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5 I SISTEMA VIÁRIO: ENTIDADE DEFENDE AMPLO DEBATE ,

•

•

Para a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Jaraguá
do Sul, o grande equívoco do novo projeto viário está em

apostar exclusivamente na agilidade do tráfego e não

contemplar o sistematomo um todo. Segundo a entidade,
investimento pesado no trapsporte coletivo e o incentivo
de outras formas de mobilidade, como a bicicleta, seriam,

,

uma solução mais eficiente. A AEAJS diz que o manifesto,

lançado no início do mês, em relação às mudanças, não
deve ser'encarado como uma crítica à administração
municipal e sim como uma contribuição para ampliar o

,

debate sobre os problemas no trânsito da cidade.

"Ninguém é C011tra as alterações, mas elas' não
.

contemplam de forma eficiente a demanda de tráfego no

município", disse o presidente Gilmar de Souza.

7 I VITÓRIA EM CASA: 1 XO APERTADO

Mp_lwee derruba o ütttmo invicto da LigaNacional
., , .

Com a vitória por 1 xO
sobre o John Deere.na

, .

noite de ontem no '

Ginásio do Sesi, a
Malwee chegou aos 15

pontos e subiu três
posições na classifica-

.

ção da Liga Nacional.
O único gol da partida
saiu aos 8'18" do

segundo tempo, com
Valdin. Na sexta-feira a

Malwee vai a Florianó
polis enfrentar o Cole
gial, na primeira partida
da final da Copa Santa
Catarina. No sábado,
às 13h, joga em casa

contra o Macaé, pela
Liga Nacional, jogo que
marca a volta de
Falcão.\
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3 I ADIADO MAIS UMA VEZ

Empréstimo para Transjaraguá
fica para 2006 e retarda projeto
A tentativa do prefeito Moacir Bertoldi de agilizar, junto ao Banco,

Central, recursos para o Transjaraguá foi frustrada. Em ano

eleitoral, a proximidade do prazo limite (junho) para assinatura de
•

operações financeiras de qualquer ordem entre estados municípios.
e a União inviabilizou os pretendidos R$ 42 milhões para as obras.

,

Com isso o projeto, que deveria iniciar este ano, deve ser adiado,
•

mais uma vez.

,

6 I P" VIO,
•

Feira é liberada com termo de

compromisso dos comerciantes,
Os comerciantes da praça Getúlio Vargas assinaram um termo de

compromisso ontem e com isso a feira deve voltar a funcionar
normalmente. Entre as medidas impostas pelo Procon e Vigilância
Sanitária estão: a rotulação e a comprovação da procedência dos
alimentos; o transporte e armazenamento nas condições de

temperatura adequadas para a conservação e a pasteurização do
leite e derivados em usinas de beneficiamento licenciadas por
, -

orgao competente.

)
28 I CONSCIÊNCIA
JnstnutoRã-bugio entrega

,

cartilhas para estudantes

•

Os alunos, representantes das dez escolas que participam do
,

projeto Serra do Mar: Fonte de Agua, Fonte de Vida, receberam
ontem cartilhas com informações sobre a Mata Atlântica da

,
,

região. D material foi confeccionado em parceria com Celesc e

estará disponível, em breve, nas bibliotecas do Vale do Itapocu.
Foram impressos quatro mil exemplares que devem auxiliar na

conscientização das crianças.

28 I CNT/SENSUS

Pesquisa aponta vitória de
Lula e' PSDB promete reagir:
Pesquisa divulgada ontem pelo CNT/Sensus mostra que o pre
sidente Lula venceria no primeiro turno se as eleições fossem reali
zadas hoje com 40,50/0 dos.votos. O candidato do PSDB, Geraldo
Alckmin, aparece com 18,5% das intenções de voto. Tanto
tucanos como petistas receberam o resultado com cautela. No
,PSDB a ordem é se concentrar na campanha e cobrar envolvi
mento dos diretórios do interior do país, para reverter a situação.

- .. ••.••• ",,' •. c" '<..'1;...• ':" ._, ,,'. - ..• _.-••.. ,,,. ' .... "'. � �." .. _:'.,
'

... ,_ .;'... " '

...
'

.. , ., ... .' ... ,' .. :..... '...... '�•.•• ';.;:_ .•_'" _ •.•,.:' ... '--'lo... '._-

ate
•

executive

Flortan6polls, ao lado da cillellral.
..... .

.. .. , . ._ ' ,- __ , _ " - ,... � ..
... I;... _," ,.".. 10. .... '_ ... ..'_

•

'_ . '- .-,�......." ".... ,._..... ... .. ,. ''_ ... "- � .. ,_ .. '�_._ ·".'c _.;_· .. 'c I.,' _ ,;. _,". " '_'''"'_''__.''.''_ ,� •• _, '_'_" ,'"

,

,
,

'.,'_ ..... ",- ... " """. '_ ""'.'••_ ... '� ..... ' ..." ......_....__ '_';' ••. '-"_'" - ... " ._ ..... • .... "•••• ·0_·... _, ' •. '", �'''''._.......I

\

•

I

i

,

I

I '

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•

,

21 QUINTA-FEIRA, 25 de maio de 2006

, • EDITORIAL , .

Não poucos candidatos
ainda não tiveram as contas

da campanha eleitoral de
2002 aprovadas pelos
tribunais regionais
eleitorais. E, mesmo que

rejeitadas, os candidatos
. envolvidos podem recorrer.

Há exemplos bern mais

antigos. Por isso e mesmo

que o Tribunal Superior
'Eleitoral tenha ratificado,,

,

numa reviravolta de última

, hora, a aplicação de regras
'contidas na minirreforma
eleitoral aprovada pelo

•

, .

I i
,

propagandas em outdoors,
entre outros itens. Por outro

lado, os ministros do TSE
vetaram o artigo que proibia
divulgar pesquisas eleitorais
15 dias antes' das eleições. A
criação de um teto para os

gastos com as campanhas,
prevista na minirreforma,
também foi descartada. Os

artigos foram considerados
/

inaplicáveis para 2006: E aí

que entra o dinheiro que o

PT, depois dos escândalos'
envolvendo membros da
diretoria executiva do

... Numa reviravolta de última hora, TSE•

manteve a aplicação de regras contidas na

! minirreforma aprovada pelo Congresso

i Congresso, não dá para
· acreditar que o caixa dois

sej a página virada. As
rnud anc.as foram

j

sancionadas pelo presidente .

Lula no último dia 10, com
I veto a artigo que proibia a

· exibição de cenas externas
,

nos programas gratuitos dos
·

partidos na TV. O plenário
: do TSE decidiu manter, já
· para as eleições de outubro,

•

!

a proibição de distribuição
de brindes, COlno bonés e

camisetas, a realização de
showm ícios e, as

• FRASES

diretório nacional, p
denominar de
contabilizado. Ou

•

seja, o

caixa dois, que, justiça seja'
feita, serve a todos os

part idos de todos os

tamanhos.Outro item da
minirreforma que começará
a valer já nas campanhas
eleitorais deste ano é a

proibição de doações em

dinheiro vivo de pessoas
físicas. O TSE também

aprovou o artigo que torna

obrigatória a divulgação na

internet dos gastos eleitorais

"São as armadilhas do sucesso".

.

• Do técnico, Carlos Alberto Parreira, sobre o favoritismo da seleção brasileira de futebol na Copa do
Mundo da Alemanha.

,

Muito barulho
com quase nada

•

Ele precisaria contar com

um orçamento milionário se

I fosse contratar o pessoal
i especializado necessário para
I fazer todo o barulho que ele faz'
i sozinho, contando COlll os mais'

I escassos recursos.Mas não é uma
I

questão de conseguir
orçamento.Não é nem o caso de
correr atrás de patrocínios.Ele

• •

quer que seja assim.

Ele sabe" de antemão, que
ninguém será contratado para
cuidar da luz, ou do sorn. Se ele

quiser Ulna trilha, que
I' .

I componha. Ele não vai contar'

I. corn diretores de arte all de

fotografia. As idéias terão que
ser dele mesmo, Ninguém vai

aparecer para ajeitar a barra da

calça do mocinho ou para

pentear, all ainda, descabelar a

I mocinha. Ele vai fazer

l-pessoalmente todo o trabalho.

,

,

dos candidatos durante a

campanha. Mas, como

saber? Qualquer valor
declarado que não deixe
indícios para confrontos

. / .

cornparatrvos, e acerto.

Menos mal, as mudanças
obrigam que candidato e

tesoureiro da campanha
assumam a responsabilidade
pelos gastos eleitorais,
passando a assinar juntos a

prestação de contas .0 uso

de recursos financeiros para
o pagamento de despesas só

poderá ser feito a partir de
uma conta específica. E aí

entra, de novo, o caixa dois.
A nova lei também proibia .

o uso, pelos partidos
políticos, de imagens
externas no horário eleitoral

gratuito, que vai ao ar a

. partir de 15 de agosto. No

entanto, o presidente Lula
vetou o artigo 54 da lei,
mantendo as cenas externas.

Livrou o TSE de decisão
neste sentido
com. uma

\

e preservou,

canetada,
• ••

mteresses pessoais mats que
óbvios. A pergunta, agora, é:
a reforma eleitoral desejada

, continua depois de outubro,
de forma que possa
transformar as eleições em

@ todos os níveis ern algo que
o eleitor possa confiar?

•

o prefeito Moacir Bertoldi não enviou a coluna desta semana

Vai cuidar dos atores, vai

escolher as locações, vai

inventar o figurino, vai dirigir a
cena e vai editar os pedaços da
sua história.

Quanto mais envelhece,
mais ele corre pra cá e pra lá COIn

a sua idéia na cabeça, sem uma
A

camera, OU uma grua, ou

qualquer outro equipamento
que capte imagens para ele.
Ev depois que seu trabalho
estiver pronto, nem adianta

esperar muita propaganda. Não
há investimento publicitário,

•

nern badalação acerca dele.

Ninguém fará clipes especiais
para vender a sua história.
Melhor assim, Vai ser sempre só
ele e as palavras que ele escolher.

O escritor cons trói
mundos apenas· com a

palavra.Como é que alguém,
com tão pouco, pode fazer

tanto?
/

E o que eu me pergunto
quando olho para os grandes
escritores e devem também se

perguntar os diretores
acostumados aos milhões das
indústrias cinematcgráfíca e

fonográfica, Como é que alguém
consegue prender a atenção da
humanidade só com a palavra?
E sem pirotecnia? A palavra e

nada mais?

O escritor conta com quase
nada. Uma palavra aqui, outra
ali. Mas esse quase nada já basta.
Com ele.sua voz reverbera, ecoa
e permanece viva, mesmo depois
que ele se vai. E ele continua

fazendo muito barulho, muito'
barulho com esse quase nada
poderoso que é a palavra.

Valéria Grassi é escritora e livreira
- valgrassi@uol.com.br

•

• CORREIO DO LEITOR
•

Política e marketing
O debate sobre estratégias e o papel do

marketing na política, que se acentua ern

. períodos eleitorais, será mais atenuado eln 2006

pelo histórico de denúncias de corrupção expostas
à sociedade. Esses debates ocorrem porque, nos

processos eleitorais, os partidos políticos estão

utilizando cada vez mais das técnicas de

marketing, sejam elas de análise da sociedade, de
adaptação do perfil e do discurso dos candidatos,
de planejamento estratégicd e de comunicação,
publicitária. Ser eficaz na comunicação sempre
foi itnportante para o sucesso político, mas por
queomarketing assume atualmente uma função
itnportante no período eleitoral?

.

Omundo e a sociedade têmmudado bastante
e a forma de fazer política vem se transformando
com a revolução tecnológica, que midiatiza cada
vezmais a relação dos políticos com a população,
retirando dos comícios a condição de palco prin
cipal das campanhas. Portanto, o Brasil acabou

•

dessa forma incorporando em suas campanhas
eleitorais técnicas de marketing realizadas em

outros países, por definição essencialmente
. midiáticas e centradas na televisão. O próprio
Partido dos Trabalhadores (PT) utilizou nas

eleições de 2002 essas técnicas com grande
intensidade, embora durante muito tempo
resistisse às práticas demarketing nas campanhas.

Um fator que pode explicar também a

inclusão do marketing l1a política brasileira
refere-se ao processo de globalização, em que
somos constantemente questionados, ao mesmo
tempo, como cidadãos e consumidores. Dessa

forma, a transferência de conceitos e práticas do
campo empresarial para a política tem se tomado
uma tendência. Todavia, alguns conceitos são

deturpados, sendo executados de forma errônea

no campo político.
COIn base nesse cenário constata-se também

que a política, em geral, é, cada vezmais, alvo do
descrédito dos cidadãos, visto que, em grande
parte, as demandas sociais não são supridas na

gestão pública dos políticos brasileiros. Tal
,

situação de descrédito, portanto, leva o cidadão a

ter urn desinteresse pelo tema e,

conseqüentemente, um baixo envolvimento 110

processo eleitoral. Dessa forma, práticas de

marketing tentam despertar o interesse dos
cidadãos na época de eleições. Por outro lado, os
cidadãos, durante as campanhas eleitorais, estão
expostos a uma grande quantidade demensagens

•

quanto a ideologias e planos de governos que
muitas vezes dificultam a sua clara compreensão.

Evidencia-se assim a necessidade de urna

reestruturação das práticas de marketing na

política, já que, também durante o período de

campanhas eleitorais, constantemente ouvem

se reclamações e descrédito das práticas adotadas
e o papel domarketing no campo político volta a

ser questionado.Como profissional e pesquisador
da área de marketing tenho refletido sobre essas

questões a partir da própria essência do conceito
e �rática de marketing em organizações. Na
minha ótica, a questão central nessa discussão é

entender corno as práticas de marketing estão

sendo desenvolvidas na política.
A prática do marketing na política deve ser

muito diferente do que se. vern fazendo

atualmente, ou seja, esforços momentâneos para
popularizar e levar algum candidato a ganhar urna
eleição. A utilização do marketing deve ser

entendida como uma ferramenta de gestão
dirigida a desenvolver as satisfações do cidadão a

médio e longo prazo. Pesquisas de compreensão

O CORREIO DO POV�

•

do comportamento e satisfação do cidadão, análise
de cenários e estratégias de marketing de
relacionamento são técnicas que podem e devem
ser utilizadas no marketing político.

Sabe-se que o tema satisfação é central nas

práticas de marketing empresarial, visto que a

construção da preferência e lealdade junto ao,
consumidor está diretamente relacionada à,

satisfação deste na utilização dos produtos e

serviços da empresa. Assim, acredito que comol
nas empresas, também na política tais técnicas
podem buscar objetivos de longo prazo através da

construção de relacionamentos, satisfação e,

conseqüentemente, maior interesse e confiança
por parte do eleitor/cidadão. O desafio, no

entanto, é utilizar técnicas de marketing sem

descaracterizar o conteúdo do programa de

governo dos partidos proposto à sociedade. Até
mesmo porque nesse caso não se estaria fazendo

•

marketing e sim propaganda enganosa. E

fundamental, portanto, que as técnicas de
marketing sejam utilizadas em convergência com

o conteádo de debate político, e não em sua
. -

oposiçao.
No sentido .de contribuir para o escla

recimento e aprofundamento do debate
desenvolvi um estudo que objetivou a

construção de um modelo de marketing
político, composto por quatro constructos. As
relacões entre esses constructos foram definidas

,

a partir de hipóteses conceituais de marketing
e cada um deles possui um conjunto de fatores

que podem ou não se correlacionar entre si.

Os quatro constructos utilizados na pesquisa
comunicação política eleitoral, expectativas,
desempenho e satisfação - são acompanhados de
Ulna questão de intenção de voto. No constructo

•

de comunicação política eleitoral ídentifícaram-
se fatores como visão ideológica e partidária,
momento da campanha eleitoral, busca de

informações e campanha eleitoral na mídia, bem
•

corno capacidade de gestão e ética. Os fatores
identificados para os constructos de expectativas,
desempenho e satisfação foram políticas
essenciais, políticas complernentares, políticas
externas, políticas de responsabilidades,
desempenho geral e cumprimento das promessas .

Cada urn desses fatores possuía um-conjunto de
variáveis que o representava. Os constructos foram
submetidos a análises estatísticas específicas de

validação. Estas apresentaram resultados
satisfatórios, mostrando que as variáveis

.

identíficadas a partir de análise de conteúdo da

campanha eleitoral de 2002 eram consistentes

com relação ao que se pretendia medir.
De forma geral as hipóteses foram confirmadas

depois de uma série de análises estatísticas

específicas para validação e confirmação de

modelos, mostrando que o processo de marketing
político deve ser orientado na busca de uma

satisfação do eleitor ao longo do tempo.
Conclui-se, portanto, que o marketingna

política pode ser benéfico, desde que aplicado de
forma eficaz e sem dissociação do discurso

ideológico ou de visão de mundo, na diminuição
_ do grau de desinteresse do eleitor na política e

eleições. No entanto, não adianta pensar o

processo apenas de forma parcial. O objetivo do

gestor político consiste em construir

relacionamentos satisfatórios de médio e longo
prazo, essência do conceito de marketing;

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251·200 1 Caixa Postal 19 1 Centro 1
Jaraguá do Sul· SC 1 Tel.47 3371·19191fax 3276-32581
e-malls:redacao@jornalcorrelodopovo.com.br 1

come rc i a I@jorna.lcorrel o d opovo .com, br

Alam de Oliveira Casartelli, doutor em Comunicação
e professor da PUCRS
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EM BRASILIA: LEI IMPEDE REPASSE DE VERBAS
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CELSO MACHADO E KELLY ERDMANN

11>. Empréstimo do

Transjaraguá fica

para 2006 e retarda

execução do projeto
JARAGUÁ DO SUL- A

tentativa do prefeito Moacir
Bertoldi (PL) de agilizar junto
ao Banco Central recursos para
o projeto Transjaraguá, já

. aprovados pelo BNDES

(Banco Nacionai de De

senvolvimento Social), mas

que dependem de sinal verde
do BC e do Congresso
Nacional foi frustrada. Em ano

eleitoral, a proximidade do

prazo limite (junho) para
assinatura de operações
financeiras de qualquer ordem
entre estados municípios e a

União inviabil izararn os

pretendidos R$ 42 milhões

para, as obras ainda em 2006.
O projeto prevê que as obras,
além das mudanças previstas

. .

. .,.. ,

para o sistema vrarro e j a

confirmadas para junho, numa
primeira etapa incluindo a

construção de um novo

terminal central e mais 180

abrigos para passageiros de
.

ônibus urbanos, deveriam

começar em agosto de 2006,
com previsão de conclusão

para agosto de 2007. A empresa
Canarinho, que teve contrato

de concessão renovado por
mais dez anos com

exclusividade, conforme a

contrapartida estabelecida,
entraria com R$ 3,7 milhões.

•
,

,

A lei eleitoral proíbe que num

espaço de seis meses- três antes
e três depois- dinheiro público
seja liberado para outras

unidades da Federação. O

empréstimo para as obras físicas
do Transjaraguá (antigo
Transfácil) vem sendo ple >

iteado junto ao BNDES desde
os dois últimos anos da gestão
do ex-prefeito Irineu Pasold

,

(PSDB). A época, como hoje, o
dinheiro era tido como favas
contadas. Construção de

pontes, ciclovias e· pavi
mentação asfál tica, entre

outros procedimentos, de-
. pendem do financiamento

pretendido pelo município. A
complicação, agora, fica por
conta da mudança de governo
a partir de janeiro do ano que

. vem. Ou mesmo pela
continuidade do atual, já que
em um caso ou no outro a

reestruturação político
administrativo implica pelo
menos um semestre de

negociações. Outros projetos
que dependem de verbas
federais também ficam
prejudicados para este ano. Um
deles é a construção de rede
coletora de esgotos, orçada em

R$ 6 milhões, pelos bairros
Barra do Rio Cerro, Jaraguá
Esquerdo, Tifa Martins, São
Luís e regiões próximas. A
Prefeitura pretende outros R$
15 milhões do Ministério das
Cidades para que a rede
coletora chegue a

praticamente .to do s os

municípios da região urbana.
No Ministério do Meio

-

, \ "
i �.
I�. . ..a.i I

Empréstimo é pleiteado desde a da gestão do ex-prefeito Irineu Pasold
c"�

Ambiente, Bertoldi deixou
pedido para que o município

I .

seja contemplado com o
,

projeto chamado Sala Verde.
O programa fornece livros e

equipamentos usados na

formação de uma biblioteca
sobre o assunto. Cabe à

Prefeitura doar a área e a

estrutura física necessária.

Segundo o prefeito, até o final
de 2006 o município deve
estar incluso no projeto. No
Ministério do Turismo, através

de fundo' perdido,.o município
viabilizou repasse de R$ 220
mil. O dinheiro contempla as

obras do Pórtico do Tra

balhador, na Rua Waldemar
Grubba, e do Italiano, no

Bairro Nereu Ramos. SegundJ
o prefeito, a conclusão fica

para 2007. Na área da saúde o

pedido feito foi de ampliação
do PSF (Programa Saúde

Familiar), que até o final deste
ano deve passar de 12 para 15
unidades.

•

Apoio a Sontag não altera postura do PDT com M-anoel Dias
. JARAGUÁ DO SUL- A
candidatura do presidente do
diretório estadual do PDT,
Manoel Dias, a governador
está mantida,' disse ontem o

presidente do partido em

[araguá do Sul, Ruy Lessmann,
ao saber de apoio explícito
oferecido ao pré-candidato do
PSB, Antônio Sontag, pela
Igreja Quadrangular durante
encontro estadual na cidade de

Chapecó. Sontag, segundo
assessoria do partido, teria

sido apresentado no encontro

pelo deputado estadual
Narciso Parisotto (PTB),
também pastor daquela igreja
evangélica. Os três partidos
fazem parte do bloco criado

pelos chamados pequenos
partidos, incluindo também
PL, PPS, P-SOL, PCdoB, PY,

. ,.

entre outros, que a principio
deveriam apoiar um candidato
único pela frente partidária.
Antes da reunião evangélica

I na maior cidade do Oeste, o

: PDT divulgou pesquisa que
teria sido encomendada pelo

,

partido dando conta da

preferência dos eleitores na

região: Luiz Henrique, Amin,
Raimundo Colombo, Leonel
Pavan, pela ordem, seriam os

\
mais citados, vindo depois
Manoel Dias, com mandatos
de vereador e deputado
cassados por atos insr itu-.

cionais baixados por gover
nos militares '(1964 e 1969),
com 20/0. Sontag, também
relacionado na pesquisa, não
teria sido votado. "O
en ten d imen to é de que
tenhamos uma candidatura

posta e pronta", disse

Lessmann, lembrando que
"nada é definitivo". Acredita

que o percentual atribuído a

Dias na pesquisa deve-se ao

fato de que naquela região, por
influência de 'lideranças
gaúchas do PDT, como Leonel
Brizola, o partido seja
bastante conhecido. "Enten
do a manobra do Sontag como
normal de quem tem

interesse em buscar espaço na
vitrine eleitoral", disse

ARQUIVO O CORREia/RAPHAEL GÜNTHER

•
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Ruy Lessmann afirma que candidatura de ManoelDias será mantida

Lessmann, acrescentando que·
em Jaraguá do Sul os partidos
que forrnam o bloco dos

pequenos ainda não se

reuniram para deliberar sobre
candidaturas major itár ias.

"Nós (o PDT) já temos os

110SS0S. O ex-ministro

Cristovam Buarque para
,

presidente e Dias para

g o ver n a d o r
"

, c o n c I LI i u

Lessmann, (Celso Machado)

Pesquisa Será? ...

Para lembrar: há poucos
..

Governador licenciado Luiz
,

dias, o site do PDT divulgou Henrique da Silveira •

pesquisa do partido (PMDB), candidato a

justamente em Chapecó, reeleição, disse na terça-
mostrando a preferência do feira, em Jaraguá do Sul, que
eleitor local. Luiz Henrique, a greve dos professores tem I

Amin, Raimundo Colombo, exclusivo caráter eleitoreiro.
Leonel Pavan, pela ordem. E que a categoria nunca

Depois deles, Manoel Dias, obteve tantas conquistas ,

segundo a mesma como neste governo.' O ex-

pesquisa, com 2%. Sontag, governador Amin dizia- e Li

também relacionado entres ainda diz- a mesma coisa.
r )

os pré, não foi votado.
,

Não é o que pensam os
1(_)

trabalhadores na educação.
Só rindo

' >

•

Provável '
'

. Deve ser delírio provocado .

por febre alta. Quem fala em
,

E possível que, finalrnente, o r

35 mil votos como desmembramento da
candidato a deputado localidade de Itoupava-açu
estadual lançado por aconteça ainda em junho com

' ,

município periférico a aprovação da Assembléia
Jaraguá do Sul só pode ter Legislativa. Se isso ocorrer, a ,�,

dado a mão para uma localidade, que pertence a <\1
cigana ler. E pago a ela pela Joinville e abandonada por
"boa notícia". Acrescido de aquela Prefeitura, passa a

picada eficaz da mosca pertencer ao município de )

azul, que tem levado não
•

Schroeder por vontade da
poucos para o beleléu. maioria dos moradores.

l
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Educação garantida
A Comissão de Educação do Senado aprovou projeto elo senador
Cristovam Buarque, do PDT e ex-ministro da Educação do

presidente Lula, autorizando o governo a criar o programa
Poupança-escola e o Fundo de Investimento na Educação Básica
para financiá-lo. Destina-se a estudantes mais pobres atualmente,
enquadrados no programa Bolsa Família, cuja maioria nem cilega' I

a concluir o ensino fundamental. As fontes financeiras do FieJ-' I

serão recursos de dotações orçamentárias específicas, d� I
rendimentos de aplicações, de depósitos partlcularest
espontâneos e de doações e outras receitas patrimoniais eJ
financeiras. '

·5
- -----

--'-'-r

Verba própria
Cada estudante incluído no

programa terá uma

poupança em seu nome.

Poderá fazer três saques: o

primeiro após a matrícula
na quinta série do ensino
fundamental, o segundo na

série inicial do ensino
médio e o terceiro após a

conclusão da educação
básica. Tentativa de conter a

evasão escolar, que gera
subemprego precoce e

de via para a criminalidade.

Pois é 1 p
Na campanha, promessa de :r
que o Transjaraguá, não
haveria aumento das •

li
passagens. Depois, durante
a renovação do contrato com 'J

a Canarinho, o aumento ficou '3

amarrado ao início das
obras. Nem uma coisa, nem

outra. O que veio, mesmo, foi i

aumento médio de 8%, M
caneteado em decreto
justamente por quem havia 1
prometido até baixar as
tarifas.

.

rI, .

I '

grana!
Em São Paulo, a eleição de
um deputado federal pode

.

custar algo ao redor de R$ 4
milhões, levando em conta o

congestionamento de

pretendentes, embora o

valor seja considerado como

um exagero. -Claro e evidente

que nem lá e nem aqui um
candidato vá declarar o

custo real da campanha. Em

JaragLJá teve quem declarou
R$ 100 mil para prefeito.

•

Pois é 2
Tem muita gente perguntando �

o que leva o PMDB a não ter 'r

candidato próprio à sucessão ;�

do presidente Lula da Silva. T
�

A coluna acha que a

indagação deve ser dirigida
"

àqueles peemedebistas que, :;1
.

embora defendendo a J-rI..

mesma postura, dobram a (.
J -i

espinha às vontades de '

•

'algumas lideranças que só u: I

enxergam vantagens Cj
I

pessoais na política [,
. partidária. I

.J

. Apoio
Assessoria do PSB informa
que o pré-candidato a

governador, Antônio Carlos
Sontag, pelas mãos do .

deputado estadual Narciso
Parisotto (PTB) recebeu

apoio formal da Igreja
Quadrangular em Chapecó,
durante congresso estadual
da igreja com mais de 2.500
fiéis. Racha no bloco dos
chamados "pequenos", onde

,

Manoel Dias (PDT) também
pleiteia a majoritária.

Pois é 3
Perguntam à coluna: se a

cargos do poder Executivo a

lei vigente engendrada pelo
ex-presidente Fernando

Henrique Cardoso (PSDB), só

permite uma reeleição, por
que isso não é aplicado,
também, para vereadores,
deputados e senadores?

Porque, à época, FHC
precisava da maioria do
Congresso para aprovar o

•

auto-benefício.

I
I
I

-�

\

Cf:)
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II POUCAS & BOAS

I Difícil
I Entra dia, sai dia, o fato é que os usuários do transporte coleti)/o da

microrregião vivenciam síuação nada justa, sob a ótica do passageiro
que depende do serviço. Em Schroeder, por exemplo, não há uma

linha específica de Jaraguá do Sul até aquele município. Os usuários '

pagam uma passagem elevada (R$ 2,50), já que a linha edstente vai

I até Santa Luzia, bairro de Jaraguá, sem preço diferenciado para quem
I desembarca em Schroeder. Da mesma maneira o usuário morador de

'I Guaramirim que, se desembarca no centro da cidade ou vai até Jaraguá,
desembolsa o mesmo valor de tarifa.

I Pre-candidatura
A deputada federal Luci Choinacki

I lança hoje sua pré-candidatura ao

_.
Senado pelo Partido dos
Trabalhadores. A petista foi a

segunda mais votada nas eleições
de 2002, com 127.457 votos, atrás
apenas de Carlita Merss.

Participam do lançamento,
marcado para as 15h30 na

, Assembléia, o pré-candidato ao

governo do Estado, José Fritsch, a
senadora Ideli Salvatti, o

presidente estadual, Pedro Uczai,
I deputados federais e estaduais e

liderancas partidárias e de
, .

movimentos sociais.

Peculiaridade
.

O tempo cura tudo. A frase de
domínio popular vale para tudo,
mas em se tratando de política
tem um sentido peculiar. É
certo que o tempo faz
realmente apagar da memória

lembranças tenebrosas de atos'
e posturas que nem de longe
servem de exemplo. Pelo

'

menos é o aparenta, Assuntos
que outrora não saiam das
rodas de dscussão, agora nem

são citados. Para boa parte dos

políticos, é interessante que
• •

seja assim sempre.

Au�i�oria � ,
Em vIsita ao Tnbunal de Contas
do Estado na última sexta-feira, I
o presicerre da Câmara de
Vereadores, Marcos Mannes

(PSDB), foi informado que
representantes do Tribunal
devem aterrissar em
Guaramirim nos próximos dias.
Resultado de ofício enviado

pelas bancadas do PMDB, PT e

PSDB lá em julho do ano

passado sOlicitando,reaJizaç,ãq
de auditoria nas contas da

,

Prefeitura e do Hospital. A
época, os vereadores da

oposição apontaram supostas
irregularidades em oito tens,
entre eles na taxa de limpeza
pública, IPTU, lixo,
pavimentação, cestas de Natal,
despesas sem previsão"de
recursos e despesas sem

empenhamentos.

Na ativa
Ex-controlador do município,
Romeu Butschardt Júnior, o Duna,
assumiu na última segunda-feira
como secretário de
Desenvolvimento Econômico de
Guaramirim. Fica no lugar de
Maurici Zanghellini, que delxou a

vaga no início do mês. O cargo é
cota do Pp, que integra a coligação
municipal e ocupa a titularidade de
outras três secretárias.

.,

Contratos
Município de Massaranduba é

contémplado com R$ 14,8 mil
pelo Pró-emprego, programa do
Badesc (Agência de Fomento do
Estado de Santa Catarina)
destinado a financiar micro e

pequenas empresas catarinenses.

i Joinville receberá R$ 26,4 mil. A
I assinatura dos dois primeiros

contratos de financiamento

II acontece hoje, às 14 horas, no
Teatro Juarez Machado, em
Joinville.

Auditoria 2
No ofício endereçado ao TCE,
as bancadas também citavam

•

dois projetos que, depois de
rejeitados em 2005, retomaram
ao Legislativo no mês passado:
O primeiro trata do
reconhecimento de despesas
da Prefeitura com a coleta de
lixo e transporte do lixo, no
valor de R$187.004,25,
referente aos meses de outubro
a dezembro de 2004. O outro,
do reconhecimento de

despesas do Hospital Santo
Antônio no valor de R$
559.193,35, no mesmo período.
Por motivos desconhecidos,
nem Legislativo nem Executivo
estão se manifestando
abertamente.

I Crítica
I

I
I
I
,

I
!
,

I
,

!
I

Em encontro do PFL de .

•

Guaramirim na última terça-feira,
. prefeito Mário Sérgio Peixer voltoú
; a criticar o governo de Luiz

Henrique da Silveira no que toca
ao repasse de recursos para os

municípios. "Em quatro anos de
governo PMDB, só agora foi
assinado o primeiro convênio, de

,

R$ 50 mil, para fazer o projeto da

ponte do Zanotti", afirmou o

pefelista, que apóia a pré
candidatura a deputado estadual
do seu irmão, vereador Maurício
Peixer, que até ano passado era

filiado ao PMDB.

VISITA: PRÉ-CANDIDATO AO GOVERNO PARTICIPOU DE ENCONTRO DO PFL NA NOITE DE TERÇA-FEIRA

•

\

l
•

•

CAROLINA TOMASELLI

.. Verticalização eleitoral
tem peso decisivo
no rumo das alianças
em Santa Catarina

GUARAMIRIM - O pré-can
didato ao governo catarinense,

.

Raimundo Colombo (PFL),
demonstrou insatisfação com a

,

paralisação das negociações entre
os partidos para formação de

alianças visando à disputa
majoritária no Estado. 'Agente faz
muitas reuniões, discute, mas não
há como você definir, porque a

realidade nacional, COIU o

processo da verticalização, ela se

impõe sobre a realidade dos
estados e não conseguimos
avançar", resumiu o pefelista.

Colombo esteve em Guara
mirim na noite de terça-feira,
participando de encontro promo
vido pelo diretório municipal do

/

PFL. "E llma fase muito ruim, de
indefinição, de indecisão, e isso

traz uma certa insatisfação. Está
ruim para todos os partidos, mas o

. /

que Importa e que a gente tem

idéias, elas devem ser apresentadas
e a população deve avaliar. Eu
acredito que no começo de junho
o cenário comece a mudar e a

G\ gente possa de fato consolidar o

projeto político com alianças",
disse o pré-candidato.

O pefelista tomou por

exemplo o PMDB, que inicial
mente excluiu a possíbilidade de
candidatura própria à Presidência,
luas agora aponta o senador

gaúcho Pedro Simon COIUO o
/

nome a ser indicado. "E um

candidato que se disputar a

convenção, tem tudo para ganhar.
E aí ele (Simon) se torna

candidato e desmancha nos

Estados todas as conversações que
estão sendo feitas. E isso faz com
que cada partido se sinta inseguro
de fechar a coligação porque os

seus parceiros estão envolvidos
,

-

neste processo e nao se tem

nenhuma definição", analisou.
Diante deste cenário,

Colombo . mudou o tOIU do
discurso, dizendo que "não adianta
radicalizar e impor uma

candidatura, que tem de ser

construída", apesar de admitir que
renunciou, à Prefeitura de Lages

(

para ser candidato a governador.
"Essa é minha intenção. Vou
trabalhar para isso, mas posso ser

candidato ao Senado se isso for

adequado para a coligação que eu
venha a compor; Eu acredito que

gestos COIUO este são nobres e são

necessários de serem feitos",
discursou. No começo de março,
Colombo, que também é

presidente estadual do PFL, esteve
em [araguá do Sul e afirmou em

entrevista ao O Correio que não

deixaria a Prefeitura de Lages para
ser candidato a vice-governador.
"Se o partido entender que isso

seja amelhor opção, algo que pode
acontecer, \ aí nós vamos escolher
um outro nome. Não seria

inteligente eu renunciar a dois
,

. "

anos e nove meses para ser VIce ,

disse à época.

FOTOS CESAR JUNKIS

Colombo: ':4 realidade nacional se impõe e não conseguimos avançar"
..

,

Encontro do PFL reúne nomes do PP e PSDB em Guaramirim:
"

O encontro promovido pelá PFL de Guaramirim na última terça-feira, no restaurante no Parque de Exposições:
Perfeito Manoel de Aguiar, reuniu além de membros do diretório e filiados, nomes do PP e do PSDB. O .�

,

primeiro integra a base de apoio ao governo do prefeito Mário Sérgio Peixer (PFL), que tem como vice- .)

prefeito o pepista José Joaquim' Fernandes, presente no evento, assim como os secretários municipais do p�
•

Já os tucanos não fazem parte da aliança municipal - no Legislativo estão representados pelo vereador IL'
Marcos Mannes, presidente da Casa, que faz oposição -, mas o presidente do partido, Maurici Venâncio, j

participou do encontro, assim como o vereador por Joinville e irmão do prefeito de Guaramirim, Maurício
, Peixer (PSDB). a tucano é pré-candidato a deputado estadual e tem apoio confirmado do irmão e de outros

I'

nomes do PFL de Guaramirim, entre eles o do presidente do partido, Valéria Verbinem. Maurício disse que Oi;
PFL e PSDB - que já fecharam acordo em nível nacional - devem ser a "opção de um novo governo",

I

destacando a prioridade do partido com a corrida presidencial. "Temos que lutar pela coligação para ganhar'i
presidência", enfatizou.

'

Também pré-candidato a deputado estadual, o presidente da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, J..

Carione Pavanello (PFL), frisou a importância de Jaraguá do Sul e região entrarem em consenso quanto à J

definição de candidaturas a deputado estadual e federal, motivo de aguerridas discussões em ano eleitoral, q
"Vamos fazer uma campanha estadualizada e surpreender. Não sou candidato para pavimentar outras ,)

candidaturas. Vou buscar uma vaga na Assembléia e tenho certeza que Guaramirim tem muitos votos para iJ
Maurício, mas também para o Cacá", resumiu. ,

O pré-candidato a, governador, Raimundo Colombo, comentou que' "Caca é um candidato pelo PFL que tem
5

todas as condições de
. 'I!

se eleger". Disse que
'

em suas visitas aos

municípios /

catarinenses percebe
que ele "vem
ganhando terreno" .

"Ele (Cacá) tem o

nome confirmado na

nossa legenda, ele
será nosso candidato,
e tem da nossa parte
todo o apoio. Cabe a

mim respeitar a

questão do prefeito de

Guaramirim, porque
irmão é irmão, e ele
fica numa situação
realmente difícil e é a

opção mais correta do
meu ponto de vista",
disse. Pré-candidatos, Maurício e Cacá foram pedir votos aos pefelistas

u
,

Você terá as informações mais rapidamente.

•

I
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(41) 3215-0634

•

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

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

,
'

I

,

"

I

CENTRAL Df ATENDIMENTO
CANARINHO - 0800 645-8685

(47) 3275-1661
(47) 3371-9616 1 ,

I
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:A eNGENHEIROS E ARQUITETOS: "MUDANÇA COSMÉTIC�'
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•

t KELLY ERDMANN

.'

� Presidente diz que
Prefeitura deveria

•

�riorizar transporte
, coletivo e alternativo

}ARAGUÁ DO SUL - A

apresentação da proposta do
'.

ovo sistema viário municipal
desenvolvido pela Prefeitura

� gerou um forte protesto por parte
, da AEAJS - Associação de
j Engenheiros e Arquitetos de
i Jaraguá do Sul. Segundo

"

. nanifesro publicado pela
J entidade "não se pode cair no

.

i equívoco de achar que a solução
,

.

do problema de circulação viária
,

J é fazer fluir o trânsito por

qualquer via disponível,
supostamente, atendendo a uma

I demanda social, desrespeitando
conceito como o da via local,
"

tranqüila, transforrnando com o

tempo todas as vias
.

em

, corredores de tráfego". O

presidente da entidade,
engenheiro Gilmar de Souza,
destaca que apesar da publicação
e ampla divulgação do conteúdo
domanifesto, a intenção não era
se colocar contra a administração
municipal, nem contra a

comunidade. "Ninguém é contra

•

PIERO RAGAZZI OE FREITAS

•

as alterações, mas elas não

contemplam de forma eficiente
a demanda de tráfego no

município", diz Gilmar,
Ainda segundo o manifesto

da AEAJS, deve haver incentivo
a outras formas de mobilidade,
como as bicicletas, que além de
reduziram muito o problema de
fluxo de veículos, conges
tionamento e bagunça no

trânsito, propicia melhor

qualidade dos espaços públicos,
devolvendo ao cidadão seu espaço
de direito que é a rua. A

Associação sugere priorizar o

transporte coletivo, mo

dernizando a frota e reor

ganizando roteiros e horários,
para que as pessoas sintam-se

atraídas por este tipo de

locomoção, abrindo mão do

transporte individual. O

engenheiro Gilmar de Souza

argumenta que falta de recursos

não é desculpa para o não

desenvolvimento de um projeto
mais ousado. "Primeiro fazemos
Uln projeto amplo, que atenda
verdadeiramente às necessidades
da comunidade, depois vamos

buscar os recursos para sua

implantação, que pode ser em

médio e longo prazo", diz.
O manifesto da Associação

destaca que, ao se enfatizar o

automóvel como sistema de
mobilidade predominante, damos
continuidade a uma organização
dispersa para usos de comércio e

serviços, cuja tendência é utilizar
o sistema viário, produzindo um

congestionamento crescente.

Para a entidade, deve-se colocar
,

em prática ações já planejadas,
algumas tardias, que de 'uma

forma mais eficiente podem
melhorar o sistema de circulação
em Jaraguá do Sul. ''A alteração
do sistema viário como foi

apresentada, não corresponde à
realidade do trânsito, sendo
apenas umamudança cosmética,
pouco eficiente", destaca o

engenheiro Gilmar de Souza,
afirmando que, se necessário, a �
entidade está disposta a participar
de uma possível reavaliação do

projeto e apresentar uma nova

proposta. "Não somos contra a

cidade, só achamos que a proposta
não a tende a necessidade",
finaliza. Atualmente a

Associação de Engenheiros e

Arquitetos de Jaraguá do Sul
reúne 230 profissionais.

Feirantes assinam termo e devem

seguir as normas da Vigilância
}ARAGUÁ DO SUL - Durante

reunião' realizada na tarde de
ontem entre os feirantes da praça
Getúlio Vargas, Procon e

Vigilância Sanitária, foi assinado
um termo de compromisso para a

comercialização dos alimentos

segundo as normas de acon

dicionamento e temperatura
adequadas.
Entre as medidas está a

rotulação e a comprovação da
procedência dos alimentos; o

'nansporte e armazenamento nas

condiçôes de temperatura
adequadas para a conservação; a
disposição de pia com água
corrente para higienização das
mãos e dos utensílios, com toalha
descartável e sabonete líquido; a

.
proteção dos alimentos contra os

.insetos e a pasteurização do leite
e derivados em usinas de
beneficiamento licenciadas por
. -

orgao competente.

fraca, como a ocorrida nas últimas PONTOS OSCILAÇÃO
72 horas. Do contrário, a região

lie' BOVESPA 35.123 2,73%
" OOW JONES (N. York) 11.117

continua sentindo os efeitos da 117%

lie MERVAL (B. Aires)
estiagem. Para ele, estas garoas dão

1.578 237%

• NIKKEI (Tokio) 16.951 1,39""
uma "falsa idéia" de melhora. A

Samae ainda não identifica
.

mudanças no nível do Itapocu
-,

\ A partir do próximo
domingo, 28, todas as feiras em

,

todos os bairros do município
deverão possuir freezers ou

balcões frigoríficos para

conservação de carnes ou

derivados de leite.
De acordo com a co

ordenadora da Vigilância
Sanitária, Fernanda Siufi de
Moraes Santos, a Prefeitura vai
disponibilizar aos feirantes um

ponto de energia elétrica e de

água potável, além de barracas

padronizadas. Se as exigências
não forem cumpridas, poderá
haver multa, apreensão e

inutilização do produto e a

interdição parcial ou total da
barraca.

Na quinta-feira passada, 18,
os feirantes foram expulsos do

•

local e os alimentos comerciali-
zados foram apreendidos e

destruídos. (Daiane Zanghelini)

}ARAGUÁ DO SUL - As
,

chuvas registradas desde a ma-

nhã de sábado, 20, não resolve
ram o problema do baixo nfvel
do Rio Itapocu, responsável pelo
abastecimento do município.
Conforme monitoria do Serviço

-

Autônomo Municipal de Agua
e Esgoto, iniciada há mais de 40
dias, as tímidas garoas não foram
suficientes para repor nenhum
milímetro de água às nascentes.
.

Segundo o diretor do Samae,
•

Luis Fernando Marcolla, uma
possível alteração apenas é

significativa com pelo menos três

diasde chuva intensa ou dez de

possibilidade de racionamento

continua descartada, porém, é

necessário que a população fique .

atenta e coopere. (Daiane Zanghelini)

,

DOMINGO SEM AGUA
A interrupção no fornecimento, realizada na manhã de domingo, 21,
não deixou as residências jaraguaenses sem água. De acordo com

Marcolla o trabalho foi feito dentro do horário planejado e a população
contribuiu para que o abastecimento continuasse normal.
Das 7h ao meio dia, funcionários do Samae limparam o tanque de
contato, responsável pela etapa final do trato. Além disso, a equipe
consertou pequenos vazamentos constatados no sistema. Ações
como esta são rotineiras e devem ocorrer outra vez no final de
outubro ou início de novembro deste ano, finaliza o diretor.

"

• CORREIO ECONOMICO
-

•

Expansão no comércio
A expansão da economia brasileira em 2004 proporcionou ganhos
efeti�os ao comércio do país naquele ano, como crescimento das
receitas, da ocupação e dos salários pagos em relação_a 2003.A
receita operacional líquida do comércio brasileiro atingiu R$ 798,2
bilhões em 2004, um crescimento real de 11,7% em relação ao ano

anterior. Trata-se do melhor desempenho anual desde 1996, quando
o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) reformulou a
PAC (Pesquisa Anual do Comércio). Em 2003, por exemplo, esse
indicador havia apontado retração de 0,3%.0 aumento do crédito e

a expansão de 4,9% no PIB (Produto Interno Bruto, soma de todas
as .riquezas produzidas no país) em 2004 tiveram reflexo direto no

_

resultado do comércio no período.O total de pessoas ocupadas no

setor aumentou 9,1% entre 2003 e 2004, totalizando um contigente
de 6,68 milhões de trabalhadores. A massa salarial do comércio
cresceu 12,8% e chegou a R$ 45,2 bilhões.

Rendimento
o rendimento médio mensal real
do trabalhador do comércio
cresceu 3,3%, de R$ 5à3,30 para
R$ 520 -esse valor, entretanto, é o

segundo menor desde 1996,
ganhando somente de 2003,
segundo dados ajustados pela
inflação.Vale destacar que 2003 foi
um ano de fraco crescimento para
economia brasileira. O PIB do país
cresceu apenas 0,5%.

Análise
Juliana Vasconcelos, da
coordenação de Serviços e

Comércio do IBGE, explicou que
as empresas têm procurado
áreas menos congestionadas
para a instàlação de unidades,
principalmente no setor de

agronegócio.Segundo ela,
quando o agronegócio e a

indústria se descentralizam
acabam estimulando o comércio
onde elas se instalam."Em
linhas gerais, a gente aponta que
o Rio de Janeiro vem tendo
crescimento econômico menor

do que as outras unidades da
federação, pois é um Estado que
não tem a produção de bens de
consumo duráveis e não atrai a
agroindústria."

.

Outra mudança significativa foi
na questão setorial, verificada
dentro do segmento de Varejo. O
ramo de Combustíveis teve
crescimento real de 22,2% e

.

obteve receita líquida de R$ 79,5
bilhões, ocupando a liderança
que era dos hiper e
supermercados, cuja receita
somou R$ 78,9 bilhões -alta de
7,5%."Tanto combustíveis como

supermercados vêm sofrendo

transformações nos ú�imos
anos. O combustível, porém,
vem sofrendo o efeito preço. O
aumento de derivados de

petróleo e a desregulamentação
do setor fizeram com que j
combustível ganhasse essa

parcela de mercado no Varejo."

li nsformações
O comércio brasileiro apontou
algumas transformações em 2004.
De acordo com o levantamento. o
Sudeste, apesar de manter a
liderança na participação da
receita bruta de revenda de
mercadorias no Brasil, (apontou
queda de 58,7% para 53,4% entre
1996e2004.
Por outro lado, todas as outras

regiões ampliaram a

representatividade no total da
receita bruta gerada no comércio,

,

sendo que o Centro-Oeste
apresentou a maior elevação -de
6,6% para 9%.
Por Estados, a pesquisa revela que
São Paulo manteve a liderança na

receita bruta de revenda, embora
em percentuais menores. A

participação paulista caiu de
35,1 % para 32,6% entre 1996 e

-

2004.Além disso, o Rio de Janeiro,
que ocupava a segunda posição,
caiu para o quarto lugar, ficando
atrás de Minas Gerais e Paraná.

. "-

II INDICADORES ECONOMICOS

DÓLAR (EUA) COMPRA . VENDA EURO

COMERCIAL 2,398 2,400 " COMPRA VENDA

PARALELO 2,307 2,430 " 3,027 3,028
PESO (A�gentina)

TURISMO 2,283 2,407 "
I 0,769 0,778 "

• POUPANÇA ,

0,6647

. .

.• CUB. maio-
R$863,55

• LOTERIAS
.'

• Megasena .....
concurso: 1604concurso: 766

.-,,-

• Lotomania
.

.
. '.

•

concurso: 622 .

·02 - 05 - 07 - 11 - 13 - 20 - 25

32 - 35 - 37 - 42 - 52 - 54 - 66

78 - 87 - 91 - 97 - 98 - 00

concurso: 04038
1 ° Prêmio: 18.475
2° Prêmio: 16.768
3° Prêmio: 03.570
4° Prêmio: 25.930
5° Prêmio: 64.950

. -, - �.

,

,

,

\

,

,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



6 I QUINTA-FEIRA., 25 de maio de 2006
•

O CORREIO DO POVO�
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• OCORRENCIAS POLICIAIS

Pela abertura

PROCURA: PREFERÊNCIA É POR CRIANÇAS COM MENOS DE TRÊS ANOS

,

O estabelecimento comercial Keiser Moda Intima, na Rua Exp.
Antônio Carlos Ferreira, foi furtado na madrugada de terça-feira.
O bandido forçou o ar condicionado e entrou pela abertura,
furtando nove promissórias de clientes, uma televisão portátil
marca Philips e um aparelho de telefone marca Panasonic.
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"Passa a

grana, amor"
A jovem J.S. de 19 anos foi
assaltada pelo namorado na

tarde de terça-feira. O
namorado M.F. foi busca-Ia

,

para dar uma volta e a levou
até a estrada Garibaldi, então
pediu que lhe entregasse
dinheiro se não iria bater nela,
J.S. achou que era brincadeira
e não entregou nada, M.F. então
a derrubou no chão e pegou de
dentro de sua bolsa o valor de
aproximadamente R$ 50,00.
Em seguida jogou a bolsa no

chão e foi embora deixandd ela
sozinha na rua.

Furto de bicicleta I
Furtada uma bicicleta marca

Fischer, modelo Princess, cor

lilás, na manha de terça-feira
na Rua Irmão Leandro, Bairro
Vila Lenzi. A bicicleta estava
na garagem da residência e

'não estava cadeada.

Furto de bicicleta II
Furtada na tarde de segunda
feira, na Rua Reinoldo Rau,
uma bicicleta Monark,
alumínio CP aro 26, modelo
masculino de cor vermelha.

Furto de bicicleta III
Foi furtà:da na noite de

domingo na Rua Barão do Rio
Branco, próximo a Loja Elite
Móveis, uma bicicleta marca

Monark, semi nova, 18
,

marchas de cor azul. "

Queda
o motociclista V.V de 43 anos

caiu em um buraco na Rua
Francisco Hruschka, Bairro
São Luis, na noite de segunda
feira, e ficou levemente ferido.

•

Colisão
Dois veículos colidiram por
volta das 9h de terça-feira, na

Rua Reinaldo Bogo. O carro

GM/Omega e o caminhão

M.BenZ/Atego 1518 sofreram
danos materiais. Os condutores
não sofreram ferimentos.

Sem CNH
Detido, nessa terça-feira na

Rua Luís Bortolini, Bairro São
Luís, o motociclista J.B.P de 22
anos que dirigia o veículo
Honda CG 125 sem CNH.

Arrombamento
Foi arrombada uma casa na

Rua Padre Mirandinha, Bairro
,

Agua Verde, na tarde de terça-
feira. Foram furtados um mini

system marca Britania, um
diskman marca Philips, uma
bicicleta Monark BMX de cor

lilás e uma mochila com

material escolar dentro.

Assalto
o Sr. L.J.B. de 39 anos foi
assaltado na madrugada da
última sexta-feira na Rua João
Doubrawa, Bairro Czerniewicz.
Os dois bandidos levaram R$
95,00 e um bloco de passes de
ônibus circular, em seguida
fugiram para um matagal perto
da casa da vítima. <'

No cinema
Furtaram a bolsa da jovem
J.TB. de 22 anos na noite de

, terça-feira. Ela estava no Cine I
,
do Shopping Breithaupt, na
sessão das 17h30min, quando
o filme terminou sua bolsa
havia sumido, dentro dela
estavam vários documentos,
cartôes, dois talonários de

cheque do Unibando e R$
650,00 reais.

Porte de arma
Detidos três elementos que
estavam em atitude suspeita
na Servidão, das Palmeiras,
Bairro Barra do Rio Molha, na

tarde de terça-feira. No veiculo
Ford Corcel II, placa LXK-9902
de Guaramirim, onde estavam
os detidos a polícia encontrou
duas espingardas calibres 32
desmontadas, um facão e no

porta-malas, três cães.

.
-

•

.

• FALECIMENTOS
Faleceu às 08:30h do dia 24/05, a senhora Angelina Derelli, com
idade de 83 anos.O velório foi realizado na Igreja Rainha da Paz e o

sepultamento no cemitério do Centro.
Faleceu às 06:45h do dia 24/05, a senhora Vali Kreulzfeld Kaalh,
com idade de 66 anos.O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério Municipal de Schroeder.
Faleceu às 20:00h do dia 23/05, o senhor Desiderio Odorizzi, com
idade de 62 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila
Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.
Faleceu às 19:00h do dia 23/05, o senhor Joaquim de Carvalho, com
idade de 76 anos.

,

Trabalhadores do vestuário discutem reajuste salarial

DAIANE ZANGHELINI

... 'Processo demora
entre dois e três
anos para ser

concluído no Fórum

]ARAGUÁ DO SUL - Quando,
a professora Analice Flores
Olegar, 40 anos, viuMarina pela
primeira vez, ela teve certeza de

que a pequena era mesmo sua

filha. Ao contrário do que se vê
em muitos telejornais e

novelas, elas não foram

separadas na maternidade, ou
por circunstâncias da vida e

nem estavam há anos sem se

ver. Analice e Mariana se

tornaram mãe e filha pelo
processo de adoção.

O destino das duas,
entretanto, parecia estar

traçado muito antes desse
encontro: Marina nasceu no

dia 16 de janeiro de 2002, um
dia antes de Analice ir ao

médico para tentar uma

fertilização in vitro, por não

conseguir engravidar. "Espe-
-

ramos um 'ano e eu nao

engravidei. Fiz um exame e
,

constatei que tinha erido-

metriose, tratei a doença, só
•

que mais um ano se passou e a

gravidez não aconteceu", conta
Analice. Endometriose é um

problema no útero que causa dor
e infertilidade.

Como os meses passavam e
,

- - .

a gestaçao .nao acontecia,
Analice tentou a fertilização e,

paralelamente, procurou o

Fórum de [araguá do Sul para se

informar sobre o processo de

adoção. Foram mais duas
tentativas de fertilízação, sem

sucesso, e mais de um ano de

espera porMarina, ao contar da
data da entrada da

documentação no Fórum. "Nós
decidimos que, mesmo que
tivéssemos um filho biológico,

.
adotaríamos uma criança",

i

]ARAGUÁ DO SUL - A
diretoria do Sindicato dos
Trabalhadores das Indústrias de
Vestuário de Jaraguá do Sul
(STIV) se reuniu na manhã de
ontem, 24, com representantes
patronais para a terceira

rodada de negociações do

reajuste salarial solicitado
desde o início do ano. Os

completa.
Em junho de 2002, Analice

e o marido Luís Fernando
finalmente foram buscar a

menina no Fórum, que já estava
com pouco mais de quatro
meses de idade. "Quando eu

encontrei a Marina, segurei ela
no colo e disse que a mamãe

tinha chegado. Nesse

momento, ela deu uma

gargalhada tão alta, um sorriso

tão forte que ela nunca mais

deu, mesmo quando nós estamos
brincando. Foi uma gargalhada
tão forte que comoveu todos no

local", re lernbra : Analice,
emocionada.

, Hoje, no Dia Nacional da

Adoção, lembramos de histórias
que foram escritas a partir de
encontros felizes como o de
Analice e Marina. Vale lembrar,
entretanto, que o casal au a

pessoa interessada em adotar
devem es tar preparados
psicologicamente para isso.

"Não adote por caridade, adote
porque você está preparado para
receber esse filho, pois é Ulna

responsabilidade para a vida

toda", ressalta a assistente social
Marisa Freitas da Rosa.

De acordo comMarisa, uma
das principais dificuldades
enfren tad as pelo casal
interessado em adotar é superar
tabus e preconceitos, como a

idéia de que é mais fácil o filho
adotivo trazer problemas para a

família do que o filho biológico.
"Quando os pais sentem esse

medo, eu costumo dizer que os

filhos biológicos não nascem

com certificado de garantia, e

que não é previsível saber se

uma criança terá problemas de

comportamento, seja adotada
ou não", explica. No momento,
53 casais estão habilitados para
a adoção enquanto outros, 30
estão com o processo em

,

andamento no Fórum, que
demora de dois a três anos para
ser concluído.

PIERO RAGAZZI DE FREITAS
�----------------
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Analice, Marina e Luís: adoção trouxe felicidade eplena união familia� .

,

interessados não têm. filho�)e
'-l ;, I

não fazem distinção de sexoóu :i
cor, mas preferem crianças d . �
até três anos de idade",

,

'
(

comenta, sem revelar o número· n;

de crianças e adolescentes q�e �I
esperam pela adoção �o
município. As crianças ou

,

adolescentes que vivem em

abrigos recebem todo acorn-
,

panhamentomédico, psicológico
e de assistente social.

I

4O afastamento da criança ou
adolescente dos pais
(destituição do poder familiar),
acontece apenas quando não há
possibilidade de a criança
permanecer na família ou sob a

tutela de parentes próximos
(corno tios ou avós). Por esse

motivo, Jaraguá do Sul dispõe de
muito mais casais habilitados do

LI (
(

"
'

,

1
JJ
(

•

que crianças para serem

adotadas. "A maioria dos
','\ ,

,) (

, I (
- .-

INFORMAÇOES GERAIS SOBRE A ADOÇA0 r

Para inscrição no cadastro de pretendentes à adoção, o interessado deve e J

entrar em contato com o serviço social do Fórum, para emissão de .,

requerimento dirigido ao juiz da infância e da juventude. Depois, é preciso
encaminhar a seguinte documentação: atestado de antecedentes criminais

(emitido no fórum); atestado de sanidade física e mental (através de consulta
,

em um clínico geral ou psiquiatra) e cópia autenticada em cartório dos

seguintes documentos: comprovante de rendimentos, comprovante de
residência (água ou luz), certidâo de nascimento (caso for solteiro) ou
casamento, carteira de identidade e CPF. Também será realizado um

acompanhamento, através de visita de uma assistente social à casa dos

requerentes. .

t

c

. ,

c

..

rJ •

GRUPO BENDITO FRUTO rJ r

e
,

f

,

O Grupo de Estudo e Apoio à Adoção Bendito Fruto surgiu em 2002 e ..

'

realiza reuniões semanais com pessoas inscritas no processo de :

adoção ou que já adotaram. ,O principal objetivo é desmistificar o
I

preconceito sobre a adoção de uma criança com mais idade (adoçãq
tardia), através de debates e depoimentos de participantes de toda a,
região. As reuniôes são feitas na primeira quarta-feira do mês, no

Colégio Evangélico Jaraguá (Centro) às 19h30. Outras informações
sobre os encontros podem ser obtidas com Analice Flores alegar,
presidente do grupo, pelo telefone (47) 3370-0098.
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CESAR J�NEKS

funcionários querem aumento

de, no mínimo, 5,5%. A pro

posta do Sindicato Patronal foi
de 4,34%.

Segundo o presidente do

STIY, Gilda Alves, cerca de 15
mil empregados do setor na

região do Vale do Itapocu
aguardam o acerto entre os

sindicatos. Para discutir as

,

sugestões da classe patronal e
possivelmente definir se elas'

-

•

, '

[,
dserão' aceitas ou não, o

Sindicato dos Trabalhadores

programa para este sábado, 27,
uma assembléia no auditório

,

da sede, localizado na Rua
Francisco Fischer, 60, no

Centro. O início está marcado

para às 9 horas. (KeIIV Erdmann)

.,

, ,n, ,

n

Gildo Alves, da STIV, tenta 5,5%
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LIGA NACIONAL: PLACAR MAGRO

1- ......Eka fala de sua primeira
temporada no futsal espanhol

JULIMAR PIVATTO

���. OSjaraguaenses
,

,se preparam agora
. :pLra a primeira
. �
:final. da Copa SC
,

,
, JARAGUÁ DO SUL - A
�Malwee derrotou o último

�
invicto da Liga Nacional na
noite de ontem no Ginásio do

,Sesi. A vitória por 1xO, com
gol de Valdin, deixou os

,
,

[aragu aens e s na nona

�.colocação, agora com 15
1 • .

dpontos em 110ve parti às

disputadas. Na próxima
"s�xta-feira o time do técnico
r rí'

l
.

ernando Ferretti vai até

� lorianópolis, onde enfrenta
J

'o Colegial, às ZOh30, pelo
ri:':

primeiro jogo da final da
"'ê'.

opa Santa Catarina. No
�,

.

's'ábado, às 13h, joga no Sesi
Utontra o Macaé pela Liga
'I ..

Nacional, já com a volta do

'�:�aque Falcão.
('J" O jogo começou muito

disputado e a Malwee tinha
dificuldades de furar a boa

marcação dos gaúchos, que
também perdiam boa'S
chances no contra-ataque.

Cil

JARAGUÁ DO SUL - Foram
nove meses de experiências
novas, dificuldades com a língua

.

e, com a adaptação ao estilo de
,

futsal na Espanha. O ala Eka, ex
jogador da Malwee e atualmente
!lo DKV;Zaragoza, está de férias

emjaraguá do Sul, cidade em que

começou a jogar profissional
mente, que o projetou para o

futsal mundial e que constituiu

-família. Hoje ele vai para

Chapecó, sua cidade natal, e

"'"volta para a Espanha em agosto,
onde tem mais uma temporada

--3 pela frente caiu o Zaragoza.
Mais adaptado ao país, Eka

lembrou que teve muitas
..

"dificuldades quando chegou lá, na
, te:

,,:metade no ano passado. "Tive
mais dificuldade com a língua.

,:�Não conseguia me comunicar
I') '1'

:��'nem dentro e nem fora de
t-'� '"

$-' quadra". Eka não se arrepende de
,',

:�� ter saído daqui quando estava

muito prestigiado e até mesmo

beliscando uma vaga na Seleção
t�;:Brasileira. Na época em que
',<.-'t.

�;> fechou o contrato, era o artilheiro
�.�

��::da Liga Nacionai e do
p�""

t�, Campeonato Estadual. "Tenho
\."'..

.

0':: de pensar no meu futuro. Além
,

�� de ganhar mais na Espanha, o
,�.�

�r2,joga,dor é mais valorizado".
:�:� Eka foi um dos destaques da
�<í,;._��.

"'� equipe na temporada. Foi o
artílheíro com 18 gols em 27 jogos

N a melhor chance do

primeiro tempo, Valdin
chutou forte e a bola acabou
batendo em Jaderson, que
tirou praticamente em cima

da linha. Aos 17 minutos, o
,

John Deere perdeu Marceli-

nho, expulso depois de fazer
uma falta dura em cima de

Leco, mas a Malwee não soube

aproveitar a vantagem
, . ..

numerica e o pnrneiro tempo
terminou sem gols.

No segundo tempo, a

Malwee voltou pressionando
e nos primeiros minutos,
Dimas e Leco acertaram a

trave. Do outro lado, o

goleiro Donny garantia o

empate com grandes defesas.
O gol da vitória saiu aos

8'18" .. Valdin tirou do
marcador e chutou cruzado da

direita, sem chances para o
.

.

goleiro Thiago. Donny, um

dos nomes do jogo, disse que ,

teve uma noite feliz. ''Agora é
, - '

usar essa vitoria para nos

levantarmos novamente e

buscarmos a liderança da Liga
Nacional". O fixo Leco, disse
que é preciso humildade para
subir na classificação. "Vamos

-

crescendo aos poucos. E só ter
I' "

ca ma .

I

e disse que poderia ter sido mais.
"O nosso time tinha por

, " .

característica marcar e sair

jogando no contra-ataque. Como
eu jogo de pivô, a bola não

chegavamuito eu tinha de buscar
o jogo. No começo foi difícil isso

também, porque quando eu

buscava, não tinha ninguém para
receber na frente".

Embora esteja jogando com

o Zaragoza, Eka tem contrato
. 'com o Polaris Cartagena, que
duramais três anos. Por isso; não

pensa em voltar tão cedo para o

Brasil. "Quando completar
quatro anos posso conseguir a

cidadania espanhola e aí as coisas

tornam-se até mais fáceis",
comentou. "Já que não deu para

,

conseguir a vaga na Seleção
Brasileira, quem sabe eu consiga
na Espanhola", concluiu.

CESAR JUNKES

. '0\
Eka foi artilheiro no Zaragoza

,

PEIRO RAGAZZI DE FREITAS
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Valdin (com a bola) fez o único gol da vitória da Malwee no Sesi

-

II CLASSIFICAÇAO
Col. Times J PG V E O GP GC SG
1° Intelli 11 24 8 O 3 41 29 12
2° Umuarama , 12 24 '7 3 2 42 32 10
3° . John Deere 9 22 7 1 1 28 12 16
4° Chapecó 12 22 7 1 4 30 30 O
5° Carlos Barbosa 10 20 6 2 2 j4 22 12
6° Atlântico 1 1 20 6 2 3 .jf 24 13
7° Petróoolis • 9 18 5 3 1 23 13 10
-

"

8° Farroupilha , 12 16 4 4 4 22 25 ·3
90 Malwee 9 15 5 O 4 36 29 7
10° Joinville 10 14 4 2 4 "3J 27 6
11° Sâo Bernardo 9 14 4 2 3 Lf 23 4
I� tJT5ra lU 14 j ::J L 70 L4 L

13° Diplomata 10 1 1 3 2 5 L5 31 ·6
14° Unisul . 10 10 2 4 4 24 31 -7
15° Cabo Frio 13 10 2 4 7 29 40 ·11
16° Minas 10 8 2 2 6 36 39 ,3
17° UCS 10 7 1 4 5 20 26 -6
18° São Paulo 1 1 6 1 3 7 23 41 ·18
19° São Caetano 9 6 1 3 5 18 34 -16
20° Macaé 1 1 5 O 5 6 16 38 ·22

Mqlwee/FME representa SC
.

nos Jogos Abertos Brasileiros

-

'II' """ n"w<;;;.__,,,,,,,,,",""__ ·'" "m__

Equipe sub-20 estréia no sábado contra Minas Gerais

,

}ARAGUÁ DO SUL - A

equipe sub-20 daMalwee/FME
viaja hoje para Nova Friburgo
(RJ) onde, a partir de sábado,
disputa os XV Jabs (Jogos
Abertos Brasileiros), repres
entando Sarita Catarina.

-
,

Como [oinville, atual campeão
dos Jasc, abriu mão da vaga, a

•

Malwee então assumiu a

posição de representar o Estado'
e caiu no Grupo B, ao lado de
Mato Grosso do Sul, Rio de

Janeiro e Minas Gerais.
O único reforço para esta

competição é o goleiro Léo, de
. Concórdia, que também é o

único atleta adulto da equipe.
"O bom de partíciparrnos com
esses atletas de urna

competição adulta é que eles

vão pegando ritmo de jogo. Eles
têm de se preparar porque no ano

que vem podem estar no nosso

time principal", comentou o

técnico Renato Vieira. Mas não é

o fato de enfrentar equipes mais

, experientes que tira a vontade do
time de disputar o título.

"Vamos fazer o possível para
representarmelhor o no Estado",
avisou Vieira. A estréia do time

será sábado, às 1911, contraMinas
,

Gerais. No outro grupo estão São

Paulo, Paraná, RioGrande do Sul
e Mato Grosso. Os dois melhores
de cada chave se classífícam para
as semifinais. A Malwee/FME
viaja com Léo, Boca (goleiros),
Léo Mendonça, Café, Maicon,
Caio, Caça, Alemão, Toninha,
Mauro, Augusto e Jair.

,

,

• LINHA DE FUNDO

Olimpíadas ,

Acontece, de 6 a 9 de junho a 23' edição das Olimpíadas Champagnat,
no Colégio Marista São Luís, Alunos, professores e funcionários. da
escola participam do evento, que é em homenagem a vida e a obra
do fundador dos Irmãos Maristas, O objetivo é a interação entre OS,l

participantes através dos jogos e das gincanas recreativas.
Encerrando a programação do evento, no dia 10 de junho, acontece o

200 Torneio de Ex-Alunos nas modalidades de futebol suíço e futsal
, masculino e vôlei feminino,

Circuito de Tênis
•

Já estão aberta as inscriçôes para a 2' Etapa do Circuito ATJ de Tênis
de campo, que acontecerá de 7 a 11 de junho no Beira Rio, Os
interessados devem procurar as secretarias do Beira Rio ou do

Baependi até o dia 2 de junho, A entidade informou também que
fechou uma parceria com a FME para formar a coordenar a equipe
jaraguaense que vai disputar a Olesc, de 14 a 22 de julho aqui em
Jaraguá do Sul.

COPA DO MUNDO
, '

. Cacá Pavanello, diretor de futsal da Malwee
Favorito - Como brasileiro eu coloco o Brasil como
favorito pelo momento que vive e pelos resutados
que vêm conseguindo, Alemanha, Itália e Inglaterra
também podem brigar pelo título,

Surpresa - Nenhuma equipe pequena chegará entre
os finalistas, Quem pode ir longe é Portugal, porque
Felipão tem um histórico vitorioso e é um grande
treinad r.

Dec � ão - Os argentinos se continuarem assim "marrentos" não devem
ir m o longe. Se eles jogarem com humildade, pode ir longe. E até mesmo
o favoritismo do Brasil pode prejudicar a equipe,

,,'
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,

"
'"
oToto, ex-jogador profissional

Favorito - Sem dúvida nenhuma que é o Brasil,
pelo plantei que tem e a qualidade individual de
seus jogadores,

•

Surpresa - E meio difícil ter surpresas em Copa do
Mundo. Não acredito que isso vai acontecer este
ano, pois acho que os finalistas. serão as equipes

,

mais tradiciollais,
'

Decepção - O futebol é muito imprevisível e é difícil dizer se alguma"
,

equipe grande pode decepcionar, Já aconteceu várias vezes, mas acho

que este ano vai ser diferente.
FALTAM 15 DIAS PARA A COPA

Wagnermarca mais dois gols
e Cruzeiro mantém a liderança

,

BELO HORIZONTE (MG) - O
Cruzeiro conquistou seu objetivo e

goleou nesta quarta-feira a Ponte

Preta, por 5x1, 110 Estádio do
Mineirão, pela sétima rodada do

Campeonato Brasileiro. Com o

resultado, aequipemineira alcançou
.. ".. ,-

sua qumta vitona na compençao e

manteve-se na ponta da tabela de

classificação, caiu 16Pontos ganhos
e um saldo de 10 gols. O meia

Wagner voltou a ser o grande
destaque celeste,marcando doisgols
e se isolando na artilharia da

competição, conl oito. O atacante

Gil, duas vezes, e o estreante

Carlinhos Bala fizeram os outros

gols. (AE)
II RESULTADOS

Juventude 4x1 Santa Cruz
Paraná OxO Figueirense
Cruzeiro 5x1 Ponte Preta
São Paulo 4x1 Palmeiras
São Caetano 2x1 Atlético·PR
Flamengo 2x2 Santos
Fortaleza 2x5 Fluminense

II JOGOS DE HOJE
------�--------------.

20h30 Botafogo x Vasco
20h30 Grêmio x Goiás
20h30 Corinthians x InternacionalII' CLASSIFICAÇÃO

IIPoso Times P J V E D GP GC SG
1° Cruzeiro 16 7 5 1 1 \ 16 6 10
2° Fluminense 16 7 5 1 1 > 12· 6 6

,

143° São Paulo 15 7
.

5 O 2 6 8
4° Santos 14 7 4 2 1 1 1 5 6
5° Internacional 13 6 4

,

1 1 10 7 3
6° , Juventude 13 7 4 1 2 10 7 3
7° Goiás 1 1 6' 3 2 1 8 5 3
8° Fiaueirense 1 1 7 3 2 2 12 7 5
9° Corinthians 9 6 3 O 3 12 1 1 1
10° São Caetano 9 7 3 O 4 7 10 -3
11° Flamengol 8 7 2 2 3 7 7 O
12° Ponte Preta 8 7 2 2 3 1 1 16 -5
13° Fortaleza 8 7 2 2 3 6 10 -4
14° Vasco 8 6 2 2 2 8

.

10 -2
15° Atlético-PR 6 7 2 O 5 1 1 12 -1
16° Paraná 6 7 1 3 3 8 8 O
17° Grêmio 5 6 1 2 3 9 13 -4
18° sotatooo 5 6 1 2 3 3 8 -5
QO £alm.elras. fi 1 I

-

8 , ,,
, 1 .

-

20° Santa Cruz 2 7 O 2 5 4 14 -10

I

II

I
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Mau Deus.. Isto fala!
AlgUtni.1$ conslderações quanto il mais 'famosa

pat�H't€! (,Je tiraham Bell;
,; �f'ejl;f(;jti('l!l t(Jllttlm !t$1 BOICiO por Ines (attt.li); íiI],'"
... 1��It':ftjtl�s durarn exatarnents o tempo elas prestações "
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,

1/ t
'
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III NOVELAS
� GLOBO - 18H

Sinhá Moça
Bentinho pergunta a Justo quem era o

outro Irmão do Quilombo. Justo mente,
afirmando que não sabe. Cândida vai até a

casa de Fontes buscar Sinhá Moça. O
Barão, a pedido de Virginia, permite que
Fulgêncio vá viver na casa grande.
Ricardo fica encantado ao ver Cândida em
sua casa. Sinhá Moça confessa amar

Rodolfo e o beija. Juliana fica feliz por
Dimas estar livre, mas arrasada por não
saber mais onde ele está. Ricardo diz a

Ana que está apaixonado por uma mulher
casada. O jovem advogado pede Sinhá

Moça em casamento e ela aceita.
,

Rodolfo não gosta e Sinhá Moça pede que
ele confie nela. Ana conta para Manoel e
Nina que Ricardo está apaixonado por
uma mulher casada.

� GLOBO - 19r1

Cobras e Lagartos
•

Duda vai atrás de Bel e diz a ela que ainda
a ama. Bel foge de Duda, que a perseçue
de moto e acaba caindo. Bel acode Duda e

os dois se abraçam. Duda pede um beijo,
ela dá, mas depois vai embora. Madá
convence Duda a lhe dar o emprego que
era de Letícia. Foguinho compra um carro

carissimo para Ellen. Estevão coloca uma

mochila com o dinheiro no local
combinado e espera por Nikki. Leona
observa também.' Omar fala para
Otaviano que já sabe que Estevão é um

assassino. Estevão recupera a mochila
do menino, mas descobre que é a mochila

I errada. Nikki pega a mochila verdadeira.
1 Leona vê e avança com seu Carro sobre

Nikki. Nikki cai e o dinheiro se espalha
pela rua.

? GLOBO - 21 �'I

Belíssima
Bia nega saber o paradeiro de Aquilino.
Júlia acha que Aquilino é quem conversa

com André pelo celular. Tais e Narciso se

beijam apaixonados. Bia ameaça André
se ele fizer algo contra Sabina. Fladson
insiste para que Tosca chame Safira para
fazer a decoração da churrascaria. Bia
conversa com Mônica e gosta de ver o

quanto ela é diferente de André. Ornela
encontra a carteira de Giovana no carro.

Tosca diz a Bento que já está com a lista.
Narciso se invoca quando um homem
olha para Tais e quer saber se ela o

conhece. Cemil vai á casa de Dagmar.
Ornela pressiona Mateus, que termina o

namoro. Bia pergunta a Vitória se ela está
sendo chantageada por André.

•

? SST - 18h30

·Rebelde
Roberta visita Miguel e tenta convencê-lo
a aceitar a ajuda de Mia. Taxativo, ele

responde que não precisa da ajuda de
ninguém e muito menos a de Mia.
Roberta pede à mãe que pague a fiança e

diz que depois que estiver tudo resolvido
Miguel não poderá se negar a aceitar sua
ajuda. Pilar critica o pai por ter mentido
quando disse que tinha uma reunião de
trabalho quando na verdade estava com

Alice. Diego, Mia, Roberta, Lupita e

Giovanni comentam .entre si que sentem
falta da banda pois, embora brigassem
muito, estavam sempre juntos.

> IjEC,()I{!) ... 1 ()h 15

Prova de Amor
Lapa faz planos com Murilo e Barroso.

Raquel e Janice estão de mãos dadas, em
conversa intima. Raquel diz que está
indignada com a atitude de Beatriz e não
acredita que ela acha que Janice tem um

caso com ela. Raquel e Janice se

abraçam Beatriz chega e vê a cena. Ela
fica chocada. Janice e Raquel dizem que o

abraço é de uma grande amizade entre as

duas. Beatriz diz que não quer Raquel
mais em sua casa. Daniel está no

telefone. Clarice brinca com Nininha.
Daniel conversa com Teresa. Ela diz que
Lapa apareceu no qinoscue. Daniel
chama Clarice e diz que Lopo aprontou
mais uma. Júlio e Diana conversam

enquanto arrumam Juliana. Lúcia está no

quarto com Joel.

� RECORD - 2111
,

A Escrava Isaura
•

Alvaro conta a Isaura o que Branca

aprontou. Isaura começa a chorar. O
Comandante recebe o aviso das mortes. '

•

•
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��FERIADO
Uma pesquisa
informal realizada
por uma estação
de rádio da
Namibia, África,
revelou que
metade dos
ouvintes acha que
o dia em que o

filho de Angelina
Jolie com Brad Pitt
nascer deveria ser

declarado feriado
nacional - uma
honra normalmente
reservada a reis e

heróis nacionais.
,

,

��"OS MISERAVEIS"
A RedeTV! vai exibir com exclusividade, pela
primeira vez na televisão aberta, a

minissérie "Os Miseráveis" (Les
Misérables). O texto foi baseado no livro
homônimo de Victor Hugo, considerado
um clássico da literatura mundial.
Produzida na França, em 2000, a
minissérie tem 11 capítulos e os atores
Gérard Depardieu (foto) e John
Malkovich nos

principais papeis. A
direção é de Josée
Dayan. A atração
será exibida a partir
de 5 de junho, de
segunda à sexta,
às 21 h50, pela
RedeTV! .

:,,,, .. ): .
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��INDENIZAÇAO ...

. Ratinho e seu prograf1},a vão .

'--"-
::'

- <�<':' :,:::;,;:�, ,,' ',":';:::

ter que pagar urna" ... ; ::

indeniza ão de R$15õ:;fnil aD"
Igreja A�alànto, JmF: }:i�'
seguimento protestante gay'
que fica em São F!aulo;'Em :. <

maio de 2003, o }.jl;} y.(
�>".,

apresentador veiculou:\.i:i:l::':/
imagens não autorizâ(;j'as de,:.

".,:-,,,.:-,, '" ."
---

(.;,

um culto em seu proglama :

do SBT. O juiz, da 4�Vara' ,

Cível de, São Paulo,;' 'iC.
qualificou à postura de,
"jocosa, desrespeitosa, .

.. .

depreciativa e pejorativa". O
SBT informou que pretende
recorrer da sentertça. i' :1·

��DURO DE
PARAR
Literalmente, está
duro de matar Bruce
Willis em Hollywood.,

O ex-marido de Demi
Moore anunciou em
Cannes que vai

participar de outra

seqüência de "Duro de
. Matar", filme que \

lançou o ator na
carreira de superstat .

Este é o quarto longa
da série e, pelo vistQ,
Bruce vai continuar
vivo para contar mais
histórias ...

��FALOU DEMAIS
Na van que levava atores e

jornalistas ao estúdio da
novela "Cristal", terça-feira
no SBT, tocava uma

música de Zezé e Luciano.
"Está tocando Zezé Di

Camargo? Ninguém
merece", disse Dado
Dolabella. Lembrando que
o sertanejo Zezé é ex

sogro do ator e era contra
o namoro dele com

Wanessa Camargo. Outra
frase que ele soltou: "Não

•

•

sou galinha. Sou galã". E,
Dado Dolabella estava

inspirado.
•

Red acao@jornalcorreiodopovo.com.br •

PIERD RAGAZZI DE fREITAS ,

� PARABENS!Literatura
Acontece hoje a

partir das 17h na

Grfipel
Megastore a

segunda edição
do Círculo de
Leitura. O evento

é aberto ao

público.

Liane B. Meier

Aniversariantes do· dia

Carlos Peixer
Guilhermina V. Burg
Wilmar Fernandes
Cláudio R. Selke
Antenor M. Silva
Raquel K. Trentini
Ilka Schmidt
Gisela Postai

Cinema:
Os lançamentos
de filmes em

Jaraguá do Sul
,

estão acontecendo
na mesma data
das grandes
capitais
brasileiras.

Exemplo disso
_ A

sao os tres

últimos mais
comentados: "O

Código da Vinci",
"Missão

Impossível III" e

"Instinto

Selvagem". Se
antes era

Sandreli B. Lopes
Jomar Verbninen
Marilucia Küster
Casemiro Hernacki
Waldecio Hruschka:

Ingrid Welter
Renata G. Vieira Burger
Cleodemar Baesso
Douglas Lindner
Alex C. Henz

Descontração e muita criatividade na Festa à Fantasia promovida para arrecadar fundos para Creche Constância Piazera

�PIERD RAGAZZI DE FREITAS '

O booker Fabrício
Welter da Catarina
Models parte nos

.

próximos dias para
São Paulo. Ele foi
convidado para
trabalhar na agência
paulista Vibe ao lado
de feras do mundo da
moda. Sucesso na

nova empreitada é o

que desejam os

colegas que ficam por
•

aquI

,

DIVULGAÇAD

Foram eleitas,
na 2a
eliminatória do
Concurso
Rainhas da
Sociedade de
Tiro em Corupá, .

a Rainha Jucélia
Saidok, a ta
Princesa
Juliana
Twardwski e a

2a Princesa
Luciane Raquel
Wargenowski

/ .

necessano esperar
/

ate meses, agora
•

os jaraguaenses
podem correr

para a fila da

pipoca e garantir
•

o Ingresso.
Cinema virou

programa
obrigatório.

,

1m HOROSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
Lave, love, love ... Seja qual o 'for o idioma ou a

situação, o negócio é gostar e ser gostado com

quilometragem livre. Atividades com este ser

tão especial que é merecedor do seu desmedido
afeto, pedem passagem. Com beleza e com

arte, melhor ainda. Mudar os móveis de lugar,
criar cenários e trilhas sonoras ... A criatividade
é o canal.

. Capricórnio 22/2, a 21/1
Mesmo encontrando alguns obstáculos, a sorte
tem sorrido pra você. Sem falsas modéstias,
você merece recompensas. E também um

pouco de sombra e água fresca. Bons ventos

sopram em sua área. Não estranhe se der von
tade de avançar uns sinais. Há algumas esqui
nas em que devemos trocar as marchas, ace
lerar ern direção ao que é nosso ... Vrum-vrum!

,

Libra 23/9 a 22/10
Mudanças, revoluções e reviravoltas internas?
Então tenha calma, libriano, não fique
impaciente se alguma coisa estiver lhe

segurando no reino dos amores. Se você voltar
sua atenção para outra coisa, pode acabar

perdendo algo importante e espetacular.
Mantenha seus agitados neurônios
concentrados. Vai dar tudo certo.

Câncer 21/6 a 21/7
Enganaram-se quando pensaram que você ia
deixar tudo como estava ... Não entenderam

que lhe interessa preservar o que é bom.

Apesar de se apegar e de ter dificuldade para
se desprender de algumas coisas e pessoas,
você também não é doido para insistir em

abraçar o que dói e faz sofrer... XÔ, sai pra lá!
Construir algo novo? É isso aí, canceriano!

,

Touro 21/4 a 20/5
Se precisar de justificativas, digamos que os

astros explicam essas emoções em ebulíção e

essa vontade louca de mudanças. Taurinos
também gostam de fazer alterações nos planos.
Legal! Reserve um pouco dessa energia para

. quando chegar em casa e puder se jogar nos
braços daquele alguém. Isso mesmo, atitudes
concretas são o seu estilo.

Leão 22/7 a 22/8
Uma de suas maiores virtudes é a força de
vontade. Quando ela entra em choque com seu

orgulho, porém, seus caminhos acabam se

desviando. Use sua inteligência e perspicácia.
•

De que adianta investir loucamente contra os

muros? Seria melhor contorná-los. Ou, quem
sabe, utilizá-los como mirantes para apreciar a

•

paisagem ...

Escorpião 23/10 a 21/11
Sensações de inquietação, coceira no cora

ção ... O diagnóstico é batata: um escorpiano
em contagem regressiva para transbordar
vulcão afora os sentimentos contidos e

represados. Tais sintomas são típicos não só
de quem deseja melhorar, mas dar aqueeeia
virada. Uns 120, 180 graus? Sinal verde para,
sabendo o que se quer, fazer e acontecer.

Aquário 21/1 a 18/2
o contato com as bases é fundamental para
aviões & avoadinhos. Sobretudo nos momentos
de nebulosidades e virações meteorológicas.
Parà qual direção estava indo mesmo? Com·
que propósito? O itinerário está nos conformes
dos mapas traçados? Pois é, aquelas coisas
comumente chamadas de parar pra pensar,
ouvir o coração ... Tz, tz, tzzzz, aló torre!

Sagitário 22/11 a 21/12
Inspire, expire ... Do centro para fora e em

direção ao infinito. Prepare o corpo e a mente:

aqueles que estiverem com a energia pra cima
e com as luzes piscando na potência certa
têm mais chances de encerrar as 24 horas do
dia com saldo positivo. E não descuide dos
tons da alegria, entusiasmo e pique, seus
velhos conhecidos.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Muito bem, a manutenção interna está
otimizando sua energia, seus chips seguem a

•

milhão, captando as novas tendências ... Uau! E

tempo de grandes conquistas, a máquina não

pode parar. Sua responsabilidade dobrou, mas
você tem encarado numa boa, administrando
melhor a ansiedade e outras pirações.
Compartilhar conhecimento, barato geminiano.

Peixes 19/2 a 19/3
Tudo bem que o seu forte não é o mundo da

lógica, mas, por ora, pode ser prudente (e
saudável) organizar os assuntos do coração.
Alguém disse que alguma coisa precisa mudar

para que tudo continue na mesma ... Há certas

situações em que vale a pena correr riscos,
afinal. E então, pisciano querido, vai colocar a
sua variável na equação? _

. Virgem 23/8 a 22/9
o trabalho duro que você tem feito é

recompensado, o lance é comemorar. Abrace
seu querido, saia por aí e pinte a cidade com

as cores do arco-íris. Você está precisando
mesmo de uma sacudida, olhar para o mundo
com mais confiança e otimismo. Existe
abundância por aí, sabia? Não se deixe levar

pelo drama. Brinque e dance, virginiano!
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• MOACIR PEREIRA

A blindagem de Lula •

O crescimento de Lula na última pesquisa transformou-se no tema

principal da semana. Os líderes dos partidos de oposição em

Santa Catarina não manifestam maior preocupação, alegando que
o presidente tem uma super exposição na mídia. E que o ex

governador Geraldo Alckmin, ao contrário, ainda não teve
visibilidade para crescer.

Os correligionários do presidente, oxigenados, tem leituras
diferentes. Miltom Mendes de Oliveira, por exemplo, estava

viajando ontem para Rio do Sul quando foi inteirado dos novos

números da consulta popular, dando melhores pontos para Lula
e piores para Alckmin. O dramático para tucanos e liberais: caiu a

rejeição do presidente e aumentou a do ex-governador.
Miltom Mendes aponta dois motivos para a blindagem de Lula: 1.

�s CPls podem estar ajudando o presidente, na medida em que
entraram no atoleiro dos depoimentos inúteis e começam a ser

identificadas apenas como ação partidária oposicionista. 2. Os
dados econômicos favorecem o governo no comparative. O
salário mínimo era inferior a US$ 100,00 na era FHC e hoje está
em US$ 160,00. Os preços do cimento e do ferro baixaram. A

•

alimentação está barata. E por aí vai.

Enquanto isso, tucanos e liberais estão boxeando para identificar
•

onde está a incompetência da campanha.

Crise Quadrilha
Investigação da Policia Fede
na Eletrosul foi concluída CO"""

atestado de idoneidade à atual
Diretoria. As suspeitas
desenvolvimento na quadrilha
que agiu no sistema Itaipu não
foram confirmadas. Nada foi
descoberto no exame inicial dos
documentos pelos agentes
federais.

,

, .Presldente da Federação da

Agricultura, José Pedroso,
'concede coletiva hoje, às
: 11 ,30 horas, no Cambirela
'Hotel. Vai falar sobre a crise
do agro-negócio e a

expectativa em torno do
pacote a ser lançado pelo
presidente Lula para amenizar
a drarnanca situação da
agricultura.

Medidas
Zezo Pedroso espera que o

,governo anuncie medidas de

liberação do crédito a juros
mais compatíveis. Enfatiza
que o setor produtivo não quer
anistia, nem benesses

'

:oficiais. Reivindica ação .

governamental para continuar

produzindo, apesar de duas'
safras frustradas.

Denúncias
Há seis meses, quando presidia
a Eletrosul, o ex-deputado Miltom
Mendes de Oliveira foi
-convócado para uma reunião
reservada destinada justamente
à medidas preventivas para
evitar a ação criminal. A

quadrilha fraudava documentos,
emitia títulos e depois cobrava do
sistema Eletrobrás. .'

A estatal sediada em Santa Cata
rina ficou fora da operação ilegal.

Noivado
Avaliação do governador
interino Eduardo Pinho
Moreira depois do almoço
oferecido na Casa da

Agronômica à bancada
estadual do PSDB: "O namoro

está bem adiantado. Já
estamos praticamente noivos.
Para o casamento falta I

apenas a definição federal."

Shopping
• Empresários de São Paula e do
Rio Grande do Sul iniciaram
entendimentos com o prefeito
João Rodrigues visando a

construção de um moderno

shopping center em Chapecó. O
grupo Havan, que está

expandindo negócios no oeste, já
aderiu ao projeto como loja
âncora. O prefeito fala dos novos

investimentos durante coletiva
hoje, às 9,00 horas.

Novidade
Moreira manifestou seu

convencimento de que
Antony Garotinho "está fora
do jogo". Mas aguarda
desdobramentos sobre a

candidatura alternativa do
senador Pedro Simon. Não
se assustou com a nova

pesquisa que favorece Lula.
Justificou: "A campanha ainda
não começou".

'Orçamento
Governo do Estado não

participará das audiências
públicas convocadas pela
Assembléia Legislativa para
discutir orçamento
regionalizado. O anuncio foi feito

pelo Diretor da Secretaria do
Planejamento, Júlio Santos.
Mereceu forte crítica do

presidente da Comissão de
,

Finanças, Wilson Vieira.
Empresarial
Aldo Pereira recebe nesta
sexta-feira o Troféu

Empresário do Ano da

Associação Empresarial de
Itajaí. A solenidade marcará
os 77 anos de fundação da
entidade. Acontecerá as

20,30 horas no Itamirim
Clube. Outros sete

empreendedores e as

empresas que completam 25
anos também serão

homenageados.

Calendário
,

Os debates sobre necessidades

regionais para o próximo
orçamento do Estado começam
dia 5 de junho em Joinville e

prosseguirão até o dia 9 em

várias regiões do Estado. O

legislativo pretende usar as

reivindicações das regiões na

aprovação da proposta
orçamentária de 2007.

•

O CORREIO DO POVO

CONSCIENTIZAÇÃO: 350 PESSOAS NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE

•

•

KELLY ERDMANN disseminar práticas que possam

ajudar na preservação do meio

ambiente. Para isto, o projeto do

Rã-bugio contempla estudantes
do ensino fundamental da rede

municipal e estadual de ensino,
formando multiplicadores para
atitudes de respeito e conservação

.... Projeto Serra do Mar:
,

Fonte de Agua, Fonte
de Vida quer ajudar a
preservar a natureza

}ÀRAGUÁ DO SUL - Os alunos

representantes das dez escolas que
participam do projeto Serra do

/

Mar: Fonte de Agua, Fonte de

Vida, encabeçado pelo Instituto

Rã-bugio, de Guaramirim,
receberam lla manhã de ontem,

24, cartilhas com informações
sobre a Mata Atlântica da região.
O material foi confeccionado em

parceria com Celesc e deve estar

disponível, em breve, nas

bibliotecas do Vale do Itapocu.
Segundo Elza Woehl,

responsável pelo Instituto, foram
impressos quatro rnil exemplares,
todos em papel reciclado. A
cartilha tem 35 páginas, fotos e

textos explicativos quanto à atual

situação da floresta. O objetivo é
,

. ,

Junto a natureza.

Conforme explica Elza, "97%
na Mata Atlântica já não existe

mais". Ela lembra também que,

para preservar os 3% que ainda
/ .

restam, e preciso ter emmente que
"o desmatamentonão é progresso,
e sim, pobreza". "O maior defeito
é nos afastarmos da natureza. Nós

precisamos dela para sob'reviver.
'

Ela não precisa de nós", completa.
As cartilhas distribuídas

ontem tratam exatamente sobre
esta questão. Quem consultar as

suas páginas poderá aprender um
pouco mais a respeito desse

ecossistema, encontrado ao longo
de toda costa brasileira, do Rio
Grande do Sul ao Rio Grande do
Norte.

,

,

.'

"

(

/

•

1 .

,

,

Elza Woehl, diretora do Instituto, apresenta cartilha sobre Mata Atlântica
De acordocomJacóRocha, da

Assessoria de Responsabilidade
Social da Celesc, o material foi ,

patrocinado com o intuito de

ampliar os trabalhos da Central
neste setor. "Estamos no limite da

questão ambiental", salienta. Para
a Celesc, as cartilhas custaram

cerca de R$ 5 mil. Investimento
este que, segundo [urandir Vieira,
gerente da Agência Regional de
Jaragua do Sul, faz parte do novo,
modelo de adrnínístração iniciado

.

pelo órgão recentemente.

"Estamos abertos a novas

parcerias", confirma.
O projeto Serra doMar: Fonte
/

de, Agua, Fonte de Vida começou
a ser desenvolvido no mês de
fevereiro passado e se estende até

outubro desse ano. São 350 pessoas

que participaram de maneira

efetiva dos estudos sobre a Mata
Atlântica e, que a partir de agora,

passam a conhecer a bacia
,

hidrográfica do Rio Itapocu.

Prevenção é tema do último dia de encontros da Defesa Civil

,

}ARAGUÁ DO SUL - O segun
do e último dia do 1 ° Encontro

� Estadual de Defesa Civil e 2°

Municipal de Defesa Civil e Meio
Ambiente foi direcionado às

discussões sobre os trabalhos de

prevenção e levantamento de
áreas de risco. Durante toda a

terça -feira, 24, profissionais do
setor assistiram a palestras no

auditório do Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul.

Conforme explica um dos

palestrantes do dia, o pesquisador
do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São
Paulo (IPT) Agostinho Tadashi

Ogura, os problemas ocasionados
por desmoronamentos, por

exemplo, são comuns no país

• INFORMATIVO ACIJSfl
ASSOCIAÇÃO COM,ERCIAl E
INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

Química Avançada: 510
Aperfeiçoamento Técnico
o 510 Aperfeiçoamento Técnico - Química Avançada - será dividido em

três módulos, realizados nos dias 5 de junho, 19 de junho e 3 de julho; das
9 às 17h30min, no CEJAS. Com apenas 30 vagas, os facilitadores são
Airto Santos, profissional com 15 anos de experiência e Flor Carminatti,
coni 11 anos de experiência. Investimento individual de R$ 95,00 para
Associados e Nucleados e R$ 120,00 para os demais interessados.

Inscrições pelo fone (47) 3275 7012 QU diretamente na ACIJS'.

I Feijoada da Câmara
da Mulher Empresária

•

A Câmara da Mulher Empresária ACIJS-APEVI promove, dia 9 de junho
,

de 2006, às 12 horas, na Recreativa da ARWEG, sua I FEIJOADA.
Investimento de R$1 0,00 (bebida não incluída). Credenciais com as

integrantes da Câmara da Mulher Empresária ou na ACIJS, fone (47)
32757028 ou e-mail carmen@acijs.com.br.

inteiro. Ele explica que
levantamentos realizados pelo
Ministério das Cidades indicam
número elevado de municípios
brasileiros vulneráveis a este tipo
de situações. Entre as cerca de
250 cidades identificadas estão

as catarinenses Florianópolis e

Blumenau.

Quanto a Jaraguá do Sul,

Ogura diz que o mapeamento
feito pela DefesaCivil local ajuda
a deixar o município fora da lista
das cidades consideradas críticas. ,

Este plano de ação demonstra que :
a cidade sabe dos problemas que

;

tem e.além disso, evita problemas
'"

,

mais graves a partir do controle :
,

do uso e ocupação das encostas, •

comenta o pesquisador.

.,

Centro Educacional e Social
Marista realiza REBU

o CESMAR - Centro Educacional e Social Marista, realizará na
'

próxima segunda-feira, 29 de maio, o primeiro Rebu de 2006,
Destinado aos estudantes de 5aS e 6as séries das Escolas da Rede
Municipal de Ensino, desta vez acontecerá no Pavilhão A do Parque
Municipal de Eventos, das 9 As 16 horas.

,

O REDU é um encontro que visa integrar as escolas e alunos,
facilitando a convivência entre os grupos, e possibilitando as trocas
de experiências, assim como o desenvolvimento de atividades
recreativas, de cultura e lazer. Os participantes têm também a

oportunidade de desfrutar de momentos de reflexão sobre os temas
da atualidade.
O tema deste ano é: "REDU - Vem para o meio."
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iii- Inadimplência
Levantamento divulgado ontem

pela Serasa mostra que a

inadimplência dos
consumidores brasileiros
aumentou 11,3% em abril, na

-

comparaçao com o mesmo

mês do ano anterior.Em relação
a março de 2006, entretanto,
houve queda de 11,4%, após
um aumento de 35,1%,
constatado na pesquisa anterior,
na comparação entre fevereiro
e o terceiro mês do
ano.Segundo a Serasa, a queda
reflete o fim da sazonalidade,
que acumula compromissos
cáracterísticos do primeiro
trimestre do ano, como

pagamentos de impostos e
. matrículas escolares. A

companhia mencionou também
o parcelamento de compras do
Natal de 2005 - que ainda traz

.

impacto no orçamento
doméstico.

iii- Visitas suspensas
As visitas a 74 unidades

prisionais do Estado de São
Paulo onde houve rebeliões em

série continuarão suspensas no

sábado e domingo, pelo
segundo fim de semana

consecutivo. A determinação da
Secretaria da Administração
Penitenciária (SAP) vai· vigorar
por um mês, contado a partir do
dia 13 .A medida é para evitar

. novas rebeliões e por causa
dos danos nos presídios, que
não oferecem segurança
suficiente após os motins.
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/it lndústria cotcrinense gero milhõe$
de reQis e o que (I torn(l espécial saó .

as pessoos. Profissionais que, (!om seu

suor, paixão e talento, trabolham paro
fevar o nome de Santo Catarina paro

•

o mundo inteiro. Por isso, ao mesmo

tempo em que se fortalece com

tecnologio de ponto, elo avanço no

desenvolvimcento humano. IS$O porque
o mesma in.dústria que movimenta

•

máquinas to"lbém movimenta a vida.
de milhões de pessoas;

i4ESC

•

,

,

•

AGÊNCIA ESTADO Réação Tucanos e petistas
reagiram de forma diferenciada à

pesquisa, que mostrou o avanço
da candidatura do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva entre o

eleitorado. O ministro Tarso
Genro (Relações Institucionais)
disse que a pesquisa não é razão

r
I� Falta de envolvimento dos tucanos,

principalmente nas cidades do interior do
Brasil, na candidatura de Alckmin é apontada
como motivo da queda

,SÃO PAULO - A pesquisa
CNT/Sensus mostrou que o

presidente Luiz Inácio Lula da
Sàva voltaria a ganhar no
•

primeiro turno, em qualquer
cenário eleitoral, subindo de

37,5% para 40,5% das intenções
de voto. Pelo universo da

pesquisa, essa taxa de intenção
seria suficiente para obter mais
dá metade dos votos válidos, de
cordo com a Sensus.

•

O candidato do PSDB,

inferior aos 42,2% registrados ern
fevereiro deste ano.

Alckmin havia melhorado
nas pesquisas anteriores,
passando de 17,4% em fevereiro

para 20,6% em abril. Garotinho,
por sua vez, havia permanecido
em 150/0.

Uma fonte do PSDB, que não
quis ter o nome revelado, apontou
a falta de envolvimento dos
tucanos no interior do Brasil na
candidatura de Alckmin C01UO

principal motivo do resultado.
"Os petistas de todos os cantos já
estão se movimentando,
enquanto os tucanos ficam

parados esperando o trem passar.
OAlckmin precisa todos estejam
comprometidos corn a

campanha. Vamos nos mexer, ou

�

para comemoraçao no governo e

afirmou que o quadro eleitoral
ainda não está claro.

"O quadro não está fixadc. i)
presidente sequer apresentou a

candidatura e se apresentar, e

creio que vai apresentar, o quadro
ficará mais nítido", afirmou.
"Uma vantagem neste momento

é urna cosia boa para o presidente,
mas não quer dizer vitória ou

fixação de quadros", C011Cluiu.
O líder do PSDB no Senado,

Arthur Virgílio (AM), admitiu
ontem não haver uma estratégia

•

no partido para minar a

candidatura do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva à eeleicão.

\l '

O líder tucano afirmou que, para
tentar levar o pré-candidato do
PSDB à presidência, Geraldo
Alckmin, à vitória na disputa
contra Lula, o partido precisaria

o pré-candidato do PSDB à presidência da república, Geraldo Alckmin

vincular o presidente aos

escândalos de corrupção que
envolvem o PT e o governo.

Até agora, 110 entanto, essa

tentativa de vinculação não

teve sucesso, de acordo com a
,

pesquisa CNT/Sensus. "Não se

tem nada de sistemático ern

ação", afirmou. .

Virgílio disse que Lula "tem
teto" nas intenções de voto,
não é imbatível e estabelece

eleições. "O desafio não está

tanto ern se saber até onde vai

Lula, l]í saber como fazer o

nosso i andidato alçar vôo e

atingir a maioria dos brasileiros

que rejeitam Lula", afirmou.
"Se não fossem os escândalos, .

\

teríamos um Lula COIU 60% das

intenções de voto. COIUO temos

um Lula alvejado pela crise ética

e inoperante do ponto de vista

administrative, ele está

estacionado em 400/0", afirmou.
"Isso não é um adversário difícil
de ser batido", continuou.

.

Geraldo Alckmin, por sua vez,

perdeu espaço passando de 20,60/0
para 18,5% das intenções de voto.

•

A taxa de rejeição do tucano

subiu de 33,50/0 para 40,6%. Na
pesquisa anterior da CNT/
Sensus, feita entre os dias 3 e 6 de

abril, 37,5% dos entrevistados
disseram que votariam no

presidente Lula, percentual

� / .

uma equaçao matematica para
mostrar que Alckmin poderia,
110 segundo turno, vencer as

,
.

teremos. mats quatro anos'

d 1 / "
escan a osos no pais .

ClESC
, S��' "

IEL

Sistema Federaç{1o das Indústrias
do Estado de Santa Catarina

•

Uma homenagem do Sistema FIESC na

•

Semana do Indústria.

,

•
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NA INDONESIA

� Gripe aviária
A Organização Mundial de
Saúde qualificou a morte de
seis membros de uma família
da Indonésia com gripe aviária
como O fato mais relevante da

disseminação do vírus desde.
2003.A agência de saúde,
subordinada à ONU, ainda está

investigando se o vírus foi
transmitido entre humanos. "Não
estamos surpresos quanto à

possibilidade de transmissão
entre humanos", afirmou o

epidemiologista da OMS, Steven

Bjorge, em seu escritório de
Jacarta.A transmissão da

doença entre pessoas é rara,
mas é a principal preocupação
em torno da doença. Cientistas
afirmam que, se o vírus sofrer
uma mutação que provoque
transmissão fácil entre as

pessoas, poderá haver uma

pandemia que provocaria a

morte de milhões.

,

NA LIBANO

� Sobrinho
de Saddam
A polícia libanesa prendeu na

última terça-feira, em Beirute,
um sobrinho do ex-presidente
Saddam Hussein, o iraquiano
Bashar Sabawi Ibrahim al
Hassan, acusado de planejar
ataques contra as forças de

ocupação americanas no

Iraque. Hassan seria filho de
Sabawi Ibrahin ai-Hassan, que
está preso no Iraque, sob
custódia americana. A infor

mação, divulgada inicialmente
por fontes no setor de seguran
ca em Beirute, foi confirmada, ,

pelo' primeiro-ministro
iraquiano, Nuri al-Maliki.

,

•
,

,
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VISITA DO PAPA: HOJE Grupo curdo
assume autoria
de incêndio

" •• •

ANCARA - Um grupo extre

mista curdo assumiu 11a noite de
ontem a autoria do incêndio que
destruiu um terminal de carga do

Aeroporto Ataturk de Istambul,
o maior da Turquia, e deixou três
feridos .leves. Trata-se da

Organização Falcões pela
Liberdade do Curdistão (KFFO),
vinculada ao grupo guerrilheiro
PKK (Partido dos Trabalhadores
do Curdistão) , que luta pela
independência do Curdistão
turco. A reivindicação foi feita
por intermédio da agência
noticiosa curda Firat, baseadaem
Haia, na Holanda.

Horas antes, as autoridades
turcas haviam descartado a

hipótese de atentado terrorista.

"Essa possíbilídade está
definitivamente afastada",
assegurava o vice-governador da

província de Istambul Fikret

Kasapoglu. ':A. causamais provável .

,

AGENCIA ESTADO
santuário de [asna Gora, em

Czestochowa, para rezar no altar
da Rainha da Polônia.
Em Cracóvia, onde se hospedará
no palácio episcopal que João
Paulo II OCllpOU COIUO cardeal, o
papa rezará 11a Catedral do
Castelo de Wawel e celebrará
missa campal no parque Blonie.
No mesmo local, falará aos

jovens da Polônia 110 fim da tarde
de sábado. Foi nesse parque que

Wojtyla reuniu uma multidão
calculada em 2,5 milhões de

pessoas, três vezes a população
da cidade, em agosto de 2002.

Não se espera tanta gente
desta vez, mas Cracóvia deve

parar na visita do papa. Outro

compromisso religioso na cidade
será.uma oração 110 Santuário da
Dívina Misericórdia, UIU belo

templo de' arquitetura
moderna inaugurado por João
Paulo II na última de suas oito

viagens à Polônia.
O ponto alto dessa viagem

de Ratzinger - de fato, a

primeira internacional de seu

pontificado, já que a visita a

Colônia, na Alemanha, em

agosto do ano passado havia
sido planejada por João Paulo
II - será a ida a Auschwitz -

Birkenau. Nesses antigos
campos de concentração,
lembra o Vaticano, "os nazistas
exterminaram mais de 1
milhão de judeus, cerca de 150
mil poloneses, 23 mil ciganos
e 15 mil prisioneiros de guerra
soviéticos e dezenas de
milhares de cidadãos de outras
nacionalidades" .

,; •• !

e um curto ctrcuito no arrnazem

da empresa Hava."

Kasapoglu justificava seu

ponto de vista destacando que o

terminal passava por reforma, "o
que reforça a suspeita de uni

problema elétrico". Comentando
essas afirmações, especialistas
europeus lembravam que radicais
islâmicos (muitos a serviço da AI,

Qaeda) , esquerdistas e separatistas
curdos atacam COIU freqüência em

Istambul. Recentemente, o PKK
assumiu a autoria do incêndio que
destruiu uma fábrica na cidade.
O fogo no terminal irrompeu por
volta das 15h30 (9h30, de Brasília).

r

� Saudade e emoção devem marcar a

peregrinação apostólica de quatro dias

CIDADE DO VATICANO - Será
uma viagem marcada prin
cipalmente pela saudade e pela
gratidão,

.

avisa o Vaticano, ao

apresentar o roteiro da

peregrinação apostólica qlle
Bento XVI inicia hoje na

Polônia, a pátria de João Paulo
II. De Varsóvia" onde de
sembarcará às 11 horas (às 6
horas no Brasil), aos campos de
ex te rrn ín io de Auschwitz e

•

Birkenau, última etapa de um

programa de quatro dias,
Ratzinger viverá e Ç)ções de

profundo e sofrido si \ificado

para um papa alemão que viveu

até os 18 anos sob o regime
nazista.

A visita, que se iniciará com

um encontro com o clero na

catedral de São João, na capital,
onde Bento XVI participará
também de um encontro

ecumênico na Igreja Luterana da
Santíssima Trindade, se

estenderá a mais quatro cidades
- todas ligadas à história e .às

devoções de Karol Wojtyla. De
Varsóvia, cidade destruída pelas
tropas de Hitler em 1939, o papa
irá depois de amanhã ao

Confrontos matam 330 em uma semana no Afeganistão
AFEGANISTÃO Novos tentar evitar o retomo do grupo

islâmico.
O comandante militar afegão

responsável pela região sul,
general Rehrnatullah Raufi,
afirmou que mais de 60 rebeldes
morreram no último confronto na
Província de Uruzgan, que
envolveu forças terrestres e

ataques. aéreos americanos. A
coalizão liderada pelos
americanos, entretanto, informou

acontece uma semana após alguns
dos piores confrontos já
registrados no Afeganistão desde
a queda do grupo radical -que
controlava mais de 90% do país
no final de 2001. No total, mais
de 330 pessoas morreram, desde a

última quarta-feira (17), amaioria
supostos talebans, quando tropas
dos EUA e da coalização liderada
pelos americanos iniciaram uma

ação de resposta para combater e .

que apenas 24 talebans
morreram.Ainda não está clara
a razão da diferença tão grande
nos balanços de mortos, já é

muito difícil comprovar o total
de vítimas em razão de a área

dos combates ser muito aci

dentada, distante e insegura.Os
confrontos começaram depois
que supostos talebans,
escondidos nas montanhas de
uma pequena vila

.
.

combates nas montanhas do sul
do Afeganistão mataram ao

menos 24 supostos talebans e

Ci11CO membros das forças afegãs
de segurança, enquanto auto

ridades militares americanas

afirl11aram·o11telu que o grupo
extrernista islâmico Taleban
cresceu em "força e influência" nas
últimas semanas no país. (.
A escalada de violência

!'

•
•

. ,

•

Mais de 800 km de estradas estaduais foram construídas ou recuperadas. Os municípios
catarinenses estão ganhando acesso pavimentado, Isso impulsiona nossa economia, pois reduz
os custos de transporte e estimula a integração entre as regiões. Os resultados são mais

empregos e mais qualidade de vida para os catarinenses. Infra-estrutura é desenvolvimento.

•

,

•

Depanamento Estadual
de Infra-EslrUlUra - DEINfRA
www.deinfra.se.gov.br

Secretaria de
Estadoda
Infra-estrutura
www.sie.sc.gov.br
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