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Caropreso
iz que falta

marketing
Questionado sobre cobrança
feita pela cúpula do PSDB, que
reclamou da falta de envo

lvimento dos diretórios muni
cipais na campanha de
Geraldo Alckmin, Vicente

Caropreso acusou a falta de
marketing como um dos mori
vos do desempenho fraco do
tucano nas últimas pesquisas.
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Casa de bingo é impedida de
reabrir as portas em Jaraguá

,

6 I SISTEMA VIÁRIO: POPULAÇÃO NÃO ACREDITA EM MELHORIAS SIGNIFICATIVAS

•

Se a Assóciação de Engenheiros e Arquitetos de
•

Jaraguá do Sul não poupou críticas ao novo projeto
viário desenvolvido pelo governo municipal, nas
ruas a opinião é semelhante. Falta de debate e

mudanças superficiais que não resolverão o

problema no trânsito são apontadas por
motoris·tas e pedestres como as principais falhas
do novo sistema, além da inversão de mão dlj' uas
das mais importantes e movimentadas i

as, a

Reinoldo Rau e aMarechal Deodoro da Fonseca.
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8 I PARAllSAÇAO

Greve do magistério
entra no 30° dia em se

2B 'I CPI DAS ARMAS

Acareação entre

advogados é marcada

por contradições

�B' I DA ÁFRICA

Pesquisa mostra que
HIV veio dos macacos
Vinte e cinco anos após os primeiros casos de

c
Aids' virem. a públicos :-cientistas americanos

confirmam ontem que o vírus HIV que atinge os

humanos realmente veio dos chimpanzés
selvagens, naturais de Camarões. O primeiro
humano infectado, até onde 'se sabe, foi um

homem de Kinshasa, do Congo, que teve uma

amostra do sangue guardada em 1959 para um

estudo médico, décadas antes que os cientistas

soubessem da existência do HIV.Presume-se que

alguém, em Camarões" foi mordido por um

chimpanzé ou cortou-se ao matar um,

infectando-se com o vírus símio. Essa pessoa teria
,

'

passado o vírus para outra, e assim por diante.Em

algum momento dessa dissernínaçâo, o vírus se

tornou mais letal para seres humanos do que para
chimpanzés.

.

8 I ANIMAÇÃO
Cerca de 700 idosos

,

nos Jogos Interativos
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SEXTA-FEIRA, 26 de maio de 2006

• EDITORIAL

I

O tempo passa e o discurso
muda. Muito bem posicionado
em duas pesquisas divulgadas
nesta semana, o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, candidato
não-declarado à reeleição,
insinuou que 11ámuitos tucanos
travestidos de urubus so

brevoando o governo dele.
Falando em timbre eleitoral, o
presidente declarou que certos

políticos torcem para' que as

,

não gostam de pobres, que não

respeitam os trabalhadores.
•

Lula comparou-se, uma vez

mais, a Juscelino Kubitschek,
que deixou o Planalto sob um

turbilhão de acusações O

presidente vistoriou as obras de
'

um trecho da Ferrovia Norte

Sul, obra, qué, como candidato
em eleições anteriores, criticou
com veemência, dizendo, entre
outras coisas, que o governo

... Quem ainda tem' lágrimas, que trate de

derramã-Ias, porque o caso é mesmo de
choro com tantas mentiras contadas

I

I
,

,

i
,

coisas não dêem certo só para
voltar ao poder. Exemplifícou
com um tipo de político no

Brasil que, por mais experiência
que tenha, por mais mandatos

que tenha, por mais cargos que
tenha exercido, está sempre
torcendo para que as coisas não

dêem certo no Brasil,atrás da

primeira oportunidade, segun
do o presidente, de' voltar ao

poder. Ele foi além, dizendo que
no Brasil existem políticos que

.

I '

II FRASE

estava jogando dinheiro no lixo.
O presidente que iniciou a obra
•

é o senador governista José
Sarney, do PMDB, que o

acompanhou na vistoria. Ao
.

senador, Lula disse saber o

quanto ele tinha sido atacado e
".

ofendido por ter 'i:irado o
'I

projeto do papel. Ali lj, por ele
mesmo. Mas Lula foi acometido
de um lapso de memória. Na
década de 80, brindou Sarney
com impropérios de grosso

calibre. O ex-petista e deputado
João Fontes, hoje no PSOL,
provocou a ira do Planalto ao

divulgar no início da atual

gestão uma fita em que Lula

aparece chamando Sarney de ,

"ladrão". Lula parece mesmo

que esqueceu seu passado, suas
promessas e tudo mais. O

episódio dá bem uma idéia de
como qualquer político pode
mudar- e muda- o discurso ao

sabor de interesses pessoais, do
partido que O abriga, dos
financiadores de campanhas e

dos números de pesquisas elei
torais. Alianças com arquiini
migos para ajustar interesses

. meramente políticos é insti

tuição secular no país. E não
ocorre apenas no plano na

cional. Agora mesmo em Santa
Catarina repetem-se os concha
vos de Brasília. Em igual escala,
embora guardadas as propor

ções, também em Jaraguá do Sul.
O poder seduz, fascina, é a

obsessão diuturna dos políticos
profissionais. Quem ainda tem

lágrimas que trate de derramá
las. O caso é mesmo de choro.

_'

•

'''Hoje, os homens nem olham pra mim. Se eu olho, o cara já não está mais olhando".

•

,

•

ProUni, isso sim
é justiça social!
o aumento do número de

,

vagas no ensino superior, tanto
pela abertura de universidades

públicas quanto pela criação do '

Programa Universidade para
Todos - ProUni, é uma das
maiores contribuições do

governo Lula para a construção
de um país commais justiça social.
Aumentar o grau de escolaridade
da população equivale a oferecer
ferramentas e oportunidades para
uma sobrevivência mais digna e

cidadã.
Até o dia 2 de maio estão

abertas as inscrições para o Exame
Nacional do Ensino Médio -

Enem e estamos fazendo uma

força-tarefa para incentivar que
os estudantes participem do
Exame, porque ele é uma espécie
de ingresso para entrar na

universidade, A nota do Enem é

o principal critério de seleção
para o Prol.Ini, programa que
concede bolsas de estudo integrais
e parciais em universidades

privadas, de Norte a Sul do país,
para estudantes carentes.

O impacto das novas

políticas de educação do governo
federal começa a ser percebido
melhor na região de Jaraguá do
Sul, em decorrência da oferta de
bolsas de estudo em faculdades

,

o deputado
Dionei Walter da
Silva escreve às
sextas nesta
coluna

•

privadas, da reestruturação do
Cefet e da possibilidade de
abertura de um pólo da UFSC já

- .

no proximo ana.

Em Guaramirim e Jaraguá do
Sul, cerca de 150 estudantes já
contam com bolsas de estudo

integrais e parciais (50%) do
ProUni. São alunos da Fameg, da
Fatej e do Senai. A partir de

agosto, mais 44 vagas serão

oferecidas por, essas três

instituições. Em todo o Brasil
serão abertas 47 mil novas vagas
no próximo semestre, sendo 1.491
delas em Santa Catarina. O
ProUni já beneficia 122 mil
estudantes brasileiros e atinge
justamente a população mais

carente, com renda per capita de
até um salário mínimo e meio.

-

E verdade que a abrangência
do ProUni poderia ser muito

maior na região se contasse com

a adesão das universidades do
sistema Acafe, mas muitas delas
não aceitam as regras do

,

programa, que exige a

distribuição de bolsas em todos
os cursos oferecidos. A maioria

das universidades quer oferecer

vagas apenas nos cursos menos

concorridos, Ulna condição que o
governo Lula não aceita.

Mas esse cenário tende a

melhorar, por isso insistimos que
os estudantes façam o Enem e

estejam aptos a preencher as vagas
disponíveis. Em sua terceira

,

edição, o ProUni teve a adesão de
56 novas instituições. Uma delas
é a Univali, que tem campus em

Itajaí e conta com muitos alunos
da nossa região. A adesão ao

programa também é bastante

vantajosa para as universidades

privadas, que além de cumprirem
de fato seu papel de entidades

filantrópicas, obtêm a isenção dé

quatro tributos: Imposto de

Renda, PIS, Cofins' e

Contribuição Social sobre o

Lucro Líquido, em troca da
abertura de vagas para estudantes
carentes.

Antes do ProUni, 850/0 do
sistema privado de educação já
tinha isenção de impostos. Com
o programa, o processo ocorre de

, forma mais transparente, já que
a renúncia fiscal é transformada

-

automaticamente ern vagas. E

importante lembrar, que a

Constituição de 1988 deter
mina que as instituições
filantrópicas devem aplicar
anualmente pelo menos 20% da
receita bruta em bolsas de
estudo e assistência social de

programas extracurriculares.

•

\
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A Alemanha gosta de você
O slogan criado em Munique para a

Copa do Mundo, "München mag dich"

(Munique gosta de você), simboliza o

que a Alemanha quer mostrar ao

mundo: que o país é aberto, tolerante
e que receberá de braços abertos
visitantes de todo o mundo. Outro

slogan para a competição, repetido
incessantemente nos meios de

comunicação, faz o apelo não só para
os visitantes, como também para os

alemães: "Tempo de Fazer Amigos".
A Alemanha quer mostrar ao mundo

que todos sâo bem-vindos, mas o

ataque a um cidadão alemão negro de

origem etíope em Postdam, no domingo
/

de Páscoa, fez reacender a discussão
com relação à segurança. As autoridades
alemãs garantem que serão adotadas
medidas severas contra a xenofobia
durante o mundial, e que agressões
assim são casos -isolados.

I '

Com medo, o Conselho Africano,
uma organização comunitária africana
na Alemanha, criou o guia "Não 'vá",
que foca, particularmente, áreas de
Berlim e cidades como Leipzig e

Dresden, onde os números do

desemprego são altos e os grupos
neonazistas e extrernistas de direita

Itradicionalmente se encontram.
,

I '

Os slogans e toda a propaganda
criada em torno da Copa demonstram
os esforços que o país está fazendo pata
desfazer a imagem de racista e de
alemães carrancudos. Os bares da
cidade se enfeitam com bandeiras ,de
todas as nações e funcionários, da' álea;!o
de serviços recebem cursos para setêm
"gentis"com os visitantes. Mais do �e
uma grande oportunidade para o turismo
e comércio, a intenção é refazer a

imagem da Alemanha diante do mundc
Acontece que a grande exposição e

presença maciça da mídia mundial é
. ,

vista pelos grupos de extrema direita
como uma oportunidade de mostrar s@us

ideais e reivindicações. A ameaça exi&te,
embora Leipzig seja a única das 12 sedes
na Copa do Mundo localizada na ex

comunista região leste do país..
Ataques como' o acontecido em

,

Postdam, recentemente, são casos,
. ,

isolados. Mas basta um incidente assim

para estragar o brilho da festa e a image
. do país. A poucas semanas do início dos (

jogos, se espera que as mensagens dos I

slogans sejam profecias.

Tatiana Lemosm, jornalista

,

Tecnologia muda perfil do fotógrafo
O surgimento das câmeras digitais

de última geração com mais de 5.1

Mega Pixels é apenas a ponta do iceberg
da revolução que vein por aí no rnundo
da fotografia. A partir de julho,
fabricantes como Kodak, Noritsu,
Haitai e HP devem enviar para os

lojistas de Porto Alegre os primeiros
equipamentos lançados na última Feira
da Associação dos Laboratórios

Fotográficos do Sul (Alasul) realizada
de 17 a 19 de maio em Canela. Foi um
show de tecnologia que revelou a

mudança radical que profissionais e

lojas de fotografia terão que passar.
Primeiro, porque ,. os novos

equipamentos, como a Estação Digital
da Kodak, o Picture Kiosk G4, dão todo
o poder ao usuário final, que poderá
gravar, corrigir, imprimir e enquadrar
suas fotos em molduras exclusivas na

tela de um computador, que poderá
estar tanto num shopping como em uma

loja de conveniências de posto de

gasolina. Segundo, porque filmes para
revelar e máquinas analógicas tendem
a desaparecer do mercado. Se for via,
Internet, já é possível produzir em casa

ou no escritório um Livro de Fotografias

em capa dura com legendas, que será 8

entregue em menos de uma semana, a E

baixo custo.

Para os profissionais, Mini
Laboratórios (Minil.abs) se transformam (j

em verdadeiras 'usinas de fotografia',
'

com capacidade de 750 cópias/hora,' [

com alta qualidade, além de um mix Y

de serviços digitais. "Ou o profissional \1

migra para a tecnologia digital ou tera ;;

que mudar de atividade", alerta o 'i

presidente da Alasul, J an ir Benin, í

Felizmente, a Feira mostrou também f!

equipamentos de baixo custo que �

permitem a migração do analógico para B

o digital, até que o profissional tenha <,

condições de investir em equipamento i,

mais avançados. A tendência, segundo c,1
, ,. rI

os experts que estiveram no evento, e o ;

surgimento de espaços de convivência, �m
.

';1

que qualquer pessoa terá acesso a li

quiosque para revelar, ampliar e imprimir li

fotos digitais sem a necessidade de :'!

nenhum especialista. A montagem digi' I

tal de páginas com ampliação panorâmica ,;

das fotos, é o primeiro passo dessa "

mudança que está apenas começando.

Ivan Carneiro Gomes, jornalista
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Gisele Bündchen, modelo, 26 anos, ao declarar que só transou "com cinco caras" .
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ELEiÇÕES: ALCKMIN COBRA MILITÂNCIA PARTIDÁRIA

,

1da & í '

ram :rIr

lata slq�LSO MACHADO

de 9; j

da B'� Ex.,.deputado
frde;'DaCha que a genéticalea :)1

.

Jem ;lltucana precisa
tue -ser mudada
:mo om

r a £ ]ARAGUÁ DO SUL- "O castigo
do, ."�em à cavalo", disse ontem o ex

O e 5 deputado federal Vicente
I é � Caropreso (PSDB), aoOCorreio
:ita slâo Povo, quando questionado
�us lL�obre cobrança feita pelos
ite ,3,çoordenadores da campanha do
. ,

ies ?'5pré-.candidato tucano à

ex, ,.,
Presidência da República e ex-

governador de São Paulo, Geraldo
Alckmin, diante de pesquisas

�m '1:'"

! ,'3ivulgadas nesta semana
iaS ,I'-indicando possível vitória do

"
(, presidente Lula da Silva já no

.'
primeiro turno, A cúpula

los 1í mandou recado dizendo que a

los I' desconfortável posição de
Alckmin nas últimas pesquisas é

reflexo de certa imobilidade da
militância tucana nos estados' e

municípios, Caropreso, que por

quatro anos foi presidente do
. diretório estadual do PSbB, não
concorda, Acha que todos têm o

direito à livre manifestação, mas
\

• •

cita dois pontos que considera
.

.

fundamentais para que isso esteja'
ocorrendo. "O PT, apesar de todos
os erros e escândalos, tem uma

rede de militantes pronta, que se

mobiliza através dos sindicatos
,

ligados à Central Unica dos
Trabalhadores: Por outro lado, os

,

tucanos, por causa da postura de
suas liderançasmaiores, não estão
muito acostumados à militância..
O PT faz isso todos os díasro ano
inteiro, e nós, não", observou o

ex-deputado, um dos coordena
dores do partido no Vale do

Itapocu. Para ele, o PSDB nunca

soube aproveitar como ferramen
ta de marketing "tudo aquilo de
bom que sempre fez. Acredito que
se o ex-presidente Fernando

Henrique Cardoso tivesse gasto
um centésimo da verba que Lula

já gastou nestes pouco mais de
três anos de governo para

divulgar realizações, ele (FHC)
não teria sido esquecido pelo
povo. A influência do governo
não foi usada", disse Caropreso.
Lembrou ter sido sempre um

defensor da divulgação, em

primeiro plano, de realizações
para que, depois, as composições
políticas pudessem ser feitas já
com bom respaldo popular. "No

:rá 81Atraso em documentos de
, a

,

11 J

m 11tb ]ARAGUÁ DO SUL- O Detran

a', ,'J)(Departamento Estadual de

a,
.

G ,Trânsito) pode levar até 30 dias

ix YI,para resolver os processos

I \!,rpendentes em função daa

fa c'l,mudança de sistema operacional.
,
A informação é da diretora em

o !

."exercício, Cláudia Bernardi da
u ,

Silva, que recebeu o deputado
m fi,

Dionei Walter da Silva (PT), o
Ie o I

.

.

'vereador jaraguaense Dieter
ra 8 Janssen (prJ) e despachantes de
la I, [araguá do Sul em audiência, na
)S I" quarta-feira, Segundo ela, a,
lo c,1 adaptação ao novo sistema está
o :; lenta em função da falta de
m
'

,;, pessoal noDetran e de problemas
, operacionais do Ciasc (Centro

ir 'í de Informática e Automação do

ie :'
I Estado de Santa Catarina); Mais

j, I' de 500 processos de

:a I� J
licenciamento de veículos de

s ',! jaraguá do Sul, encaminhados
antes que o 'novo sistema

entrasse em operação, no dia 17
de abril, estavam parados no

Detran. Isso ocorreu, segundo a

_ diretora, porque a mudança
exige o recadastramento de

_

ai ;i�, todos os processos e a

;1 ','
comprovação de pagamento das
taxas. Esta semana foram
liberados cerca de 180 processos

.

do município e o restante

continua pendente. O deputado
s.licítou que o Detran
em amínhe Ulna comunicação
oficial à Secretaria de Segurança

ARGUlyO O CORREia/CESAR JUNKES

Vicente Caropreso cita militância petista como vantagem para reeleição

governo municipal (Irineu
Pasold) foi a mesma coisa. A

genética do PSDB precisamudar.
Um governo não é uma questão
isolada, tem o lado político",
observou, acrescentando que se

a situação chegou a talmomento,
"a culpa não cabe exclusivamente
à militância do partido, sempre
pouco motivada. Cabe, sim, à

.

cúpula tucana também", disse. E
concluiu: ''Assim, devolvo a bola

aoAlckmin, para acabar com essa

mania tucana de fazer política". '

Amanhã, Alckmin vai estar em

Blumenau. Reúne-se em uma

churrascaria do Bairro Fortaleza
com os senadores Jorge Konder
Bornhausen (P,FL), Leonel Pavan
(PSDB), o pré- candidato a

governador, Raimundo Colombo
(PFL), o prefeito da cidade, João
Paulo Kleinübíng e militantes
dos dois partidos.

i

•

.

Vereador propõe construção
de banheiros para os taxistas ,

]ARAGUÁ DO SUL- Na falta
,

de banheiros públicos, o

vereador JaimeNegherbon (PT)
pretende encaminhar ao prefeito
Moacir Bertoldi (PL) e ao

secretário de Obras, AlbertoJoão
Marcatto, indicação em forma de
consulta para ver a possibilidade
de o município instalar ba
nheiros destinados ao uso

exclusivo dos taxistas. A
,

,

Jaime Negherbon negou que
esteja indo para outro partido
comissão de ética do PT. No

episódio de votação eln plenário
para que fossem investigadas
denúncias sobre suposto favore
cimento à empresa Canarinho no
pagamento de 'dívida com o ISS,
feitas pelo secretário geral do PSB,
Emerson Gonçalves, Negherbon
contrariou decisão do diretório

municipal do PT. Votou contra a

investigação, Passou a ser, então,
,

alvo da comissão de ética do parti-
do. As punições previstas vão de
uma simples advertência até a

expulsão. "Se for essa a tendência,
eu saio antes", garantiu. "Por en
quanto, estou lá (no PT) ", acres
centou o vereador, que algumas
vezes já foi sondado por dirigentes
do Partido Verde e para onde foi
seu ex-colega de partido e atual

vice-presidente da Câmara de Ve
readores, JurandirMichels, que fa-

.

rá sua filiação oficial dia 2 de junho
no salão de festas da Igreja Rainha

,
, ,

da Paz, no Bairro Vila Nova.

SEXTA-FEIRA, 26 de maio de 2006 I :�i
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Palavra do ministro
Até o final de junho, o Hospital Regional Hans Dieter Schmidt vai
estar credenciado para círurçías bariátricas (obesos), mas apenas
para pacientes da regional de Joinville. Os pacientes que precisam
deste tipo de cirurgia somam quase 800 pessoas e o hospital,
que leva o nome do ex-secretário da Indústria e Comércio do ex

governador Jorge Konder Bornhausen (PFL), está totalmente
equipado � com profissionais habilitados para este atendimento,
A garantia é do ministro da Saúde, José Agenor Álvares,
transmitida aos deputados federais Paulo Bauer (PSDB) e Adelor
Vieira (PMDB). Schmidt, já morto, à época dono da Fundição
Tupy, a maior do gênero da América Latina, doou o terreno
localizado ao lado da empresa, no Bairro Boa Vista,

Proibido
Constrangem quem não pode
comprar, não pagam impostos
e perturbam o

desenvolvimento educacional
e profissional.Justificativa é do

deputado Gelson Merísio

(PFL), autor de projeto
aprovado pela Assembléia

Legislativa que proíbe a

presença de vendedores
ambulantes em escolas, Os

responsáveis responderão
pelo cumprimento da lei.

Explicado
•

Jornal semanal da Igreja
Universal Reino de Deus,
com quase 2,5 milhões de

exemplares, traz na

contracapa, em cores,
reportagem com Acelino de
Freitas, o Popó, enaltecendo
títulos mundiais conquistados
nos ringues do mundo à base
de muita porrada. Não que a

Universal pregue o boxe
,

como um esporte, E que
Popó é um "convertido".

Pública, explicando os

problemas que estão ocorrendo,
porque muitos motoristas estão

sendo multados e tiveram os

veículos apreendidos, em função
da situação irregular. O

parlamentar também fez contato
com o secretário Dejair Vicente
Pinto, solicitando que ele
oriente os policiais para que

sejam mais tolerantes nesse

período, até que o Detran categoria obriga-se, hoje, a usar
regularize a situação. Em Jaraguá constantemente instalações de
do Sul, o comando da PM, depois bares e lanchonetes.
de anunciar que aplicariamultas Negherbon entende que

,

nestes casos, voltou atrás. pode haver um trabalho em

Mediante comprovação de que parceria e, quem sabe até, com a

a documentação está sendo participação destes profissionais.
,

encaminhada, motor istas "Não vejo muitos problemas
prejudicados pelo sistema paraqueissosejafeito,atéporque
estariam livres de punições. A eles próprios se respon-
diretora do Detran assegura, sabilizaríam pela manutenção",
110 entanto, que todos os disse a vereador. Em toda a área
funcionários que. estão centraldeJaraguádoSul,além
operando o novo sistema

_-

de não disporem deste tipo de
receberam treinamento. Se- . instalação, os taxistas ficam nos

gundo ela, os problemas são de pontos à espera de clientes com
ordem física e de falta de os carros no solou na chuva. O
pessoal, mas quando o sistema único ponto central com abrigo

�

estiver em pleno funciona- localiza-se, na Praça Angelo
menta será muito mais ágil e Piazera, porém, faz parte do
terá maior confiabil id ade , projeto de remodelação daquela
além de estar integrado a todos área. De novo o vereador
os estados da federação. O Negherbon negou que esteja
Ciasc pediu 30 dias para indo para outro partido. "Nãohá
resolver os problemas que nada disso no momento",
estão prejudicando o fluxo de garantiu, ontem, acrescentando
informações.

.

que está à espera de parecer da

\�. e crer 1
,

Parceria
,Vagões da ALL, que
retornavam do porto de São
Francisco do Sul, ontem pela
manhã, 'passaram
derramando restos de farelo

'.

de soia em vários freches do

perímetro urbano de Jaraguá .

do Sul. É a delícia para
ratalhada, que procria
assustadoramente aolonço
dos trilhos, Aliás, a Prefeitura
também faz a sua parte ao

não se importar nenhum
pouco com os roedores.

reputado Francisco de Assis
,

(PT), de Joinville, teve
aprovado projeto que garante
direito à criança e ao

adolescente atendimento
pedagógico e escolar na

internação hospitalar em Santa
Catarina.Alunos incapacitados
de ir às aulas por internação
hospitalar, desde que em

plenas condições físicas,
intelectuais e emocionais

terão professores nos

hospitais.

Ver e crer 2
Os professores e

especialistas de educação em

classe hospitalar deverão ser

designados a partir de
indicação do diretor da escola
destinada a atender a

instituiçãO hospitalar. O

Hospital Infantil Joana de
Gusmão, de Florianópolis,
será responsável pela
orientação do corpo docente
nomeado em classe

hospitalar, em todo o território
do Estado.

A perigo
Pré-candidato a governador, o

ex-prefeito de Lages está
•

sendo feito de bobo. Virou um '

joguete nas mãos do senador ..

Jorge Bornhausen, o

articulador da implosão da
carreira política do ex-prefeito
de Lages. Que só se salva
se, por algum milagre,
conseguir eleição para
senador. Vai ser um salve-se

-

quem puder entre candidatos

pefelistas à Assembléia
Leqlslativa,

Ver e crer 3
As Secretarias Estaduais de
Saúde e de Educação serão

responsáveis pela celebração
de convênios e o.utros
instrumentos de cooperação
na promoção da humanização
e da atenção integral à criança
e ao adolescente

:

'

hospitalizados, com órgãos
públicos federais, estaduais e

municipais.' O nó está em tirar
do papel e fazer a lei valer,
como tantas outras,

Correria.
Pelo menos três candidatos
do PSDB da região Norte
virão beliscar, com muita
vontade, votos no.Vale do

ltapocu Paulo Bauer, Nilson
.

Gonçalves e Maurício Peixer.
Este último vereador em

Joinville e irmão do prefeito
de Guaramirim, Mário Sérgio
Peixer (PFL), que vai apoiá-lo
em detrimento de candidatos
de seu partido.

Marketing
Colocações do ex-deputado .

Vicente Caropreso (veja
matéria ao lado) são

procedentes quanto a se julgar
que o eleitor sabe das

realizações de um governo,
seja municipal, estadual ou
federal, dispensando a

publicidade, O ex-prefeito Irineu
. Pasold (PSDB sempre foi

avesso a isso, Coincidência ou

não, os tucanos perderam feio
a eleição de 2004 em Jaraguá.

Nem aí
Se ninguém ouve, paciência.
lYIas parte da área da praça
Angelo Piazera está sendo
ocupada, durante o dia, por
viciados em maconha e

outras drogas. Que
costumam ficar bem

.

próximos das mães que
trazem filhos para brincar nos

.

equipamentos de lazer ali
existentes. Com não há

policiamento, ficam bem à

vontade, sem serem

incomodados.

I '
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REFLEXO: VERTICALIZAÇÃO DIFICULTOU NEGOCIAÇÃO DOS PARTIDOS NO ESTADO

I
I

I
I
,

I

I
•

i Radloweb
: A Assessora de Comunicação da Câmara de Vereadores de
,

I Guaramlrím definiu a programação da Rádio Câmara, que pode
I ser ouvida através do, site www.cmg.sc.gov.br .

i O às 7h - música e a participação dos vereadores
I

i 7h às 9h - reprise da última sessão
I
9h às 9h30 - Programa A Voz da Câmara, primeira Edição, com
resumo das sessões, (quando houver a sessão dos vereadores

! mirins, transmissão ao vivo da sessão)
: 9h30 às 12h - música e a participação dos vereadores
i 12h às 14h - reprise da última sessão. ,

! 14h às 1'5h - música e a participação dos vereadores
15h às 15h30 - Programa A voz da Câmara, segunda edição,

I com resumo das sessões
i 15h30 às 18h - música e a participação dos vereadores.
I 18h às 20h - transmissão ao vivo das sessões nas terças e
I

quintas-feiras e no dia que não houver sessão reprise da última sessão

, 20h às 22h - música e a participação dos vereadores
22h às 22h30 - Programa A Voz da Câmara, terceira edição

� 22h30 às OOh - música e a participação dos vereadores.

i Sugestões sobre a programação podem ser enviadas para o e

I mail comunicacao@cmg.sc.gov.br .

i
I

I Pavimentação
Totalizando 7.708,40 metros

quadrados e um investimento
de R$ 398,171,58, a Prefeitura
de Schroeder concluiu obras de

pavimentação asfáltica em três
ruas no centro da cidade. Na
Rua 14 de abril, foram
pavimentados 3,741 m2,
orçados em R$ 224.952,50. Na
Rua João Moritz foram
investidos R$ 132.401,68 para
pavimentar 2.980 m2 e, na Rua
Ida Wulf, R$ 40.817,40, na
extensão de 982 m2. Todas as

obras feitas em parceria com

os moradores, e já concluídas.

Reajuste
Aprovado o projeto de lei
do Executivo de •

Guaramirim que dispõe
sobre o beneficio de vale

refeição aos servídoret ,

públicos municipais, X
reajustado de R$ 5,50 para
R$ 6,00. Serão fornecidos
mensalmente 22 tickets a

cada servidor, totalizando
R$ 132,00, que poderão ser

trocados nos

estabelecimentos do ramo

alimentício credenciados.
O ônus do benefício será
do município, que
descontará R$ 1,00 na

folha de pagamento, a

título de controle
financeiro. Anteriormente,
era descontado o valor
mensal R$ 24,20.

Obras
A Prefeitura de Schroeder

, também concluiu este mês a

construção de 19 abrigos de
ônibus em diversos bairros da

I cidade. �as obras, foram ,

investidos R$ 67.968,00, com
contrapartida do governo do
Estado de R$ 30 mil. O prefeito
Felipe Voigt também informou

que foi aberto edital de
concorrência pública para
contratação de empresa
responsável pela pavimentação
asfáltica em trecho de um

quilômetro e meio na rua de
acesso a conhecida Usina do
Bracinho, na continuação da
Rua Marechal Castelo Branco.
As obras iniciam em julho.

Homenagem
Vereadora Maria Lúcia

<'
'Richard (PMOB), de
Guaramirim, apresentou
indicação ao' Executivo
para que o centro de

educação infantil no Bairro
•

Caixa O'Agua seja
denominado Professora
Roseli Ulmann, que atuou
por muitos anos na

educação do município.
Maria Lúcia e Roseli, já
falecida, trabalharam
juntas. O centro funcionará
no prédio da atual Escola
de Ensino Fundamental
Padre Mathias Maria Stein.

Repasses

Convênios
Prefeitura de Corupá e

Governo do Estado vão
firmar convênio para
urbanização da área de
lazer no Bairro Vila Isabel,
incluindo pavimentação
asfáltica da Rua Roberto
Seidel, no valor de R$ 56
mil. Outro convênio,
orçado em R$ 145.924,72,
para pavimentação
astáltica da Rua 25 de
Julho, que dá acesso a um

posto de saúde. E um

terceiro, para transferência
de recursos para compra
de dois veículos
destinados ao Programa
Saúde da Família. Os
projetos de lei foram

aprovados em segundo
turno pelos vereadores na

sessão de segunda-feira.

,

ARQUIVO O CORREia/CESAR JUNKES
•

'_

Na atuallegislatura, Dionei é o único députado a representar a região I
,

semanas, alguns até de forma
mais abrangente, como o pré
candidato Carione Pavanello
(PFL), presidente da Câmara de'
Vereadores de [araguá do Sul, que

tem percorrido o Estado em

busca de apoio. Há, ainda, pre:,
candidatos de outros municípios
circulando pela microrregião a

pedir votos.

Niura Demarchi dos Santos (PSDB) I

Paulo Florlani (PP) \

Ronaldo Raulino (PL)
Ruy Lessmann (PDT)
Vitório Lazzaris (PP)

•

diferentes da nacional=-çalguns
pré-candidatos estarão

impedidos de brigar por vagas à

Assembléia e Câmara dos

Deputados. Na terça-feira, o pré
candidato ao governo do Estado,
Raimundo Colombo (PFL),
disse estar insatisfeito com o

períodode indefinição, também
chamado por ele de "fase

neutra", que acredita chegar ao
fim a partir do começo de junho,

A -

mes prazo para as convençoes
partidárias.

Enquanto isso, permanece o

suspense não só sobre a disputa'
majoritária, mas também com

relação à confirmação de
candidaturas a deputado
estadual e federal. No Vale do

Itapocu, praticamente todos os

partidos anunciaram seus pré
candidatos, com exceção do
PSOL e PV, ainda não

formalizados junto ao TRE

(Tribunal Regional Eleitoral).
Alguns partidos, antes mesmo

de qualquer definição de acordos
e alianças, já aparecem rachados
em termos de apoio a este ou

aquele pré-candidato, e

apresentam até mais de um

nome. Estes têm intensificado as

conversações' nas últimas

Segundo Mannes, o artigo
120 do Código de Trânsito
Brasileiro exige a ídentificação
dos veículos oficiais dos

. , . .

mumcipios, premissa para
licenciamento dos mesmos

junto ao Detran. Pelo projeto,
osve ículos oficiais deverão
ostentar nas portas dianteiras
o brasão de Guaramirim, com
24 cm de altura por 23 cm de

largura. O fundo deverá, ser
branco medindo 30 cm de altura

Aguiar, em Pedras Brancas,
Itajuba, mas o laudo prometido
pela Prefeitura, que apontará se

há condições dos estudantes
utilizarem o prédio novo, ainda
não foi divulgado. "Está

demorando", reclama a

vereadora: Segundo ela, os pais
temem pela segurança dos
filhos. A vereadora denunciou
ainda que mães de alunos

flagraram pedreiros ingerindo
,

bebida alcoólica pela manhã,
enquanto trabalhavam na obra.

Sobre a Fundação Hos

pitalar Dona Catarina Zimmer
mann, interditada há pouco
mais de ummês, Oleias disse que
a promessa da secretária de

Saúde, Olga Zimmermann, é

retomar os atendimentos em

PRÉ-CANDIDATOS DA MICRORREGIÃO
Deputado estadual

.

Bernadete Hillbrêch (PPS)
Carione Pavanello (PFL)
Carlos Chiodini (PMDB)
Dávio Leu (PFL)
Dieter Janssen (PP)
Dionei da Silva (PT)
Evaldo João Junckes, o Pupo (PT)
Ivo Petras Konell (PSB)
José da Cruz, o Zeca da Laje (PT)
Luiz Antônio Chiodini (PP)

'! ,

,

,
, ,

Deputado federal
Altevir Fogaça Júnior (PPS)
Irineu Pasold (PSDB)
Rosemeire Vasel (PL)
Sebastião Camargo (PT)

,
,

, [
,

II

,

I
'

,

ARQUIVO O CORREia/CESAR JUNKES

,

,

,

i A Câmara de Vereadores de

I Guaramirim aprovou, na

I sessâo de terça-feira, repasses
! a entidades do município,

somando R$ 11 mil. Foi
; autorizado ao Executivo doar R$
,

2,5 mil ao Rotary Club para a

realização do Rotapae; também
R$ 2,5 mil para o Movimento
de Casais Encontristas com

Cristo, da Paróquia Senhor Bom
Jesus, para evento que a

entidade promove no dia 15 de
Julho. O Sindicato dos
Trabalhadores Rurais vai
receber mil reais para o custeio

"

, de inscrições para o Encontro
'-

Regional de Mulheres
Agricultoras do Litoral Norte
Catarinense. Já a Associação
Italiana de Guaramirim foi

contemplada com R$ 2,5 mil

para a Festa da Porchetta, que
vai acontecer no dia 12 de
Agosto, e o Centro Cultural
Alemão outros R$ 2,5 mil para
a Festa Iraolcíonal Alemã.

.

Mannes propõe que carros oficiais sejam identificados com brasão,
,

Vereadora cobra solução para má conservação de obras públicas
I'

ARQUIVO O CORREIO

CAROLINA TOMASELLI

� No Vale do Itapocu,
corrida até agora é
atrás de apoio, mas
clima é de incerteza

GUARAMIRIM - Até que
sejam realizadas as convenções
partidárias para homologação
de candidaturas à presidência da
República e também nos

Estados, o clima de mistério
sobre os nomes que re

presentarão o Vale do Itapocu
na disputa proporcional vai
permanecer, ainda que alguns já
se anunciem como candidatos.
A permanência da verti

calização eleitoral, pela qual as
coligações nos Estados não

-

podem contrariar as alianças
feitas para a corrida pre
sidencial, terá influência direta
na definição de candidaturas a

deputado estadual e federal nas
. -

regioes.

Dependendo dos partidos
que lançarem candidatos a

presidente e das alianças
firmadas em âmbito federal- que
até podem deixar de serem feitas
nos Estados, mas não podem ser

GUARAMIRIM - Presidente
da Câmara de Vereadores de
Guaramirim, Marcos Mannes

(PSDB), é autor de projeto de
lei que obriga a ídentíficação de
todos os carros oficiais do
município. Aprovado em

segundo turno na sessão do
último dia 18, o projeto depende
ainda da apreciação do prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL), que
terá 15 dias para sancionar ou
vetar a proposta.

BARRA VELHA - Um ginásio
de esportes ,com a cobertura

comprometida, uma escola
ainda não inaugurada, mas com
a laje sustentada por escoras, e
uma fundação hospitalar
interditada pela Vigilância
Sanitária do Estado pela falta do
alvará sanitário. Todas estas

irregularidades que têm sido
denunciadas no Legislativo nos

últimos meses, em Barra Velha,
motivaram manifestação da
vereadora Oleias Nogaroli
(PMDB), que cobra uma solução
para 9S problemas nas obras
públicas.

Oleias destacou que não

gostaria mais de cobrar a

situação da obra da nova Escola
Municipal Prefeito Bernardo

por 27 CIU de largura. Também
deverá constar acima do brasão
"Prefeitura Municipal", com

letras medindo 2 cm de altura.
O vereador disse que a intenção
é normatizar o formato da

ídentifícação e também para
que a população possa fiscalizar
a utilização dos veículos
oficiais, destinados a uso

exclusivo para as atividades
inerentes à administração
pública.

junho. "Só que tem gente da

administração querendo dizer
, .

que o projeto que nos

aprovamos aqui nesta Casa, dos
. cargos e salários, é que resultou
na interdição. Isto é mentira. O

projeto regulamentou a situação
e no número de funcionários
que atuarão na fundação, mas
não teve nada a ver com a

interdição, que foi determinada
pelo Estado por irregularidades
encontradas lá dentro",
esclareceu.

Oleias ainda destacou que a

situação precária do ginásio de

esportes do município, CaIU a

cobertura sustentada por esco
ras, denunciada no ano passado
pela imprensa, e até agora sern

•

solução. "E um risco para as

"

�,f .1,

i.{ ,di" 7l".i ' '

Vereador quer cumprimento
do Código de Trânsito

r

/'
,

Oleias diz estar aguardando
resposta do Executivo

crianças, esportistas e profes
sares", resumiu a vereadora, que
diz aguardar resposta do Exe

cutivo sobre as obras.
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� Dirigentes participam
de encontro para

.

debater perspectivas
e crise no setor

EM se: CONVÊNIO FIRMADO PERMITIRÁ CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES PARA OS PRODUTORES

•

c,' PATRíCIA GOMES/AE
s

,

J

,

J

• • •

perspe c t iv a s e conornrc as

para o agronegócio. Eles
participam do 2° Seminário

g,stadual de Sindica lisrno
Rural e da assembléia geral
anual da Federação da

Agricultura e Pecuária do
Estado de Santa Catarina

(Faesc), que termina hoje. O
presidente da Faesc, José
Zeferino Pedrozo,' diz que o

momento atual, em -.função
de fatores climáticos, da

desvalorização do dólar e da
falta de renda para o

produtor "lançou um leque
de infortúnio a todas as

,

FLORIANÓPOLIS (CNR /
AD!) - Dirigentes de mais

de 100 sindicatos rurais de
,

Santa Catarina estão

reunidos desde ontem na
capital catarinense para
discutirem a crise e as

,

,

,

,

•

'r

(1
,

,
,

I'
"

. ,

•

i

\

•
• •

categorras: graos, carnes,

leite ", afetando
drasticamente o Sul do país,
que "sofre um revés como

" f'nunca , en attza.

Para amenizar a situação,
o setor produtivo espera que
o Governo Federal encontre
saídas para a "dificuldade
momentânea de falta de
renda e não deixe de
favorecer o produtor com

recursos para que ele possa
continuar produzindo",
ressalta Pedrozo. Um pacote

•

•

de medidas para agricultura
está para ser anunciado.

Segundo ele, a expectativa é

que sejam destinados
recursos para a nova safra,

• • •

com Juros companveis com a

atividade e que seja
viabilizado UIU seguro. "O

produtor não tem condições
de plantar sempre sem

nenhuma garantia de ser

ressarcido de suas despesas",
argumenta, acrescentando

esperar que "o Governo não

olhe apenas as d ív i'd a s
,

bancárias, que correspondem
a 25%, do endividamento do

produtor rural, mas também
das cooperativas, dos
fornecedores de insumo, que
acreditam na safra e ela não

acontece, e o produtor não

tem como pagar esta parcela
da nossa comunidade".

,

Convênios - Na abertura
do seminário e da assembléia

geral da Faesc foram
assinados convênios com a

Companhia Habitacional de
Santa Catarina (Cohab/SC)

,

e o Serviço Nacional de

Aprendizagem . Rural
•

(Senar). O convênio com a

Cohab possibilitará .que

produtores rurais com tenda
de até um salário mínimo

possam pleitear a construção
de casas populares através do

Programa Casa Nova. O
convêriio com o Senar foi
assinado com cada um dos
108 Sindicatos Rurais
filiados à Faesc. A previsão é

que sejam investidos cerca

de R$ 9,1 milhões em

atividades, de formação
profissional rural e de

qualificação.

Até ontem foi para o governo

•

movimento.

IMPOSTÔMETRO
Segundo o impostômetro do site

www.deolhonoimposto.com.br. o
)

brasileiro já pagou mais de R$
327 bilhões de impostos em 2006.
Abaixo outros números
impressionantes:
Só neste mês já pagamos mais
de R$ 47 bilhões

Hoje já foram cobrados R$ 1 ,250 bi
Por hora, são R$ 80 milhões
Por minuto pagamos R$ 1 ,2 milhão
Por segundo são R$ 23 mil
Os catarínenses: em 2006, já
pagaram R$ 9,424 bi

,

Ou seja, aproximadamente,
R$ 1.606 por habitante

•

•

Roberto Rodrigues fez anúncio que aliviou o setor agrícola

GOVERNO FEDERAL ANUNCIA PACOTE
O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, anunciou ontem a

liberação de R$ 60 bilhões para a safra 2006/7, o que corresponde a

um aumento de 12,5% em relação à safra anterior. O ministro também
anunciou a renegociação de dívidas cos produtores rurais, que será

regionalizada e por produtos. Segundo ele, são medidas emergenciais
para ajudar a enfrentar a crise no setor.

Rodrigues explicou que, no caso da soja, haverá uma prorrogação
automática de 50% do crédito de custeio que vence este ano pelos
próximos quatro anos, em quatro parcelas, nos estados das regiões Sul
e Sudeste. O restante será negociado caso a caso. Nas demais

regiões, haverá prorrogação automática de 80% da dívida, e os 20%
restantes serão negociados caso a caso. '

No caso do arroz, haverá-prorrogação automática de 40.% oa dívida que
vence este ano, em todas as regiões do país. Os 60% restantes serão

negociados individualmente. No algodão, serão prorrogados
automaticamente 30% do crédito de custeio que vence em 2006. Os
70% restantes serão renegociados. No caso do milho, 20% da dívida
serão negociados automaticamente e os 80% restantes, serão G

negociados caso a caso.

As medidas podem ser agrupadas em três grandes grupos: o Plano
Agrícola e Pecuário (PAP) para a safra 2006·07, caracterizado por uma
expressiva ampliação de recursos para o custeio e a comercialização.
e pela redução de custos; ações emergenciais destinadas a completar
o processo de renegociação de dívidas e a ampliar a liquidez do setor;
e um conjunto de medidas estruturais destinadas a dar maior
estabilidade e previsibilidade ao setor.O anúncio foi feito em Brasília

pelos ministros da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa),
Roberto Rodrigues, da Fazenda, Guido Mantega e do Planejamento
Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo.

•

Weg inaugura nova fábrica
de transformadores no México

•• • •

regionais com crescimento mais

rápido e amplia sua atuação global.
Nessa perspectiva, a empresa

adquiriupartedo capitaldaempresa
Voltratl, empresadecapital fechado,
de controle familiar, COIU receita de
cerca de US$ 25 milhões,
aproximadamente, em 2005. A

. Voltrall..eluprega atualmente ao

redor de 200 colaboradores em

Tizayuca, estadodeHidalgo, a50km
da Cidade do México. '?\, aquisição
está dentro da estratégia de

intemacionalizaçâo adotada pela
Weg, que espera aumentar sua

. penetração comercial no mercado
norte-americano de geração,
transmissâoe distribuiçãode energia,
de grande potencial de crescimento,
melhorando a logística operacional
e comercial", exphcaAlidor Lueders,
diretor de Relações com Investidores

daWeg.
Essa é asétima fábricadaWegno

exterior: são duas filiais no México,
três naArgentina, uma em Portugal
e uma na China. No Brasil, a Weg
tem outras sete fábricas: duas em

JaraguádoSul, umaemGuaramirim,
umaemBlumenau, umaem.Manaus
(AM), uma em Guarulhos (SP)
e uma em São Bernardo do

Campo (SP).A empresa também
possui 18 filiais comerciais em

•

todo omundo. (Daiane Zangheline) .

}ARAGUÁ DO SUL - A Weg
inaugurou ontemUlna nova fábrica
de transíormadores no México em

parceria COIU a fabricantemexicana
de transformadores elétricos
Votran: enquanto aWeg negocia e

fornece transíormadores de maior

porte no México quanto nO""
mercado externo, a Voltran
fornecerá transformadores de

_distribuição e média força no

mercado mexicano.
. Ao atenderpraticamente todos
os segmentos de negócios da
economia, a Weg busca mercados
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Desemprego e renda
A taxa de desemprego nas seis regiões metropolitanas do país
ficou estável em 10,4% de março para abril, segundo a

Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística). Já a renda do trabalhador aumentou
0,4%.Em março, o indicador de desemprego já havia subido
para 10,4%, a terceira alta seguida, em razão do aumento na

procura por emprego, movimento que não foi absorvido pelo
mercado de trabalho.No começo de cada ano, o desemprego
costuma subir devido à menor atividade econômica. Com a

retomada dos investimentos e das vendas das empresas, a taxa
.

'

começa a baixar, geralmente a partir de março ou abril.O
contingente de pessoas desocupadas nas seis regiões
metropolitanas foi estimado eml 2,297 milhões no mês passado,
enquanto a população ocupada somou 19,862 milhões de

pessoas.Das seis regiões pesquisadas, nenhuma apresentou
variação significativa em relação a março. A maior taxa foi
verificada em Recife (16,50/0) e a menor, em Porto Alegre (8,3%).
Em São Paulo, o desemprego atingiu 10,7% da população ativa.

Renda
A renda do trabalhador
subiu 0,4% entre março e

abril, de R$ 1.008,42 para
R$ 1.012,50. Em relação a

março de 2005 houve alta
de 4,7% no poder de
compra do trabalhador.Por

regi- , em relação ao mês
,

ant,' lor, houve avanço em
,

R" ife (0,9%), Belo
Horizonte (1,4%) e São
Paulo (1,5%).

Meta
A meta para este ano é
economizar 4,25% do PIB
(Produto Interno Bruto). No
acumulado dos quatro primeiros
meses do ano, o superávit é
equivalente a 6,36% do PIB. Já
no.s últimos 12 meses, está em

4,54%.0 resultado de abril é 19%
superior ao registrado no mesmo

mês do ano passado (R$ 16,335
bilhões) e 47,3% acima do
resultado de março (R$ 13,186
bilhões).A maior' colaboração
para esse resultado veio do
governo central, que registrou um

. superávit de R$ 16,312 bilhões.
Os governos regionais (Estados e

municípios) fizeram uma.
economia de R$ 2,05 bilhões e as

estatais, de R$ 1,064 bilhão.

1

,

I
I
•

I
,

jARAGUÁ DO SUL - Hoje, embalagens ou etiquetas de preço.
finalmente.. começaremos a Num segundo momento, temos

ganhar algum dinheiro. Isto' \ que lutar para que os impostos
mesmo. Até ontem, segundo sejamjustos, não abusivos", afirma
levantamento do site de olho no Leandro. As assinaturas

imposto trabalhamos, exclu- arrecadadas na região serão

sivamente, para pagar tributos.
. enviadas para a Associação

"São quatro meses e 25 dias Comercial de São Paulo, que
trabalhando para pagar todos os lidera nacionalmente o

tipos de impostos, segundo
estimativa de economistas",
destaca o empresário Leandro
SchmõckelGonçalves, que liderou .

junto ao Núcleo de Jovens
Empresários, da Acijs, o

movimento pela coleta de
assinaturas pela transparência na

cobrança de impostos. Em toda a

região aproximadamente oito mil
pessoas aderiram ao movimento.
I Este é uma ação em âmbito
nacional, cujo principal objetivo,
é conseguir mais de 1,5 milhão de
assinaturas para transformer em
.lei a transparência na cobrança de
impostos. "Nossa luta é para que
isso venha expresso nas

Economia pública
A economia do setor

público consolidado

(União, �stados,
municípios e estatais)
registrou em abril a maior
economia da história. O

superávit primário
(receitas menos

despesas, excluindo
gastos com juros) no mês
passado foi de R$ 19,426
bilhões, recorde da série
história do Banco Central,
iniciada em 1991.0
superávit recorde
acontece em um

•

momento em que o

mercado já começava a

questionar se o governo
cumpriria suas metas
fiscais devido a um

possível aumento dos
gastos em ano eleitoral.

Mercado calmo
Depois de dez dias de nervosismo,
o mercado financeiro teve ontem
uma trégua, acompanhando a

maior tranqüilidade no cenário
externo.O dólar comercial
interrompeu uma série de quatro
altas recuando 4,41 %, para R$
2,294. A moeda norte-americana
acompanhou o risco Brasil, que no

final da tarde tinha baixa de 7,29%,
para 267 pontos. A Bovespa
conseguiu sustentar uma

recuperação e fechou com alta de
4,96%, aos 37.568 pontos, com giro
de R$ 2,804 bilhões.

i .

I

,

I
I
•

•

,
•
•

I.
1
I

I
I
I
I

I
I

CINE SHOPPING BREITHAUPT

. "

• INDICADORES ECONOMICOS
'. MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL
.' .

•

EURODOLAR (EUA) OOMPRA VENDA

COMERCIAL 2,292 2,294 It COMPRA 'VENDA

2,307 It 2,961 2,962 It I
PARALELO 2,420 I

PESO (Argentina)
,
•

TURISMO 2,253 2,377 It
I 0,751 0,761 It

.• BOlSAS.DE VALORES • POUPANCA -

,

PONTOS OSCILAÇÃO
11 BOVESPA 37.568 4,96%•

11 DOW JONES (N. York 11.211 84%

It MERVAL (B. Aires) 1.578 237"10

II1II NIKKEI (Tokio) 16.951 1,39%

0,6683

• CUB maio

t\$863,55

• CINEMA De sexta 19/5 à quinta 25/5

•
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"

I
,

:
,,. Ameaçada"

, Uma adolescente de 14 anos foi ameaçada na quarta-feira de manha
,

na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, próximo a Pizzaria Don
� Genaro. Ela voltava da escola quando um homem de
aproximadamente 30 anos, cabelos castanho escuro encaracolado
na altura do nariz, pela clara, com uma cicatriz na testa, olhos
castanho escuro, lhe agarrou e encostou uma faca nas suas costas,

I
. ,

dizendo que continuasse andando e não gritasse, caso contrário
. :,' ele a mataria. A, vítima obedeceu à ordem por alguns momentos,
, , mas na seqüência conseguiu se esquivar e fugir correndo,
.�--------------------------------------------�

•

•

'�: Na Scar
• Queda III

o St G.R. de 45 anos conduzia a

mota Honda CG 125 Titan pela
Estrada Geral do Ribeirão Grande,
próximo a Lunelli Têxtil, na tarde de

\

segunda-feira, quando, em virtude
da lama, perdeu o controle e caiu
sofrendo algumas lesões, sendo
levado ao Hospital.

Foi furtado o veículo WI/ Gol
. _

Special de cor branca, ana
2003, placas AKO-9639, na
noite de quarta-feira, que
estava no estacionamento dos
fundos da Scar, na Rua Jorge
Czernlewicz.

,

I
,

,

:
,

,
,

Furto de bicicleta
Duas bicicletas, uma BMX
Cromada Cross e outra Barra
Circular Monark de cor

vermelha, foram furtadas na

madrugadà de quarta-feira, na

Rua Adenor Horongoso, Bairro
Tifa Martins.

Nota falsa
A polícia foi chamada na noite
de quarta-feira, no Posto Mime
da Rua Bemardo Dombusch,
para recolher uma nota falsa de
R$ 50,00, que segundo o

frentista foi repassada pelo
condutor de um veículo Celta

( branco, placas IMN-7183.
-"

Furto de celular .�
Foi turtado o aparelho celular

,

Motorola V600, no domingo na

Locadora Braz Fax, Rua
Guilerme Weege, Centro.

"
,

Queda I
o Sr. S.M. de 44 anos foi levado
ao Pronto Socorro depois de
sofrer uma queda com a

motocicleta IMP/TGB Sundown
Palio, na manha de terça-feira,
na Rua Reinaldo Rau. Não viu, bateu

o Sr. M.S. de 39 anos estava
manobrando o seu veículo VW/
8.150 na saída de sua

residência, na manha de quarta
feira, na Rua Dorval Marcatto,
Bairro Francisco Paulo, quando
bateu na lateral dianteira do lado
do motorista do veículo Fiat' Uno
Mille Fire que estava
estacionado na frente do

Supermercado Mix,

I'
,

Queda II
o motociclista C.J. de 26 anos

sofreu uma queda na manha de
quarta-feira, na Rua Waldemar
Grubba, ele estava conduzindo
a moto Honda! C1 00 Bis,
quando se assustou com outro
veículo e perdeu o controle da
moto. O rapaz foi levado ao

Pronto Socorro. .

P/'"
I

-

� CP JURíDICO

o

, A

,

Responsabilização de avós na prestação de
alimentos deve ser tida como medida de exceção,

o '

Na data de 18 de maio do ano corrente, a Quarta Turma do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), por unanimidade, manteve decisão segundo a qual, se os pais estão

on em condições, sob todos os aspectos, de arcar com o sustento dos filhos, é vedado

si ,'- em face da irresponsabilidade consciente - convocar os avós para tal proceder.:

r ' .
No caso em análise, dois menores, representados por sua mãe, ajuizaram ação de

£
alimentos contra seu pai e avó paterna, visando à inclusão da avó como responsável,

S I em caráter complementar, pela obrigação alimentícia, tendo em vista a reiterada

sqo
, resistência do pai com relação ao pagamento dos alimentos. Houve, por parte dos
menores, pedido de fixação de alimentos no percentual de 30% dos rendimentos
brutos da avó, sendo 15% para cada autor.
Na referida ação, os autores apresentaram evidências de que o pai não reunia

condições de arcar sozinho com o encargo alimentar, reconheceu-se, em uma
primeira decisão, à avó como responsável também pela obrigação alimentar em

questão. E, considerando as necessidades dos autores, julgou o juiz de primeiro
_ _ grau, parcialmente procedente o pedido para condenar o pai ao pagamento de

alimentos no valor de 1,5 salário mínimo, para os autores. Condenou, ainda, a avó
-

ISf paterna, em caráter complementar, ao pagamento do percentual de 5% sobre todas
, .

as verbas que compõem sua remuneração, visto que é insuficiente a quantia de um
.

salário mínimo e meio para atender as necessidades dos alimentandos.
,

Diante de tal decisão, as partes apelaram. Os autores pleitearam a alteração na

distribuição do encargo alimentar, de modo a recair a maior parte sobre os rendimentos
brutos da avó paterna (10%) e a menor para o pai (um salário mínimo). Os réus, por
sua vez, requereram a exclusão da 'avó paterna da ação. O Tribunal de Justiça do

,
Distrito Federal e Territórios acolheu o recurso dos réus para não admitir o pedido
com relação à avó paterna, julgando prejudicado o apelo dos autores.

Inconformados, os autores recorreram ao Superior Tribunal de Justiça, sustentando,
essencialmente, que a responsabilização dos avós é complementar à dos pais caso.

demonstrada a dificuldade destes em honrar com a prestação dos alimentos, e não

sucessiva, e que essa circunstância fico.u comprovada nos autos.
Analisando o caso em questão, o relator, ministro Jorge Scartezzini, destacou que
o Tribunal de Justiça, expressou entendimento no sentido de que, apesar de somente
a avó paterna ter sido nstacaa complementar a verba alimentícia, o pai e a mãe dos

-

menores estão aptos a arcar com o sustento dos filhos e, ainda, que "o simples fato
de a avó paterna auferir renda líquida de cerca de R$ 5 mil, não a torna, obrigatoriamente,

--.. responsável pelo sustento dos netos".
.

_

Sendo assim, concordando com a decisão do referido Tribunal de Justiça, restou

�� mantido tal posicionamento pela Quarta Turma do Superlor Tribunal de Justiça (STJ),
ressaltando o relator, a constatação de que as necessidades dos menores podem ser

integralmente satisfeitas pelos pais de forma a dispensar a obrigação cornplernentar
da avó paterna, se deu com base nas provas e fatos constantes dos autos.

c

(

, Janaína Elias Chiaradia Marcallo, advogadà integrante do EscritórioJCassuli
Advogados Associados

CORREIO OPINIÃO: DESCRENÇA NO PROJETO
,

•

•

-

CARLOS BRANDAO

� Falta de debate
e mudanças de
sentido estão
entre as criticas

]ARAGUÁ DO SUL - Os
usuários do sistema viário de

Jaraguá do Sul, que são os

maiores interessados no sucesso

das mudanças, acreditam que

pouco vai melhorar em relação
aos problemas que atualmente
se apresentam, Entre todos os

entrevistados uma opinião é

unânime: vai ser demorado para
assimilar a inversão de mãos das

principais vias, como Reinoldo
Rau e Marechal Deodoro, O

gerente do posto Mime da Rua
Reinoldo Rau, Vanderlei
Michels, acredita que pouco vai
mudar, mas que para o

•

estabelecimento comercial que
administra, a nova mão poderá
acarretar alguns contratempos.
"O layout do posto foi
concebido para a atual direção
da via. Com o novo sistema

viário, vamos ter que mudar

placas e tomar outras medidas",
destaca Vanderlei. Atualmente
o posto Mime da Reinoldo Rau
atende cerca três mil clientes/

A

meso

Os motoristas que utilizam
a Reinoldo Rau
constantemente também
afirmam que a inversão de mãos

. � .

pouco deve resolver. A
•

consultora de negócios Sandra

Regina Silva, que dirige há 10
anos em [araguá do Sul, destaca
que as mudanças foram pouco

pensadas. ''Acho que não vai
resolver. Deveriam fazer um
estudo mais aprofundado da

situação é depois pedir a opinião
da cornunidade", diz Sandra

Regina. O empresário Evandro
Menel tem opinião parecida. "O
maior sufoco é na entrada e saída

,

da cidade, principalmente nos

horários de pico, e não acho que
vai mudar muito. Tenho

acompanhado as matérias sobre
6 assunto e entendi melhor

depois que vi o mapa publicado
no jornal", ressalta Evandro, se
referindo ao material publicado
pelo O Correio do Povo na

primeira matéria desta série, na
última quarta-feira. O

/ .

ernpresarro a sugere que a

Prefeitura pense numa via

marginal, para retirar o maior

fluxo de trânsito do centro da
cidade.

Outro usuário constante do
sistema viário de Jaraguá do Sul
é o motorista profissional e

motoboy Jackson Fernando, que
mesmo não querendo se

posicionar sobre o assunto, deu
sua opinião. "O trânsito aqui
em Jaraguá é muito complicado.
Para saber se estas mudanças
serão boas, terei que ver

acontecer. Temos muitos carros,
ônibus, motos, tudo dentro de

Juiz não aceita pedido para
abertura de bingo em Jaraguá

JARAGUÁ DO SUL - O juiz
substituto da 1 ª Vara Federal de
,

Jaraguá do Sul, Diógenes
Teixeira, negou o pedido de uma

empresa de bingos do município
para que fosse declarada a

incompetência da Justiça
Federal para decidir a questão
do fechamento de casas de

bingo. De acordo com

informações da assessoria do

juiz Diógenes Teixeira, a

empresa pede, basicamente, que
a situação das empresas de bingo
de Jaraguá do Sul seja apreciada
pela Justiça Estadual.

empresário Carlos Augusto
Ramos, conhecido também
como Carlinhos Cachoeira.

A solicitação foi indeferida

porque a advogada responsável

pelo caso baseou-se em uma

ação civil pública que tramita
erh Joinville, que reconhece

que a questão deve ser julgada
pela Justiça Estadual. A
assessoria do juiz, entretanto,
ressalta que a situação não

pode ser encarada da mesma

forma em J araguá do Sul

porque houve uma liminar no
.

.

município deterrninando a

interdição dos bingos, em

novembro de 2004.
Na última segunda-feira,

22, a ação de Joinville foi

suspensa pelo ministro Gilmar
Mendes, do STF (Superior
Tribunal Federal) e a empresa
continua interditada,
enquanto o processo é avaliado

pelo STF. (Daiane Zanghelini)

PARA RELEMBRAR:
Em fevereiro de 2004 o governo federal proibiu o funcionamento
de bingos e máquinas caça-níquel em todo o país, decisão
tomada em meio à crise iniciada com a divulgação de fitas que
mostravam o ex-subchefe da Casa Civil,'Waldomiro Diniz

negociando dinheiro para campanhas eleitorais com o

empresário Carlos Augusto Ramos, conhecido também como

Carlinhos Cachoeira,' O valor negociado seria destinado ao

Partidos dos Trabalhadores.

O CORREIO DO POVO'

•

CESAR JUNK"

,

I

A consultora Sandra Regina não acredita na eficiência das mudanças
,

ruas' estreitas. A confusão é

grande, talvez com este novo

projeto, melhore", disse
Fernando. Na Rua Marechal
Deodoro, que também terá sua

mão invertida a opinião é mais

positiva em. relação as

mudanças. Motoristas, que não
quiseram se identificar,
disseram que talvez melhore. O

gerente de vendas da
Ernmendõerfer, revendedora de

veículos, está animado com a

novo sentido da rua. ''Acho que
vai melhorar. Toda mudança

•

/

tem seus pros e contra, mas no

conjunto acho que essa inversão
irá deixar o trânsito mais

coerente", diz Augusto Carlos

Cardoso.

Acidente na Walter Marquadt
deixa trânsito congestionado

]ARAGUÁ DO SUL - Um
acidente deixou a Rua Walter

automóvel e a parte de trás da
Parati. Por causa do impacto, a

placa dianteira do veículo ficou

presa entre o pneu e o pára-lama
traseiro do carro de Marlene, fato

.

Marquardt parcialmente con-

gestionada durante cerca de 30
minutos na manhã de ontem.

A

O veículo Omega, placas AFE-
7203, de J araguá do Sul,

,

conduzido por um homem que
não quis se ídentífícar, bateu na
traseira do Parati LYK- 5519,
também de Jaraguá, por volta
das 9h15.

Segundo amotorista Marlene
Kaiser Pereira,' 35, a colisão
aconteceu porque ela tentava

. entrar à direita, no pátio de uma

auto-escola, e, quando sinalizou,
A

o Omega não conseguiu. frear,
destruindo a frente deste

, .

que impressionou quem passava
pelo local naquele momento.

Ainda assustada, ela co'

mentou que jamais havia se

envolvido em um acidente deste

tipo. "Sorte que não veio nenhum '

r

carro da outra pista", enfatizou. E
que a Parati foi parar na faixa do

.

meio daWalterMarquardt, coma
frente virada para o sentido oposto
ao que dirigia. Os dois condutore
trafegavam na direção centro

bairros. Nenhum deles teve

ferimentos. (Kelly Erdmann)

Motorista do Omega bateu na traseira da Parati na manhã de ontem
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COMPETiÇÃO: TRÊS JOGOS CONSECUTIVOS

c

JULIMAR PIVATTO

,

,jll> Sem tempo para
�," treinar, o técnico

.-::: � �
,

:/1 Milton Mateus não
•

, A �

;.
'

ere em recuperaçao
o

}ARAGUÃ DO SUL - Com a

reforma do Ginásio 'Artur

Müller, para as competições da
Olesc em julho, as equipes

•

masculinas da Unimed/FME
vêm tendo dificuldades para

<.

)'\ encontrar local de treinamen-
- ,

-

" to. Hoje e amanhã, as duas

categorias (infanto-juvenil e

juvenil) têm três jogos pelo
Campeonato Estadual, onde
buscam a recuperação. Mas o

· técnico Milton Mateus disse
•

..

:' que agora o foco da equipe será
a Olesc, mesmo tendo menos

,

)

de ummês para treinar a equipe.
''A situação é preocupante.

Nesta semana trei.namos
�. apenas duas vezes e fica muito
:' difícil de tentar buscar a

recuperação". A equipe
infanto-juvenil faz dois jogos,
o primeiro hoje às 20h no

Ginásio Rodolfo J ahn, em

Guaramirim, contra a Unisul/
Tubarão. Amanhã eles viajam
para Balneário Camboriú, onde
às ISh jogam contra o time da

·

•

,

,

c_
,

I
"
•

•

•
..

t
...

""8<0-
Ik',
�

&1t'CIS1l1

-

Equipe jaraguaense (uniforme escuro) joga hoje em Guaramirim

,;' Equipe de futsal feminino de
cara nova para a temporada

}ARAGUÃ DO SUL - Para se
. � �

montar um time campeao, nao

é necessário apena9 ter um bom
elenco. Estrutura e trabalho de
base são outras formas demanter
a continuidade e ajudam bas-

o.' tante no trabalho de formação
, de atletas. A equipe Raumak/
,:0 Wifer/0 Boticário/Malhas

r.
'

, Mohr/FME tem todos estes

ingredientes e resolveu apostar

,

em um novo: o uniforme. "A

gente achou' importante fazer
um uniforme mais feminino,
para que elas se sintam mais à

, vontade", disse o técnico da

equipe Maurício Berti.
A apresentação oficial dos

110VOS uniformes foi na noite de

quarta-feira, as meninas mos

traram as camisas de jogo, a

•

casa. Atualmente, o time ocupa
a quarta colocação na Chave A,

o

com duas vitórias etn três jogos.
"Os erros que cometemos

durante lim jogo temos que
consertar no outro", lamentou
Mateus.

Jã a equipe juvenil, que ocupa
apenas a sétima colocação com

• , • A' •

uma vitona em tres jogos, joga

hoje às 18h30 em Guaramirim,
contra o AB'BC/Balneário
Camboriú. "Não temos mais

,

grandes pretensões no Estadual.
Se terminarmos entre os

quatro, está ótimo", disse o

treinador. Segundo ele, os
,

atletas também estão sentindo
a falta de treinos. "Eles estão

preocupados, por sabem que
têm condições de serem

campeões. Mas vamos tentar

exigirdeles o máximo que eles

puderem dar", completou.
Como o Ginásio Artur

Müller só será entregue no dia
23 de junho, a equipe terá
menos de um mês para treinar,
para a Olesc, que começa no dia
14 de julho. Para a reinau

guração do ginásio, a FME deve

promover um evento esportivo
especial, que pode ser um

amistoso daMalwee, Ou jogos do
basquete feminino adulto ou do
vôlei feminino adulto.

Jaraguaenses trazem grandes
resultados do Brasileiro

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

roupa de passeio e de aca

demia. Tudo para trazer os

melhores resultados em qua
dra. Pelo jeito vem dando
certo. Nas duas competições
que estão disputando, os Esta
duais das categorias sub-IS e

sub-I 7, as jaraguaenses estão

na liderança da competição.
Mas os principais objetivos

do ano são, por ordem, a Olesc
e os [oguinhos Abertos de
Santa Catarina. A primeira
envolve atletas até 16 anos e

acontece de 14 a 22 de julho,
,

em Jaraguá do Sul, e existe aí a

responsabilidade de se vencer

jogando em casa. A segunda
acontecerá em Criciúma, no
mês de setembro, e envolve

participantes até 18 anos.

Atletas se preparam agora para a etapa do Estadual no Parque Malwee

}ARAGUÃ DO SUL - No
último fim de semana, os pilotos
• •

jaraguaenses estiveram em

Brusque, onde participaram das 3"
e 4' etapas do Campeonato
Brasileiro de Bicicross. Nem o mau

tempo atrapalhou a competição,
que somou um total de 605
inscritos. Por isso, além de técnica,
os participantes tiveram de

•

mostrar muito arrojo para
conduzir as bicicletas pela pista,
que tinha muita lama.

Pela Equipe Duas Rodas de
Bicicross, destaque para Leandro
Miranda, o Taxinha, que ficou
com o título na categoria cruizer

14 anos e com o oitavo lugar na
boys 14 anos. Alémdele, Datival
Gruetzmacher ficou em quinto no
45+, mesma posição de Leonardo
Spredemann (Posto Marcolla/

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

•

Armazém Frutas e Verduras/
Hotel Etalan) na categoria boys
14 anos. A prova é válida como
seletiva para o Mundial, que
acontece d� 23 a 30 de julho em

.

São Paulo (SP).
Os atletas da Associação

Jaraguaense de Bikers também
estiveram presentes e estão com

as seguintes posições no ranking:
Vinícius Anderle Silva - oitavo

lugar na boys 7 anos; Carlos

Miguel Strelow - sexto na boys
10 al10S; Guilherme Krause
Getelína - quarto na boys 14
anos; Luís Eduardo Markiewcz

-quirttonaboys 15 anoseNelso
da Silva - quinto na 40/44 anos.

A próxima competição será nos
dia 17 junho, no ParqueMalwee,
quando os pilotos disputam a 38

Etapa do Catarinense.

• LINHA DE FUNDO'

Jaraguaense no pódio "

o nadador jaraguaense Daniel Orzechowski, atualmente em Joinvill�,
conquistou na manhã de ontem o primeiro lugar na prova dos 50m costas,
no Troféu José Finkel de Natação. Daniel terminou com o tempo de 26"45.
No sábado o atleta busca o índice para o Pan-Americano nos 1 DOm costas
e, para isso, precisa fazer no mínimo 55"88. Sorte ao nadador.

Malwee aguerrida
A vitória da Malwee frente ao John Deere foi muito além dos três pontos. O
que se viu em quadra foi um time aguerrido, com raça e disputando todas
as jogadas. Parece que a vontade de vencer voltou ao grupo. Foi a vitória
anunciada pelo diretor de futsal, Cacá Pavanello, que tinha antecipado que

. seria "no -peito e na raça". Cabe aqui o destaque especial para Donny que,
a cada jogo, vem demonstrando porque foi convocado para a Seleção
Brasileira, fruto também do trabalho do treinador de goleiro Fred.

COPA DO MUNDO
Vivian Campos, treinadora da equipes mini,
mirim e infantil de basquete feminino da

Jangada/FME
Favorito - O Brasil, porque além de ser o

melhor time do mundo, o Parreira está
conseguindo trabalhar bem esse lado do
estrelismo. E a Alemanha, por jogar em casa,
também é uma das favoritas.

Surpresa - Acho que o Japão, porque tem
como técnico o brasileiro Zico, que tem o

futebol no sangue.
•

cepção - A Argentina: E um time que não tem uma grande referência

(,É' até o Maradona disse, em entrevista, que não acredita muito no time:

Everton Sales, técnico da equipe ADHJ/FME '.' ,. �
de handebol masculino ' �

»,
"

Favorito - O Brasil é o grande ,favorito por ter os ". �
" "

melhores jogadores do mundo.
Surpresa - Confesso que não estou

acompanhando muito, mas as seleções
. européias, como França e Alemanha, devem
brigar pelo título.

Decepção - A Espanha. Até hoje eles nunca

ganharam nada. Eles têm o melhor campeonato
nacional do mundo, mas muitos jogadores são de fora do país. A
seleção deles é fraca.
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FALTAM 14 DIAS PARA A COPA

Internacional bate o Timão
e assume a terceira posição
SÃO PAULO (SP) - O Inter

foi a São Paulo e venceu o

Corinthians, que estreava

Marcelinho Carioca, por lxO, no'
primeiro confronto entre

campeão e vice-brasileiro do
confuso Brasileiro de 2005. Na

ocasião, o STJD anulou 11

partidas, sendo duas deles do
Corinthians. O time alvinegro,
que não havia somado pontos na

primeira vez que os tais jogos
foram realizados, conseguiu
quatro pontos na nova realização
- sem esses quatro pontos, a

equipe gaúcha seria campeã.
Com o resultado, o Inter

.tabela, com 16 pontos, mesmo
número de Cruzeiro e

Fluminense, mas tem

-desvantagern nos critérios de

desempate. O Corinthians é o
,

nono, com nove pontos. A
,

partida de ontem foi realizada no
Morumbi, ainda em conseqüência
dos atos violentos de' parte da
torcida corintiana na derrota, e

.

conseqüente eliminação da Copa
Libertadores da América, para o

River Plate, há três semanas.

�

II BRASllEIRAO
20h30 - Botafogo 4x1 Vasco
20h30 - Grêmio 2xO Goiás

. . . ,..

assumiu a terceira posiçao 11a . 20h30 - Corinthians Ox1 Internacional

-

II ClASSIFICAÇAO
Col. Times J PG V E D GP GC SG
1° Cruzeiro 7 16 5 1 1 16 6 10
2° Fluminense 7 16 5 1 1 12 6 6
3° Internacional 7 16 5 1 1 1 1 ·7 4
4° São Paulo 7 15 5 O 2 f"4 6 8
5° Santos 7- 14 4 2 1 1 1 5 .6
6° Juventude 7 13 4 1 2 lU 7 3
7° Fiaueirense 7 1 1 3 2 2 12 7 5
8° Goiás 7 1 1 3 2 2 8 7 1
9° Corinthians 7 9 3 O 4 IZ 12 O
10° São Caetano 7 9 3 O 4 I 10 -3
11° Flamengo 7 8 2 2 3 f 7 O
I-ZO- urerruo I Ij L Z 6 I I 16 -Z

13° Botafoao 7 8 '2 2 3 f 9
'

-2
14° , Fortaleza 7 8 2 2 3- 6 10 -4
15° Ponte Preta 7 8 2 2 3 1 1 16 -5
16° Vasco 7 8 2 2 3 9 14 -5
17° Atlético-PR 7 6 2 O 5 1 1 12 -1
18° Paraná 7 6 1 3 3 8 8 O
19° Palmeiras 7 4 1 1 5 8 19 -11
20° Santa Cruz , 7 2 O 2 5 4 14 -10

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ALEGRIA: REENCONTRO DE'AMIGOS

•
•

KELLY ERDMANN

� Organizadores vão
aumentar o número
de modalidades na

próxima edição

]ARAGUÁ DO SUL - Integrar
homens e mulheres com mais

de 60 anos de idade por meio da
atividade física. Este é um dos

objetivos da 7ª edição dos Jogos
da Terceira Idade, realizada no

Centro de Convivência,
instalado no Pavilhão "B" do

Parque Municipal de Eventos.
São mais de 700 atletas que

disputam, entre si, oito

modalidades.
Na manhã de ontem, 25, foi

a vez da bola de bocha rolar. Os

,

•

�

idosos inscritos passaram o dia
,

inteiro em clima de pura
, '

animação. Conforme lembra o

coordenador geral do Centro,
Caius Xavier dos Santos, a

. ,

diversão e a troca de expe-
riências são os lemas dos Jogos
Integrativos da Terceira Idade.
Ele comenta que, durante a

competição, estas pessoas

podem conhecer realidades
diferentes. "Temos grupos do
Centro em contato com outros

do Garibaldi", exemplífica. �

Foi participando destas

disputas que Gerold Meier, 74
anos, reencontrou amigos que

� não via há cerca de 30 anos. O

jogador de bocha, canastra,
bolão e general diz que se

diverte com os Jogos e, .mda,
,I

faz novas amizades. Ele é fiel à
• •• •

f

imciativa e esteve presente em

todas as edições realizadas.
De acordo com Caius

Xavier dos Santos, a partir do
próximo ano é provável que
pessoas como Gerold Meier

possam também se divertir com
,

outras modalidades. E que
existe a idéia de incluir o atle

tismo, o voleibol e o basquete
nas' categorias oferecidas. Para
isto, o professor Gerson dos
San-tos avalia a melhor
maneira de adaptar estes

esportes à reali-dade vivenciada

pelos idosos.
Atualmente os Jogos

Integrativos contemplam as

disputas de bocha, tiro, bolão,
canastra, dominó, truco, gene-

Agricultoras participam de encontro em Schroeder
SCHROEDER - Cerca de

•

400 mulheres par ticiparam
do 11 ° Encontro Regional de
Agricultoras realizado
ontem, no Ginásio de Es

portes Alfredo Pasold, ern

Schroeder. Durante todo o

dia, as representantes. de 13

municípios da região Norte
de Santa Catarina se di
vertiram com brincadeiras e,

ainda, assistiram à palestra' do
médico Clodoaldo Pacheco,
especialista em naturopatia e

iridologia, métodos alter
nativos para cuidar da saúde.

A abertura do évento

ocorreu. às 8h30, antes,

porém, as agricultoras foram

recepcionadas com um café da
manhã, servido por volta das
7 horas. Logo em seguida, o

médico conversou com as
, .

mulheres sobre saúde e

deixou-as animadas para o

restante da programação.
Depois do almoço, às 13

horas, a organização abriu a

Olimpíada das Agricultoras,
um dos momentos mais

engraçados do dia, conforme
explica Maria Habitzriter, 63
anos. A moradora de Barra

Velha, no litoral do estado."
diz que já participou de várias

edições do Encontro e "acha
,. " ",

ótimo .

Durante à tarde, foram
disputadas c in c o moda
lidades dentro da Olimpíada:
corrida corn cacho de banana;
transferência de feijões de um

prato para o u tr o com �.
canudinho; colocação do
rabo no porco com os olhos
vendados; corrida com ovo

na colher; e comer banana
sem colocar as mãos nelas.
Conforme comenta Lu
cileide Possamai, da Epagri de

. Schroeder, cada município
pôde participar com

-

uma.

"I" d' ,

. at eta em ca a, categoria.
Além disso, aconteceu o.

2ª Concurso da Mais Formosa

Agricultora do Litoral Norte
Catarinerise. As nove

candidatas desfilaram ves

tidas com trajes típicos, e três
delas receberam flores como

" . "r "

premia por sua rorrnosura .

Para encerrar o Encontro
•

Regional, as mulheres

ganharam um artesanato

como lembrança.
Segundo Lucileide Pes-

.' " , . .

samar, o mumcipto com mais

participante foi Schroeder.
No total, das mais de 400,

95 eram schroedenses. Ela

explica que o evento cor

respondeu às expectativas da

equipe organizadora, quanto
ao número de agricultoras
presentes. (Kelly Erdmann)

PIERD RAGAZZI DE FREITAS

Maria Habitzriter conta que
já participou de várias edições

ral e dopelkopf. Cada uma delas
ocorre durante duas ou três

semanas. Até o mês de junho, é
a vez da bocha e, em seguida, do
bolão. As competições come

çaram no dia 16 de maio e

encerram 'no final de setembro.
Para participar não há limite

máximo
�

de idade, nem é

necessário ser integrante de

algum dos 31 grupos cadas
trados. Quem se interessar pode
procurar um dos responsáveis

. pelo Centro de Convivência.
Caius Xavier dos Santos diz que
todas as segundas-feiras de cada
mês os coordenadores se

reúnem e abrem as inscrições da
modalidade seguinte. O
telefone de contato da equipe
organizadora é 3370-7562.

O CORREIO DO POVO

As provas de bocha foram uma dasmais acirradas da competição

\

Professores protestam em frente ao Besc
}ARAGUÁ DO SUL - "Greve

domagistério: mais uma obra da .

descentra-lização", mostrava
ontem um cartaz pendurado na
fachada da agência do Besc, no
Centro de Jaraguá do Sul.
Dural1te'o período das 911 às 16h,
cerca de 15 educadores ficaram
em frente ao banco para
sensibilizar os pro-fessores que
vinham receber o pagamento e

buscar apoio à greve, que chega
hoje ao 30° dia.

"Esta frase é para ironizar a

atuação da SDR, pois o Luiz

Henrique (governador licen
ciado) afirmou que adescentra
lização resolveria mais facil
mente os problemas da região
devido amaior autonomia, mas

,

até agora nada foi resolvido",
comentou o coordenador do
Sinte (Sindicato dos Trabalha
dores em Educação) de Jaraguá
doSul, SebastiãoCamargo, sobre
o conteúdo do cartaz. Segundo
Camargo, a mobilização dos

professores em gente ao banco
continuará durante amanhã e a

tarde de hoje. "Tivemos nove

dias descontados em virtude da

paralisação, mas nenhum

professor negou-se a repor as

�,., . ,

Objetivo dos manifestantes é gan�ar apoio para movimento grevista
aulas. Temos consciência de que
as aulas precisam ser repostas e

achamos injusto descontarem
nosso salário", lamentou a

professora Alicia Flora Buttner,
54, que dá aulas de português e

inglês na Escola Miguel Couto,
em Schroeder.

Na região, a mobilização dos

professores aumentou durante

essa semana. Nas escolas Alvino
Tribess (Vieiras), Alberto Bauer·

(Czemiewicz) e Valdete Piazera

(Centro), alguns professores
paralisaram ou encerraram as aulas
mais cedo para apoiar professores
de outras escolas da região. Com a

greve, a classe quer reivindicar
melhores salários e condições de
trabalho. (Daiane Zanghelini)

ANTÔNIO GILL ASSUME COORDENADORIA DO SINTE
Durante reunião realizada na noite de quarta-feira no Siticom , os

professores avaliaram a situação atual do magistério e os próximos passos
a serem tomados durante a greve, Também foi apresentado o novo

coordenador do Sinte a partir da próxima quarta-feira, 31 de maio: o

professor Antônio Gill, que também assumirá a diretoria de organização
sindical.
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RI NOVELAS
� GLOBe) .. 181i

Sinhá Moça
Bobó esconde Dimas na casa paroquial.
Sinhá Moça volta para casa do Barão, para
grande alegria de Virgínia. O Barão não dá o

braço a torcer e é frio com Sinhá Moça. Frei
José mostra a Rodolfo que Dimas está na

casa paroquíal. Rodolfo conta para Dímas

que não sabe quem foí que o libertou. Babá
fala para Juliana que Dimas quer vê-Ia.
Adelaide fica preocupada CQm a ausência
de José Coutinho, que não veio mais vê-Ia.
Sinhá Moça fica radiante ao saber que
Fulgêncio vai viver na casa grande e acha

.

que o Barão pode estar mudando, Rodolfo
avisa Fontes que vai fugir com Sinhá Moça
se o Barão não autorizar seu casamento.
Ricardo não consegue esquecer Cândida.

Cobras e Lagartos
Vários transeuntes pegam o dinheiro. Nikki
é levada para um hospital. Leona manda
Estevão descobrir o que aconteceu a Nikki.
Omar se preocupa quando Nikki' não

aparece para encontrá-lo. Bel cuida dos

preparativos para o casamento, mas não
se entusiasma. Estevão se prepara para
entrar no quarto de Nikki, mas amar chega
antes e ele é obrigado a fugir. Eva fica

indignada ao ver os três juntos. amar pede
que Nikki lhe diga onde está a fita, mas ela
só vai entregá-lá pessoalmente. Bel

, percebe que Henriqueta fica triste quando
ela fala de seu casamento com Estevão.
Nikki. combina de se encontrar com

Otaviano num armazém da Luxus. Duda e

os Lagartos vão resgatar Igor. Estevão,
Otaviano, Milu e Leona chegam ao

armazém e dão de cara com amar.

Belíssima
Vitória nada revela para Bia e se aconselha
com Nikos. Bento quer levar o arquivo que
Tosca tem em casa, mas ela só entrega·
com papel assinado pelo prefeito. Júlia diz
a Nikos que Bia pode ser uma aliada na luta

.

contra André. Nikos manda Vitória não falar
nada ainda com Bia. André conversa no

celular sobre o sumiço do pai e garante que.
Vitória está apaixonada por ele. André não
encontra no cofre uma pasta com as

informacões financeiras da Belíssima. Bia
,

diz que está com ela a documentaçáo
sobre o caixa 2 da empresa. Rebeca conta'

para Alberto que Cyro viu Giovana e

Mateus juntos. Guida diz que "descobriu a

mulher do orfanato, Tosca. Ornela vai à
casa de Mateus. Júlia e Bia fazem um

acordo para derrubar André.

r

.

} �,t')-r w 18ri.:�.(:} .

Rebelde
Vick descobre que a rifa da moto foi uma
fraude e culpa Roberta. Josy, furiosa, tenta
agredí-Ia. Roberta chega e exige que Vick
explique o que está acontecendo. Pilar,
furiosa, chama o pai de hipác.rita por
enganar sua mãe com Alice. Ele tenta se

explicar dizendo que Alice apenas o ajuda
em seu trabalho. Roberta, furiosa, tenta

agredir Diego e o acusa de tentar difamá-Ia.
Miguel ganha a liberdade. Franco diz a ele

que não duvida de sua honestidade e

confessa que é o filho que nunca teve.
Otávio pede a Alice que lhe consiga a vaga
de professor de artes que continua em

aberto e explica que é para seu irmão
gêmeo. .

\
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Prova de Amor
Lapa vê a polícia chegar na Boate. Ele e

Barroso se escondem no banheiro da
boate. Lapa pega o celular e diz que vai ligar
para Chicão, o seu informante na polícia.
Elza insiste dizendo que ama Baltazar. Gabi
fala para Raquel que está rolando uma

fofoca que ela e Janice têm um caso.

Raquel fica nervosa com Gabi e sai. Janice
desabafa com Toni. Chicão entra no

banheiro da boate. Lapa pergunta para
Chicão com quem mais ele está. Luiza vai
no banheiro e da de cara com Lapa. Lapa
saca a arma e sai atirando para todo os

lados. Diana está cuidando de Juliana. Miro
liga para Diana e diz que vai matá-Ia. Julio
tira o telefone da mão de Diana e grita com
Miro.

> REC:ORD .. 2111

A Escrava Isaura
•

Alvaro, Tomásia e' Miguel também são
avisados .. Belchior chega na fazenda.
Branca mostra um vidro de veneno para
sua mãe. Estela fica: chocada.
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��SERA?
Pela primeira vez

desde que estão

juntos, Katie Holmes
deixou Tom Cruise. A
atriz partiu de mala e

cuia - incluindo a

pequena Suri nos

braços - para Ohio.
Os mais maldosos

garantem que se trata
de uma briga feia
entre o casal. Já os

otimistas ... acreditam

que ela foi só fazer

��DE VOLTA
Deborah Secco
estava enrolando a

Globo na hora de
aceitar fazer

,

novela. Ela não

quis entrar em
"Cobras &

Lagartos". A atriz

queria descansar
um pouco sua

imagem depois da
Sol, de "América".

Agora foi escalada

para "Pé na Jaca",
de Carlos
Lombardi, próxima
trama das sete.

•

uma viagem para
visitar a familia que
mora lá.

ROMANCE
Nivea Stelmann e Marcos
Paulo estão namorando.
O casal assumiu o

romance dias atrás,
estão felizes mas

preferem não divulgar
detalhes de sua vida

pessoal. Desde
outubro do ano

passado, a atriz
está separada de
Mário Frias e

resume tudo
com a frase
"vivo um

momento
maravilhoso

��ACORDO
Paul McCartney
teria oferecido à sua
ex-mulher, Heather
Mills, um divórcio
rápido e US$ 45
milhões, caso ela

permita que a filha
do casal, Beatrice,
viva com ele. O
acordo daria ao

casal guarda
conjunta da pequena
Beatrice, de dais

anos, contanto que
ela viva com o pai,
segundo o jornal
britânico Daily Mail.

��SORTE
Luciano Huck fez uma

série de reportagens
com jogadores
brasileiros que moram

na Espanha e vão para a

Copa do Mundo. Neste
sábado (27), será
exibida a entrevista com

Ronaldo. Durante a

conversa, o jogador
David Beckham, que
joga com o Fenõmeno
no Real Madri, apareceu
para fazer uma visita ao

amigo. Sorte de Huck

que põde bater um papo
com os dois.

Evento
.Acontece no dia 9 de junho a I

Feijoada da Câmara da Mulher
Empresária Acijs Apevi, às 12h na

.Recreativa da Arweg. A credencial
custa R$ IO,OC) reais, não inclufda a

bebida. Outras informações pelo fone
3275-7028.

Projeto
Os educandos e funcionários do

•

C.M.E,!. "Almida Dalcanale Bertoli",
estão engajados numa proposta de
estudo do meio ambiente, O estudo
conta com pesquisa, relatos, registros e

fotos coletadas por meio dos
funcionários e moradores do Bairro
Nereu Ramos, como forma de

comparar as transformações
ambientais sofridas nesses últimos
'-1110S.

Texfashion
Acontece na 'próxima terça, às 20h, em
Blumenau, o maior desfile da história
Texfair, o Texfashion, que contará
com 18 manequins femininos, 18
masculinos e 24 crianças. Entre os top
models presentes na passarela estarão
Mariana Weickert, Isabella Fiorentino,
Alex Eckshmidt e Rodrigo Baltisarella.
Do grupo de atores, Paulinho Vilhena,
Sérgio Marone, Mariana Ruy Barbosa,
Pedro Malta e Marcelo Antony com o

filho Francisco marcarão presença. No
desfile as empresas catarinenses

Marisol, Hering, Brandili, Dudalina,
Kyly, Malharia Cristina, Rovitex,
Altenburg, Dõhler, Teka, Karsten e

Círculo apresentarão suas criações.

•

Red acao@jornalcorreiodopovo.com.br
-�-------'

,

WI PARABENS!
Aniversariantes do dia

Denis.e P Fontanive
Mario Irineu Franzner
Naldo Wille
Nilton Prochnow
Patricia Daniele Drews

Solange M. Adriano
Guido G. Muller Filho
Carmem B. Schwartz
.Ed ivan Seben
Roberson R. Wolf
Valmor Lennert
Mário Schumacher

•

. Alfredo A. A. Rodrigues
Marlene M. de Freitas
Alviho Adan
-------------------

Evandro RoederAconteceu, no último final de semana, o batizado do pequeno Matheus Gonçalves Cassuli, na
Igreja Matriz São Sebsstlê« Na foto, os padrinhos Marcos e Maria Cristina Pavin, os pais João
Carlos Cassuli Jr. e Alessandra G. Cassuli e o casal Célia e Gilberto Cassuli

Bertoldo Jahn
Lucas M. da Silva

Palestra
A Cornunidade Educativa
Waldemar Schmitz realiza,
em parceria corn a Rede
Feminina de Combate ao

Câncer, uma palestra de

conscientização e

prevenção à doença para o

Clube de Mães. A palestra
. será ministrada pelo Dr.

Scaramelo, no dia 30 de
maio às 14 horas 11as

dependências da Unidade
Escolar. As demais mães
da comunidade também
estão convidadas para
prestigiar o evento.

I
,

o prefeito de Guaramirim, Mário Sérgio, o "Dêço,"
aniversariou ontem. Para comemorar, ofereceu um café da
manhã para os servidores. Entre os telefonemas recebidos, um
foi do g(j)vernador licenciado, Luiz Henrique da Silveira

Luisa Chiodini Schmõckel,
completa 15 anos hoje. Os pais
Eugenio Vitor Schmockel Filho
e Cintia Chiodini Schmockel
desejam felecida.des

,

m HOROSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
Antes de levantar a espada (e a voz), conte até
dez (mil). Pensar antes de agir economizará
lugares tortuosos e estradas esburacadas. Você
não precisa disso. Quem sai na chuva é pra se

molhar, claro, e até vai ser bom pra refrescar as
idéias. Mas se o tempo está sujeito a trovoadas
e relâmpagos, não vai ser você a bancar o para-

. raios, não é?

Touro 21/4 a 20/5
Lua fora de curso em plena sexta-feira? Melhor
relaxar. Além do mais, só dá pra resolveras tais

pepinos na segunda-feira. Não sofra por
.amecípação. Se os problemas são coletivos,
divida-os. Você tem feito progressos, começa a

.

aceitar as limitações alheias, só falta perder a
velha mania de autopenitência. Ligue o piloto
automático e curta os momentos de folga.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Esse gostinho de.liberdade que o invadiu está
lhe tirando do sério? Calma, nâo é questão de

perder o autocontrole ou coisas assim, é só a

força de um novo ciclo chegando, com
ventanias e descargas elétricas, eliminando o

.

que estava cristalizado. Relaxe e aproveite. Isso,
assim, mais leve, em sintonia com o cosmos,

pronto para trilhar seu caminho mágico ...

\

Capricórnio 22/2, a 21/1
O tudo-de-bom está aí Ó, bem embaixo das
suas barbas, amigo cabrito. Basta não querer
tudo de mão beijada e dar um empurrãozinho
na sua relação com, hã, você sabe quem ... E

•

ceder. As vezes a montanha sai da aparente
imobilidade e vai ela própria, com mais pernas
que uma centopéia, até Maomé. Com você não
é diferente.

Libra 23/9 a 22/10
Será? Talvez, quem sabe. Sim, pode ser. Não,
melhor não. Ora, ora, vá ser mental e racional em

•

outr:: ocasião. Sentir não tem essa de
monitoramento constante. Que venham os

abalos sísmicos coracionais, libriano. Você é tâo
criativo e descolado ... Não é agora, que o cupido
finalmente lhe acertou, que você deveria agir
diferente .

Câncer 21/6 a 21/7
Quantos modelos você precisa criar, quantos
testes precisa fazer antes de chegar ao
resultado final? Ok, as coisas não vêm

prontas, mas é preciso dispensar o que não é
essencial para o seu espírito. Nem sempre é
fácil sair da zona de conforto para transitar por
plagas mais arriscadas. O medo faz parte,
mas não deve ser paralisador. Experimente-se
na experiência. I

Escorpião 23/10 a 21/11
Seduzir ou ser seduzido são facetas distintas,
embora parentes do mesmo verbo. Nem sempre
fica claro o que você pretende, caro escorpiano,
mesmo em ritmo de rock você pode estar

•

dançando um bolero ... Quem for bom de código
que decifre seus sinais. A sorte é que, na sua

língua, a palavra não é a única forma de
comunicar intenções.

Aquário 21/1 a 18/2
Opa! Não atropele o pessoal e a si mesmo.

Aproveite a Lua Fora de Curso e comece esse

dia cheio de reviravoltas colocando os pés no

chão, na sua própria realidade. Assim estará

pronto para ir em frente num pique crescente,
ligadeira total, explodindo no meio da tarde.
Mas fique esperto: a parada da sexta-feira é se

divertir e não mandar tudo pelos ares.

Leão 22/7 a 22/8
Certos relacionamentos podem estar
causando mais estresse do que deveriam ... Há
coisas que não podem continuar como estão.

Organize suas prioridades. O momento é de

reformulação e de transformação. Se a
.

mudança tiver que ser radical, que seja. Saia
do impasse, abra a jaula. Leões precisam de
muito espaço para dar o seu melhor.

I

I
I

Sagitário 22/11 a 21/12
Andam falando que você é meio selvagem.?
Puxa, você só quer as mesmas coisas que todo
mundo quer. Não ligue, nâo é culpa sua que-seu
talento para se divertir seja assim tão

,

desenvolvido. E dia de ganhar o mundo, de
procurar os amigos, de ver e ser visto. Vá em

frente que todos o seguirão assim que você

começar a festa. Eia!

Peixes 19/2 a 19/3
Feridas de estimação? Depois que estão
devidamente curadas, é tocar adiante e

preparar-se para outros tombos. Pois é, faz
parte. Mesmo para criaturas integradas com as

profundezas dos sentimentos como você,
mexer no fundo e promover mudanças requer
certas sutilezas. Ninguém gosta de ver os

próprios calos expostos. Sacuda a poeira!

Virgem 23/8 a 22/9
Alguém veio com notícias que você não

gostou muito de ouvir? Você pode ficar com
uma pulga atrás da orelha, desconfiado que
estão querendo manipulá-Ia ... A intenção pode
ser confundi-lo e desestabilizá-Io. Seja como

for, melhor ficar na sua e observar o rumo dos
acontecimentos. Atividades que dependam
dos outros, melhor deixar para outro dia.

•

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

Alckmin - José Jorge em se
o ex-prefeito Raimundo Colombo incorpora-se hoje em

, Navegantes à comitiva nacional do PFL que vai receber o ex

: governador Geraldo Alckmin em Santa Catarina nesta sábado para
participar de ampla programação. Ele tem encontro com o senador

Jorge Bornhausen e com o senador José Jorge. Será a primeira
vez que a chapa Akckmin(PSDB)-José Jorge(PFL) participa de
eventos políticos já dentro da campanha eleitoral.
Alckmin tem várias reuniões agendadas. Falará na Convenção
Estadual dos Dirigentes Lojistas e visitará o Santuário de Santa

.

Paulina. Tem encontros com líderes do PSDB e do PFL no Estado.
Raimundo Colombo vai falar com Jorge Bornhausen sobre as

dificuldades para fechar aliança no Estado e defender uma tese

antiga,que conta com entusiástico aval do prefeito João Paulo

Kleinubing: chapa pura, se for o caso, ao governo do Estado.
Está disposto a ir para o sacrifício.
Esta nova determinação revela uma situação delicada no PFL, que
também se registra no PSDB: se os liberais fecharam com Luiz

Henrique, os deputados aplaudem o projeto, mas os prefeitos racham
na base. E se selaram aliança com o PP de Esperidião Amin, vários
prefeitos abraçam a candidatura, mas os deputados dissentem.

Avaliação geral das lideranças: o nebuloso cenário deverá ficar
mais claro e definido somente nas convenções do final de junho.

,
,
,
,

Enganação
Pedido de explicações ao

Ministério da Agricultura e'

Diretoria do Banco do Brasil
sobre o Pronaf Mulher está
sendo feito pelo deputada
Rogério Mendonça. O crédito
anunciado de R$ 1.000.,00 a R.$
36.000,00 não está
funcionando, As agricultoras
que procuram agências do
Banco do Brasil não encontram

qualquer lnforrnação sobre o

badalado programa.

Sucesso

,

I
I
•

Mérito
Empresários de todo o Estado
estarão hoje na sede da

Federação das Indústrias

para vários atos. Um dos
. mais importantes
contemplará o vitorioso
industrial José Ferreira de
Macedo, do grupo Macedo,
que receberá a Ordem do
Mérito Industrial da

Confederação Nacional da
Indústria.

,

r

Extinção
Durante contundente

pronunciamento da tribuna, o

deputado Ivan Ranzolin (PFL)
pediu a extinção da

Corregedoria Geral da
Câmara Federal. Criticou a

falta de ação do órgão, sua
ineficiência e o aval que dá
na impunidade que atinge o

parlamento.

Pizzaria
Campanha pelo fim do voto

•

secreto na Câmara Federal e

,Assembléias Legislativas está
sendo feita pelo deputado Afrânio

Boppré(P-Sol). Ganha força com

a absolvição escandalosa do
décimo primeiro deputado
envolVido com o esquema qP
mensalão. Boppré proclama:
"Chega de Pizza. Quero saber
como votam os deputados".,

Desencontro '

Ivan Ranzolin falou ontem
com vários deputados do
PSDB sobre a campanha de
Geraldo Alckmin. Reiterou

que o ex-governador de são
Paulo é um grande candidato,
mas que o PSDB o deixam
sozinho. E explicou as razões
da queda nas pesquisas: "É
um general sem exército",

Bingos
Presidente da CPI dos Bingos,
senador Efraim Morais,
confirmou presença em Santa
Catarina na próxima semana, A
convite do Instituto Tancredo
Neves, falará em São Joaquim
no dia 3 de junho. Terá, também,
encontros em Florianópolis com

lideranças do PFL.

Cidadania
Bispo de Joinville, Dom Orlando
Brandes, vai ser o novo cidadão
honorário do municipio. Projeto
de lei neste sentido tem o

respaldo de todos os

vereadores. Dom Orlando foi
'nomeado Arcebispo de
Londrina, no Paraná. A inic.iativa
da homenagem partiu do
vereador Mauricio Peixer.

Caixa
Presidente da Caixa
Econômica Federal, Maria
Fernanda Ramos Coelho, faz
palestra hoje, às 9,00 horas,
no plenário da Assembléia,
sobre os investimentos e

ações da instituição no

Estado. Terá durante o dia um

extensa agenda. Vai se reunir
com os empregados e terá
audiência com o governador
interino Eduardo Moreira.

Risco
Empresários do comércio

lojista de Santa Catarina que
participam da Convenção
Estadual em Itapema não

.

escondem grande apreensão
com a forte concorrência das
redes multinacionais do

•

varejo. E maior desafio do
•

setor, E a disputa entre o

latifundiári,o e a pequena
propriedade familiar,

"
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,

CPI DAS ARMAS: DESATO E PRISÃO

DAIANE ZANGHELINI

.... Sessão foi marcada por contradições entre

técnico, que teria vendidà o CO, e a advogada
que negou ter pagado pela cópia

BRASÍLIA - Depois de cinco

horas e meia de depoimentos
contraditórios e uma prisão
decretada, o presidente da CPI do
Tráfico de Armas,MoroniTorgan
(PFL-CE), encerrou, por volta
das 16h de ontem, a acareação
entre dois advogados suspeitos de

,

comprar depoimentos sigilosos -

dados por policiais de São Paulo
à comissão- e o ex-funcionário da
Câmara que confessou a venda
dos áudios.Para a CPI, a onda de
rebeliões e ataques que atingiu
São Paulo neste mês foi uma

reação das lideranças do PCC

Herbas Camacho, o Marcola,
chefe da facção criminosa."Nós
não vamos perrnitir que facção
criminosa 'nenhuma nos

intimide", afirmou Torgan.
Durante acareação com o técnico

de som Artur Vinícius Pilastre
Silva -que teria feito a cópia dos

depoímentos-, Cunha foi

algemado por ferir o Código
Penal, que prevê prisão por
desacato a funcionário público no
exercício da função. Em resposta
a um deputado -que disse que o

advogado teria aprendido bem
com amalandragem-, o advogado'
afirmou que é fácil aprender
"aqui".Ele chegou a ser levado

pela Polícia Legislativa, mas

-

apos terem acesso aos

depoimentos dos delegados
Godofredo Bittencourt e Rui
Ferraz Fontes, por meio dos

advogados Sérgio Wesley da
Cunha e MariaCristina Rachado

-que defende Marcos Willians

•

assinou um termo

circunstanciado e foi liberado.
�

CON1RADIÇAO - Em um

depoimento cheio de

,

Rapaz rouba margarina e é

espancado até a morte
f

DOURADos- Gritos de '.'pega pegou a mercadoria e correu.

ladrão" foram suficientes para Há informações, não confir-
reunir um grupo de 15 a 20 madas pela polícia, de que

pessoas 'que matou a chutes, Galvão tinha problemas psi-
socos e pauladas Franco Moraes cológicos e hábito de cometer

Galvão, de 22 anos. Ele acabara pequenos furtos, geralmente em
de furtar dois potes de mar- supermercados. Uma das

garina de um supermercado, na ocorrências foi registrada no dia
Rua Bela Vista, centro de 16dedezembrode2004,quan-
Dourados, a 220 quilômetros de do o rapaz foi preso depois de

Campo Grande. .... furtar dois pacotes de cigarros.
O crime aconteceu ontem, Galvão morreu quando era

por volta do meio-dia, quando socorrido por soldados do
a vítima, sem o menor cuidado, Corpo de Bombeiros;

Sindicato dos Empregados no
Comércio de Jaraguá do Sul

\

-

EDITAL DE CONVOCAÇAO -

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados todos os associados quites com as suas

obrigações sindicais para comparecerem a Assembléia Geral
Ordinária do Sindicato dos Empregados no Comércio de

[aragua do Sul, que será realizada no dia 01 de Junho de 2006
as 18 horas em primeira convocação, e não havendo quorum
legal, às 19 horas em segunda convocação, tendo como local
a sede social da Entidade, sita a rua Frederico Bartel, n.o 140,
nesta cidade de Jaraguá do Sul, com a finalidade de
deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia, :

Leitura, discussão e aprovação por escrutínio secreto do
relatório de atividades da diretoria e do balanço geral do
exercício do ano de 2005, instruído com o parecer do
conselho fiscal.

Jaraguá do Sul, 26 de Maio de 2006 .

Ana Maria Roeder

Presidente

O CORREIO DO POV.O ""2

•

•

.

Antes de ser aberta, a

Convenção Estadual dos
,

Dirigentes lojitas já tinha 'is
de 1.300 inscritos. É a maio�
participação em 38 eventos já
realizados no Estado. O clima �
de muita frustração comat,
Congresso Nacional. O projeto
das micro empresas está t
pronto para ser votado há quatro

. meses. E nada é votado em

Brasília. Só impunidade.

contradições, Rachado
reafirmou que não pagou nada ao

ex-operador de áudio da Câmara
Artur Vinícius Pilastre Silva e

que teria devolvido ao técnico a

cópia do CD com depoimentos
sigilosos.Silva disse que a

advogada mentiu ao faze! a

afirmação. O técnico repetiu
durante a acareação a informação
de que teria recebido um "café"
de R$ 200 para gravar dois CDs
com os depoimentos dos

delegados.
A advogada afirmou que, na

saída do shopping onde foram
copiados os depoimentos, ela
tinha R$ 250 na carteira. Depois,
afirmou ter voltado para o hotel
com R$ 50. Embora negue o

pagamento de R$ 200 ao ex

operador, esse seria o valor da

diferença entre as cifras citadas

pela advogada. ,

SOB SUSPEITA - Ainda

que não tenha havido

pagamento em troca dos

depoimentos sigilosos dados à

comissão, a advogada pode
•

, ,

responder por prometer dinheiro
ao técnico de somArtur Vinícius
Pilastre Silva."A senhora não t..-

'.

precisava nem ter dado dínheíio,
�

,

apenas prometido. A senhora
)

dissera no depoimento que Artur ..

Vinícius não iria ao shopping
'para copiar os CDs à toa", afirmou
o deputado Moroni Torgan.
Rachado é investigada pela
Corregedoria da Polícia Civil do
Estado de São Paulo.A advogada
disse desconhecer que seu cliente

v

integra uma facção criminosa.
,

"Eu não acreditava [que Marco1a
era membro da organizaçãol."

A advogada de Marcola, é
casada com o delegado José,
Augusto Rachado, afastado do
'setor de precatórios de uma

delegacia de São Paulo. O

delegado teria, segundo apurou
a CPI, "segurado" uma carta

precatória em nome do
advogado Sérgio Wesley da

Cunha, também acusado de

comprar gravação de

depoimentos sigilosos da
. �

cormssao.

Pergunta sobre abertura do mercado
agrícola europeu irrita Chirac

BRASÍLIA- O presidente da

França, Jacques Chirac,
mostrou-se irritado ontem ao'

ser indagado pela imprensa
brasileira, no Palácio da

Alvorada, sobre qual garantia
daria ao Brasil de apoio a uma

oferta de maior abertura do
,

mercado agrícola europeu no

caso de o governo brasileiro e

seus aliados dos G-20

apresentarem uma proposta de
, ,

maior abertura de seus

mercados industrial e de

serviços, na Rodada Doha, da
Organização Mundial do
Comércio (OMC).

Enquanto era questionado
por Ulna repórter, Chirac passou
a falar com o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva e tirou o

fone de tradução simultânea do
ouvido. Com a insistência da

,

reporter para que prestasse
-

� ,

atençao a pergunta e a

respondesse, por ser um tema

prioritário no Brasil, Chirac
respondeu de forma nervosa

que já havia tratado dessa

questão.
Em entrevista' após

assinatura de documentos com
o presidente Lula, no Alvorada,
Chirac afirmou que o problema
fundamental da Rodada Doha
é a ausência de uma proposta
aceitável dos Estados Unidos

,

sobre a redução dos subsídios
aos agropecuarístas. "O
problema essencial, vem dos
Estados Unidos, Vamos nos

unir para fazer uma pressão
amigável sobre os Estados

.

,

\
,

\
\

I,

Presidente Jacques Chirac não

garante abertura de mercado

"

,

"

',
"

'-.
, ,

;,
"

"

,

Unidos para que eles se tornem

mais razoáveis em relação a uma

reforma da Farm Bill (lei que
prevê os subsídios à agricultura
americana)", afirmou.

Chirac ressaltou também

,
..

. . - �

que, na sua opimao, os países
em desenvolvimento ainda não

deram nenhum passo em

relação à abertura dos mercados
-

indus trial e de serviços. "E
•

preciso um progresso nesses

temas antes de um novo passo
da Europa. A Europa já fez tudo

A f "
o que se propos a azer,

defendeu. Contudo, ao lado do

presidente Lula, Chirac não

deu nenhuma garantia de que
vai favorecer uma maior

abertura do mercado europeu se

o Brasil e seus aliamos fizerem
os movimentos que' hOje.J,""Bruxelas exige. �
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PESQUISA: 7 ANOS PARA DESENVOLVER OS EXAMES
•

.AGÊNCIA ESTADO

WASHINGTON, EUA- Vinte
'1' , �. .

·

e cinco anos apos os primeiros
•

'F-asos de Aids virem a público,
"cientistas confirmam que o

"�írus HIV que atinge os
"

humanos realmente veio dos
"chirnpanzés selvagens, naturais
de Camarões.Resolver o

mistério da ancestralidade do

)-IIV foi um trabalho sujo.
Cientistas mergulharam as

1: selvas para recolher as fezes de

." .macacos selvagens - 1.300
, ,

amostras ao todo. Antes disso,
foram necessários sete anos de

•

feira.

"J á estamos no vigésimo
quinto ano da pandernia'', disse
Hahn. "Não temos uma cura.

Não ternos uma vacina. Mas
sabemos de onde veio. Pelo
menos podemos tirar essa

ques tão da lis ta".Cien tis tas
sabem há tempos que os

primatas não-humanos carre

gam sua própria versão do vírus
da Aids, conhecido como SlY,
ou vírus da imunodeficiência
dos símios. Mas, com uma única

exceção o SIV só havia sido
encontrado em chimpanzés em
cativeiro, particularmente
numa subespécie que, na

natureza, habita principal-
,

mente a Africa Ocidental.
Não se sabía o quanto o

vírus seria freqüente nos

chimpanzés silvestres, ou qual

pesquisa só para desenvolver os
exames capazes de rastrear

geneticamente a versão primata
do vírus em chimpanzés vivos,
mas sem ferir os animais.

Até agora, "ninguém tinha sido

capaz de procurar. Ninguém
tinha as ferramentas", disse a

cientista Beatrice Hahn, da
Universidade do Alabama em

Birmingham. Ela liderou a

equipe internacional de pes

quisadores que informa o

sucesso da pesquisa na edição da
revista Science desta sexta-

· Violência em queda deve favorecer reeleição naColômb'ia
• •

COLÔMBIA - A campanha
eleitoral deste ano na Colômbia é

a que registrou o menor índice de

i xiol�llci�. política nos últimos ,11
anos, com diminuição radical de

seqüestros e assassinatos políticos
desde pelo.menos 1997. Os dados

·
constam do "Informe especial

to' I •

�:sobre violência política", da

� prestigiada Fundação Segurança e
, , ' .

� f: Democracia, com base em dados

"
. oficiais e de ONGs independentes.

•

, Segundo o relatório, a redução dos
seqüestros. entre o período
eleitoral de 1997 e 1998 e o atual
foi de 980/0. O número de
assassinatos caiu 750/0.

Grande parte dessamelhora se

deve à política de "segurança
democrática" implementada pelo

,

governo do presidente Alvaro

Uribe"que neste domingo tenta a
• •. c �..

. ."

reeleição. Essa política explica,
aliás, parte dos 700/0 de

popularidade de queUribe goza ao
fimdomandato -e os cerca de 57%

.

A ofensiva para retomar o

território controlado pela
guerrilha e desmontar sua

cúpula rendeu inúmeras críticas
aUribe, corno a de ter provocado
um êxodo maciço de refugiados
internos e abusos de direitos
humanos, além de acusações de
autoritarismo. Mas, graças a ela,
Uribe pôde comemorar, no ano

passado, o fato de o Estado ter

retomado o controle de 100%
dos municípios urbanos, com
presença policial em todos eles,
feito impensável em 40 anos de

,

conflito armado no

país.Prefeitos que antes haviam
sido expulsos pela guerrilha, por

,

de intenção de voto nas eleições.
Teve especial importância a

segunda fase do Plano Colômbia,
chamada de Plano Patriota, a

maior ofensiva militar da história
do país contra a guerrilha de

esquerda das Farc (Forças
Armadas Revolucionárias da

Colômbia) nas selvas do sul, com
17 mil homens.

Tropas chegam ao Timor Leste para conter violência
:: TIMOR LESTE - Forças
�. internacionais de paz chegaram
� ontem aoTimor Leste para conter
: a violência no país, enquanto \

confrontos entre militares

expulsos do Exército e o governo

;�. 'ameaçam levar o país a uma guerra
.

)' civil.Ao menos três pessoas -dois
, soldados e um capitão doExército-
morreram e dezenas ficaram
feridas em violentos confrontos na

capital ontem.
Informações iniciais da

,

imprensa local davam conta de 20
mortes. As vítimas foram atingidas
durante uma troca de tiros

·

próxima a um quartel da polícia
em Dili (capital) ..Confrontos

eclodiram ontem pelo terceiro dia
em várias regiões de Dili -

incluindo a área próxima do
escritório do presidente Xanana
Gusmão e a sede da ONU, onde
cerca de 1.500 pessoas' estão
refugiadas, de' acordo com

funcionários daONU. Comércios
e casas foram queimados, com

colunas de fumaça cobrindo ruas
desertas.Os distúrbiossâo os

mais sérios desde que o país se

tornou independente da

Indonésia, em 1999, em uma

onda de violência que só teve fun
com a chegada de uma missão

de paz internaciona.l.

a diversidade genética e

geográfica do SlY, o que tornava
difícil definir o ponto ern que
teria ocorrido o salto do macaco

para o homem.A equipe de
Hahn testou fezes de chimpanzé
para anticorpos do SIV,
descobrindo-os . numa

subespécie chamada Pan

troglodytes troglodytes, no sul
de Camarões. '

,

Chimpanzés tendem a

formar comunidades diferentes
em diferentes áreas geográficas.
Ao analisar geneticamente as

fezes, pesquisadores' foram
capazes de rastrear macacos

•

infectados. Os cientistas

descobriram comunidades com

até 350/0 de taxa de infecção, e

outras sem nenhum indivíduo
contaminado. Todos os macacos

infectados tinham um padrão

BAGDÁ, IRAQUE - Homens
armados feriram um general
iraquiano ontem no sudeste de

Bagdá e uma explosão deixou três

mortos no centro da capital. Em
meio à continuada violência no

país, o presidente arnericanô,
George W Bush, e o premier
britânico, Tony Blair, preparam
se para uma reunião sobre a

estratégia no Iraque depois da

formação do novo governo.
O general Khalil al-Abadí,

chefe de gabinete do Ministério
da Defesa, sofreu uma emboscada
enquanto se dirigia para o

,
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,

trabalho no distrito de

Zafraniyah. Al-Abadi e seu

,I motorista ficaram feridos no

ataque.A explosão na região
central da capital iraquiana
ocorreu em um edifício na praça

. Tahrir, matando três e deixando
11 feridos. A polícia suspeita que
o prédio servia como uma fábrica
de bombas.

Em Mossul, a cerca de 360

quilômetros de Bagdá, atiradores
mataram o membro do conselho
da cidade, Muthana Thanon

Jassim, e seumotorista, informou
o general Abdul-Hamid Khalaf.

•

• BREVES

NA FRANÇA
� Tragédia

•

lO:; � Um africano teria sido mordido por um
"

�

Chimpanzé ou cortou-se ao matar um, infectando-

,�e com o vírus símio. Essa pessoa teria passado o

�:vírus para outra, e assim por diante

•

GUERRA CIVil
O comandante dos ex-militares rebeldes, Alfredo Reinado, disse à
rede britânica de informações BBC que só uma intervenção
estrangeira pode evitar a guerra civil. O próprio chanceler timorense,
José Ramos Horta, reconheceu que a situação é "crítica e frágil".
O secretário-geral da ONU, Kofi Annan telefonou ontem para líderes

regionais para discutir a situação do país e afirmou que irá enviar um.
representante ao Timor Leste nesta semana.

. .

genético comum, que indica um
ancestral comum, disse Hahn .

Há três tipos de HIV-I, a

cepa do vírus da Aids

responsável pela maior parte da

epidemia mundial. Análise

genética permitiu que Hahn
identificasse comunidades de

chimpanzés perto do Rio

Sanaga em Camarões, cujos
vírus mais se assemelham ao

tipo mais comum do HIV-l. ''A -

semelhança genética é

marcante", diz a pesquisadora
O primeiro humano infectado,
até onde se sabe, foi urn homem
de Kinshasa, do Canga, que teve
uma amostra do sangue

guardada em 1959 para UIU

estudo médico, décadas antes

que os cientistas soubessem da
existência do HIY.

Presume-se que alguém, em
Camarões, foi mordido por um

chimpanzé ou cortou-se ao

matar um, infectando-se com

o vírus símio. Essa pessoa teria

passado ° vírus para outra, e

assim por diante.Em algum
momento dessa disseminação,
o vírus se tornou mais letal para
seres ,:�, manos do que para, '

chin([: anzés - mesmo os

macacos infectados raramente

sãC)Jincomodados pelo SlY.

I

Em dia de violêndia, Bush e Blair
discutem planos para o Iraque

.

",,,.,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,.,,,,,, ,,,,,, .. ,, ••••.• ,, ,,,, ,, " ""."."." .. ", " "." " •." ..• ".�." .. """",, " " "" "." " """ _" """" .. " ' H" _" .. ,." "".H_ " "_""" .. " .• "." .• """,,,,.,

1 a CORRIDA RÚSTICA FACULDAD'E JANGADA
"DESAFIE SEUS LIMITES"

•

Dia 28 de maio
•

1- FINALIDADE •

Esta corrida tem como finalidade, oportunizar as pessoas envolvidas, a

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

esportetraz para a saúde. �-------------------�

2 -ORGANIZAÇÃO '
.

Toda a organização da 10 Corrida Rústica Faculdade Jangada será de encargo
dos acadêmicos do Curso de Educação Física desta entidade, que vem pôr
meio deste evento angariar fundos para a CFEF Comissão de Formatura do
respectivo curso.

3- RECURSOS NECESSÁRIOS
Para realização desta Corrida, serão utilizados R$ 2.400,00 para custear a

premiação de sete categorias na quais se dividem em :quatro nomasculino e

três no feminino e premiações extras aos três primeiros colocados de cada
naipe no geral. Será necessário a aquisição de dois troféus aos primeiros
colocados no geral e vinte e quatro medalhas para premiação das demais

categorias,que procedem.do 10 ao 40 lugar.
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•

Cinco membros da mesma
.

família -incluindo três crianças-
morreram no incêndio ocorrido
na casa em que moravam na

'

madrugada de ontem, em uma

pequena cidade do Departa
mento de Doubs, cidade '

francesa que faz fronteira com a:

Suíça, informou a polícia. As :

vítimas foram um casal -ho
mem e mulher com cerca de 40
an- e três de seus.finos -duasl
gêmeas de dois anos e um

menino de quatro. Uma inves- .

tigação judicial foi aberta para !
apurar as causas do incê.ndio.

NO SENEGAL

� Explosão
Um caminhâo-tanque explodiu
no norte do Benin, matando 35
pessoas que furtavam gasolina
do veículo, informou a rádio
estatal.A Rádio Nacional de

•

Benn.atrrnou que o caminhão

capotou numa estrada em

Porga, perto da fronteira com

Burkina Faso, na noite de

quarta-feira, e moradores da .

região foram ao local apanhar
gasolina. Não se sabe
exatamente o que provocou a '

explosão, que matou pelo
menos 35 pessoas e feriu
mUITas outras.Benin é um dos
países mais pobres do mundo,
ocupando o 1610 lugar entre 177

nações numa classificação
sobre qualidade de vida da
ONU.

•

NO LIBANO
,

� Retirada
Apesar de o novo governo
libanês anti-Síria ter cancelado
oficialmente o feriado, parte do
Líbano celebrou ontem o sexto
aniversário da retirada
israelense do sul do país em

meio a uma profunda divisão
entre seus líderes sobre o futuro
das armas do Hezbollah
(Partido de Deus) .As escolas
do sul do Líbano fecharam.

Apesar disso as repartições e

escolas públicas de Beirute e

outras cidades libanesas
funcionaram normalmente.

Depois da retirada israelense, o
governo libanês declarou o dia
25 de maio feriado nacional.
Este ano, entretanto, o governo -

dominado por políticos anti
Síria - decidiu cancelar o feriado
sob a alegação de que é preciso
diminuir o número de feriados
oficiais.

•

NA AUSTRALIA

� Condicional
Um australiano de 1,54 m de
aítura, que foi condenado por
agredir sexualmente uma

criança, recebeu 10 anos de
condicional por ser muito

pequeno para sobreviver na

prisão. A juíza achou que o

crime merecia uma longa pena,
mas achou que Richard W.

Thompson, 50 anos, seria mUITO
frágil para a vida na cadeia.

I

I

I
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Par Daniele Santos
recepcaocorreiodopovo@netuno.com.br
*(enviar fotos até Quarta às 12h)

,

• '�, •-

-

,

. '

Este anjinho é
Herlon Nahuel
larocheski que
nasceu dia 3. Os
pais Ademir e

Marciana e a

irmã Thauani
Gabrielli estão
muito felizes e

sentem-se
orgulhosos com

a chegada do
novo integrante
na família

Aniversariou no último dia 08 a boneca Eloah.

da mamãe Salete

\ ., ..

"

n bellao,

'.'.X '.'><;

'*�""
'

.itJ
Es�a é a princesa Manuella d.a Ve!ga que completa seu 10
aninho no dia 29. E quem esta muno feliz com essa
benção são seus pais Maíra e Jean

•

•

;}

•

•

,

O fofinho Gabriel na foto junto com's .

completou 2 aninhos no último dia 8
ua cnoa Rose

I A gatinha Nicoly Stefani Baumann,
completou seu 10 aninho no dia 25. Os avós
Arno e Clementina e os páis corujas
Emerson e Márcia mandam os parabéns

Este é o gatinho, Kaue Ruan Gascho que

completou 4 anos no dia 22. A mãe,o Opa e a

Oma mandam os Parabéns
No último dia 19 a gatinha Amanda Gabriela da

Silva completou 3 anos.Felicidades dos pais
César e Sirlei

.�
.,

. '

•

Neste sábado Sara Larissa Kruger
comemora junto com seus pais Enio e IIete e
seus irmãos seu 10 ,aninho. Parabéns

Essa gatinha é a Letícia Camila Scwartz, que
completa 3 anos neste sábado. Felicidade do Opa
e das Omas

Completa hoje seu 10 aninho o sorridente Lucas Manoel
da Silva. Seus pais e seu mano mandam muitos beijos e
ab�ços

'

•

Neste sábado o garotão Lucas Nort completa
13 anos. Parabéns e muitas felicidades é o

que deseja todos familiares

•

I
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