junto a elas. alternativas de

superação da situação apresentada,
garantindo ao usuário da Política

•

de Assitencia Social que acessa o

auxilio alimentação, sua cidadania,
e acima de tudo,respeitando as

diversidades alimentares de sua

família.
Outra questão importante do

Vale Cidadão é que com ele se

evita a exposição de carência do
, . . ,

usuano que, antenormente, sala
da Secretaria com uma caixa de
alimentos e que muitas vezes

encontrava dificuldades para
levá-los. Com o vale, as

necessidades das pessoas ficam

resguardadas.

•
•
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18 de maio - dia da luta antimanicomial
A partir da década de 70 profissionais da

saúde passaram a discutir sobre questões de
saúde de maneira geral, passaram a promover

debates, pesquisas e fóruns de debates.
Paralelamente desenvolve-se o

Movimentodos Trabalhadores em Saúde
Mental, que traz além dos ecos dos
movimentos internacionais, a discussão da
Reforma Sanitária e o Movimento de Luta

Anti-Manicomial para o campo da saúde
mental.

A I Conferência Nacional de Saúde
Mental, ocorrida em 1987 teve como tema

principal a discussão da cidadania e doença.
mental propondo a reversão da tendência

hospitalocêntrica e psiquiatrocêntrica, dando
prioridade ao sistema extra-hospitalar e

mulriprofíssional: não credenciamento pelo
setor público de leitos hospitalares em

hospitais psiquiátricos tradicionais, com
redução progressiva dos existentes,
substituindo-os por serviços alternativos;
proibição da construção de novos hospitais
psiquiátricos; implantação de recursos

assistenciais alternativos como hospital-dia,
lares protegidos, núcleos de atenção, etc.;
recuperação de pacientes crônicos em

serviços extra-hospitalares; emergência
psiquiátrica funcionando em emergências de
hospitais gerais. Com relação ao resgate da

cidadania, a proposta baseou-se na retirada
da internação psiquiátrica como ato

obrigatório do tratamento psiquiátrico;
direito do paciente acessar seu

prontuário médico; direito do paciente a

escolher o tipo de tratamento e terapeuta;
garantias legais contra internações
involuntárias.

Esse movimento surgiu em função dos
(

questionamentos da prática vigente até entãr
e constatou-se a eficácia dos antendimentd

, I

semi-intensivos e ambulatoriais. Ou seja, os
,

portadores de grave sofrimento psíquico sendo
atendidos diariamente ou semanalmente em

,

centros de atenção psicossocial; e ao mesmo

tempo inseridos em sua família e na'

comunidade. Ir
Toda esta caminhada histórica fez comq�:

hoje pudéssemos oferecer condições dignas�
tratamento dentro de uma política de
atendimento voltada ao cidadão garantindo
efetiv.amente todos os . direitos que?

Constituição descreve. r;

O dia 18 de maio foi o escolhido para se�
lembrado como o dia da Luta Antimanicomisl
movimento que ganhou força pela iniciatiw
dos usuários e de seus familiares a quase 2�,
anos.

Para que a sociedade de um modo geral
possa perceber a importância deste
movimento nas próximas edições desta
semana, estaremos abordando tema!

relevantes que diariamente observamos noS
atendimentos do Centro de Atenção
Psicossocial da Secretaria Municipal de
Saúde de Jaraguá do Sul; que tem como

principal objetivo O aumento da capacidade
de autonomia, independência, ou seja, a sua

capacidade de cidadania, olhando o sujeito
I

na sua integralidade não só restringindo à

questão mental propriamente, mas a toda
sua condição física, social, familiar e de
trabalho .

Eurenice Maba e Dalton Fernando Fischer,
psicólogos

'

1
,j

Parece que chegou a hora!
No primeiro de maio, chegando em

Congonhas, tomamos um táxi com nossas

duas malas de um final de semana prolongado
de três pessoas. Uma vai no porta-malas. Só
uma, já que a outra não coube.O espaço estava

definitivamente ocupado pelos tanques de gás
combustível. E a outra mala, onde foi?
Evidentemente no banco traseiro, entre os

dois passageiros. Desconforto total, a menos
para a mala.

A televisão estava ligada. Uma bela
,

.

propaganda da Petrobras contava as benesses
do Brasil atingindo a auto-suficiência em

/

petróleo. Coincidência. E bom chegar e

sentir orgulho de ser brasileiro!
Passado o stress de chegar, já no sofá, dá

para perceber que as notícias do jornal da tv
falam de algo inusitado. O Eva confisca os

bens da Petrobras e pode faltar gás. De novo?
Mais uma ameaça em poucos meses, essa mais

/

crítica. Será verdade? E, a coisa é realmente -

complicada entre os populistas. Os nossos,

os do Norte e agora os do .Oeste da nossa

América.
Parece brincadeira, comemora-se a auto

suficiência em petróleo e a indústria pode
parar por falta de energia. Os táxis também

podem estar voltando à gasolina ou ao álcool.

li

Com o tanque lá no porta-malas esperando
poder ser abastecido para dar o lucro d�
sobrevivência ao taxista.Será que vale a pena
continuar assim para sobreviver, sendo refém

do combustível e das bravatas populistas d6s

gov,ernantes vizinhos? (

E a história da energiamal aproveitadat
da poluição exagerada dos carros adaptado

,

"com tecnologia de ponta" para o uso do gás!
E o desempenho sofrível quando se quer dai
uma acelerada para uma ultrapassagem ou par�
sair de uma situação de perigo?

)

Pois é, algo deveria ser feito. Cadê 6�
.. táxis, a diesel que poderiam estar rodando
sem essas desvantagens e com diferencias

, ,

positivos da durabilidade adequada para o

tipo de uso, do elevado rendimenlü
energético e do desempenho que já cheg�l�
ser suficiente até para vencer competiçõ��
Existem os feitos aqui. Para exportação.Gn
menos informados têm dificuldade de

, J

. acreditar, m a s é isso mesmo. Tudo
. ,.

isso!Chegou a hora do Brasil liberar o uso

do diesel para os carros. Vamos começar con
/ .

os taxis,

,

,

• Do vereador Jurandir Michels que apresentou um projeto de lei que obriga a secretaria de Saúde a controlar
em agenda própria as consultas médicas marcadas em duas unidades da rede municipal.

Luso Ventura, diretor da Netz Automotiva e da Sae
Brasil (Sociedade de Engenheiros da Mobilidade)

J
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PREVIDÊNCIA: APOSENTADOS ESTARIAM SENDO LESADOS
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CELSO MACHADO

� Procedimentos
. ,

de escritório
teriam atingido
três mil pessoas
3 .

) JARAGUÁ DO' SUL- O
vereador Jurandir Michels (sem
partido) deve levar a público hoje
denúncia sobre cobranças
s�postamente indevidas feitas

por escritório da cidade em

plocessos de aposentadoria e

revisão de benefícios. Segundo já
teria apurado até ontem, o

número de lesados chegaria a três

rnil pessoas, que estariam

pagando quantias variáveis, de
&$ 800,00 até R$ 12mil para tais

procedimentos. O vereador
lembra que qualquer pessoa pode,
pessoalmente, .' recorrer

diretamente ao INSS no caso de

sposentadorias e benefícios sem

desembolsar nada para requerer
eventuais direitos. Já um projeto
de lei deMichels protocolado na
Câmara de Vereadores obriga a

secretaria de Saúde' a controlar
.

em agenda própria as consultas
,

médicas marcadas em duas
unidades da rede municipal.
Pelo projeto, pacientes poderão,
por telefone ou pessoalmente,
agendar uma consulta, com prazo
máximo de cinco dias para ser

.

atendido, no Pama (Pronto
Atendimento Médico

Ambulatorial) e Policlínica João
)

Biron. Também fica obrigatório
a afixação, na sala de entrada
dessas unidades de saúde, de uma
placa indicativa com o nome do

médico, a especialidade e o

horário que presta atendimento.
Com isso, os próprios pacientes
poderão cobrar a presença do

profissional no local e no período
estabelecido, justificá o vereador
na sua proposta. SegundoMichels,
há queixas generalizadas de pessoas
que necessitam de consultas e que
, A

so as conseguem em tres, quatro
meses. "Concordo plenamente

. como sistema de agendamento de
consultas, necessário, acredito,
para organizar o atendimento.
Mas não podemos aceitar que uma

•

CEI ouve os secretários de
,

Finanças e Administração

, ,

vamos trancar nmguem em uma

sala", disse Garcia, referindo -se
as sessões da CEI, que são reali
zadas no plenário do Legislativo.

,.;."
- � .

/.

ARQUIVO O CORRóIO/CESAR JUNKES
'�"

,

,
.

,

•

,
,

,

Michels quer mais agilidade no agendamento de consultas médicas

pessoa espere tanto tempo. A

doença não espera", lembrou.
Também vice-presidente da
Câmara de Vereadores, Michels
defende, ainda, o aumento da carga
horária dos médicos contratados

pela prefeitura, hoje de 20 horas

semanais de segunda e a sextas

feiras, ou, então, que o município
aumente o quadro efetivo destes

profissionais como forma de se

melhorar e agilizar o atendimento.
"Da forma como está não pode
continuar", reclamou.

,

Pavan reafirma ser candidato
do PSDB à sucessão de LHS

]ARAGUÁ DO SUL- "Está

latente, vibrante e na certeza de
'vencermos a eleição com

candidato próprio". A afirmação
é do senador Leonel Pavan

(PSDB) e foi feita ontem durante
entrevista de Brasília, por
telefone, à Rádio Brasil Novo.
Sobra a comentada triplica aliança
entre PSDB/PFL e Pp, o senador
disse que ontem mesmo tinha

-

encontro agendado na Capital
federal comRaimundo Colombo,
pré-candidato do PFL. E que a

composição entre os três partidos
nas eleições majoritárias precisa
ser avaliada. "No momento, não

vejo o PSDB querendo renunciar
a uma candidatura própria. Isso é

um desejo de prefeitos, de

deputados estaduais. Gostaria de
ter o PFL naminha chapa", disse
o senador, lembrando que

Colombo, ex-prefeito de Lages,

imposições, porque destemodo em
não recuarei", advertiu. Indagado
sobre. como conciliar uma

coligação com Arnin, crítico feroz
das . secretarias de
desenvolvimento regional que
rotula como cabides de ernprego e

onde há tucanos em cargos de

comando, Pavan disse concordar
em parte, quando se fala do
"excessivo número delas e: por
extensão, do excessivo número de

cargos, alguns supérfluos que nada
acrescentam'. Elogiou a ex-titular
da SDR de [aragua do Sul, Niura
dos Santos, pré-candidata a

deputada estadual, e sugeriu a

redução das SDRs para 21,
exatamente o número de

associações de municípios
existentes no Estado. ''Até poderá
haver uma integração de equipes,
gerando um processo de

enxugamento de cargos e

viabilizando um governo

municipalista que pretendo
implantar", declarou. Em relação

,

a uma aliança como PMDB ainda
no primeiro turno, Pavan disse que
"quem tem projeto pessoal e não
partidário, está no partido errado.
Sou amigo do Luiz Henrique, fiz
campanha para ele, mas

divergimos no campo das idéias,
que podem ser sanadas, mas por

enquanto não foram". O senador
concluiu dizendo que se não

chegar ao segundo turno,
obviamente terá que optar por
algum nome. Porém, não sinalizou
em que direção gostaria de ir se isso
acontecer.

•

renunciou ao cargo para ser

candidato a governador. "Então,
fica difícil ter o PFL como vice".

A--respeito do ex-governador
Esperidião Amin (PP), Pavan

,

disse ter recebido dele (Ami11) e

do deputado e presidente estadual
do partido, [cares Ponticelli,
garantias de que não teriam

nenhum problema em apoiá-lo.
"Não se trata de uma

intransigência minha, aceitei o
desafio 'e não passa pela minha

cabeça renunciar", afirmou o

senador. Admitiu, entretanto,
que se for de interesse do partido
no plano nacional a póstura
poderá ser revista, "mas sem

II MOSAICO . ,

po I iti ca@jornalcorreiodopovo.com.br
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Verticalização mantida
O Tribunal Superior Eleitoral negou pedido de reconslderação
feito pelo Partido Social Liberal (PSL) quanto à possibilidade de

que a emenda constitucional que derrubou a regra da

verticalização das coligações eleitorais valesse para as eleições.' .

de outubro: Os ministros reiteraram o entendimento de que
modificar a decisão quanto à Consulta 715, proferida em fevereiro '

de 2002, a menos de um ano da eleição, afetaria a segurança
jurídica das decisõ.es tomadas pela Corte. Nessa consulta, o

Tribunal deliberou pela obrigatoriedade da aplicação da regra da

verticaliiação para as. eleições de 2006 .

•

•

. R�gras 1
Já. na próxima terça-feira o

TSE' analisa se as normas
.'

introduzidas pela Lei 11.300/
06, a chamada minirreforma
eleitoral, sancionada pelo
presidente Lula no último dia
10 de maio, serão válidas ou

não para as eleições de

outu��o. Entre outras regras,
a nova legislação proíbe a

realização de showmícios e a

distribuição de brindes, como
camisetas e bonés.

R�ras 2
A nova lei também proibia o

uso, pelos partidos políticos,
de imagens externas no

horário eleitoral gratuito, que
, vai ao' ar a partir de 15 de

agosto, para baratear a

produção dos programas
televisivos. No entanto, o

presidente Lula, que se sentiu
prejudicado, vetou o artigo 54
da lei, mantendo a

autorização para o uso das

imagens externas.

Espaços
Como ainda não é candidato
homologado, o governador
licenciado Luiz Henrique da
Silveira (PMDB) aproveita
para ocupar a mídia em

assuntos fora das questões
político-partidárias. Por força
de longa amizade, aparece
em propaganda da Univille.
Na segunda-feira, discursou
durante entrega de medalhas
na Assembléia. A oposição
ficou irada.

Orçamento
A Assembléia Legislativa
retoma a partir de junho as

audiências destinadas à
discussão do orçamento
regionalizado para 2007,
levantando as prioridades.
Começa dia 5 de junho,
reunindo as regiões de
Joinville, Jaraguá do Sul e

Mafra, em Joinville. Na

prática, pouca coisa tem
funcionado até agora.
Prioridade, mesmo, é dada
às questões político
partidárias.

No caixa
De janeiro a abril deste ano, o

governo arrecadou com

fundos sociais cerca de R$
83,9 , Os campeões de

arrecadação são as

gerências regionais da
Fazenda de Florianópolis (que
concentra a arrecadação de
ICM' e ICMS de telefonia e

energia elétrica de todo o
'

Estado), Blumenau e

Joinville, que tem uma

arrecadação desses tributos
três vezes maior que aquela,

Diretrizes'
Ontem, a Secretaria de Estado
do Planejamento apresentou o

Plano Catarinense de
Desenvolvimento, com

diretrizes e estratégias de

governo até 2015, para
empresários, federações,
associações classistas e

universidades. Foi Durante
seminário sobre as áreas .de
economia, tecnologia, meio
ambiente e políticas públicas

• •

e socials.

Indicado
J

JARAGUÁ .DO SUL- A CEI
(Comissão Especial de Inquérito)
instalada dia 24 de abril na
Câmara de Vereadores para apurar
denúncias sobre suposto favore
cimento à empresa Canaririho no

pagamento de dívidas com o ISS
ouve hoje à tarde mais dois

depoimentos. Foram convocados
o secretário de Administração,•
Marcelino Schmidt, e o secretário
de Finanças, Sérgio José Félix. O

primeiro, segundo o presidente da
CEI, PedroGarcia (PMDB), porque
o processo foi todo analisado e ,

liberado naquela secretária. O ..

segundo porque participou Garcia alega que todos concordaram
diretamente do processo de com.depoimento a portas fechadas
recebimento de dois ônibus portas fechadas teriasido adotado
usados avaliados em R$ 142 mil e com a concordância de todos os

loferecidos como pagamento de vereadores membros da CEI-

parte da dívida, além de restantes cinco titulares e dois suplentes-
R$ 19 mil pagos em espécie em segundo Pedro Garcia. Entre-
dezembro do ano passado. Na tanto, pelo menos o tucano

seqüência dos depoimentos EugênioMorettiGarciaeopetista
também deverá ser convocado o JaimeNegherbonjá disseram não

procurador geral do município, ver problemas se as audiências

[urandvr Bertoldi, irmão do foram públicas. Uma enquete
prefeito Moacir Bertoldi (PL). feita pela Rádio Jaraguá na terça-
Garcia adiantou que representan- feira, para ouvir a opinião de
tes das três empresas (duas delas populares, pode mudar o critério
de Blumenau e Joinville) que inicial. Segundo Garcia, se a

avaliaram para a prefeitura os maioria (dos membros) assim

preços de mercado dos veículos. . decidir, será feito. Lembra, porém,
também serão convocados pela que isso dará o direito de presença
CEI. Um dos ônibus, na avaliação de depoente a ser ouvido depois
feita para a prefeitura foi cotado daquele que estiver relatando

I

com três valores diferentes: R$ participação no processo. "Não
102 mil, R$ 103 mil e R$ 104 mil.
O segundo veículo foi cotado em
preço único de R$ 42 mil. O
• critério de se ouvir testemunhas a

O senador Cristovam

Buarque, de Brasíl[a, é o

candidato a presidente da
República pelo PDT. Foi eleito

pelo PT e, também, rnlnlstro
da Educação no primeiro ano

do governo Lula. :

Inconformado com o

direcionamento dado pelo .

governo federal ao setor,
principalmente a escassez de
recursos para universidades,
deixou o cargo e o partido,

Preferências
Pesquisa feita em 29. e 30 de"
abril, em Chapecó,
encomendada pelo PDT para
medir a preferência dos •.

eleitores na disputa
/.

.

majoritária, mostra Luiz
, '

Henrique da Silveira corn
44,35% e em segundo
Esperidião Amim corn 21 %.

Depois, pela ordem, José
Fritsch, Raimundo Colórnbo,
Leonel Pavan e o presidente
do diretório estadual
pedetista, Manoel Dias.

Imposto menor
Condutores sem infrações
cometidas nos dois anos

anteriores poderão ter
descontos entre 10% e 15%
no pagamento do IPVA. A

proposta é do deputado
Gelson Merísio (PFL) e já foi

aprovada pela Comissão de .

Constituição de Justiça da
Assembléia Legislativa.
Também prevê 10% de
desconto quando o

pagamento for efetuado à
vista.

Não viu?
TVs mostraram ruas centrais

. de São Paulo desertas na

manhã de segunda-feira, Era
o medo da população por
novos ataques do crime

organizado. Mas o senador
Leonel Pavan (PSDB), que
saiu em defesa do ex

governador tucano Geraldo
Alckmin, disse ter estado na

capital paulista naquele dia e·

que não viu nada. Deve ser a

cabeleira caindo sobre os .

olhos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Salários
Com o reajuste salarial de 10% proposto pelo Executivo aos

servidores públicos de Guaramirim, o salário dos vereadores

passará de R$ 2.538,50 para R$ 2.792,35; o dos secretários
municipais de R$ 2.605,09 para R$ 2.865,60; o do prefeito de

'R$ 8.756,10 para R$ 9.631,71; e, do vice-prefeito, de R$
4.378,05 para R$ 4.815,85.

-,

•

Destoando
É explícita a falta de sintonia entre

presidentes ou membros de um

mesmo partido, pelo menos aqui
na microrregião. As opiniões são
discordantes. Quando o assunto é

eleição e apoio a candidaturas,
isso se torna ainda mais evidente,
mesmo que o prudente seja
exatamente o oposto. A unidade de
discurso tão apregoada cai por
terra, o que valem são os

interesses particulares.

Na luta
Na condição de

presidente da Aspung
(Associação de
Funcionários Públicos

Municipais de

Guaramirim), o

também vereador Luiz
Antônio Chiodini (PP)
viaja amanhã a

Florianópolis. Vai
tentar negociar um

plano de saúde para a

categoria, da qual
também faz parte.
como professor
efetivo. Esta, aliás, foi
uma das principais
bandeiras para a'

criação da associação:
melhorar a qualid��de
de vida do servidor

público.

M

NA CÂMARA: PROJETO FOI LIDO NA SESSÃO DE SEGUNDA E TRAMITA NAS COMISSOES PERMANENTES,
r-
I
,
,

I
I
,

I
i
I
I
I
i
,
,
,

•

Adendo 1
Contestando a nota publicada
ontem pela coluna, o presldente
da Câmara-de Vereadores, Marcos
Mannes (PSDB), disse que não

,

caiu no esquecimento a.
'

construção de um quartel para a

Polícia Militar em Guaramirim.
Tudo bem, mas o fato é que a

discussão se estende pelo menos

desde julho do ano passado de
forma mais consistente, mas

ainda nem começaram os

serviços de terraplenagem no

terreno.

Triste
realidade
Em pontos centrais de
Jaraguá do Sul, hora
ou outra é comum

encontrar índios
"

vendendo artesanato e

ao mesmo tempo
mendigando para

•

conseguir comprar
comida. Em sua

maioria" são mulheres,
muito jovens ou

adolescentes, com

filhos pequenos a tira
colo. Moradores da
reserva indígena.,de
Araquari, que vivem
em completa miséria,
nada diferente dos

primeiros habitantes
das Américas em

outras regiões do país.

"

ARQUIVO O CORREIO/ALEXANDRE BOOO
,

I Estudo
,

i O Dieese (Departamento
I Intersindical de Estatística e

i Estudos Sócio-Econômicos)
! 'divulga hoje em Jaraguá do Sul
I 'resultado de estudo sobre as

greves ocorridas no ano passado,
traçando um comparativo com

2004. Na coletiva de imprensa
marcada para as 13h, no Sindicato
dos Empregados no Comércio de

Jaraguá do Sul, serão divulgados
dados por setor das esferas

pública e privada, o perfil das
• • •

greves, as principals
reivindicações, em âmbito
nacional e também em Santa
Catarina.

Mannes disse que a Câmara de
Vereadores vem cumprindo seu

: papel de fiscalizar e cobrar aquilo
"

c' que entende ser necessário à

população, mas lembrou que
quem está à frente do processo é
a Secretaria de Desenvolvimento
Regional. Nos próximos dias, o

•

presidente do Legislativo informou
, que terá início a etapa de
,
, supressão (corte da v�getação) no

terreno. "O quartel vai se tornar
uma realidade. Estamos cobrando,

• e quero que isso se efetive o

quanto antes", resumiu o

vereador.

I

I
,

I

I

i
,
,

,

,

,

,
,

,

,

I
I

I
!

I
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Adendo 2
Sobreviventes
Estima-se que, em

1500, existiam de um a

três milhões de
indígenas no Brasil.
Em cinco séculos, a

população indígena
caiu para 270 mil
índios, o que
representa 0,02% da

população brasileira.
Em Santa Catarina,
segundo dados da
Funai (Fundação

,

Nacional do Indio), o

número é de 5.651,
das tribos Guarani,
Kaigang e Xokleng.

CAROLINA TOMASELLI nos cinco anos anteriores.

Outros profissionais, como os de
nível superior da área da saúde, e
de prefeito e secretários

municipais, por exemplo,
receberão apenas os 100/0 de

aumento, que será concedido
a todos os funcionários da

.

adrn inis tração direta e

indireta.
De acordo com o secretário

de Administração e Finanças,
Marcelo Deretti, o impacto no

orçamento do município com o

reajuste e a reclassificação salarial
subirá 7%. Atualmente, a folha
de pagamento absorve 41% da
receita, e vai passar para 48%. Ele
também informou que a última

reclassificação salarial foi
concedida em 2004, mas em

número reduzido de cargos.
Um terceiro projeto do

Executivo relacionado aos

servidores, também em

tramitação, dispõe sobre o vale

refeição, que passará de R$ 5,50
para R$ 6,00, limitado a 22
tickets por mês. O ônus do
beneficio será do município,
com desconto em folha de

pagamento no valor de R$ 1,00,
apenas a título de controle
financeiro. Atualmente, é

descontado o valor R$24,20.

� Prefeito também
enviou ao Legislativo
proposta de

reclassificação
GUARAMIRIM - O Executivo

propõe 100/0 de reajuste salarial

para os servidores públicos de

Guaramirim, percentual
concedido pela última vez em

2001. No ano passado, a

categoria recebeu S% de
aumento, a partir de julho. O
projeto de lei, assinado pelo
prefeito Mário Sérgio Peixer

(PFL), foi encaminhado para a

Câmara de Vereadores na terça
feira e já tramita nas comissões

permanentes da Casa. Junto
com ele, também está sendo

apreciada pelos vereadores a

proposta de reclassificação
salarial dos funcionários

públicos do município.
Com a reclassificação, as

categorias do funcionalismo

público receberão aumento

salarial que pode chegar a

47,450/0, como no caso dos fiscais
,

de tributos, de obras e sanitário.
Neste caso, o percentual
ultrapassa o reajuste acumulado

�

CATEGORIAS QUE RECEBERAO 10% DE REAJUSTE

Prefeito Atividades de nível superior
Vice-prefeito Advogado
Vereador Auditor de controle interno

,

Secretário municipal Arquiteto
Secretário adjunta/diretor Assistente social
controle interno

Cirurgião dentista PSFAssessor
Chefe de setor Contador

Secretário de escola Enfermeiro

Encarregado Enfermeiro PSF

Engenheiro agrônomo
Atividades operacionais e

Engenheiro civil
de administração geral

Farmacêutico/Bioquímica 20h
Insp. de Prod. Orig. Animal

Fisioterapeuta 20hTécnico agrícola ,

Fonoaudiologia 20h
-

Ag. Comunitário de Saúde
.

Inseminador artificial . Médico veterinário
Professor A, B e C Médicos
Agente de Vig. Da Saúde Médico PSF
Atend. Cons. Dentário PSF

Nutricionista 20h
Transporte e serviços auxiliares

OdontólogoAgente de manutenção
Profissional de TurismoAgente de servo gerais

Fiscal de rodovias Psicólogo
Pedreiro Psiquiatra

Você terá as informações mais rapidamente.

i

)
/'

Com a reclassificação,média de reajuste concedidopelopreféito é de 16,2ff�

M

CATEGORIAS COM RECLASSIFICA AO %DE REAJUSTE,*

Diretor ríe escola 46,65 ,

CARTEIRINHAS E
VENDA DE PASSES

,

FILIAL
GUARAMIRIM

FRETAMENTO
E TURISMO

(47) 3275-8500 (47) 3275-8501 (47) 3372-0545
Fax 47 3371·1893

(47) 3275-166,1
(47) 3371-9616

(47) 3275-8505 (47) 3373-0472

CENTRAL DE ATENOIMENTO#
ÇANARINHO· 0800 645-8585

Atividades o eracionais e de administra ão
Técnico de enfermagem

eral I

21,28
15,50
47,45
15,50
15,50
15,50
15,50

•

A ente administrativo I e II
Fiscal de Tributos, de Obras e Sanitário
Técnico agrimensor .,

Professor III, de Artes e de Ed. Física
Téc de Enferma em PSF '

Técnico de Informática

Transporte e serviços auxiliares
Aux. de creche, de enfermagem e de higiene bucal 21,28

(47) 3275-0634

Auxiliar de setor ' 21,28
Calcetelro- 15,50
Mecânico 21,28
Merendeira 1550
Motorista automóvel 3370
Motorista caminhão 40,40
Operador de máquinas 47,42

27,35
Telefonista 2128
Vi ia noturno

- 15,50
Auxiliar de saúde 21 28

Digitador 21,28

*já embutidos os 10% de aumento salarial

,

•

VVWW. c s n e r i n n o . corn. br

"
,
••

, ,.'.
) );i,,;r

!
�- L- �

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



) OCORREIO DO POVO

IMPASSE: "OBRA' É PROJETO PESSOAL DO PREFEITO", DIZ BRAMORSKI

•

KELLY ERDMANN
o �-.--------------------

,

;� A obra está orçada
em R$ 2 milhões.
,Até agora já foram
l astos R$ 500 mil

MASSARANDUBA - A terceira

etapa das obras do futuroHospital
Municipal de Massaranduba deve

��er licitada ainda no mês de maio

'@u, nomáximo, nos primeiros dias
:�e junho. A construção do piso
,

,térreo, iniciada há quase dois anos,
'está na fase de cobertura. e a
,

'.promessa é finalizar a obra até

gezembro de 2007, ponto de

largada para as campanhas
, eleitorais de 2008.
,

"

i
'

Desde o fechamento defini-
,

.
tivo doHospital Sagrado Coração

,

: de Jesus, em meados de 2002, os
t, atendimentos de urgência só

:' podem ser feitos nas cidades
,

� próximas, como Jaraguá do Sul,
'.

;. Joinville eBlumenau.Mesmo com
,

aadaptação daUnidade Sanitária,
, a média de transferências de

i pacientes a estes municípios é de
, 20 a cada mês. Só de janeiro até

I abril deste ano, foram 62.

Segundo o comandante do
: Como de Bombeiros Voluntários
, .

: de Massaranduba, Gilberto Ale

oJ\candre, a possibilidade de ter um

hospital local anima. Isto porque,
o deslocamento de feridos em aci-

"dentes, por exemplo, gera incô-
i

modos e necessita de tempo. Para
Mariana Uller Sringhen o proble
ma também é este. Ela lembra que
sua vizinha precisou ir até Itajaí
para que seu bebê, prematuro,
'pudesse nascerporque as unidades
da região estavam lotadas.

Mas, mesmo assim, Mariana
ainda tem desconfiança em

relação ao tipo de atendimento

que será dado no novo hospital.
.

"Se for apenas um PA (Pronto
Atendimento), que fique como

está", salienta a mulher que

esperava ser atendidanaUnidade
Sanitária local, na manhã de
.ontem,

,

NUMEROS - De' acordo
com o assessor de Planejamento
da Prefeitura, Roberto Leu, o

Hospital Municipal terá cerca de
23 leitos de internação e mais

nove para observação. No total
serão 1600 m2

. de térreo, onde

•

,

CESAR JUNKES
'li ;�'r"""" It .... ''''" '"mo. M

Hospital terá capacidade de 50 leitos, investimento de R$ 2milhões e deve ficarpronto até dezrmbro de 2007

devem funcionar umPA (na parte
dá frente), o ambulatório e a área

de serviços (nos fundos). No
primeiro piso, com 800 m2, o

plano é de disponibilizar um
centro obstétrico cirúrgico.

O assessor comenta que o

prédio foi projetado para suportar
a construção de quatro
pavimentos, no total. Quando
estiver pronto, a capacidade será

•

de 50 leitos. Conforme Roberto

Leu, a estimativa é garantir que o
Hospital atenda a demanda

populacional, com expectativa de
crescimento de 12mil pessoas nos

próximos 20 anos. Atualmente

Massaranduba tem em média 13
mil habitantes.

O custo total da obra é de, no
mínimo, R$ 2 milhões. A
conclusão das duas primeiras
etapas, que contemplaram a

estrutura em pré-moldado, o

fechamento das laterais e a

cobertura, necessitaram demais de
R$ 500 mil. A idéia da

administração pública é conseguir
o apoio dos governos estadual e
federal. No início de 2006, a

prefeitura solicitou R$ 500mil de
recurso extra para ambos, explica
o assessor de Planejamento.

Há cerca de 15 dias, urna

empresa de Blumenau, segundo
Roberto Leu vencedora de

licitação, trabalha na cobertura do
Hospital Municipal. De acordo
com o responsável, Emerson
Cordeiro, seis homens devem
terminar a colocação das placas de
alumínio e zinco, conhecidas

,

como telhas sanduíche, em duas
, .

semanas no maxrmo.

A terceira etapa, ou seja, a

construção do segundo
pavimento, ainda não tem data
definida para começar. Apenas a

licitação está programada para ser
aberta no final de maio ou na

primeira quinzena de junho.

Segundo o presidente da Associação Comercial e Industrial de
Massaranduba (Aciam), Mauro Bramorski, a entidade é favorável à

construção do Hospitâl Municipal. Porém, não concorda com o momento
·escolhido para o início das obras. "Não é só construir, é preciso aparelhar e
mantê-lo", explica. r

Para Bramorski, a situação econômica do município não é apropriada para
financiar uma obra desse porte. Ele lembra que Massaranduba tem uma

arrecadação mensal que oscila entre R$ 800 e R$ 1 milhão. Depois de

pronto, o Hospital deve consumir pelo menos R$ 200 mil por mês de
recursos provenientes da receita massarandubense, o que pode
sobrecarregar os outros setores, comenta.
A crise vivida nas cunras de, banana e arroz prejudica ainda mais a

situação da cidade. "Os três próximos anos estão comprometidos por causa
dos problemas econômicos", diz o presidente da Aclam. Para ele, o prefeito Mauro Bramorski diz que obra é
Dávio Leu "tem culpa nisso porque priorizou apenas a agricultura" em seus

mandatos, �
importante, mas política

A finalização das obras do Hospital deve ocorrer no término de 2007, período
em que os futuros candidatos aos cargos de prefeito iniciam sua corrida ao posto. De acordo com Mauro Bramorski,
com a construção da unidade, Dávio Leu "está visando às eleições de 2008. O Hospital é um projeto pessoal do
prefeito e ele já deixou isso claro várias vezes"
O presidente da Associação Comercial enfatiza que existe "politicagem" no projeto. Conforme as pesquisas de opinião
que Bramorski explica ter encomendado nos últimos meses, 67,8% das pessoas residentes no município dizem
querer um Hospital em Massaranduba. "Porém, é preciso saber que não é só erguê-lo", finaliza.
Dávio Leu foi procurado pelo O Correio do Povo, na manhã de ontem, 17, no gabinete da prefeitura, para falar sobre o

assunto, mas, alegou não estar disponível naquele momento. A reportagem soíctou que retornasse, se possível por
telefone, porém, até o fechamento desta edição, o prefeito não havia entrado em contato.

nossa cidade e região. Em

função disso não poderíamos
passar em branco o Dia das
Mães. Nada poderia ser melhor
do que algumas horas
de diversão".

A primeira atração a subir
no palco será os 3 Xirus, grupo
tradicional da música gaúcha.
Logo em seguida, atendendo a

solicitação dos ouvintes, a

JaraguaAM estará apresentando

•

pela primeira vez em Jaraguá do
Sul a Dupla Renan e Ray, que
faz sucesso com a música

"Você". Para encerrar a festa, a
BandaKN.

Além das atrações musicais,
os comunicadores da Jaraguá
AM estarão no palco animando
o evento, que terá a distribuição
de brindes as mamães presentes.

,

E esperado um público de,
cinco mil pessoas ..
I

CONTRAPONTO

•

-_

: Jaraguá AM promove Show Baile em homenagem as mães
: }ARAGUÁ DO SUL - A
\

: jaraguá AM, em parceria com

a Gravadora ACIT, promove

, hoje, no Parque Municipal de
: Eventos, a partir das 21h, um

. grande Show Baile em
•

homenagem ao Dia das Mães.

Segundo [ocernar Moraes,"a
emissora tem no público
feminino uma grande audiência.
Pessoas que participam

t diretamente do progresso de

ARQUIVO O CORREIO/JULIMAR P1VATTO

Jocemar Moraes destaca a

grande audiência feminina

•
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Dia das mães
o comércio catarinense registrou um acréscimo de 10% nas vendas

,

parao Dia das Mães, em relação ao ano passado. Dos empresários
entrevistados pela Fecomércio, 45,8% afirmaram que venderam
mais neste período do que em 2005, Seis em cada dez deles :
verificaram um aumento de 10% no faturamento. Os catarinenses

'

gastaram em média R$ 91,00 nos presentes. A maioria optou por
'

pagar com cheque pré-datado ou pelo crediário. Das compras .

realizadas, 42,6% foram pagas a prazo. Isto de deve à facilitação:
para compras que a maior parte dos estabelecimentos comerciais
oferece aos consumidores. Mesmo com o alto índice de
pagamentos a prazo', 34,3% ainda escolheram pagar pelos,

,

presentes à vista. Cerca de metade dos estabelecimentos:
catarinenses realizou algum tipo de promoção referente ao Dia das :
Mães. Os melhores resultados foram encontrados na região de '

Criciúma, onde 66,7% dos estabelecimentos apresentou acréscimo
nas vendas em relação ao ano passado,

Habitação
o volume de operações
contratadas com recursos da

poupança para financiamento
habitacional atingiu R$ 818
milhões em abril de 2006,
superando em 71 % o volume do
ano passado e elevando para R$
2,38 bilhões o total de

contratações dos primeiros
qU?Jro meses do ano, segundo a

Abecip (Associação Brasileira
das Entidades de Crédito
Imobiliário e Poupança). Esse
volurne representa aumento de
72% comparativarrente ao

mesmo período de 2005.Também
cresceu o número de unidades

financiadas, foram 9.536,
superando em 74,59% o número
de abril de 2005, acumulando 29
mil no ano,

Restituição .

A Receita Federal já definiu as

datas para a liberação dos lotes
de restituições do Imposto de
Renda Pessoa Física 2006

(ano-base 2005),De acordo
com a instrução normativa 651,
que foi publicada hoje no

"Diário Oficial" da União, serão
liberados sete lotes em sete
datas: 16 de junho, 17 de julho,
15 de agosto, 15 de setembro,
16 de outubro, 16 de novembro
e 15 de dezerrnro.A consulta a

cada lote, em que o contribuinte
fica sabendo se a Receita o

inclui nas listas, costuma ser

liberada pelo órgão uma

semana antes de cada uma

dessas datas.

Dívida em queda
A dívida pública do governo em

títulos públicos caiu R$ 19
bilhões em apenas um mês.
Entre março e abril, a queda foi
de 1 ,8% e a dívida mobiliária
chegou a R$ 1,002 trilhão. A

queda ocorreu mesmo com o

resgate líquido -quando os

resgates superam as

emissões de novos papéis- de
R$ 26,9 bilhões, segundo nota

conjunto do Tesouro Nacional e
do Banco Central. Esses

resgates foram bem superiores
ao impacto dos juros para o

crescimento da dívida -por
isso, a dívida'diminuiu.

Volume
" • j

Considerando o período de 12

meses, entre maio de 2005 e

abril de 2006, o volume de
recursos alocados ao mercado

atingiu R$ 5,8 bilhões, que
viabilizaram a construção e

aquisição de 73 mil
unidades.Nos primeiros quatro

.-

meses de 2006, o volume de

saques nas contas de poupança
superou o de depósitos em R$
6,3 bilhões, fazendo com que o

saldo de dezembro de 2005, R$
135,4 bilhões, caísse para R$
132,4 bilhões em abril de 2006,

"

• INDICADORES ECONOMICOS'

•

EURODOLAR (EUA) COMPRA VENDA

CBMERCIAL 2,202 2,204 11 COMPRA VENDA

PARALELO 2,190 2,287 It 2,775 2,777 11

PESO'(Argenlina)
TURISMO 2,067 2,270 11

I 0,713 0,723

PONTOS OSCILAÇÃO
It BOVESPA 38.290 2,86%
It DOW JONES (N, York) 11.205 188%

It MERVAL (B. Aires) 1.683 345%

It NIKKEI (Tokio) 16.951 1,39"10

0,6327

R$863,55

•. LOTERIAS
•

concurso: 1601
-:rõ'742"'·49',

concurso: 620
08 - 14 - 28 - 29 - 30 - 32 ' 35

42 - 55 - 57 - 58 - 63 - 70 - 76

80 - 88 - 89 - 91 - 92 - 00

concurso:.04036
1 ° Prêmio: 56,140
2° Prêmio: 62,783

3° Prêmio: 11.553
4° Prêmio: 15.225
5° Prêmio: 38.733

I

I'
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• OCORRÊNCIAS POLICIAIS

Tentativa de furto
A Lanchonete Tucaneiro, localizada na Rua Roberto
Ziemann, Bairro Czerniewicz, foi arrombada na madrugada

.
de ontem. Os bandidos entraram pelo telhado, e estavam
dentro do local, quando o dono do bar percebendo barulho
e chamou a polícia. Os dois bandidos, um de 19 e outro de
26 anos já com passagem na Polícia, tentaram fugir, mas

foram presos nas proximidades da Lanchonete, junto com

os objetos do furto, 1 DVD marca Sansung, 49 carteiras
de cigarros, 1 garrafa de whiski, R$ 94,00 reais em

dinheiro, e R$ 105,00 reais em cheque.
•

,

Acidente IIMorte
Morreu atropelado na

tarde de terça-feira no Km
105,2 da BR 101 em

Penha, o Sr. J.G.D. de 33
anos, ele residia em

Pitanga no Paraná, e foi

atropelado pelo veículo
VW/Gol.

,

Duas pessoas ficaram
feridas em um acidente entre
moto e pedestre, no começo
da noite de terça-feira na Rua
João Januário Ayroso, Bairro

Jaraguá Esquerdo. Um
homem de 23 anos fraturou Q

punho e teve ferimentos na

mão direita e no joelho
esquerdo, e um Sr. de 54
anos teve um corte na

cabeça, ambos foram
levados ao Hospital São
José,

Atropelamento I
Um Sr. de 59 anos foi

atropelado na manha de

terça-feira por um carro, na

Rua Wolfgang Weege,
próximo ao Parque Malwee.
Ele foi levado ao Hospital
São José com ferimentos
leves e dores no corpo.

Acidente fatal
A jovem G.S.A. de 20 anos,
morreu ontem em acidente
ocorrido por volta das 8h na'
avenida Valdemar Vieira, no

Bairro Saco dos Limões, em

Florianópolis. Ela dirigia uma

Honda Bizz e bateu de frente
em um ônibus da empresa
Insu!ar. A moto foi arrastada.
por cerca de 80 metros, e

G.S.A. morreu na hora.

Atropelamento II
Uma jovem de 28 anos foi

atropelada na noite de

terça-feira na Rua Roberto
Ziemenn. Ela foi atingida
por um carro, e foi levada
ao Hospital São José com

suspeita de fratura no

crânio e luxação no

cotovelo direito. Preso
Paulo Gilmar Soares, o Enzo,
foi preso ontem em Lages,
com dois quilos de pasta de
coca e 565 gramas de crack.
Com dois mandados de

prisão por homicídio, En�,o
disse à Polícia Civil que
fornecia drogas para
Joinville, Blumenau e Lages.
Ele foi abordado pelos
policiais quando dirigia o

Monza de Palhoça, placas
BMA 5698. Enzo estava sendo

investigado havia 45 dias.

Acitlente I
Acidente entre carro e

bicicleta na tarde de terça-
, feira, na Rua Walter

Marquardt, Bairro Vila
Nova, deixou um homem
de 30 anos com luxação
no joelho direito e

ferimentos no braço e na

perna direita, ele foi
levado ao Hospital São
José- pelo Corpo de
Bombeiros Voluntários.

! Homem morre ao cortar árvore
1
I

na área rural de Corupá

• •

O CORREIO DO POVO

PERIGO: MAIORIA DOS ABUSOS ACONTECE DENTRO DE CASA

DAIANE ZANGHELINI

.... Conselho Tutelar
atende cerca de 300
casos de conflito
familiar por mês

JARAGUÁ 00 SUL - A cada
hora, sete crianças ou adolescentes
sofrem abuso sexual no Brasil. Esse
foi o resultado de um dos estudos
realizados pela Abrapia
(Associação Brasileira Mul

tiprofissional de Proteção à

Infância eAdolescência) em 2004,
mostrando que o problema da
violência contra crianças e

adolescentes no Brasil acontece
,

em proporções assustadoras. E

preciso considerar, entretanto,
que grande parte dos casos não são

registrados, já que a maioria deles
é cometido por parentes ou

pessoas conhecidas. Por esse

motivo, o problema émuitas vezes

omitido e acaba se perpetuando,
tomando as estatísticas sobre o

assunto também bastante falhas.
De acordo com a

agência de notícias Adital
(wwwadital.corn.br), as poucas
estatísticas existentes no Brasil'
mostram que as meninas são as

maiores vítimas e que o mapa da
violência sexual engloba a

violência sexual intrafamiliar, a

exploração sexual comercial
praticada em prostíbulos fechados,
a violência sexual contra crianças
e adolescentes em situação de rua,

'

o turismo sexual, a pornografia
tradicional e na Internet, e o

tráfico na fronteira e por redes de
narcotráfico.

Hoje, 18 demaio, DiaNacional
Contra a Violência e Exploração
Sexual Infanto-Juvenil, a

sociedade é convidada a refletir e

acontecerá o Feirão do Imposto
que apresentará os tributos
embutidos nos preços de

produtos de consumo. Dia 22 a

campanha chega para os

estudantes da Fatej - Faculdade
de Tecnologia de Jaraguá do Sul.
No dia 23, a campanha movi

mentará estudantes do Centro
Universitário de Jaraguá do Sul

(Unerj).
Conforme Leandro Schmô

ckel Gonçalves, coordenador do
Núcleo de Jovens Empreende
dores, a idéia é mobilizar a

sociedade em torno do movi-

ARQUIVO O CORREIO/OANIEl NEVES

Leda ressalta que a maioria dos casos não são registrados

independe da faixa etária da
vítima e da classe social ao qual

,

ela pertence, embora se tenha a

idéia errada de que o problema é

mais comum em famílias de baixa
renda. ''A desigualdade social dá
mais visibilidade para o caso, pois
quando o abuso acontece em

uma família de classe alta, por
exemplo, ela contrata um

profissional para realizar o

atendimento psicológico, para

preservar o nome", exernplifica
Dependendo do caso, a

promotoria intervém e afasta

temporariamente a vítima da
família, ficando a criança ou

adolescente em um abrigo ou

sob o cuidado de parentes
próximos (como tios ou avós).

CONSELHO TUTELAR RECEBE NOVA SEDE
Para lembrar o Dia Nacional Contra a Violência e Exploração Sexual Infanto·
Juvenil, o CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
de Jaraguá do Sul entregou na manhã de ontem as chaves da nova sede co

Conselho Tutelar para a presidente, 'Maria Dolores Schadek A nova sede fica na

Rua Antônio Tobias, nO 51, Centro (fundos da Joa Videolocadora).
A imóvel tem 235m2 de área construída e custou R$ 200 mil. A verba foi

adquirida pelo CMDCA com recursos do FIA (Fundos da Infância e do

Adolescente), com a contribuição de empresários da região. De acordo
com a presidente do CMDCA, Renilda Farias, o espaço mais amplo vai
oferecer melhores condições de trabalho aos funcionários e, por
conseqüência, um atendimento mais adequado para as pessoas que
procuram o Conselho Tutelar.
As novas instalações do Conselho Tutelar devem entrar em funcionamento
dentro de 15 dias. Atualmente, o Conselho Tutelar funciona na Avenida Getúlio
Vargas, nO 577 (antiga delegacia de polícia). O telefone é: (47) 3371-0324,

a mobilizar-se contra esse

problema. De acordo com a

promotora de justiça da Infância e

Juventude, LedaMariaHermann,
o nível de agressão física e de abuso
sexual contra crianças e

adolescentes em Jaraguá do Sul se
equipara ao de grandes cidades,
mas o índice de "silêncio"
também 'é muito grande. "Cerca
de 75% dos agressores são homens,
e isso se, explica pela presença de
uma forte cultura de dominação,
que precisa ser revertida. Muitos
deles sequer têm ciência de que
estão cometendo um abuso",
explica, destacando que o uso de
álcool e drogas é geralmente um

fator associado ao problema.
Segundo a presidente do

Conselho Tutelar de Jaraguá do
SuI, Maria Dolores Schadek, no
município são atendidos cerca de
300 casos de conflito familiar por
mês, que envolvem desde a

negligência (abandono) e a

violência psicológica até a

agressão física e a dependência
química de crianças e adoles
centes. Destes, aproximadamente
20% (ou seja, 60 casos por mês,
aproximadamente) são encami
nhados para programas de acom

panhamento da prefeitura, através
da Secretaria de Desenvolvi
mento Social e Família.

Em casos como esses, a

medida prioritária é o

acompanha-mento social e

psicológico dos envolvidos para
cessar a situação de violência.
Para isso, a família da vítima é

visitada para que seja avaliada sua
.,.., ",.

situaçao econorruca e as

principais dificuldades
enfrentadas. A promotora Leda
ressalta que o problema da
violência e da exploração sexual
de crianças e adolescentes

mento nacional para regula
mentar o parágrafo 5° do artigo
150 da Constituição Federal, que
vai permitir aos brasileiros
conhecerem os tributos embuti
dos nos preços de seus produtos
e serviços e passar a fiscalizar a

sua aplicação. Até o dia 24 de

maio, grupos de articulação do
movimento nacional estarão

visitando entidades, 'empresas e

em todos os segmentos da
comunidade interessados em

apoiar a iniciativa. "Temos de nos
apressar para remeter as

assinaturas para a Associação

Campanha pela transparência dos impostos ganha as ruas de Jaraguá
JARAGUÁ DO SUL - Ação

visando à coleta de 10 mil
CORUPÁ - Morreu por

, volta das 16 horas de terça
feira, o jovem A.R. de 26 anos

na área rural do município de

Corupá. Segundo infor

mações de outras cinco

pessoas que e s t av am tra

balhando com ele no corte de
árvores da região, A.R. cortou
uma árvore, e a mesma bateu

acidente.
O Socorrista do Corpo de

Bombeiros de Corupá, Ma
zico, informou que nos

últimos seis meses foram

registrados aproximada
mente três ocorrências de
acidentes na área rural, dois
óbitos e um jovem ferido, e

completou dizendo que é
" . ." .

necessarto ter experiencia e

estar preparado para fazer este

tipo de trabalho sem que haja
risco. (Ana Laís Schauffert)

, , .

contra outra arvore proxima
e voltou caindo em cima dele,

,

-o jovem ainda tentou correr,
� .,

mas nao conseguiu evitar o

. .. ,..,

assinaturas na microrregiao,
tendo como ponto de partida
J araguá do Sul, está sendo
articulada peloNúcleo de Jovens
Empreendedores da Associação
Comercial e Industrial e

Associação das Micros e

Pequenas Empresas do Vale do
Itapocu. O trabalho começou na

segunda-feira, durante a plenária
das duas entidades, no Centro

Empresarial do município, e

neste sábado (20) prossegue na
�

Praça Angelo Piazera, 011de

Comercial de São Paulo na

próxima semana. Daí contar
mos com a participação de todos

para que nossa região demonstre
o seu apoio à campanha", sugere
Leandro.O empresário lembra

que as assinaturas recolhidas em

Jaraguá do Sul vão se incorporar
ao abaixo-assinado de outras

regiões. O Brasil tem uma

das maiores cargas tribu
tárias do mundo. Mais infer

mações sobre a campanha 'De
Olho no IIUPOStO' estão

disponíveis no. site

www.deolhonoimposto.org.br.
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NA JUSTiÇA: JULGAMENTO NO DIA 29

\

JULIMAR PIVATTO
,

� Os três foram
denunciados pela
confusão na final
do Intercontinental

JARAGUÁ DO SUL - A final
do Torneio Intercontinental de
Clubes, que aconteceu em

Br-usque 110 mês de abril,
continua trazendo dor de

cabeça para a Malwee. Depois
"de perder a disputa do título
.

para o Boomerang/lnterviú, da
Espanha, o clube jaraguaense
podeter problemas também
com o goleiro Bagé, o técnico

Fernando Ferretti e o auxiliar
técnico Marcos Moraes, o

Marcão. Os três foram denun
�ciados pela Procuradoria do

STJD (Superior Tribunal de
Justiça Desportiva) da CBFS
(Confederaçâo Brasileira de

Futsal) e serão julgados no

próximo dia 29, às 18h30, na
.sede da entidade em For

.taleza (CE).
O Correio do Povo teve

.acesso à denúncia, na qual, os
,

.árbitros da partida, Alvaro

.Sacarelo (Uruguai) e Oscar

Ortiz (Paraguai) relataram os

fa tos ocorridos na final da

competição e que podem
complicar a vida dos en

volvidos. Marcão foi indiciado
no artigo 278 do CBJD
(Código Brasileiro de Justiça
Desportiva), pela troca de
insultos e ameaças com o

preparador físico Miguel
Andrés, do Boomerang. O

'artigo 278 diz:."Alueaçar
alguém, por palavra, escrita ou,
gestos ou por qualquer outro
meio, causar-lhe mal injusto
ou grave". A pena para este

caso é de 30 a 120 dias de

ou equivalente, durante sua

realização, inclusive intervalo

regulamentar, sem a necessária

autorização. Pena: suspensão
. de 120 a 720 dias";

Por fim, Ferretti pode pegar
de UlU a dois anos de suspensão,
segundo o artigo 279, que

dispõe "Incitar publicamente
a prática de infração". A
procuradoria pegou as

declarações do goleiro Bagé,
publicadas pelo jornal Diário ,

Catarinense, onde o goleiro
admitiu que partiu do
treinador a ordem de invadir a

quadra para evitar o gol .
O presidente da As

sociação dos Amigos do

Esporte, Sérgio Silva, ficou
sabendo da denúncia'e da data
do julgamento através da

,

nossa reportagem. "E uma

situação delicada. Vamos
conversar com a diretoria

para saber o que vamos fazer",
disse Silva, antes de embarcar
CaIU o .time para um amistoso

ern Dona Emma, no final da
tarde de ontem. "O correto

seri,a a Fifa enviar isso para a

CBFS, que encaminharia

para a Federação Catarinense
. ."

que, por sua vez, nos avisarta ,

alegou.

,

•

-

suspensao.

Já Bagé foi enquadrado em

três artigos e pode pegar de 120
a 720 dias de gancho. O artigo
250 - "Praticar ato desleal ou
inconveriienre durante a

partida, prova ou equivalente.
Pena: suspensão de uma a três

partidas". Artigo 258 -

"Assumir atitude contrária à

disciplina ou à moral des

portiva, em relação a com

ponente de sua representação,
representação adversária ou de

espectador. Pena: de um a dez

jogos". E artigo 274 - "Invadir
local destinado à equipe de

arbitragem, ou à partida, prova

I

ARQUIVO ° CORREIO/PIERO RAGAZZI DE FREITAS:ARQUIVO ° CORREIO/CESAR JUNKES
-� :

,

I

, I
Fernando Ferrettipodepegardeuma doisanosde suspensão Bagé corre o risco de ficar fora das quadraspor 720 diaS.

,
,

,

I

LEMBRANDO O CASO
•

A final entre Malwee e Boomerang/lnterviú aconteceu no dia 9 de abril, na Arena Multiuso de Brusque.
O placar ficou 1 xO para o time espanhol, mas a provocação rolou durante todo o jogo, Na saída para o

intervalo do primeiro tempo, houve um desentendimento entre as 'duas equipes, O auxiliar técnico
Marcos Moraes partiu para cima e trocou insultos com o preparador físico do Boomerang Miguel

•

Andrés. Na confusão, os dois acabaram expulsos.
Mas o fato que mais, chamou a atenção aconteceu aos 19 minutos do segundo tempo. Perdendo o

jogo, Falcão entrou como goleiro-linha e, quando estava adiantado, a defesa dos espanhóis roubou a

bola e chutou para o gol. Foi quando Bagé entrou e evitou que a bola entrasse. O jogador acabou
expulso e, desde então, está proibido de atuar até a data do julgamento.

•

,

,

I
I

I
I

I
I
i
I
,

Juventus empata em 1 x1 e cai uma posição na classiücaçao-,

,

JARAGUÁ DO SUL - Vem se

I'tornando rotina nos jogos do
r

"Juve11tus. Mesmo saindo na

;,frente do placar, a equipe não
"

, consegue manter a vantagem e

r:vem cedendo o empate ou, até

unesmo, tomando a virada.
llüntein não foi diferente. Depois
sde sair vencendo o Marcílio Dias

· .. ,...,

no pnmeiro tempo, nao suportou
°a pressão do Marinheiro, que
"·

empatou aos 38 minutos da etapa
final. Agora o tricolor, que ocupa
o décimo lugar, enfrenta o

Atlético, em Ibirama, no próximo
(. sábado às 151130.
,

" O [uventus começou o jogo
perdendo o lateral-esquerdo\

"Matarazzo que, com dais

minutos, saiu contundindo para
.

a entrada de Rogerinho. Os

Jprimeiros dez minutos não
-' tiveram grandes emoções e o

primeiro lance de perigo só aos

13, quando Ronaldo cruzou e

Leonardo tirou da cabeça de Sabiá.
'INa seqüência, Marcelo Buda não
conseguiu completar para o gol.
Dois minutos depois, a' resposta
do Marcílio Dias. Felipe passou

· por três marcadores e chutou
rente à trave esquerda. O time de

Itajaí continuava levando perigo
e aos 29 Clodoaldo cabeceou para
boa defesa de Vacaria. O gol saiu
aos 37 minutos, CaIU Sabiá

,

recebendo lançamento de Paulo
Rossi e tocando na saída de Sílvio"

,

para fazer 1 xO.
O, técnico do Marcílio Dias

resolve mexer no time no

. intervalo e colocar mais um

atacante. Com isso, os visitantes
tornaram conta do segundo

• AMQADIO 10\0

.JAQAGUÁ

\

!
•

tlca, oalberia
",;_,a �

Sabiá comemora O primeiro gol da partida e a artilharia do Estadual

�

III CLASSIFICAÇAO -

•

Poso Times P J V E O GP GC SG
10 Criciúma 27 9 9 O O 22 6 16
20 Joinville 18 9 5 3 1 21 . 9 12
3° Chanecoense 16 9 4 4 1 13 11 2
4° Prósoera 14 9 4 2 3 17 16 1
50 Guarani 12 9 4 O 5 10 18 -8
6° Marcílio Dias 12 9 3 3 3 16 17 -1

• .

70 Atlético 1 1 9 3 2 4 12 15 -3
80 Metrooolitano 10 9 2 .4 3 17 13 4
9° Juventus 10 9 2 4 3 16 17 -1
10° Cidade Azul 6 9 1 3 5 17 24 -7
11° Lages .6 9 1 3 5 9 20 -11
110 Brusque 5 9 1 2 6 12 16 -4

tempo e neutralizaram as subidas
dos alas do [uventus. Buscando (}

melhorar o posicionamento do

time; o técnico Alaor Palácios
tirou Paulo Rossi eMarcelo Buda,
colocando Grisley eMiguel. Mas

.

quem estava melhor no jogo era

o Marinheiro, que chegou ao

empate aos 38 minutos. Após
cruzamento na área, Carlão
completou para o gol. Logo na

seqüência, o mesmo Carlão
C0111eteu falta dura em Sabiá e

acabou expulso. Mesmo com um

homem a mais, o Juventus não

conseguia tomar as ações do jogo
e acabou empatando pela quarta
vez na competição.

III RESULTADOS

. Copa do Brasil
Fluminense 1 x 1 Vasco

Liga dos Campeões
-Barcelona 2x1 Arsenal

�

.. DIVISA0 ESPECIAL

Próspera 3x2 Brusque .

Lages 1 x3 Atlético
Chapecoense Ox2 Criciúma
Joinville 2xO Guarani
Cidade Azul 3x3 Metropolitano
Juventus 1 x1 Marcílio Dias

T

• PROXIMOS JOGOS

Sábado
15h30 I Atlético x Juventus

Domingo
10h

.

Guarani x Chapecoense
15h30 Brusque x Cidade Azul
16h Criciúma x Laaes
16h Metronolitano x Joinville
16h Marcílio Dias x Prós erap

•

I

•
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• LINHA DE FUNDO

Convocação
Duas atletas da equipe Faculdade Jangada/FME de basquete foram
convocadas para a Seleção Catarinense Infanto-Juvenil Feminino. A
armadora Marcella Bini Prada, 15 anos, foi chamada pela primeira

•

vez e a pivô Juliana Pedri Sasse, 14, vai ter sua segunda oportunidade
na seleção. Elas iniciam os treinos, em Xa�im, no próximo dia 27 e

ficam na torcida para permanecerem entre as 12 que serão
convocadas definitivamente no dia 2 de junho, para disputar o

Campeonato Brasileiro em Cambé (PR).

Novo endereço
o site do Juventus passou a ser um blog, veiculando, a partir de agora, i

apenas notícias do tricolor. A novidade é que o torcedor que acessar o :
site terá a oportunidade de comentar sobre as notícias do Moleque_:
Travesso. O endereço é www.juventusjaragua.myblog.com.br.

COPA DO MUNDO'
-_

-

Júlio Patrício; técnico da equipe Faculdade
Jangada/FME de basquete feminino.
Favorito - Pelo elenco que tem, não dá para
deixar o Brasil de fora. Mas a Alemanha,
jogando em casa e com sua tradição também
figura entre os candidatos.

Surpresa - Acredito que algum time africano

possa ser o azarão da Copa. Já os times
asiáticos não devem ir tão longe. .

Decepção - Mais uma vez a Espanha não. .

deve chegar. Todo as edições eles vêm como promessa, mas não.
vão bem. A Holanda, mesmo com a renovação, também não deve ir'
muito longe.

Cláudio Tubbs, coordenador de eventos da

Fundação Municipal de Esportes
Favorito - Sempre quem joga em casa é
favorito. Apesar de eu estar otimista com o

Brasil, acredito que os alemães são os

favoritos.

Surpresa - Portugal deve ir longe. Não só

por ter Felipão como técnico, mas por vir se
destacando nas competições européias.
Decepção - A Argentina. Eles não têm, como
tinham nas outras competições, grandes
referências no time e podem sentir falta disso.

,

FALTAM 22 DIAS PARA A COPA
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Femandinha IlI\eyer e o residente da Cornêat Túlio Simões

...

Círculo de Leitura
-,:::'. 'c ,:; :)�

Em cartaz "
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Marcada para dia 25 de maio a segunda sessão do Circulo
de Leitura de Jaraguá do Sul.° convidado de honra da ocasião
será o escritor Celestino Sachet, doutor em lit. Brasileira pela
UFSC e doutor em Filosofia da Educação pela Universidade de
Guadalajara (Méxicoi.A partir das 17:h,na G rafpel: Megastore.

'.o:,,. ,

Moinho Disco apresenta:Vitor Lima
•

A Moinho Disco é palco neste final�de-.
semana para apresentação de um des
maiores. expoentes do cenário eletrônico
nacional, DJ Vitor Lima. Responsável por
abrir a apresentação do grupo Prodigy no

Skol Beats deste ano, Vitor vêm agora em

momento alto da carteira apresentar seu
set de progressive house em Jaraguá do SuI.
O line-up da noite completa-se corn Edu
Schwartz (Jaraquá], Cysco Nasa (São Paulo)
e RichardOtto (Blumenau),

Ingressos antecipados para a forte balada podem ser

adqulrídos ao valor de R$10,OO no Posto Mime Matriz, Smurf
Lanches e Center Som Shopping. Reservas e informações pelo
telefone (47) 9914 5442.Site:WYll.ll'l..ffiQ.Ll1bQQl.�&.Qm.
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A estréia mundial.inclui
Jaraguá. do Sul no circuito!
Ç?nflflflada p�la Sul ,Çi.ne�,ªs, a "

€)';íbíção de O ,Código Dá .Vi ncl
va] rolar aqui na cidaqj?' no
próprio dia 19 (amanhâ,.5exta·
feira). Reservem os. rngressost
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Das pequenas grandes ações
, ,

,

Parabéns ao amlg,o Enéas Raasch pela iniciativa de levar voz.e rnelodla
à

insípida rotina daqueles.
internados nos hospitais. Música é aleçria, alívio e paz. Podes ter a certeza de que é desmedida a

•

d.lferença que sua ação representa.Urn grande abraço,
,
"tI

"Ber" Camargo e Débora Gonçalves

, '

O CORREIO DO POVO

Você escolhe. n6s transportamos.
'." ."

•

LoalsTICA NACIONAL. E INTERNACIONAL

Bernardo Dornbusch, 540 I Sala 0'1 I
Bael)endl I Tel.: (47) 3311.0a8a
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E�ilquero ter um milhão de 8.11iigos '

......
E teve essa semana 9 caso engraçado daquela a!emàzinha de Muenchberg que foi no

posto de gasolina e deiXou a amiga lá, A moça disse que tava sem dinheiro pra pagar o
icombu$tív�!'! ,e pediu pta acompanhante ficar lá esperando até que logo voltasse com cash,
tomo garantia aos frentista de qUIil: ail não ia rolar um calotezinho. Welt, passaram-se duas i

. horas a;té que realmente caiu a fiçh,a �e que "essa desgraçada me larçou aq,ui';Chamou-se
então Q po!ícia,a imprensa e aquefá coisa toda.No depoimento dá pseudo-vítima,a revelaçã6::{

)): "NãosQmos amig.as há muito tempo.Esta é a primeira vez que saímos sozinhas'; DiZ-Sé que â
m'aléVola amjga�da·onça jáâplicara omesmogolpe em vários postos d'o estado.

Eu digo: essa moça certamente tem um monte de amigos chatos. E digo também;
l fantástico! Direto da região da Bavária a fórmula perfeita para livrar-se desses efeitos

colaterais da ,vida scclal que tanto aparecem vez ou outra.. Melhor, ainda sal-se dessa com o

tanque cbelo. '

I
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- Putz,oEdésio apareceu de novo" .
....

.

:t •All é?Aqui; vi')i com eleàbastecermeu carto.�e dertraz cerveja e batatinha também:
;-,,�:- -�,:':' --:�::, ',',O

. . .

;; Não vejo melhor maneira de passár a me�sa.gern "Eu não gosto de·tí. É sério". E se você'
} ;' 'realtnente odeia a pesses.pode-se dar aotrabalho de mais 1'5mínlltos da compant'lia e ir até

uma loja 1,99.Desmerecido e desqualJficado,o importuno conhecido com sorte ainda vai sair
noJornal no dia seguinte, com cara de babãc d izend'o"Puxa •••Eleme trocou por uma cartqla cje
isqueiros",O compôrtamenre europeu. vez ou outra aindagera seus bonsmodelos.
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f\4a!tl Meyer

ComBat tour Dose de Quarta
A famosa casa

jaraquaense leva seu

nome fi cidade vizinha,
fazendo balada co III

house music na área de
ptscinas do Clube Diana,
em Guaramrrtm, Dls Tullo
e Guilherlll€ EP fazem a

trilha da noite, cujos
ingressos antecipados
paden') ser adquírídos ao
valor de R$10,OO no

Posto Mime: matriz aqui
em Jaraquá e no Posto
Malachi emGuaramlrim.

Chopería Bierbude promove na próxima quarta-feira mais uma edição
de suas Doses deQuarta.DJs Phill.Xalinho e Rodrigo Fabro estão escalados
para comandar oaçito marcado para as22h.

•
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No Mineral Agua Park .

Tttãs.Caplral lnlclal e Marcelo D2 são as atrações que fazem acontecer
o Mineral Rock Festival, evento deste sábado dia 20 que vai abalar as

estruturas do parque localizado entre Brusque e Itajaf. Ingressos
antecipados estão à venda ao valor de R$25,OO em quantidade limitada,
disponíveis aqui em Jaraquá do Sul na loja Calcei.Maiores inforrnações do
evento podem ser tiradas pejo telefone (47) 3247 0002 ou pelo site
wY'{w"m,jo@rªI.ªgYílRª�Is.,!:;Qm!br.
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i ·:Aí}9ta ern novo "

'. endel:eço,na rl;Ja
, :Bel1f1i:lrdo [Jjornhtlsh,
,

432,IBairro Baependl.,
, iEspecializaoa '.I'\a
"

cO'I'l'(li?oçâc)·de linha
:(l>raía. fitnes$, ((omo

.

calças, éOI'Sar·io$i cap�is, .•

Qualidade .que valoriza
: :bermudas, topS,
Jaque'ta., matlôs para

o seu corpo! , 'nataçãe e hldrogfnástica e aqora também tem

I' Rua Bernardo Dornbush. 432. Baependl .

uma bellssima coleção de artlges em fie de modal e ,Iàs,
I Jaraguá do Sul· Fone: (47) 3275·3290 'como blusas, boleros/casacos.
L , �.
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• NOVElAS
,GLOBO - 18H

Sinhá Moça
(Devido às constantes mudanças na

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

capílulos desta semana poderá conter

cenas que loram divulgadas na semana

passada mas que não loram exibidas e que
agora estão previstas para irem ao ar na

próxima semana)

o Capitão conta para o Barão que Fontes o

destituiu de seu posto. Juliana pergunta a

Augusto o que aconteceu com sua mãe. O
Barão contrata o Capitão para vigiar os

escravos de sua fazenda. Frei José conta
. para Coutinho que José Coutinho quer se

casar com Adelaide, deixando-o

desesperado. José Coutinho garante a

Adelaide que vai dar um jeito de levá-Ia
embora e se casar com ela. Fontes pede que
Nogueira e EveraJdo emprestem escravos

para Ricardo. Bentinho conta para Ruth que
Rodolfo vai libertar Dimas e escondê-lo em

sua casa. Cândida diz a Adelaide que vai

exigir que o Barão a venda para José
Coutinho. Coutinho tenta intrigar o filho
contra Adelaide.

� GLOBO - i 9H

Cobras e Lagartos
Leticia garante a Duda que vai ajudá-lo a

esquecer a menina que o magoou. Silvana
vai procurar Pereira na Luxus. amar se

apresenta para Silvana e explica que é amigo
deinfãncia de Pereira. Letícia vê o retrato de
Bel no quarto de Duda e fica chocada.
foguinho pede que amar mostre a Ellen que
é seu amigo. Kika ouve Foguinho pedindo.
Ellen em casamento e fica furiosa. amar
aceita o convite para ser padrinho .dé
casamento de Bel, para não magoá-Ia.
Letícia pergunta a Bel se ainda gosta de Duda
e ela diz que não. .Leücía se esquiva de um

beijo de Duda. Nikki, ex-namorada de
Estevão, chega ao Rio e vai procurá-lo.

� GLOBO - 21 ti

Belíssima
Vitória afirma que Bia tentou matá-Ia duas
veies e, se tentar e novo, a policia receberá
um relatório denunciando tudo o que ela fez
na Grécia para levá-Ia à prisão. Cyro
confessa estar apaixonado por Giovana e lhe
dá um-beijo."Viroria escreve uma longa carta .

_

acusando Bia e entrega a Nikos para que ele

guarde e só entregue à polícia caso ela
morra. Rebeca manda Karen entregar a fita ..
Mônica acusa Alberto de ter um romance
com Rebeca e de ter planejada para que
largasse Cemil. André expulsa Bia de sua

casa. Bia diz que não sai da casa e é

agressiva com André. Matilde conta para
Júlia que André e Bia brigaram. Sabina
descobre que Bia não está morta. Bia diz a

Júlia que vai recuperartodo seu patrimônio.

� SBr - 18h30

Rebelde
Pascoal diz a Diego que deve cennnuar com
sua campanha e se compromete a resolver o

problema com Roberta. Tomás diz a

Giovanni que apesar de não entender nada de

campanha política mas já percebeu que
Diego está se aproveitando da situação de

Miguel. Gastão ordena a Pato que declare às
autoridades que Miguel o contratou para
simular seu auto- seqüestro e ameaça
mandá-lo para a cadeia de envolver seu

nome no caso. O advogado diz a Mia que
,

está em suas mãos se Miguel fica ou sai da
cadeia.

� RECORD _. 19f115,

Prova de Amor
Rafa se coloca na frente de Pati para protegê
la. Lapa aponta arma para eles. Murilo sobe a

escada para checar se tem gente em casa.

Janice e Toni namoram na praia. Os dois se

beijam. Janice laia sobre TOC com Toni.
Diana está com Juliana no colo. Felipe come
mora sua volta para casa. Dudu vai logo
dizendo que Ricardo estragou seu compu
tador. Felipe briga com Dudu. Ricardo chora
e diz que não vai mais quebrar as coisas de
Dudu. Toni diz para Janice que é escritor de
filmes policiais. Janice confessa para Toni

que já foi apaixonada pelo cunhado.

� RECOR[) - 21 h

A Escrava Isaura
Rosauro ajuda Isaura que diz ter sido
envenenada. Álvaro sente uma dor no peito,
mas logo passa. Rosa lica brava com as

acusações de Joaquina e João. Belchior
conversa com uma flor presa em uma árvore
e diz que corre risco de vida. Comandante
conversa com o Cel, Sebastião. Rosauro
pede ajuda para Isaura. Branca conta a sua

mãe que envenenou Isaura. Tomásia recebe
a noticia do envenenamento de Isaura. Cel.

•

Sebastião também recebe a notícia. O
Comandante volta para a cadeia. Diogo sai

logo em seguida.

.�------------�

"

��REVELOU
Sempre discreta e

avessa a revelações
da vida pessoal, a
top Gisele Bündchen
soltou o verbo e

revelou detalhes
sobre seus

relacionamentos em

entrevista à edição
nacional da revista

Vogue. "Eu só transei
com cinco caras",
disse a modelo, que
além da entrevista,
aparece também no

ensaio fotográfico da

';�ff.. ::::;;. ;' revista.
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��CONVITE
Longe das novelas desde A
Lua Me Disse e dos palcos
desde o último finâl de

.

.
semana, quando terminou
a temporada da peça Essa
Nossa Juventude em São
Paulo, Paulo Vilhena foi
C'hamado para integrar o
elenco de Copacabana,
novela de Gilberto Braga.
Dennis Carvalho foi quem
convidou'o ator para
participar da trama, que
ocupará o horário das 21 h.
Vilhena, no entanto, ainda
hão confirmou sua

participação.

,

��O IMPOSSIVEL ACONTECE
Novela é novela e entender o seu

enredo é uma arte. Nos

próximos capítulos de

"Belíssima", Júlia (Glória
Pires) chega à conclusão
de que Bia Falcão

(Fernanda Montenegro)
pode ser sua aliada na luta
contra André (Marcello
Antony). Ela e Vitória

(Cláudia Abreu)
decidem "confiar"
na vilã e juntas
brigarem para
reaverem o

patrimônio da
família.
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��ESTRESSE
De acordo com o jornal
carioca Extra, Juliana
Paes ficou irritada na

•

manhã de segunda- .

feira. A atriz chegou às
6h45 no aeroporto
Santos Dumont, no Rio,
mas não pôde embarcar

para São Paulo porque
estava sem a carteira
de identidade. Três
horas depois e graças à
ajuda de um assistente,
que foi até a casa de
Juliana buscar sua
carteira, ela conseguiu

��NA TV

.'

.'

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
•

Em campo
Em junho, a "Seleção Brasileira de Música Instrumental" estará em Santa
Catarina. A 4' edição do Joinville Jazz Festival será realizada nos dias 2,
3 e 4 e promete consagrar o evento como um dos mais importantes do .

Brasil e, certamente, irá marcar a cultura musical joinvilense. Um dos
motivos será o resgate histórico do Teatro Harmonia Lyra, onde serão
realizados os shows principais. Outra novidade será iniciar as

apresentações na sexta-feira e a criação de uma Noite de Gala, reservada
para o domingo.

Os shows
Os shows principais prometem impressionar
revelando diferentes tendências e

(

.

instrumentação das mais variadas. Naná
Vasconcelos irá mostrar porque deixou marcas

que transformaram o universo da percussão,
com suas formações híbridas de peles, cymbals,
voz e recursos eletrônicos. Wagner Tiso se

apresentará em trio com proposta inusitada:
. popular e erudito, fundindo a guitarra-elétrica-e - -

violão ao cello, tendo o piano como o elemento

principal. Nelson Ayres trio, enfim,
proporcionará uma formação clássica do jazz;
piano, baixo acústico e bateria.

Daiane Titz e Silvano Doren
casaram no último final de

semana. Os noivos

agradecem pelo carinho de
. _ . _ -todos convloados

\

DIVULGAÇAO #

II PARABENS!
Aniversariantes do dia

Dilma Hille

Tânia M. B. Minei

Tânia Karsten

Lady R. Tecilla
José Clênio V. Oliveira
Mônica.G. Pedri

Irineu Weiller

Adilson Lescowicz
) Iraci G. F. Mass

Jucilea Venera
•

Ana Maria Bocca

Tânia Karsten

Darlei C. Chavier da Silva
Joselaine Gritens

Diego A. T. -Martins'

Miro Wulf

Ingressos
Os ingressos estarão à venda, a partir do dia 27
de maio, na Loja Grendelli, do Shopping
Mueller, na loja Graves e Agudos, do Shopping
Cidade das Flores, e no Visconde. O valor do

ingresso é de R$ 30,00, sendo que estudantes e

idosos pagam a metade. Para incentivar O

público a prestigiar todas as noites, será
oferecido um passaporte de R$ 70,00. Os
estudantes e idosos também poderão aderir ao

pacote promocional, com direito a assistir a
todos os shows pelo valor de R$ 35,00. A
programação, informações sobre os músicos,
histórico do evento, fotos e novidades estão

disponíveis no site: www.joinvillejazz.com.br.

_

Exposição
Ontem, Dia Internacional

•

dos Museus, a Weg
promoveu a abertura da

Exposição Fotográfica
Weg 45 Anos.Fotos
históricasda empresa,
divididas por temas, ficam

expostas no Museu até

setembro, mês de
aniversário da empresa. A
cada mês, novas fotos
serão agregadas à mostra,
formando ao final da

exposição um grande
painel que ocupará
praticamente todo local.

A Assembléia Legislativa,
sob indicação do deputado

�

Dionei Walter da Silva (PT),
homenageou, na segunda
feira, a delegada regional
Jurema Wulf, que recebeu a

Medalha de Mérito

realizados na área de

segurança pública, por seu
papel de destaque na

comunidade e sua atuação
nos movimentos sociais

,

II HOROSCOPO
,

,

\Aries 20/3 a 20/4
Querem fazer para você, por você, Deixe que
façam, ariano querido, deixe-se agradar.
Enquanto isso, relaxe no sofá, flutue em seus

devaneios. Isso mesmo, aquelas viagens que
você foi deixando pra depois, escondendo nas

dobras do dia-a-dia, perdendo na pressa de não
sei quê. Você aí, super numa boa, até a espera
pode ser agradável.

Câncer 21/6 a 21/7
Depois de muitos vendavais, parece que.seu
barco retomou o rumo ... Viu como valeu a

pena realizar algumas mudanças internas e

tomar atitudes mais coerentes com suas

necessidades? Para alcançar uma
compreensão do universo é preciso estar
consciente de todas as facetas de nossa

psique. Escute seus guias, siga sua bússola.

Touro 21/4 a 20/5
•

Leão 22/7 a 22/8
Se você tiver um pouco de paciência, pode sair
tudo bem do jeito que você quer. Você tem um

monte de coisas pra fazer, não tem? Então vá
fazendo. Cuide do que não depende do item X,
não perca a noção do todo. Se você empaca
na impossibilidade, ,é só impossibilidade que
verá. Pedras no caminho? Contorne-as e

. prossiga com seu plano.

Se esta é a sua vontade, que seja feita. As

portas da oportunidade estão abertas, siga seu
feeling. Ficar no cruzamento da estrada só vai

empatar sua vida e a de mais alguém. A
ampulheta foi virada mais uma vez, o tempo
escorre. Você sabe o caminho, está conectado
com um propósito maior. Sinal verde: pise no

acelerador' e corra pra sua vitória.

•

Gêmeos 21/5 a 20/6
Sua rota é percorrida com decisão, mas se não

param de aparecer obstáculos, é porque está na

hora de passar de fase. Aposte em seu
•

potencial, você pode vencer este game. Não se

deixe apanhar pelas armadilhas da ilusão.
Mesmo curtindo as mais incríveis viagens, você
sabe que é importante ter para onde voltar.
Provoque um reencontro interno.

Virgem 23/8 a 22/9
As amenidades também merecem atenção.
Não tenha medo, sua imagem continuará
intacta, virginiano. Se algumas reformas não
forem providenciadas, você vai ter que correr

atrás do prejuízo. Organize seus armários,
jogue fora velhos conceitos e realize o tal

projeto que está mofando na gaveta ... É, aquele
mesmo, para sua diversão e puro prazer!

Libra 23/9 a 22/10
Se sua experiência anterior lhe parece
inadequada, promova mudanças. Você poderia
até perguntar a opinião de outros, mas lembre
se que as respostas vêm filtradas por
julgamentos. Não há momento melhor do que o

presente, viva-o ao máximo. Arraste seu

parceiro para uma nova aventura, mesmo que
seja apenas ali do outro lado da rua.

Capricórnio 22/2, a 21/1
Hãn, coisas fugindo do seu controle? Que nada, .

sua cabeça é que anda pirando em alheios

campos. Ok, você precisa ver para crer, mas
será que para tomar atitudes tão decisivas não
seria legal ir mais além, abrir-se para sua

intuição e usar seu Q.E.C. (Quociente
Emocional Capricorniano)? Um passo à frente e

você terá uma vista bem melhor do horizonte ...
•

.

Escorpião 23/10 a 21/11
Você se ofereceu para reoeber o pessoal em
casa? Que bom que as coisas mudam, não é,
escorpiano? Isso mesmo, chega de se isolar.
Novos tempos, reformulações internas e outras

variações ... Nada como reunir os amigos e

colegas, saborear uns drinques e petiscos,
confabular e confraternizar. Se integrar é uma

forma de se inteirar. Sim, e vice-versa.

Aquário 21/1 a 18/2
Com seu espírito de equipe e talento para
descobrir a chave para as questões mais

complexas, só pode dar o seu time na
.

liderança: Aproveite o astral deste dia, em que o

forte é a comunicação e a interação entre as
.

.

pessoas, e reúna a galera para montar aquela
tática matadora e arrebatar todos os prêmios.
Neurônios, unidos, jamais serão vencidos!

Sagitário 22/11 a 21/12
Mais um novo empreendimento, envolvido
com altos ideais e grandes planos para o

mundo, sagitariano? Bacana! Seja no que for

que você estiver metido desta vez, não fique
se enrolando em pensamentos, é mais que
hora de experimentar para ver como a coisa
funciona na prática. Pode não ser tão imediata
a resposta, mas é esta a dinâmica.

peixes 19/2 a 19/3
Está difícil conciliar a vida pública e a privada?
São tantos ângulos a considerar... Só não
subestime seus valores, pisciano. O céu o

protege. Apesar de algumas turbulências no

caminho, sua, vida é iluminada por aqueles que
o amam. Aí dentro persiste a sensação de que
não consegue agradar a todos? Não se culpe
tanto. Faça as coisas com qualidade e tempo.
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• MOACIR PEREIRA

•

Condenação
o ex-secretário Regional de
Tubarão Léo Rosa de Andrade

,

e o ex-gerente. Mauricio da
Silva tiveram suspensos os

direitos políticos por três anos

pelo juiz da Vara da Fazenda
Pública de Tubarão, Júlio
Cesar Knoll.' O magistrado
acolheu' ação civil impetrada

,

pelo Ministério Público
Estadual.

Causas
,.

Rosa e Maurício exerceram

ao mesmo tempo cargos em
, comissão no Estado e eram '

vereadores em Tubarão. O ex

secretário é hoje Consultor
: Jurídico da Casan e ex-
,

gerente presidente da Câmara
Municipal e do Diretório do

, PMDB. Ambos terão que
,

,

pagar- também multa de uma

remuneração mensal.

Assédio
•

No documento da jornalista
, Mylene Margarida com

denúncias de assédio moral

por antigos e atuais diretores
do Sindicato dos
Trabalhadores em Educação
são citados vários

professores do comando do
Sinte. A acusação mais forte
é contra a professora
Joanínha de Oliveira. Seguem- .

se Rosângela Barreiros,
Danilo Ledra e Marcelo
Serafim.

Gravíssimo
A jornalista Mylene
Margarida, que atuou durante

, 12 anos no Sinte, acusa em

seu relatório à autoridades e
•

parlamentares que também há
assédio moral no

Sintrajusc(servidores do

Judiciário): "Mais tarde, J

soube que estava ocorrendo
no Sindicato dos Bancários
com uma funcionária. Fiquei
sabendo que o mesmo ocorre
no Sintrasem e é praticado
pelo próprio advogado".

•

Citação
o presidente do Sinte, Danilo
Leda, informou ter conheci-

•

mento das acusações da

jornalista, mas negou proce
dência, dizendo que ela não tem

provas. A ex-presidente Marta
Vanelli sabia das denúncias. No
documento: seu nome aparece
apenas como citação em

questões políticas.

,

Poloneses
•

Eduardo Moreira foi
convidado pelo embaixador

•

Pawel Kulka a visitar a

Polônia no mês de julho,
quando uma missão

empresarial retomará novas

negociações com aquele
país. O governador interiA'd
informou que naquela data
estará em Berlin na reunião
da Câmara Brasil Alemanha.

Sucessão
Com a viagem de Eduardo
Moreira ao exterior, fica a

dúvida: quem assume? Júlio
Garcia, o presidente da '

Assembléia, ficaria
inelegível. É candidato à

reeleição. Se declinar, o

desembargador Pedro Abreu,
presidente do Tribunal de

Justiça, enriquecerá seu

currículo. Será o novo

governador.

Convergência '

•

•<

Um novo software a ser

instalado em casa ou no

escritório para unificar as

comunicações telefônicas, de
dados e Internet será lançado
pela Brasil Telecom em

junho. O sistema viabilizará
economia nas ligações de
celular para fixo e vice-versa
de .até 84%. A empresa quer
fidelizar a clientela,
oferecendo vários serviços ..

Transportadores
Projeto de lei governamental
que amplia de 20% para 50%
o crédito de ICMS sobre
combustíveis das empresas•

de transportes ae carga está"
sendo defendido pelo
deputado Wilson

Vieira(Dentinho). Destacou o

incentivo para oxigenar o

setor de transportes. Disse
que beneficiará 10.700
empresas. que empregam
250 mil pessoas.

,

Indignação
Sindicato dos Engenheiros
Agrônomos emitiu nota aos

agrônomos e veterinários da

Epagri e da Cidasc, .

manifestando indignação
contra o governo estadual
que não honrou acordo
salarial. Reduziu a reposição
de 4,5% para 3,34% e neqou
pleitos. Nova rodada de

negociação acontecerá dia
23 de maio.

AÇÕES: RECLAMAÇÃO CONTRA' PREVIDÊNCIA É MAIORIA

"

CARLOS BRANDAO

....Tema de comemoração
foi a necessidade de

•

aproximar o povo
ainda mais da Justiça

]ARAGUÁ DO SUL - Quando
falamos emJustiça Federal, parece
algo distante, quase intocávelpara
o cidadão comum. Ledo engano.
A Vara da Justiça Federal em

JaraguádoSul, que está aCUltO anos

na cidade, coloca-se à disposição
de qualquer cidadão que se ache
no direito de reclamar das ações
daUnião, principalmente, no que
diz respeito ao INSS e Receita
Federal. "Reclamações contra a

Previdência Social estão entre as
,

principais ações ajuizadas aqui",
afirma o juiz federal Emmerson

Gazda, diretor do Fórum. Como

parte da comemoração dos cinco
anos esteve ontem, em Jaraguá,
o desembargador Nvlson Paim
de Abreu, presidente do 4°
Tribunal Regional Federal, com
sede em Porto Alegre e

responsável pela Justiça Federal
nos três estados do Sul.

Instalada oficialmente em 15
demarço de 2001, aJustiça Federal
de Jaraguá doSul possui duas varas,
unla cível e criminal e uma vara

deJuizado Especial, que concentra
todos os processos que tenham

'

e valor de até 60 salários-mínimos,
algo em tomode R$ 21 mil. "Neste

juizado a maioria das ações é .

relativa a reclamações contra a

previdência social, no sentido de
,

conceder ou revisar os benefícios",

II INFORMATIVO

informa o juiz Emmerson. Atual
mente o fórum tem 61 funcioná
rios, sendo quatro juizes, 38

servidores, nove estagiários e 10.
trabalhadores terceirizados .

Neste período de cinco anos já
foram ajuizados, aproximada
mente, 23 mil processos, sendo

,

que 13 mil já foram concluídos
e arquivados e outros 10 mil
estão em andamento. "Só em

causas vencidas contra a União e

INSS já entraram na economia de

Jaraguá do Sul cerca de R$ 53
milhões. Só em 2006, já foram

pagos R$ 14 milhões em causas

vencidas", diz o juiz Gazda.
.

O desembargador Nylson
Paim, que esteve ontem na cidade,
apresentou palestra no CPL sobre
.. , .

a justiça proxima ao povo.
"Destaco a importância desta

aproximação, como caminho para
uma cidadania plena", ressaltou o
desembargador. Questíonado
sobre a posição Justiça Federal
diante dos escândalos políticos;'
financeiros que assolam o País, o
desembargador destacou que a

justiça fará seu papel "analisando
as provas e avaliando os caminhos
a seguir". Sobre a recente onde de
violência promovida pelo PCC,
que 110 sul do País, atingiu

•

somente o Paraná, Nvlson Paim
de Abreu, afirma que participou
de várias reuniões em Porto

Alegre para discutir o assunto.

"No entanto, a situação já se

normalizou e todas as medidas
cabíveis foram tomadas, tanto
pelos Estados, quanto pela justiça",
finalizou o desembargador.

ACIJSf:1
ASSOCIAÇÃO COME_RCIAL E
INDUSTRIAl DE JARAGUA DO sur,

�
APEVI

Deflagrada campanha pela
transparência dos impostos
A coleta de 10 mil assinaturas é a meta das entidades empresariais,
aderindo ao movimento nacional para regulamentar o parágrafo 5°, do
artigo 150 da Constituição, permitindo conhecer os tributos embutidos
nos preços de seus produtos e serviços, passando a 'fiscalizar a

aplicação. Leandro Schmóckel Gonçalves, Coordenador do Núcleo de
Jovens Empreendedores ACIJS-APEVI, informou que o objetivo é
coletar as assinaíuras .até 24 de maio, de apoio à campanha De Olho
no Imposto nos municípios da região. A estratégia é buscar as

assinaturas nas faculdades, empresas e entre as pessoas interessadas
em apoiar. "Temos de nos apressar para remeter as listas para a

Associação Comercial de. São Paulo na próxima semana", disse. Essas
assinaturas irão se juntar às milhares de outras para o respaldo ao

"

projeto de lei. No dia 20, sábado, na praça Angelo Piazera, o Núcleo
realiza o Feirão do Imposto, quando serão mostrados os tributos
embutidos nos preços de produtos de consumo, O Brasil tem uma das
maiores cargas tributárias do mundo, mas a sociedade não recebe
como contrapartida do Governo o que lhe é de direito na Educação,
Saúde, Segurança, Infra-estrutura e outras áreas. Mais informações
sobre a campanha no site www.deolhonoimposto.org.br.

.

•

Notificação de Abandono de Emprego
•

,

Sr. Marcolino Strelo
•

Solicitamos o seu comparecimento para reassumir seu cargo e apresentar
•

justificativa das faltas. A não apresentação no prazo de 48h (quarenta
e oito horas), contados do recebimento desta implicará na rescisão de

\
.

seu Contrato de Trabalho por abandono de emprego conforme arugo
482, letra i da CLT, devido as suas faltas desde 17 de Abril de 2006 .

•

•
r

•

· Greves no serviço público .

: Maior indústria de centrais e aparelhos telefônicos do Brasil, a Intelbrás
, paralisou uma das quatro linhas de produção. Tem 5 milhões de
componentes importàdos retidos no porto de Itajaí, por conta da greve
da Receita Federal, do Ibama e da Anvisa.
Famílias que tinham consultas médicas marcadas para terça-feira

,

em Florianópolis perderam esse direito. Médico agora daqui a quatro
· meses, Os motoristas e cobradores pararam tudo sem aviso prévio.
O comércio teve prejuízo incalculável. Trabalhadores foram atingidos

'

em seus direitos.
Professores bloquearam pontes e rodovias, Médicos fazem greve e

suspendem assistência à saúde da população, E assim vai.
Em qualquer democracia, a greve é o último recurso para pleitear direitos,
Aqui, é a primeira decisão até antes de qualquer negociação, Ou virou
instrumento de enfraquecimento político do adversário, as vezes elelíoreíro.
A greve no serviço público é um direito constitucional. Mas até hoje não
foi regulamentada, O direito transformou-se em desarranjo político.
Só há greve que atinge a população. A crise de autoridade e do direito
é a maior ameaça à frágil democracia brasileira.

Diretor do Fórum, juiz federal,
Emmerson Gazda

�

OPINIOES

Um dos maiores incentiyadores da instalação de uma vara da Justiça
Federal em Jaraguá do Sul foi o advogado 'Paulo Mattos, que na época da

instàlação era presidente da subseção da OAB e da Associação Comercial
e Industrial de Jaraguá do Sul. "Nossa luta começou entre 96 e 97, pols j
acreditávamos que a instalação da Justjça Federal em Jaraguá era

fundamental para agilizar os processos e acompanhar o crescimento

regional. Muitas viagens e reuniões depois, tivemos o privilégio de
comemorar, em 2001, a instalação da vara que, realmente, fez toda a

diferença para a região. Antigamente um processo federal chegava tramitar
•

por até 20 anos. Hoje entre 60 e 120 dias muitas questões já estão
resolvidas. Prova de que estávamos certos ao lutar por esta causa. O atual

presidente da subseção da OAB, advogado Osmar Graciolla, tem opinião
similar. "A Justiça Federal em Jaraguá do Sul só trouxe benefícios para a

comunidade, pois tornou ágil a tramitação processual, garantindo aos

requerentes o benefício da rapidez; algo raro quando falamos de justiça.

.,

A JUSTiÇA FEDERAL

A Justiça Federal integra o Poder Judiciário da União. Tem caráter
nacional e seu principal objetivo é processar e julgar ações que
envolvem a União e outros órgãos federal, como INSS,. Caixa
Econômica Federal, Correios, IBAMA, Universidade Federais e outros .

Este segmento da justiça foi criado em 1890, quando o Brasil tornou·
se uma federação. Em 1937, a Justiça Federal foi extinta, juntamente
com os partidos políticos, pela Constituição d,e Getúlio Vargas, sendo
restaurada em 1946, com a volta do regime democrático.

•

II

•

. ,., .

vitoria, e recrso,
•

antes e tu o,
itar ne a."acre

I

"

COlEGIO
•

EDUCANDO PARA A VIDA!
,

•

Educação Infantil ao Ensino Médio

www.marista-jaragua.com.br
33710313
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•

NA MESA: PAís NÃO CONSEGUE SUPERAR PROBLEMA
•

,

. -

AGENCIA ESTADO

SÃO PAULO - Pesquisa do
IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística) revela
q�e 13,921 milhões de pessoas

passaram fome no Brasil em
£004.0 dado faz parte do

s�plemel1to sobre Segurança
Alimentar da Pnad (Pesquisa
Nacional por, Amostra de

Domícílíos) de 2004, feito pelo
instituto corn recursos do
Millistério de
Desenvolvimento Social.Dos
52 milhões de domicílios

particulates estimados pela
,

.,
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•

Pnad naquele ano, em 6,50/0
deles residiam pessoas com

insegurança alimentar

grave.Ou seja, que passaram
•

fome com freqüência ou em

alguns dias nos três meses que
antecederam' a data da

pesquisa:Considerando a

insegurança, alimentar
,

moderada e grave-pessoas que
ficaram preocupadas em não ter

alimentos e aquelas que

passaram fome-, o número sobe

para 39,5 milhões de pessoas.

Regiões - 'A desigualdade

regional é confirmada mais uma
vez quando analisada a situação
de residência da população, se

urbana ou rural. No Norte e

Nordeste a insegurança
alimentar grave apresentou
proporções mais elevadas na

área rural, enquanto que no Sul
e Centro-Oeste ocorreu o

� Insegurança aumentar entre a população
preta ou parda é Quase o triplo se comparada

•

com a dos brancos

, . -

Inverso, ern maiores proporçoes
nas áreas urbanas', diz o estudo
'do IBGE.

Em 2004, a proporção da

população rural do Nordeste

que chegou a passar fome era de
17,1%, contra 13,2% da urbana.
No Norte, os índices ficaram
em 14,7% e 12,70/0,
respectivamente. Nas demais

regiões do país a proporção de

pessoas que vivem na área rural

•

pee paga R
I

200 por
depoimentos de delegados

SÃO PAULO - O depoimento
secreto dos delegados da Polícia
Civil de São Paulo Godofredo
Bittencourt e Rui Ferraz Fontes,
do Deic (Departamento de

lnvestígaçôes sobre o Crime

Organizado). foi vendido a dois

advogados do PCC (Primeiro
Comando da Capital)' por um
funcionário terceirizado da

Câmara, informou ontem a CPI
do Tráfico de Armas.

,

De acordo cOin a CPI, as cópias
foraln repassadas pelos advogados
ao ,líder da facção, Marcos
Willians Herba Camacho, o

Marcola, pouco antes do início
da série de ataques a forças de

segurança e de rebeliões que

atingiu diversos 'pontos do
Estado de São Paulo.
A suspeita é que dois CDs

contendo ':3. gravações dos

depoimentos tenham sido
vendidos aos advogados do PCC,
por R$ 200, por Arthur Vinicius
Silva -funcionárío terceirizado

que trabalhava no registro do

com insegurança alimentar

grave é substancialmente
menor, sendo a mais elevada de
4,2%, 110 Centro-Oeste.

,

Segundo o levantamento, dos 8
milhões de residências em que

algum morador recebeu
dinheiro de programa social do

governo, 52,1% estavam

localizados na região Nordeste,
27,7% 110 Sudeste, 10,70/0 no

'

Sul, 8% no Norte e 6,50/0 no

Centro-Oeste.

RAÇA - A insegurança
alimeritar reforça também a

desigualdade econômica entre

raças. Em 2004, viviam no

Brasil, em situação de

insegurança alirnentar grave
11,50/0 d·a população preta ou

parda. ,Entre os brancos, o

percentual cai para 4,1%.Por
faixa etária, observa-se também

•

que o maior percentual de
pessoas que passaram fome é de

crianças e jovens de até 17 anos,

equivalendo, em ambos os caos,
a '10,30/0 da população.
A definição de segurança
alimentar, de acordo corn o

IBGE, é o direito de todos ao

acesso regular e permanente de
alimentos de qualidade, em

quantidade suficiente, sem

comprometer o acesso a outras

necessidades essenciais, tendo
corno base práticas alimentares
promotoras da saúde, que

respeitem a: diversidade
cultural e que sejam social,
econôn1f?ca e ambientalmente

/ .

sustentáveis.
•

•

,

BR planeja oferecer biodiesel em 500 postos até julho

áudio da reunião" O funcionário

prestou depoimento à CPI
ontem.

Nos depoimentos, os

delegados informam o plano de
transferir e isolar presos de alta

periculosidade, o que teria sido
o motivo para a onda de
violência que se abateu, nos

-,

últimos dias sobre o Estado.
DEpOIMENTOS - Na quarta

feira passada (10), Bittencourt
e Ferraz dariam depoimentos
abertos à CPl. Na sala, no
entanto, os dois delegados
identificaram dois advogados
do PCC e pediram que a sessão

fosse reservada a parlamentares.
No depoimento, os

delegados contaram que

naquela semana haveria
transferência de presos de alta

periculosidade de SP para u,m
regime diferenciado, além de
outras informações sobre a

atuação do PCC, responsável
pela onda de violência no

Estado.

RIO DE JANEIRO- A BR
Distribuidora pretende ter 500

postos com biodiesel até julho.
Atualmente, o combustível é

vendido ern apenas três postos'
da empresa, todos no Pará. A

partir de 110je, o combustível

começa a chegar em outros

Estados, com o plano inicial de
atender 22 pOI1tOS de venda já
esta semana. A BR vai escoar o

biodiesel comprado pela
Petrobras nos dois leilões
realizados pela Agência
Nacional do Petróleo (ANP),
quando a estatal adquiriu 240
milhões de litros,
A presidente da BR, Maria das

Graças Silva Foster, disse que o

novo combustível chegará às
'

-

bombas com o mesmo preço do
óleo diesel derivado do

petróleo, apesar de o preço
médio dos leilões ter sido

,

superior ao cobrado pela
Petrobras por este último.
"Vamos trabalhar logística e

fazer urn mix' para que o .

consumidor não perceba a

entrada do biodiesel", explicou.
A Petrobras projeta duas plantas
de fabricação de biodiesel para
estudar possibilidades de

reduzir os custos de produção.
"Não entendo como o diesel do

petróleo, que é retirado em

águas profundas, com cada vez

maiores restrições ambientais,
possa ser mais barato que o

biodiesel", disse a executiva,

IRONIA DE MARCOLA
A descoberta do vazamento dos depoimentos secretos começou
com a desconfiança dos delegados, que ouviram Marcola na sexta-
feira seguinte à participação na CPI.

'

Quando Marcola falou com Bittencourt e Ferraz, ele ironizou os

delegados e sinalizou que conhecia o teor do depoimento dos dois na

Câmara. Os delegados entraram em contato com o deputado Arnaldo
Faria de Sá, membro da CPI, que levou o caso ao presidente Moroni

Torgan '(PFL-CE).
•

lembrando que o processode
produção do combustível
alterna tivo :

é simples.
Segundo a legislação brasileira,
a partir de 2008, todo o diesel
vendido no Brasil terá que ter

20/0 de biodiesel em suamistura,
criando demanda para 800
milhões de "litros do
combustível por ano. A partir
de 2013, o porcentual de adição
sobe para 50/0.

II BREVES

,

•

,

� Pacote
A onda de violência deflagrada
em São Paulo pelo PCC

(Primeiro Comando da

Capital) levou a CCJ

(Comissão de Constituição e
.

Justiça) do Senado a aprovar,
em regime de emergência, 11 ,

,

projetos que visam combater �
o crime organizado.Todos os

projetos foram aprovados em

caráter terminativo. Portanto,
seguem direto para a Câmara
dos Deputados. A líder do PT
na Casa, Ideli Salvatti (SC),
afirmou que pretende analisar
todos os projetos aprovados e,
caso ache necessário
promover alguma mudança,
pedirá para que o texto siga ao

plenário do Senado antes de

seguir para a análise dos

deputados.

� Sanguessuga 1
A nova denúncia da ex-

funcionária do Ministério da
Saúde Maria da Penha Lino de

que 283 parlamentares
estariam envolvidos no

,

esquema irregular de compra
de ambulâncias foi recebida
com cautela por membros da
comissão de sindicância da
Câmara. Maria da Penha foi
presa na semana passada
pela Polícia Federal durante a

,

,

I

Operação Sanguessuga.O
,

,

,

relator da comissão, deputado
,

,

,

Robson Tuma (PFL-SP), disse ,

,

que ainda não é possível dizer :

que a denúncia tem
,

,

consistência. "Tudo que ela ,

,

,

disse tem que ser avaliado
,

,

,

com cautela. Dizer número e •

,
•

, nomes .neste momento •

poderíamos incorrer em
•

injustiças.
" ,

•

,

,

,

� Sanguessuga 2
,

•

,

•

Na semana passada, o

advogado de Maria da Penha
teria conversado com o

"

ministro Gilmar Mendes sobre
a lista. "Como o Ministério
Público e o STF não aceitaram
a lista em troca da redução da :

pená, ela agora tenta fazer
,

este jogada com a comissão :

de sindicância. Se os dois
órgãos recusaram é porque
tem algum problema neste

material.

� Greve BC
Funcionários do Banco Central'

(BC) de São Paulo aderiram
ontem à greve iniciada terá- .

feira pelos funcionários da

instituição em Brasília, que
chegou ter a adesão de 80%
dos trabalhadores, de acordo
com o Sindicato Nacional
dos Servidores do Banco
Central (Sinal).

'

Trabalhadores das unidades
do BC em Curitiba, Fortaleza,
Porto Alegre, Rio de Janeiro
e Salvador também aderiram
ontem ao movimento, A

greve é por tempo
indeterminado.
,

r---'
-

I 'Fornecemos tudo para garantir o sucesso da sua festa!
, Atendemos residências e festas particulares

Carvão Gelo
.. "\, " ". -, Temos suco de·
I

_ CerveJas, VInhos Refrigerantes uva para quentão!

•

•

Disk Bebidas
3175 3587 .. '979 0111

•

, ,

I
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-

NO JAPAO '

.. Contra o terrorismo
Todõs os estrangeiros maiores
de 16 anos de idade serão

fotografados e terão suas .

digitais colhidas quando •

chegarem pela primeira vez ao

Japão, conforme um projeto de
lei antiterrorista aprovado
ontem pelo parlamento.A
proposta de nova legislação
prevê também que companhias
aéreas e cruzeiros apresentem
as listas de passageiros e

tripulantes antes de sua

chegada em território japonês.A
medida foi aprovada pela
cãmara alta do Parlamento

(Senado) por 225 votos a 131.
,

I

A

NA COLOMBIA

.. Agitação
A 12 dias das eleições
presidenciais, a Colômbia
viveu ontem uma agitação
social, com violentos protestos
de indígenas no sul do país, a
paralisação do poder judiciário
e greves na indústria de carvão
e nas plantaçôes de
banana. "Os indígenas estão

protestando pela falta de terras;
os trabalhadores do poder
judicial, os 'bananeros' e os

carvoeiros por aumento
salarial", declarou à Associated

,

Press o vice-presidente da
Central Unitária de
Trabalhadores (CUT), Fabio
Arias."Esses atos também
configuram um protesto social
contra a reeleição do

(presidente Alvaro) Uribe e o

tratado de livre comércio (TLC)
com os Estados Unidos",
afirmou o líder sindical.

NOS EtJA

.. Bush em queda
A popularidade do presidente.
americano, George W. Bush,
segue em queda livre, revela
uma nova pesquisa de opinião
divulgada pela rede de
televisão ABC e pelo jornal
"The Washington Post" .Bush
tem apenas 33% de apoio entre
a população, o nível mais baixo
já registrado para um

presidente americano desde
que a ABC e o "Washington
Post" iniciaram este tipo de

pesquisa, há 25 anos.No total,
65% dos entrevistados
desaprovam a administração
Bush, e a origem desta rejeição
é a campanha militar no Iraque,
assinalou a ABC.

NOS EUA

.. Boicote
o Exército norte-americano
alertou seus soldados e suas

famílias sobre os possíveis
. efeitos negativos' do

documentário rodado durante a

guerra no Iraque pelo cineasta
Jon Alpert. "Bagdá Er" narra os

dois meses passados na 86a
unidade hospitalar, onde
equipes médicas prestaram os

• •

primeiros socorros aos

soldados feridos por artefatos

explosivos.A crueldade das

imagens que mostram
cirurgias e amputaçôes pode
provocar reações devastadoras
nos que ainda vivem, os
traumas do pós-guerra, alertou
o Pentágono. "As famílias que
perderam entes no Iraque não
devem assistir ao
documentário", sugere o porta
voz do Exército, Paul Boyce.

, �

BRASILEIROS: LATIFUNDIARIOS DE SOJA NAO DEVEM SE PREOCUPAR

•

O CORREIO DO POVO

AGÊNCIA ESTADO

.. Entre as medidas que podem ser implantadas lo,go, a de maior

impacto se refere à distribuição de terras em mãos do Estado,
estimadas entre 2 mllhões e 4,5 milhões de hectares

LA PAZ, BOLÍVIA - O ba. "Temos de levar para o

governo boliviano apresentou futuro modelos de
a sua proposta de reforma desenvolvimento que tenham

•

agrária, na qual prevê uma
.

a· capacidade de apoiar essas

distribuição de terras "rápida três grandes plataformas
e maciça", privilegia produtivas: a comunitária, a

comunidades indígenas e pequeno-camponesa e a

mulheres e se compromete a agroindustrial", completou.
respeitar latifúndios, desde A proposta mais destacada
que em situação regular e foi a do princípio de reversão

produtivos. de propriedade rurais ao

O presidente ern eXfrcício, Estado "pelo n ão-

Alvaro García Linera,\ disse cumprimento, total ou parcial
que haverá um período de da função socioeconôrnica"
diálogo com a sociedade de até sob novas regras, não especifi-

,

três meses antes da cadas. "E necessário assegurar
implantação. "A Bolívia é não só os benefícios do titular,
comunitár ia, mas também mas também a satisfação do
industrial. A Bolívia é interesse público, coletivo,
pequeno-camponesa, como é sobre essas terras", afirmou o

de comunida-des que vivem vice-ministro de Terras,
da caça e da pesca", discursou Alejandro' Almaraz,
García Linera, 110 anúncio do encarregado, 110 evento, de

plano, em Co chabarn- enumerar os pontos do plano.

,

Outra medida considerada
impor-tante é a aceleração do

processo de regulamentação
de todas as propriedades rurais
por meio de uma lei
modificatór ia. Pela lei em

vigor, O chamado saneamento

deveria terminar neste ano,

mas, segundo dados oficiais, só
foi realizado em cerca de 150/0
do total. Para agilizar a

regularização, o governo do

presidente Eva Morales quer
ass urn ir o processo, hoje
realizado por emp r e s a s , e

estabelecer um novo prazo.
Entre as medidas que

podem ser implantadas 110

curto prazo, a de maior

impa c t o se refere à

distribuição de terras em mãos

do Estado, estimadas entre 2
milhões e 4,5 m ilhõe s de
he c tares. Essas áreas, que

,

�
,

CURSO CAPACITAÇAO E APERFEiÇOAMENTO DE CONSULTORES
� ,

Curso ensina "pulos do gato" da consultoria.

•

,

.t.

O projeto agr�rio tem preocupado os cerca de cem produtores de
soja brasileiros, radicados principalmente no departamento de
Santa Cruz e responsáveis por 35% da produção do país, segundo
a Associação de Produtores de Oleaginosas e Trigo. A soja é o

segundo produto de exportação do país, atrás apenas do gás.O
governo assegura que não. incluirá na reforma agrária latifúndios
produtivos de soja, desde que estejam em situação de

propriedade regular e ocupem áreas apropriadas ao produto.
As medidas não incluem nenhuma ação específica contra

proprietários de terra estrangeiros e não menciona as áreas de
fronteira, onde o governo tem acusado brasileiros de manter
áreas ilegalmente -a Constituição boliviana proíbe estrangeiros
de ter propriedades numa faixa de 50 km a partir da linha
divisória.

'

devem ser as primeiras a serem

distribuídas no programa do

governo, atenderão apenas a

camponeses indígenas.
O pacote anunciado

também prevê que, se as

comunidades beneficiadas
-

não usarem as terras de uma

forma adequada, serão

desapropriadas pelo Estado. O
governo boliviano também
quer que as mulheres sejam as

primeiras a ter as terras

regularizadas.

BRASILEIROS
•

,

Governo de Morales promete uma

revolução com reforma agrária

Iraque adia julgamento de Saddam
para próxima segunda-feira

"t arnbé rn sofreram" na

repressão que sucedeu o

ataque contra o ex-ditador. '

"Abdullah é um

fazendeiro. Ele ajudou muita

gente em Dujail, que é um

local pequeno, todos se

conhecem. As escavadeiras
,

,

vieram e arrancaram nossas

plantações", afirmou uma
,

testemunha, referindo-se a

AI Ruwaid. "Ele também foi

ferido, como os moradores de

Dujail", acrescentou a

testemunha, que disse
considerar o ac usado "um

, pai".
Saddarn e outros dois réus

- seu meio-irmão AI Tikriti e

o juiz do partido Baas, Awad
al Bandar- alegam que pu'
niram "legalmente" cri

minosos que tentaram matár
um chefe de Estado.Segundo
o juiz Rahman, o ex-ditador
expediu, em 1984, ordens de

execução dos 148 xiitas �e

Dujail sem processo judicial.
Muitos foram torturados e 32
deles eram menores de 18

•

,

anos e, portanto, protegidos
pela lei iraquiana.

Scgundo autoridades
judiciais, após sete meses de

audiências, a corte deve levar
dois ou três meses para chegar
a um veredicto. Os oito réus

podem ser condenados à pena ,de morte.

•

IRAQUE - O julgamento
do ex-ditador Saddam
Hussein foi adiado para

segunda-feira (22) no Iraque,
depois que a corte ouviu

testemunhas de defesa na 26a
audiência do processo, que já
dura sete meses. Todos os

,

acusados compareceram
nesta quarta-feira ao

tribunal. Os oito réus são

julgados pelo massacre de
148 xiitas, mortos em

represália a urn tentativa de
atentado, ern 1982, contra o '

comboio presidencial ern

Dujail (norte).
Na segunda-feira (15), o

juiz leu aata de acusação dos
,

reus e perguntou se eram

culpados ou inocentes.
Saddam se negou a responder

-

e disse que ainda é presidente
do Iraque.

Três testemunhas falaram
em defesa de Mohammed
Az.awi, ex-membro do

partido Baas, de Saddam, e

outras três testemunharam
por Abdull ah Kadhem al

Ruwaid, outro membro do

partido acusado de
denunciar famílias de Dujail
qlle teriam participado do
atentado contra Saddam.
As te s temunh as -mu

í

tas

delas parentes- falaram
sobre o "born caráter" dos
réus e disseram que eles
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