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Casan e'Schroeder estão mais

perto da renovação de contrato

,. Oprefeito de Schroeder Felipe Voigt (PP) sinalizou ontem que o

. município deve renovar o contrato com a Casan (Companhia
,

"

de Águas e Saneamento de Santa Catarina), que termina em

setembro, é aderir à proposta de gestão compartilhada. Na
próxima terça-feira, técnicos da companhia estarão no

município para apresentar projeto de investimentos e explicar
como funciona o novo sistema de gestão. Segundo Voigt,
somente com a renovação é que poderão ser liberados recursos

) ordem de R$ 1,3 milhão pelo governo federal, diante da
necessidade de contrapartida da Casan de aproximadamente
R$ 700 mil. Mas para renovar o contrato, Voigt ressalta a

.

necessidade de investimentos pela companhia em curto prazo,
diante dos problemas de falta de água enfrentados durante todo
o ano, e intensificados no verão. O município estuda, ainda,
outras duas propostas: municipalizar o serviço ou aderir ao

Consórcio de Saneamento Básico do Vale. do Itapocu,
,

conhecido Consórcio das Aguas.

-
,-

'81 BOA AÇAO

Campan'ha do Agasalho aquece
Inverno das famílias carentes

�B I PT NA BERLINQA

Ex-tesoureiro nega doações
I de bingos e irrita oposição
Em depoimento à CPI dos Bingos, Delúbio Soares disse
desconhecer qualquer doação de casas de bingo para a campanha
de 2002 do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. O ex

tesoureiro não assinou o termo de compromisso com a verdade nas

respostas dadas para a CPI.Ele também negou ter conhecimento
sobre a prática de caixa dois na campanha e acabou deixando' a
oposição irritada.

\

7 I ESPORTE
LIGA FUTSAL

Malwee enfrenta o John Deere
em casa com cinco .desíaíqnes

•

A equipe jaraguaense enfrenta hoje às' 20h15 no Ginásio do
Sesi o único time que ainda está invicto na Liga Nacional.
Sem Xande, Jonas, Márcio, Falcão e Antônio, a Malwee
busca a recuperação no campeonato com uma ordem clara:
acertar o pé contra o John Deere. O técnico Fernando Ferreti
admitiu estar preocupado com as finalizações, mas disse que

,

os desfalques não podem servir de desculpas para as derrotas.
Cacá Pavanello acredita que a raça, e a vontade podem fazer a

diferença contra os gaúchos hoje.
,

DURATE A COPA

João Marcatto passa por reformas

para atender Estatuto do Torcedor

,

5 I PARA ENTENDER: O CORREIO DO POVO EXPLICA PROJETO COM SERlE DE REPORTAGENS
• • •

,
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•

A partir de junho começa 'a ser colocado em prática o

novo sistema viário em Jaraguá do Sul. Em uma série de

reportagens, O Correio do Povo vai mostrar quais são as

prirrcipais mudanças previstas no projeto. Um dos
idealizadores, o vereador Afonso Piazera Neto, diz que

apesar das críticas, as mudanças foram estudadas
exaustivamente e devem agilizar o trânsito. Entre as

princip� alterações estão a inversão de mão de duas das
mais importantes e movimentadas vias centrais de Jaraguá
do Sul, Reinaldo Rau eMarechal Deodoro da Fonseca.

,

CESAR JUNKES

.

A Rua Henrique Fischer Piazera, que liga com a Marechal Deodoro, será uma das vias centrais com o fluxo invertido pelo novo sistema viário

2B I OPORTUNIDADE: INSCRiÇÕES VÃO ATÉ O DIA 16 DE JUNHO

ProUni abre 42 vagas para bolsa integral no Vale do Itapocu
,

O Programa Universidade para Todos está oferecendo 47.059
vagas em 834 instituições do país para o vestibular de inverno. As

inscrições vão até o dia 16 de junho. Na região do Vale do Itapocu,
o programa oferece 42 bolsas integrais. Na Fatej são 11, na

Faculdade de Tecnologia Senai de Jaraguá do Sul sãomais 15 e em
,

Guaramirim, a Fameg disponibiliza 16 bolsas integrais. A seleção
•

desse semestre �ai seguir o mesmo sistema do início do ano. O
,

.

aluno se inscreve na área que quer cursar n.o site

http://www.mec.gov.br/prouni/ecolocaumalistadecin.co
instituições, por ordem de preferência. Aqueles que tiveram as

melhores notas no Enem (Exame Nacional de Ensino Médio) de
2005 são selecionados.
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Dia nublado com alguns
períodos de melhoria
e chuva a qualquer
hora do dia
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• EDITORIAL
,

,

Se ninguém quer, eu vou, A
frase é do senador gaúcho Pedro

Simon, um dos peemedebistas
radicais na defesa de candidatura

própria do partido à Presidência

: da República, depois da
anunciada desistência do ex

: presidente Itamar Franco, que
, lhe hipotecou solidariedade na

empreitada a exemplo do ex

governador
'

Anthony
Garotinho. O senador qualificou
como quase um crime deixar o
PMDB de fora das eleições
presidenciais. Mas o próprio

PSDB. Ao defender a

candidatura própria, Simon fez
uma referência aos incidentes
violentos promovidos pelo PCC
nos últimos dias em São Paulo.
Entende que existe uma máfia

organizada como nos Estados
Unidos e na Itália, pela
continuidade da ação e

quantidade de gente envolvida
e que o partido precisa ter um

candidato para colocar em

prática a operação mãos limpas.
Simon afirmou que vai tentar

convencer o partido a não adiar

.. O senador qualificou como quase
um crime deixar o PMDB de fora das

eleições presidenciais

Simon já adiantou que acha
muito difícil o PMDB manter

candidatura própria e apontou
os caciques do partido,
senadores José Sarney e Renan

Calheiros, ambos atrelados do

governo do presidente Lula,
como responsáveis pela falta de
candidato. Para o senador e para
milhares' de peemdebistas, o

PMDB deve se apresentar como
uma alternativa aos dois

partidos que governaram o país
nos últimos 12 anos: o PT e o

• FRASE

a convenção de 11 para 29 de

junho, véspera da data-limite

para a definiç� das
candidaturas. A estrat�Jia dos
governistas é levar a convenção
para o prazo final, quando as '

coligações estaduais já estariam

fechadas, enterrando de vez a

proposta de candidatura própria
a presidente. Simon pretende se

encontrar com Sarney e Renan.

Independentemente da posição
das diversas alas do PMDB sobre
a conveniência de liberar o

,

,

•

partido para fazer alianças
,

regionais, Simon disse que levará
sua pré-candidatura até a

convenção da legenda, marcada
para o dia 11 de junho. Tentará
convencer os governistas de que
eles seguem um processo sem

volta, de quase implosão do
PMDB. O senador repete a tese

de que a candidatura própria seria
uma "terceira via" na eleição
deste ano, uma opção para os

eleitores descontentes com o

'PSDB, de Geraldo Alckmin, e

com o PT, do presidente Luiz
InácioLula da Silva. Desde a

primeira eleição do tucano

Fernando Henrique Cardoso o

PMDB tem sido, em eleições
presidenciais, um partido
adesista. Está há doze anos sem

lançar candidato próprio ao

Palácio do Planalto, neste tempo
todo servindo a tucanos e

petistas a troco de ministérios e
.

comando de estatais. O resultado
disso refletiu-se nos estados.

Depois de comandar 22 deles a

um só tempo, despencou
verticalmente, perdendo a

característica de maior opositor
aos governos militares. Mantida
a postura do comando atrelado
ao governo do PT, a previsão de
Simon vai se materializar:

implodirá,

,

•

,

"E preciso acordar os dorminhocos".

,

O Fantasma
da Inutilidade

'�'I:. Esperidião Amin, ex
, , ��"Il' governador do Estado
,'� J de Santa

ff!'\ ':'_// ' Catarina

I

"São três as forças que
configuram amoderna ameaça do
fantasma da inutilidade: a oferta

global de mão-de-obra, a

automação e a gestão do
envelhecimento." (Richard
Sennett, em "ACultura doNovo

Capitalismo") Contrapondo-se
ao conteúdo de "O Mundo é

Plano", de Thomas Friedmann,
Richard Sennett nos oferece uma
visão' crítica do conteúdo 1110ral
do tal "capitalismo moderno".
Os pressupostos que orientam

- ' �

seus comentarios sao

inquietantes.A ética (ou falta de)
do 110VO capitalismo é a oposta
da "ética protestanre" que
constituiu o cerne da obra
emblemática de Max Weber. Em

,

resumo, as práticas de sucesso

atuais promovem a erosão de três
elementos: a lealdade institu

cional, a confiança corporativa e

o conhecimento da organização.I

Como pode uma pessoa ser leal
em relação a uma organização que
o demitirá - por força das regras
de competição - na primeira
dificuldade? Este exemplo,
porém, é menos aflitivo do que o

do chamado "fantasma da
inutílídade".

A oferta global de mão-de
obra faz girar pelo mundo afora a

oportunidade de trabalho para a

qualmilhares de pessoas se prepa-
, -

raram. E um carrossel de aflições!
Dos efeitos da automação

todos conhecemos casos e

"causos". O problema é que a

automação alcança, com a

eletrônica e a internet, patamares
de sofisticação que a fazem

supressora de mão-de-obra na
,

área de serviços qualificados, além
de trabalhos no campo industrial.

-

Pode-se dizer que o "buraco" da

perda de vagas vai ficando mais

"em cima", isto é, vai afetando
profissionais mais capacitados.
Finalmente, surge, cada vez mais
significativa, a questão do
envelhecimento. e sua

adminístração. Os progressos
científicos mais difundidos têm

servido para que as pessoas vivam
/

mais e melhor. Quando
aplaudimos o "Seo Dico

Buchmann", catarinense de Porto
União, no vigor dos seus 74 anos,
completar a prova do Ironman,

percebemos que a tal terceira
idade não significá inutilidade.
Nem física, nem mental.

Contudo, várias atividades '

consideram as pessoas "velhas" ou
"sem pique", aos quarenta anos

de idade. Estas avaliações fazem
,

aumentar o contingente das víti-
mas do fantasma da inutilidade.

O que fazer?
O assunto é complexo e o

encaminhamento de soluções
passa por várias sendas. Desejo,
aqui, colocar um encaminha
mento: a escola - usina de energia
da comunidade, dotada deorça
mento e gestão próprios - deve ter
como um dos indicadores de sua

eficácia procurar saber se seus

egressos estão aproveitando o que
nela aprenderam. E incluir como
uma sua obrigação pensar formas
de atualizar conhecimento e

capacitação. Uma escola ativa,
preocupada não só em cumprir
currículos e metas de formação
convencional, mas empenhada no
sucesso de seus alunos e ex-alunos
é o começo de uma solução para o
desafio de promover oportunida
des para a utilidade das pessoas.

• CORREIO DO LEITOR
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Alcoolismo
-

E importante ao falar em alcoolismoou síndrome
da dependência do álcool, esclarecer o que a

Organização Mundial da Saúde (OMS) descreve
,

enquanto doença ou dependência,
•

De acordo com aOMS faz-se necessário levar-se
-,

em consideração, além da freqüência e quantidade
de bebida alcoólica ingerida, outros fatores como a

/

compulsão (forte desejo de beber) dificuldade em
•

controlar o uso, estado fisiológico de abstinência

(tremores, sudorese, ansiedade .. .) evidência de
tolerância (necessidade de ingerir doses cada vez

maiores para obteromesmo efeito que anteriormente

experimentava coni doses menores) a repetição da
ingestão,mesmo que existammanifestações danosas
à saúde e/ou às relações da pessoa em conseqüência
do uso, o fato de que o retomo ao uso da bebida, pós
período em abstinência, leva a reinstalação do padrão
de consumo anterior.

Embora o alcoolismo seja passível de tratamento
não existe cura.Mesmo abstêmio por longo período o
dependente ainda está suscerível a recaídas.

'

Pode-se encontrar espaço de tratamento em

ServiçosAmbulatoriais (tratamento onde o usuário
da substância é atendido sem ser privado da
convivência social e comunitária) esse serviço
comumente é oferecido pelomunicípio, consultórios

médico e médico-psiquiátrico, psicológico, clínicas.
específicas, comunidades terapêuticas, grupos de
.mútua-ajuda, comoPastoral daSobriedade (vinculada
a igreja católica), Alcoólicos Anônimos e Al-Anen
(familiares dos alcoólicos), grupo Mãos Amigas
(vinculado a igreja evangélica Luterana).

O tratamento varia de pessoa para pessoa, dos
recursos disponíveis na comunidade e pode incluir:'
desintoxicação (processohospitalarpara retiraro álcooll
do organismo de forma segura) tomar medicaçõesi
adequadas prescritas pormédico, orientação individual
e/ou em grupo em serviços ambulatoriais ou afins,1
clínicas, consultórios, orientação individual e/ou em

grupo à família que é fator importante na recuperação.
Aquestão do uso ou abuso do álcool, assim comoo

de outras drogas, é situação de saúde pública e o
/

Ministério daSaúde preconiza que no Sistema Unico
de Saúde (SUS) esteja integrada política de atenção a

esse público, no sentido deminimizar as conseqüências
globais desse uso/abuso através de planejamento,
implantação e implementação de estratégias de

-

atuaçao.

AlairTerezinha M. Poluceno, Psicóloga-CRP-12/01922
Viviane Pereira Teixeira, Assistente Social- CRESS·
2105/12

necessário estabelecer integraçãomais intensa com

países pertencentes a blocos econômicos, para que se

criem medidas mais uniformes, abrangentes. e
reconhecidas internacionalmente com relação a

tarifas de exportação, questões técnicas, regras

sanitárias, inspeções regulares e segurança alimentar.
Esta estratégia .exige forte sinergia do governo e a

iniciativaprivada.Os esforços advindos dessa interação
produzem, muitas vezes, bons resultados, conforme
evidencia o sucessodoBrasilem demandas naOMe

(OrganizaçãoMundial doComércio).
Por outro lado, quando falta sintonia entre os

setores público e privado, podem ocorrer situações
negativas para a agroindústria, como a defesa pelo
governo brasileiro, no Protocolo de Biossegurança de.
Cartagena, da identificação de organisrrios vivos

geneticamentemodificados (OYMs) no transporte
dos produtos entre os países. Pela forma proposta de se

apresentar esta identificação nas mercadorias

provenientes doBtasil, o aumentode custos serámuito
elevado, já que pouco se poderá aproveitar dos
mecanismos internos jáexistentes e comprovadamente
adequados ao rigoroso controle.

Com referência ao sistema tributário, acima de
tudo seria importante estabelecer limites para que a

competitividade não seja comprometida.Na soja, por
exemplo, hádiscrepante incidência de impostos entre
o grão vendido à indústria e o que se destina direta
mente aomercadoexterno. Sóoprimeiropaga imposto
-e alto! Isso temgerado a desativação de empresas
brasileiras que processam a soja e o agregam valor.
Caso da indústriade óleo deste grão. Casos distorcido
como este desestimulam o setorprodutivo interno,

Assimcaminha a agroindústrianacional.AFAO

(Organização dasNaçõesUnidas para aAlimentação
e a Agricultura) prevê que o Brasil, em dez anos,

deverá ser omaiorprodutorruraldomundo. Contudo,
é imprescindível que cuidemos de nossa própria casa,

adotando todas as medidas necessárias para que o

agronegócio seja, de fato, um dos vetores do ingresso
do Brasil no rol das nações desenvolvidas.

Os gargalos da agroindústria
No Brasil, o gargalomais visível da agroindústria

está relacionado à logística. Sabe-se que o transporte
precário damatéria-prima entre as fontes primárias
de produção e a indústria, oumesmo diretamente à

exportação, representa enorme prejuízo ao País. A
melhoriadas rodovias e domodal ferroviário e omelhor

aproveitamentodo transportehidroviário são essenciais
e prementes, além do aperfeiçoamento da

produtividade dos portos. Nesse caso, vale lembrar

que oBrasilperde competitividade quandoo produto
agrícola sai pela porteira das propriedades rurais com
preços baixos e chega ao destino com custos altíssimos
devido aos problemas citados.

Entretanto, alémda logística, há outros problemas
com igualou maior impacto na performance da'

-

agroindústria. Epreciso solucioná-los, pois o setorpossui
imenso potencial de crescimento. Em geral, os seus
principais segmentos; como os de preparação de

carnes, produção de açúcar, laticínios, óleos vegetais
e sucos, enfrentam dificuldades semelhantes.

.

O primeiro obstáculo relaciona-se à aplicação de
medidas anticíclicas para amenizar o comprometi-

-

mento da rentabilidade no setor. Epreciso criar um
seguro ruralparagarantir renda àqueles que produzem
alimentos ematéria-primapara a indústria. Tal medida
irápermitirque a quebra do fluxode produção agrícola
pormotivos diversos, como pragas, doenças, geadas,,

estiagens e excesso de chuvas, não se prolongue por
muito tempo. Hoje, os prejuízos advindos desses

problemas dificultamo investimentona retomada da
>

cultura, afetando toda a cadeia produtiva.
A criação de um seguro rural irá também

possibilitar com que as transações de produtos
agropecuários na Bolsa de Mercadorias sejam
fortalecidas. A instituição é um importante
instrumento demodernização e estimulo aocomércio
na área. Porém, anão existênciade uma sólidagarantia .

daquilo que negocia amédio e longo prazo, fruto da
falta de proteção adequada aos riscos inerentes a

atividade rural, acaba afastando potenciais
investidores. Dentro ainda desta questão de busca

pela rentabilidade e equilíbrio financeiro, a oferta de
crédito rural demodomais amplo é outro tópico que
não deve ser perdido de vista,

No que tange às negociações internacionais, é

João Guilherme Sabino OmeHo, vice-presidente da

Fiesp e coordenador do Comitê da Cadeia Produtiva do

Agronegócio da entidade

• Do empresário Marlin Weege sobre a necessidade do setor estar alerta e atuante na defesa e

proteção do meio ambiente <'

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

O CORREIO DO POVO
Di retOI' ed itoi-ial/adm i 11 istrut ivo: Frnncisco AJves
Editora: Patricia Moraes

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 I Caixa Postal19 I Centro I
Jaraguá do sur- 5C I TeL47 3371-19191 Fax 3276-32581
e-mails:redacao@jornalcorreiodopovo.com.br I

comercia I@jornalcorreiodopovo.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Ve @CORREIO,DO POVO

�.

,e

�

� Piazera desmente
boatos sobre seu

CÂMARA: DOIS VEREADORES AINDA NÃO DECIDIRAM

n

IS votado, com 2.178 votos. Ao
..

final da sessão ordinária de

segunda-feira do Legislative,
Piazera negou boatos de que

-

estaria seguindo os passos de
Michels em direção ao PV.
"Não existe nenhuma pré
disposição de minha parte, no

JARAGUÁ DO SUL- Defini- momento, para me filiar a este

da a filiação do vereador ou outro partido político",
.. '

Jurandir Michels (ex-PT) ao disse Piazera, acrescentando e

PV, outros dois vereadores resumindo os comen tár ios

seguem sem filiação parti- 'com a afirmação de que "meu
dária: o engenheiro civil partido, hoje, é Jaraguá do
Afonso Piazera Neto e a Sul", repetindo bordão

professora Maristela Menel bastante usado pelo ex-

não demonstram, por en- prefeito lrineu Pasold (PSDB).
quanto, disposição para A professora Maristela Menel,

,

"ingressarem em algum que já pertenceu aos quadros do
partido. Piazera, funcionário PMDB, partido que deixpu
público, ocupa cargos na .... depois de desavenças incontor-
Prefeitura desde 1984. Um dos náveis COIn o ex-deputado Ivo
fundadores do PTB, ingressou Konell, foi a vereadora mais

na política ern 1992, quando votada com 1.787 votos em

foi o segundo vereador mais 2000. Ela, que já ocupou a vice-
votado. Em 1996 foi reeleito, presidência da Câmara de
sendo o vereador mais votado Vereadores, reelegeu-se ern

do partido. Em 1999 filiou-se 2004 pelo PFL, com 1.401
ao PSDB e em 2005 pediu seu sufrágios No ano passado
desligamento, alegando deixou o partido e, a exemplo
discordância com a direção de Piazera, também não pensa
local dos tucanos. Presidente em filiação a uma, nova sigla no
�q., C;�tl).ara(de Vereadores por ,mOlnento. Disse que ,prefere
dois períodos, foi novamente , aguardar pelos resultados das
eleito e rn 2004, se rido o eleições de outubro, sem pressa

segundo vereador mais para definir para onde irá.

CELSO MACHADO

r:

ingresso no

Partido Verde

I,

J

J

J

l

,
•

,

Comissão ainda não cogita
convocar o prefeito Bertoldi
"

JARAGUÁ DO SUL- Por ell-
,

quanto, aCEI (Comissão Especial
'de Inquérito) criada pela Câmara
de Vereadores para investigar

,

suposto favorecimento à empresa
Canarinho quando da quitação de
dívidas com o ISS (Imposto Sobre
Serviços) em dezembro do ano

passado, não cogita convocar o

(prefeitoMoacirBertoldi (PL) para
depor: Ontem, o presídente da
CEI, vereador Pedro Garcia

; (PMDB) disse que, a princípio, isso
só ocorrerá se alguém entre os que
(forem convocados para prestar
'esclarecimentos, citar

'nominalmente o prefeito como

mandante de algumprocedimento
'que tenha ferido a legalidade do
(

processo. "Agimos da mesma
(

fonna corno as CPls instaladas em
assembléias legislativas, na

(Câmara dos Deputados, ou no

(Senado. Lá, também .dificil
mente- é até quase improvável
governadores e o presidente da

g,República seriam convocados

�para isso", exemplificouGarcia.Na
�última segunda-feira a comissã,o(tanallsou alguns documentos
solicitados à Prefeitura, entre eles

•

a data ern que o município
solicitou a avaliação dos dois
ônibus dados corno parte do

pagamento da dívida da empresa.
_Mas, segundo Garcia, outros

documentos também já foram
relacionados e todos eles
deverão ser analisados até

amanhã, corno também o

conteúdo dos depoimentos
prestados até agora, de três

funcionários do setor de

tributação e de dois secretários
de Adminístraçâo e Finanças.
Na próxima segunda-feira dois

representantes da Canarinho
\

vão ser ouvidos pela CEI. A

previsão é de que o último a ser

chamado seja o procurador geral
domunicípio, [urandyr Bertoldi,
irmão do prefeito Moacir

Bertoldi, já que todo o processo

passou pelas mãos dele. A partir
daí, embora ainda tenha prazo,

mais que suficiente para exarar
•

um parecer, novas convocaçoes
vão depender do que disser
[urandyr à comissão.

Pedro Garcia diz que dificilmente
MoacirBertoldi será chamado

Maristela Menel díz que vai esperaras eleições para definir rumo
CESAR JUNKES

l

o vereadorAfonso Piazera nega interesse em se filiari70 PV
,

Políticos cobram agi-lidade
,

na liberação de veículos
]ARAGUÁ 00 SUL- O deputado

Dionei Walter da Silva (PT) tem
reunião marcada para hoje corn a

diretora em exercício do Detran

(Departamento Estadual de

Trânsito), Cláudia Bernardi da

Silva, juntamente com o vereador..
,

Dieter Janssen (PP) e o presidente
da Associação dos Despachantes
de Trânsito daMicrorregião doVale
do Itapocu, Silvino Lessmann, O

parlamentar vai cobrar explicações
sobre a demora 11a liberação da

documentação de veículos, que
está ocorrendo desde a implantação

- do novo sistema operacional,
denominado Derran/Net. Só ern

Jaraguá doSulmais de 500 processos
encaminhados antes que o novo

sistema entrasse ern operação, no
dia 17 de abril, ainda não foram

expedidos. Na última sexta-feira,
Dionei esteve: na Ciretran
•

(Circunscrição Regional de

Trânsito) de Jaraguá do Sul para
saber mais sobre a situação no

município, já que o problema
acontece em todo oEstado. Dionei
também se reuniu com

representantes dos despachantes
/ ..

da cidade. "Muitas pessoas que

pagaram as taxas e cumpriram todo
o trâmite legal exigido estão sendo
forçadas a deixar os veículos na

garagem por falta de

documentação. Outras já foram

ARQUIVO O CORREIO/RAPHAEL GÜNTHER

Dionei acredita que problema está
no Detran de Florianópolis

multadas e tiveram os veículos

apreendidos porque estão com a

documentação irregular em função
da demora", criticou O deputado.
Segundo o supervisor da Ciretran
local, 'Célio Liebl, o novo sistema

já está funcionando normalmente.
Oproblema está na documentação
de quem deu entrada antes do dia
12 de abril, pelo sistema antigo. O
deputado acredita que o problema
estánoDerrandeFlorianópolis, que
não está dando condições para que
as Ciretrans possam operar o novo

sistema. "Pelo que pudemos
entendei; a transição para o novo

sistema implantado pelo Detran
ocorreu de forma equivocada, sem
que houvesse um número
suficiente de pessoas habilitadas

para fazero novo sistema funcionar ,

de modo normal", diz.

QUARTA-FEIRA, 24 de maio de 2006 "
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Instrutores no exame ,

A Câmara dos Deputados analisa projeto que permite 'a'
presença de instrutores durante o exame de direção pelas� Iauto-escolas e a isenção da taxa de reexame no caso de

reprovação do candidato. A idéia é garantir sequrança ao

aprendiz e proporcionar ao instrutor acompanhar Ol� I
desempenho do aluno, a fim de evitar reincidência ,de errosz I
O projeto também assegura o acesso do instrutor ao

resultado do exame imediatamente após a prova. Atualmenteq
a reprovação obriga o pagamento de todas as taxas,
referentes ao exame.

q

Greve 1
O diretor de Educação
Básica e Profissional da
secretaria estadual da

Educação, Juares Thiesen,
avisa:o plano de reposição
de aulas, por causa da

çreve, deve respeitar os 200 '

dias letivos e as 280 horas

garantidas por lei e

concentrar a reposição em

atividades pedagógicas. A
secretaria não vai admitir
uma reposição pró-forma.

Gc: ve 2
ue se baseie" por exemplo,

na substituição de aulas por
eventos ou alternativas que
não privilegiem o processo
de ensino-aprendizagem.
Mediante assinatura de

compromisso com o plano,
os professores terão seu

salário íntegralizadc em
,

folha suplementar, fora isso,
desconto. Entretanto, o

,

calendárió de reposição
será submetido á aprovação
do órgão.

Moradia
Braço do Norte, Criciúma,
Jaraguá do Sul (com R$ 350

mil), Orleans, Indaial e Itajaí
foram selecionados para.
receber recursos do Fundo
Nacional de Habitação de
Interesse Social destinados
a casas populares. No país,
são 95 projetos
selecionados para três mil
casas, com recursos de R$
50 milhões. O alvo: famílias
com renda de até um salaria

,

g
-)A partir do ano que vem,
..'

provavelmente a conta da .:)

coleta de lixo deixa de vir no I
,

carnê do IPTU, passando a !
ser cobrada nas contas de .. ,

água do Samae. Isso já
existe em Blumenau e, se i

adotado aqui, o �otivo é o ff
mesmo: quem nao paga o

imposto em dia sabe que, lá 4

na frente, ainda vai ter
desconto. Entretanto, água

l

não dá para ficar devendo, '

tem corte.

Lixo

Esgotos 1
Aquele aumento de, 20%
sobre a tarifa de água
decretado pelo prefeito
Moacir Bertoldi (PL) em

janeiro, supostamente para
financiar obras da rede de
esgoto sanitário, evitando
que o Samae se afunde em
financiamentos, bate fundo
nas contas de quem já tern
imóvel ligado à rede e que
paga, por isso, mais 80%
sobre o valor da conta,

)

,
r,

)

1

)

,
,

r

(
J.

,

I

=t I ..

Ir

'I •

)

1

Inferno
Recomeça Q berreiro de
moradores de ruas não

pavimentadas. A chuva que
caiu a partir de sexta-feira à
noite transformou não
poucas em atoleiros, ou

porque não têm a

conservação necessáría, ou

porque o material usado não
tem qualquer qualidade.
Quando de estíaçens, a

poeira é o tormento. A
cidade deve ter para lá de

I

400 quilõmetros de estradas
de chão.

Calçadas
Afinal, há ou não há um

padrão determinado para a

construção de calçadas ou

reformas das já existentes?
Quem anda à pé percebe,
nitidamente, que muitos não
estão nem aí. E isso no

centro da cidade onde, por
certo, de vez em quando
fiscais de posturas andam.
Se vale- tudo para uns,
então deve valer para todos.

,

I

!
I

Estranhamente, o prefeito I
voltou de Brasília I
anunciando que o município i I
está pleiteando iunto ao

"

i
Ministério das Cidades. R$ :

..

"

21 milhões, exatamente pai-õ,:
obras do projeto' de esgotos.
Do total, R$ 6 milhões já
estariam llberados. Ou seja,
a éonta vai (já está) estourar

•

no bolso dos usuários. E
obra indispensável, sim,
pela qualidade de vida. Mas,
tenha dó!

Esgotos 2

, Feira
Secretário de Saúde, Sergio
Ferrazza, reúne a imprensa'
hoje à tarde na: Prefeitura.

,
'

Vai explicar em detalhes o

acordo firmado com as três
famílias de feirantes que há
22 anos trabalham duas
vezes por semana na Praça
Getúlio Vargas, centro da
cidade. Mas que, por
determinaçãó do Ministério
Público, terão que deixar o

local.

o que dizer?
Eleitores mais politizados
andam curiosos: a lançar
candidaturas próprias ao

governo do Estado, qual o
discurso do PFL, com
Raimundo Colombo, e do

PSDB, com Leonel Pavan?
Afinal, o PFL, pela influência
direta do presidente da
Assembléia Legislativa,
Júlio Garcia,aprovou todos
os projetos de Luiz Henrique
da Silveira. E os tucanos

ajudaram a elegê-lo.

�-------------------_._--------
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• POUCAS & BOAS
I
,

iFechado
I Vereador petelista Valmor Pianezer confirmou ontem que o PFL
I de Schroeder vai apoiar a candidatura a deputado estadual do
I

I vereador e presidente da Câmara de Jaraguá do Sul, Carione
, ,

i Pavanello, do mesmo partido. "E o candidato da região, e com

! grande envolvimento no esporte, que é uma preocupação nossa.

I' Vamos realmente apóia-lo e fazer de tudo para que se eleja",
, declarou Pianezer.

I
,

I

Dúvida
,

I Já com relação à disputa para a

, Cãmara Federal, o PFL de
! Schroeder ainda não tem nada

I definido. Segundo o vereador

I Valmor Pianezer, também vice

I presidente da Cãmara, a '

, Executiva do partido deve se

reunir esta semana e marcar
I
um encontro do diretório para
meados de junho, quando o PFL

I já deve ter definido o rumo na
,
I disputa majoritária no Estado.
Em outras palavras, aliança

II' com quais partidos. De oficial,
I apenas os pedidos de apoio de

I apoio às pré-candidaturas do
I hoje deputado estadual José

I Carlos Vieira, de Joinville, e do
: ex-deputado Paulinho
I

: Bornhausen.
i ,

I

! De, cima para baixo
I
I E é essa indefinição com

relação aos acordos que estão
sendo costurados entre os

principais partidos no Estado
,

para o governo catarinense, que
impede qualquer evolução em

,termos de confirmação de
candidaturas para a disputa

I proporcional. É certo, apenas,

I que alguns pré-candidatos a

I deputado terão de ceder com a
!

oficialização das coligações.
Nem todos vão continuar na

I ,corrida. Vai ser uma briga de
!

I egos. .

I '

i Divulgação
o fato do deputado Dionei da

, Silva (PT) ser o único
representante do Vale do

I

Itapocu com assento, na

I Assembléia Legislativa
I justifica, em grande parte, a

! publicação e divulgação de

reportagens sobre os trabalhos
desenvolvidos pelo
parlamentar nos veículos de

comunicação da, região, Se
, ' houvesse outros deputados

� daqui, receberiam o mesmo
"

tratamento em termos de

espaço. Mas não é só isso. A
assessoria de imprensa do

� petista abastece os veículos
t·
quase que diariamente com

informações - matéria-prima
das reportagens -, exemplo
que deveria ser seguido por

,

. vereadores, prefeitos ...
Assuntos de relevância à

'

comunidade com freqüência
I "passam batidos".

_ Cara de pau
i

I - Em ano de eleição se vê muita
:
-

coisa, diga-se, oportunista,
! = mas essa de ir a tudo que é

; - culto ou missa pega mal, isso
:. quando não se trata de rotina
!

.

daqueles que agora desfilam
:. como candidatos. Em época de
i r, eleição municipal, é a mesma

coisa. Os fiéis, por ordem
expressa e direta dos dirigentes

I _ de algumas instituições
1- religiosas, votam no "candidato
I da congregação", que depoisI

desaparece.
,

,

I

Agricultoras
A Epagri e a Prefeitura de
Schroeder realizam amanhã,
o 110 Encontro Regional de
Mulheres Agricultoras. A

programação do evento, que
acontece no Ginásio de

Esportes Alfredo Pasold a

partir das 7 horas, inclui
atividades culturais,
palestra sobre alimentos
nutracêuticos, olimpíadas
das agricultoras e a escolha
da mais bela agricultora.
Encerramento previsto para
as 17 horas, com um belo
café.

Coincidência? ,Agora foi a vez do vereado�
por Guaramirim, Evaldo
Junckes (PT), o Pupa, dizer
que não vai ser candidato a

prefeito nas eleições
municipais de 2008 caso

seja eleito deputado
,

estadual em outubro. E o

mesmo discurso do também

pré-candidato e vereador,
Carione Pavanello (PFL),
numa crítica direta ao

deputado Dionei da Silva

(PT), que em 2004
concorreu a prefeito de

Jaraguá do Sul aliado ao

PMDB. Junckes é da

Articulação de Esquerda, e

Dionei é da tendência

Campo Majoritário, em

eterna briga no Estado,

Reunião
Prefeitura de Scllroeder
realiza hoje, a partir das

15h30, no Centro de Múltiplo
Uso, reunião estratégica
sobre o Plano Diretor,

'

documento amplo que
organiza o espaço urbano e

orienta o crescimento do

município. Será uma

primeira reunião de

apresentação, seguida de
audiências públicas, para
colher sugestões da
comunidade, como

determina o Estatuto das
Cidades.

Assunto sério
A defesa do projeto para uso

e conservação do Aqüífero
Guarani, com vistas ao

desenvolvimento
sustentável nos três Estados
do Sul, será abordado pelo
Fórum Parlamentar
Catarinense, que se reúne
hoje, em Brasília. Inserido
na Bacia Geológica
Sedimentar do Paraná, que
se estende pelo Brasil,
Paraguai, Uruguai e

Argentina, o Aqüífero é um

dos maiores reservatórios
de água doce do mundo, e

está ameaçado pela
poluição. As emendas
coletivas de bancada de
2006 para Santa Catarina
também estão na pauta.

O CORREIO DO POVO
, !

r

PROPOSTA: TECNICOS DA COMPANHIA APRESENTAM PROJETO DE INVESTIMENTOS NA TERÇA-FEIRA
)

•
-

-

sistema de gestão. O encontro,
aberto ao público, será realizado
no salão da Igreja da Paz, no
centro, a partir das 18h30, com
participação dos secretários

municipais e vereadores.

Segundo Voigt, somente

com a renovação é que poderão
ser liberados recursos da ordem

, de R$ 1,3 milhão pelo governo

federal, diante da necessidade de
contrapartida da Casan de'

aproximadamente R$ 700 mil.
O projeto para investimentos

em saneamento básico fo'i
.

protocolado na gestão do ex

prefeito Osvaldo Jurck (PMDB)
e já foi aprovado, segundo
informou o presidente da
FU11asa (Fundação Nacional de
Saúde), Paulo de Tarso Lustosa
da Costa, em audiência recente
com o prefeito, restando apenas

,

a liberação dos recursos, a fundo

perdido. "Se rompermos com a

Casan, teremos que elaborar um
novo projeto e corremos o risco
de não receber os recursos, mas

queremos discutir tudo isso com

a comunidade", frisou.
O prefeito também disse que

foi a Indaial, no mês passado,
conhecer o projeto de gestão
compartilhada, pelo qual o

gerenciamento do saneamento

básico é feito de forma

partilhada, como o próprio
nome diz, entre o município e a

estatal. Voigt destacou ainda a

existência de um fundo ao qual
é destinado parte dos recursos,

'"
" 'I

c, � ,

/

/

Prefeito se mostra atraído pela proposta de gestão compartilhada

CAROLINA TOMASELLI renovar o contrato com a Casan
,

(Companhia de Aguas e

Saneamento de Santa

Catarina), que termina ern

setembro, e aderir à proposta de

gestão compartilhada. Na.
próxima terça-feira, técnicos da
companhia estarão no

� Liberação de

R$,1,3 mi do governo
federal a fundo perdido
tem peso na decisão

SCHROEDER - O prefeito
Felipe Voigt (PP) sinalizou
ontem que o município deverá

, , .

murucipro para apresentar
projeto de investimentos e

explicar como funciona o novo

/

I
,

-

r

que podem ser aplicados em
,

outras áreas, quando assim'
definido por um conselbd
criado para gerir os recursos'
com representantes da
comunidade.

Mas para renovar 'o

contrato, Voigt ressalta a

necessidade de investimentos

pela companhia em curto prazo,
diante dos problemas de falta de

água e água turva enfrentados
durante todo o ano, e

intensificados no verão. "Não
-

somos contra a renovaçao,
desde que seja com todas as

obras, especificadas no contrato,
e por etapas", disse o prefeito,
informando que levantamento

\ realizado pela Prefeitura aponta
que o consumo de água no

próximo verão chegará a 22
litros por segundo, "mas hoje a

nossa Estação de Tratamentode
,

Agua tem capacidade para 18,
litros por segundo". Entre as

obras consideradas urgentes,
citou melhorias na captação da

água, ampliação da rede e de

depósito, e um filtro mais

potente.
O município estuda, ainda,

outras duas propostas: munici

palizar o serviço ou aderir ao

Consórcio de Saneamento
Básico do Vale do Itapocu, o

conhecido Consórcio das.
, j

Aguas, em fase de implantação' J

para gerenciamento único do
sistema na microrregião pelo' I

Samae, de Jaraguá do Sul.

"

Pupa planeja fazer 35 mil votos na região para deputado estadual

. .

,,;1
.

................
Pré-candidato. petista diz contar com apoio de lideranças até do PP

GUARAMIRIM - O vice

presidente da Câmara de
Vereadores de Guaramirim,

,

Evaldo João Junckes (PT), o

Pupa, disse que planeja receber
em torno de 35 mil votos, no
Vale do Itapocu na condição de
candidato a deputado estadual.
Ainda que confirmadas as

candidaturas à Assembléia

Legislativa do PFL, PMDB,
PSDB e Pp, fora partidos
menores que prometem
disputar a vaga pela
microrregião. "Hoje me sinto

preparado e convicto de que
vou me eleger", declarou o

petista, que pode ser confirmado
o primeiro candidato a deputado
estadual por Guaramirim.

.

[unckes pertence a

tendência Articulação de

Esquerda, que detém 70% da

representatividade no diretório
estadual do PT, mas,

independente disso, acredita
que terá sua candidatura

homologada, já que o partido
tem, segundo ele, condições de

eleger 60 candidatos enquanto
conta com 35 pré-candidatos

no Estado. "Nós estamos

planejando 35 mil votos na

região. Eu não vejo o PT jogar'
fora estes votos. Acl10 que eles

(a direção estadual) não podem
pensar erroneamente, sabendo

que tenho potencial. Eles vão

querer estes votos para o Lula,
para o Fritsch, para o senado,
para deputado federal. Ternos

que arrecadar votos, não jogar
fora", argumentou.

O pré-candidato disse ainda

que "não tetn intenção de
rachar partido nenhum", em

referência às declarações do

presidente do PT de Jaraguá do
Sul, Sebastião Camargo, que
oficializou apoio à reeleição do

deputado Dionei da Silva.
"Minha idéia hoje é que
Guaramirim tenha uma

representatividade em

Florianópolis", completou, O petista também fez
destacando "o bom

.. questão de frísar que não deixará
relacionamento com o PMDB". a vaga para concorrer a prefeito
"Se Luiz Henrique (governador nas eleições municipais de

licenciado) for reeleito, e vejo 2008. "Tenho um acordo com

com grandes chances, vou ter os petistas da região de que não
um bom trânsito no governo do sou candidato a prefeito. Se não
Estado", largou. lne eleger deputado, é outra

• •

l
!

•

ARQUIVO O COR'REIO/DANIEL NEVES

I

,

I

I
I

i

]
J

,

I,

conversa. E claro que
naturalmente a nome da pessoa
desponta, ganha mais destaque,
mas não gosto de jogo nem de
brincadeira. Vou pra ganhar, O

,

I

I

I

I
,

município e a região vão

entender minha candidatura e

vão me eleger", desafiou.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Custo em alta
,

,

o custo médio do metro quadrado de construção no Brasil variou,

,

0,14% no mês de abril, acumulando alta de 0,90% no ano e de
, 4,43% nos últimos 12 meses. O índice é calculado pelo Banco de

r
• •

.

Dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).
Em valores monetários, o CUB médio foi de R$ 840,75 por metro

;

quadrado.A entidade destaca que em abril observou-se aumentos.,

nominais mais significativos no valor do custo global em Sergipe
(+2,70%) e no Maranhão (+2,04%). Por outro lado, alguns
estados apresentaram quedas, como Mato Grosso (-3,15%), Rio

• de Janeiro (-0,48%), Alàgoas (-0,450/0), Goiás (-0,21 %) e
lU'

Pernambuco (-O, 16%)Na composição relativa do CUB médio Brasil,d
o CUB mão-de-obra correspondeu a R$ 429,41 por metro�
quadrado, com alta de 0,24%. As variações mais significativasla neste item foram observadas em Sergipe (+ 8,13%), na Bahia

(+ 1,83%) e no Ceará (+ 1 06%). Ocorreram, ainda, quedas no
'0 Rio de Janeiro (-0,38%) e no Rio Grande do Sul (-0,09%).
a

)5

:l,
Média RegiõesIe
O CUB materiais na média Brasil subiu Entre as regiões, o)S

e 0,04%, correspondendo a R$ 411 ,32 por Nordeste apresentou a , .

,

o
metro quadrado. As altas mais maior elevação nominal
expressivas ocorreram no Maranhão no custo global),
(+3,71 %) e em Minas Gerais (+ 1 04%). (+0,89%). O CUB mão-

,

,
,IS Foram destaque as quedas ocorridas no de-obra regional subiu ,
,

), Mato Grosso (-4,80%) em Sergipe (- i ,59% puxado pela alta
,

I
,

), 1,68%), em Alagoas (-0,84%), no Rio de ocorrida em Sergipe
I
,
,

J� (-O 61%), em Goiás (-0;47%) e (+8,13%). Os custos
,

o ,

i
,

a e l emambuco (-0,30%). Dentre os com os materiais dê
materiais que acumulam maior variação construção na região ,o ,

•

2 nominal no ano destacam-se: brita apresentaram variação I

(+6,05%), fio terrnoplástico (+5,15%), positiva de 0,31 %,
chapa de compensado resinado influenciados pelose

(+5,03%), marco madeira montado para reajustes de preços noj
pintura (+4,55%), marco madeira Maranhão (+3,71 %). No,

S montado para cera (+4,49%), areia Sul, o custo global variou
,

, lavada (+3,39%), dobradiça em latão 0,08%. O CUB mão-de-
1 (+3,30%), porta lisa para pintura obra ficou praticamente

• ,

(+2,26%) e porta encabeçada folheada estável. Os materiais
,

para cera (+2 15%). subiram 0,14%.

DÓLAR (EUA) 'COMPRA VENDA EURO

COMERCIAL 2,291 2,293 " COMPRA VENDA

PARALELO 2,243 2,377 " 2,948 2,951 ,

iPESO (Argentina)
TURISMO 2,207 2,377 It

0,734 0,734
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TRÂNSITO: UM DESAFIO
"

.. CORREIO ECONOMICO
,

"

.. INDICADORES ECONOMICOS
()

',i A inversão do fluxo de trânsito de entrada e saída da cidade deverá deixar assim o mapa do sistema viário de Jaraguá do Sul, causando forte impacto
) I

)
/

)1 CARLOS BRANDAO de tráfego no município. "Ao
contrário do que falam, este

projeto valoriza os pedestres,
pois transforma em mão única

as vias de maior trânsito, ofere
cendo mais segurança a todos
os usuários, pedestres, ciclistas
e motoristas. Sabemos que
existem outras possibilidades e

elas foram levadas em conside

ração, mas entre o ideal e impos
sível e o aceitável e possível,
preferimos ficar com a segunda
opção", ressalta Piazera.
\

Entre as principais, e

provavelmente, mais

traumáticas mudanças, estão a

inversão de mão de duas das
mais importances e

movimentadas vias centrais de

Jaraguá do Sul, Reinoldo Rau e

Marechal Deodoro da Fonseca.
,

momento o motorista vai

encontrar uma via' que ainda
será aberta, passando pelopátio
da antiga fábrica de bebidas
Max Wilhelm e ligando a

Bernardo Dornbusch e dali

seguindo o sentido' atual.
"Acreditamos que estas

mudanças vão dar vazão ao

tráfego, facilitando o trânsito
em ambos os sentidos da

cidade, mas só saberemos
efetivamente, quanto estas

entrarem em prática, daqui a

alguns meses", relata Afonso
Piazara Neto. Segundo o

engenheiro estas mudanças são

a curto e médio prazo e fazem

parte de um pacote que inclui a
inversão de mais de uma

dezena de vias em várias regiões
da cidade, que serão

implementadas em fases. "A
fase um, acontecerá na região
da Vila Nova, já em junho", diz.
Serão investidos neste projeto
R$ 400 mil de recursos

próprios, basicamen te em

infra-estrutura de sinalização
horizontal e vertical. O projeto
para longo prazo, que prevê a

construção de nove pontes,
pavimentação e abertura de
ruas está em avaliação de

organismos internacionais para
financiamento. "São mais de
R$ 100 milhões, para aplicação
nos próximos 10 anos", conclui
Piazera.

Adélia Fischer, já mão única em
direção à cidade, passar em

frente à recreativa da Marisol e
a AABB" encontrar um

semáforo onde atualmente

• BalSAS DE VAlORES,_ �i" ,. POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

It BOVESPA 36.110 1,060/0
It DOW JONES (N. York) 11.098 0240/0

,

" MERVAL (B. Aires) 1.617 1660/0

III NIKKEI (Tokio) 17.190 0,580/0

0,6961

. / .

existe a rotatona, e atravessar a

ponte Olavo Bilac, também,
mão única. Se o destino do
motorista for, por exemplo, a

Prefeitura ou Pomerode, ele

poderá entrar na rua Estheria

Lenzi, ao lado do Colégio
Evangélico Jaraguá, atravessar a
avenida Getúlio Vargas e a ,via
férrea, descendo em direção ao

Colégio São Luís pela rua

Henrique Fischer Piazera,
chegando a Marechal Deodoro
da Fonseca, todas com o sentido

R$ 863,55

•

.. EMPREGOS
o Sine de Jaraguá do Sul funciona na Rua Getúlio Vargas,
577, Centro. Telefones 3370-7896 ou 3370-7360.

Veja abaixo as vagas oferecidas para esta semana:

� Série de matérias
tenta explicar quais
qS conseqüências
que a proposta trará Mais de 18 anosVendedor externo e interno Com ex eriência

Operador jacar tear eletrônico 18 a 35 anos Com experiência
Mecânico de carro Mais de 18 anos

}ARAGUÁ DO SUL - As

mudanças previstas para o

sistema viário de Jaraguá do Sul
começam no próximo mês. O

jornal O Correio do Povo,
através de uma série de

matérias, explica como serão as

mudanças e qual o impacto elas
terão na vida das pessoas. Esta

primeira reportagem aborda as

mudanças em si.. onde
acontecerão e de que forma, O
vereador e engenheiro Afonso
Piazera Neto, um dos
idealizadores da proposta,
destaca que, independente das

críticas, este projeto foi
exaustivamente estudado,
levando-se em conta todas as

possibilidades, pontos fortes,
fracos e reflexos junto ao fluxo

Mais de 18 anos Sem ex eriência
Soldador ti Mais de 25 anos,

inverso ao atual.

Quem fizer o sentido

inverso, ou seja, vir de

Pomerode, passando por

J araguá, com destino a

Guararnirim ou BR-IO.l,
também vai encontrar vias

invertidas. Descendo a Walter
,

Marquardt, passando pela
Prefeitura, o motorista

encontrará um pequeno trecho
da Marechal Deodoro ainda em
mão dupla, contornará pela rua
Marina Frutuoso em direção a

Reinoldo Rau já invertida,
descendo em direção à. ponte
Olavo Marquardt, tarnbérrr
com o trânsito invertido,
seguindo o fluxo, passará pela
rua Max Wilhelm. Neste

Serralheiro Mais de 20 anos

Car a e descar a ' Mais de 20 anos

Tecelão Mais de 20 anos

Auxiliar de padeiro Com experiência e referênciaMais de 20 anos
"Optamos por inverter as mãos
destas vias, para dar vazão ao

fluxo de veículos,
principalmente, nos horários de

pico, quando os

engarrafamentos j á estão se

tornando uma rotina para os

i araguaenses", afirma o

engenheiro. Com a inversão de
mão nestas vias, a Prefeitura
acredita que vai facilitar e

agilizar o tráfego. A partir da

mudança completa do sistema

viário, que deve acontecer até o
final deste ano, quem chega a

[aragua do Sul vai passar pela
Waldemar Grubba, subir a

Tele marketin / vendedor externo Com ex eriênciaMais de 20 anos

Vistoriador ara seguro automóvel Mais de 20 anos

Eletricista Industrial e comercial Mais de 20 anos

Tintureiro e auxiliar de tintureiro Mais de 20 anos

Atendente de lanchonete noturno
Enfestador/talhador Mais de 20 anos Com ex eriêncla
Seri rafista
Prencista

Mais de 20 anos

35 a 40-anos
Com ex eriência
Sem ex eriência

Mais de 18 anosA licador de adesivos ' Com ex eriência
Telemarketin /vendedor externo Mais de 20 anos Com ex eriência

Mais de 20 anos Com experiênciaChurrasqueiro

Vendedora interna Mais de 18 anos Com ex erlêncla
Costureira reta overlok cobertura e bra o Mais de 20 anos Com ex eriência 'eans
Doméstica Mais de 25 anos Com referência

Operadora maquina de bordar Mais de 20 anos Com experiência
Su ervisora atendente 25 a 35 anos Com habilita ão
Dama de companhia para pernoitar Mais de 40 anos Com experiência
Cozinheira e auxiliar cozinheira Mais de 20 anos Com ex eriência
Zeladora Mais de 20 anos Com experiência
Obs: pessoas interessadas nas vagas precisam ser cadastradas no sine.
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INíCIO: ESCOLA FUNCIONAVA COMO EXTENSÃO DA ALBANO KANZLER EM 1987

••

ovve

Atividades extra- classe com pais e alunos desenvolvem o espírito voluntário

A Escola Anna
Towe Nagel
desenvolve

projetos
voluntários com

alunos,
professores e

pars para
ampliar o
processo de

aprendizagem.
Um dos pontos
fortes é o
vínculo afetivo
entre os

funcionários e a

escola. I 3 deles
trabalham na

instituição há
mais de ·1 5 anos

s

1

1
,

" ,
,r " ,

" . ,'o

"

r

Jaraguá do Sul Situada na Rua Marcos Emílio Verbinem, Bairro Agua
Verde, a Escola Municipal de Ensino Fundament�Anna Towe Nagel
completará aniversário de 20 anos em 16 de março de 2007. A

instituição,' que iniciou apenas com quatro turmas, atende 784 alunos

do primeiro ao nono ano, divididos em 29 turmas nos turnos
<'

matutino e vespertine.
. .

Quando a escola foi fundada, em I 987, atendia apenas uma turma de

primeira série, uma de segunda e duas de quinta-série, As quintas
séries, inclusive, tiveram aula até o mês de julho no salão da Escola

Municipal de Ensino Fundamental Albano Kanzler (Bairro Nova

Brasília) até que as salas daAnnaTowe Nagel ficassem prontas, Aatual
diretora, Sirley Maria Schappo, foi a primeira professora da escola, e a

merendeira Inêz Blesing é a funcionária mais antiga. "Trabalho aqui
desde que a escola começou, e cuido de tudo aqui com muito amor,

pois este lugar é a minha segunda casa", comenta Inês, que tem 57·
,

anos, A merendeira Ursula Marcarini, 55, começou a trabalhar na

Anna Towe Nagel em 1988, quando a escola estava no segundo ano
de. funcionamento. "Isso faz com que a maioria dos funcionários
tenham' um vínculo afetivo com a escola, pois I 3 trabalham na Anna

Tówe Nagel há mais de 15 anos", ressalta a diretora Sirley.
,

' ,

A escola Anna Towe Nagel recebeu esse nome em homenagem à
mãe do doador do terreno da escola, Oscar Carlos Otto Nagel, que
faleceu em 19 de dezembro de 2002. Anna Towe Nagel nasceu em

Blumenau, no dia 24 de janeiro de 1882. Filha de Carlos e

Guilhermina Towe, casou-se com Henrique Nagel e mudou-se com
,

ele para Jaraguá do Sul, na Comunidade São Judas Tadeu (Agua
Verde). Anna Tówe Nagel trabalhou e colaborou muito para o

crescimento da escolae faleceu em 1957, aos 75 anos deidade.
Atualmente a instituição conta com I 5 salas de aula, secretaria,
direção e orientação. biblioteca, ATE (Ambiente Tecnológico
Educacional), cozinha, refeitório, gabinete odontológico, sala de

projetos, sala de artes, quatro depósitos pequenos, parque infantil,
�

oito banheiros, quadra' externa e ginásio de esportes. São 63
funcionários: 39 professores, três merendeiras, diretora, duas

secretárias, uma auxiliar de biblioteca, duas orientadores, uma

supervisora, administrador, jardineiro, zeladora, cinco serventes,
. ..... ....

duas estagiárias, dentista, auxiliar de dentista e dois bolsistas. De

acordo com Sirley, a diminuição do número de alunos em relação ao
ano passado (a escola tinha 812 alunos em 2005) aconteceu pela

,

. ,

maior preocupação em atender os estudantes
,

do zoneamento, formado pelos bairros Agua
Verde, Chico de Paulo e parte daVila Lenzi.
Entre os projetos desenvolvidos pela escola

estão as atividades esportivas extra-classe,
realizadas em parceria com o PEC (Programa
Esporte e Cidadania), gerenciado pela
Fundação Municipal de Esportes. Cerca de 300
alunos participam de várias modalidades
utilizando o espaço da escola. Também são

realizadas aulas de dança, com o apoio da
Secretaria de Educação, e o coral, em parceria
com a Scar (Sociedade Cultura, Artística) de

Jaraguádo Sul ..

Entre os projetos voluntários, destacam-se o

"Recreio Monitorado", "Monitores do ATE",
"Mães Voluntárias" e "Grupos de Estudo". O
"Recreio Monitorado" é realizado pelos
estudantes do sexto ao novo ano, que
desenvolvem brincadeiras com os alunos das
séries iniciais. No projeto "Monitores do ATE",
alunos com habilidade em informática auxiliam
voluntariamente professores e colegas em

horário extra-classe no Ambiente Tecnológico
Educacional. No"Mães Voluntárias", as mães de
alunos formadas em pedagogia atendem
estudantes do segundo ao quinto ano corn

dificuldades de. aprendizagem, em horário
extra-classe. Com o objetivo de ampliar a'

participação dos pais na vida escolar dos filhos, a.
instituição também promove cafés-palestra e

ciclos de palestra e debates; entrega de boletins
com palestras de psicopedagogas; atendimento
individual aos pais e a elaboração e aplicação das
medidas disciplinares do regimento escolar,
com a autorização dos pais. "Quando um aluno

agride o outro fisicamente, ele presta serviço à
escola em horário extra-classe, sempre com a

concordância dós pais", explica.

REALIZAÇAO: APOIO:
.

,

o

,. •

•

;�

•

Os projetos de educação ambiental são desenvolvid�
por todos os alunos e professores, e, entre as ações�
escola destaca-se a coleta seletiva: todo o lixo
escola é separado e o material reciclável é vendido. há
seis anos, a Anna Towe Nagel também promos

,

manifestações no Dia Mundial daAgua, comemorado
no dia 22 dê março.
Os estudantes do sexto ao nono ano também deseR
volvem o jornal "Expresso Estudantil", sob a orie�
tação de uma professora de português. O periódico�
distribuído semestralmente a todos os alunos eq
comunidade, divulgando fatos e fotos da escola. S!

IL

• .,.,�.,�.!�""
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Alunos do sexto ao nono ano desenvolvem jornal
semestral, distribuído a tota comunidade

."
"
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N
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"
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Na visão da diretora Sirley, o espaço físico da esc61a
está entre os pontos a serem melhorados. O terreno
tem área de 5 mil m2, sendo 4.315 de área construída,

,

o que obriga a: realização de recreios com horários
,

alternados, devido ao pouco espaço disponvel ;A
medida que a escola foi crescendo, algumas estruíuss

,

foram adaptadas conforme a necessidade. Por isso',:é
,

necessária uma reforma geral para retirar os espaços
improvisados e tornar a estrutura mais ordenadí'
salienta. t
O ginásio de esportes já está sendo ampliado, (01 a

construção de mais banheiros e vestuários, além �
uma sala de jogos, sala de projetos e um depósito.

(

I
I

(

I
I
f
(

<
,

(

I

r

t

c

c

c

A diretora Sirley destaca os projetos pedagógicos
e esportivos realizados na escola )
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�IGA FUTSAL: JOGO DA RECUPERAÇÃO, ,

10

\

"

,

"

J� JULIMAR PIVATTO equipe vai se portar". Os dois
times, que fizeram a semifinal
da Liga no ano passado, vivem
momentos distintos na

competição. Com o mesmo

número de jogos disputados
(oito), os gaúchos vêm

mostrando uma regularidade
maior. Estão em terceiro lugar
com 22 pontos, com, sete

,

vitórias e um empate. E a

única equipe que ainda não

perdeu nesta Liga Nacional.

Já a Malwee tem 12 pontos
e, até agora, foram quatro
vitórias e quatro derrotas. Os
jaraguaenses levam vantagem
no ataque. Marcaram 35 gols
contra 28 do John Deere, mas
sofreram 29, contra 11 dos
gaúchos. Alheio aos números,
o diretor de futsal da Malwee,
Cacá Pavanello, parece ter a

fórmula para vencer o jogo.
"Vamos ganhar na raça e no

-,

� � Ferretti acredita que
� desfalques não são

desculpa para as
"t '

,qerrotas da equipe
lo •

.

}ARAGUÁ DO SUL -' A
o ordem na Malwee é acertar o
1· ,

g pé. No jogo de hoje, às 20h151- "

J contra o John Deere no

J Ginásio do Sesi, o time
a '

I jaraguaense. volta a jogar
desfalcado. Ainda sem Xande,

r Jonas, Márcio e Falcão, o

j técnico Fernando Ferretti

perdeu também o fixo Antô
nio, que sentiu uma lesão.
Mas o treinador disse que os

desfalques não podem servir

de desculpas para as derrotas
da equipe. "Temos um plantel
muito grande. O que está me

preocupando é a finalização

,

u

1
I

!
,

. "

peito .

O dirigente falou também

que já tem uma estratégia de
defesa para o julgamento da

próxima segunda-feira, em ,

que Ferretti, o auxiliar
técnico Marcos Moraes e o

goleiro Bagé poderão _ser
"Esuspensos. stamos

tranqüilos porque o código diz

que deveria ser julgado em 30

, ' . ..
.

e e ISSO que prtortzamos no

treino de hoje (ontem)".
,

O treinador disse que a

equipe jogou bem contra

Chapecó (sábado, quando
perdeu por 4x3), mas que
faltou o gol. "Agora estamos

concentrados e um jogo como

contra o John Deere é uma
•

boa forma de ver como a

•

Estádio João Marcatto passa

CESAR JUNKES

,

,

Gramado do estádio passará por reformas depois do Catarinense

}ARAGUÁ DO SUL - No

domingo o Juventus enfrenta o

Brusque, em casa, pela última
rodada do Campeonato
Catatinense da Divisão

Especial. Depois deste jogo, o

, Estádio João Marcatto será
fechado para reformas durante
o período da Copa do MU11do.

Segundo o presidente Lio
Tironi, são obras para adequar o
estádio ao Estatuto do Torcedor
e também um pedido do
Ministério Público.

O que já começou a ser

alterado são os muros que ficam
nas arquibancadas, que devem
ter lm80 de altura. O gramado
do estádio também deve receber
cuidados. "O tempo seco

•

•

arrumá-lo", disse o presidente,
que aproveitou para falar da

participação ou não do Juventus
na Copa Santa Catarina, que
acontece no-segundo semestre.

"Vamos decidir isso na sexta

feira, na reunião da Associação
de Clubes, em Palhoça".

No dia 14 de junho, o

Juventus terá as eleições para

presidente e Tironi disse que

por enquanto não pretende se

candidatar à reeleição. "O
importante desta eleição é'
regulamentar ainda mais o

Juventus. Temos que pensar·

sempre no melhor para o

clube", disse o dirigente,
ressaltando que mudanças no

comando podem fazer bem ao

[uventus.desgastou muito e vamos
•

,

Márcio (9) é um dos cinco desfalques da equipepara ojogo de logomais à noite

dias", comentou. Pavanello
disse também que vai

reclamar por causa do
incidente envolvendo um

jogador do Boomerang que
teria recebido dois cartões

amarelos durante o jogo.
"Temos a fita e vamos mostrar
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• LINHA DE FUNDO

FALTAM 16 DIAS PARA A COPA

•

Bolão
A equipe do Baependi/FME de bolão 16 masculino conquistou, no fim
de semana, o terceiro lugar na 2' Etapa do Campeonato Catarinense,
disputada em Caçador. Foram duas vitórias em cinco partidas e

agora os jaraguaenses vão atrás de umas das nês vagas para a fase
final. A rodada decisiva acontece nos dias 23 e 24 de junho em

,
.

Timbó. O Baependi/FME terminou com dez pontos, atrás da

Caçadorense com 14 e do Alvorada!Joinville com 12.

Tênis de Mesa
As inscrições para a 2' Etapa do Campeonato Escolar Regional de
Tênis de Mesa encerram nesta quinta-feira. Os interessados devem

procurar os centros da modalidade nas escolas ou pelo e-mail
Inctm@hotmail.com. A competição acontece no sábado, no Colégio
Divina Providência e premiará até o quarto colocado de cada

categoria. O valor da inscrição é de R$ 3 para uma categoria e de R$
5 para participar de duas.

COPA DO MUNDO
Filipe Kasmirski, lateral-esquerdo do Real Madri ;;

B (Espanha) �
o

Favorito - Eu acho que o Brasil é favorito porque eu �
moro há,dois anos na Europa e ainda não vi jogadores
que cheguem perto do nível dos brasileiros. Os
nossos atletas estão ainda rnals adaptados ao estilo

'"

europeu e se sobressaem nas competições �'
mundiais. �

Surpresa - Em todas as Copas sempre tem uma Seleção considerada
pequena que surpreende e a, minha aposta para este ano é a Costa do

Marfg
Dec�ção - A Argentina não deve ir muito longe. Eles pensam que são os

melhores, mas na verdade não chegam perto da seleção canarinha.

,w ;8; 'n , .,""

Igor Tarnawski, pivô do Canottieri Belluno Fulsal
(Itália)
Favorito - Acho que em Copa do Mundo não existe
favoritismo. Até porque ele não ganha jogo e o nível
do futebol mundial cresceu muito, principalmente

, ,

na Asia e na Africa .

Surpresa - Não acredito que uma surpresa chegue "

entre os primeiros colocados, mas vai incomodar
os favoritos. A Costa do Marfim pode ser uma dessas.

•

Decepção - A Itália. Acompanhei um pouco a trajetória deles e é um time
cheio de altos e baixos.

isso. E depois, o terceiro
•

árbitro da partida era

espanhol e não podemos
deixar essas coisas

acontecerem com a gente. Por
causa disso, o clima da partida
ficou quente e aconteceu o

"
'

que aconteceu , comentou.

o

De quatro brasileiros, só um

pode ir para Roland Garras
PARIS, FRANÇA - Quatro

tenistas brasileiros entraram em

quadra, ontem, pela primeira
rodada do torneio qualificatório
para oAberto de RolandGarros,
o segundo Grand Slam da

temporada, que começará na

próxima segunda-feira. Dos

quatro, apenas o paulista Júlio
Silva conseguiu vencer e avançar
para a segunda rodada. Ricardo
Mello, André Sá e Thiago Alves
ficaram no caminho.

Com muita personalidade,
Júlio Silva derrotou Q francês

Jean-Michel Pequery por 2 sets

a O - com parciais de 7/6 (7/3) e
6/4. Na quinta, o paulista terá

pela frente o israelense Dudi

Sela, que venceu o polonês
Lukasz Kubot por 2 a 1- parciais
de 7/5, 4/6 e 6/3. Para entrar na
chave principal de Roland Gar-
- -

ros, é preciso ganhar três partidas.
Nas derrotas dos brasileiros,

Ricardo Mello e André Sá

perderam de virada. Mello caiu

para o holandês JohnVan Lottum
por 2 a 1 - parciais de 3/6, 6/3 e

10/8 - e Sá foi batido pelo'
argentino JuanMartín Del Potro
por 2 a 1 - com parciais de 1/6, 6/
4 e 6/3. Thiago Alves teve um

desempenho pior e foi derrotado
. pelo alemão Dieter Kindlmann

por 2 a O (6/4 e 6/3).
Quem jogará hoje, emRoland .

Garros, é a catarinense Maria
FernandaAlves, amelhor tenista
do Brasil, que fará sua estréia no

qualifícatório feminino. A sua

rival será a norte -americana

Jessica Kirkland. Assim como o

masculino, é necessário passar por
três rodadas para entrar na chave

principal.

Osni Bylaardt - Quer do Prefeito Municipal agilidade na renovação de contrato
com a Casan, para atender moradores que já sofrem com a falta de água.t'Nós temos
moradores na Vila Richter e na região do Rio Branco que estão com problemas no
abastecimento de água, se o contrato for renovado o presidente da Cagan garantiu
que vai estender a rede nestas localidades"
Maria Lucia da SilvaRichard - Destaca o apoio que a Câmara de Vereadores está
dando para as mulheres agricultoras que participam de encontros regionais.t'Vejo

. que é muito importante a nossa união em tomo das mulheres agricultoras, elas uma
vez por ano tem estes encontros para conversar e se capacitar. Tenho certeza que
estãomuito felizes com a nossa atitude".

,

Alcibaldo Pereira Germann - Solicita que além. do reajuste que aAdministração
Municipal está dando aos servidores, que também seja discutido o repasse de um
plano de saúde, um. plano de previdência e até, uma melhor qifalificação
profissional. "Muitas vezes é mais importante agregar alguma coisa social a que
salários reais".
Luiz AntÔnio Chiodinl • Atendendo a solicitação dos moradores do Bairro Avaí,
está encaminhàndo para o executivo um pedido de reforma do .Ginásio do
Bairro."Eles Inc pediram para que fizesse lima indicação, porque este ginásio
atende à comunidade e principalmente às crianças e jovens que praticam esportes.
Espero que sejamos atendidos".
Adilson André Araújo - Está solicitando ao executivo que encaminhe o Novo
Plano Diretor com antecedência à Câmara para que seja analisado pelos vereadores.
"Pedir para o Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Valério
Verbinem que depois do trabalho realizado por sua secretaria envie imediatamente

para a câmara".
João Díníz Vick - Encaminhou um pedido para a Administração Municipal
solicitando a compra de um caminhão pipa maior para molhar as ruas sem

pavimentação. "A dificuldade que se tem, é que no momei.to são poucos os

caminhões e a capacidade de água é pouca para molhar todas as ruas com

revestimento primário nomunicípio".
Jorge Luis Feldmann - Destaca a aprovação dos vereadores do reajuste salarial
para os funcionários públicos municipais. "Certamente, a maioria dos funcionários
estão contente com o aumento, claro que nem todos foram reclassifícados e

receberam 10%,mas é um reajuste salarial considerável que nós aprovamos". .

Marcos Mannes - Cobra da administração as casas populares que agora estão sendo
oferecidas dentro do programa comunidade em ação. "Este programa pretende
levar a moradia econômica, e eu pergunto que moradia econômica é essa? Pra
colocar novamente numa fila de espera.é preciso que se elabore projetos para a

construção de casas populares. Recursos tem".
Evaldo João Junkes (Pupo) - Destaca o empenho dos vereadores na luta por
melhores salários para os funcionários públicos municipais. "Os funcionários
públicos de Guaramirim podem dizer com todas as letras que os vereadores desta
atual legislatura valorizam os funcionários da prefeitura e do hospital. Fizemos o

nosso trabalho",

CÂMARA ITINERANTE
Segunda-feira dia 29 de Maio no Salão da Capela do Bairro AvaL

,

,

Rádio Câmara via interneI. Acesse: www.cmg.sc.gov.br

Ricardo Mello perdeu de virada e não vai disputar o RolandGarros .

,
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BENEfíCIO: CASA DE APOIO SERÁ INAUGURADA EM JUNHO

I

••
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DAfANE ZANGHELINI
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� Pobreza faz família
do Jaraguá 84 sentir
na pele o frio que
chegou ao Estado

•

]ARAGUÁ DO SUL - A

previsão dameteorologia é de que
as temperaturas continuem

baíxàs durante essa semana e que
o Inverno seja três vezes mais

rigoroso que o do ano passado.
Entretanto, à medida que o frio

•

se aproxima, as pessoas aquecem
os corações para auxiliar os mais
necessitados. Esse é o objetivo da
Associação das Promoções
Humanas das Entidades

Religiosas Cristãs de Jaraguá do

Sul, que está promovendo a

"Campanha do Agasalho", que
iniciou na última sexta-feira, 20,
e se estende até 16 de junho. A
campanha conta com o apoio da
Secretaria de Desenvolvimento
Social e Família, RBS Tv, Back
Vigilância, ClubeMotoGiro, Jeep
Clube e Malwee Futsal.

As doações serão distribuídas
entr� �? PromoçõesHumanas das
Igrejas Cristãs, para que as pessoas
necessitadas tenham acesso aos

agasalhos em suas comunidades ..
Além de igrejas católicas e

evangélicas do município,
também haverá postos de coleta
em empresas, mas os locais serão
definidos pela entidade nos

•

próximos dias. De acordo com a

presidente da associação, Ana
Elisa Moretti Pavanello, a meta

da campanha é arrecadarmais de

quatro mil peças de roupas,
cobertores e colchões. "Ano

passado, quando a associação
ainda não existia, arrecadamos
quatro mil peças, mas 60% delas
eram de verão. Agora contamos

• •

com uma parceria malar e

queremos superar esse número e

arrecadar mais peças de

inverno", ressalta.

•

Para divulgar a campanha e
. . , .

tentar conseguir o malar numero

possível de agasalhos, a entidade
realizará uma carreata no dia 3 de

junho (sábado), com saída da
A

Praça Angelo Piazera (Centro) ,

às 8h30. A carreata percorrerá
diversos bairros e retorna ao

Centro, na Paróquia São

Sebastião, onde serão deixadas as

doações. As doações serão

separadas e divididas entre as

entidades cadastradas e
. \

entregues nas comunidades.
No dia 7 (quarta-feira), os

agasalhos serão distribuídos para
todas as pessoas que
necessitarem. As igrejas também
terão uma lista de cadastrados

precisando", ressalta. Na manhã
do dia 1O (sábado), será realizado
um evento cultural na Praça
A

Angelo Piazera, com o apoio da
Secretaria de Desenvolvimento
Social e Família. Nodia 14
(quarta-feira) os agasalhos serão

recolhidos dos postos de entrega.
As doações serão distribuídas às

famílias cadastradas no dia 16

(sexta-feira), quando acontece o

encerramento da campanha. .

,

para destinar as doações. "E
. ,

importante que as pessoas so

busquem os agasalhos se

realmente precisarem, pois com
. �

certeza muitas pessoas estao

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

Sentindo na pele o inverno
No início da noite de ontem,
enquanto os termômetros do

município marcavam 16°, uma

família do Bairro Jaraguá 84 se

protegia do frio com os �(,Cos
recursos que tinham. Em i'Jtla
pequena casa de madeira sem

luz, sem água encanada, sem
geladeira e sem fogão, reside a

dona-de-casa Marli Ferreira, 39 e

os cinco filhos: Andréia, 14 anos,
Letícia, 11, Isaía, 7, e os gêmeos
Gilberto e Gilmar, de 5 anos. A luz
só voltará a casa quando o marido
e pai das crianças, Adão Constant,
41, conseguir o dinheiro para
restabelecer a energia.
Em virtude desse problema, mãe
e filhos estão pernoitando na casa

de dona Terezinha de Jesus Família conta com ajuda da população para tentardiminuir o frio
Ferreira, 51 anos, que mora em

uma casa, humilde, em frente ao banaco da família. Ela, que não é alfabetizada e também não trabalha, ajuda a

irma .Marli e os sobrinhos do jeito qu@lpode. "Com o pouco que tenho, eu ajudo, mas a situação é bastante difícil.
As poucas cobertas e agasalhos que temos conseguimos com a ajuda dos vizinhos", lamenta. Terezinha.
De acordo com Marli, o marido Adão trabalha por empreitada, geralmente na roça, e o que ganha muitas vezes

não chega aos R$ 200. A dona-de-casa afirma, entretanto, que não está cadastrada em nenhum programa
social da Prefeitura, A fclmília mudou-se de Curitibanos (planalto serrano) para Jaraguá do Sul e moram no

bairro, desde então.
Quem quiser ajudar a família com aqasahos ou alimentos, as doações devem ser deixadas na Rua
Quadrangular, Bairro Jaraguá 84, terceira casa após a Igreja Quadrangular.

•

Abrigo será inaugurado em junho
•

No próximo mês, a Prefeitura vai inaugurar a Casa de Passagem, para abrigar provisoriamente pessoas que
não tem onde morar, No abrigo, os internos. recebem acompanhamento médico, psicológico e de assistente

,

social. A Casa de Passagem fica no Bairro Jaraguá Esquerdo e no momento' está sendo mobiliada, A data da

inauguração, entretanto, ainda não foi confirmada,
'

, .

Neste mês todas as pontes centrais do município foram fechadas com alambrado e arame farpado para evitar

que pessoas vivam nestes locais ou usem as estruturas como ponto de encontro para o uso de álcool ou

drogas. De acordo com o .vice-presidente do Comdec (Conselho Municipal de Defesa Civil), Carlos Dias, várias
pessoas que viviam debaixo das pontes tinham casa e família, mas por algum desentendimento familiar
decidiram permanecer no local.

'

I

Jaraguá é celeiro de modelos e lança também produtor de moda
]ARAGUÁ DO SUL - As

cidades colonizadas por

imigrantes europeus, como as da
. região norte de Santa Catarina,
são celeiros para novos nomes

na moda nacional e mundial.
Mesmo ainda tímida, [araguá do
Sul já começa a se destacar na
área, não só com modelos, mas
também com. produtores que

hoje ganham espaço fora do
Estado.

Um exemplo disto é Fabrício
Welter, 21, atualmente de malas

prontas para morar na capital .

paulista. Ele viaja no início de

junho e vai integrar a grade de
funcionários da Agência Vibe,
de São Paulo.

Na bagagem, o jovem booker

(profíssíonal especializado em'

gerenciar contratos de modelos
e produções de moda), leva a

experiência conseguida em três

anos de dedicação à 10M
Catarina Models, de Jaraguá.
Durante este período, Fabrício
passou por vários momentos. Foi
hunter (aquele que procura
novos talentos), professor e, por
fim, coordenador da agência.

Depois de 10 de junho,
quando começa a trabalhar na
Vibe, o produtor passa a

cohviver corri "os gigantes da
. moda" e não apenas com as

promessas, como comenta. Ele
vai cuidar dos contratos da

equipe e organizar as produções
onde a agência está envolvida.

A proposta para mudar de

emprego partiu exatamente

,

/

deste tipo de experiência. E que
Fabrício costumava conversar

com outros profissionais da área

por causa dos modelos. Sua
rotina o fez viajar várias vezes a

São Paulo e durante uma dessas
trocas de informações, a

diretoria da Vibe formalizou o

convite.

Alguns dos nomes
• • • •

jaraguaenses mais promissores
das passarelas do Brasil passaram

,

pelo aval do booker. E o caso de
Erica Baade eMaicon Homburg,
modelos que já desfilaram na São
Paulo Fashion Week, o maior

evento de moda do país. O
sonho agora é trabalhar ao lado
das celebridades nacional-'
mente conhecidas e ele não

deixa dúvidas quanto ao nome

I

�\\,.'i... ,.'"

Fabrício Welter parte no próximo
mês para o mercado paulista

que mais o causa frisson: Ana

Híckmarm, modelo e

apresentadora do programa

"Hoje em Dia", da Rede

Record. (Kelly Erdmann)

O CORREIO DO POVO

'"

• OCORREN,CIAS POLICIAIS

Roubo de veículo
Dois bandidos roubaram um carro na tarde de segunda-feira. Um
deles entrou armado em um escritório na Rua Exp. Cabo Hârry

c, ,

"

•

Hadlich e ameaçou o proprietário do estabelecimento obrlqando-o a

entregar as chaves do veículo WJ Golf, placa MGF-0022 de Jaragua .

do Sul, ano 2000 de cor preta, para que pudesse fugir de um outró
assalto que havia acabado de efetuar. A vítima entregou a chave e os .

,

documentos e aguardou fechado no banheiro, o bandido danificou
a rede telefônica e fugiu juntamente corn seu comparsa quese
encontrava do lado de fora. A polícia efetuou cerco nas entradas da '

.

cidade, mas o veículo até à tarde de ontem não tinha sido encontrado,
\

JARAGUÁ DO SUL - RUA EMíliO C, JOURDAN
SALA

Missão Impossível3
15hOO-18hOO-21hOO

.Morte·
A colisão entre um

caminhão e uma
.

bicicleta matou, no

começo da tarde de

segunda-feira, o ciclista
I.F. de 40 anos; no Km
62,2 da BR 470 em

Blumenau.

Assalto
o ciclista F.J.C. de 24 anos estava
transitando próximo ao posto Pérola na

. úttima sexta-feira quando foi abordado

por dois bandidos que lhe pediram
dinheiro, como este não tinha, eles
levaram a sua bicicleta Sundown,
alumínio com pneus amarelos e 21'

-,

.rnarchas.

Furto
Foi arrombada uma

clínica na Rua Barão do
. Rio Branco na madru

gada de sábado, e

furtaram vários equi
pamentos
audiológicos: um

audiômetrq blue vision
duartex, um fone TDH
39, um vibrador ósseo
com acessórios e um

impedanciômetro
marca Madsen,

Queda de moto
o motociclista E,M.D, de 19 anos sofreu
uma queda na noite de domingo, na Rua
Paulo Voltolini, Bairro Nereu Ramos. Por
causa da chuva e segundo ele da má

conservação da pista, veio a se

desequilibrar e cair, sendo levado ao

Pronto Socorro.

Arrombamento I
Foi arrombada, na manha de segunda
feira, a janela dos fundos do estabeleci
mento comercial Açougue e Mercearia
Esquina, na Rua Roberto Ziemann, Bairro
Czerniewicz. Foram furtados 25 cheques
de clientes que estavam sem fundo, uma

caixa com 500 Kinders Ovos e diversas

garrafas de vodka.

Furto de
dinheiro
Furtado do interior de
um veículo na tarde de

segunda-feira o valor
de R$ 660,00 que
estava dentro da
carteira do

proprietário. O carro

estava estacionado
em frente ao Senai da
Barra do Rio Molha.

,Arrombamento II
Arrombaram na madrugada de segunda
feira, um Bar, na Rua Alberto Jacobs
com a Prof Antonio E. Ayroso, Bairro
Nova Brasília. Arrancaram as telhas e a

forração e furtaram aproximadamente
R$ 100,00 em moeda, cigarros diversos

• •

e Isqueiros.

CINEMA fjoje e amanhá

FILME/HORÁRIO GÊNERO

Código Da Vinci
14h30 - 17h30 c 20h30

Drama1

Código Da Vinci
14h30 - 17h30 - 20h30

2 Drama

Ação/
Ficçao3

\

- Levando Energia at. Voei.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE
BAIXA e ALTA TENSÃO

COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
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Fontes faz com que Ricardo lhe prometa
que não vai mais tentar se aproximar de
Cândida. Mário fala para Augusto que
gosta de Juliana e tenta convencê-lo que é
um partido melhor do que Dimas. O
Barão permite que Sinhá Moça volte para
casa, deixando Cândida radiante. Frei
José revela a Sinhá Moça que Dimas é
seu irmão. Justo, vestido de Irmão do

Quilombo, aparece na delegacia para
soltar Dimas. O delegado prepara uma

armadilha e manda seus .homens

prenderem-no. Um outro Irmão do
Quilombo surge, solta Dimas e Justo e

tranca o delegado e seus homens na cela.
Rodolfo fica pasmo ao saber da chegada
de um segundo Irmão do Quilombo, pois
ele não saiu de seu quarto naquela noite.

. O CORREIO DO POVO

• NOVELAS
� GLOBO - 18H

Sinhá Moça.

� GLOBO - 19H

Cobras e Lagartos
Nikki conta para amar que tem uma fita

que incrimina Estevão e exige um milhão
de dólares por ela. amar combina de se

encontrar com Nikki dentro de alguns
dias. amar fala para Estevão que tem

provas contra ele e que as mostrará a Bel
•

caso ele e Leona não se afastem dela.
Otaviano não é gentil com Leticia. Murilo
percebe que sua irmã Nikki não está bem,
mas ela não conta nada. amar descobre
que Nikki já se envolveu também com

Otaviano. Pereira se muda para a casa de
Silvana. Ramires obriga Téo a trabalhar de
homem-sanduíche. Pereira conta para
Duda onde Bel vai estar naquela tarde.
Nikki fala para Leona que tem provas
contra Estevão e que vai entregá-Ias para
amar se não conseguir dinheiro.

> GLOBO - 21H

Belíssima
Júlia se recusa a conversar com André.
Nikos agarra-o pelo colarinho. André diz a

Bia que ela só vai ficar na casa para que a

empresa não seja prejudicada. Mônica se

choca ao ler o dossiê. André se assusta
ao saber que Aquilino foi embora. Mônica
conta para Dagmar que o pai era

assassino de aluguel e ficou vinte anos na

cadeia. Aquilino pega um ônibus na

rodoviária. Ornela acalma Santinha e

manda que ela confirme que Bia esteve na

fazenda. Mateus escuta e pede
explicações,' mas Ornela nada conta.
Alberto pede que Rebeca impeça Giovana
de ir para Milão. Narciso dá de volta o anel
para Tais e pede que ela se case com ele.
Freddy bate na porta do banheiro
assustando Safira. André acusa Bla de ter
mandado Aquilino embora.

� SST - 181130
.

Rebelde'
Mia diz a Pascoal que não pretendia fugir e
explica que Gastão lhe pediu que
resolvesse um problema, por isso ia sair
do colégio. Gastão afirma a Pascoal que
Mia está dizendo a verdade. Celina diz a

Roberta que ela e Diego estão

empenhados em sua campanha. Anita
convida Tomás para sair. Pilar, Raquel e

Michele comentam entre si que Tomás é
muito gato e não é possível que esteja
saindo com Anita. Raquel diz a Pilar e

Michele que Tomás 'é louco por ela e

voltará quando quiser.
.

� RECORD - 19r"115

Prova de Amor
Miro diz para Lapa que vai colocar sua
galera atrás de Daniel e Clarice. Nininha
está chorando. Daniel e Clarice a

acalmam. Na praia Pepe arranja encrenca
com Fortão. Fortão dá um tapa em Pepe e

diz para ele que ele mexeu com a mulher
do cara errado. Cadu, Gabi e Raquel estão
na prala, Cleto pede socorro para Gabi.
Fortão vai para cima de Nobru. Gabi e

Cadu chegam para falar com o Fortão.
Baltazar olha fixamente para Elza, que
chora ainda surtada. Baltazar diz para Elza
que há posslbfioade de não existir irmã
nenhuma e que tudo não passa de uma

criação de Elza para esquecer os abusos
de seu padastro. Lapa vai até a prata para
buscar Informações sobre Clarice. Lapa
encontra Teresa e ameaça atirar nela se

nàofalaro paradeiro de Clarice.

� I�ECOril) .. 21 h

A Escrava Isaura
Nao há exibição.

•

��ESTRELANDO
Avril Lavigne planeja
combinar sua carreira
musical com a de atriz.

'. Seguindo os mesmo

passos das cantoras
Barbara Streisand e Bette'

.

,

Midler, Avril ch"ega em breve
às têlonas com três filmes:
Os Sem-Floresta' (Over The

· Hedge" 6ôm Bruce Willis;
• •

Fast Food Nation, com
, . - ,

.. PatricJa Arquette; e Th.e ::.
• Flock, ao lado de Richard
• Gere. Os dois primeiros
· fizeram sua premiere no

Festival de Cannes esta
· semana.

.

��AGENDA CHEIA
.

De volta ao Brasil, depois de
ter gravada suas cenas de

"Páginas da Vida" em
Amsterdã, Fernanda
Vasconcellos conta que
o elenco enfrentou urna .... t ;,,&,:
rotina de trabalho que 'le.Nr ",ia das seis da manhã ; .•....

'

.

às oito da noite. Nos
, .

poucos m�me.ntos de :

I; ;
...

folga, a atriz diz que �¢\ ; .•.•

aproveitou para visitar il·�: %

alguns museus e que
a cidade é linda ..
Merece uma viagem
de volta, mas desta
vez só para passear.

��DICA
.

Segundo a Revista Star,
Bruce Willis ajudou a salvar
o casamento da ex-mulher

•

Demi Moore com o ator
Ashton Kutcher. O. casal ....

.
.

estava passando por uma.".
" x:.

séria crise no
.

i' .,:;.,
. relacionamento. Mas, A�Aton

. 1 aceitou uma sugéstãó de.
w' Willis e levou M:oore"a Lima ..,'
',�.. <'o (.' ',', .' "o :<,' �',: ;:;::�'
,;:1 se@unda lua-de-mel: "Ashto�':i

é,muito mais romântico
agora. Ele tem seguido os

conselhos de Bruce, e os
dois se tornaram grandes
amigosll, afirma a

publicação.
.

��MUDANÇA
Gisele Bündchen fez
seus agentes
incluírem cláusula
em seu contrato de

que ela não fará
mais campanhas
publicitárias ao lado
de meninas com

menos de 20 anos.

Gisele, que está com

quase 26, não tem
se sentido bem ao

aparecer ao lado das
mais novas. A última
foi com Adriana
Lima na Victoria's
Secret.

•
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Lançamento
Na próxima terça-feira, dia 30, às,19
horas, o Instituto Cassuli e a Editora

Unerj, com o apoio da Acijs, lançam o

livro 'Os caminhos da sucessão na

empresa familiar Texto e contexto do
evento Negócios, negócios; família à

parte' , no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul.

Aobra •

O livro é resultado do evento que
reuniu em 2005 empresários e

executivos para discutir as certezas e

dúvidas do processo sucessório, as
vantagens e desvantagens da empresa
familiar e como conduzir uma
sucessão. No livro, Décio da Silva,
presidente do Grupo Weg, e Gerd
Edgar Baummer, membro do
Conselho de Administração da

empresa, mostram como a Weg se

preparou para a sucessão; Vicente
Donini e Giuliano Donini explanam
sobre o processo de sucessão por qual
a Marisol está passando; e Monika
Hufenüssler Conrads e Dietrich
Hufenüssler, da Duas Rodas, também
compartilham suas experiências na

área.
, ,

MaisinforDlações
.

Ilustrado, o livro tem 192 páginas e

custa R$ 40,00. No lançamento,
haverá palestra com Marcelo Marco

Bertoldi, do Instituto Brasileiro de

Governança Corporativa, do Paraná. A
entrada é franca. Outras informações
podem ser obtidas pelo telefone (47)
3275-8266.

r
•
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Edson e Diva Peixer comemoraram Bodas de Prata no último dia 19 na Igreja Matriz de
Guaramirim. O casal recepcionou os convidados no Parque de Eventos Perfeito Manoel de Aguiar.
Na foto Edson e Diva com seus filhos: Kauê, Thaiana, lasmim e lago

,

11 PARAGENS!
Aniversariantes do dia

Marlene Tomaselli

União
Casaram no dia 20 de maio em Schroeder, os jovens Angélica e Isaias. Ela filha do Pastor

(Igreja Batista Manancial) Nelson Pompermaier e Maria do Carmo V. Pompermaier, ele
filho de Adalibio e Beloni K. Mundel, Felicidades mil ...

Eleonai A. Hornbuing
Delmar Lemke

Karina Cristofolini

Rogério Schmitt

Andrielly Ziehlsdorff

Pandora Tiechontcoski

Alceu Konrath .

Dirceu Konrath

Maristela Pasani

Araci Sabin

Maria Eduarda Voltolini

Afonso J. Petri

Alexandre A. Lopes

Leitura
Amanhã, acontece a

segunda sessão do Círculo
de Leitura de Jaraguã do
Sul, às 17 horas, na
Grafipel Megastore, Rua
Quintino Bocaiúva, 42,
Centro. O convidado de
honra é o escritor
Celestino Sachet, doutor
em literatura brasileira .

(UFSC) e doutor em
filosofia da educação
(Universidad de

Guadalajara, México).

r

11 HOROSCOPO
\

,

Aries 20/3 a 20/4
Ah, está pronto pra correr por ar. salvar aquela
tribo indefesa ou resgatar a princesa na torre?
Não precisa tanto, talvez tudo isso seja um

pouco cansativo hoje, principalmente de manhã.
Que tal algo mais perto? Use seu radar
.cósmico, você saberá abrir caminhos mais
coloridos. Relaxe, fique no campo tomando sol,
paquerando carneirinhos & carneirinhas ...

Touro 21/4 a 20/5
A Lua tránsita pelo seu signo da tarde de hoje
até sexta-feira, irrigando e fertilizando o terreno

pessoal. Fértil de idéias, emoções e ações ... Dê
o seu toque de mestre, taurino, faça suas .

mágicas. Com sua presença e atitude, aquele
•

projeto que parecia confuso e interminável se
concluirá eficientemente (e belamente) como
que por encanto.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Está se sentindo em outro mundo? Com a Lua
Fora de Curso a atmosfera ,da manhã está meio .

nebulosa, mas à tarde a Lua entra em um signo
de Terra e o astral fica mais firme e pé-no-chão.
Não que isso lhe atraia multo, mas é bom
aproveitar essa energia telúrica para resolver
suas questões pendentes, Siga em marcha de

.

cruzeiro e depois mande ver,

Câncer 21/6 a 21/7
Talvez você não esteja tão no controle quanto
pensa ... Procure contornar as coisas que não
estão rolando como você gostaria e não

exponha seus pontos fracos. Uma postura
cordial, de delicadeza e respeito mútuo é o que
funcionará. Vá com calma. Você está a ponto
de dar uma virada, e será melhor se souber em

que águas você anda.

Leão 22/7 a 22/8
Dia ideal para aquela saidinha básica com os

amigos. Hummm, se bem que é quarta-feira,
dia do sofá ... De qualquer maneira faça o que
lhe der mais prazer e alegria, da vida se leva a

vidaqúe a gente leva. No pacote, os bons
sentimentos (e bons pensamentos), as
grandes ou pequenas atitudes, e muitas outras
virtudes que você tem pra dar e vender.

Virgem 23/8 a 22/9
Falar o que não devia, exigências exageradas,
urgências cescabldas ... Parece tudo muito
ruim? Nem sempre é assim, tão ao pé da letra.
Como se diz por ai, a obra é aberta e a

interpretação é Ilv're. Cabe dar passagem para
seus lados menos formais e ser menos pão
pão, queijo-queijo. Sua sensibilidade serve

para alguma coisa, amigo Virgo.

'Libra 23/9 a 22/10
Será que não está na hora de fazer um check-up?
Não precisa sair correndo para o hospital mais
próximo, mas aproveite que a Lua está Fora de
Curso até a primeira hora da tarde e ganhe tempo
para si. Revise seu cardápio, verifique pesos e

medidas, dê uma caminhada no parque. Faça a

manutenção do equipamento antes que ele lhe
envie sinais de fumaça.

Capricórnio 22/2, a 21/1
.

Não adianta se estressar se as pessoas não
estão onde deveriam estar, se as coisas não se

desenrolam na hora em que deveriam se

desenrolar. Deixe a Lua Fora de Curso seguir
seu caminho tresloucado e cuide de seu próprio
curso. No expediente da tarde tudo volta ao

normal e, aí sim, reuniões produtivas, impasses
dissolvidos.

Escorpião 23/10 a 21/11
,

Fique ligado, você pode estar um pouco
descuidado com chaves, celulares, documentos e

afins. Culpa da Lua Fora de Curso que deixa o

mundo meio fora de ordem até tipo uma da
tarde ... Não se apresse, vá aquecendo devagar.
Aproveite este tempo e organize seus novos

planos. Depois ligue seu ferrão e faça suas

alquimias de transformação.

Aquário 21/1 a 18/2
Mesmo com tanto a fazer e meio nervoso

porque o dia começou amarrado, você tem uI'!}

tempinho para filosofar sobre a vida, não tem?
Respire e relaxe, olhe a natureza ao seu redor.
Olhe pra você, um ser livre, especial, evoluindo
sempre, conectado com o universo. Com tudo

isso, vale a pena se irritar com pequenos
atrasos dos habitantes deste planeta?

Sagitário 22/11 a 21/12T
Tire as crinas dos olhos, centauro, preste aten

ção no que está acontecendo à sua volta. Você
pode ganhar uma nova perspecílva dos próprios
problemas ao entrar um pouquinho na pele do
outro ... Novos mundos se abrem quando
consideramos as necessidades das pessoas
que nos.são queridas, Elas são Importantes pra
você, não são? Mostre que você se Importa,

Peixes 19/2 a 19/3
.

Nada de correrias ou histerias, aquele plano que
espera o seu aval pode esperar mais um pouco.
O pessoal está exigindo sua nobre presença,
estão loucos de pressa? Vão ter que aguardar.
Com a Lua Fora de Curso até o Inicio da tarde,
calma e cautela são necessárias, sobretudo ROB

negócios, Nesse melo tempo, dê uma

escapadlnha pra dar um aiO pra certo alguém,,,

I

l
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• MOACIR PEREIRA

Ministro quer PT com PMDB
Em seu último contato telefônico com Luiz Henrique da Silveira, o
ministro Tarso Genro anunciou' a disposição do PT de apoiar o

PMOB no projeto de reeleição em Santa Catarina. Chegou a aventar
a hipótese de um encontro para examinar a proposta,
O governador licenciado deu uma resposta cética e não avançou
em possíveis desdobramentos da sugestão, Acha que o governo
do presidente Lula e a ações do PT, "politicamente não convencem",
A possibilidade de um novo contato não foi descartada, Mas Luiz

Henrique pediu sinais claros do Palácio do Planalto em relação a

pleitos pendentes do governo catarinense. O primeiro seria a

Petrobrás aderir ao Fundo Social, como acontece no Mato Grosso
do Sul. O segundo, clara demonstração de boa vontade na

antecipação dos títulos do ípesc.
Líderes do PMOB acham que a exigência do Planalto ao governo
do Estado de oferecer ativos para viabilizar a liberação dos recursos
do Ipesc constitui uma manobra política para autorizar, mas não

pagar, O processo é lento e levará muito tempo, O Estado indicará
quais os imóveis que pode dar de garantia da operação, depois
virá uma avaliação do patrimônio pela Caixa Econômica Federal.
E a bancada do PT pode colocar impecilhos.
O contato de Tarso Genro com Luiz Henrique, desta forma, pouco, ,

acrescentou nas relações políticas entre PT e PMOS em Santa Catarina,

•

Negociação
Comando da greve dos
professores da rede estadual de
ensino terá uma reunião hoje, às
11,00 horas, com os líderes dos
partidos na Assembléia
Legislativa. Nova tentativa de
abrir um canal de negociação
com o governo. Hoj�, às 1 �,OO
horas, serão realizadas
assembléias regionais em todo o

Estado.

Rússia
Secretário da Agricultura, �.

, Felipe da Luz, terá audiência"
hoje em Moscou com o vice
minsitro da Agricultura, Sergey
Mitin, Vai propor acordo de

cooperação técnica com Santa
Catarina. Em contato com

produtores russos, o secretário

apurou que além da questão
sanitária o embargo tem razões

_
econômicas. A Rússia quer
proteger os produtores locais.'

Campanha
Diretório Estadual do PMDB
realizará reunião ampliada com

todos os prefeitos e dirigentes
dos diretórios municipais no

próximo dia 26 de maio, em
Florianópolis. Vão definir
estratégia de campanha e .

preparar a convenção estadual
do dia 25 de junho. O partido
realizará até lá 30 seminários

Chopim
Dissolucão do Diretório do PFL

,

de Florianópolis teve como

alvo o ex-deputado Adir Gentil,
que já está coordenando o

comitê de Djalma Berger, do

PSDB, candidato à Câmara
Federal. O ex-deputado Paulo
Bornhausen está desapontado
com a traição de Gentil.
Definiu-o como "chupa cabra".

• •

regionais,

Interpraias
Comissão de Licitação da SC
Parcerias decide hoje quais as

-

empresas que serão habilitadas

para julgamento de preço
,visando construção da

lnterprslas. As principais
empreiteiras do país participam
do processo. São ao tode 19,
concorrentes. O sistema de

contratação é inédito no Brasil. O

projeto de engenharia foi
executado pela Prosul.

Fechamento
Uma triste notícia para a

cultura de Florianópolis. A
Livraria Lunardelli, a mais
antiga e tradicional da Capital,
acaba de fechar as portas. Foi

. fundada pelo livreiro e editor
Odilon Lunardelli, já falecido.
Foi responsável pelo
lançamento de livros de vários
escritores premiados do
Estado.

Congelado.
Presidente estadual do PFL,
Antônio Ceron, não acredita que
o cenário nebuloso das

coligações. estaduais clareie
antes do dia 12 de junho, data
em que estará reunida a -

,

Executiva com parlamentares ,e

dirigentes. Se Colombo não
disputa( o governo, pode até

, ficar fora da eleição,

Presidência
Deputado Afrânio Boppré está

viajando depois de amanhã a .

Brasília, liderando delegação
estadual. Vai participar da 1 a.
Conferência Nacional do P-Sol,
que homologará a candidatura
da senadora Heloisa Helena à

presidência da República. Na
ocasião, o PSTU e o PCB
devem fechar aliança nacional.

Jornalista
o Mercado Público de
Florianópolis leva agora o nome
do Jornalista Aldlrlo SimOes de
Jesus, falecido há dais anos, O
homenageado foi criador do
Troféu Manezlnho, malar
Incentlvador das tradlçOes da
Ilha, ProJeto de autoria do
vereador Jaime Tonelo foi
sancionada pelo prefeito Dárlo
Bflrger,

Social
Durante visita à Prefeitura de
Praga, o prefeito Marco Tebaldi
visitou programas econômicos
e socials Inovadores, que
contém gastos e evitam Ó
,asslstenclallsmo, Os
desempregados trabalham em

serviços públicos como forma
de retorno pelo que recebem do
governo, Atuam com Idosos, na
limpeza pública e

aJardinamento,

•

•

•

•
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DEfESA CIVll:DEBATE SOBRE POLíTICAS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

•

•

KELLY ERDMANN

� Malwee Malhas recebe
placa de honra pelos
cuidados ambientais
em prol da sociedade

}ARAGUÁ DO SUL - A
abertura do 1° Encontro Estadual
e 2° Municipal de Defesa Civil e
do 1 ° Seminário de Transporte
Rodoviário deCargas, realizada no
Centro Empresarial de Jaraguá do
Sul (Cejas) foi marcada por

homenagens. Corn a presença de
autoridades políticas e nomes

expoentes da região, os eventos

iniciaram namanhã de ontem, 23.
Durante a solenidade, o

empresário Wandér Weege foi

agraciado com uma placa de
honra pelos trabalhos
desenvolvidos na' área do meio

ambiente. Representando o pai,
Martin Weege recebeu a

homenagem. Em seu discurso
lembrou que é preciso ter visão

futurista e trabalhar em conjunto
com outros setores na

preservação da natureza. Os

esforços combinados têm a

capacidade de despertar outras
empresas que ainda não possuem.

•

,

esta visão. "E preciso acordar os
dorminhocos", comenta.

A Malwee Malhas também
,

possibilitou uma visita técnica

aos participantes, para que

pudessem conhecer o Sistema

Tecnobio, responsável pelo
tratamento da água proveniente
dos processos indus trias. A troca

de informações aconteceu no

final da tarde de ontem, tia sede

jaraguaense da empresa.
Além disso, os mais de 120

inscritos nos encontros, que
ocorrem de forma simultânea,
passaram por áreas consideradas
de risco pela Defesa Civil. Estas
locais têm, principalmente, casas
construídas de forma precária e

ruas inclinadas. Os profissionais
puderam ver exemplos disto no

Morro da Boa Vista e no

Loteamento Souza, Bairro Santo
Antonio.

Durante todo o dia de 110je,
-

.

os interessados ainda podem se

inscrever, gratuitamente, para
assistir às nove palestras, que
iniciam às 8h30 e se estendem até

às 17h30. Os encontros da Defesa
Civil e o Seminário de Transporte
de Cargas encerram em seguida
com a entrega dos certificados de

participação.

,
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MartinWeege representou opai e recebeuhomenagempelas ações da empresa:' ,

LHS
, I

O governador licenciado de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira,
esteve presente na abertura dos encontros. Ele recebeu a segunda
homenagem do dia: uma placa de honra pelo auxílio que ofereceu
durante seu governo às questões ambientais.
O pré-candidato à reeleição ao governo do estado, também alegou que

-

I

estes eventos "têm importância fundamental" porque podem auxiliar na (

capacitação de profissionais da área. Como o estado sofre com as I
constantes mudanças climáticas, estiagem e outros fenômenos
naturais, é necessário discutir maneiras de diminuir os estragos
causados, finalizou.

(
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F,aculdades da região oferecem bolsas de estudo pelo ProUni
}ARAGUÁ DO SUL/

GUARAMIRIM - O ProUni

(Programa Universidade para

Todos) está oferecendo 47.059

vagas em 834 instituições do país
para o vestibular de inverno. As

inscrições foram abertas namanhã
de segunda-feira e se estendem até

16déjunho.
Na região do Vale do Itapocu,

.0 ProUI1i oferece 42 bolsas

integrais. Na Fatej são 11, no
Senai são 15 bolsas. Em

'Guaramirim, a Fameg dispo
nibiliza 16 bolsas integrais.

A seleção desse semestre vai

seguir o mesmo sistema do início
do ano.Ó aluno se inscreve na área

que quer cursar no site http://
www.mec.gov.br/prounV e coloca
uma lista de cinco instituições,
por ordem de preferência.
•

•

• FALECIMENTOS
Faleceu às 03:45h do dia 23/05, o senhor André Horongoso, com
idade de 69 anos.O velório foi realizado na Igreja Evangélica Luterana
do Centro e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
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1 a CORRIDA RÚSTICA FACULDADE JANGADA
"DESAFIE SEUS LIMITES"

Dia 28 de maio •

1- FINALIDADE
Esta corrida tem como finalidade, oportunizar as pessoas envolvidas, a

participaçào na corrida, com intuito de conscientizá-Ias dos benefícios que o

esporte traz para a saúde,

2.0RGANIZAÇAo
Toda a organização da 1,° Corrida Rústica Faculdade Jangada será de encargo i
dos acadêmicos do Curso de Educação Ffslca desta entidade, que vem pôr !
melo deste evento angariar fundos para a CFEF Comissão de Formatura do

'

respeetíve curso,

3- RECURSOS NECESSARIOS
Para realização desta Corrida, serão utllll�dos R$ 2,400,00 para custear a I
premiação dill setfl eatflgorliils na qUills se dividem em .quetre nomasculino til I
três no feminino e premlaçóes extras !lOS três primeiros colocados de eaes I
naipe no geral, Será necessário a aquisição de dois troféus aos primeiros r
colocados no geral e vinte e quatro medalhas para premiação das demais i
clltl!!gorllls,que procedl\lm do 1@a04°lugar, i

;

Apoio: O CORREIO DO POVO
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Aqueles que tiveram as melhores
notas no Enem (Exame Nacional
de Ensino Médio) de 2005 são

selecionados primeiro. As bolsas

que sobrarem são colocadas em

um segundo processo de seleção,
aberto logo depois do primeiro
resultado, e os alunos que não

forem escolhidos podem tentar

novamente .

Podem concorrer a uma

bolsa os candidatos comi
média igualou maior do que; c

45 pontos no exame. Também' c

é preciso ter renda familiar,: �

por pessoa, de até três salários' c

mínimos e ter cursado o: d
-,

ensino médio completo em
, -

escola pública, ou privada com: n

bolsa integral. O resultado da - -

seleção será divulgado no dia
21 de junho. (Daiane Zanghelini)

•
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DIVIDAS: EX-TESOUREIRO CONFIRMA QUE OKAMOTO SALDOU CONTAS DO PRESIDENTE
,

,

I
,

•

,

•
. ,
,
�
I
•

.i

NANCY ARAÚJO

,

.; � O relatório final da CPI dos Bingos apontará
li: indícios que comprovariam doação para
�; campanha de Lula. Em troca, os bínquelros
:l seriam benencíados com projeto do governo que
'I iria regulamentar o funcionamento do setor.

BRASÍLIA. - O ex-tesoureiro
J, aJPT Delúbio Soares con

:,' fir�ou ontem em depoimento
, a ;CPI dos Bingos, que o

presidente do Sebrae, Paulo
Okamotto pagou dívidas do

recém-eleito presidente da

R�pública Luiz Inácio Lula da
.' Silva junto ao partido. Delúbío
, explicou que Lula havia

omeado Okamotto como

rocurador para resolver suas

questões financeiras com o PT
e foi encaminhado de tratar da
demissão de Lula - que era

: fmcionário do PT desde 1990.
"O PT apresentou algumas

dívidas não saldadas. Okamotto

pagou a dívida. Cobrei de
a· Okamotto e ele pagou", afirmou

Delúbio, dizendo que o PT
, estava sendo pressionado pelo
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) para que Lula se

desligasse do PT e as dívidas
fossem pagas.

Nas cerca de quatro horas
de depoimento, Delúbio disse

p, desconhecer qualquer doação
II e casas de bingo para' a
:; campanha de 2002 do então

I' candidato Luiz Inácio Lula da
.: Silva. Ele também negou ter

" conhecimento sobre a prática
':, de caixa dois na campanha.

"Não tenho conhecimento
.: nenhum que isso [doação de

casas de bingo] ocorreu em

2002. Conheço [Waldolniro
Diniz]. Mas ele não participou
da campanha de 2002", respon
deu ele ao ser questionado sobre
uma possível articulação entre

Diniz e casas de bingo do Rio
interessadas em fazer doações
para a campanha de 2002.

,

Perguntado sobre como
.

conheceu o empresário Marcos
Valéria de Souza -acusado de ser

operador do "me.nsalâo">,
Delúbio disse que foi

apresentado a ele pelo deputado
Virgílio Guimarães (PT-MG).

Apesar das declarações, o

relatório final da CPI dos

Bingos apontará indícios que

comprovariam essa doação. Em
troca, os bingueiros seriam

beneficiados com o envio ao

AJAPRA

ACABE com o

preconceito racial.
Vita-Iatas também amam!!!!!!

Contate-nos 99125897
c/Caroline ou 3370-7540 cl

Isolete
!
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Atendimentos diários

ti75-114ft
Programa
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A linha da vida
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�os momentos .de angústia, tristeza. e desespero;
.

.

Quando a vida pare�e não .ter mais se('tido.
LIGUEf! DESA8AFE!!!

Atendimento: Telefone das 11 :00 às 23:00h I Pessoal das 11 :00 às 22:00

Rua Antonio Cunha, 160 - Sala 09 (Piso Superior Rodoviária)
JaraQuá do Su!- Santa Catarina

• •

Congresso NacionaI de um

projeto do governo que iria

regulamentar o funcionamento
do setor.

Durante as investigações, a
CPI teria identificado,
conforme o esboço do relatório
final, diversas coincidências

que apontariam para a vera-

.

cidade da acusação feita pelo
advogado Rogério Tadeu Buratti
de que o dinheiro dos bingueiros

. chegou à campanha do

presidente com a participação
do ex-ministro Antonio Pa
locci.

Dentre essas coincidências
estariam, por exemplo, te-

,

lefonemas trocados pelos
envolvidos nas datas chave da

negociação.Delúbio não as

sinou o termo de compromisso
com a verdade nas respostas
dadas para a CPl. Ele disse que
foi orientado por seus ad

vogados a não assinar o

documento.

OPOSiÇÃO
Parlamentares da oposição se irritaram com a atitude de Delúbio. "O depoimento não tem nenhum

compromisso corn a verdade. t mais um festival de insinceridades", disse o senador José Agripino Maia

(PFL-RN).Para o relator da CPI, Garibaldi Alves (PMDB-RN), depoimentos como esse não acrescentam nada

.

aos trabalhos da comissão. "Ele foi muito lacônico hoje. Está na hora de acabar com essa CPl."
Delúbio evitou responder se recebeu autorização da diretoria do PT para fazer empréstimos no BMG e Rural

por intermédio do empresário Marcos Valério Fernandes de Souza.
,

"Era impossível ele tomar um empréstimo como esse sem autorização de pelo menos quatro pessoas: [o
ex-presidente do PT José] Genoino, [o ex-presidente do PT José] Dirceu, Lula e Silvinho [ex-secretário-geral
do partido]", disse a senadora Heloísa Helena (PSOL-AL). ;:,I

.:

Na opinião da senadora, Delúbio já fez a escolha de assumir a responsabilidade p�s operações e não deve
modificar sua versão não importa a quantidade de depoimentos. -

DANIEL DANTAS
O ex-tesoureiro do PT negou ter pedido dinheiro ao banqueiro Daniel Dantas, do Opportunity. Ele também.
negou qualquer tentativa de chantagem contra o banqueiro. "Nunca houve esse pedido. Não conheço essa

Verônica [Dantas, irmão de Daniel Dantas]", que teria denunciado à Corte de Nova York uma suposta
tentativa do PT de cobrar "dezenas de milhões de dólares" do Opportunity nos anos de 2002 e 2003.

.

Delúbio confirmou, entretanto, que se reuniu com Carlos Rodenburg, ex-sócio do Opportunity. Segundo ele, o
encontro foi marcado a pedido do empresário Marcos Valério de Souza. Rodenburg, segundo Delúbio, queria
saber o motivo do PT não gostar do Opportunity. Delúbio disse que o "PT não gostava nem deixava de gostar
do Opportunity".

CURSO CAPACITAÇÃO E. APERfEiÇOAMENTO DE CONSUI-IORES I
i

Curso ensina "pulos do gato" da consuítoria; ,

,

• BREVES

� Depoimento
A CPI dos Tráfico de Armas, na
Câmara, decidiu ontem que vai
tomar o depoimento do 'chefe
da organização criminosa
Primeiro Comando da Capital,
Marcos Willians Camacho, o

Marcola, no Fórum da Barra
Funda, na capital paulista. A
data do depoimento ainda não
foi marcada pelo presidente da
CPI, deputado Moroni Torgan
(PFL-CE). A maioria dos

integrantes da comissão
entendeu que um eventual

comparecimento de Marcola
ao Congresso para prestar
depoimento seria oferecer um

palco ao bandido, num
depoimento que seria
transmitido pela lV Câmara

para todo o País, até mesmo

para os presidios.A presença
de Marcola nas dependências
da Câmara havia sido vetada
pelo presidente da Casa,
deputado Aldo Rebelo (PC do

B-SP).

� MST
Cerca de 300 integrantes do
Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem-Terra (MST)
ocuparam ontem o

estacionamento do prédio do
Incra, em Curitiba. Eles se

somam a outros sem-terra do
País que estão fazendo a

Jornada Nacional de Luta pela
Reforma Agrária .

Superintendentes de vários
Estados devem se reunir hoje e

amanhã em São Paulo. As

manifestações dos sem-terra .

devem fazer parte da
.

discussão.O MST pede o

cumprimento do Plano
Nacional de Reforma Agrária
de 2006. Para o Paraná está
previsto o assentamento de 2
292 famílias. No entanto nada
foi feito até agora. O Incra diz

que tem local para 400

famílias, mas não há recursos

orçamentários para· a compra
das fazendas.

.

� Alerta·
A Secretaria Nacional de
Defesa Civil (Sedec), do
Ministério da Integração
Nacional, alertou ontem para a

possibilidade. de chuvas de
longa duração nos litorais de
São Paulo e Rio de Janeiro,
hoje. Chuvas de longa duração
aumentam o risco de

alagamentos e deslizamento
de terra, sendo recomendável
à população não permanecer
em zonas ribeirinhas,

.

baixadas, morros e encostas.

� CPI Arquivada
.

o presidente do Senado,
Renan Calheiros (PMDB-AL),
afirmou ontem que vai arquivar
o pedido de criação de uma

CPI para investigar o
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva e o presldeme do Sebrae,
Paulo Okamotto. Renan
alegará, como Justificativa, que
a Constituição veda a

Investigação do presidente por
uma comissão no exerclclo do
mandato. "O presidente da
República, na vigência de seu

mandato, não pode ser

responsabilizado por atos
estranhos ao exercfclo de suas

funçOes", estabelece o artigo
8S, parágrafo 4° da
Constltulçao,

•
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,

NA SERVIA
.

� Separação
o presidente de Sérvia e

Montenegro, Boris Tadic,
reconheceu ontem o

resultado do plebiscito no

qual os montenegrinos
optaram pela independência,
o que levará à separação de
Sérvia e Montenegro, os

últimos dois remanescentes
da antiga e Iugoslávia. "Eu
apóio a preservação de um

Estado conjunto, mas como

presidente democrata de
uma república democrática,
eu reconheço a

manifestação de livre
arbítrio dos cidadãos
montenegrinos", declarou
Tadic. Ele defendeu ainda a

cooperação entre Sérvia e

Montenegro no futuro.

,

NA CSJORDANIA

� Prisão
Forças de segurança de
Israel prenderam ontem na

Cisjordânia um dos
comandantes do Hamas em

Ramallah.Sheikh Ibrahim
Hamed, 41, era procurado
desde 1998 por ser apontado
como responsável por
ataques terroristas que

:

mataram 78 pessoas, entre
civis israelenses e

soldados. De acordo com o

jornal israelense "Haaretz",
Hamed foi preso no

apartamento onde se

refugiava, na região de AI
Balua, em Ramallah, por
soldados israelenses de
Dukefat, membros dos

serviços de segurança do
Shin Bet e unidades da

polícia antiterror.

NA HOLANDA

�' Homossexualismo
Funcionários do zoológico
de Overloon -leste da
Holanda- divulgaram o

descobrimento de três
casais de cegonhas
homossexuais que chocam
ovos e cuidam de filhotes.
Segundo estas fontes, o fato
foi constatado "com
surpresa". A colônia é
composta, ao todo, por 12
cegonhas.Esther Janen,
porta-voz do zoológico,
disse que "um casal de
machos ou um casal de
fêmeas cuida dos filhotes
com a mesma atenção que
outros casais

. heterossexuais". Um casal
hOmossexual estaria
inclusive chocando os ovos.

I •

O CORREIO DO POVO

RELATÓRIO: DIREITOS HUMANOS NO MUNDO

• • •

•

AGÊNCIA ESTADO ainda o presidente americano,
GeorgeW Bush, por suamaneira
de lidar com a "guerra contra o

terrorismo" instituída após os

ataques terroristas de 11 de
Setembro. Segundo Irene Khan,
secretária-geral da AI, a "guerra
contra o terror" instituída pelos
EUA permitiu um retorno da

"repressão nos moldes antigos".
De acordo com a entidade, os

EUA violaram direitos
humanos e liberdades civis em

muitas ocasiões com o objetivo
de "garantir a segurança dos
americanos'l.A organização
humanitária faz ainda um apelo
pelo. fechamento da prisão
americana de Guantánamo, em
Cuba.
"0 centro de detenção de

Guantánamo é uma aberração
sob a lei internacional", disse
Khan. "Ele mantém pessoas de
forma ilegal e envia mensagens
a outros regimes -como a China
e o Egito- de que eles também

podem violar os direitos
humanos" .. Segundo a AI, julgamento de Saddam é marcado por irregularidades

� Documento também cita a impunidade
corno um dos principais problemas do Brasil,
onde a Justiça "continuou decepcionando
aqueles que sofreram violações"

/
,

EUA - Um relatório da
Anistia Internacional (AI)
sobre os direitos humanos'
criticou a ação dos Estados
Unidos no Iraque, dizendo que

•

"violações" são cometidas no

país tanto pelas forças de

segurança multinacionais
lideradas pelos EUA como pelas
forças iraquianas.

Divulgado ontem em

Londres, o docume� afirma

que as forças lideradJs pelos
EUA prenderam arbitra
riamente -sern acusação ou

julgamento- milhares de

pessoas, na maioria moradores
do Triângulo Sunita, uma das

principais bases dos grupos
rebeldes.AAI também denuncia
a "tortura, os maus-tratos, a

detenção arbitrária sem

acusações ou julgamento e o uso

excessivo da força" pelas tropas
multinacionais e iraquianas.

Segundo o documento, as

forças mui tinacionais e

iraquianas torturaram presos�,
que teriam sofrido abusos sendo

"pendurados pelos braços,
queimados com -cigarros e

recebido choques elétricos no

corpo", Alguns também teriam
sofrido abuso sexual, segundo a

AI.
O texto denuncia ainda o uso

excessivo da força pelas tropas
multinacionais, citando como

exemplo o ocorrido em outubro

último, quando 70.pessoas
/

morreram em um ataque aereo

americano perto de Ramadi.

JULGAMENTO - A
entidade também critica o

julgamento do o ex-ditador

iraquiano Saddam Hussein e de
sete de seus ex-colaboradores,
que estaria cheio de

"irregularidades" processuais. A
AI aponta que a defesa não teve'
acesso aos nomes das
testemunhas de acusação, e que
os procedimentos do tribunal
foram alterados pouco antes do
início das audiências. O relatório
·lembra ainda que dois advogados
de Saddam foram assassinados

por homens armados.
TERROR - A AI criticou

,

BRASIL E CITADO POR VIOLAR OS DIREITOS HUMANOS
Em seu relatório, a AI também denuncia as recorrentes violaçôes dos direitos humanos que ocorrem no Brasil, e diz que persistem no país
execuções extrajudiciais, torturas e uso excessivo da força pela pojcía.O documento aponta que, em 2005, houve muito poucas i,niciativas polílica�
nesta esfera, e que muitas das propostas do governo federal ainda não foram aplicadas,
A AI afirma ainda que "os povos indígenas sofreram agressôes e homicídios, assim como desalojamentos forçosos de suas terras ancesfras'Is
defensores dos grupos marginalizados, e aqueles que se opôem ao crime organizado e à corrupção, e desafiam interesses políticos e econômicos
sofreram difamações, ameaças, agressões e homicídios, afirma o relatório."A impunidade dos autores de violações dos direitos humanos foi a

regra", em parte como conseqüência da lentidão dos processos judiciais, disse a ONG,
Mortes - Entre 1999 e 2004, foram registrados "mais de 9 mil homicfdios cometidos pela policia", em sua maioria em casos de "resistência
seguida de morte", quase sem Investigação Judlclal.Também há relatos recorrentes de delitos e assassinatos executados por esquadrões da morle
com a participação de membros da polícia ativos ou reformados, e do envolvimento de Policiais em atividades criminosas e de corrupção.
O relatório destacou que as condições de reclusão das prlsões brasileiras "constituíram tratamento cruel, desumano e degradante".A
aglomeração, instalações sanitárias deficientes e falta de serviços médicos contribuíram para que houvesse motins freqüentes e altos índices
de violência, entre presos nas cadeias do país, onde houve constantes denúncias de comportamento violento e abusivo dos guardas. .

Segundo a AI, a impunidade se mantém como um dos principais problemas do Brasil, onde a Justiça "continupu decepcionando aqueles que
sofreram violações dos direitos humanos".

Bolívia e Venezuela rechaçam preocupação de Bush com cernocracía
CARACAS- Políticos da

Venezuela e da Bolívia reagiram
com irritação a comentários do

presidente dos Estados Unidos,
George W Bush, expressando
preocupação "com a erosão da
democracia" nos dois países. O
,

presidente . da Assembléia
Nacional venezuelana, Nicolás
Maduro, dizendo que Bush deveria
"lavar a boca" para falar da

Venezuela, acusou os EUA de
terem "um governo que invade,
bombardeia e assassina diariamen-

I

te adultos e crianças no Iraque e

Afeganistão violando leis
americana, que em 60% rechaça o
governo Bush, onde a democracia
está erodida", acrescentou. Já o

presidente do Senado da Bolívia,
Santos Ramírez, considerou que
"a dernocracia só pode sofrer
erosão COIn a ditadura que implica

matar e quando se impõe polírka
contrárias à realidade econômo
e social de nossos povos"]
acrescentou que "a Bolívia e a

América Latina já não estão soD
democracias ao contrário do

que diz o presidente americana

. .. "

mternacionars .

"Agora Bush faz de Inane ira

cínica uma classificação da
,

democracia venezuelana. Per-

guntaríamos à opinião pública

•

•

-
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AAdministração Municipal de Guaramirim convida para o

"Comunidade em Ação". LAZER, SERViÇOS E RECREAÇÃO.
. O público terá à disposição, dança, capoeira, teatro, pintura facial.

serviços da Secretaria da Saúde e Bem-Estar Social, distribuição
de preservativos, avaliação ffsica, ginástica para idosos, encaminhamento
de RG e carteira de trabalho, 6nibus da Literatura, carrinho da previdência,

manicure, pedicure, distribuição de sementes de hortaliças, cachorro
quente, pipoca, programa Moradia Econômica, práticas esportivas, jogos

e brincadeiras, entre muitos outros serviços.
EM BREVE NO SEU BAIRRO. AGUARDE DIVULGAÇÃO DA DATA.

AOMINISTRAÇÃO 2005·2008

GUARAMIRIM
I o trabalho faz a diferença

,

•
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