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Amin tem bens

indisponibilizados

,

Verbinem diz que apóia Maurício
Peixer pelo bem de Guaramirim

Christina Aguilera e ,Mariah
Carey trocam alfinetadas

A

Ó 1 ESTIAGEM: METEOROLOGIA PREVE CHUVA PARA OS PROXIMOS DIAS

, '

281 SAÚDE

ova ala deve resolver problema
de superlotação no São José

. �

71 CONCENTRAÇAO '

Malwee busca vitória e monta'
defesa para evitar punições

,

Adiretoria da Malwee está concentrada para montar uma
defesa eficiente que evite punição para o goleiro Bagé, para
o técnico Fernando Ferreti e para o auxiliar técnico

,

Marcos Moraes. Os três serão julgados pelo STJD. A
ordem é manter 6 equilíbrio e buscar a vitória fora de casa

'. anhã contra o Chapecó, pela LigaNacional.

,

41 PRECARIO

Moradores do Brümuller sofrem
com a falta de água potável
A falta de água potável, no loteamento Brümuller, em

Guaramirim, foimotivo de discurso, em tom de denúncia,
do deputado Dionei Walter da Silva (PT) na Assembléia

Legislativa esta semana. Cerca de 20 famílias residentes no
Morro da Mariquinha utilizam água barrenta para o

consumo doméstico. \

•
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Nemmesmo a previsão de chuva para os próximos
dias é Ç?paz de confortar os agricultores da região.
As perdas na .cultura de hortaliças e legumes
(olericultura), podem chegar a. 70%. Já as

plantações de arroz e de banana estão livres da crise
em decorrência da estiagem. Em Guaramirim,
aproximadamente 200 agricultores vivem da
olericultura, como Pedro Vicente Azevedo, (foto),
que

.

está com. a safra de pepino completamente,
comprometida. "Mesmo que comece a chover hoje
eu não posso recuperar o prejuízo, que já chega à

R$ 4 mil", disse, apontando para a plantação
visivelmente destruída.

I

J

\
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.

Dia de sol e nebulosidade
variaqa çom pancadas

. isoladas de chuva
, ... "

Iii 6.1 CONFUSÃO

Fiscais apreendem 'produtos e

causam revolta em feira livre
P!ERO RAGAZZI DE FREITAS
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Fiscais da Vigilância Sanitária de Jaraguá do Sul e do
Procon apreenderam ontem grande quantidade de
produtos, vendidos em uma feira livre montada na

Avenida Getúlio Vargas. A medida causou revolta entre
os comerciantes. A Polícia Militarteve que ser chamada
para acalmar os ânimos.· Segundo os fiscais, os

produtos estavam fora das normas de higiene.
, .
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EDITORIAL

Ao contrário de Anthony
!Garotinho, o senador gaúcho
'Pedro Simon tem-suas raízes

'fincadas no PMDB. Por conta
disso e defensor intransigente de

·
candidatura própria do PMDB à

Presidência daRepública, o nome
de Simon já começa a ser

incensado à sucessão de Lula da
'Silva. O senador tem feito, desde
o ano passado, discursos

,

; contundentes contra a vontade

•

de uma aliança informal comoPT
em torno do presidente Luiz Inácio,
Lula daSilva- de terematuado para
desmoralizá-lo e assim impedir que
seu nome se viabilizasse como

candidato. Como resposta, quer
jogar o seu indiscutível peso
político para dar o troco nos

governistas. Nos últimos dias, a

conversa sobre a candidatura do
senador se tornou intensa. O
diretório de São Paulo,

; .... O nome do senador gaúcho Pedro
Simon já começa a ser incensado à

· sucessão do presidente Lula da Silva
•

: da maioria do partido. A ala que

, prefere seguir atrelada ao PT e a

outra que exorciza a disputa
: presidencial com nome próprio
� para ampliar o balcão de negócios
'nos estados. A intenção do ex
: governador do Rio de Janeiro,
,

agora mentor do lançamento de
,
,

Simon, é impor uma derrota ao

grupo governista do partido
i mesmo que para isso ele tenha

que desistir da disputa.Garotinho
:, acusa os governistas -defensores
,
•

"

,
,

FRASE
,

,

:
,

!
,

importantíssimo para viabilizar a

proposta, já teria dado sinal verde
para que ele lance seu nome.O ex

governador Orestes Quércia, que
comanda o partido no Estado, já
foi informado por Itamar Franco

que ele desistirá da candidatura à

Presidência para dis�}ltar ao

Senado. Com isso, o caminho fica
livre para o apoio a Simon. O
senadorgaúcho não desautoriza as

conversas em torno do seu nome.

A interlocutores, disse que é certa

'.

'Jogo tudo no lixo. Ordens da minha mulher".

,

Bombeiros voluntários:
a luta continua

As pendências dos bombeiros
voluntários, que impedem o

recebimento de subvenção do

governo do Estado, estão muito
, perto do fim. E tudo indica que
será um final feliz, pois as

certífícações das corporações
voluntárias, que eram o principal
empecilho, estão sendo emitidas.
A duras penas, é verdade, depois

,

demuita discussão e negociação.
A emissão do certificado que

atesta a regularidade. da

corporação, após a realização de
vistoria pela Agência Reguladora
dos Serviços Públicos - Agesc, é a

condição imposta pelo governo
dó Estado para liberar recursos de

,
'

: subvenção social - recursos

que são fundamentais para a

sobrevivência de algumas
corporações. Temos trabalhado na
Comissão de Segurança Pública da
Assembléia Legislativa para
regulamentar a realização dessas
vistorias e assegurar o efetivo
recebimento de recursos pelos
bombeiros voluntários.

Estamos trabalhando para que
a certificação dos bombeiros
voluntários aconteça, mas não

podemos defender que ela ocorra
de forma' aleatória e sem

parâmetros. Assim como não

podíamos admitir que a

certificação continuasse

dependendo apenas da vontade
dos bombeiros militares, que têm

imposto empecilhos para a

atuação dos voluntários.
Durante reunião realizada no

mês de fevereiro para enca

minhar as pendências de

certificação dos bombeiros
voluntários, solicitamos que o

promotor Davi do Espírito Santo,
do Ministério Público de Santa

Catarina, atuasse como mediador
da questão. A partir da definição
dos critérios necessários para a

certifícação de uma corporação
voluntária, o promotor passou a

acompanhar a avaliação. Dessa
forma, garantimos um processo
mais isento e eliminamos a

possibilidade de boicotes aos

bombeiros voluntários.
. Na semana passada colhemos
os primeiros frutos desse trabalho.
Das 26 entidades já vistoriadas,

.

seis foram certificadas - Joinville,
Jaraguá do Sul, Caçador, Pomerode,
Treze Tílias e Massaranduba.
Outras se encontram na

iminência da certificação e

algumas ainda não estão aptas
porque apresentam problemas ou
não atendem os requisitos. A
maioria dessas pendências deve ser
resolvida porque diz respeito a

a desistência de Itamar e que nesse
caso ele gostaria de entrar na

disputa para representar o PMDB
na disputa presidencial. A

avaliação entre os que apóiam a

mudança de rumo de Garotinho é

que a candidatura de Simon

praticamente obrigará a que

peemedebistas históricos, hoje
contrários à candidatura própria
por não gostarem de Garotinho, a
apoiá-lo. O senador tem passado
ilibado e representa, de fato, as lutas

,
.

do partido. E o que se pode chamar,
com todas as letras, de reserva

moral da política brasileira.
Também emSantaCatarina, onde

,

o governador licenciado Luiz

Henrique da Silveira deu apoio
público .recentemente a Anthony
Garotinho e, depois, ao também

gaúcho Germano Rigotto, Simon
é respeitado pelos peemedebistas,
nenhum deles convicto de que o

partido deva continuar por mais

quatro anos sem candidato a

presidente. O fazem por
obediência servil. Muito mais para

preservar empregos públicos do

que preocupados com a triste

involução do partido.
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aspectos de documentação. O
) .

Ministério Público definiu um

prazo até o dia 20 de junho para a

emissão dos certíficados

pendentes. Algumas corporações
possuem problemas mais sérios e

têm prazo até o dia 9 de junho para
tentar regularizar a situação.

Boa parte desse transtorno que
as corporações voluntárias
enfrentam para conseguir recursos
do Estado poderia ser evitada com
a regulamentação dos corpos de
bombeiros civis e a definição de

,

suas obrigações e atribuições. E isso

que estamos tentando fazer por
meio de um projeto de emenda

constitucional, que assegura a

regulamentação do bombeiro civil
voluntário e traz mais autonomia

�

para a sua atuaçao.
O projeto reconhece as

atribuições e responsabilidades
do bombeiro civil voluntário,
legitimando a atuação da

,

sociedade civil nessa área. E

sempre bom lembrar que os

bombeiros voluntários surgiram
em Santa Catarina 50 anos antes

,

•

dos bombeiros militares, por

força da organização da

comunidade, e que eles sempre

desempenharam um papel
muito importante e reco

nhecido pela sociedade.

Em Questão: A Luta Antimanicomial
Conforme a Organização Mundial da

Saúde, estima-se que 1% da população
apresenta algum transtorno psicótico, onde
temos como principais sintomas: o

rompimento com a realidade e os

pensamentos delirantes.
E como vivem essas pessoas: em um

mundo que não admite o diferente? .

Que se amedronta ao se dar conta que está

frente a frente com um "paciente
psiquiátrico" ?

Onde a exclusão é cada vez mais clara e

perversa?
· Como vive um cidadão que· não é

socialmente produtivo, pelo menos como a

sociedade espera!
.

Para uma parcela da sociedade, o ideal é
afastar este ser diferente, colocá-lo longe de
suas vistas e convivência, em locais chamados

Hospitais Psiquiátricos (ou Manicômios)
onde deveriam ser tratados para retornar a

'

essa sociedade.

•

A imagem que a maioria de nós possuo
sobre esses lugares é aquela de UtU depósito d

.

loucos mal vestidos e infestados de piolhos.
,

Comem em pratos amassados pelo ternpo.,
usando suas próprias mãos e exibem sorrisos'
desdentados para aqueles que se aproximam,

Não sãomuitos, é verdade, que se aproximam,
mas é justamente deles que vem a luta. Ir.

Por que precisamos lutar contra algo queé',
• L"

obviamente ruim? I'

A luta na realidade é contra as forças qu�f:
muitas vezes movidas pelo lucro, tentam em

nome de uma tal normalidade manter os

diferentes longe do convívio com a maioria.

DE PERTO NINGUÉM ÉNORMAL... Jãb
dizia Caetano Veloso. No dia 18 deste mêsj

.

[J
comemoramos o' Dia NacionaI da Luta'

. Antimanicomial.
" \I
,

-

Dr. Marcelo Fontes Dias, psíqulatra
Q

Maria Natalia Machado, psicóloga ,

.

Sibeli Cristina Weber Reichow, assistente Social"

Felizes na escola
Nossa filha mais velha já morava em

Barcelona há um ano quando fomos visitá
la com seus dois irmãos. Na ocasião, 'o

caçula tinha seis anos de idade e ainda não
estava alfabetizado. Esse detalhe é muito

importante para o que eu vou contar em

seguida, pois se tornou o motivo pelo qual
acabei escrevendo um livro tempos depois.

Aconteceu que em Barcelona fomos
visitar a Casa Juan Miró, um acervo das
obras do grande pintor catalão. Uma das
salas do museu íntitulava-se Constelación.

Ali, nos sentamos diante de uma tela por

alguns, instantes. E então, meio provo
cativa, perguntei ao pequeno: "Victor, o que

, , d 7" "U I �"
voce esta ven o. ma cons te açao ,

respondeu ele, candidamente, para o meu

mais total espanto.
Se tivessem feito essa pergunta a mim,

com toda a minha capacidade intelectual
devidamente amadurecida, essa resposta
seria mais do que esperada. Além do fato', é
claro, de eu ter lido a palavra constelación
escrita no pórtico de entrada da sala. Mas,
em se tratando de uma criança não

alfabetizada, o que isso revelaria?
Anos depois, a lembrança desse fato me

•

trouxe uma súbita clareza no

entendimento do que preconiza a

pedagogia Waldorf,· metodologia
empregada na escola em que o Victor
estuda até hoje. Criada em plena desolação
do pós-guerra, em 1919, em Stuttgard,
Alemanha, por um visionário chamado
Rudof Steiner, a pedagogia foi aplicada pela
primeiravez numa escola fundada para os

filhos dos empregados da fábrica de

cigarros Waldorf-Astória, daí o seu nome. _

A pedagogia leva em conta temas tão

atuais, como preservação do meio

ambiente, justiça social, Formação ética,
inteligência emocional, que é fácil

esquecer que ela já tem quase um século de
· , .

existência.

Na prática, ela prega que a transmissão

n

I

do conhecimento deve acompanhar numa
obediência rigorosa e solene, o:
desenvolvimento do aluno.' Isso quer dizer !
que se deve respeitar o momento certo para
se ensinar determinado conteúdo, e esse

momento é quando o aluno experimenta
/' . ." '

no seu Intimo uma e xpe r te ncrs

semelhante. f

A prova do vestibular que assombrai
nossos jovens cada vez mais precocemente,
cai como uma bomba em plena flor da

idade, aquela etapa da vida em que tudo é

só promessa, e quase nada realização, pois
estamos tratando de futuro.

São raros os casos ern que aos 17 ou lSi
anos, uma criatura possa garantir que a

carreira escolhida será de fato aquela parl
todo o sempre, pelo simples motivo de que.
não houve ainda existência suficiente para
tamanha certeza. Podemos dizer que uma

escola Waldorf não prepara os jovens para o

vestibular. Prepara para a vida, da qual o'
vestibular é apeflas uma parte - e um treino;'
basta se dedicar a esse fim específico e tudo!
se resolverá, com maior ou menor brilho, '

Quando nosso filho foi capaz de captar.
o que Miró expressou em pinceladas,l
compreendi que, mesmo sem conhecer;

•

letras, sem saber fazer contas, ele entendeu,
E seu en tend im e n to foi muito mais.

espontâneo e verdadeiro do que o meu, sua

mãe letrada e com diploma universitário-

A pedagogiaWaldorf se propõe a formal,
homens livres. Isso dá sem subterfúgios aw'

.

se expressar pela arte, através das emoções,
O que se aprende com a alma, jamais sai d�!
cabeça e se ma n ife st a nos gestos
naturalmente. Se todas as metodologias de

Helena Trevisan, psicóloga e autora do
livro "Filhos felizes na escola - pedagogia
Waldorf, o ensino pela arte"

,
• •

ensino se propusessem a ouvir o que o�

alunos dizem sem palavras, haveria mait

estudantes felizes nas escolas. .
"

,
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• Do jogador Kaka,' sobre as calcinhas que ganha das fãs, ao declarar também que casou virgem com

Caroline Celico aos 23 anos.

o deputado
Dionei Walter da
Silva escreve às
sextas nesta
coluna

I
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VEíCULOS APREENDIDOS: LICITAÇÃO EM FASE DE CONCLUSÃO

• •

,

,

CELSO MACHADO

� Carros retirados
de circulação
, '.

Irao para um

abrigo coberto
f

,

(

JARAGUÁ DO SUL- Em prazo
de 45 dias, excetuando alguma

I contestação, a Prefeitura

pretende assinar contrato com

pessoa jurídica de direito

privado vencedora de licitação
a ser lançada em uma semana,
para terceirizar a guarda de
veículos 'automotores apreen
didos pela Polícia Militar e hoje
depositados em área contígua a

Arena Jaraguá, que tem

inauguração prevista para julho.
Precisamente no dia 25,
aniversário da cidade. A

confirmação foi feita ontem ao

° Correio do Povo pelo
procurador geral do município,
Jurandir Bertoldi. Projeto de lei
de julho do ano passado e já
aprovado pela Câmara de
Vereadores diz, em um de seus'

artigos, que o vencedor da

licitação deverá oferecer

serviço apropriado, com o

devido "habite-se", cercado,
iluminado, com segurança e

,

aberto a recepção de veículos as

24 horas do dia, a fim de atender
tanto os agentes fiscalizadores
de trânsito e o público em geral,
bem como passa a ser

depositário fiel dos veículos.
Além disso, área coberta, que
proporcione o abrigo de no

mínimo 120 automóveis e 150
motocicletas. Trânsito, quando
devidamente apreendidos,
removidos ou retirados de

circulação pelos agentes
fiscalizadores de trânsito,
exceto aqueles de tração animal.

O responsável só poderá
liberar os veículos com

autorização do supervisor da
Ciretran (Circunscrição
Regional de Trânsito), ou por

pessoa por pessoa designada pelo
órgão, porém, nenhum veículo

poderá ser liberado sem atender
as exigências da legislação de
trânsito. O explorador da
atividade sujeitar-se-á a

inspeções realizadas pelo
prefeito, pelo comandante da
Polícia Militar, 'supervisor da
Ciretran ou por qualquer pessoa
por uma dessas autoridades

designada, a fim de verificar o
"

Rodovia paralela à BR-280
sem data para ser iniciada

, ,

JARAGUÁ DO SUL-
Anunciada como solução para
os constantes engarrafamentos
que ocorrem ao longo da BR-
280 em Araquari, no trecho que

liga ao porto de São Francisco
do Sul, a construção da SC-280,
anunciada no primeiro semes

tre deste ano pelo governador
licenciado Luiz Henrique da
Silveira (PMDB), não deve sair

,

do papel tão cedo. E o conteúdo
de resposta a pedido de

informações encaminhado pelo
deputado estadual Dionei
Walter da Silva (PT) através da
Assembléia Legislativa no mês

de março último. O então

secretário da Infra-estrutura,
Mauro Mariani I (PMDB) ,

deputado estaduallicenciado e

candidato a deputado federal,
disse a SCParcerias está des,
envolvendo estudos pre li
minares para a construção da
rodovia. Entre Jaraguá do Sul e
o porto, um dos mais

movimentados em cargas
fechadas e a granel do sul do
País. Porém, ao mesmo tempo
informou que não existe data

prevista para o início da obra,
pois sequer há um projeto básico
de engenharia. Quanto a

recursos a serem alocados- o

custo da obra não pode ser

estimado em sua totalidade
antes de concluído o projeto-,

estes viriam da própria
SCParcerias ou de parceiros da
iniciativa, privada na hipótese

,
'

de a licitação ser efetuada mo

modelorle parceria público
privado. A empresa foi criada
em caráter de economia mista

com o objetivo de gerar
investimentos no Estado
através de participações

,

societárias ou pela celebração de
contratos, nos regimes de

parcerias público-privadas ou de
concessão simples de serviços
públicos, por meio da delegação
pelo Estado dos direitos' de
concessão de serviços de infra

estrutura, podendo garantir tais
parcerias por fundos garantidores
e fiduciários. Na região, um dos

projetos principais previstos nas

PPPs é justamente o eixo logístico
rodoviário do porto de São
Francisco do Sul. Como a BR-280
é rodovia federal' onde o Estado

,não pode intervir, surgiu a

proposta de construção de
rodovia paralela. O mesmo'

problema ocorre no porto de Itajaí
em relação à duplicação de trecho
da BR-470, cuja ordem de

serviço o prefeito Volvei
Morastoni (PT) conseguiu
assinar I1a semana passada.
Entretanto, no caso do porto
complementar de Navegantes,
chamado Portonave, não. há

perspectivas de obras.

ARQUIVO O CORREIO/DANIEL NEVES

Jurandyr Bertoldi diz que licitação deve ser lançada na próxima semana
.

,

cumprimento dos dispositivos
previstos em lei. Decorrido o

prazo pre vis to em lei, os

veículos apreendidos serão,
alvos de realização de leilão

público, cujo montante

arrecadado servirá para

quitação das custas do leiloeiro,

como rateio do processo de
leilão, despesas decorrentes do

serviço de remoção e quitação
das penalidades de trânsito e

impostos, entre outras

obrigações. O saldo verificado,
se houver, reverterá em favor do

proprietário do veículo.

Juiz indisponibiliza bens
de Amin em ação popular

FLORIANÓPOLIS- O juiz
Domingos Paludo, da Vara da

,

Fazenda Pública daComarca da

Capital, deferiu antecipação de
tutela em ação popular para
determinar a indisponibilidade
de bens do ex-governador
Esperidião Amin (PP) e do

deputado estadual Antônio
Carlos Vieira (PP) até o limite
de R$ 4,1 milhões, como forma
de garantir eventual ressarci
mento aos cofres públicos por
conta do episódio envolvendo
atos de deliberação, aprovação
e criação da SC Genéricos -

.j "

,�,

Ex-governador pop'de ter que,
ressarcir os cofres públicos

,

empresa que surgiu com

participação acionária do
Badesc (Agência Catarinense
de Fomento SIA). A SC
Genéricos teve sua venda
autorizada no governo de Luiz

Henrique da Silveira (PMDB).
Amin eVieira são acusados pelo
'autor da ação popular, Max
Roberto Bornholdt, atual
secretaria estadual da Fazenda,
pela prática de ilícitos,
irregularidades e atos de

improbidade administrativa.

Segundo os autos, a SC
'Genéricos foi constituída com

capital majoritário do Badesc,
restando à agência de fomento,
como garantia dos empréstimos,

,

.. ..... . ';'

parncipaçao acionana na nova

empresa e,m que ela própria
aparecia como maior acionista.

O TCE (Tribunal de Contas do

Estado), em parecer acostado à

petição inicial, aponta no

sentido de suspeita de

malversação de recursos públicos.
O prejuízo causado ao Badesc na

operação foi calculado em R$
4.107.893,00. Duas outras ações
" . .. .

Ja tramitam na justiça catannense
envolvendo o tema, sendo que
numa delas 27 pessoas e cinco

empresas tiveram também seus

bens indisponibilizados.
Liminarmente, o juiz Paludo

decretou a indisponibilidade de
bens de Amin e Vieira e

determinou o envio de ofícios ao ,

Banco Central, cartórios de

registros de imóveis, DetranlSC e

Receita Federal, para que anotem
as restrições aos bens dos réus, que
podem recorrer desta decisão.

SEXTA-FEIRA, 19 de maio de 2006 I :3

A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou projeto de
lei do deputado federal catarinense Fernando Coruja (PPS),

,

que proíbe instituições de ensino fundamental, médio e

superior de cobrar de seus alunos e responsáveis, qualquer
taxa por estacionamento de veículos em área de sua}
propriedade ou' arrendada. O projeto ainda obriga essas i

instituições a contratar seguro contra furto, roubo, incêndio l

e colisão de veículos em suas dependências. Caso o seguro)
não seja contratado, as instituições serão obrigadas a j

indenizar o proprietário por danos causados no veículo, [

independentemente da apuração, de culpa. I

• MOSAICO po I iIi ca@jornalcorreiodopovo.com,br

I �_._.J_.
,

Responsabilidade

Área azul
• •

,

E o caso da cobrança de
estacionamento em áreas

públicas. O sujeito paga,
mas se excede o tempo ou

não põe o cartão leva multa,
perde pontos na certeira de

habilitação. Porém, se o

carro é roubado, ou

arrombado, a Prefeitura, que
gerencia o sistema, sacode
os ombros. Ressarcimento
demanda ação judicial
interminável.

Bombeiros,2
A certificação dos
bombeiros, emitida
após vistoria realizada
pela Agência, '.,

Reguladora dos

Serviços Públicos, é

condição indispensável
para o rece.bimento de

"

subvenção do, governo
do Estado. Até o

momento foram
emitidos seis
certificados, para
Joinville, Jaraguá do

'

,

Sul, Caçador, '

Pomerode, Treze Tílias
e Massaranduba.

Hibernando
Aliás, o estacionamento

pago em vias públicas,
extinto ainda na gestão do

ex-prefeito Irineu Pas old

(PSDB) e alvo até de uma

comissão de investigação da
Câmara de Vereadores, não
é idéia abandonada pela
atual administração. Só não
se chegou ainda a um

projeto ideal não muito
conflitante com usuários.
Mas a idéia é reativá-Io.

Fá'rum '

.

,

,

I

,

)

,

,
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Formado por sindicatos
de trabalhadores,
associações de
moradores, movimentos
de igrejas, ONG's e

movimentos estudantis, Iserá criado amanhã o ,

fórum de Movimentos
. Populares de Jaraguá
do Sul. Às 9 horas, no
sindicato dos
trabalhadores em

alimentação. Para
debater e encaminhar,
reivindicações das
comunidades de forma
permanente.

Difícil
Prefeito Moacir Bertoldi (PL)
deve voltar de mãos vazias
da viagem que empreende a

Brasília. Verbas federais, por
ser ano eleitoral, tem prazo
máximo até final de junho
para liberação. Depois
disso, só em 2007. Ou seja,
os R$ 40 milhões do BNDES
correm risco de sair
exatamente no ano previsto
para conclusão da primeira
etapa do Iranslaráquá.

No forno
Comissão de

Legislação Partlclpatlva
da Câmara dos ,',

'

Deputados aprovou "

restrição dos �ireitos de
,

dependente
'

previdenciário de

crianças e adolescentes
sob guarda. A sugestão
estabelece que o menor .

de 18 anos só será
conslderado. dependente
previdenciário quando
comprovada sua

dependência' econômica
do guardião e desde que
não more com os pais.

"Esforço"
Batizar o município de
Guatambu, ao lado de

Chapecó, como a "Capital
Catarinense das Matrizes de
Peru" e criar o Dia Estadual
do Desafio foram alguns
assuntos dos quais de

ocuparam meia dúzia de

deputados, 5a feira, na

Assembléia Legislativa.
Meia dúzia, não, cinco ao

todo, tanto que a sessão foi
encerrada antes da hora por
absoluto desinteresse,

Cresceu
o extraordlnárlo
movimento registrado
nos últimos dias do

prazo final para
transferência ou

,

confecção de novos

títulos no cartório de
Jaraguá do Sul já tem
.resultado palpável.
Levantamento
preliminar indica que há

pelo menos cinco mil
novos eleitores
inscritos.
Na eleição proporcional
deste ano, pode ser

vida ou morte para
alguns candidatos.

Bombeiros 1
Até o dia 20 de junho serão
emitidos todos os

certificados pendentes das

associações de bombeiros
voluntários passíveis de

certificação. A informação é
do deputado Dionei Walter da
Silva (PT) que preside a

.Comissão de Segurança
Pública da Assembléia

Legislativa. A data foi
definida pelo promotor Davi
do Espírito Santo, do
Ministério Público.

•
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DECISÃO: PEFELISTA DIZ QUE APOIARÁ CANDIDATO TUCANO POR SER NASCIDO EM GUARAMIRIM• POUCAS & BOAS
,•

•"Briga de foice
I Presidente do PFL de Massaranduba, Abila Zanotti, e o secretário
executivo do partido, Almir Trevisani, rebateram ontem as

I declarações do presidente da Associação Comercial do município,
: Mauro Bramorski, que acusa o prefeito Dávio Leu de fazer
I "politicagem" com as obras do Hospital de Massaranduba "visando
I às eleições de 2008". Em nome dos 800 filiados, os pefelistasI disseram que Bramorski se contradisse ao afirmar tratar-se de
uma obra com interesses pessoais do prefeito ao mesmo tempo

, em que informa sobre pesquisa revelando que 67,8% da
: população quer um hospital. "O prefeito arregaçou as mangas e

i aceitou o desafio", resumiram. Zanotti e Trevisani que são
vereadores e, junto com outros três pefelistas, formam a base de

apoio ao prefeito Dávio Leu, também do PFL, na Câmara. Difícil ter
I postura diferente, assim corno- Bramorski, que na última eleição
l,municipal apoiou a candidatura a prefeito de Odenir Deretti, do PP.

••

Carione Pavanello (pré-candidato
a deputado estadual pelo PFL de

Jaraguá doSul)", afirmouVerbinem.
O pefelista também disse que o

apoio à pré-candidatura de
Mauricio Peixer é pessoal, e não

uma decisão do diretório. "Nin

guém falou que opartido vai fechar.
Esta questão ainda vamos sentar e
decidir", frisou o presidente, que
aguarda a decisão da executiva

nacional e estadual do partido

CAROLINA TOMASELLI

.

� Pefelista rebate
críticas do presidente
do PMDB sobre apoio
a Maurício Peixer

l:
I '

(!

GUARAMIRIM - O presidente
do PFL de Guaramirim, Valério
Verbinem, voltou a reafirmar
ontem que vai apoiar pré-candi
datura a deputado estadual do
vereador por Joinville, Mauricio
Peixer (PSDB), irmão do prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL). Em
nota endereçada ao jornal, Verbi
nem rebateu as criticas do presi
dente doPMDB, Rodolfo [ahnNe
to, sobre o apoio de membros do
PFL e PP ao tucano, publicadas em
reportagemna última quarta-feira.

"Todos sabem e sempre deixei
muito claro que acima domeu par
tido está meu município, por isso
declarei o meu voto a uma pessoa
que é nascida eln Guaramirim,
mesmo pertencendo à outra sigla,
mas que está coligada com o PFL
emnível estadual e federal. Embora
também quero deixar clare que não
faremos nada que venha prejudicar
a campanha do nosso colega

•

I

I Caliente 1
I

I

Raciocínio
Junckes elencou os motivos
que, para ele, justificam sua

candidatura. Primeiro: para
que a região esteja
representada e para que os

candidatos a prefeito e

vereador na eleição de 2008
recebam seu apoio. Segundo:
para ajudar a eleger Fritsch

governador do Estado.
Terceiro: para que Luci �)
Choinacki seja eleita
senadora. Quarto: para
fortalecer a candidatura a

deputado federal pela região.
"Em último lugar vem minha
candidatura, até porque não

posso ficar numa ilha se não
me eleger. E se estas pessoas
que eu citei forem eleitos,
com certeza o município e a,

região estarão bem

representados e as

reivindicações feitas por mim
serão acatadas".

Decreto assinado pelo
prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL) aumentando
o preço da tarifa de
ônibus de R$ 1,80 para
R$ 1,95 deve ter

apimentado as

discussões na sessão da
Câmara de Vereadores de
Guaramirim, ontem à
noite. A pedida dos
vereadores de oposição,
e no qual se inclui, o

presidente da Casa,
Marcos Mannes (PSDB),

I solicitou a presença do
secretário de

Administração e

Finanças, Marcelo
Deretti, para falar sobre o

assunto.

Iq
, . �

quanto as composiçoes para

definição de candidaturas.

"Sempre defendi que Guaramirirn
deve ter candidato. Jaraguá do Sul
vem colocando um número
excessivo de candidatos, e quer que
todomundo apóie. Eles que tomem
suas decisões e que numa próxima
eleição a gente possa conversar, se

eles aprenderem a lição", largou.
Verbinem também rebateu às

declarações do PMDB de que

pefelistas e pepistas estão prestando
um desserviço aos seus partidos ao
trabalhar para eleger Maurício
Peixer. "Desserviço o seu partido
(PMDB) prestou à nação brasileira
quando apoiou e ajudou a eleger
Lula para presidente. Que o digam
os agricultores e tantas outras

classes que estão penalizando por

I; 1I

Valério Verbinem reafirma apoio à pré-candidatura de Maurício Peixer
','

j

Na nota endereçada ao jornal!
Verbinem contestou ainda a

declaração de Jahn Neto de que:
"dificilmentePFL e PP conseguirão
repetir a façanha de obter o terceiro,

mandato consecutivo na'

Prefeitura". "Com relação a vitória
do candidato da coligação PFL;PP,
na ultima eleição, posso garantir
que além do grande trabalho que
esta administração fez, um outro
motivo foi que 100% dos nossds

. filiados e simpatizantes votaramrs
nosso candidato", concluiu.

isso. Sobre postura, é só lembrarque
a candidata a vice-presidente do

José Serra era do PMDB, mesmo
assim o apoio e pedido de voto foi

para Lula", afirmou o pefelista,
lançando um desafio para que o

presidente do PMDB apóie a

candidatura do vereador Evaldo
Junckes (PT) a deputado federal,
"já que também é filho de
Guaramirirn e, para que todos nós

coloquemos o nosso município
acima dos nossos partidos". PT e,

PMDB são aliados no município.

Caliente 2
Majoração das

,

passagens de ônibus em

Jaraaua do Sul motivou a

criação de um fórum
permanente de
discussões sociais. O .

primeiro encontro
acontece no sábado, no
Sindicato dos
Trabalhadores nas

Indústrias da

Alimentação, encabeçado
pela Famesc (Federação
das Associações de
Moradores de Santa
Catarina) e Ujam (União
Jaraguaense das

Associações de

Moradores). Entidades
� sindicais, associações,
igrejas, Centro de Direitos
Humanos, vereadores e

partidos políticos estão
-

convidados. Os encontros
serão mensais, com

-

abordagem de temas de
interesse da população.

Esqueceram
de mim ...

Presidente da Câmara de
Vereadores de Guaramirim,
Marcos Mannes (PSDB),<'se
manifestou ontem sobre a

realização de encontro, no

sábado, para lançamento da

pré-candidatura do vereador
por Joinville, Maurício Peixer,
a deputado federal. Maurício é
tucano, mas, segundo
Mannes, o PSDB do município
não foi convidado, ao contrário
do PFL e PP. É fácil entender o

porquê, já que estes partidos
formam a base de apoio ao

prefeito Mário Sérgio Peixer '

(PFL), irmão de Maurício.
"Como eles querem
entrosamento, se ignoram o

partido? Nada contra

Maurício, que é meu amigo,
mas o PSDB em Guaramirim
tem que ser oposição
mesmo", desabafou o

vereador.

,

N

Dionei denuncia falta de água
,

no loteamento Brümuller
PPS de Guaramirim oficializa
apoio à vereadora Bernadete

(,

, .

()

local ser um pasto aberto, os

animais acabam tornando água,

nos reservatórios improvisados
pela comunidade. . .

Os moradores sempre convi,

veram com a precariedade de pegar

água no riacho, que agora está seco,

e reivindicam a construção de un

poço artesiano. "No subsolo da

região existe água, tanto que ela
verte 110S buracos cavados pelos
moradores. A solução parece ser

simples, é inadmissível que as

autoridades locais não tomem

providências. As crianças estão

expostas a todo tipo de contams

nação por essa água que está sendo
consumida", afirmou o deputado,

Segundo os moradores, a

Casan alega que não tem mas

responsabilidade pelo abasteci,
mento local porque a prefeitura
não renovou o contrato de con'

cessão dos serviços de saneamento.

GUARAMIRIM - O PPS de
Guaramirim confirmou apoio à

pré-candidatura da presidente
da Câmara de Vereadores de

Corupá, Bernadete Hillbrecht
(PPS), a deputada estadual, Na

segunda-feira, ela se reuniu com

integrantes da executiva

municipal, presidida porMoacir
José Mafra, o Zuco, com o coor

denador regional do partido,
Carlos Alberto Reali, e com o

vice -presiden te do PPS de

Jaraguá do Sul, Altevir Fogaça
Júnior, que recentemente admi
tiu a possibilidade de candi
datar-se a deputado federal com
o intuito de somar legenda para
o partido e fortalecer a

candidatura de Bernadete.
"A intenção do PPS de

Guaramirim é apoiar um

candidato do partido da região
e a candidatura dela já está com

apoio fechado de toda a região,
além de ser um nome de fora de

Jaraguá e que pode tranqüi
lamente buscar votos nas

cidades pequenas e também em

. Jaraguá", afirmou o presidente,
sobre a preferência dos partidos
em lançar candidatos pelo
maior município do Vale do
Itapocu, a exemplo de eleições
passadas. "Ela é Ulna professora,
uma pessoa bem esclarecida, que
aparenta ser séria e preocupada
com a comunidade. Nos causou

FLORIANÓPOLIS - A falta 'de

água potável no loteamento
Brümuller, em Guaramirim,
preocupa o deputado Dionei
Walter da Silva (PT). O parla
mentar apresentou na tribuna da
Assembléia Legislativa, na quarta
feira, fotos quemostram a situação
precária de 20 famílias residentes
no Morro da Mariquinha e que
utilizam água barrenta para o

consumo doméstico.
Os moradores captavam água

para o abastecimento das casas em
um riacho, que secou em função
da falta de chuvas. '1\ solução que
eles encontraram foi cavar buracos
na terra, improvisando cacimbas
de água barrenta, que eles

uma boa impressão e tem

condições sim de encapar Ulna

boa campanha", comentou
Mafra, dizendo que na segunda
feira teve o primeiro contato

com a pré-candidata.
Apesar da decisão do

diretório local, o ex-vereador
de Guaramirim, Ivaldo
Kuczkowski (PPS), o Polaco,
confirmou apoio à pré-can
didatura a deputado estadual
de Maurício Peixer (PSDE),
vereador por Joinville e irmão

do prefeito Mário Sérgio Peixer
(PFL). Kuczkowski alegou
motivos particulares para

apoiar o tucano. "Não tenho
como não apóia-lo", disse. O
presidente do partido afirmou
desconhecer a decisão do ex

vereador, mas disse que, se

confirmada a candidatura de
Bernadete, todos os filiados
deverão seguir a orientação do
diretório, Caso a vereadora
não t enha a candidatura
homologada na convenção do

partido que acontece no mês

que vem, Mafra disse que a

.

E agora?
o pré-candidato a

deputado estadual,
•

vereador Evaldo João
Junckes (PT), disse ontem

que a executiva estadual,
do PT "não vai fazer um

, trabalho de exclusão de
candidatos", pois o

partido, segundo ele, tem
; condições de eleger 60
: candidatos, mas só teria
,

35 pré-candidatos em todo
,
,

o Estado. A informação
rebate às declarações do

presidente do PT de
( Jaraguá do Sul, Sebastião
: Camargo, que defende

como candidato único do
•

: PT pela região o nome do
� já deputado Dionei da
I Silva,
�

,

transportam ate as casas com
,

mangueiras. E essa água que as

'crianças estão tomando e que as

mães usam para cozinhar",
denunciou Dionei. Em função do

No aguardo
o presidente interino do Clic

(Conselho de Líderes

Comunitários), Ademir Tank,
disse que até agora não
recebeu resposta sobre a

proposta para que seja
realizada eleição entre os

representantes das entidades
com cadeira no Conselho
Deliberativo do Hospital
Municipal Santo Antônio para a

escolha do presidente. Hoje a

nomeação é feita pela prefeito.
O Clic alega que o caráter
deliberativo só existe no papel.
A última reunião teria
acontecido em 6 de dezembro.

• • (t· • ."

executiva val msistir em Ulna

candidatura do próprio partido.
Além de Guaramirim, os

outros dois diretórios do

partido lla microrregião, Jaraguá
.do Sul e Corupá, já oficializaram
apoio à pré-candidatura de
Bernadete. Animais tomam água no reservatório improvisado pela comunidade
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ESTIAGEM: PREJUIZOS CHEGAM A 70%

• . '"

,

•

; CARLOS BRANDAO
�

'. � Cultura de hortaliças,
'J como pepino, estão
! totalmente destruídas
� e chuva não resolve

}ARAGUÁ DO SUL - A

estiagem que assola a região
I norte e nordeste de Sarita
i Catarina pode até acabar nos

, ,

1 próximos dias, como prevê a

, meteorologia, mas para muitos
agricultores o estrago já está

feito. Mesmo sem números
,

I precisos sobre os prejuízos,
todos os sindicatos de
trabalhadores na agricultura da
região, regis tram perdas
s,�bstanciais, principalmente,
na cultura de hortaliças e

legumes,. denominada,
olericultura. "Em alguns casos,

as perdas foram de até 70%",
ressalta o presidente do
Sindicato de Trabalhadores
Rurais de Guaramirim,
Antônio Francisco Albano. O

responsável pelo escritório da

Epagri - Empresa de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural
de Santa Catarina - engenheiroc

agrônomo Pedro de Almeida,
afirmou desconhecer perdas
significativas na região. "As

principais culturas da região sâo

o arroz e a banana, que não são

diretamente influenciados pelo
clima", destacou.

Em Jaraguá do Sul, segundo
o presidente do Sindicato de
Trabalhadores Rurais, Edgar
Hornburg, os setores mais

ãtingidos são a pecuária e a

olericul tura. "O gado não

encontra mais pastagem de

CESAR JUNKES

Produtor de pepino de Guaramirim, inconformado com a situação, pode terprejuízo de R$ 4mil

qualidade devido a estiagem, o
que obriga ao criador reforçar a
ração, assim o custo final da

criação acaba sendo ficando
muito mais alto", diz Edgar, ele
próprio ,um criador de gado que
sofre com o problema. Para ele
a olericultura, principalmente,
dos agricultores que não

afirmou o secretário.

O maior prejuízo, mesmo,
fica em Guaramirim, onde

aproximadamente 200

agricultores vivem da
olericultura. Pedro Vicente

Azevedo, que em sua

propriedade na localidade de

Guamiranga, cultiva berinjela, 6

abobrinha, pimentão e pepino
está preocupado. "A safra de

pepino está toda comprometida.
Mesmo que comece a chover

hoje eu não posso recuperar o

prejuízo, que já chega a R$ 4
mil", diz Pedro, apontando para
a plantação visivelmente
destruída/

.. - '"

contam com irrtgaçao esta

sendo a mais atingida. "O

prejuízo deve passar de 500/0

para os agricultores deste

segmento" conta o presidente
do sindicato.

EmCorupá e Massaranduba,
notórios produtores de banana,
o impacto da estiagem é menor.

O presidente do Sindicato de
Trabalhadores Rurais de

Massaranduba,' Lúcio Stolf,
afirma que nenhuma reclamação
ainda foi registrada. "Aqui,
devido termos o arroz e a banana
como culturas principais, a

chuva nesta época do a)1O faz

pouca falta", disse. O secretário

de Agricultura de Corupá, Júlio
César Dominoni, também disse

•

que na região sob sua

responsabilidade a falta de chuva'
não trouxe nenhum grande
transtorno. "Ainda não fizemos
nenhuma avaliação a respeito,

•

mas acredito que nenhum

grande prejuízo será verificado",

Centro ficou parcialmente sem água e luz na manhã de ontem
}ARAGUÁ DO SUL - Parte

do Centro do município ficou
sem água e sem luz na manhã
de ontem, especialmente
moradores e comerciantes das
ruas Procópio Gomes de

Oliveira, Reinaldo Rau,
Domingos da Nova e laterais

•

e Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca: (Calçadão). A
equipe de O Correio do Povo
entrou em contato com a

Celesc e o Samae e -fo i
informada de que a falta de

água e de luz não estavam

relacionadas.

Enquanto a Samae
destacou que a falta

temporária de água (das 6h
até às 10h15) aconteceu

devido às obras de troca e

manutenção de registros, a

Celesc informou que o

problema da luz decorreu do

rompimento de um cabo de

alimentação em frente a uma

construção na Rua Domingos
da Nova. O cabo teria

rompido por volta das 9h,
sendo que a luz foi
restabelecida perto do meio
dia. (Daiane Zanghelini)

Sínodo da Igreja Luterana elege novos representantes,

}ARAGUÁ DO SUL - A Igreja.
Luterana Cristo Salvador, na
Barra do Rio Cerro, recebe hoje
lideranças das 34 paróquias

.

.
.

envolvidas com o sínodo do
'norte catarinense. O objetivo é

eleger uma nova diretoria para
. - .

.a representaçao, que e
,

'considerada a terceira maior do

país em número de membros.
A programação da

assembléia sinodal começa hoje,
às 19h30 com um culto aberto a

toda comunidade luterana. Em
• seguida, a atual presidência

expõe os relatórios e balanços
do último ano de gestão aos 320

delegados das 113 comunidades
da região.

No sábado, as atividades
iniciam às 8h com a meditação
do Pastor Nestor Friedrich,
secretário geral da IECLB (Igreja
Evangélica de Confissão

,

Luterana no Brasil). As 8h30

quem estiver 110 Centro
Comunitário da Cristo
Salvador poderá acompanhar a
reflexão conjunta sobre o tema

2006 das instituições luteranas

"DêUS, em tua graça transforma o
mundo".

A abertura da votação da
.

diretoria que fica à frente do sínodo

Conselho, Concílio Geral, e

demais comissões. Segundo
Manfredo Siegle é durante a

reunião do final de semana que os

delegados escolhem o pastor que
desejam indicar para a presidência
daIECLB.

De acordo com o presidente
do Conselho Sinodal, Rolf

Kôhntopp, o sínodo abrange uma
área de quase 500 km, tendo como
sede a cidade deJoinville. Sãomais
de 65 mil pessoas incluídas nas 34
paróquias e 113 comunidades
luteranas na região .

• • •

nos proxrmos quatro anos esta

marcada para às 9h. O Pastor
Manfredo Siegle, indicado par 27
das 34 paróquias no norte de Santa
Catarina, é candidato à reeleição.
Caso isto aconteça, a prioridade do
mandato é a formação de

lideranças comunitárias.
.

Além de eleger o novo pastor
sinodal e seu vice, a assembléia
decide os representantes do

..
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• CORREIO ECONÔMICO

Exportações
Apesar do crescimento de 16,5% registrado na receta das exportações
brasileiras nos primeiros quatro meses do ano, em relação ao mesmo'

periodo do ano anterior, o acréscimo é resultado do aumento nos

preços dos produtos exportados, e contrasta com a perda de
dinamismo no volume das vendas extemas. A avaliação é do boletim
Comércio Exterior em Perspectiva, divulgado ontem pela Unidade de

Negociações Intemacionais da Confederação Nacional da Indústria
. (CNI). A expansão no total exportado se deve em grande parte à

elevação de 12,1% nos preços médios dos produtos vendidos pelo
país no primeiro trimestre. "Algumas mercadorias que têm peso
relevante na pauta de exportações brasileiras, como minério de ferro,
óleos brutos, petróleo e açúcar tiveram seus preços elevados em mais. '

de 45% no primeiro trimestre de 2006, comparativamente ao mesmo

período de 2005", ressata o boletim.

Queda no

dinamismo
o crescimento do volume

exportado no primeiro
trimestre de 2006 foi de
7,2% na comparação com

igual período do ano

anterior, quase a metade da

expansão observada entre
os primeiros trimestres de
2005 e 2006. O boletim
revela que a queda no

din�ismo do volume
.. exportado atingiu todas as

classes de produtos e, em

especial, os

manufaturados. Por outro
lado, "os ganhos'de preço
foram responsáveis por
57% do aumento do valor

exportado em 2005 na

comparação com 2004", diz
o estudo.

Queda na

rentabilidade
Segundo a eNI, a situação é
diametralmente oposta à verificada
nos quatro primeiros anos da
década, quando o volume exportado
era o grande contribuinte para o

incremento das exportações. "O fato
é que a expansão das exportações
brasileiras está mais atrelada à

evolução dos preços intemacionais
do que ao quantum exportado", diz o
boletim. O estudo afirma também

que a queda da rentabilidade das

exportações no triênio 2003/2005 já
alcançou 25,6%, e que com isso
diversas empresas estão
abandonando o mercado extemo.
"Entre os primeiros trimestres de
2006 e 2005, percebe-se que o
número de empresas exportadoras
reduziu-se em 681, ou 6% do total", .

diz o documento,

. "

• INDICADORES ECONOMICOS
,

DÓLAR (EUA) COMPRA VENOA EURO

COMERCIAL 2.173 2,175 It COMPRA VENDA

PARALELO 2,200 2.307 l' 2,798 2,800
PESO (Argentina)

TURISMO 2,118 2.252 It
I 0,715 0.724

.II! BOLSAS DE VALORES. .. .

. '. -
- . ".

• POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

It BOVESPA
.

37.007 1,26"'{'
It DOW JONES (N. York) 11.127 069%

te MERVAL (B. Aires) 1.654 177%

III NIKKEI (Tokio) 16.951 1,39%

0,6410

• CUB maio

R$863,55

,

• CINEMA De sexta 19/5 à quinta 25/5

CINE SHOPPING BREITHAUPT
. "

-

JARAí. UÁ DO SUL - RUA EMíliO C. JOURDAN

Ação/
Ficçao

SALA

Missão Impossível3
15hOO-18hOO-21hOO

FILME/HORÁRIO GÊNERO

Código Da Vinci
14h30-17h30-20h301 Drama

Código Da Vinci
14h30 -17h30 - 20h302 Drama

3

Duas Rodas
..:tndustrial

PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS
A Humana Urgente busca os profissionais

acima para colocação no mercado de trabalho
em empresa de grande porte.

Interessados comparecer munidos de

documentos na Humana.

Rua Jorge Czerniewicz, 1245
CRua do Hospital Jaraguál

•

"
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• OCORRENCIAS POLICIAIS

,

Incêndio
Os Bombeiros Voluntários de
Jaraguá do Sul atenderam uma

ocorrência de incêndio na noit�e
quarta-feira na Rua José Picolli,
Bairro Estrada Nova. Dos 10.000 m2
do loca11.000 m2 foram atingidos.

Tentativa de furto
Detidos dois homens que estavam arrombando a Loja Colar
Brinquedos, localiza na Rua Reinaldo Rau, por volta das 3h da

madrugada de ontem. Os bandidos estavam em atitude suspeita
nas proximidades da loja, quando foram abordados pelos policiai.
Foram encontrados dois alicates, duas chaves de fenda e o miolo
da fechadura da porta do estabelecimento arrombado.

Furto em casa
Foi arrombada uma

residência na Rua 661, Bairro
Vila Lenzi ao meio-dia de

: quarta-feira. O bandido
· .

: entrou pela janela do quarto e

i furtou um aparelho
,

; : PlayStation de cor branca e
,

um estojo de CO com 20 CDs
de jogos e quatro de música.

Furto de bicicleta
Furtada uma bicicleta marca Bacini,
cor violeta e aro 26 que estava no

estacionamento do Shopping
Breithaupt na noite de terça-feira.

Acidente I
Acidente entre um caminhão e uma

bicicleta na manhã de terça-feira,
deixou o Sr. O.K. de 57 anos ferido.
O ciclista O.K. transitava pela Rua
João Januário Ayroso no mesmo

sentido que o veículo M.Benz 710, e

quando estavam fazendo a curva o

ciclista pendeu para o lado do
caminhão que se chocou com o

guidão da bicicleta.

j

-

. =' Celular I
;: Furtaram um celular marca
;:: Motorola modelo V600, de
-;: uma empresa na Rua João
4 Januário Ayroso, Bairro

�,Jaraguá Esquerdo, na quarta.
...

•

Celular I
. Um veículo foi arrombado na
,

noite de terça-feira na Rua
,

João Picolli. O caro estava
na garagem da residência

, quando. Furtaram um
'if

! � aparelho de celular da marca

: � Motorola de cor prata.
, "

r

•
-

-
'r
-

éJ �

," I � •

I .

,> "I�:. FALECIMENTOS
, ! ,r�
�------

Faleceu às 00:30 10 dia 18/05, o senhor Valdir Aloísio Webers, com
idade de 37 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila
Lenzi e o sepultamento no cemitério do Centro.
Faleceu às 00:15h do dia 18/05, o senhor Avelino Jorge Bucci, com

,

l I ;'Jdade de 79 anos.O velório foi realizado na Igreja de Santo Antonio em

scbroeder e o sepultamento no cemitério Municipal.
Faleceu às 23:00h do dia 17/05, o senhor Hartwig Staudt, com idade
de 80 anos.O velório foi realizado na Igreja Evangélica Luterana Apostolo
Tiago e o sepultamento no cemitério de Três Rios do Norte.
Faleceu às 22:20 do dia 17/05, o senhor Manoel Dias Filho, com
idade de 53 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila
Lenzi e o sepultamento no cemitério do Centro, <'

Faleceu às 15:45h do dia 17/05, a senhora Vitória Spezia Rebelo,
com idade de 71 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da
Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.

,

- .

,
'

,

r

;'. CP JURIDICO
'Representante comercial sem

,":"core" é trabalhador autônomo
É incontroversa a dificuldade de, em mUITOS casos, se distinguir a prestação do servço autônomo

, realizada por representante comercial, da atividade do trabalhador empregado: sendo que a
.

>''Segunda implica na caracterização do vínculo empregatício e, por óbvio, nas onerosas

,
. conseqüências atinentes ao empregador.
Em tese, os elementos principais que diferenciam cada trabalhador restam cristalinos e

,"'pacificamente aceitos. A diferença fundamental é a existência do elemento subordinação. O
, . 'empregado trabalha por conta alheia, enquanto o autônomo presta serviços por conta própria.
. ,Contudo, o cerne do presente artigo não é comparar os dois tipos de trabalhadores em face da

·

CLT, e sim, analisar a obrigatoriedade - ou não - do registro nos Conselhos Regionais (CORE's)
dos que exerçam a representação comercial autônoma. Obrigatoriedade esta determinada pelo
art. 2° da lei n.o 4.886/65 (lei do Representante Comercial), com modificações introduzidas
pela lei n. ° 8.420/92.

[ Somente pode ser considerado representante comercial quem estiver registrado ao Conselho
· Regional de Representantes Comerciais - CORE? E, em caso de ausência do referido registro,
fica reconhecida a relação empregatícia entre a empresa e o prestador de serviços?
Calcados em fundamentações extremamente legalistas, alguns julgadores já entenderam que o

registro perante o conselho de classe era obrigatório e que a sua falta implicava na total

descaracterização do representante comercial, reconhecendo, por isso, a relaçâode emprego.
Felizmente, existem precedentes reconhecendo a obrigatoriedade dos representantes comerciais
'autônomos de inscreverem-se aos respectivos Conselhos Regionais como elemento apenas
formal, e que a não comprovação do registro no CORE, por si só, não induz no reconhecimento

: do vínculo de emprego entre as partes, nem desvirtua a natureza da prestação de serviços
" .

.autõnorna
, Os aspectos formais não podem se SObrepor à realidade fática, ante o princípio da primazia da
realidade que rege o Direito do Trabalho,
Ainda que a empresa não tenha demonstrado o preenchimento dos aspectos formais para o

.exercíclo da atividade de representação comercial, pode demonstrar - de outras maneiras - que
o trabalhador laborava de tonna autõnoma, assumindo os riscos de seu próprio empreendimento.
Alguns Tribunais Regionais do Trabalho têm decidido nesse sentido, numa demonstração
vanguardista de que o contrato-realidade deve ser observado também em prol do empregador
(vide processos n,Os 00001200548202000 e 00607200501504000 do TRT/SP e TRT/RS,
respectivamente) .

-

Portanto, restando demonstrado que o trabalhador tinha plena autonomia na prestação dos '

_ serviços, sem qualquer ingerência da empresa, ou seja, que geria o seu próprio negócio,
arcando com os encargos dele decorrentes, não há que se descaracterizar o representante
comercial pela simples ausência do registro junto ao CORE,

Rodrigo Olher Fernandes Garcia e Paloma Maia de Assis Pereira, integrantes da banca da
Cassuli Advogados Associados.

O CORREIO DO POVO

CONFUSÃO: POLíCIA MILITAR FOI CHAMADA PARA CONTROLAR' SITUAÇÃO
•

KELLY ERDMANN

� Produtores indignados
. ,

somam os preuzos.
Procon diz que produtos
não têm procedência

•

}ARAGUÁ DO SUL - 'Três
famílias de produtores rurais

tiveram prejuízos, ainda não

calculados, na .manhã de ontem.

A Vigilância Sanitária, em

parceira com o Procon, recolheu
,

todos os produtos prestes a ser

comercializados na feira livre
realizada na PraçaGetúlio Vargas,
ao lado doMercadoMunicipal, no
centro de Jaraguá.

Segundo o diretor do Procon,
Juliano Nora, os alimentos não

têm procedência e são vendidos
em condições de "total falta de

higiene". Ele informa que o

promotor de Justiça doMinistério
Público de Santa Catarina,
Aristeu Xenofontes Lenzi,
encaminhou requisição aoProcon
solicitando a visita à feira, que
acontece duas vezes por semana,
nas quintas-feiras e sábados.

Para Luis Carlos Valcanaia,
inspetor da Secretaria de

Agricultura de Jaraguá, as carnes,
queijos, defumados, leite, cucas,
pães e doces apreendidos na Praça
ontem, estão dentro das normas.
"Não têm problema algum, é tudo
inspecionado", salientou logo que
chegou ao local.

A indignação dos produtores
rurais foi tanta que o diretor do
Procon se sentiu obrigado a cha
mar a Polícia Militar; Isto porque,
eles não aceitaram o recolhimento

•

• •

dos produtos, impedindo o

trabalho da vigilância. O

problema acabou sendo resolvido

alguns minutos depois, e, com a

supervisão da PM, os fiscais
iniciaram a retirada dos alimentos.

De acordo com Patrícia Ra

duenz, filha de um dos agricultores,
o prejuízo deve ultrapassar osR$ 2
mil. Eles participam da feira livre
na Praça Getúlio Vargas há quase
oito anos. Mas, estão no ramo há
mais de 20. Sua rendamensal vem
das carnes, frangos e defumados
vendidos para pessoas como João
Guimarães. O consumidor explica

/

que visitou a residência da família
Raduenz, no Bairro Rio Cerro II,
onde os alimentos são manu

seados, e "lá é tudo limpinho".
. Além disso, para ele, a feira não

tem indícios de falta de higiene.
Conforme Juliano Nora, estes

produtos devem ser refrigerados e

não podem estar expostos ao sol.
Como exemplo, o diretor do
Procon cita as cucas comerciali
zadas em pedaços, diretamente da
formas de alumínio onde foram
assadas e os pães embalados ainda
quentes, todos disponíveis em

uma bancada de madeira.
Para o agricultor Harry

Behling, último a ter seus produtos
recolhidos pela vigilância, o

prejuízo foi um pouco menor, Ele
vendia aipim, batata doce, nata e

leite. Conforme estimativa

superficial, perdeu pelo menos R$
300 com as apreensões.

Já Raul Eskelsen, feirante de
•

melado, nata, queijos, doces,
lingüiças, bolachas, entre outros,
não falou sobre o assunto. Ele quis
acompanhar cada passo dos fiscais

Fiscais afirmaram que produtos não obedeciam às normas de higiene
I

A comerciante Cnstene Krenke ficou desperada com a medida

que levavam embora O resultado
do seu trabalho. Raul apenas
lembrou que quer ser reembolsado
e que "isto não ficará assim".

Todos os alimentos recolhidos

pelo Procon e Vigilância Sanitária
foram encaminhados ao lixão. De !

acordo com a equipe, o local passa
a receber fiscalização contínua a

partirde hoje .

"

Motociclista bate em caminhão contêiner na Waldemar Grubba
}ARAGUÁ DO SUL - O

motociclista Charles Ademir
Neitzel, 33, sofreu escoriações e

fraturou a clavícula depois de
colidir com o caminhão contêiner,
placas LZC-6313, de Itajaí,
conduzido por Arlindo da Silva.
O acidente ocorreu por volta das
10h20 na Rua Prefeito Waldemar

,

Grubba, Bairro Baependi.
De acordo comomotorista, ele

iria entrar na Rua'Carlos May
quandoNeitzel o ultrapassou pelo
lado esquerdo. "Eu estava com a

sinaleira ligada, todos os carros

pararam, menos ele. Se vou um

pouco mais, entra embaixo do
caminhão e morre", explica

Arlindo, ainda assustado.
O condutor damoto Yamaha,

placas MFA-0582, de [araguá, foi
atendido pelo Corpo de Bom
beiros e, em seguida, encaminhado
ao Hospital São José. Segundo
informações da equipe de

enfermagem do pronto socorro,

ele apenas precisou passar por

exame de raio-x para comprovara
fratura na clavícula.

O caminhoneiro, sem feri

mentos, permaneceu no local da
colisão e prestou depoimento aos

policiais rodoviários, juntamente
com Alci Alves da Rosa, que foi
chamado para socorrer o amigo,

•

Charles Neitzel. (Kelly Erdmann)

Moradores do Bairro São Luís cuestíonarn tubulação parada
}ARAGUÁ DO SUL - Mora

dores do Bairro São Luís estão

questionando a permanência de
uma tubulação colocada no

último dia 7 pela Prefeitura, nos
fundos de uma residência na Rua
Albano Picolli. De acordo com a

proprietária da casa, a aposentada
Zulmira Serenini, 73 anos, a vala
aberta existe no local há vários

anos, mas foi somente depois que '

os tubos (de 1,5 de altura)
/

apareceramque a agua começou a

causar mau cheiro e a atrair

mosquitos. "Já reclamamos sobre

essa situação na Prefeitura, e um
fiscal disse que mandaria tirar os

tubos, mas até agora nada foi feito",
lamenta..

A equipe de O Correio do
,

Povo entrou em contato com o
.

secretário de Obras Públicas e

Habitação, AlbertoMarcatto, e foi
informada que a tubulação servirá
para a construção de uma rede de

drenagem pluvial, para evitar que
a água continue correndo a céu

aberto. O secretário ressalta que a

água que corre nos fundos do
terreno não é uma vala, e sim um

,

córrego, mas que está poluído
devido a falta de limpeza das fossas
sépticas, que é de res

ponsabilidade dos moradores,
uma vez que aquela região ainda

.
,

. não dispõe de rede de esgoto.
O secretário também destaca

que a rede de drenagem custará R$
108 mil e contempla a colocação
de 280 tubos em diversos locais do
Bairro São Luís e imediações.
Segundo ele, as obras começaram
em dezembro e 300/0 delas jáforam
concluídas, mas que não existe um
prazo para finalização. "E1U virtude'

do alto custo, a rede será construída
aos poucos, dentro das pass'
ibílídades", salienta.

Marcatto também assegura
que a colocação dos tubos nos

fundos da residência não jus·
tifica o mau cheiro do córrego
e que os tubos seriam retirados

apenas para adequações, liA

empresa que instalou os tubos
deixou uma fresta des
necessária entre alguns deles,
e o material será retirado para
ser recolocado de forma cor'

reta",. (Daiane Zanghelini)
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� Goleiro Bagé segue
treinando e espera
" ue sua trajetória no

utsal seja analisada

I

CONCENTRAÇÃO: E,QUIPE NÃO QUER SE DEIXAR ABATER
•

,JULIMAR PIVATTO
"

,

i ]ARAGUÁ DO SUL - A�
vésperas da viagem para

Chapecó, onde a Malwee
•

enfrenta o time da casa amanhã,
às 15h45, pela Liga Nacional, o
assunto não poderia ser outro.

A denúncia do STJD em relação
à final do Intercontinental, em
·Brusque, publicada COtU

exclusividade pelo O Correio
do Povo, ainda repercutia no

treino de ontem à tarde. O
técnico Fernando Ferretti, que
pode pegar de um a dois anos de

suspensão, disse que jl denúncia
contra ele não tern fundarnento.
"Eu nunca vi uma denúncia

baseada em notícia de jornal",
disse o treinador, se referindo a

,
'

.declaração que o goleiro Bagé
deu, ao Diário Catarinense,
,

;publicada no dia 10 de abril,
, onde afirmava que a ordem para
,ter invadido a quadra partiu do

:. treinador.
•

Ferretti disse que agora vai

;,conversar com o advogado para
'questionar esta denúncia. O

• •

CESAR JUNKES

,1-

; , -

,

Dono de muitos títulos, Bagé não esconde desconforto com situação

presidente da Associação dos

Amigos do Esporte, Sérgio
Silva, disse que a diretoria vai

contratar um advogado nos

próximos dias. "Queremos
começar a montar a defesa
ainda esta semana", explicou. O
auxiliar técnico, Marcos Moraes, '

citado por trocar insultos COIU

: Equipe de natação disputa o

�Sul-Brasileiro em Paranaguá
, J"J�AGUÁ DO SUL - A equipe
rAjinc/Urbano/FME está em

Paranaguá (PR) onde disputam,
até domingo, o 18° Campeonato
Sul-Brasileiro Infanto!]uvenil de
Natação. São 16 atletas de 13 a

16 anos participando das provas
e buscando manter os bons

i resultados das últimas edições.
Segundo o técnico Ronaldo

. Fructuozo, o Kika, os atletas
buscarão as melhores marcas

,

, possíveis, pois o torneio é seletivo
para o Interfederativo Chico

i,� Piscina e para os J ebs (Jogos
'J
Escolares Brasileiros).

"Nosso objetivo é colocar o
maior número de nadadores nas

finais, já que medalhas neste ano
serão difíceis, pois es tames

treinando há três meses e meio

de forma ímprovisada", disse

Kika. Desde 2001 até hoje, os

jaraguaenses vem figurando
entre os três melhores da

competição e, no ano passado, o
infantil masculino terminou em

terceiro lugar.
Os representantes de Jaraguá

do Sul serão: Categoria Infantil
1 (13 anos) - Amanda

Guimarães, Ariana Félix, Pedro
Cornazzetto e Felipe Mathias;

, Categoria Infantil2 (14 anos) -
Mariê N azário, Francielle
Deretti, Aléxis Schroeder,

\ Gustavo da Silva e, Midiã de

Andrade; Categoria Juvenil 1

(1.5 anos) - Henrique Fructuozo
e Otávio de Azevedo; Categoria
Juvenil 2 (-16 anos) - Mayara
Martins, Soelen Bozza, Rodrigo
Demarchi, Willial1 Maul e Jan
Doubrawa.

\

�. '

,

f

,

•

,

•

preparador espanhol, concorda
,

que a diretoria primeiro deve
sentar com os advogados para
decidir qual decisão tatuar e que
a hora é de se concentrar na

Liga para recuperar os pontos
perdidos. "Temos que focar
todos os esforços e não deixar

que isso atrapalhe o

rendimento" .

Um dos mais chateados com
essa situação é o goleiro Bagé.
Sem poder jogar desde a final, o
goleiro achou injusta a pena que

pode ser aplicada. "Achei
demais, pois eles não avaliaram
o que eu já fiz pelo futsal e pela
Seleção Brasileira. Eles precisam
pensar no homem Bagé", disse
o jogador. Enquanto isso, ele

segue normalmente nos treinos,
mas está triste por não poder
jogar. "Estou bastante frustrado.
Mas a minha vida sempre foi

• • •

assim, sempre precisei ser posto
à prova para ser reconhecido",
desabafou.

LIGA NACIONAL
Alheio a tudo isso, o time

procura se concentrar na partida
de amanhã contra Chapecó,
que terá transmissâo da SporTV.
A comissão técnica não poderá
contar com o Falcão e Márcio

(suspensos), e com o ala Xande,
que deve ficar de fora das

quadras por mais 15 dias,
tratando de uma lesão. Ferretti
disse que será um jogo difícil,
principalmente porque

Chapecó se reforçou muito em

relação a temporada passada.
Para o treinador, ainda não é

hora de jogar bem. "Nesta fase
. "

prectsamos pontuar .

,

Conhecido os classificados da o

2a fase do Aberto de Futsal
MASSARANDUBA - Depois

da rodada da terça-feira, já se

conhecem os oito classificados

para a segunda fase do 3° Torneio
Aberto de Massaranduba. As

equipes estão divididas em dois

grupos de quatro, onde os dois
melhores se classificam para as

semifinais. Na Chave E ficaram
Restaurante Tio Patinhas/
Roauto Veículos, Amigos de
São Miguel, Hering Sub-20 e

Taschibra/Indaial. E na F estão

Metisa, Coremaco, Loes Mate-
,

riais de Construção/HLS Ferra-
,

gens eMalwee/Cej/FME Sub-I 7.'
Os jogos começam na

próxima segunda-feira, a partir
das 19h15, no Ginásio Polies

portivo Alfredo Jacobowski. As
três partidas que abrem são:

Taschibra x Hering, Coremaco x
Metisa e Malwee/Cej/FME x

Loes/HLS. Na quarta-feira jogam
Hering x SãoMiguel, Taschibra x
Tio Patinhas/Roauto e Corema
co x Loes/HLS. E na sexta-feira
tem Metisa x Loes/HLS, Tio
Patinhas/Roauto x São Miguel e
Coremaco xMalwee/Cej/FME.

Basquete, ciclismo e vôlei
de volta aos Jogos Abertos

]ARAGUÁ DO SUL - A

Fundação Municipal de

Esportes realizou a inscrição das

'-equipes que irão representar o

município t10S Jogos Abertos de
Santa Catarina, a' serem

realizados entre os dias 2 e 11 de

novembro, na cidade de
Joaçaba. As principais

,
novidades são a volta da equipe
de basquete masculino, de
ciclismo masculino e de vôlei

feminino, afastadas dos Jasc há
alguns anos. Outro retorno

,

garantido é da equipe de bolão
masculino.

Segundo o presidente da

FME, Jean Carlo Leutprecht,
Jaraguá do Sul estará representada
por 18 modalidades nos [asc,
sendo que algumas equipes terão
que disputar a Fase Regional da
competição. Foram inscritas as

seguintes modalidades:
Atletismo (M e F), Basquete (M

,

e F), Bolão 16 (M e F), Bolão 23

(M e F), Ciclismo (M), Futebol
(M) , Futsal (M e F) , Handebol (M
e F), Natação (M e F), Punhobol
(M), Tênis de Campo (M e F),
Tênis de Mesa (M e F), Tiro (M),
Triatlon (M), Vôlei de Praia (M e

F), Voleibol (M e F), Caratê (M e

F) e Xadrez (M e F) .
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FALTAM 21 DIAS PARA A COp.�

Seleção Brasileira
,

Cinco atletas da equipe ADHJ/FME de handebol feminino foram pré-
convocadas para a Seleção Brasileira Cadete (16 anos). Aliana
Esperança (pivô), Patrícia Kauling (goleira), Grace Kelly Fodi (ponta
esquerda), Ketelyn Lunelli (ponta-direita) e Joyce Helen Rodrigues
(central) treinarão até o dia 21, em Curitiba, onde será feito o último

.
corte de atletas. A Seleção se prepara para o Pan-Americano que
acontecerá de 29 de agosto a 2 de setembro em Blumenau.

Bicicross
Quatro pilotos da equipe Duas Rodas participam, neste fim de semana,
da 3a e 4a etapa do Campeonato Brasileiro de Bicicross, que acontecerá
em Brusque. São eles: Dorival Grueízrnacher Nei Borchardt, Guilherme
Borchardt e Leonardo Spredemann (Posto Marcolla/Armazém Frutas
e Verduras/Hotel Etalan). Boa sorte aos competidores.

r

,

I
,

I
r---------------------------------------------�,

COPA DO MUNDO
Augustinho Ferrari, técnico da equipe Malwee/CeVFME de futsal
masculino
Favorito - O Brasil, pois tem os melhores jogadores
do mundo, e acredito que os atletas estão
conscientes e preparados para este tipo de

competição. A comissão técnica convocou os
�1:

jogadores experientes sabendo da importãncia do ,','

título para o povo brasileiro e também o

reconhecimento pós Copa do Mundo para os atletas, '

e comissão técnica.

Surpresa - O México, sendo que esta revelando
muitos atletas e possui jogadores com qualíd.ade para uma Copa do Mundo.

Decepção - A Alemanha, pois não passa por uma boa fase devido as

cr�as da imprensa em geral e aos maus resultados obtidos até' o
momento.

,
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Kléber Rangel, supervisortécnico da Malwee Futsal
Favorito - O Brasil, sem dúvida, por ter tradição,
camisa e o melhor time da competição.

, Surpresa - O Japão pode ser a grande surpresa.
Estão evoluindo muito e tem um treinador (Zic.o)
que sabe tudo de bola e está fazendo um excelente' I �

trabalho. Portugal pode ir longe por ter o Felípão no

comando. Ele tem estrela e é um grande estrategista.
Decepção - Mesmo jogando em casa, a Alemanha
não deve ir longe por não estar passando por um bom momento.

,

,

,
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Flamengo vence o Ipatinga e

enfrentará o Vasco na final

•

•

•

-

,

•

,

minutos, [ônatas fez boa jogada
pela meia e rolou para Renato,
que batel! cruzado com categoria
e colocou os cariocas na frente.

Os mineiros, então, foram à

frente em busca do empate, q�e
os classificaria à final da COPra
do Brasil. Dênis chegou a criar

· '

boa oportunidade, mas Diego
evitou o gol e garantiu o time
rubro-negro na final. '

..

Violência - Três torcedoras
,

do Flamengo foram baleados por
um policial à paisana na
arquibancada do Maracanã

, '

O Ipatinga começou a durante o jogo. São eles: Grigori
partida pressionando a saída de de Lima, 32 anos, com um tiro

,

bola do Flamengo. A estratégia na mão direita; Diogo Oliveira
deu resultado aos dez minutos, da Glória, 26 anos, baleado no

quando Camanducaia ficou maxilar, com a bala ficando
com sobra na área e tocou na alojada na base do crânio; 'e

,

,

saída de Diego. A resposta da . Leandro da Silva, 29 anos,
,

equipe da casa foi imediata. atingido por estilhaços de bala.
Aos 13, Marcelinho errou o Todos deram entrada no
primeiro chute ern contra- Hospital Souza Aguiar, no

ataque rápido, masmelhorou a . Centro do Rio, mas Leandro' da
pontaria no rebate e igualou o' Silva foi liberado rapidamente.
marcador.

Apesar disso, o Ipatinga
manteve a tranqüilidade e foi

superior durante todo o

primeiro tempo. Camanducaia
teve duas boas chances para

desempatar, mas parou na falta
de pontaria ou no goleiro'
Diego. O Flamengo melhorou

depois do intervalo e conseguiu
equilibrar as ações. Aos 23

,

DA REDAÇÁO - ,O

Flamengo derrotou o Ipatínga
ontem, no Maracanã, e

avançou à final da Copa do
Brasil. O time comandado por
Waldemar Lemos saiu atrás no

,

marcador, mas conseguiu a

vitória por 2x1 com gols de
Marcelinho e Renato. Com o

resultado, a equipe rubro-negra
se credenciou a enfrentar o

Vasco na decisão. O confronto
com o rival de São Januário
acontece apenas após a Copa'
do Mundo.

• RESULTADOS

Copa do Brasil
Flamengo 2 x 1 Ipatinga

�

• AMANHA
"
, ,Série B i

I 20h30 - Atlético-MG x Ituano

Liga Futsal

I 20h15 - Ulbra x Cabo Frio

•
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BELEZA E EDUCAÇAO: INTERESSADOS PODEM PARTICIPAR DO PROJETO

•

KELLY ERDMANN
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... Visitas monitoradas
á mostra Perspectiva
2006, despertam a

atenção de crianças
}ARAGUÁ DO SUL - Olhares

,

curiosos que se misturam a

sussurros alegres. Gestos

apreensivos e pedidos de atenção.
Q espaço utilizado para a

exposição Perspectiva 2.006, na
Scar, se transformou em motivo

.
. \ .

para despertar os sentimentos de

crianças entre oito e 14 anos, na
,

tarde de ontem.
.'

· As obras dos artistas
,

jaraguaenses que compõem a

mostra deixaram cerca de cem

estudantes das escolas Valdete
Ptaz�ra

.

'e Luiz Gonzaga Ayroso
� .

I. .

anestesiados frente às' formas,
·

.

cores.emateriais usados. Cada um
tentou .decífrar o que viu a sua

,/ .
.

maneira. Para EmersonMadalena,,1 'IY� .,.� 1,'_

12'; \ o "Portal" de Denyse
Zimmermann causou medo .

. ..

t
' ,

.

, Parece aquele brinquedo doTrem
Fantasma", comentou.

· A obra de' Celaine Refosco
também surpreendeu. Enquanto
o monitor Jorge Miguel

,.,).,'
':,1 .,".i"',.\ ,\-. i -i ",,,,

Alunos demonstraram curiosiélade pelas obras expostas
""

,

..�,.,
, ,H'

desenrolava a novela em papel
produzida pela artista, o silêncio

que antes' reinou na sala é

quebrado por falas que

multiplícaram. "Que legal!", "olha
que massa!", "o que é aquilo ali?",
foram algumas delas. �

Fernando Luis Bier, 11,
permaneceu por alguns minutos

estático em frente aos quadros de
Adolfo Zimmermann. As mãos

tocaram COIn leveza o relevo e, por
.

fim, o jovem disse que era difícil
identificar o sentido.

Segundo a professora, Marcia
Paganelli, as crianças só têm

envolvimento com este tipo de

manifestação em sala de aula. Ela

diz que a visita pôde aproxima-los
do mundo das artes, ainda
desconhecido para a maioria,

Para Cristina Pretti,
. professora e artista plástica, os

estudantes percebem as obras com

expressões muito distintas. Logo
depois da visita, eles transferem o

que viram para uma folha de

papel e resumem as obras em

palavras. "O que reparamos são

palavras como medo, tristeza,
solidão e sexualidade", diz .

Até ontem, 17 escolas
haviam visitado a mostra.

Interessados em participar do
projeto podem agendar horário
pelo telefone 3275-2477.
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• NOVELAS
� GLOBO -18H

Sinhá Moça
(Devido às constantes mudanças na edição
dos capítulos da novela "Sinhá Moça",
visando a audiência, o resumo dos

capítulos desta semana poderá conter
cenas que loram divulgadas na semana

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

próxima semana)
•

•

o eapltao tenta fazer Fulgênclo confessar que
escondeu os escravos fulOes na senzala do
Barao" Ricardo val visitar Candida quando o

Barão nao está em casa e se declara
apaixonado por ela, Augusto revela a Juliana
que a mae 101 seduzida por um ex-empregado
seu e morreu de tristeza depois que ele a

abandonou, Frei José diz a Slnhá Moça que
Dimas a ama de uma maneira dilerente da
que ama Juliana. Rodolfa fala para Frei José
que o Irmão do Quilombo vai tirar Dimas da
senzala do Barão. Rodolfo dá um beijo em

Sinhá Moça. O Barão diz que vai mandar·
Dimas para a cadeia. Rodolfo convida Sinhá

Moça para se hospedar em sua casa e ela
aceita: Cândida pensa em Ricardo.

� GLOBO - i 9H

Cobras e Lagartos
Nikki lembra a Estevão que não o denunciou

para a polícia dos EUA, embora saiba que
esteja envolvido em um crime naquele país.
Leticia garante a Duda que gosta dele, mas
explica que não podem ficar juntos. Nikki
mostra a Estevão que conseguiu uma fita que
prova seu envolvimento no crime e exige U$
100 mil para não denunciá-lo. Leona é
grosseira com Henriqueta até saber quem ela
é. Henriqueta fica pasma com a falsidade de
Estevão, Otaviano e Leona durante o jantar.
Ellen ernbebeda Foguinho e o faz acreditar

que passaram a noite juntos. Omar percebe o

mal-estar de Henriqueta e deduz que ela
também não aprova o casamento de Bel e

Estevão. Duda encontra Letícia.

b GLOBO - 2i H
,

Belíssima
Júlia diz que tudo que poderia ser feito, na

justiça, para reaver seu patrimônio, já foi
feito. André avisa alguém ao celular que vat
expulsar Bia de sua casa. Júlia diz a Bia que
se lembrou que não foi culpada pela morte
dos pais, Mônica vê a fita. Gigi tem certeza de

'que Bia continua falsa. O médico avisa que
Aquilino precisará ficar mais uma noite no

hospital. André marca de jantar com Vitória
no lebas. Júlla decide ir jantar também no

Tebas para mostrar a André que continua
brigada com Vitória, eyro diz a Safira que
esté apalxonaa'9 por Glovana, Narciso e Tais
se encontram na academia, MOnica mostra B

fita para Alberto, Bla encontra SUBS malas na
sala e Matilda avisa que ela terá que Ir
embora,

� SBT - 18h30

Rebelde
Josy e Roberta, irõnicas, dizem a Pilar que
certamente foi ela quem comentou com

Pascoal sobre a rifa. Pilar nega e diz que
jamais faria isso pais não quer que Diego seja
o presidente e, para demonstrar que está
dizendo a verdade, vai falar com o pai e pede
a ele que retire o castigo imposto a Roberta.
Lupita sugere a Roberta que retire Miguel de
seu partido pois, embora seja inocente, está
afetando negativamente sua campanha.
Roberta responde que acredita na inocência
de Miguel e vai apoiá-lo até o tinal. Pascoal
autoriza Roberta e Josy a continuar com a

rifa.

� RECORD - 19!115

Prova de Amor
Valéria conversa com Alexandre sobre
Zezinho. Ela conta como se perdeu do filho.
Valéria entrega certidão de nascimento de
Zezinho para Alexandre. Alexandre confessa

para Valéria que estava pensando em adotar
Zezinho. Lapa, Murilo e Barroso chegam ao

galpão. Lopo diz para Barroso e Murilo que só
vai sair do país quando tiver com o

passaporte falso. Ele avisa que ainda quer ir
atrás de Clarice. Clarice e Daniel estão
preocupados com Lapa na rua. Alexandre
liga para Zezinho e avisa que achou a mãe
dele. .

,

� RECORD ... 21 h

A Escrava Isaura
André vai buscar o antídoto para Isaura.
Belchior bate em Francisco. O Comandante
diz que vai incriminar Álvaro. Rosa torce para
Isaura morrer. Francisco persegue Belchior.
Pedrinho chora por Isaura. Gabriel conta uma

'história para Pedrinho e Maria. Perpétua visita
Álvaro na cadeia. O Sargento encontra
Francisco desmaiado e o leva para prestar
depoimento. Rosauro fala sobre a mulher que
envenenou Isaura. Álvaro e Geraldo
concluem que foi Branca. Geraldo discute
com Branca e diz que vai interná-Ia em um

hospício.
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��FILME
Colin Farrell
protagonizará o

próximo filme do diretor
americana Woody
Allen, Ele e Ewan

McGregor viverão dois
irmãos que se tornam
'criminosos depois que
enfrentam problemas
financeiros, O filme,
ainda sem titulo, será
ambientado em

Londres e é descrito
como uma comédia
romântica com

elementos de
Hitchcock,

��G,RÁVIDA?
O desejo de ter um filho
com o marido Marc Antony
e o cancelamento da turnê
mundial reforçaram os

boatos de que Jennifer
•. Lopez estaria finalmente
': grávida, Segundo á revista
britânica In Touch, os shows
em Mumbai, Moscou,
Dubai, Sofia, Bulgária, .

, Istambul e Tesalonlki foram
,
. cancelados sem explicação,

.

: A revista Informou também
i '

que a cantora e atriz já está
grávida de três meses, e /

deve dar a luz em

i'·dezembro;. '.

��ALFINETADAS
Um barraco começou quando
Christina Aguilera disse para uma

revista que ela nunca achou que
Mariah Carey fosse uma pessoa
cool, e para piorar, ainda relembrou

algumas situações em que
Carey estava fora de si. Em

resposta Mari�h declarou que
i esse tipo de declaração é uma
I estratégia de Christina para
promover seu álbum novo e

completou: IIEspero que ela
esteja melhor do que da última
vez que a vi, quando ela
foi a uma festa
minha sem ser

s
,

convidada",

.'

,

Redacao@jornalcorreiodopovo,com,br

��BOATO
Nos corredores da Moda, a
onda agora é dizer que
Gisele Bündchen anda com

ciúmes da modelo
israelense Bar Rafaeli, nova
namorada do seu ex,
Leonardo DiCaprio, A
irritação estaria a aumentar,
já que a modelo começa a

.

se destacar no mundo
fashion. E detalhe: Bar acaba
de Integrar o elenco de
beldades do casting da
Victoria's Secret, grife da
qual Gisele é a estrela-mor,
segundo informações da
colunista Fabíola Reipert,

Studio FM
O vereador e engenheiro da Secretaria
de Planejamento de Jaraguá do Sul,
Afonso Piazera Neto, é o convidado
desta semana do programa Studio
Atualidades Entrevistas, O programa é

apresentado por Albino Flores e vai ao
ar nos sábados, das 7h30 às 8 horas,
na Studio FM (99,1), Ele vai falar
sobre as mudanças que irão ocorrer no

trânsito, saída do PSDB e filiação em

nova sigla partidária, atuação na

Câmara de Vereadores, eleições,
viagem à Brasília esta semana, entre

outros assuntos,

Comunidade em Ação
A primeira edição do programa
"Comunidade em Ação", envolvendo
todos os setores da Administração de

Guaramirim, acontece neste sábado;
das 8h30 às 12h30, no ginásio de

esportes Rodolfo Jahn, O projeto
começará pelo centro da cidade, mas
todos os bairros serão contemplados,
A programação oferecerá ao público
informações sobre os mais diversos
setores e serviços da administração,
exames de diabetes, hipertensão,
saúde da mulher, higiene bucal, DST
Aids, distribuição de preservativos,
pré-natal, combate ao tagabismo,
nutrição, avaliação física,
encaminhamento de RG e carteira de

trabalho, ônibus da literatura,
informações sobre IPTU, programa
Moradia Econômica, práticas
esportivas, jogos e brincadeiras, entre

,

outros serviços,

Comemoraçãó
A turma do O Correio do

\ Povo, Gráfica CP e

Cromoart promovem uma

grande feijoada neste

sábado em comemoração
aos 87 anos da empresa, .

Comprometimento, alegria
e união são os itens básicos
do cardápio,

\

O Circulo Italiano organizou na última quarta-feira um jantar para
promover a 16a Festa Italiana. A noite foi regada por muita comida,
belos vinhos e descontração total.

FOTOS CESAR JUNKES

Na foto, a 1 a Secretária da entidade, Dalva,
a Rainha Bianca e a 2a secretária Juliana

• I'

� PARABENS!
•

Aniversariantes do dia

.
'

Maria E, M, Watzko
Gabriel de S, Oliveira
Gislaine F, Klein
Jonathan E, Borchardt

ROdrigo Garcia
Michele Machado
João V, Demetrio
Fernando Muller
Herta E, Janssen Spliter
Augusto Manfrini

Margali L, Moretti
Raquel Mariano
Luis Fernando Conrado
Ivane de Souza Zanetti
Mario A, Nogueira
Reno Schwartz .

Neide Ribeiro

Miguel A. Voelz
Fabio Rodrigues
Patrrclo R, da Sliva
Isolde P. Greppner
Bruno Felipe Lessmann

,

II HOROSCOPO

\

,

Aries 20/3 a 20/4
Precisando de geometria e balanceamento nos

neurônios? Mercúrio transita em Gêmeos até
3/6 e aperta seus parafusos, e faz suas funções

,

intelectuais e de linguagem rodarem melhor. E
uma boa fase para aplicá-Ias, mas não espere
milagres. Comunique-se, troque informaçôes.
Observe os vários lados de cada questão, evite
tirar conclusões apressadas.

Touro 21/4 a 20/5
Vai esperar que aquele negócio da China venha
bater à sua porta? A passagem de Mercúrio por
Gêmeos (até 3/6) faz você ficar atento e -

esperto, ajudando a agilizar as questões
materiais, É uma boa época para mercadejar e
pechinchar (taurinos sabem como preservar
seu bolso), assim como para fazer pesquisas
de mercado e planejar novas estratégias,

Gêmeos 21/5 a 20/6
Mercúrio está em Gêmeos, signo de sua

. regência, até 3/6, manifestando a pleno seu

, 'potencial para comunicação e movimento. Você
fica ainda mais falante e animado, e sua

necessidade de informação e de experiências
variadas aumenta sensivelmente. É uma fase
muito produtiva nas atividades intelectuais e

estudos. As palavras têm poder: use-as bem.

Capricórnio 22/2, a 21/1
A passagem de Mercúrio por Gêmeos (até 3/6)
favorece o trabalho mental. Você tende a ficar
mais atento a detalhes 'e a usar com maestria
as técnicas e conhecimentos disponíveis.

'

Talvez você fique ainda mais exigente do que já
é, querendo o methor em tudo. Evite ser muito
rigoroso e crítico com os outros: padrões
diferentes dos seus também podem ser bons.

[;
Aquário 21/1 a 18/2
o trãnsito de Mercúrio por Gêmeos estimula
suas relações com as pessoas, Neste período,
até 3/6, é provável que você consiga comunicar
mais espontaneamente e com mais clareza

aquilo que pensa e sente, O mental está em alta
e pode ser uma fase muito criativa nas

atividades intelectuais: estudar, ler e escrever
fica ainda mais interessante e divertido.

Sagitário 22/11 a 21/12
Mercúrio transita em Gêmeos, seu signo oposto,
até 3/6, e estimula o diálogo aberto com os que
lhe são íntimos. Nos relacionamentos, é um
bom momento para esclarecer questões acerca

da própria relação, aproximando-o mais de seu

parceiro. Você também precisa falar do que
sente, do que se passa aí por dentro e não só de
seus grandes ideais, planos e projetos ...

Peixes 19/2 a 19/3
. Com Mercúrio em Gêmeos, até 3/6, é possível
que você fique mais interiorizado e pensativo,
Piscianos absorvem mares de emoções e

informações: às vezes precisam se recolher

para processá-Ias e se achar em meio a tudo
que pescam em sua rede. A qualidade intelec
tual deste astro pode ajudá-lo a se entender
melhor.. , Converse com suas escamas,

Libra 23/9 a 22/10Câncer 21/6 a21/7
Com a passagem de Mercúrio por Gêmeos, até
3/6, talvez você fique mais cuíenmo e reservado.
Pode haver dificuldade para se comunicar, mas
também pura falta de vontade de falar.
Cancerianamente normal: fala de tudo, menos de
si mesmo. Não reclame se lhe acharem
misterioso ou inacessível. .. As pessoas têm mais
medo de você do que você delas.

.

Upgrade-se! Mercúrio passeia por Gêmeos, seu
colega de elemento Ar, estimulando sua atividade
mental. Este período, até 3/6, é especialmente
bom para se dedicar a novos conhecimentos e

experiências. O abstrato, o filosófico e o místico

podem transformar sua visão de mundo. Se tiver
a oportunidade de viajar, ótimo; se não der, viaje
aí mesmo onde está.

Leão 22/7 a 22/8
Atualize seu projeto de vida. O trânsito de Mer
cúrio por Gêmeos (até 3/6) leva a pensar mais

,

sobre suas metas, ideais e planos, E um bom
momento para examiná-los e ver o que ainda está
valendo, o que tem que ser mudado e o que você
tem feito para realizá-los. Mercúrio pode
incrementar relações c.om grupos e amigos: a
cooperação ajuda na mútua realização de

objetivos .:

Escorpião 23/10 a 21/11
Mercúrio está em Gêmeos até 3/6 e convida a

refletir sobre aspectos profundos de sua psico
logia. Escorpianos são tão cheios de mistérios

que escondem coisas até de si mesmos ... Este
astro simboliza comunicação: é um bom mo

mento pra desabafar e trocar a água do poço. O
que você pensa que são cobras e lagartos pode
não passar de minhocas e lagartixas.

•

Virgem 23/8 a 22/9
Não fique escondido embaixo da mesa, mostre a

sua cara. Seu regente Mercúrio está em Gêmeos
até '3/6 e aquece suas comunicações com o

mundo. Contate pessoas que estejam
relacionadas a suas metas e objetivos
profissionais, mesmo que indiretamente, Invista
em conhecimento, aprenda e desenvolva novas

técnicas para melhorar sua performance,

,

•

•
,

,
•

I

. ,
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• MOACIR PEREIRA

A polêmica da Se-Genéricos
Ao decretar a indisponibilidade dos bens do ex-govemador Esperidião
Amin e do ex-secretáro da Fazenda, deputado Antônio Carlos Vieira, o
juiz Domingos Paludo, da Vara da Fazenda Pública de Florianópolis,
criou o fato poltlco do dia. Pelas naturais repercussões em vários

partidos, pelas leituras e pelos desdobramentos. c

,

O magistrado acolheu ação popular impetrada pelo atual secretário da
Fazenda, Max Bomholdt, que questionou a criação da SC-Genéricos,
alegando que não houve autorização da Assembléia Legislativa.
Bomholdt entrou com o processo em represália a ação impetrada pela
bancada do PP na Assembléia, acusando-o de ser um dos responsáveis
pela venda da SC-Genéricos à Multitrade, em operação definida como
duvidosa e alegando reais prejuízos ao Estado. O secretário da Fazenda
foi arrolado por ser o presidente do 'Conselho de Administração do
Badesc, o Banco que criou e detinha o controle acionário da SC
Genéricos. Na liminar, o juiz decretou a indisponibilidade de seus bens
e do presidente do Badesc, Renato Vianna.' O secretário recorreu,

alegando que não praticara nenhum ato no processo de venda da SC
Genéricos. A Justiça revogou a decisão.
O ex-governador Esperidião Amin afirma que também não praticou
qualquer ato de gestão. E o deputado Antônio Carlos Vieira informa

que nem era secretário da Fazenda quando a SC-Genéricos foi 'criada.
Ambos vão recorrer da decisão judicial tão logo sejam notificados.

•

Reforma
Senador Marco Maciel desembarca
hoje em Florianópolis, às 16,30 horas,
e segue para Blumenau, onde proferirá
•

palestra sobre "Reforma política;
fidelidade já". O evento é promovido
pelo Instituto Tancredo Neves. O ex

vice-presidente terá encontros com

liberais no Vale do Itajaí e na Capital.

Rússia
Secretário da Agricultura,
Felipe da Luz, embar�
hoje para Moscou,
acompanhado por um
técnico em suinocultura.
Vai propor ao governo da
Rússia um acordo de

cooperação técnica para
.oesenvolver a

I

suinocultura e o sistema
de integrados naquele
país. Tem esperanças de

que com isto, os russos '

•

suspendam o embarco da
carne suína catarinense.

O Vice'
Falharam as previsões do senador
Jorge Bomhausen de que o senador
José Jorge seria eleito o candidato do
PFL à vice-presidente na chapa do
PSDB com larga margem. Apenas
três votos fizeram a diferença. PSDB e

PFL repetem a chapa de 94. O
candidato paulista e o vice

pernambucano.

Genéricos
Tramitam neste momento
três processos
envolvendo a SC
Genéricos na Justiça
Estadual. A primeira, ação
civil do Ministério <'

Público, questiona a

criação da empresa pelo
Badesc sem lei estadual.
A segunda, ação popular
da bancada do PP na

Assembléia, contra a

venda à Elofar. A última, a
ação popular do
secretário Max Bornholdt.'

,

•

O CORREIO DO POVO,

ATENDIMENTO: MULHER ESPEROU ATENDIMENTO POR SETE HORAS

,

.

•

•

Recado
Amin e Vieira mandaram mensagem
clara na nota sobre a decisão judicial:
"Oque faremos? Não haverá reação
histérica. Não contrataremos nenhuma

produtora sem licitação (nem DPM,
nem outra qualquer) para nos defender
e execrar a decisão ou a Justiça.
Demonstraremos em Juízo -

acreditando no Estado Democrático de
Direito - que temos a razão e o direito
ao nosso lado."

•

•

i
.'

•

•

DAIANE ZANGHELINI

� Nova unidade no

Hospital São José
,

deverá solucionar a

falta de leitos

}ARAOUÁ DO SUL - No

começo da semana, a equipe deO
Correio do Povo recebeu a ligação

.
de uma paciente que reclamou da
demora no atendimento no bloco
de internação do Hospital e

Maternidade São José. Segundo a

mulher (que identificou-se apenas
como Clarice), ela chegou ao

hospital no começo damanhã em
virtude de uma crise de asma, mas
até às 16h não tinha sido atendida.
"Nãome deram nenhum remédio

que pudesse amenizar o problema
e disseram que não havia mais

vagas no bloco de internação",
lamentou. Por volta das 1 7h,
Clarice desistiu do atendimento
e foi para casa.

,

Ontem, a equipe de

reportagem entrou em contato

com o diretor administrativo do
'

,Hospital São José, Vilson Santin,
e ele admitiu que o bloco de

internação fica superlotado em

alguns dias da semana, em virtude

,

•

f

,

,
•

". .

, ,

.' ,
,

,

� . I

Nova ala abrigará 180 leitos, tem valor estimado em R$ 5,5milhões e deve resolverproblema de superlotação

das cirurgias agendadas, realizadas
sempre às segundas e terças-feiras.
"Na terça-feira estávamos com

128 pessoas internadas e tivemos

que improvisar leitos para dar
conta dos atendimentos".

O diretor Santin salientou

que o hospital começou na

segunda-feira a construção de um
novo prédio para resolver o

problema da superlotação, onde
funcionará uma nova ala de

internação. O local, cujo custo foi
'

estimado em R$ 5,5 milhões,
abrigará 180 leitos,
estacionamento para 128 carros e

área de 5.600 m2. Para o

funcionamento do novo bloco,
serão contratados mais

funcionários para atender a

demanda prevista: ;

A previsão é de que a
'

construção seja finalizada em 12 ;

meses. Os recursos foram adqui- '

ridos em parceria com o governo,
do Estado e o empresariado da

região, sendo que os serviços de '

infra-estrutura serão executados,
com o apoio da Prefeitura. A�,
unidade terá quatro andares.

,.'

,

'Paraüsação dos professores continua discreta na região
Sebastião as ,embora a reivindicação fosse a

incorporação dos dois abonos
recebidos. O governo também

'prometeu encaminhar, até 15 de
julho, um projeto para a eleição
direta dos diretores de escola.
"Dessa forma, o diretor se

comprometerá com os professores
e a comunidade para pressionar o
governo em relação às melhorias.

Hoje, vários diretores ameaçamos . �

professores para evitar que eles.
entrem na greve", comenta.

O acordo ainda não foi,
fechado porque o governo"

propõe incorporar o segundo,
abono apenas quando for:
apresentado o plano de cargos, J

carreira e salário, mas nenhum:
prazo foi definido.

}ARAGUÁ 00 SUL - A greve
dos professores para reivindicar
melhorias de salário e da estrutura
das escolas da rede pública

, estadual chega hoje· ao 23°, mas
algumas conquistas já foram
sinalizadas pelo governo. De
acordo com o presidente do Sinte
(Sindicato dos Trabalhadores em

Educação) de Jaraguá do Sul,

•

e esc arccuncnto
Causou-me surpresa as declarações do presidente da ACIAM de
Massaranduba - Mauro Bramorski feitas a este jornal sobre o

Hospital ern construção nesta cidade. Este hospital não é projeto
pessoal do Prefeito Davia Leu, luas sim da população
massarandubense, que em pesquisa realizada apresentou 98%

/

de aprovação para a construção do hospital. E lastimável que o

presidente da ACIAM tenha esta visão equivocada. As obras
iniciaram em 2004. Qual seria o momento certo na opinião

, deste cidadão para dar inicio a esta construção? Certamente se

depender do seu descrédito e apoio em relação as questões
municipais, Massaranduba pouco se desenvolverá. Quando
enfatizou que tem politicagem no projeto, seria mais interessante

que tivesse coragem e envolver-se na política para enfrentar as

urnas e tirar então seu conceito perante a população COIUO nos

ota

Camargo,
. ,.., _""

negociaçoes com o estao

avançando aos poucos, mas os

servidores não aceitaram a

proposta por exigirem algumas
adequações e definições de prazo.

Entre as conquistas da

categoria, Camargo cita a proposta
de incorporação de um abono de

R$ 100 ao salário dos professores,

..

fizemos : Prefeito Davia e Vice Fernando. Massaranduba, junto
com sua população esta construindo o Hospital e juntos iremos I.

'

inaugura-lo. Quanto a administração em saúde publica e

hqspitalar nota-se que o presidente tem total desconhecimento.
Visitamos hospitais da região como em Timbó, Rio dos Cedros,
Luis Alves, Penha e Vila Itoupava, aonde reunimos vários

exemplos de sucesso destes hospitais de menor porte. Quando
cita a despesa de duzentos mil reais mensais, demonstra seu total
desconhecimento sobre administração. A população massa

randubense esta tendo seu pedido atendido. A opinião do presidente '

da ACIAM é um caso isolado. Merece reavaliação de sua parte.
,

Mario Fernando Reinke, vice - prefeito municipal de
Massaranduba- SC

•

•
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• geral de que Lembo atravessa um .

d " . ,)
momento e stress Intenso ,por
conta dos atentados em série que
assombraram São Paulo, e até

concordam que isto deve ser

levado ern conta nas reclamações
do governador. "Temos que ana

lisar as coisas no clima em que
ocorrem. Esses momentos são

. -'

muito sensíveis porque a respon-
sabilidade do governador é muito
grande", pondera Bornhausen,
certo de que o relacionamento
entre PFL e PSDB vai melhorar
ao longo da campanha.

"Se a relação não está ideal,
,

vai ficar", afirma Bornhausen.
"Tudo isto se ajeita. Cargueiro se

arruma em viagem". Preterido na
-.

escolha do companheiro de chapa
de Alckmin, Agripino adverte,
no entanto, que é preciso haver
um diálogomais franco e demaior

proximidade entre os aliados e

cobra a partilha, de respon
sabilidades. "Os dois partidos
precisam entender que são

parceiros, e nãomero aliados". O
líder reconhece que os tucanos

do Senado manifest-aram a

solidariedade reclamada por,

Lembo.�gora é preciso levar
isto ao Executivo".

• BREVES

./.

•

I .

� CPI
-

• •

,

I

Um grupo de parlamentares
I,

I:entregou ao primeiro vice-
presidente do Senado, senador

I

� •

Tlãovana (PT-AC),
requerimento para a instalação

,

,

de uma CPI mista para
investigar supostos envolvidos

,

no esquema de fraude de ·i
· .

,

licitação e compra
,

superfaturada de ambulâncias
para munlcfpios, usando
recursos do orçamento da ,

União. O requerimento obteve ,

assinaturà de 229 deputados e ,

•

31 senadores. Caberá ao

presidente do Senado, Renan
Calheiros, tomar as •

"

•

providências na próxima ,
,

semana para a instalação da ,

,
·

CPI. O deputado Chico Alencar

(P-SOURJ) afirmou que o fato ,

,

de estar em ano eleitoral não
,

significa que o parlamentar não !, '

deva exercer plenamente o seu
•

,

mandato. "Iernos que exercer o'
.

mandato até o fim e insto ,

significa investigar este •

escândalo", disse. Ele defendeu
,

que a CPI trabalhe nestes cinco
\

meses que antecedem as

eleições adotando um caráter
técnico e fugindo de disputas ,

partidárias. ,

"

,

� Receita
A arrecadação de impostos e \

•

.

contribuições federais no mês
,

de abril atingiu R$ 34,966
,

bilhões é o melhor resultado ,

para meses de abril e o

segundo mais forte na série
histórica, O resultado de abril é
5,29% superior ao registrado ,

em abril de 2005, que foi de R$
,

,

I

33,208 bilhões (vàlor atualizado'
pelo IPCA). Segundo a Receita,

,

o resutaco 'só não supera a
•

,
,

,

arrecadação de dezembro de , ,

,

2005 que, corrigida pelo IPCA, , •

, ,

,

soma R$ 37,246 bilhões. A I
,

Receita destaca, no entanto, ..

que os meses de dezembro

são, tradicionalmente, mais
•

fortes em volume de

arrecadação. Em relação a

março de 2006, o crescimento
em abril deste foi de 19 36%, No

primeiro quadrimestre deste
•

,

,

ano, a arrecadação federal ,

,

,

chegou em R$ 125,345 bilhões, ,

valor 2,67% maior que os R$
,

,

122 936 bilhões (atualizado pelo
IPCA) verificado em igual
período de 2005.

, .
·tI
",

•
. '

".
•

� Queda �
'"

< I,�
•

,

Os preços de produtos I ;

I :

eletroeletrônicos e dos -

.�

alimentos acumularam as
..

, .�
.�

•

maiores quedas nos últimos 12,
•

•

meses encerrados em abril na
.

cidade de São Paulo. A in�orrna�
ção é do coordenador do Indicei, ,

,

de Preços ao Consumidor (IPC)::
da Fundação Instituto de I

Pesquisas Econômicas (Fipe), '

,.

, Paulo Picehetti, que divulgou I

ontem estudo sobre o período , ·

"

.,
, •

,

com base no índice apurado
. v,
-
,

"

pelo instituto. Em abril de 2006,
'

.

�
,

o IPC-Fipe epresemou varação
·

�
.
'-

,

•

de 0,01%.
'

,

.

•

. ./

•

Lembo queixou-se das
críticas do ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso às

negociações entre o Estado e o

PCC, e também lamentou o fato
de ter recebido apenas dois
telefonemas de Alckmin durante
a crise. "O governador expressou
o que está sentindo e eu sou

solidário a ele", resumiu o

presidente nacional do PFL,
senador Jorge Bornhausen (SC).
Reunidos ontem para escolher o
vice de Alckmin na chapa
presidencial, os dirigentes
pefelistas não endossaram as

Rio estuda troca de antena de
celular perto de presídios

Mesmo fechados na busca da presidência,'
; � rtidos se desentedem sobre crlse em SP

I

IBRASÍLIA - o governador de
São Paulo, Cláudio Lembo,
obteve, ontem total apoio da

cúpula do PFL em suas queixas
contra o PSDB do candidato a

, presidente Geraldo Alckmin,
pela falta de solidariedade dos
tucanos no episódio da onda de
violência no Estado. "Esta falta

\

de solidariedade é uma coisa que
me preocupa", afirmou o líder do
PFL no Senado, José Agripino
(RN), para quem as relações entre
os parceiros da aliança precisam
passar "por uma reciclagem

"
, rgente.

RIO - O Rio estuda a troca

de antena de celular nas

proximidades dos presídios
para evitar que detentos se

comuniquem por esses

aparelhos. De acordo com o

secretário de Administração
Penitenciária do RJ, Astério
Pereira dos Santos, o assunto
está sendo discutido com o

Ministério Público Estadual,
�ue tem a consultoria do
físico Robson Spinelli.
"Há possibilidade de serem

usadas antenas cujo raio de

ação seja de 180 graus (as
atuais têm raio de 360 graus) .

Ela não emitiria o sinal para
•

o lado dos presídios, somente
para o lado do atendimento
ao consumidor. Como Bangu
já é área de segurança, por
decreto da governadora, não
vejo nenh,um problema para
as operadoras a não ser o

ônus da instalação de uma

nova estação r ád io-b as e

(antena) com essas carac-

terísticas", disse o secretário

em entrevista à "Rádio
CBN" .

Astério informou que
entrou em contato com o

secretário de Administração
Penitenciária de São Paulo,
Nagashi Furukawa, e este

ficou de enviar um repre-•

sentante para participar da
reunião com o MP na

segunda-feira. De acordo com

D secretário, cinco presídios
do Rio têm bloqueadores de
celulares - Bangu 1, 2,3 e 4 e

\

o Presídio Ary Franco.
"O insucesso do

bloqueador ocorre quando o

equipamento atua numa

freqüência, o consumidor

liga. para a operadora,
reclama que o sinal está baixo
e a operadora aumenta a

freqüência da estação rádio
base. Conseqüentemente o

bloqueador se descontrola",
disse Astério

Segundo o secretário,
"houve avanço" com' as

operadoras para manter

bloqueadores nesses cinco

presídios. Astério disse que

espera enfrentar resistência
das empresas de telefonia
móvel à proposta . de

mudança, das antenas. "Mas
eu entendo que o interesse

público se sobrepõe ao

interesse privado", afirmou.
N a madrugada de ontem

,

boatos de possíveis ataques
a delegacias fizeram a Polícia
Militar se mob il iz a r nos

bairros do Catete e Centro
do Rio. Nenhum atentado se

consumou. "Não há nada no
.

Rio de Janeiro qut:: indique
situação semelhante à de São

Paulo", limitou-se a dizer o

relações-públicas da PM,
tenente-coronel Aristeu
Leonardo.

Governador de 'São Paulo, Cláudio Lembo, lamenta "pouco caso" do PSDB

críticas, mas também não

discordaram delas. Eles atribuem
a "sinceridade exacerbada" do

governador ao "momento
sensível" pelo qual está passando.

Há no PFL o reconhecimento

CURSO CAPACITAÇÃO E APERFEiÇOAMENTO bE CONSULTORES
.'. ,�

Curso ensina "pulos do gato" da consultoria.

,

,

•

•

•
•

•
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Fornetemos tudo para garantir o sucesso da sua fe:sta!
. ,

Atendemos residincias e festas particulares
. Carvão Gelo ",

.
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• BREVES

NOS. EUA

... Impostos
O presidente dos Estados Unidos,
George W. Bush, sancionou na

quarta-feira um pacote que
concede um corte de impostos
de US$ 70 bilhões. Segundo o

presidente, o corte é necessário
para ajudar a Impulsionar a

economia americana, mas seus

adversários dizem que o corte

ajudará apenas os mais ricos e

aprofundará ainda mais o já
profundo déficit públiCO
federal.Os republicanos
esperam que o corte, que
amplia abatimentos anteriores,
os ajudará a ganhar
popularidade e a manter o

controle do Congresso após as

eleições de novembro, segundo
os analistas.

NO CHILE

... Lei Trabalhista
o Senado chileno aprovou na

quarta-feira, a lei das

terceirizaçóes, uma iniciativa que
estabelece uma série de normas

legais para regular o trabalho.
indireto de 1,5 milhão de
pessoas.O objetivo do projeto é
acabar com os abusos contra os

trabalhadores terceirizados, que
não recebem os mesmos

direitos que os contratados. Os

planos de saúde e previdência
estão entre os pontos mais
sensíveis do problema.

O CORREIO DO POV

MEDO: PESCADORES CONTINUAM DESAPARECIDOS
\

•

•

•

•

•

Chaozhou, por onde o Chanchu
passou na quarta-feira, ainda

.

como tufão, causando grandes
estragos.

ENERGIA - O Chanchu
•

foram resgatados com vic
segundo a guarda costeira,
Província de Quang Nai, 91
quilômetros' ao sul de Hanói"
onde vinha a maioria d
trabalhadores.Eles navegava
rumo ao norte para tentar escap
do Chanchu, segundo o Cent
Nacionai de Busca e Resgate (

Vietnã.O Centro Nacional (

Busca e Resgate do Vietnã ped
ajuda às autoridades da Chínae:
Hong Kong para localizar os tt,

barcos pesqueiros que cant

nuavam desaparecidos. Segundo
observatório, o Chanchu é o lima
intenso" tufão a atingir o sul (
China em maio.

AG�NCIA ESTADO Em Taiwan, duas mulheres
morreram na região de Píngtung,
que foi inundada, após fortes
chuvas ocasionadas pela passagem
do Chanchu.

Segundo autoridades chinesas,
mais de 1 milhão de pessoas
tiveram de ser retiradas das

províncias deGuangdong e Fujian.
. .

A tempestade não atingiu o
'<,

centro financeiro de Hong Kong.
O temor é de que o número de
vítimas aumente drasticamente.

A população foi retirada em

barcos pesqueiros ,e está sendo
mantida em tendas, casas de

parentes, escolas ou abrigos do

governo, segundo autoridades de

inundou cerca de 192 casas e

deixou a área de Shantou sem

eletricidade na madrugada de

ontem, antes de se dirigir para o

norte, em direção à Província de

Fujian.
O tufão também causou o

desaparecimento de 94 pescadores
do, Vietnã, dos quais 27

permanecemdesaparecidos depois
que três barcos naufragaram em

águas chinesas.
Os outros 67 pescadores

... Mais de um' milhão de pessoas foram removidas
de suas casas no sul da China e existem temores de
que o número de vítimas aumente drasticamente

XANGAI, CHINA - O tufão
Chanchu atingiu o sul da China

.

ontem, matando ao menos 11

pessoas e causando a retirada de
mais de 1 milhão de moradores.
Com as novas mortes, o número

de vítimas do tufão se eleva para
,

50 na Asia.O Chanchu foi o mais
severo tufão a atingir o sul da região
domar da China no mês de maio.
Nas filipinas, ele matou 37

pessoas e pela destruição de
milhares de casas. Ontem, o

Chanchu se transformou em forte

tempestade tropical, antes de

atingir a costa da. China.
Onze pessoas morreram -entre

elas, duas crianças- quando a

tempestade atingiu Shantou, no
norte da Província chinesa de .

Guangdong, segundo a agência de
notícias oficial Xinhua.

Código Da��Vinci segue criando polêmica e entra em cartaz hoje no Brasil
de Dan Brown, segue criando

polêmicas. A Câmara' de
Manila, capital das Filipinas,
aprovou ontem a proibição do

.

filme, por entender que a obra é

"ofensiva às crenças da Igreja
Católica". Em' Atenas, na

Grécia, organizações religiosas
tentaram o mesmo, mas foram

impedidas pela Jus tiça.

Enquanto isso, o filme já
vendeu 100 mil ingressos
antecipados na Grécia.

Apenas na estréia, O

Código teve 233 mil especta-

LONDRES, REINO UNIDO -

Numa ocupação maciça das telas
de cinema em todo o mundo, O
Código Da Vinci, filme de Ron
Howard baseado no best seller

dores na França, onde ocup
nada menos que 900 salas N

Brasil, onde o filme entra er

cartaz hoje, só a rede Cinema

já vendeu 30 mil ingressos,

•

Por Daniele Santos
recepcaocorreiodopovo@netuno.com.br
{enviar fotos até Quarta às 12h

•

o gatinho Gabriel Vieira completou seu 10
aninho no dia 11. Parabéns dos pais Marcos
e Bosane

� q:
,

•

,

Completoú 5 anos no dia 3 a gatinha Vanessa Caróline
Becker, e hoje seu mano Rafael Cristiano completa 11
anos. Quem deseja muita saúde e felicidades sao os avós
Acenio e Elfrida e os tios Jonas e Fábia

,

- -
,

/
-

, Neste
domingo
acontece a

confirmação
.de Kellin J.
Karsten filha

•

de Hilbert e
Anita
Karsten.

"
"Seu.s pais

. desejam
ricas
benções e

que Deus lhe
ilumine
sempre"

•

A princesinha
Marya
Eduarda
Campregher
completou 3
aninhas
ontem, Quem
desejatoda
falic.idade do
mundo são
seus pais
Marcelo e

.

Dany, os opas
Márcia e

Moacire
padrinhos

,

• •

, .iI, J1:7;
.. ...

A tia Ingrid manda um beijo bem especial
pra gatinha A.manda Dalinghaus
Gregolewltsch, que completou 2 anos e 7

meses ontem
•

Os avõs ..
Silvestre e

Irene
mandam os

parabéns
, bem

especial,
pro garotão
Diego que
aniversaria

hoje

Parabéns e

muitas
felicidades á

IsaIJely
Ayumi

Takaesu que
aniversaria
.dia 20. Os

pais Ricardo
e Gréo e o

mano.

Guilherme·
Akira estão

super felizes

As alunas da E.M.E.f "Anna Towe Nagel"
Bruna Caroline Pereira (13 anos) e
Izabella Cristina Coelho (9 anos)
conquistaram as medalhas de 10 e 3D lugar
no Campeonato Troféu Murillo Barreto de
Azevedo, A diretora Sirley deseja,mais

.

conquista� as duas enxa,dristas

•

'.

•

•
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