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Em alguns momentos, durante a reunião, os ânimos ficaram exaltados e o desespero era nítido
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8 I' FEIRA: APOS DISCUSSAO NA PREFEITURA, AGRICULTORES VOLTA� A PRAÇA G. VARGAS
PIERO RAGAUI DE FREITAS
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5 I VACINAÇAO
Fim da campanha antigripal

•

movimenta postos de saúde
o movimento foi grande na manhã e na tarde de ontem

nos Postos de Saúde de Jaraguá do Sul, em virtude do fim
(

da 2ªCampanha Antigripal Infantil, que começou dia 8
•
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• EDITORIAL
•

O reitor da Universidade
Federal de Santa Catarina, Lúcio
José Botelho, confirmou, visita a

Jaraguá do Sul nesta segunda
feira, quando pretende
apresentar, durante a reunião

semanal da Associação
Comercial e Industrial o projeto
de interiorização daquela
universidade, esclarecer dúvidas
e explicar o funcionamento dos

pólos descentralizados de ensino
superior que a instituíção
oferece.Há poucos dias, o reitor

I
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•

defende o reitor, março do ano

que vem é a data prevista e

viável. A oportunidade é única

no campo do ensino gratuito
, �

para a regiao no que toca a

mensalidades. A UFSC exige
muito pouco da sociedade

organizada. Limita-se a espaço
físico e cessão de um profissional
em informática. A princípio,
providências de fácil

cumprimento com a participação
do poder Executivo que já
demonstrou interesse confesso

� A oportunidade é única no campo do

ensino, gratuito para a região no que toca

ao pagamento de mensalidades

adiantou que a pretensão do
. , . . ,

municipio em ter ja neste

segundo semestre de 2006

alguns cursos instalados não

pode ser viabilizada agora já qlle
as áreas nomeadas como

. .".. .

pnontanas exigem mais. tempo
.para que sejam implantadas. E "

que estaria existindo uma certa

resistência de universidades

privadas, onde hoje sobram

vagas em alguns cursos

motivadas pelo alto custo das
mensalidades. Por isso, e para que
não se faça nada a toque de caixa,

em participar do projeto.Resta
saber, agora, se amanifestação do
poder público municipal vai se
dar na prática, com participação
efetiva no projet� Nos
convênios já firmado� com

outras cidades do interior do
Estado, as prefeituras dis

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

disponibilizados pela uni

versidade. Investimento barato
diante do custo-benefício para a

"Com o que perdemos, estamos quebrados".
•

Vida longa,
•

governador!
O saudoso Ulysses Gui

marães costumava repetir:
"Todo político tem o séu Rubicão.
Atravessa-o e se consagra ou

estaca na margem e se liquida".
Neste sábado, Santa Ca

tarina comemorou os 80 anos

de idade do Engenheiro
Colombo Machado Salles, ex

Governador do Estado, que, se
intitulando- sempre "urn
modesto técnico do serviço
público" , transformou-se num

dos maiores símbolos da corre

ção e lucidez político-adminis
trativa, em Santa Catarina.

Cercado de técnicos e espe

cialistas, elaborou o projeto que
,

resultou na Ação Catarinense
de Desenvolvimento.
,

'Deputado estadual, à época,
liderei, por um período, ,o MDB,
que, com apenas onze dos

quarenta Deputados Estaduais,
fazia forte e articulada oposição
a seu governo.

Comprometidos com a

causa do reestabelecimento da

democracia, acabáavamos
debitando ao Governador
nomeado a nossa bílis contra o

o governador
licenciado
Luiz Henrique.

escreve aos

sábados

comunidade universitária e,

posteriormente, para o mercado
de trabalho, dispensado desde já
de investir qualquer centavo que
seja. A UFSC, lembra o reitor,
quer ir para o interior como

parte de sua responsabilidade
social, para contribuir como

mecanismo de manutenção das

populações 11a sua região.
Entende' que não faz sentido

implantar a universidade

pública para fomentar a

mesmice, e que é preciso que ela
contribua com os arranjos
produtivos locais. Ou seja,
oferecer ensino superior
formando profissionais que

possam ser absorvidos pelo já
exigente mercado de trabalho
da região Norte. A tecnologia
de ensino à distância empregada
pela universidade é considerada
referência no país e foi assumida

pelo governo federal no edital

que criou a Universidade
Aberta do Brasil. A in

teriorização da UFSC é uma

dívida histórica que a União
tem com Santa Catarina, em
função do baixo índice de vagas
oferecidas na universidade,

pública, em comparação com o

número de alunos que ter

minam o ensino médio.

•

. . " .

regime autontano.

A paixão da luta político
partidária não nos permitia ver

os méritos de um governo que,

hoje, reconhecemos ter sido
correto técnica e politicamente.

Num período marcado pela
repressão, pela iintolerância e

pela censura, Colombo Salles
soube diferenciar-se, gover
nando com paciência,
compreensão e diálogo. ,

Contando com forte apoio
político e financeiro de Brasília,
fez um governo realizador. A

,

ponte, que, merecidamente,
leva seu nome, foi uma dessas
muitas realizações. Marca
indelével de sua' gestão, ela já
tinha' as suas digitais muito

antes de ele tomar posse.
Em 1963, quando atuava no

Departamento Nacionai de
,

Portos e Vias Navegáveis,
Colombo Salles já desenvolvera
o projeto do aterro da Baía Sul,
para uma ainda hipotética
segunda ponte.

No final damesma década, a
confiança na solidez da ponte
Hercílio Luz, então a única

ligação do continente à Ilha de

Florianópolis, era abalada por
rumores vindos dos EUA.

Construída pelos enge
nheiros norte -amer icanos

Robinson e Steinman, ela havia
sido concebida no mesmo estilo
.de engenharia de duas outras

pontes que recém haviam caído.
,

Em 1970, Colombo Salles,
então funcionário do Ministério
dos Transportes, recebeu do
Ministro Mário Andreazza a

incumbência de trazer ao

governador Ivo Silveira um

documento do ministério das

Relações Exteriores que
relatava a queda de uma ponte

,

'pênsil em Ohio, nos Estados

Unidos, igual à Hercílio Luz, e
,

de uma outra, semelhante, que
também caíra pouco antes.

No início deste ano, o

engenheiro de pontes Colombo
Machado Salles foi obrigado a

ter duas pontes implantadas em
si mesmo. Felizmente, o Dr.

Jatene era tão bom construtor

de pontes quanto ele.
Por isso, de ponte nova, que

tenha vida lenga, governador!

J

A farsa de "O Código da Vinci"
O livro "O Código Da Vinci", de Dan

Brown, é um best-seller escrito por um romancista

que não é historiador, mas sim um norte

americano que foi professor de inglês da Philips
Exeter Academy, emNew Hampshire. A versão

para o cinema deve ser vista por 800 milhões de

pessoas a partir de 19 de maio. Com um

milionáriomarketing, seu efeito serámuito maior

do que o livro.
O romance é uma ficção científica que

pretende mostrar que "o cristianismo é uma

falsidade e uma impostura", uma invenção da

Igreja Católica mantida por guerras ao longo dos
séculos.

,

A obra deseja questionar a veracidade
histórica do cristianismo, a divindade de Jesus
Cristo e a confiabilidade histórica daBíblia. Além
de pôr em dúvida a origem e o desenvolvimento
da fé católica e as reais atividades dos apóstolos.

O que se pretende, na verdade, é se aproveitar
do jogo de marketing e fazer sucesso com um

público carente de formação religiosa. Mas, ao
mesmo tempo, um público ávido por fantasia e

suspense.

Brown, o .autor, se aproveita de uma boa
técnica para encher páginas com informações
supostamente verdadeiras, mas sem base religiosa
e cultural. Trata-se de uma ficção travestida de

história, onde se afirma que Jesus teria sido casado
comMariaMadalena e gerado uma filha com ela.
Para fugir da perseguição dos apóstolos, ambas
teriam fugido para a França. A descendência

gerada por elas teria, no século V, se envolvido
com integrantes da realeza francesa, dando
origem à linhagem dos merovíngios - de onde

,

surgiu o rei Godofredo de Bulhões.
Descendente de Jesus e Madalena, esse rei

teria fundado a sociedade secreta Irmandade do
Priorado de Sião, com objetivo de proteger a
"verdade" sobre Madalena e sua descendência.
Essa entidade transmite seus segredos em códigos
ocultos.Daí aparece a figura de LeonardoDaVinci
(1452-1519), que, assim como o físico Isaac
Newton e outros, teria sido membro do Priorado
de Sião e inserido sinais e símbolos secretos da
entidade em suas obras.

No quadro da "Santa Ceia", por exemplo,
pintado durante três anos em uma parede do
Convento de SantaMaria delle Grazie, emMilão,
com nove metros de comprimento e quatro de
altura, insinua-se que a figura junto a Cristo não
seria a de São João, mas a de Madalena. Peritos
em arte afirmam que Da Vinci quis retratar o

momento no qual Cristo anuncia a presença de
um traidor entre os discípulos. A presença de
Madalena ao lado de Jesus na Ceia seria um sinal
secreto de que Jesus confiara a Igreja a ela, não a

Pedro.
Pelo livro de Brown, Jesus confiou a chefia da

Igreja aMadalena, o que teria sido silenciado pela
'Igreja e pelos apóstolos ao longo dos séculos,
através de, crimes e guerras. Fato que não tem

fundamento histórico algum. Não há fontes
históricas fidedignas que reconheçam isto. A

interpretação não aparece em dois mil anos de
estudos bíblicos.

O autor prefere confiar mais no enredo do _

filme ''A última tentação de Cristo" do que nos

sérios relatos históricos de vinte séculos de
•

estudos. Nem inimigos históricos da Igreja, como
os racionalistas dos séculos XVII e XIX - como

Renan, Harnack, Rousseau, Voltaire, Streeter etc.

• FRASE
.,';.:
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• Raul Eskelsen, agricultor, que juntamente com toda a família, come�cializava derivados de leite na Praça
Getúlio Vargas, recolhidos pela vigilância sanitária.

'

,

.
- conseguiram encontrar erros nos quatro
evangelhos canônicos. Nem mesmo os

•

\

evangelhos gnósticos, usados pelo autor, afirmam
que Jesus era casado com Madalena e muito"
menos que teria deixado a chefia da Igreja com

ela.
A Igreja Católica é mostrada na obra como

Ulna grande mentira histórica, invenção do

imperador Constantino (séc. IV), que teria feito
do cristianismo uma religião com o objetivo de
unificar o império, transfonnando Jesus em Deus
no Concílio de Nicéia, ern 325. �'

O imperador Constantino teria fundido OS[i
ensinamentos cristãos com as tradições pagãs parai'
que fossem mais facilmente aceitos pelo povo.

'

Para isto, teriamandado destruir todos os relatos

evangélicos, reescrevendo-os em seguida a fim
de dernonsrrar a divindade de Cristo. Cerca de
oitenta evangelhos teriam sido queimados - o

que não é confirmado por nenhum registro»
histórico. Dessa forma, a figura da "mulher de

Jesus" teria sido suprimida dos quatro evangelhos]
canônicos e apresentada uma nova imagem de i

Madalena como prostituta.
, Dan Brown alega que a Igreja Católica teria

recusado o aspecto feminino e sexual da religião,
cristã. O que há, porém, é uma nítida tentativade.
o autor jogar a mulher e o feminismo contra a

•

Igreja.
Nessa ficção, Brown descreve a Igreja Católica

- representada pelo Vaticano e pela Opus Dei,
, (Obra de Deus) - como capaz de todo tipo de

crimes, chegando a assassinar cinco milhões de
mulheres (bruxas) e hereges, o que é um absurdo,

,

,
Nenhuma fonte histórica confiável fala em

milhões de mortos pela Inquisição.
A Opus Dei é apresentada no livro como,

,

uma sociedade secreta a serviço da Igreja, que,
, confronta o Priorado de Sião na busca do Santo
Graal (sangue real). O santuário seria o túm�lo
de Maria Madalena, onde estariam outros

documentos preciosos escritos por Jesus eJi

deixados para ela, escondidos sob as ruínas do

templo de Herodes.

Quem tivesse posse desses documentos seria

poderoso. Os Cruzados teriam tentado encontrá- ,

los,mas não conseguiramporque foram impedidos
por um grupo de "nobres cavaleiros da verdade"
chamados de Cavaleiros Templários, que estavam

a serviço do Priorado de Sião.
,

No livro, os Templários teriam encontrado o

Santo Graal e negociado exigências com O'U

Vaticano. Sabe-se, todavia, que naquela época a'
Igreja não tinha a sua sede no Vaticano e sim no

Palácio de Latrão, doàdo pelo imperador
,

Constantino. A residência do Papa no Vaticano .

só foi construída no século XlV. "

Como se vê, a obra de Brown é repleta de
erros históricos. Ele diz que os descendentes de '

MariaMadalena na França teriam sido protegidos
contra a Igreja pela Irmandade secreta chamada
Priorado de Sião, desde o século IVNo entanto, a

,

• • • • ..... I

pnmeira msntuiçao secreta com este' nome so

surgiu no ano de 1100. Tratava-se de umaOrdem
monástica católica - Mosteiro de Nossa Senhora
de Sião - em Jerusalém, que deixou de existir em
1617.

O autor parece insinuar que é necessário a

Igreja Católica reconhecer a sua impostura e os

seus crimes, voltar a adorar a divindade feminina

e, assim, mudar sua doutrina moral sobre a

sexualidade. Aceitar, inclusive, o sacerdócio de
mulheres.

Prof. Felipe Aquino, professor universitáno de Físicae

Matemátic?, com Doutorado em Física pela UNESP.
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SERVIDORES: SINDICATO CONTINUA MOBILIZADO

,.' CELSO MACHADO

1 � Emenda
'" ... ropondomais 2%

em julho foi rejeitada
�ela maioria

JARAGUÁ DO SUL- Apitos e
.

narizes de palhaços que
, professores e dirigentes do
sindicato da categoria levaram
ao plenário da Câmara de
Vereadores na noite da última

quinta-feira, para apoiar emenda
propondo mais 2% de reajuste
ao projeto de lei do prefeito
MoacirBertoldi (PL), não foram
usados. O projeto propondo 60/0
e R$ 6,50 para o vale

imentação substituiu proposta
nterior do Executivo, de 4,280/0
de reajuste e R$ 5,50 para a

slimentação e foi aprovado pelo
Legislativo com vigência
retroativa a partir de l°de abril.
A emenda foi apresentada pela

" vereadoraMaristela Menel (sem
partido), também funcionária
pública, para vigorar a partir de
julho.' Segundo ela, tinha

,I respaldo legal de parecer da
assessoria jurídica da Câmara e

, atendia pleito dos servidores.
Maristela criticou a reforma
administrativa implantada pelo
prefeito com aprovação do

Legislativo (incluindo o voto

dela mesma) e que, ao contrário
o prometido em campanha
eleitoral, não reduziu 50% dos

cargos comissionados e, sim,
aumentou o número de

, funcionários nestas funções.
"No ano passado o prefeito
concedeu 7% de reajuste e disse,
em assembléia com os

servidores, que em 2006 daria

mais", lembrou a vereadora,
acrescentando que já são mais de
500 os cargos comissionados nos

quadros do Executivo. "São estes

que ganham mais. Um diretor
recebe R$ 6mil e os salários mais
baixos, neste caso, variam entre

•

R$ 1.800,00 a R$ 3 mil. Talvez,
por isso, o prefeito alega que não
pode pagar mais para os que

ganham R$ 600,00 ou R$
700,00", acusou, depois de
lembrar que os vereadores Dieter

Janssen (PP) e Terrys da Silva

(PTB), haviam votado contra a

proposta de emenda na

Comissão de Constituição,
Legislação e ]ustiça. ]anssen
reagiu dizendo que promessas do
prefeito deveriam ser resolvidas
entre ele e os servidores.

I

"Lembro de ter sido um dos que
brigaram contra a proposta da
reforma administrativa criando
mais cargos comissionados, da
mesma forma em relação ao

Issem (o instituto de seguridade
dos servidores). O vereador
exibiu o artigo 37 da Lei

Orgânica do Município onde,
textualmente, consta que cabe

privativamente ao prefeito
•

propor reajuste aos

servidores."Precisa dizer mais?",
indagou Janssen. Para ele, se o

Executivo comprometeu a

receita com outros

investimentos, não cabe culpa
ao Legislativo. O vereador Terrys
da Silva leu trecho do parecer da
assessoria jurídica da Câmara no
qual a vereadora se baseou para
sustentar legalidade. A emenda,
na verdade, poderia ser

apresentada pela vereadora na

função que exerce (parlamentar),
mas fere artigos de lei

complementar e daConstituição
Federal já que não há prévia
dotação orçamentária. Lembrou
que se em alguns meses a receita

melhorar, o prefeito tem total
liberdade para propor novo

aumento de salários. Ronaldo
Raulino (PL), líder do governo,
ironizou a vereadora ao lembrar

que ela aprovou a reforma
adrninístrativa do Executivo

"porque tinha um caro lá (pessoa
indicada) e agora é)contra
porque parece que não tem

mais". Lembrou ter tido ríspida
conversa com o prefeito há
\

•

•

FOTOS ARQUIVO O CORREIO/CESAR JUNKES

Maristela pretendia aprovar emenda propondo mais 2% em julho

•

,

�

Dieter exibiu artigo 37 da Lei Orgânica para contestara legalidade

� .......

Raulino lembrou queMaristela aprovou criação de cargos comissionados

poucos dias, ao defender mais
20/0 que havia sugerido em

sessão da Câmara. "Por isso

vieram os 6%", disse. Eugênio
Moretti Garcia (PSDB), que na
CCL] defendeu a emenda, disse
que se o prefeito havia

prometido reajusta melhor,
deveria, então" ter

providenciado recursos. A

presidente do Sinsep, Idinei
Petry, disse que a categoria'
continua insatisfeita com o

reajuste e mobilizada ..

'

, ,

Secretário defende a dação de ônibus na quitação de níbutos
JARAGUÁ DO SUL -

" Não
tenho dúvidas do benefício para
o município da transação entre

a Canarinho e prefeitu
ra ", afirmou o secretário

municipal de Administração,
Marcelino Schmidt, ao depor na
eEl (Colnissão Especial de
Inquérito) que investiga
denúncia de favorecimento à

empresa quando da quitação de
dívidas com o ISS em dezembro
do ano passado. Ele defendeu a

.aplicação da lei de da

IÇão aprovada pela Câmara de
I

,Vereadores no final de 2005, que
I

\pernlitiu ao município receber
ois ônibus usados da empresa
-

Viação Canarinho avaliados
ern R$ 142 mil para quitar parte
de uma dívida de R$ 194 mil (o
restante foi pago em espécie,
deduzidos 50% de desconto em

multas, juros e correção
monetária). Segundo o

secretário, os veículos, urn

ônibus e um microônibus são

usados pelas, secretarias de
Saúde e Educação, gerando
economia aos cofres públicos já
que a prefeitura pagava pelos
serviços, alugando transporte de
terceiros. Segundo o secretário

Schmidt, a empresa foi
notificada em 16 de novembro
de 2005 e, atendendo convite da

diretoria da Canarinho, o

prefeito Moacir Bertoldi e o

procurador do município
]urandir Bertoldi, estiveram na

empresa 110 dia 17 de novembro,
O secretário disse que
fo�am apresentados três

orçamentos para cada veículo e

que doismecânicos da prefeitura
também avaliaram os ônibus, "

A comissão de avaliação
participou desde o início do

.

processo", declarou. Para ele, a

dação foi feita dentro da

legalidade. "Acima de tudo
deve ser analisado o interesse

público". Sobre o tempo de uso

dos veículos - o ônibus tem 1 7

anos e o micro, oito anos -

Marcelino disse que o preço
negociado foi condizente com

o ano de fabricação. O secretário
de Finanças, Sérgio Félix,
também foi ouvido na mesma

sessão da CEI e respondeu a
\

questionamentos semelhantes
inerentes à pasta, sobre

procedimentos utilizados na'

concretização do negócio. Na
última segunda-feira foram

ouvidos o auditor fiscal, Aurelio
Bernardo Moenchen, o

coordenador de fiscalização
tributária, JoãoAlfredo Blasczak
e o controlador geral do
município, Tarcisio Schneider,

• MOSAICO poi itica@iornalcorreiodopovo.com.br

,

. ,

De portas abertas,
Membros da comissão que investiga denúncia de irregularidades que
teriam sido cometidas no pagamento de dívidas de ISS pela empresa
Canarinho à prefeitura, decidiram que as sessões para ouvir depoimentos
de pessoas envolvidas no processo sejam abertas.Tomaram a atitude
acertada, mesmo que ninguém, além deles, vá ao plenário da Câmara
ouvir. Isso põe por terra suspeitas levantadas anteriormente, de que tudo
viraria pizza no relatório final. Aliás, sobre isso, se alguém duvidar das
conclusões a que a CEI chegar, é bom lembrar que qualquer cidadão em
dia com suas obrigações pode ter acesso às atas das reuniões.

•

Motivo
O que gera indignação entre os

servidores públicos a cada
discussão sobre percentuais de

reajuste dos salários é que são
concedidos de forma linear. Ou

seja, índice igual para todos,
aumentando, sempre e mais, a

distância entre. o maior e o

menor salário. Na contramão de
discursos de campanha, que
clamavam por justiça àqueles de

-

menor remuneraçao.

Acredite!
Lei de 1996, tirada do baú e

ratificada em 2003, por aí,
pela Câmara de

Vereadores, exige de
condomínios résidenciais,
qualificados como

prestadores de serviços,
um alvará de licença. E diz
mais o tal alvará: "no caso

de encerramento das
atividades é obrigatória a

solicitação de baixa após
30 dias conforme o artigo
89 do Código Tributário

Municipal" .

Dois pesos?
Justa a reivindicação dos
servidores municipais,
massacrados, ao longo de anos,
pelo�chatamento salarial. Mas a

direção do Sinsep não pode
permitir e nem apoiar propostas

, inconstitucionais de reajustes
nascidas no Legislativo. Ao
contrário, se o sindicato diz que
prima pela transparência de
seus atos, seus dirigentes
deveriam agir da mesma forma.

Pois é
Governo do Estado quer
reduzir despesas mensais
em terno de R$ 500 mil

•

com serviços
terceirizados. Justificativa
é de que a prática está
onerando os cofres em

montante que compromete
o pagamento de três folhas
de salários até o final do
ano de servidores efetivos.

Perguntar não ofende:

terceirizar, afinal, não é
mais barato como sempre
alegado?

Exemplo 1
Em Blumenau, comissão do

Legislativo já barrou 43 projetos
de conteúdo inconstitucional em
um ano e meio. Tinham vício de

• ••

origem, ou seja, criavam

despesas ao orçamento do
Executivo, o que não cabe a

.

nenhuma esfera do parlamento.
Em Jaraguá a prática persiste,

•

induzindo eventuais beneficiários
a pensar que alguns vereadores
são contra direitos deles.

Na marra 1
A contar da semana

passada, a prefeitura de
Jaraguá do Sul tem 60 dias
para enviar à Câmara

projeto de lei para controle
da freqüência ao trabalho
de médicos e dentistas
contratados como

servidores

púbücos.Faltosos terão
descontados as horas não
trabalhadas sem

. justificativa. Promotor
Leonardo Lehmann, da 5a
Promotoria de Justiça,

-

moveu a açao.

Exemplo 2
Câmara de Vereadores de Barra
Velha está prestes a votar projeto
de lei do próprio Legislativo
pondo fim à prática do
nepotismo. Para quem não sabe,
contratação de parentes com

bons salários para, via de regra,
não fazerem nada que justifique
o ganho. Em Jaraguá já se tentou
fazer isso. Foi o mesmo que
jogar água benta no diabo.

Na marra 2
Se chegamos a tal ponto,
tudo dito até agora sobre o

"bom" e até "excelente"
atendimento prestado nos

postos de saúde municipais
cai por terra. Fosse assim e

se não procedessem
queixas diárias de usuários,
não haveria motivos para o

termo de conduta que o

município obrigou-se a

assinar com o Ministério
Público. Bastaria provar o

contrário e, pronto!

Recursos
Prefeitura de Jaraguá do Sul foi

contemplada com recursos do

governo federal para construção
de casas destinadas à população
de baixa renda. São R$ 350 mil
oriundos do Fundo Nacional de

Habitação de Interesse Social.
Neste repasse da União a

cidades de SC, Itajaí, do prefeito
petista Volnei Morastoni, levou a

fatia maior: R$ 1,2 milhão.

•

ê merece MAIS comodidade
,
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pj'Q ,I ntos fo.;;l� realizados aqui mesmo na

OltoMais, em'ttft'os as instalações, que além de
lrrl dernas são bem I calizadas, no centro da cidade.

I

"' ." rto dis!
Cl!NICA DE ORTOOONTIA

•

•

"

r
,

-

t

I

,
"

,

•
,

-.

•

r
, .

)

•

"

,

t
-t

'.

· ,

I
1

" ,
"

,

,
•

,

,

,

,
,

,
,

,

,
.

,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



• I

j

.c
4 I FIM DE SEMANA, 20/21 de maio de 2006
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I ,r Nome conhecido do PP de Guaramirim já estaria anunciando

I '

aos quatro ventos que será, o candidato da collqação PFL/PP à
I : sucessão do prefeito Mário Sérgio Peixer (PFL) nas eleições de

, 2008. Algumas figuras pepistas, também de olho na disputa
� majoritária, não estão gostando nem um pouco, até porque o
" partido está longe de definir quem será o postulante. O único
! fato dado como certo, até agora, é que o PFL acatará e apoiará o

.
, ,

i ( candidato indicado pelo Pp, em retribuição ao acordo firmado
, nas duas eleições anteriores.

• POUCAS & BOAS
r-
,

,

j
I I�----------------------------------------�

1

,

,

. I
i

L
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,

I c
I
I I

i
I

Encontro
Pré-candidato ao governo
do Estado, o prefeito
licenciado de Lages,
Raimundo Co/ambo, é

presença confirmada no

encontro que o PFL de
Guaramirim realiza na

próxima terça-feira, a partir
das 19 horas, no
restaurante do Parque
Municipal de Exposições
Perfeito Manoel de Aguiar,

. naquela cidade. O pefelista
I vai informar em que pé

andam as conversações
,

com outros partidas e a

postura do PFL sobre a

disputa majoritária.

,

i
I - -

,
,
,
•

I

I,
I

I
I

Remarcado
Adiada para a próxima
semana vinda do
secretário de

Administração e Finanças,
Marcelo Deretti, em

sessão da Câmara de
Vereadores de Guaramirim,
que aconteceria ontem.
Deve ser na próxima terça
feira, atendendo solicitação'
dos vereadores das
bancadas de oposição -
PMDB, PSDB e PT -, que
querem explicações sobre

, o aumento da tarifa de
,. '

ônibus de R$ 1,80 para R$
1,95, através de decreto
assinado pelo prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL).

,

üescontentamentc
Aliás, não é de hoje o

descontentamento explícito
; de parte dos vereadores de

Guaramirim com relação
aos serviços de transporte
coletivo urbane, a cargo da

" Viação Canarinho, de

Jaraguá do Sul. Alegam
inexistência de
investimentos, e até

descumprimento das
cláusulas previstas no

contrato anterior, já
renovado pelo prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL).

.,

,:;- Também criticam decisões
· -,

da Executivo relacionadas
ao setor sem consulta à

• .população usuária do
• •

serviço.
-

"

• Arranca rabo,
Esquentou o clima ontem
durante reuniâo na

Prefeitura em que foram
repassadas às orientações
para que os agricultores
possam continuar a vender
seus produtos em feira
livre na Praça Getúlio
Vargas, junto ao Mercado
Municipal. Um dia antes,
os alimentos à venda
foram recolhidos pela
Vigilância Sanitária. Troca
de acusações, em tom
nada recomendável,
•

Imperou.

, Obrigação
Vereadores de Guaramirim se

pronunciaram na sessão de

quinta-feira sobre o projeto de

reajuste salarial dos
servidores públicos do

'

'município. Alguns destacaram
o próprio empenho para
garantir os 10% de aumento e

mais a reclassificação, pela
qual algumas categorias
receberão um salário até 47%
maior. Com a palavra, o vice
presidente da Câmara, Eva/do
João Junckes (PT): "Os
funcionários públicos de
Guaramirim podem dizer com
todas as letras que os

vereadores desta legislaf� ra

valorizaram os servidores da
Prefeitura e do hospital.
Fizemos o nosso trabalho".

Justo e necessário
Ainda sobre o aumento salarial
dos servidores de Guaramirim,
o líder do PP na Câmara,
Alcibaldo Pereira Germann,
cobrou discussão ampla .sobre
a disponibilização de um plano
de saúde e um plano de

previdência para os

funcionários públicos. Por
outro lado, bateu na tecla da

qualificaçâo, profissional, tão
apregoada pelos governantes,
mas que na prática pouco se

verifica.

Obra
Projeto de construção de

prédio que abrigará a Câmara
de Vereadores de Schroeder, a

cargo da Amvali (Associação
de Municípios do Vale do

Itapocu), deve ser concluído
no próximo mês, informou o

presidente do Legislativo,
Rudibert Tank (PMDB). Ele
lembra que hoje o espaço
disponível é improvisado, e

não oferece condições para
armazenamento de
documentos e até mesmo de
trabalho pelos funcionários da
Casa. As obras, segundo ele,
devem começar logo que o

projeto esteja pronto.

Repercussão
, Deputada estadual Dionei da
Silva (PT) usou exemplo vivido

pela equipe de reportagem de
O Correio do Povo,
recentemente barrada pelo
diretor da Escola Elza Granzotto
Ferraz, de Jaraguá do Sul, para
denunciar o precário estado de

conservação da estrutura da

instituição.
Nela, falta de pedaços das

• colunas de sustentaçâo,
mesas escoradas em parede
para nâo cair, pátio e arredores
tomados pelo mato, telhado
caindo, entre outros problemas
que põem em risco à

segurança dos 400 alunos.
Dionei promete retomar a

discussão.

•

O CORREIO DO POf�

BALANÇO: PRESIDENTE DA CÂMARA AFIRMA QUE POUCAS FORAM AS PROMESSAS CUMPRIDAS

CAROLINA TOMASELLI malha férrea está sendo

utilizada, colocando em risco a

segurança da população. Vários
acidentes já foram registrados",
disse.

Ele cobra também a

.... Vereador diz que
população não pode
mais esperar pelas
obras prometidas

,

construção de uma ciclovia,
inicialmente num raio de um

quilômetro, paralela à malha
ferroviária. A obra, segundo ele,
consta no projeto do BNDES

(Banco Nacionai de De
senvolvimento Econômico e

Social), que aguarda liberação
dos recursos pelo governo
federal. "Os ciclistas e pedestres
carecem de um local apropriado,
que lhes dê segurança. O fluxo
de veículos é grande, até por
conta do desenvolvimento do
anel viário central", defendeu
o vereador, citando ainda a

presença de ratos, valas abertas
e depósito de lixo nas margens

-

dos trilhos. "E uma questão de
saúde pública organizar estes

espaços", completou.
Na avaliação do presidente

do Legislativo, as melhorias na

infra-estrutura da área central

o

GUARAMIRIM - Passados

quase um ano e meio do atual
governo, o presidente da
Câmara de Vereadores de

Guaramirim, Marcos Mannes

(PSDB), afirma que a maior

parte das obras projetadas pela
coligação PFL/PP, que constam

110 Plano Mais Guaramirim,
não foram executadas e nem

estão em andamento pela atual
administração. A começar pela
implantação do sistema in

tegrado de transporte coletivo
urbano, "que ainda não saiu do

,

papel", Mannes, faz um balanço
do segundo mandato do prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL), ao

qual faz oposição.
Na área de infra-estrutura,

cita as promessas de urbanização
da Rua 28 de Agosto, melhorias
nas calçadas da área central, e a

implantação de dispositivos que
permitam a acessibilidade de

pessoas portadores de
deficiência, visual e motora.

"Hoje ainda não temos

adequadas às calçadas nem as

faixas de pedestres, com rampas
. . "

para as pessoas espe ctais ,

afirmou, citando também a
,

necessidade ,da instalação de
cancelas 110 entroncamento das

passagens de nível com as ruas

centrais. "Cada vez mais a

A �.". •

ve na pratica , cntrcou o

tucano, citando a necessidade

.. _ ,..,,, .

perrmnrao nao so proporcionar
bem-estar aos moradores e

,

também aos, turistas que visitam

a cidade, mas, principalmente,
vai alavancar a economia do

munic'ípio. Para ele, é preciso
dar condições e suporte ao

comércio e as indústrias locais.
"Foi com essa intenção que foi
criada a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
a pedido da Associação

-,

, Comercial, luas quase -nada se

,

• CURIOSIDADES MUSICAIS

�dJiI

guitarra e

"')
violão

Dinheiro para nada
o Dire Straits se chamava originalmente Cafe
Racers, entretanto, logo após sua segunda
turnê, adotaram o nome com o qual passariam
para a posteridade, inspirado num amigo da
banda, que observou a precária situação dos

rapazes (Dire Straits = finanças em ruínas).

Frank Zappa e Família
o disco "Freak Out" do Frank Zappa foi o
primeiro álbum duplo da história do rock. Eduardo
A primeira performance pública de Frank Zappa Fone: 3370.6088 • 9104.4565
foi em 1963, no programa de TV de Steve Allen eduthelema@hotmail.com
Zappa, então com 22 anos de idade, executou
um "Concerto Para Bicicleta Percurtida Por Baquetas", acompanhado por um

grupo de jazz que fornecia sons atonais para o concerto - isto tudo no mesmo'

ano em que os Beatles lançavam "Lave Me Do".
E também, ao anunciar o nascimento de seu terceiro filho, Frank Zappa
informou que seu nome, Ahmet Rodan, era homenagem a um monstro do
cinema japonês que tem como dieta consumir jatos 707.
Já o seu filho Dweezil Zappa, apesar de talentoso guitarrista, sua maior proeza
não foi musical:
Foi ter namorado Sharon Stone.

Hino nacional mais antigo
Kimigayo, do Japão, do século IX.

Um abraço a todos e para os meus amigos guitarristas um bend!!!

Por Eduardo Alves, sonoplasta da peça infantil "O Patinho
Feio" do Grupo Gats e professor particular de violão e guitarra
em Jaraguá do Sul e Guaramirim. Fone: 3370-6088.

•

•

PIERO RAGAZZI DE IR�,

de abrir vagas de emprego. "Foi
uma promessa de campanha.
Inclusive foi adquirida uma área

de terra para abrigar novas
I ."

empresas, mas o projeto parou ,

comentou Mannes, sobre o

loteamento industrial.
. Outras promessas de earn

panha citadas pelo vereador
como não realizadas tratam da

recuperação do Morro da Santa,
e da Estação Rodoferroviária -

pontos turísticos da cidade -,
implantação de um museu

municipal, construção de

prédio, para abrigar Ulna

incubadora industrial e

ampliação da rede' de ilu

minação pública. Na área de

Vereador cobra construção de ciclovia, em área central, paralela aos trilho!

saúde, cobra a construção
mais postos e ampliação doP�,
(Programa Saúde da Famíli�1

"que só funciona no Bain

Corticeira", e, na educaçá
novas creches e bolsa a ,

estudos para alunos carem

que fazem faculdade. "No an

passado tinha R$ 160 mil fi

orçamento, mas chegou ao]
do ano, o prefeito fez um '

suplementação e passou
, ,

.

recurso para outra area,
'

também foi um comproms
da administração. Cobram '

•

. _. � ,

muito, mas nao tivemos exilo,

E este ano não foi di!

ponibilizado nenhum recurs ,

afirmou.

Esporte Marista no Troféu "Murillo
.Barreto de ·Azevedo"

Entre os dias 08 a 13 de maio foi realizado o carnpeona
escolar Troféu Murillo Barreto de Azevedo, que teve â

participação de escolas da rede municipal, estadual!
partlcular Uma semana de muito esporte, soclalizaçãn
aprendizado.
Os alunos Maristas se destacaram pelo compromisser
responsabilidade que tiveram durante a competição,
chegando- pontualmente nos jogos, unitorrnizadc
respeitando os adversários. A garra e determlnaçs ,

estavam presentes em todos os momentos, a dedicaçã� :
de estarfazendo um esporte com prazer, desernpemas
da melhor maneira possível.
O mérito não está somente em obter medalhas, mas em

superar desafios, medos e inseguranças, competir com I

o espírito esportivo e vibrar nas pequenas conquistas em '

quadra, que nos preparam para a vida.
O Colégio Marista São Luís participou em vária)'
modalidades, envolvendo cerca de 115 alunos atletas qu�

,

,

classificaram-se em 3° lugar na classificação geral. Com� ,

destaque tivemos o basquete masculino e o vôlei feminin� ,

que obtiveram o 10 lugar.

'Parabéns aos alunos atletas!
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DOENÇA: DISTROFIA DE DUCHENNE ATINGE U,M A CADA 3.500 MENINOS
•

IRir ., DAIANE ZANGHELINI

� Associação em

Criciúma realiza
estudos sobre a

Distrofia Muscular

JARAGUÁ 00 SUL - Uma luta
,

diária. E assim que a dona-de-casa
RosaneMinatti, 34 anos, define a

vida ao lado do filho Matheus
'. Minatti, de 8 anos de idade. Há

quatro anos e meio, Rosane se

ldedica integralmente ao garoto,
que é portador de uma doença
genética chamada Dis trofia
Muscular do tipo Duchenne

(DMD). Moradores dobairroVila
Izabel, em Corupá, mãe e filho se

,

.

dirigem três dias por semana para
: Jaraguá do Sul para o tratamento
da doença: na terça-feira,
hidroterapia; quinta, fisioterapia
e fonoaudiólogia: sexta, hi-

•

droterapia e exercícios respi-
ratórios. Nos demais dias da

)' '.
semana, o acompanhamento

P�. .' acontece em Corupá; segunda
( feira é o dia da psicóloga e quarta

In ' feira, da fisioterapia. Apesar da

;ã ,
rotina corrida, Matheus vive

a " como uma criança normal e

, mantém nos olhos verdes a
,

esperança de que um dia tudo será
, ,

'"
diferente. "Eu adoro brincar de

.'1.
.

fi .

bicicleta e comer fruta e arroz com

lID
" feijão", afirma o pequeno, que
também diz gostar muito de

u
, .

� matematica. .

A distrofia muscular é uma

doença genética, que provoca a

alteração progressiva dos

lii .
músculos esqueléticos,

lO ," J comprometendo, por 'vezes, a

musculatura do coração. Existem
vários tipos de distrofia, sendo a

Distrofia Muscular Progressiva de

•

I

,

Duchenne amais comum e grave.
Esse tipo de distrofia afeta apenas

\

crianças do sexo masculine, em
•

uma proporção de um a cada 3.500
nascimentos. A expectativa de
vida do portador desse tipo de
distrofia é de 20 anos. Apesar da
vida difícil e do pouco dinheiro,
Rosane não reclama da vida. Para

ela, vale qualquer sacrifício para

acompanhar de perto o

tratamento do filho. "Se eu não

estiver ao lado do Matheus,
lutando por ele, quem estará?",
comenta. Ela comenta que

consegue auxílio do governo com
o custo dos medicamentos e mais

um salário mínimo, pelo fato de a

renda da família ser baixa. Os
remédios para o tratamento da
distrofia custam R$ 400 mensais, '

sem contar os exames que

precisam ser realizados todos os

anos, como densitometria óssea,
,

ecocardiograma, eletrocardiogra-
ma, espirometria e de sangue, que
custam, aproximadamente, R$ 1

mil por ano. Embora a doença seja
genética, os outros dois filhos de
Rosane, Rodrigo eKatiana, respec
tivamente com 16 e 13 anos, não.
desenvolveram a doença. "De
qualquer forma, eles precisam
fazer exames para saber um dia
os filhos deles poderão ter a

doença", ressalta.
Além de acompanhar o filho

no, tratamento, dona Rosane

participa dos encontros da
Ascadim (Associação Sul
Catarinense de Familiares e

Amigos de Portadores de
Distrofias Musculares

Progressivas), em Criciúma. A

associação funciona desde março
de 2005 e tem o objetivo de educar,
assistir, promover e incentivar

FOTOS PIERD RAGAZZI DE FREITAS

,

-"< o

"$i.

""�

•

'" Í.,=fi r
,

Rosane Minatti e o filho Matheus: uma rotina corrida, mas normal

Matheus, 8 anos, faz fisioterapida nas piscina da Clínica Ser

pesquisas e estudos sobre a pessoa

portadora de Distrofias
Musculares Progressivas e

desenvolver pesquisas científicas
e programas de amparo, ajuda,
adaptação, reabilitação e

integração social em favor dos
portadores. Para manter e

desenvolver as atividades, a

Ascadim arrecada os recursos

financeiros através de

contribuições de associados,
doações, campanhas ou outras

promoções. "Qualquer ajuda é

bem-vinda, pois a cada descoberta,

a cadanovo passo, nossa esperança
se renova", salienta.

Quem quiser contribuir com
a associação, os dados para

. depósito é:' Banco Besc/ Agência
258-5/ Conta Corrente nO 5926-
2. Quem quiser mais informações
sobre a doença ou sobre a

Ascadim, os telefones de contato
são: (48) 3442-8121 (Antônio
Martinhago - presidente da

Ascadim) / (48) 3442-7474/(48)
9908-5995 (Clarissa Martinelli -
secretária da Ascadim) ou através
do site www. ascadím.org.br..

,

. Fim da campanha antigripal movimenta postos de saúde
•

W JARAGUÁ DO SUL - O
movimento foi' grande na

manhã e na tarde de ontem nos

Postos de Saúde de [aragua do
\

Sul, em virtude do fim da 2ª

Campanha Antigripal Infantil,
que começou no último dia 8.

),' Durante a manhã, mais de 5 mil

crianças já tinham sido vacinadas,
o que equivale a 600/0 da meta de

imunização. A dona-de-casa
Sandra Mendonça, 33 anos,

aproveitou o último dia da

campanha para levar as filhas

Bianca, de 3 anos emeio, eNicole,
de 11,5 meses para.receber a vacina
contra a gripe no Posto de Saúde

,

I,

. do Centro, na rua Reinaldo Rau.
De acordo com a coor

denadora de epidemiologia,
Marinei Ostetto, na segunda
feira será realizado um balanço '

para avaliar se ainda há vacirtas

disponíveis. Dessa forma, a

campanha poderá ser prorrogada,
já que a previsão é que as oitomill
vacinas fossem utilizadas nas

duas últimas semanas.

Para reforçar a campanha,
todos os postos de saúde do
município ficaram abertos no

sábado, 13, das 8h às 17h. Marilei
também destaca que o resultado
da campanha nos 33 Centros de

Educação Infantil (10 particulares
e 23 municipais) foi bastante

positivo, já que a equipe de

epidemiologia conseguiu vacinar

90% das crianças. Como nenhuma
criança pode ser vacirtada sem a

autorização dos pais, foram cedidas
fichas para serem preenchidas
antecipadamente pelos res

pensáveis que deixam os filhos nos
Centros de Educação Infantil.

Segundo a diretora de saúde, Iuá
,

Guenther, a prefeitura irtvestiu R$
-169 mil na compra das vacirtas.

No ano passado, 3.710 crianças
•

receberam, a imunização anti-

. gripal. (Daiane Zanghelini)
•

CESAR JUNKES
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• CORREIO ECONOMICO

Turismo
,

Os turistas estrangeiros gastaram no Brasil US$ 1.559 bilhão nos

primeiros quatros meses de 2006, de acordo com o Banco Central. O

ga?to representa um aumento de 19,73% em relação ao mesmo período
do ano passado, que teve uma entrada de US$ 1.302 bilhão. Em abril,
com gastos de US$ 344 milhões, houve um crescimento de 17% em

relação ao mesmo mês de 2005. Os números de abril, segundo o

Ministério do Turismo, confirmam o bom momento do setor, que viveu
a melhor temporada de todos os tempos, com vários recordes
consecetvos. Março de 2006 foi o melhor mês da história do turismo
receptivo intemacional brasileiro, com US$ 453 milhões. O ministro do
Turismo, Walfrido dos Mares Guia, diz que o aumento expressivo nos

gastos dos turistas estrangeiros reflete o acerto do governo em apostar
no turismo como mais uma atividade para gerar divisas para o País.

Cambio
o ministro da Fazenda,
Guido Mantega, admitiu
ontem que o Ministério da
Fazenda juntamente com o

Banco Central (BC) estão
estudando medidas para
flexibilizar as regras
cambiais e permitir que
exportadores "reduzam
seus custos e aumentem
seu faturamento". De
acordo com ele, a equipe

� estuda as medidas
,

tem pressa, mas trabalha
com cautela". O ministro
não deu prazo para o

anúncio das medidas, mas
disse que deve acontecer
"dentro das próximas
semanas" .Entre as

medidas sob análise estão
a que permite ao

exportador que importa
insumos reter no exterior
os recursos para
operações de comércio
exterior, eliminando a

•

cobertura cambial,
legislação em vigor desde
1930. Entre os modelos em

estudo está a permissão
para abertura de contas no

exterior das empresas
exportadoras e a

possibilidade de abertura
de conta em moeda

estrangeira no País, a

segunda opção foi sugerida
pela Federação das
Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp) em fevereiro
passado e está

contemplada em Projeto de
Lei 032/06, do senador
Femando Bezerra (PTB
RN), mas Mantega
antecipou que não

.

concorda com esta opção.

•

.

Novo diesel
o presidente Luiz Inácio Lula da Silva
classificou como "uma revolução

.

energética no mundo" o novo tipo de
óleo diesel, que a Petrobras produzirá a

partir do ano que vem. O produto,
anunciado pelo govemo, mistura óleo
vegetal durante a fabricação do diesel,
resuãando em um óleo menos poluente.
O biocombustível recebeu o nome de
H-biodiesel. No século 21, o Brasil será
a maior potência energética do planeta
sem precisar usar energia nuclear",
afirmou nesta sexta-feira em Natal

(RN). Segundo Lula, os países
desenvolvidos terão de aprender com o

Brasil a produzir biocornbustíveis. "Em
se tratando de energia, eles (nações
desenvolvidas) agora terão de perguntar
para nós como fazer essas coisas bem
feitas" .

I
I
I
j

I
•

Busca pela vacina infantil foi intensa

Gasoduto
A Agência Nacional do Petróleo (ANP)
confirmou hoje (19) que a Petrobras, a
espanhola Repsol e a francesa Total
retiraram suas propostas de expansão
do gasoduto Brasil-Bolívia. As

propostas haviam sido apresentadas no

final de março a partir de chamada

pública realizada pela TBG, responsável
pelo gasoduto, e submetidas à ANP. A

reguladora estava atualmente
analisando as propostas, confrontando
as para dar prosseguimento ao

processo licitatório, Além das três
empresas, também haviam manifes
tado o interesse de participar da. '

expansão do gasoduto, Pan American

Energy do Brasil (2,70 milhões m3/dia)e
a British Gas (6,10 milhões m3/dia).
Segundo a assessoria de imprensa da

ANp, ambas as empresas pediram o

adiamento da análise das propostas por
um período de 180 dias, mesmo prazo
estabelecido no decreto de naciona

lização das reservas bolivianas para o

período de transição às novas regras,

"

• INDICADORES ECONOMICOS

•

EURODOLAR (EUA) COMPRA VENOA

COMERCIAL 2,206 2,208 11 COMPRA VENDA

PARALELO 2,203 2,310 11 2,749 2,751
PESO (Argentina)

TURISMO 2,127 2,277 11
I 0,714 0,724

;'. POUPANÇA
0,6291PONTOS OSCILAÇAO

It BOVESPA 37.732 .0,20%
11 DOW JONES (N. York) 11.144 014%

.

11 MERVI:\L (B. Aires) 1655 . 009"10

• NIKKEI (Tokio) 16.951 1,39%

� ,� " , ,
. ., .

f:. CUB maio

R$863,55

• ,
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• OCORRÊNCIAS POLICIAIS

Detido I
Detido o Sr. M.R. de 49 anos no Km 337,9 da BR 101 na

madrugada de quinta-feira em Tubarão, por dirigir o veiculo Ford
Corcel II sob influência de álcool.

Detido II
Detido o menor E.A. de 12
anos no Km 509 da BR 282
em Xanxerê, pois não pagou
passagem em ônibus de

:Iinha. Foi levado ao

Conselho Tutelar.

Queda de moto
Próximo ao Parque de
Eventos na Rua Walter

Marquardt, Bairro Barra
do Rio Cerro, um jovem
de 20 anos sofreu uma

queda de moto na

madrugada de ontem, e .

foi levado ao Hospital
com luxação no tornozelo

esquerdo.

•

Congestionamento
Um acidente na manhã

• •

ontem congestionou a BR-
,

'282 (Via Expressa), em
Florlanópolls. O motorista
do Ford Courier, placa de
Curitiba (PR), C.A.S., perdeu

: o controle do veículo

: quando passava pelo Km 04
: e acabou subindo no
,

,canteiro e atingindo um
. poste de iluminação. Com o

impacto o poste caiu sobre
o carro, mas os dois

,. ocupantes tiveram apenas
'ferimentos leves. O
.acidente provocou
congestionamento de cerca

de 1 Km no trânsito da
: rodovia.

•

Manifestação
Em Criciúma, no km 392 da BR
101 das 15h50 às 16h20 a pista
foi interditada em ambos os

sentidos (com fila de

aproximadamente 3 km) em

virtude de manifestação de

professores de SC em greve.

Violência
Uma adolescente de 13 anos foi
violentada no fim da tarde de�
quinta-feira em Chapecó, Oeste
do Estado. O crime aconteceu

por volta das 18h30min na

Linha Caravagio, quando a

garota voltava do colégio. Ao
descer do ônibus, ela foi
abordada por um homem de
aproximadamente 30 anos.

Armado com urna pistola, o

desconhecido arrastou a

menina até um matagal e a

estuprou.

Acidente I
Acidente entre carro e

, bicicleta, na tarde de quinta
feira, na Rua Martim Stahl,
Bairro Vila Nova, deixou um

, menino de 12 anos com

suspeita de traumatismo
craniano e com ferimentos

,

no cotovelo e no joelho. Ele
foi levado ao-Hospital São
José.

Eletrocutado
Um trabalhador da construção
civil morreu eletrocutado nessa

,

quinta-feria, no Bairro Aguas
Claras, em Brusque. De acordo
com o Corpo de Bombeiros,
José Luiz Cattane, de 46 anos,
estava trabalhando no telhado

<'

da obra onde vai funcionar
parte do depósito da loja
Havan. Ele estaria montando
um andaime, por volta das
13h30min, quando encostou em

um fio elétrico com um pedaço
de madeira.

•

, Acidente II
Um acidente entre um

ônibus e uma moto na

manhã de ontem, na Rua
João Planinchéck, Bairro
Nova Brasília, deixou o

motociclista de 26 anos

com suspeita de fratura na

mão direita. Ele foi
encaminhado ao Hospital

. São José.
, ,

• FALECIMENTOS
Faleceu às 19:30h do dia 18/05, a senhora Thereza Wargenoski,
com idade de 70 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária
Senhor Bom Jesus e o sepultamento no cemitério de Guaramirim.

, A

• TRANSITO
CESAR JUNKES

Acidente entre um ônibus da empresa Canarinho e uma carreta Volks
Titan assustou motoristas e pedestres na Rua Reinaldo Rau, na tarde de
ontem. O canmhonemltonaldo Guimarães Mendes, 28 anos, que dirigia
a carreta MCG4146, de Capivari de Baixo, sinalizou enquanto estava no

c
meio da pista que pretendia entrar à direita, na Rua João Picolli. O motorista
Edson Treib, 35, que conduzia o ônibus placas LYR0980, abriu a passagem,
mesmo assim os dois veículos colidiram. Nenhum dos motoristas se

feriu, mas uma passageira do ônibus machucou as costas.

-

MANUTENCAO: DOMINGO SECO

•

,

\

KELLY ERDMANN

� Samae vai interromper
o fomecimento psra
limpar tanque onde

água recebe o cloro

]ARAGUÂ 00 SUL - Se você

planeja lavar roupa, calçadas ou

mesmo fazer a faxina em casa na

manhã deste domingo, 21, fique
atento. O Samae vai interromper
o fornecimento de água, das 7
horas ao meio dia, para

manutenção e limpeza do tanque
de contato, responsável pela
última etapa do tratamento.

De acordo com o diretor do

Samae, Luis Fernando Marcolla,
o procedimento é realizado a cada
seis meses e garante a qualidade
da água. Ele explica que a equipe
doServiço vai secar o tanque e por
isso, durante amanhã de domingo,
é impossível fazer a captação.

Algumas residências podem
continuar com o abastecimento
normalizado.: Isto porque, os

quatro reservatórios do Samae
ficam com oito milhões de litros
armazenados. A utilização

O CORREIO DO POVOr
•

PIERO RAGAZZI DE FREITAS
"

o fornecimento será interrompido para que seja efetuada a limpeza periódica no tanque de contato

racionada de água neste período
possibilita que o município todo
não tenha problemas.

Depois do meio dia, quando o

Serviço volta a captar e tratar a

água vinda do Rio Itapocu, a popu
lação ocasionalmente tende a

recear o líquido por causa de sua

cor escurecida. Mas, Marcolla co-

menta que mesmo turva, a água é

própria para o consumo humano.
A mudança na coloração

- .

aconte�e porque os reservatonos

secam e conforme o procedimento
é restabelecido, a tubulação solta
minerais impregnados nas

paredes. A água volta ao normal
em, no máximo, dez minutos, diz

"

o diretor do Samae. O pico de
'

consumo jaraguaense é registrado
"

nos sábados pela manhã, onde
toda a capacidade (320 litros por"
segundo) acaba sendo usada. Nos
domingos, o Serviço constata

redução de cerca de 400/0 neste,
número. A escolha pelai

•

. '", . ."..

mterrupçao seguIu este cnteno. ..

I

Parceria consolida cursos da UFSC para o próximo ano
]ARAGUÂ DO SUL- Reunião

�ntre o prefeito Moacir Bertoldi

(PL), reitor da UFSC (Uni
versidade Federal de Santa

Catarina), Lúcio José Botelho,
professor Cláudio Piotto, depu
tado federal Cláudio Vignatti
(PT), vereador Afonso Piazera
Neto (sem partido) e o presidente
da Fujamas, Carlos Alberto Dias,
no Ministério da Educação, na
quinta-feira, sacramentou o

processo de expansão daquela
universidade para Jaraguá do Sul
em março de 2007. Segundo'

,

Piotto, isso só não vai ocorrer em

agosto deste an,o porque a

universidade não tem, neste

momento, professores disponíveis
em número suficiente.
Acrescentou que o movimento

apartidário criado 110 município
envolvendo vários segmentos da

sociedade, como poder público

municipal, empresários, estudan
tes, políticos e entidades diversas
teve peso 11a decisão anunciada

pelo MEC. A princípio, serão três
cursos de licenciatura nas áreas de

química, física e geografia.
Nutrição e farmácia serão os cursos
oferecidos na área de saúde. Para

2008, adiantou o professor Piotto,
está prevista a construção de

prédio próprio que abrigará o

campus da UFSC. Segundo ele,

nesta mesma reunião em Brasília
o prefeito Bertoldi assinou tenno;
de parceria onde consta que caberá
à prefeitura no ano que vern.

responder pela viabilização de um

espaço físico, limpeza e vigilância.
Ao MEC, segundo o mesmo

acordo, vai responder por"
eventuais reformas. Nesta

segunda-feira o reitor Botelho:
participa da reunião semanal da:
AssociaçãoComercial e Industrial

Habitação busca reduzir déficit até meados de 2007
}ARAGUÂ DO SUL -

Aproximadamente 300 famílias

devem ser contempladas, até

meados de 2007, com suas

residências populares. Segundo o

diretor de habitação da Secretaria
Municipal de Obras, Jair Augusto
Alexandre, a meta é reduzir ao
mínimo possível o déficit

habitacional, que ultrapassa três

'mil unidades. "Estamos seguindo
a determinação do prefeitoMoacir
Bertoldi que, prioriza o setor

habitacional, buscando parceria
.

com a Caixa Econômica Federal,
para disponibilizar para as famílias
de baixa renda, habitações de

,

qualidade', em' áreas dotadas de
•

infra-estrutura básica, próximas
de escolas, postos de saúde e linhas
de ônibus", destacaJair. Em 2005,
o atual governo do município
entregou o condomínio Jardim das
Hortênsias, com 144 unidades, no
JaraguáEsquerdo e 30 casas naTifa
Schubert.

O objetivo para obiênio 2006/

2007 é ampliar este número. Na
Tifa Schubert estão sendo
construídas mais 20 residências,
que serão entregues ainda no

primeiro semestre de 2006. No
mesmo local, está em fase de

terraplenagem o terreno que vai

recebermais 87 casas, de 56metros

quadrados, três quartos, com

parcela entre R$ 100,00 e 300,00.
As famílias candidatas a este tipo
de residência devem ter uma

renda de três salários mínimos.

"Os critérios de concessão de
crédito ficam por conta da Caixa
Econômica Federal, mas a média
salarial é de três mínimos", afirma
Jair Alexandre. Também com a

terraplenagem em andamento
está o imóvel, na Ilha da Figueira,
que vai receber um condomínio
de 80 apartamentos, para famílias
com renda mínima, de R$
1.500,00.No bairro EstradaNova,
próximo ao condomínio
industrial, já foi adquirida área que
vai receber um condomínio de

144 apartamentos. "O projeto e a

arquitetura é idêntica ao Jardim
das hortênsias", ressalta o diretor
de habitação, destacando que este

condomínio deve ser entregue no

segundo semestre de 2007. Este
condomínio está inserido no

Programa de Arrendamento
Residencial (PAR), da Caixa,
onde o morador passa a ser

proprietário somente 15 anos após•

sua efetiva ocupação do imóvel.
Ainda no segmento de

apartamentos populares, a

diretoria de habitação tem

projetado para 2006/2007 um

condomínio com 80 unidades na
rua Arthur Gunther, bairro
Amizade, próximo a ARSEPUM
- Associação Recreativa dos
Servidores Municipais. "Este

,

condomínio será construído no

sistema de associativismo", diz Jair.
Além das unidades residenciais

previstas para os próximos 18

meses, a prefeitura municipal está
investindo .110 Programa de

ARQUIVO O CORREia/CESAR JUNKES

�
I

JairAlexandre, diretorde habitação
Crédito Solidário. ''Através deste

Programa, vamos levar infra'

estrutura, como asfalto,
. ,

iluminação pública e demais
benfeitorias a localidades
carentes", informa. Uma das

primeiras regiões beneficiadas pelo
Programa de Crédito Solidário
será o loteamento Souza, em Três
Rios do Norte.

,
,

..

,

"
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MOMENTO: MUDANDO AS ATITUDES
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! � Jogador comentou
)

.

que pode renovar
I o contrato com a

Malwee até 2010

"

}ARAGUÃ 00 SUL - Enquanto
a Malwee está em Chapecó, se

preparando para o jogo de hoje, o
craque Falcão segue os treina

mentos no Wolfgang Weege.
Suspenso por mais dois jogos na

Liga Nacional, o camisa 12 falou
sobre o momento que passa em

sua carreira, sobre as recentes

polêmicas propagadas pela
imprensa e a cobrança dos
torcedores. "Ninguém fala mais

dos gols que eu faço, ou de quanto
eu ajudei o time. Eu sou provocado
o jogo todo, apanho o jogo todo e

isso ninguém vê", desabafou.
Mas o craque também tem

consciência dos erros que vem

cometendo. "Sei que nada disso

justifica as minhas expulsões. Sei
da importância que tenho com as

,

crianças e estou trabalhando
bastante esse lado", comentou.
Falcão também lembrou de outros
momentos ruins em sua carreira e

que também recebe cobrança da
família. "Teve uma época quemeu
pai estava doente e eu descarte-

]

,
1

.

,
,

,

CESAR JUNKES

RÁDIO
1011)

·'JAQAGUÁ

Falcão confessa estar chateado com o momento e promete que estámudando

gava tudo dentro de quadra. Agora
não tem mais disso e até mesmo

minha mulher pega no meu pé".
Falcão acredita que; por ter o

título de melhor do mundo, a

cobrança é aindamaior. ''A torcida

sempre quer que eu faça dez gols
de bicicleta, que eu fique dando

chapéu o jogo todo. Só que eles não
sabem o que acontecem dentro da

quadra, o que está acontecendo
fora". O camisa 12 também
lembrou dos bons momentos da

Malwee e disse que adora a cidade
e o clube. "Já está sendo cogitada a

possibilidade de renovar o

contrato até 2010 e para mim será

uma felicidade", disse. .

O craque confessou que acorn

panha amaniíestação dos torcedo
res na internet e que não fica feliz
senão agrada a todos. "Sempre tem
gente que fala bem, luas se tem dois
ou três que criticam eu já ficomal,
me cobro muito", comentou
Falcão, que acha também que é

perseguido. "Pode até ser natural,
talvez no lugar deles (árbitros) eu
faria a mesma coisa. Mas não pode
ser assim. Se eu apanho, se

acontece comigo, ninguém fala
nada. Mas se eu faço, aí todo
mundo contesta, sou expulso".
Mas ele deixou bem claro. "Estou
trabalhando bem isso. Acredito

que ficar treinando agora, sem

jogar estas partidas, posso voltar a
minha velha forma e retornar

jogando o que eu sei", avisou.
I

Lúcio é apresentado pelo
São Paulo e espera jogar

,

Alaor ainda não definiu o

time que enfrenta o Atlético

-

• ClASSIFICAÇAO DO BRASILEIRO

SÃO PAULO - A filosofia de
22 titulares do São Paulo está cada
vez mais concreta. No início da
.

'

tarde de ontem foi apresentado o

lateral-esquerdo Lúcio, a mais.

recente contratação do time

tricolor para a temporada. Ele -

que foi trocado com o Palmeiras

pelo atacante Roger - chega para
ser reserva de Júnior. Uma

situação que pode mudar.
'Achance que eu tiver espero

aproveitar. O Júnior dispensa
comentários, é um ótimo jogador,
¢ ele sabe que tem jogadores do
Inesmo nível na reserva, COIUO eu

e o Richarlyson. You trabalhar

Col. Time PG J V E D GP GC SG
10 Santos 1:.\ 5 4 1 O 9 2 7
20 Internacional 13 5 4 1 O 8 3 5

.

30 Cruzeiro 10 5 3 1 1 9 4 5
40 Fluminense , 10 5 3 1 1 6 4 2
50 São Paulo

,

9 5 3 O 2 9 5 4
60 Goiás 8 5 2 2 1 .5

.

3 2
70 Vasco 8 5 2 2 1 6 6 O
80 Figueirense 7 5 2 1 2 8 5 3
go Flamengo 7 5 2 1 '2 4 3 1
100 Ponte Preta 7 5 2 1 2 9 10 -1
110 Juventude 7 5 2 1 2 5 6 -1

rortaieza 7 5 2 1 2 3 4 -1
,

13 Atlétlco-t-'R 6 5 2 O 3 8 7 1
140 Corinthians 6 5 2 O 3 8 9 -1
150

'

São Caetano 6 5 2 O 3 5 8 -3
160 Botafogo 5 5 1 2 2 3 7 -4

rarana 4 5 1 1 3 7 7 O
"T8lI urermo 4 5 1 1 3 8 12 -4
190 Santa Cruz 2 5 O 2 3 2 8 -6
200 Palmeiras 1 5 O 1 4 5 14 -9

forte para ter o mesmo sucesso

aqui no São Paulo que eu tive no
"

Palmeiras", afirmou o jogador.

CESAR JUNKES '

�

III JOGOS

Hoje
16h Atlético-PR x Goiás
16h ortaleza x Paraná
18h10 Internacional x Figueirense
18h10 São Paulo x São Caetano

Amanhã
16h Vasco x Corinthians
16h Cruzeiro x Flamengo

Palmeiras x Santa Cruz
Juventus fez um recreativo ontem no Estádio João Marcaffo

, 16h
18h10 . Ponte Preta x Grêmio

Fluminense x Santos. 18h1 O }ARAGUÃ 00 SUL - O técnico
Alaor Palácios ainda não definiu
o time que enfrenta o Atlético,
hoje às 15h30, em Ibirama. O

problema é na defesa, pois ainda
não sabe se voltará cornThiago
ou se manterá André Freitas na

dupla de zaga com Oliveira. Na

lateral-esquerda, Matarazzo,
contundido, está' fora, e o

treinador espera a recuperação de
Gringo para verse ele pode jogar.
Caso contrário, quem começa

jogando é Rogerinho.
"You esperar a formação do

time deles para então definir quem
começa jogando". O resto deve ser
o mesmo time que começou

jogando contra o Marcílio Dias,'
na última quarta-feira. "Agora é

.

questão de honra. Temos que
colocar o Juventus na melhor

colocação neste campeonato.

Acredito que podemos ficar entre
os seis melhores da competição",
comentou Palácios, que espera
ainda a classificação para as

semifinais. "Enquanto há
,

esperança, vamos correr atrás

dela" .

O treinador fez um balanço
dos primeiros 30 dias como

treinador, completados ontem. ''A
experiência vem sendomuito boa.
Estou crescendo profissionalmen
te e vim aqui para colocar o time
entre os quatro. Se não der, vou
fazer o possível para que o]uventus
deixe o campeonato de cabeça
erguida". Já o técnico Tonho Gil,
do Atlético, escalou o time com

três zagueiros e deve começar

jogando com Márcio; Deco,
Renato e Everaldo; Arlan,
Fabrício, Fábio, Da Silva e André

Duarte; Leandro e Rodrigo Silva.

18h10 Juventude x Botafogo

,

FIM DE SEMANA, 20/21 de maio de 2006 I 7

II LINHA DE FUNDO I

Maratona I

1
,
,

Começou ontem, na Academia Impulso, a 2' Maratona de Natação 24 '

•

horas. Serão três equipes e cerca de 90 nadadores se revezando na piscina.
até às 18h de hoje. Cada atleta poderá nadar 15, 30 ou 60 minutos '.

continuamente e, no total, pode somar no máximo duas horas. Logo após o

evento, os participantes participam de uma confraternização com os

organizadores.
•

Motovelocidade ,
· .

O piloto Beta Schumi Alchini vai para Lapa (PR), onde disputará a cuarta.
etapa do Paranaense, que acontece neste fim-de-semana. Ele defenderá"
a liderança nas categorias Nacional 250cc e Força Livre Nacional. Na,
primeira está com 59 pontos, três a mais do que o segundo colocado e, na I!

outra, com 75. Beto corre com apoio de Netuno Transportes, Azevedo �
,

Automóveis, Aguia Motos, Academia Corpo e Mente e Posto 28.

I .

•

I
,

COPA DO MUNDO [I

,

I
IRenato Vieira, técnico da equipe sub-20 da

Malwee/FME
Favorito - O Brasil é o favorito por ter uma

equipe melhor que na última Copa. Hoje o time
é mais homogêneo e os jogadores têm

experiência do futebol europeu. A Alemanha,
por jogar em casa, também é um dos favoritos.

Surpresa - Eu torço para dois times. Um é

Portugal, que vem tendo bons resultados na

Europa. O outro é O Japão, mas que não deve chegar muito longe porque,
na hora decisiva, ainda falta tradição e experiência aos jogadores.
Decea.ção - Assim como é favorito, o Brasil pode ser a decepção.
Ger�ente, quantotern favorito, este mesmo não vence, Uma hora
esse tabu precisa ser quebrado e acredito que este ano o Brasi.1 consiga
quebrá-lo.

,

. ,
I

I
I
I

I
•

,

I
I
I
I

t

>

•

,

•

•
,

I
I

Xoxo, ala da Malwee Futsal
,

Favorito - E o Brasil, por ter os melhores
jogadores e ser o atual campeão mundial.

Surpresa - Portugal pode ir longe, pois tem

um bom treinador e chega com moral na

competição,
Decepção - A Alemanha. Existem muitas

brigas internas na equipe, do treinador com a

direção. Acho que isso pode se refletir nos

jogadores.

• •

•

FALTAM 20 DIAS PARA A COPA i

Edílson revela ter recebido
,

novas propostas de Gibão

•
,

•

}ACAREÍ - Oito meses depois
do escândalo da máfia do apito,
o ex-árbitro de futebol Edílson
Pereira de Carvalho, acusado de
manipular resultados de jogos
dos campeonatos Paulista e

Brasileiro, prestou seu primeiro
depoimento judicial na tarde de
ontem, em [acareí, 110 Yale do
Paraíba.

Na 2ª Yara Criminal, o pivô
do escândalo confirmou à juíza
Antonia de Paula Farah o que
havia dito na Polícia Federal, ern
setembro do ano passado,
quando foipreso ern sua casa, em .

,

Jacareí. "Confirmei tudo e

acrescentei que no último dia de

prisão o Giba me ofereceu muito
dinheiro. para assumir tudo

,

sozinho, pra dizer que as propostas
partiram demim", contou Edílson,
logo após o depoimento, referin- I

.J

do-se ao empresárioNagib Fayad,
acusado de comandar o esquema
de apostas eletrônicas na internet.

"Nem quis saber o valor, mas
ele disse que era muito 1

dinheiro", detalhou o ex-árbitro. !
.

"Comecei a ser procurado em
,

setembro de 2004 pele
empresário Wal1derley Pololi

aqui em casa e tenho prova disso.
Não fui eu que fui atrás deles" ... 1

• ,
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AGRICULTORES: DIREITO DE VENDER

KELLY ERDMANN

� Produtores rurais
discutem situação
com vice-prefeita,
Procon e Vigilância.

\

}ARAGUÁ DO SUL - As três

famílias de agricultores, que
tiveram suas mercadorias

apreendidas, na manhã de

quinta-feira, 18, pela Vigilância
Sanitária e Procon, por

determinação do promotor
Aristeu Lenzi, participaram
ontem de uma reunião com a

vice-prefeita, Rosimeire Vasel.
Entre acusações, desabafos, gritos
e pedidos de silêncio, ficou
decidido que a feira livre
continua em funcionamento,
porém, com algumas adequações,

Para os produtores o

problema foi à. maneira com que
os fiscais, também presentes na

conyersação, os abordaram e, em

seguida, recolheram todos os

alimentos prontos para a venda.
•

Segundo a feirante Patrícia

Raduenz, a produção da família
não poderia ter sido 'jogada no

lixo. A opinião de Raul Eskelsen
é a mesma. Ele, a mulher, O filho,
a nora e os netos sobrevivem da

•

•

PIERD RAGAZZI DE FREITAS

"" - . . .

Harry Behling e mulher, ainda assustados com o confisco dos seus produtos, acompanham reunião na prefeitura

comercialização dos cerc:Je 400 argumentou a coordenadora da zação dos alimentos coloniais, os
litros de leite por semana. que vigilância, Fernanda Santos, as agricultores precisamestardentro
transformam em queijos, nata e três famílias devem mudar a das normas da vigilância. Quem
outros derivados, todos forma com que vendem as vende produtos como cucas, pães,
encaminhados ao lixão. carnes, leite e derivados, doces, mel, nata e lingüiças só poderá

De acordo com Eskelsen, o raízese pães.para garanrir asaúde voltar à Praça Getúlio Vargas
prejuízo de quinta-feira passada daqueles que os consomem. A depois de identificá-los com uma

deve deixar a sua propriedade em legislação. em vigor indica etiqueta contento prazo de
dificuldade. "Com o que refrigeração, rótulos e em- validade, ingredientes utilizados

.

perdemos, estamos quebrados", balagensdescartáveis, obrigações e procedência. Quanto às carnes,
enfatiza. Apreocupação também que segundo ela, não foram o órgão obriga a refrigeração de
esrevepresente no olhar de Harry cumpridas mesmo com os zero a oito graus. Já o leite deve
Behling, acostumado a 'fazer seus constantes avisos. ser pasteurizado e embalado em

negócios na feira livre. Conforme . Para continuar a comerciali- garrafas descartáveis.

o
•

,

}ARAGUÁ DO SUL - Lançados
há cerca de um mês, os álbuns. de
figurinhas da Copa 2006 estão

movimentando aVida de crianças,
jovens e adultos. A busca pela
imagem dos jogadores chegou até

a fazer ressurgir brincadeiras
.

"b c "

antigas, como o alo e a troca

de figuras repetidas por pessoas se

conheceram apenas por causa da
brincadeira.

Os números de vendano Brasil
são expressivos: desde que a

empresa italiana Panini,
responsável pela idéia, começou a

distribuir os álbuns, já foram
comercializados mais de 3,5
milhões. Só de envelopes, que
contêm cinco figurinhas cada, a

companhia enviou ao país cerca

de 45 milhões.
De acordo com Luciano

Nicolodí, proprietário de uma
•

revistaria jaraguaense, sua banca
vende de dez a quinze álbuns e pelo
menos 500 envelopes por dia. A
procura é tanta que nas manhãs
de sábado, entre 10h e 11h, os

colecionadores podem se

encontrar no espaço para trocar
•

aquelas que sâo repetidas.
O admirador de futebol e de

coleções, Daniel Marques
Teixeira, 19 anos, ficou animado
quando soube na novidade. Ele

gasta cerca de R$ 10 por semana
com as figuras dos jogadores'das
seleções que vãomarcar presença

, ,

na Copa da Alemanha.
Para economizar, Daniel até

entrou em uma das 39
comunidades criadas sobre o

assunto no orkut, site de
relacionamento que integra
pessoas do mundo inteiro. No

próximo final de semana, o,
. colecionador deve se encontrar

com outro admirador da
brincadeira em [oinville,
exclusivamente para conseguir as
figurinhas que não encontrou até

agora .

Da mesma forma, o irmão

mais novo de Daniel também
aderiu à idéia. Felipe, de 12

anos, tern seu próprio álbum e

passa parte do tempo colando
as imagens nele. A paixão dos
dóis é tanta que ambos têm

,

ciúmes do produto. Daniel diz
que ninguém pode mexer nos

álbuns e figuras sem a sua

presença. (Kelly Erdmann)'

,
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-
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o CORREIO DO POVO

Uma aula de ecologia em meio
a belezas de encher os olhos

,

CORUPÁ-Quemnão gostaria
de ter aulas de educação
ambiental dentro de uma reserva

ecológica? Os alunos das escolas

municipais e estaduais de Corupá
estão tendo esse privilégio de

aprender sobre a preservação da
natureza, reciclagem e coleta
seletiva em plena área preservada

. da Rota das Cachoeiras.
A Rota das Cachoeiras é um

paraíso a 14 quilômetros do trevo
de Corupá, onde a floresta nativa

. .

se mistura ao canto dos pássaros
, ,

e aos pequenos arumais
-

característicos da fauna. E ali que
acontece o projeto "Relação do

• •

homem com o meio ambiente",
com o objetivo de incentivar e

efetivar a prática da educação
ambiental nas' escolas e
•• •

I

consciennzar crianças e

adolescentes sobre a relação entre
o homem e o meio ambiente.

De acordo com a

coordenadora de educação
ambiental da secretária de

Educação, Cultura e Esportes de
Corupá, SirleneMariaMorais, os
estudantes aprendem a ídentiíicar
as diferentes formas de
relacionamento do ser humano
com a natureza e a reconhecer as

conseqüências ambientais dos
processos interativos. "Eles se

.

conscientízam de que somos nós

que dependemos da natureza, e

não ela dagente. Não é anatureza
- que deve nos obedecer, mas nós

que devemos respeitá-la",
ressalta.

De acordo com Sirlene, o

.

Daniel Teixeira investe R$ 10 por semana na aquisição de figurinhas

Agora em novo

endereço, na rua

Sernardo Dornbush, }:�
432, BaIrro Baependi, """, i.
es:pec;jalizada na ,! ..

confecção de linha
.

,""., II . \
.. , ....

,

prata, fitness, como �" I' *�t�
'ca:lças, corsénos, caprís, i "�" .

,. \'�: lSi
bermudas, tops, '.� "��1 '? II

'

.Qualidade que valoriza jaCfuEilta,Itla16s para
.

.
wÓrÓ, .-.

o seu corpo! natação e hidroginástíca e agora também com
"

Rua Bernardo Dornbush,432. Baependl uma belíssíma cot-eçãQ de artigos em fio de modal e las,
Jaraguá do Sul- Fone: (47) 327$-3290 como blusas, boleros, casacos .

, ,

" .•.<"".�." .....
, •••.... "

................ _._ __ _ _ _ ' , ..•._._"";,',,,,,,"\'.,, I", ,;·.•. ,.¥ .•• , •••• , •••• , " " "., •• , ••" , ' ., " •• , •• , , , ,._, , .. , '

Fashion

•

PIERD RAGAZZI DE FREITAS

projeto começou no dia 19 de abril
e se estenderá até novembro, sendo
que os encontros acontecem em

uma quarta-feira, todos os meses.

No primeiro momento, os alunos
assistem à um vídeo e conversam

com um policial ambiental sobre a

preservação de florestas e a coleta
seletiva. Em seguida, visitam a

trilha das cachoeiras

acompanhados de um monitor e,

por fim, realizam uma atividade

pedagógica (escrita ou desenho)
sobre o que aprenderam.

O projeto "Relação do homem
com o meio ambiente" conta com

o apoio da Secretariade Educação,
Cultura e Esportes de Corupá,
Secretaria de Agricultura e Meio

Ambiente, Guarnição Especial de
Polícia Militar Ambiental de

J�inville e da Associação de

Preservação eEcoturismo Rota das
Cachoeiras, que administra a

Reserva Particular do Patrimônio
Natural Emilio Fiorentino

.

Battistela.As visitas sâo destinadas
aos alunos do pré-escolar, 3ª e 6ª
séries e 2° ano do Ensino Médio e,

•

para este ano, o cronograma de

visitação já está fechado.
No ano passado, mais de

1.300 alunos do município
visitaram a Reserva Particular do
Patrimônio Natural Emilio
Fiorentino Battistela e meta

,

deste ano é trazer ao local cerca
,

de 800 alunos da rede municipal
e estadual. No total são 1.262
hectares de áreapreservada e 14
cachoeiras para encher os olhos
dos visitantes. (Daiane Zanghelini)

,

.,

JII. ,

,
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� GLOBO - iSH

Sinhá Moça
. (Devido às constantes mudanças na edição

dos capitulos da novela "Sinhá Moça",
visando,a audiência, o resumo dos capitulos
desla semana poderá conter cenas que
foram divulgadas na semana passada mas

que não foram exibidas e que agora estão

previstas para irem ao ar na próximà
sémana)

Ana percebe que Ricardo nunca mais quis
vê·la e se arrepende de tê-lo tratado mal.
Fontes fica preocupado ao saber que Sinhá

Moça está hospedada em sua casa, pois
teme que o Barão não goste. Cãndida fala
para o Barão que ainda o ama. Augusto se

arrepende de ter enfrentado o Barão.
Cândida pede que o Barão perdoe Sinhá

Moça. Ricardo revela a Rodolfo que sabe

que ele é o Irmão do Quilombo. Cândida fica

I desconfiada que Dimas seja filho do Barão,
, mas Virgínia garante que não. O Barão vê

Sinhá Moça e Rodolfo passeando juntos e

nâo gosta. Justo tenta convencer os ex

escravos de Everaldo e Coutinho a

trabalharem para Ricardo. Fulgêncio conta

para Virginia que seu filho foi amamentado

por sua irmã e sobreviveu.

� GLOBO -19H

Cobras e Lagartos
Leticia se esquiva e diz que precisa
conversar com Duda. Nikki exige que
Estevão lhe dê o dinheiro no dia seguinte.
Leona diz a Estevão que terão que tomar
muito cuidado com Henriqueta. Leticia vê

que Bel está triste e tem certeza de que ela
ainda não esqueceu Duda. amar aluga um

quartinho num hotel para apresentar a
Silvana como sendo a casa de Pereira.
Leona 'percebe a nova amizade de amar e

Foguinho e fica desconfiada. Leticia diz a

Duda que Belo ama e que ele precisa salvá
la de Estevão. Duda pede um último beijo a

Leticia. Quando vai deixar Henriqueta em

casa, B�I vê os dois se juntos e fica atônita.
Omar oferece dinheiro a Milu caso ela
confirme que Leona tem um romance com

Estevão.

� GLOBO - 21H

Belíssima
Bia decide enfrentar André. Matildé liga para
Gigi. Bia diz a André que não sai da casa e

ele chama Dijulian. Giovana se surpreende
ao encontrar Cyro em sua casa e ele a .

convida para jantar. Narciso oferece uma

carona para Ials. Bia pega algo no cofre do

quarto. Dijulian tenta convencer Bia a sair,
mas ela permanece inflexível. Vitória e Júlia

fingem irritação ao se verem. Cemil adora
saber que ele e Mônica se separaram. Após
o jantar, Ornela faz uma visita a Bia. Depois
que Matilde sai do quarto, Ornela diz a Bia

que Júlia está desconfiada. Mônica sugere
que Andrê leve Aquilino para a sua casa.

Bento pergunta a Tosca se Fladson é seu

filho legíti�o. Bia recebe uma intimação
acusando-a de falso testemunho.

,

� SST - 181130

Rebelde
.

Mia fica muito decepcionada quando o

advogado diz que existe a possibilidade de

que Miguel seja responsável pelo próprio
.

seqüestro. Roberta parabeniza Pilar por ser
a ganhadora e aproveita para agradecer por
ela ter convencido seu pai a permitir que
fizesse a rifa. Leonardo pergunta a Lupita se

tem algu'ma chance com ela e diz que de
sua resposta depende se deixará ou não o

colégio. Lupita responde que sempre o verá
como um amigo e lhe deseja tudo de
melhor.

� REC()RLJ - 191,15

Prova de Amor
o tiro de Lapa acerta o vidro do carona.

Carro de Lapa sai cantando pneu atrás do
carro de Júlio. Lapa mira Diana, mas acerta
na lanterna do carro. Vitor fala com Beatriz
no telefone chorando. Eduarda observa.
Raquel e Janice estão na praia e conversam

sobre a vontade de Toni de fazer justiça com

as próprias mãos. Toni conversa com

Adelaide. Ela entrega uma carta para Toni e
fala que o bilhete informa que se ela for
morta, a culpa é de Felipe.

� RECC)RI) - 21 h
•

A Escrava Isaura
Tomásia diz a Isaura que Álvaro assumiu a

culpa pelo assassinato para poder salvá
lalsaura conta a seu pai que antes de
receber a comida envenenada Branca esteve
na prisão. Malvina, Aurora e Helena trocam
confidências. Geraldo sugere que Branca

fuja para longe, caso contrário será presa ..
'

CeL Sebastião tem pressa com o

casamento de Helena. Rosa avisa André que
o quilombo será atacado.Malvlna chama
Geraldo para sua alcova. Comandante
decide ir até o quilombo. Francisco é solto.

Diogo diz que Isaura está curada. Henrique
fica sabendo do ataque ao quilombo.

FIM DE SEMANA, 20/21 de maio de 2006 li B

A

��ADVERTENCIA
A situação de Adriane Galisteu no SBT está se

complicando. No começo do ano, a

apresentadora declarou que não queria
comandar o programa "Charme" no horário

vespertino. Porém, ela teve que acatar a
::;;,�:<::- '

, decisão de Silvio Santos. Para piorar, Adriane
já recebeu duas notificações da emissora por
se atrasar para as gravações do programa. A
primeira foi no ano passado, quando a

apresentadora tinha viajado para o Rio de
Janeiro para divulgar o filme "Coisas de
Mulher". Na volta, uma tempestade teria
atrasado seu vôo. Na segunda vez, Adriane
chegou atrasada à emissora devido ao

trânsito paulistano. Caso a loira receba uma

terceira advertência, o SBT pode pedir a
, rescisão unilateral de seu contrato.

��NAMORO ��LINDA
Demorou, demorou, mas Juliana Paes ainda comemora o fato de ter sido incluída na lista

ênfim os belos do Big
.

das mulheres mais lindas do

Brother Brasil,6.acabaram mundo. O seu fã número um é o

juntosdô lado oe fora da, namorado Carlos Eduardo

.... casa. Final feliz para Mariana Baptista, com quem a

Felício eJ)anieI:S�u'ilo;,que ..... , atriz divide o mesmo

reataramo'namoro:A _ �e��.h:v��� �: ummodelo pârecé ter deÍ)<ado
.

de lado a mágoa quando foi badalações, o
traída por SauUo eom

. ernpresano

Roberta no reâlitysbow da costuma apoiar
GloDo. E a reJaç�ofoi até /

Juliana e incentiva

/:formalizada. Na quarla"feira, sua carreira de
;
dia 17, ..SauUo reuniu seus artista.

,Rais e ds pais dB Mariana,
'

.. nurn a1rnôço, em s�ô Paulo,
......

pa�g ...óficiali?,artudG.

��JUSTIÇA
Rodrigo Veronese não
titubeou e entrou com uma' .

,

ação judicial contra o SST
por quebra contratual. O
ator foi convidado no

começo do ano para
,protagonizar a novela·
i'Cristal". Mas ROdrigo ficou
sabendo pela imprensa que
Dado Dolabella assumiria o

papel. "Entrei com a ação.
'''
..
''
..

' .

para ver meus direitos .:'

respeitados e defender a ..

classe artística. E para que
fatos como esse não
voltem a ocorrer", afirma

•

Rodrigo.

,.,,::�

•

•

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
'. CESAR JUNKES

Brincando no Bairro
Que acontece nesse sábado
dia 20 de maio no Bairro
Vila Lenzi, das 9h às 17 h,
mais uma edição do Projeto
"Brincando no Bairro",
promovido pela CDL, o
SESC, SENAC e a Prefeitura

Municipal. O evento será
realizado no Campo de
Futebol ao Lado do

Supermercado Lenzi, Rua
Pe. Alberto Romuald Jacobs,
sin. Se chover o evento
acontecerá no Ginásio da
Escola Albano Kanzler.

� inauguração da loja do Grupo Cassol
em Joinville terá a presença da Miss

Brasi12005, Carine Beduschi (foto), que
estréia a campanha de lançamento da

loja.

Informativo Paroquial
SÁBADO

"

,
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,._', .:0",
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Baile em comemoração ao Dia das Mães, promovido pela Rádio Jaraguá, reuniu uma multidão na parque de eventos19HOO - Matriz
17H30 - R. da Paz

19HOO - S.Luiz Gonzaga DIVULGAÇÁO

19hOO - Perp.Socorro Evento
Hoje as 14h30 o GAS (Grupo dos :)

Amigos Solidários) irá promover um
café - bingo para os 60 idosos que
residem no Lar das Flores, com
objetivo de promover uma

confraternização e interação com a

terceira idade. Os brindes para o

evento ficaram por conta de doações
e proporcionarão uma tarde muito
divertida.

Café Colonial
O Núcleo de Turismo
Rural da localidade de

Jacu-Açu promove
. neste sábado, dia 20 de

maio, a partir das 16
horas, no Salão da

Igreja Imaculada

Conceição (Igreja dos

Coelhos), a 9a edição
do Café Colonial e
Feira de Produtos
Artesanais. Mais

informações Elvira
nos fones - 3373 0247
ramal 215, com Mara -

33711467eInês-
9957 3374.

DOMINGO
,

07hOO - Matriz
09HOO - Matriz
19HOO - Matriz
08H30 - Molha

•

08H30 - S.Cristóvão

Igreja Evangélica
Luterana do Brasil

PARÓQUIA EBENÉZER BARRA /
ILHA DA FIGUEIRA / RIO DA LUZ

•

BARRA EBENEZER
DIA 20 Sábado - 17:00
DIA 21 Domingo - 8:30

Outras informações com o pastor
Jackson Luis Knies. Tel.: 33763625.

,

II PARABENSI
--1

Aniversariantes do dia

20/5
Sidnei Henn
Dalila L. M. de Carvalho
Cristiane Gadotti
Jean C. Gambin
Daiane C. Zimmermann

.- ---.-

Alido Uber
-===-=--=-=,�-��-_._.

Benno Schroeder

�T=ha"-Jy_=se�V�0"-lrp=a=ge=I_�___ __

Gherusa Milbratz
Pedrinho ,Picinini

._. - ... -

Evaldo de S. Carvalho
_. - -

Marina Plitze
---�------_. -

Aldo F. Martins
Inês G. Bana
Deocir S. B. Lopes
Walisson Vagt
loná S. Minate
Adriana R. Lise����=------

Maike A. Jung

21/5
Frank J. ·Knaesel
Adenor Franzner

I

Mauro Petry _

Adriana Hornburg .__

Rita de Cássia Seben .

------

Aldredo de J. Medeiros
-_.. _--

Marcelo G. S. Pinheiro
Enio V. Brandt
Matheus R. Herrmann
João A. de S. Pinheiro
Luana Baumann
Paulo H. Eggert
Alessandra S. De Souza
Frank J. Knaesel - I

Jefferson A. Nogueira
Viviane B. Dalinghaus
Gilmar Lemke
Luis A. G. Vaz
Olivio Vicente
Alida Franzner

•,

II HOROSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
Pilhas fracas, é? Logo você, que é tão decidido,
sentindo o coração relutante e indeciso ... Ligue
suas turbinas e direcione suas forças, tudo é

questão de administração de energia. Já que
seus ideais são coletivos (coletivo de dois
também vale); seria legal chamar seus
colaboradores. Alguns braços e abraços a mais

podem contribuir para o sucesso da missão.

,

Câncer 21/6 a 21/7
Um esforço sincero pode parecer piegas ... E o

que é que tem? Não dê bola pra essa gente que
fica analisando e criticando tudo e não entende
o seu barato. Se as pessoas acham que está
fora de moda expressar os sentimentos,
coitadas, elas não sabem o que fazem. Perdoe
as, canceriano, você é bom nisso. Siga a sua

própria onda .:

tlbra 23/9 a 22/10
Você, que tem seus cinco & outros sentidos tão
desenvolvidos, até já sabe qual é a.destes
slntornas que lhe pegaram de jeito, né? Claro

que você ouviu falar da linguagem do corpo,
librianos são peritos nesses assuntos. Por que,
quando se trata de interpretar os próprios sinais,
desconversa, sai pela porta dos fundos? Encare
os fatos, ouça sua intuição.

Capricórnio 22/2, a 21/1
Tinha outros planos? E uma lista enorme de
tarefas, naturalmente. Mas seus amigos e

amores estão chamando você com tanto
carinho e entusiasmo ... Jogue tudo pra cima,
assuntos do coração são prioridade. O que
adianta ficar aí se a cabeça está lá? Depois,
com a alma alimentada, você dá um jeito na

roupa suja, na pasta cheia de trabalho, no ...

Aquário 21/1 a 18/2
Existem pessoas que se animam com as

mesmas coisas que você, sim, frater aquariano.
Alguém em quem você nunca tinha prestado
atenção pode lhe parecer mais atraente de uma

hora pra outra. O astral do dia aumenta a

disposição para os afetos e convida a quebrar
velhos padrões. Ponha em ação aquela idéia que
você teve ontem à noite, olhando pro teto ...

Touro 21/4 a 20/5
Se alguns trechos da jornada estão parecendo
familiares, é sinal que você já está capacitado a

tomar atitudes mais rápidas e práticas. No
•

quesito pragmatismo você sempre se enquadra,
o problema é confiar no próprio instinto ... Um

pouco de ousadia é o ingrediente que falta. Se o

vento sopra a seu favor, por que não abrir as
velas para a emoção?

Leão 22/7 a 22/8
Emoções saindo por todos os lados, você mal

consegue disfarçar? Ah, sem essa, leãozinho.

Disfarçar pra quê?! Como pode ter certeza de

que não é correspondido se você nem deixou

pistas? Se ficar aí atirado no sofá, vai continuar
sozinho sem conhecer a graça ... Respire o

perfume do amor, abra seus frascos, inebrie-se
com a poção.

.

•

Escorpião 23/10 a 21/11
Preto no branco, oito ou oitenta. No meio disso,
os subtons ficam reduzidos a cinzas. Você não

precisa embarcar nessas ondas fechadas,
escorpiano. Vai dizer que não anda a fim de uns

. loops e manobras mais radicais? Tudo bem,
considere os fatores externos, mas priorize os

internos e bata tudo no liquidificador. Você
merece mais colorido ...

Sagitário 22/11 a 21/12
SJ,Jas teóricas pirações não devem travar as

oportunidades. Ponha em prática ao menos

algumas dessas idéias que andam fervilhando
em sua cachola, loucas pra saltar fora dela e

ganhar o mundo. Expansão é coisa de

sagitarianos: não só a mental, mas também a

emocional, territorial ... Atravessar pontes,
pular muros, que tal?

Peixes 19/2 a 19/3
Mais um abraço, mais um beijo, mais uma

onda ... Não vá embora agora; amigo peixe. Se
deixe ficar, correr livre na vazão do desejo e da

emoção. Sua liberdade de amar quer muito mais

que promessas e intenções. Se o sonho é bom,
abrace o sonhar. Se o coração tern razões que a

própria razão desconhece, quem vai querer
retrucar?

Gêmeos 21/5 a 20/6
A idéia parecia tão boa na sua origem ... O que
foi, Gêmeos, por que agora não é mais?! Não
recue diante dos limites da matéria, você pode
estar projetando dificuldades que não existem.
Há planos que, no desenrolar da execução, se
revelam ainda melhores que a proposta inicial.
Ainda mais com a participação daquela pessoa
interessantíssima ...

Virgem 23/8 a 22/9
Se apareceram sem avisar, qual o problema?
Não se exija tanto, afinal foram até aí só para
vê-lo. Sorria, virginiano querido! Você é a

.

. grande atração. Hein? É sim, não seja
modesto. Curta o momento e seu fluir, nada a

se preocupar. Mesmo quando você se diz
.

despreparado, sua despensa ainda tem mais
. uma caixinha de surpresas.

•

,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• MOACIR PEREIRA

Os equívocos do ,Sinte
O comando da greve dos professores da rede estadual de ensino,
sob orientação do Sinte, partiu para a ilegalidade e para o

enfrentamento na estratégia de tentar dobrar o governo e ver

atendidas suas reivindicações. E voltou a cometer equívocos que
podem manchar a imagem do movimento e promover racha
irremediável de conseqüências políticas.
A manutenção do Diretor da Secretaria da Educação, Professor
Júlio Wiggers, em cárcere privado, juntamente com todos os

servidores, abre um rombo nas relações entre a estrutura da pasta
e os lideres do movimento.
O governador interino Eduardo Pinho Moreira, que se encontrava

em São Paulo fazendo uma cirurgia visual, está sem alternativa.
Ou aplica a lei para restabelecer a ordem e sua autoridade, ou

demonstrará fraqueza e sofrerá o desgaste político.
, Os dirigentes do Sinte vêm acumulando equívocos há mais de
, \

uma semana. Não conseguem impor suas condições nas

negociações e partem para a ignorância: fecham a ponte,
bloqueiam a SC-401, invadem o prédio oficial em Mafra,
interrompem a BR-1 01 e agora cercam a Secretaria da Educação.
Ora, o diretor Júlio Wiggers, fundador e ex-presidente da Alisc,
antecessora do Sinte, tem uma história que merecia mais respeito.

: : Assim, também a professora Elizabete Anderle, que tem uma

biografia inatacável, demonstra boa vontade e tem tratado os

grevistas com-educação e diplomacia.
Antes, os grevistas perderam a razão. Agora, até a cabeça.

,
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Aproximação Unidade
•

Senador Marco Maciel

garantiu em Florianópolis
que o PFL vai seguir

,

unido em torno do
candidato a vice José

Jorge, apesar do,
resultado apertado na

•

disputa com José

Agripino. E previu forte

reação de Geraldo
Alckmin nas pesquisas

,

após a Copa do Mundo.
"A campanha ainda não

começou" .

Desconto
Irritado com o cerco dos

•

protessores grevistas ao prédio
da Secretaria da Educação, o

governador interino Eduardo
Pinho Moreira determinou de
São Paulo, onde se recupera de
cirurgia, a ordem à Secretaria
da Fazenda: o desconto dos
dias parados de todos os

grevistas.

Criminalidade
O ex-vice-presidente da

República veio a"Santa
.

Catarina para falar em

evento do Instituto
Tancredo Neves. Falou

pelo telefone com o

governador Cláudio
Lernbro sobre o

•

terrorismo em São Paulo.
Disse que o problema é
nacional e que depende
de ação conjunta dos três

poderes.

•

Agressões
,

Servidores da Secretaria da

Educação declararam-se
horrorizados com a retórica
radical dos grevistas do Sinte.

Dispararam palavrões contra a

secretária Elizabete Anderle.
Pelo sistema de som,

apelaram: "Será que o espírito
do falecido está perturbando a

viúva?"

-,

Trem
Vereadores de oposição
estão acusando o prefeito
Dário Berger de criar
novo trem da alegria.
Nomeou 29 novos fiscais
do meio ambiente, 41
fiscais de vigilância
sanitária, 4 fiscais de

transportes e seis
fiscais de serviços,

públicos. As portarias,
'

publicadas no Diário
Oficial (28/4), são
considerados ilegais.

Sigilo'
Em novo despacho na ação
popular que tornou

indisponíveis os bens de

Esperidião Amin e Antõnio
Carlos Vieira, o juiz Domingos
Paludo nega que em sua

decisão tenha determinado a

quebra do sigilo bancário e

fiscal dos demandados. Afirma

que seria "providência
desnecessária" .

O Altar
,

Encontro
Senadora Ideli Salvati(PT)
recebeu uma visita singular
ontem em seu gabinete de

Florianópolis: o ex-deputado
federal Hugo Biehl, do Pp, que
disputou caceíra no Senado em

2002. Motivo da reunião: a

crise da agricultura em Santa
Catarina. Ideli recebeu um

estudo de Biehl sobre o

delicado tema.

A Igreja Católica montou
um cenário bonito e

gigantesco no Estádio
Orlando Scarpelli para a

abertura do 15°.

Congresso Eucarístico
Nacional. Tem 600 mz,
altura de 13 metros. O
cenário traz o símbolo do
evento religioso e

imagens da Ponte
Hercílio Luz e da Sagrada
Família.

•

, ,

POLITICAS PUBLICAS: AFRO-DESCENDENTES

O CORREIO DO POV�

• •

• •

problemas sociais mais graves
enfrentados por esses povos. No
setor do ensino, ameta é implantar
uma educação diferenciada com

escolas específicas e de acordo com
cada um dos quilombolas, informa
a coordenadora do Núcleo de

Educação Afro-Descendente
daSecretaría,MariaBeneditaPrim.

Abriram o Seminário o diretor

geral Júlio Wiggers e o diretor de

Educação Básica da Secretaria,
Juares Thiesen; a coordenadora do
MNU, Vanda Gomes Pinedo; o
presidente da Comissão de

Educação da Câmara de Ve

readores, Márcio de Souza, e o

éoordenador do Centro de Apoio
Operacional àCidadania, ligado ao
Ministério Público,MarceloTadeu
Cunha: "Do ponto de vista

produtivo, geração de emprego e

renda, as comunidades encon

tram-se nas mesmas condições",
ressalta a coordenadora doMNU.
"Lutam por políticas públicas que

garanta uma educação quilombola
capaz de valorizar a história produ
tiva dos ancestrais, fundamentada
na construção do conhecimento

, técnico e político e promovendo o

desenvolvimento sustentável".
Das mais de 200 comunidades

� Objetivo é elaborar
uma proposta de .

educação que resgate os

valores dos ancestraais
FWRIANóPOUS - Dirigentes da

Secretaria de Estado da Educação,
Ciência e Tecnologia e do Movi
mentoNegroUnificado (MNU) de

. Santa Catarina debateram ontem

com representantes de instituições
públicas e não governamentais a

primeira proposta de políticas
públicas para as comunidades

quilombolas. O debate aconteceu

durante o Seminário Estadual de

EducaçãoQuilombola, realizadono
auditório da Secretaria, ein

Florianópolis, e teve como objetivo
elaborar uma proposta conjunta de
educação fundamentada nos

princípios e valores dos ancestrais

e remanescentes de Quilombos.
, A partir desse evento, as

. Gerências Regionais de Educação,
Ciência e Tecnologia, em parceria
com as prefeituras municipais
onde existem quilombolas
(pequenas comunidades
remanescentes dos quilombos) vão
promover ações para solucionar os

Estilista brasileiro entre os maiores
nomes da moda no século XX

•

O brasileiro Jum 'Nakao entrou para a galeria dos estilistas
mais importantes do século por sua coleção "A costura do
invisível", apresentada em junho de 2004 na semana de Moda
de São Paulo - São Paulo Fashion Week.
Duas das roupas de papel que fizeram parte do desfile estarão

•

em exposição no Museu de Moda de Paris na amostra

Showtime, que aborda os elementos que compõe os desfiles
de moda, como o tempo, o espaço, som, imagem, a

• • •

maqulagem e os acessarias .

A exposição também reúne peças criadas por renomados
nomes da costura que marcaram e influenciaram

comportamentos e posturas na história da moda, como Paul

Poiret, Chanel, Dior, Gaultier, John Galliano, Alexander

McQueen, etc. Jum Nakao é o único representante da América
Latina nesta exposição.
A coleção "A costura do invisível" foi uma das coleções que
sacudiram a semana de Moda de São Paulo em 2004. Trazendo'

para a passarela modelos trajadas em obras de papel, com
perucas que imitavam o boneco playmobi, Jum Nakaol
desenvolveu uma coleção simples, mas ao mesmo tempo
muito rica-em seu conteúdo e detalhes, todas as peças de

papel foram confeccionadas artesanalrnente.

Design Fórum. Cozinhas 2006
A série de eventos Design Fórum aborda, no dia 8 de junho, o
mercado de cozinhas, com o tema "planejar para vender bem".
Diversas palestras ao longo do dia, trazem profissionais e

pesquisadores deste ramo para tratarem de assuntos como

tendências de cores e de padrões, soluções para cada perfil
de consumidor, etc. Acontece no Senac Consolação em São
Paulo.

,

I

Por: Daiana Riechel- aluna do curso de Moda da Unerj

quilombolas catarinenses, apenas
três já estão cernficadas, isto é, as

terras são reconhecidas segundo o
que determina a Constituição de
1988 e o Decreto 4887, de 2003.
São as comunidades de SãoRoque,
de PraiaGrande, com cerca de 130

famílias; a da Invernada dos

Negros, de Campos Novos, com

mil famílias;· e Valongos, do
município de Porto Belo. Mais do�
quilombolas estão em processode
reconhecimento. De acordo CIjI11
a coordenadora do MNU, grande
parte dapopulação é analfabeta,�o
muitos os jovens que nlo
conseguiram concluir a

escolaridade.

�

EDUCAÇAO QUILOMBOLA
O Projeto de Educação Quilombola propõe as seguintes ações: realização De
seminários para professores do ensino fundamental e da educação de jove�1
adultos, do campo, educação profissional e educação infantil que atuam em
escolas quilombolas; criação de um núcleo de educação de jovens e adullo�;
capacitação de educadores negros como agentes multiplicadores; criação De
um programa de bolsas de estudo nos níveis médio, técnico, de graduaçãoe
de pós-graduação para quilombolas; realização de pesquisa nas comunidaDe,
quilombolas para o resgatar as memórias orais; criação nas redes municipalDI
educação de grupos de quilombola para professores da educação infantil e

ensino fundamental; reforma e ampliação da infra-estrutura nas escolas das
comunidades quilombolas.
Sopre uma educação diferenciada para os quilombolas, o representante da
Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Garopaba, onde estão
localizados as comunidades quilombolas do Morro do Fortunato e da Aldeia
Campo O'Uma, declara que o mais urgente no momento é a construção de
um centro cultural. Pelo menos para a população do Morro do Fortunato, �UI
lutou por anos a fio pelo direito de freqüentar a escola regular. "Há 20 anos

existia uma corda que separava brancos e negros e hoje ambos convivem em

harmonia", ressalta.Segundo lembra o diretor geral da Secretaria da Educa1io,
no momento em que os escravos foram libertados não foi reconhecida a sua

ancestralidade. "A educação é um grande passo, mas por si mesma não
resolve toda a situação em que vivem os povos quilombolas, são necessás

amplas discussões antropológica, cultural e de ordem prática que garanta
políticas a começar pela infra-estrutura", afirma.

•

Mostra e Oficina de produção de
curtas estimulam gosto pelo cinema

FWRlANÓPOLIS (CNR/ADI)
.

.: Formar público para o cinema e

.

levar para o interior o que
tradicionalmente ficava limitado

apenas àCapital do Estado. Esta é a
meta da Mostra de Vídeos Cata

rinenses, promovida pelo Sese

(Serviço Social do Comércio), que
entre os meses de maio e junho vai
passar por oito municípios, JUI1tO
com aMostra também é realizada a

oficina "Introdução ao Audio
visual & O Exercício do Olhar",
oportunidade para participar
ativamente da escolha do terna à

produção de um audiovisual, que
encerra a apresentação dos vídeos

, , .

no murucipto.
O número de participantes nas

oficinas é limitado a 12 pessoas. Em

quatro dias, elas produzem um

curta-metragern, elaborando
estória, o roteiro, fazendo a capta�
das imagens, escolhendo as trill� •

e sendo as personagens da obro .:

"Nosso objetivo não é a produç� .

de filmes", destacaValdemir Klanv '

, coordenador do Programa di
Cultura do Sese. "Nós queremeí
formar para o cinema, aumentae

. assim o público interessado ni

sétima arte". De acordo con

Klamt, em Laguna, o filme de I:
minutos produzido somente iXl
crianças surpreendeu. "E eles j' .

estão empolgados para fazer

segundo", comenta. Não exist'
'

limite de público para assisti!'
Mostra, que fica quatro dias e

.

cada cidade. Neste período sa

exibidos 30 vídeos, cerca de �
minutos de exposição díaríanem

GERAI:

Diretora elo
Diretoria'

Jaraguá do Sul, 15 ele maio ele •

Ministro Tarso Genro tentou
falar ontem com o governador
licenciado Luiz Henrique para
conversar sobre aproximação
do PT com o PMDB no projeto
de reeleição de Lula. Teve
sucesso na Bahia, Jazendo

,

:
J

uma aliança com o PMDB e
I "

: tenta outras coligações nos

Estados.

COllscll-io' Deliberativo;

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 20/21 de maio de 2006 I 38I O CORREIO DO POVO
•

REVOLTA: CRISE NO CAMPO
, Dois juízes e

promotor eram
alvos do PCC

..
•

•

•

SOROCÃBA - Integrantes
da facção criminosa Primeiro

•

Comandei da Capital (PCC)
teriam tramado a morte de
dois juízes e um promotor
criminal de Sorocaba, a 92 km
de São Paulo. O ataque ao

Fórum estava previsto para a

última terça-feira, às 18 horas,
segundo conversas entre

quatro supostos integrantes da
facção, interceptadas pela
Polícia Civil. Parte dos
funcionários foi liberada duas
horas antes de terminar o

expediente. A polícia cercou

o Fórum, mas nada aconteceu.
O Tribunal de Justiça do
Estado foi informado das

ameaças. Os juízes e o

promotor estão com escoltas
da Polícia Militar.

,

• •

AGÊNCIA ESTADO
data prometida pelo governo

para anunciar as novas medidas.
/

E quando decidirão pelo fim ou

intensificação dos protestos. Os

produtores começaram o dia de
ontem com um bloqueio parcial
na BR-060 que corta o

perímetro urbano do

. município de Rio Verde. Além
de distribuírem panfletos,
explicando as motivações do
chamado "afunilamento", eles

bloquearam somente a

passagem de caminhões car

regados CaIU grãos ou insumos

agrícolas. "O) produtores estão
fazendo o seguinte: eles abrem
e fecham as estradas, entregam
UIU panfleto, o manifesto com

as reivindicações do campo, e

As forças de segurança da
cidade decidiram manter o

alerta por tempo inde ter
minado. Ruas continuam

bloqueadas por viaturas

. policiais nas imediações do

prédio do Judiciário e das
unidades policiais. De acordo
com o delegado seccional
AndréMoron, um sargento da
Polícia Militar e três policiais
civis - dois investigadores e

um delegado - também
deveriam ser mortos.'

reuniram no Fórum.

liberam todo mundo",
explicou Artur Toledo, assessor
té cn ico da Federação de

Agricultura do Estado de Goiás

(Faeg). "Não há incidentes
nem confrontos, só pan

fletagem", acrescentou.

A Polícia Rodoviária Federal

(PRF) intensificou, ontem, a

fiscalização sobre as rodovias

federais, visando impedir os

bloqueios: "Não queremos que
os produtores rurais bloqueiem
as rodovias", explicou o

inspetor Newton Morais. "Há
um acordo, que deverá ser

respeitado, no qual o tráfego
poderá se tornar lento porém a
estrada não fica bloqueada",
disse o inspetor.

� Os protestos atingem rodovias federais e

¢staduais nas regiões sul e sudeste, as principais
regiões produtoras daquele' Estado

GOIÂNIA - Grupos de

produtores rurais, aliados a

comerciantes e a profissionais
da área de serviço, mantêm os

protestos nas principais
,

rodovias federais e estaduais das

regiões Sul e Sudoeste de Goiás,
as principais produtoras de

grãos do Estado. "Os produtores
estão afundados em dívidas até

o pescoço", afirmou Rodrigo
Marins, produtor de milho 110

município de Mineiros. "Só
abandonamos os bloqueios das
estradas quando o governo de
Brasília anunciar as medidas que
resolvam os nossos problemas",
disse. "Caso contrário, e é por
isso que só acreditamos vendo,

-

, - ,)

vamos manter a pressao.
Há expectativa dos manifes

tantes, em 28 das 42 cidades
onde há protestos, é a de avaliar
o movimento na quinta-feira,

•

Agricultores' ampliam bloqueio a bancos em São Paulo
•

menos até dia 25, data em que o

governo prometeu divulgar
novas medidas para a agricultura.

Ontem, o Bradesco conseguiu
da Justiça Estadualliminar para

I abrir sua agência de Birigui. A

agência foi aberta, mas os outros

bancos continuaram fechados.

Lojas do Comércio do Centro de

Birigüi fecharam as portas por
meia hora na manhã de hoje em

apoio aos agricultores.

ARAÇATUBA - Agricultores
do interior de São Paulo

ampliaram ontem, o bloqueio da
entrada de agências bancárias na
região Noroeste do Estado.

Agora, além de Birigui, Coroados

e Guararapes, eles interditaram
também agências bancárias em

Glicério, cidade vizinha. A

interdição das agências entrou no
segundo dia e continuará,
segundo os produtores, pelo

•

:i illdú.sttla ClCltttriftéot,ê gera mil.a�$
de reais e o que c tor II¢! especi¢!) são
as pesseas. Profissionais quet (lOrn seu
suor, paixão e tolento, trabatham paro
levar o nome de Sante Cotorina paro
o mundo inteiro. Por isso, ao mesmo

•

lempo em que se fortalece com

tecnologia de ponta, ela avança no

desenvolvimento humano. Isso porque
a mesma indústria que movimenta

máquinas tombem movimenta a vioa
oe ml'hões de pe$soas.

• BREVES

.... Cocaína·
A Polícia Federal prendeu, no

Rio, a holandesa Isabelle Van
Der Post, que levava na

bagagem 4,6 quilos de
cocaína. Ela foi detida no final
da tarde, no Aeroporto
Internacional do Rio de

Janeiro, onde tentava
embarcar no vôo TAP 0182. A

droga estava em uma mala.
A droga foi descoberta
quando a mala passou pelo
aparelho de raio X, durante
verificação de rotina. Isabelle

pretendia desembarcar na

cidade de Dublin, na Irlanda.

.... Tiros
Dois homens em uma moto
atiraram 11 vezes contra o

prédio da Guarda Municipal
de São Roque, a 45 km de
São Paulo, na madrugada de

•

ontem. As balas perfuraram a

fachada do prédio. Dois tiros
atravessaram os vidros e

atingiram as paredes da sala
do plantão, onde estavam três
guardas municipais. Ninguém
ficou ferido. Os guardas
saíram em perseguição, mas

não conseguiram alcançar os
atiradores. O quartel fica no

prédio da antiga estação da
estrada de ferro e o esquema
de segurança externa tinha
sido suspenso no dia anterior.
Os bandidos usaram pistolas,
calibre 380, uma das armas

mais usadas pelas integrantes
da facção criminosa Primeiro
Comando da Capital (peC).
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NA VENEZUELA

... Aviação 1
A Venezuela está disposta a

vender seus 21 jatos F-16 de

fabricação norte-americana a

"quem quer que seja", declarou
ontem o vice-presidente José
Vicente Rangel. Ele alegou que
os Estados Unidos violaram um

contrato firmado com o país ao

se recusar a vender peças de

reposição dos aviões.
Perguntado se a Venezuela
estaria disposta a vender os
aviões de combate ao Irã,
Rangel respondeu: "(Vamos
vender) a quem quer que seja. O

que os Estados Unidos não têm
o direito de fazer é suspender o
suprimento de peças depois de
firmado um contrato.".

NOS EUA

... Aviação 2
o Departamento de Estado
americano disse no início da
semana que a Venezuela tem a

obrigação contratual de obter a

aprovação de Washington para
qualquer venda dos F-16s - alqo
muito difícil de ser conseguido,
segundo funcionários do

•

governo amencano.

A polêmica teve início com

decisão de Washington de impor
um embargo de venda de armas

ao governo do presidente Hugo
Chávez, que, segundo a Casa
Branca, não tem cooperado
plenamente na guerra contra o

terrorismo. Para Chávez, a

alegação é ridícula. De acordo
com o presidente venezuelano,
os Estados Unidos tentam
desarmar seu governo com o

objetivo de depô-lo.
•

NOS EUA

... Tortura
Os EUA rejeitaram ontem o

relatório da Comissão das

Nações Unidas contra a Tortura

que pede o fechamento de seus

centros de detenção - incluindo
o da Base Naval de
Guantánamo - e a proibição de

algumas de suas técnicas de
interrogatório que podem
resultar em "tratamento
desumano". "O relatório é

decepcionante porque parece
que a comissão não levou em

conta ou não leu grande parte do
material que enviamos a ela",
disse o assessor jurídico do
Departamento de Estado, John
Bellinger. No relatório, divulgado
oficialmente ontem, a comissão
ressaltou suas preocupações
com algumas técnicas "que
resultaram na morte de alguns
interrogados" e questionou
"regras confusas" sobre a

legalidade de alguns métodos
usados pelas forças
americanas. Entre essas

técnicas estão o quase
afogamento de suspeitos, o uso

de algemas muito apertadas e o

de cães para causar pânico nos

interrogados.

,

Floricultura com

clientela
fidelizada.
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LEI CANÔNICA: ABUSO SEXUAL
I

•

•

• • •

AGÊNCIA ESTADO mais proeminente personalidade
da Igreja Católica a ser

disciplinado pelo Vaticano
devido a suposto envolvimento
em abuso sexual de crianças.
Também, trata-se da primeira
grande penalização por tal abuso
aprovada por Bento desde que se

tornou papa no ano passado, e

mostra que ele não teme perseguir
prelados que desfrutavam de
favores especiais do papa João
Paulo Segundo.

Desde 1998, a Congregação
para a Doutrina da Fé, que Bento
chefiava antes de ser eleito papa,
vem investigando denuncias
feitas por antigos seminaristas de
que Maciel havia abusado
sexualmente deles. Inicialmente,
nove ex-seminaristas alegaram
que Maciel abusou deles quando
eram crianças ou adolescentes ern

. seminários na Espanha e Itália
nas décadas de 1940 a 1960.
Posteriormente outras supostas

afirmaram num comunicado que
Maciel, apesar de continuar se

declarando inocente, aceitou a

decisão do Vaticano "com fé,
completa serenidade e com a

consciência tranqüila". Segundo
a ordem, o prelado, cujo paradeiro
é desconhecido, considerou a

decisão do Vaticano "uma 110va

.

cruz que Deus, o Pai da

Misericórdia, o permitiu que sofra
e fará com que obtenha muitas

graças para a Legião de Cristo".
Saul Barrales, de 74 anos, um

dos primeiros 110ve acusadores,
elogiou a decisão do Vaticano.

"Congratulo o Vaticano pelo
papa finalmente ter feito algo",
disse ele na Cidade do México.
"O papa João Paulo Segundo o

apoiava mas acho que ele foi

enganado ou não estava

totalmente informado da
verdade. Mas o atual papa está

fazendo a coisa 'certa ... Ele

(Maciel) causou muitos danos a

muitas pessoas". Barrales disse ter
conhecido Maciel em 1946,
quando tinha 13 anos, e viajou
COtll o reverendo de barco para a

... Papa Bento XVI.
determina castigo
para lider religioso
suspeito de abuso

CIDADE DO VATICANO - O

papa Bento XVI pediu ao

fundador da ordem conservadora

Legionários de Cristo para não

mais celebrar missas públicas e

viver uma vida de "oração e

penitência" depois de uma

investigação promovida pelo
Vaticano sobre alegações de que .

o reverendo Marcial aciel, de
,-

86 anos, abusou sexua f:lente de
seminaristas décadas atrás. Em

,

seu anúncio de ontem, o

Vaticano não informou qual foi o
resultado da investigação. Mas
especialistas em leis canônicas
acreditam que o Vaticano só

imporia penalidades tão severas

caso tenha comprovado algumas
das denúncias.

O caso é notável porque o

reverendo Maciel tornou-se a

, .

vittmas apareceram.
Maciel e os Legionários negavam
categoricamente as alegações.
Ontem, os Legionários

•

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

,

•

•
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Membro do Hamas é preso ao tentar
entrar em Gaza com 639.000 euros C�

di!

•

Espanha junto com outros 30

garotosmexicanos. Ele trabalhou
mais tarde para o prelado em

,

Roma.
Os Legionários de Cristo,

fundados porMaciel em 1941 na
Cidade do México, é uma das
ordens religiosas de maior

crescimento na Igreja Católica,
contando commais de 600 padres
e 2.500 seminaristas em 20 países
das Américas do Norte e do Sul

Europa e Austrália. O João Paulo
II a tinha em consideração
especial por suas posições
conservadoras, lealdade aos

ensinamentos da Igreja e por seu

sucesso no recrutamento.

No comunicado, o Vaticano

expressa sua gratidão ao trabalho
dos Legionários "apesar de seu

fundador".O Vaticano já havia

investigado Maciel na década de
1959 por acusação de consumo e

tráfico de drogas e mau uso de
fundos da Igreja. Ele foi então

suspenso de suas obrigações como
líder da ordem e depois retomou
suas atividades ao ser inocentado
das acusações.

CIDADE DE GAZA - Um

importante membro do grupo
islâmico Hamas foi detido
ontem por forças palestinas de

segurança no momento em que
tentava ingressar na Faixa de
Gaza corn quantia equivalente a "

R$ 1,8milhão em cédulas de 500
euros.O dinheiro - num total de
639.000 euros - estava escondido
ern uma bolsa branca levada por
Abu Zuhri, um porta-voz do
Hamas, sob sua camisa. A

quantia foi confiscada pelas
forças de segurança.

Trata-se da
• •

prrmeira
tentativa conhecida de con

trabando de moeda ern grande
quantidade para dentro dos
territórios palestinos desde o

início das sanções econômicas

impostas pelos- países ocidentais
à Autoridade Nacional Pa
lestina (ANP), atualmente
liderada pelo Hamas.

O presidente da ANp,
Mahmoud Abbas, ordenou uma

irtvestigação do irtcidente. Abbas
.

lidera a Farah, facção rival do
Hamas. A decisão do presidente
deve acentuar airtdamais a tensão
entre as duas facções. Na manhã
de ontem, policiais leais à Fatah e

membros de uma nova força de

segurança criada pelo Hamas
trocaram tiros.

O Hamas exige que as forças
de segurança responsáveis pela
apreensão, leais a Abbas,
devolvam o dinheiro, que foi
coletado entre doadores·

•

f
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O CORREIO DO POVO j

Decisão põe j
• •

em nsco a paz
na Colômbia

•

BOGOTÁ - A Corte Corsi
tucional (CC) da Colômbia
eliminou importantes benefi.
cios a mais de 30.000 para
militares que se desmobílía
ram nos últimos três anos e

desencadeou uma crise no

processo de paz com esses

grupos ilegais. "Esta sentençaé
um golpe mortal para a paz no

país", advertiu ontem o €x·

chefe paramilitar Ernesto Báel,
um dos que negociaram como

governo a desarticulação."A
decisão da corte quebra a

essência da lei de Justiça e Paz", .

declarou à Associated Presl S
o dirigente das Autodefesas I

Unidas da Colômbia (AUC),
a confederação desses grupos

ilegais que assinou a paz com
e

o presidente Alvaro Uriot a

em 2003.
O vice-presidente coloa l

biano, Francisco Santos,
afirmou a jornalistas que lia
decisões da corte devem Stl

respeitadas .. (mas) temos gUt
buscar uma saída", sem precisai
qual. O processo de paz permitiu C

desativar a maior parte dessts q

grupos de ultra direita, que ate a

abril entregaram cerca de 17.!'JJ di
armas ao governo.Uribe vem tr.

destacando a importância destt

processo pacificador, embn
8venha recendo duras críticas,

particulares e seria aplicado e

programas para a populaçí
carente da Faixa de Gaza. AOI

Zuhri, o porta-voz do Hamas co 8
quem estava o dirtheiro, recorrei
a esse método porque todas I �
ou tras formas de arrecadação �
dirtheiro estão bloqueadas, dis.� e
GhaziHamas, um alto funcionári
do grupo islâmico vencedor da< C
mais recentes eleições nO'

territórios palestinos. an

A suspensão da ajuda exteni pr
de centenas demilhões de dólar6
dos países ocidentais à ANf
agravada pelo fim do repasse
mais de US$ SO milhé
recolhidos por Israel nas adu

palestirtas, praticamente esvazi

os cofres da entidade, irnpedird
a até mesmo de pagar os salári
de seus cerca de 165 O�
funcionários. Nas últinla
semanas, diversos países árabes

muçulmanos tentaram envi

doações milionárias ao Hama:
mas os bancos árabes nil

repassaram odirtheiro àANP rc�
temor de represálias dos Esta
Unidos.

Os doadores ocidenti
exigem que o, Hamas, um gru�
islâmico qualificado coni'

"terrorista" por EUA e Unii
Européia (UE), reconheça Israel
renuncie à violência.

Em vista da falta da pinhe
o Hamas lançou campanhe,

arrecadação em lnesquita:
pedindo aos fiéis que faça
doações aos cofres públicos.
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