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Sabiá recebe proposta e
•

pode acertar com Avaí

,

Tamanini diz que candidatura
I

.

,

.

foi deixada para última hora

,

,

,

5 I ALERTA: CAMPANHA DEVE MOTIVAR ACERTO DE CONTAS

•

• •

..•. .,".:, '

,

As perdas nas culturas de banana e arroz, que beiram 60%, estão afetando o comércio da região. A inadimplência aumentou 42% em Corupá e 18% em Massaranduba .

•

6 I VENDA LIBERADA
,

'Drogarias já
oferecem

. I
�. ,fracionado s
I'
Decreto que entrou em vigor
no último dia 10 amplia a

venda de med icamen tos
fracionados para as drogarias.
Antes, somente os

estabelecimentos com licença
.

qe farmácia podiam .exercer

Jssa prática.
OJl'ra mêalâa do decreto, que
deve impulsionar os

fracionados é um projeto de lei
submetido ao Congresso
Nacional, que se aprovado
de termin ar

á

à indústria
farmacêutica que produza
todos medicamentos de forma

•

�{racionada. Em Jaraguá do Sul,
.
a venda ainda é tímida, mas a

tendência é de crescimento.

48 I NA POLÔNIA

Milhares
I

prestigiam
visita do Papa

•

,

8 I CORREIO NA COPA: CLIMA DE EUFORIA NA SUlCA
A histeria pela
seleção brasileira
em Weggis, na
Suíça,

••

�' porcionou11enas ontem que
.expuserarn falhas
graves no

esquema de

segurança da
equipe, que foi
cuidadosamente
planejado desde o

desembarque no

aeroporto de
Zurique.Pelo

•

• .- •

menos Cinco
.

,

.J .
torcedores
invadiram o

,

•

gramado do
'.

•

Thermoplan Arena,
, ,

,

local de treinos do
I Brasil. Apesar da

•

confusão, o clima
entre os jogadores,

é de alto-astral e

confiança.
Companheiros "no

Real Madrid,
Robinho e Ronaldo
estão entre os

mais brincalhões.,

j

3B' I CRISE PCC

Secretário de
Penitenciárias

pede demissão

Nagashi Furukawa entregou o

cargo ontem, durante

audiência realizada com o

governador Cláudio Lembo

(PFL).A saída de Furukawa
ocorre dias depois da série de

ataques e rebeliões promovida
pelo PCC (Primeiró Comando
da Capital) no Estado.

Divergências na condução do
caso e na política da segurança
pública teriam motivado o

pedido de demissão.Em seu

lugar assumirá Luiz Carlos

Catirse, que é pedagogo e

funcionário de carreira da
,

secretana.

3 I 'SERVIDORES

Câmara vota

mudanças
noIssem

I

o Glli\JlP, HOJE:

,

Dia de sol e
nebulosidade variada
sem previsão de chuva

\
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• EDITORIAL

Uma coisa é preciso
reconhecer. A turma que
defende a tese da candidatura

presidencial própria do PMDB

já tentou tudo. O problema é que
tudo não quer dizer nada com

esse pessoal. Na quinta-feira o

senador Pedro Simon registrou
I

110 partido sua candidatura ao

Planalto. Anthony Garotinho

fígura na chapa como seu vice.
I

O senador Pedro Simon chegou
� lamentar a morte do ex-
,
,

presidente Tancredo Neves, que

-

•

convenção do partido, marcada
inicialmente para o próximo dia

11, remarcando para o dia 29, no
limite do prazo da legislação
eleitoral para homologação de
candidaturas. O resultado é uma

vitória para o grupo dos
chamados governistas do

partido, que lutam contra a

bandeira da candidatura própria
do PMDB para as eleições de

junho. A reunião da Executiva
foi marcada pormuita discussão
entre governistas e defensores da

,� "Não era hora de morrer o Tancredo.
Ele morreu � deixou o Sarney e o PMDB
,

paga até hoje os seus pecados",

abriu caminho para que o vice

[osé Sarney -que saiu do PDS e

entrou no PMDB- assumisse o

. cornando do país. Não era hora
de morrer o Tancredo. "Ele

'morreu, deixou o Sarney e o

:PMD·B paga até hoje os seus

pecados por isso", alfinetou. Pois
ibem, mal Simon pôs o pé na

estrada e já começaram a

derramar óleo na pista. Reunida
'ern Brasília a executiva nacional
I

•

.decidiu pelo adiamento da
.

I
,
,

:. FRASE

candidatura própria. Políticos
ligados a Garotinho teriam

ameaçado fazer boicotes nos

Estados aos candidatos a

governador ligados ao grupo,

governista. Também a ��çaram
J.

\
entrar na usnça con íJ. esses

candidatos. Até o fi tal de

junho, as lideranças region lis do
PMDB já terão costurado os

Estados as alianças que B.m
entenderem. E,com certe fl,
darão uma banana para o proje<o

,

"

• CORREIO DO LEITOR

O CORREIO DO POVO.

I
'

I

nacional de Simon e Garotinho.
Os partidários da candidatura

, .

propria acenam com a

possibilidade de transferir a

batalha, uma vezmais, para seara
judicial. Em resposta ao

adiamento da convenção
nacional do partido para o dia 29
de junho, o grupo defensor da
candidatura própria do PMDB ao

Palácio do Planalto promete
ingressar com uma série de ações
na Justiça. O presidenciável
Pedro Simon acusou Renan
Calheiros de "pular de galho em

galho". Esteve no PC do B,
depois apoiou o ex-presidente
Fernando Collor, foi ministro de
Fernando Henrique Cardoso e

. agora é o homem de maior

confiança do presidente Lula.
Simon observou que o PMDB
tem que lançar um nome na

disputa para que o país não fique
com a opção de escolher entre
"o sim e o sim senhor". O

objetivo é manter. a data da

convenção em 11 de junho. Em
pesquisa do Instituto Datafolha,
Simon obteve 20/0 das intenções
de voto. Convenhamos, não é

um percentual que convide à

adesão.

"Papai já enterrou todos os médicos dele"
; ,
• Nana Caymmi, cantora, sobre Dorival Caymmi, que acaba d� completar 92 anos

•

o governador
licenciado
tuiz Henrique

escreve aos

sábados
Universidade: desafios
no mundo novo

Donde vem o norne
, .

: universidade? Esta pergunta me
,

.

: intrigou por anos.
� Teria a ver cOin a astronornia e
,

seus estudos? Teria a ver com a
I

algaravia de línguas, que revelava
,
a multiplicidade da origem dos

estudantes, fosse ern Bolonha, a

primeira de todas, all Paris, Oxford
e Montpellier, suas con

temporâneas, surgidas, todas, entre
o final do século XI e o início do
século XII?

-

Na verdade, o termo deriva de
lima nova concepção acadêmica

que, ern lugar de circunscrever-se

apenas ao ensino religioso, surgiu,
no final da Idade Média, para
formar profissionais em ,novas e

outras áreas, corno Direito e

Medicina.
Assim, a origem semântica do

termo universidade vern da
extensão de sua abrangência, do
ensino meramente teológico para
as mais diversas áreas do co

nhecímento.
Curioso é notar que não foi na

Universidade que Giotto aprendeu
a arte da perspectiva, assim como

Guttenberg, que também não
, cursou qualquer curso superior para
inventar a imprensa tipográfica, ou
Colombo, que igualmente não

frequentou os bancos acadêmicos
antes de alisar o inverso caminho

-

marítimo para as Indias, oú, ainda,
Galíleu, que inventou o telescópio

e desenvolveu a teoria da
mobilidade circular terrestre sem

beneficiar-se dos conhecimentos
obtidos em alguma escola de nível'

•

superior.
Isso mostra que, em sua gênese,

a Universidade era limitada aos

interesses da Igreja, e, por isso,
dogmática, conservadora,
reacionária, arrogante, dona do

monopólio do saber. E, assim,
fechada para o debate das teses

filosóficas, para a efervescência
,/

cultural e para o avanço 'das ciências.
As universidades surgiram,

inicialmente, ex consuetudine, ou
. . .. . . � .

seja, por uucianva comurutana, com

base em escolas pré-existentes,
fossem municipais, episcopais ou

monásticas. Ern seguida, vieram as

universidades ex privilegio, ou seja,
por ato governamental. Mais tarde,
muitas delas foram divididas, dando
margem à figura da Universidade

•

ex-secessione.
.

As Universidades, ' que
constituem o sistema Acafe tiveram,
de um modo geral, origem
semelhante às primeiras
universidades européias, ou seja,
corno concertação da sociedade. Já
a Udesc, sucessora da Faculdade
de Educação, decorreu de lei
sancionada: no Governo Celso
Ramos, no bojo da reforma
admínistrativa pela qual aquele
governo criou o Piameg.

As dezesseis universidades

comunitárias, com cerca de oito mil

professores e cento e quarenta mil

alunos, constituemmodelo único no
País. Originárias das vontades locais
e regionais, hoje estão presentes em

todo o território catarinense, de Leste
a Oeste, de Norte a Sul.

•

Partícipes e atuantes em quase
todos os Conselhos de
Desenvolvimento Regional, as

universidades comunitárias têm tido

importância fundamental na

definição das políticas públicas,
participando, ativamente,' da
escolha das prioridades, da gestão
do orçamento descentralizado, da
aprovação das obras e ações a serem
realizadas em cada município.

'

Mas a mais importante
contribuição da Univalli, e demais
universidades comunitárias, foi
oferecida na concepção do "Master

. Plan" desta' e das demais

microrregiões do Estado.

Hoje, graças a essa grande
capilarização do ensino superior por
toda Santa Catarina, os Conselhos
de Desenvolvimento Regional
foram capazes de dar ao Governo
do Estado diretrizes seguras ao nosso
desenvolvimento sustentável, tanto
de médio, como de longo prazo.

'

.
Essa participação nos Conselhos

de Desenvolvimento, por si só, já
insere a Univalli no conceito mais

moderno de universidade aberta,
em permanente interação com as

comunidades.

Se a eleição fosse hoje ...
As pesquisas dos institutos Sensus e DataFolha

foram divulgadas e não constituíram nenhuma
\

novidade. Como se imaginava, retrataram o óbvio
ululante: Lula está em bommomento. Como se diz,
"se a eleição fosse hoje", venceria no primeiro turno.
A candidatura de seu adversáriomais consistente,
GeraldoAlckmin, também como se imaginava, foi

. afetada pelo "Apagão da Segurança" e pelo bom
momento de Lula.

. Nesse sentido, é bom que se diga que o desgaste
em relação ao PCC ainda nem' foi tanto. A sua

exploração política tem sido tímida. Piada emvelório
se conta "baixinho". Mas, tão logo os corpos esfriem,
a chapa esquentará: não há político nomundo capaz
de abrir mão de um trunfo desses. Justa ou

injustamente, Geraldo passará os meses de

campanha se justificando. Se o camarada Lembo I

colaborar, pode ser que o faça com competência,
até. Mas, convenhamos, quem disse que acabara
com o PCC, agora, terá que engolir o Marcola na
TV dos adversários.

Vamos aos números: a rejeição de Lula
-

permanece em 1/3 dos votos. E a classe média urbana

que quer ver o presidente pelas costas. Por outro

lado, consolidou-se no patamar dos 40% de intenção
de votos. São os petistas antigos que voltaram -

"partido demierda, pera ésmipartido,mierda", como
se dizia no Chile - mais o povão do "Bolsa Família"
e alguma coisa do "Bolsa Miami".

Na mesma pesquisa (Sensus), a rejeição de
Alckmin encontra-se na fronteira dos 40%; Lula se

manteve nos 35%. Em que pese esse dado, o desafio
de Alckmin é baixar sua rejeição e levar a eleição
para o segundo turno. Para isso, além dos seus votos,
terá que torcer paraHeloisaHelena, Enéas Carneiro

,

e candidatos como Roberto Freire, Cristóvão
Buarque e José Maria Eymael. Quem lembrou do

PMDB, por favor, esqueça.
Heloisa Helena pode fazer boa figura e talvez

terminar a eleição em tomo dos 10% de votos. De
todo modo, dada a pressão de movimentos sociais
(MST, por exemplo) e corporações, é difící] imaginar
seu eleitorado comAlckmin, no segundo turno ou
mesmo obedecendo integralmente a propostas do

•

voto nulo .

Como já dissemos, omomento bom é de Lula; o
mau tempo chove em Alckmin. Eleição é assim.

Marujo bom não enjoa; segura a onda, esperaomau
tempo passar e, como aconselhaPaulinho daViola,
"toca o barco devagar".

M --I
... asnaoe.

Precipitação afirmar que a eleição acabou. A

eleição não é hoje e nern na semana que vem. Os
dois candidatos têm forças e, mais decisivamente,
fraquezas que podem transformar tudo. Além disso,
os últimosmeses já nos ensinaram que vivemos sob o

signo de "SuaEx.ª,OFatoNovo". Ele ronda apolítica

.
'

e sempre pode bater à porta.
Para Lula, maior risco é o salto alto do PT Na

bonança, o partido tem, invariavelmente, cedido à,
-

tentação da soberba. E espantoso constatar, mas, na'

alta, muitos petistas adquirem um ar assim-assim,
tipo Marta Suplicy. Os parlamentares passam a

espezinhar adversários; os radicais desandam a

declinar teoremas e, mesmo no governo, poucos
sabem fazer um "ó" com o copo. Nunca faltará quem •

destoe da política econômica, por exemplo. Além do

passivo ético, é claro. ,

'

Artilharia contra Lula existe e ainda não fait:
testada num ambiente de campanha, quando a .

J

população estará, de fato, voltada para a questão da: '

renovação ou continuidade do mandato ,

presidencial. Lula tem telhado de vidro e uma plêiade
de candidatos a atirador de pedras. Sua maior

-

fraqueza é-não poder controlar o passado. E nisso

que os tucanos, desesperadamente, apostarão.
Além disso, ninguém sabe exatamente carnal

andará a economia daqui por diante. Os abalos dos
últimos dias são ocasionais ou vieram para ficar?
Talvez não dê tempo para que eventual deterioração
do ambiente econômico afete a dinâmica eleitoral,
ainda assim os sinais controversos emitidos pelo
governo na composição da equipe e na política fiscal
podem despertar a fera do mercado. Está bom para

Lula, mas não está fácíl não,
Já comGeraldo Alckmin o principal perigo tem

sinal contrário: não controlar o presente de forma a

se preparar para o futuro. Desgraça chamadesgraça,
w·/

as coisas para os tucanos não estãomuito boas e o pior ' .

é que estão entrando numa dinâmica perversa que
precisanecessariamente ser superada antes cedo do
que tarde: a campanha não vai bem, os aliados
criticam ferozmente a campanha e, assim, a

campanha não vaibem tambémpor conta do tiroteio
,

dos aliados. Emenos culpa do candidato do que das

lógicas da disputa e da fortuna, como diria o "Nicola"
(Maquiavel) .

As desavenças entre Rodrigo Maia e Tasso

Jereissati, por exemplo, são de Ulna estupidez atroz e
só colocam ern evidência a desconfiança em relação
à viabilidade do candidato. Pouco contribuem para,
realmente mudar rumos de campanha. O tiroteio

desorganiza o time, tira estrategistas do foco e baixa
-

omoralgeral da tropa. E possívelque, nestemomento,
isso se dê, na verdade, menos por desespero e rnais

por uma lógica de disputas de espaços na campanha,
Quem detém a agenda do candidato favorece
candidaturas regionais, por exemplo.

Normalmente é assim, mas dividir o poder antes
de alcançá-lo é querer fritar a galinha viva para

.
estrelar o ovo que está dentro dela.Não vai dar certo.

Carlos Alberto Furtado de Melo, Cientista Político,
.,

doutor pela PUC-Sp, Professor de Sociologia e Política
,

Dízimo rende
oPrimeiroComandodaCapital (PCC) arrecada

atualmente perto deR$ 1 milhão pormês, conta com
cerca de 100mil simpatizantes dentro das prisões e

domina 90% do sistema prisional do Estado. Nas ruas
deSão Paulo, não existe hoje um grande crime que
aCOITa sem que seus autores tenham de pagar um

porcentual da receita da ação - o chamado dízimo - à

cúpula da facção. A organização tem ligação com a

maioria das bocas de drogas da região central, zonas
leste, sul, norte, oeste da capital e Baixada Santista.

Fundado em 1993, o PCC conseguiu sair das
, .

cadeias e vem arregimentando enl suas fileiras
-

cada vez mais traficantes e ladrões em liberdade .

,

Com à ampliação de ligações do lado de fora das

prisões, a facção nunca arrecadou tanto, a ponto
de ter se tornado uma espécie de "banco do

.

crime". Além 'de garantir proteção aos

simpatizantes, na fase atual, financia a ação de

quadrilhas - dinheiro com retorno garantido. .

'.

Com capacidade para oferecer suporte financeiro • r
aos bandidos num meio onde ter capital de giro é ,
estratégico, o PCC não se impõe entre os

criminosos paulistas apenas pela ameaça da
,

-violência, dá suporte às famílias carentes que não

têm 011de procurar auxílio. Onde não está o

Estado, está o crime organizado!

Bruno Paes Manso, jornalista
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SAÚDE: PROJETO ALTERA PROCEDIMENTOS

•

Vereadores devem votarmudança já na próxima semana

CELSO MACHADO

.. Atestados e laudos
vão depender de
homologação para
ter validade

JARAGUÁ DO SUL- A
Câmara de Vereadores deverá
votar na semana que vem

\

,

projetos de interesse direto dos
servidores públicos. Um deles

regulamenta as concessões de
benefícios e prestação de

serviços pelo Issem (Instituto de

Seguridade dos Servidores

Municipais) que dependam de

inspeção médicas. Segundo
justificativa apresentada pelo
prefeito Moacir Bertoldi (PL),
deverão submeter-se à perícia

iluminação', garante Piazera
JARAGUÁ DO SUL- Projeto

enviado à Câmara de Vereadores
pelo prefeito Moacir Bertoldi

(PL) e aprovado na sessão de

quinta-feira, abre crédito especial
de R$ 50 mil em favor de

pequenas e médias empresas, Os
recursos, conforme o projeto,
serão retirados do orçamento
destinado às despesas com

iluminação pública. Quando lida
em plenário, a proposta causou

preocupação de alguns
� vereadores. Mas o vereador
Afonso Piazera Neto (sem
partido) garantiu que o

remanejamento não prejudicará
os investimentos com

manutenção e ampliação da rede.
O tucano Eugênio Moretti
Garcia reclamou dizendo que
muitos pedidos dos vereadores
não estão sendo atendidos pela
prefeitura que, agora, propõe
retirar recursos do setor e

destiná-los a outros

investimentos. " Gostaria de
saber se é porque sou vereador de

oposição", Piazera reagiu de

pronto. Disse que 9,2 mil

lâmpadas de 170 wats, conforme
anunciado pela prefeitura já
foram trocadas e que isso reduziu
os custos caiu manutenção. O
líder do governo, Ronaldo

--�\.

Raulino (PL) solicitou ao

vereador tucano que fornecesse
uma cópia de solicitações feitas
neste sentido e não atendidas.
O presidente da Câmara,
Carione Pavanello (PFL), disse
que foram trocadas as luminárias
na área central do município e

aquelas ruas que não tinham o

benefício continuam sem ele".

Segundo Piazera, por causa da
\ durabilidade das novas

lâmpadas- cerca de três mil
horas- a cada mês está havendo

superávit 11a arrecadação do

serviço cobrado nas contas de

energia elétrica e que, por isso,
não faltará, também, dotação
orçamentária para ampliação da
rede. Cobrado quanto a demora
na reposição de lâmpadas
queimadas, garantiu que são

respostas em no máximo 72
horas por empresa terceirizada
que presta serviços como

contratada do município. O
vereador [aimeNegherbon (PT)
interferiu para "parabenizar" o

prefeito Bertoldi. "Antes, a

iluminação da cidade era do tipo
vaga-lume", criticou. Aomesmo
tempo, sugeriu que lâmpadas
substituídas e ainda em uso

sejam relocadas para localidades
interioranas.

•

médica todos os servidores com
afastamentos superiores a

quinze dias, através de laudos ou
ates tados médicos, os

licenciados por motivo, d'e

doença, aposentadoria por

invalidez, o segurado
aposentado por invalidez

perrnanente, para avaliação
anual, assim como o dependente
na condição de inválido para a

inscrição como beneficiário ou

a avaliação médica anual. Para

isso, outro projeto com origem
no ,Executivo propõe a

contratação temporária de
,

quatro médicos, três deles

peritos e um auditor, todos com
carga horária de 20 horas
semanais. Posteriormente, estes
cargos serão preenchidos
através de concurso público
conforme reza um terceiro

projeto de lei também
encaminhado .ao Legislativo.
Aos médicos peritos caberá

homologar ou não atestados e

laudos de médicos particulares.
Não havendo a necessária

homologação, o servidor

público reassumirá sua função,
sendo consideradas como faltas
injustificadas os dias em que

alegou estar doente. Segundo o

projeto, os exames médico

periciais passam a ser realizados
no próprio Issem. Provados de .

•

impossibilídade de locomoção,'
a perícia poderá ser realizada na '

casa do - segurado ou

beneficiário, ou em hospital
onde estiver internado.
Quando as vagas a se rem

preenchidas em caráter
, .

temporar ro se tornarem

efetivas por força de concurso

público, todo e qualquer
procedimento será tomado
pelos médicos do Issem. Outro
dos projetos enviados nesta

semana à Câmara de Vereadores

pelo prefeito Bertoldi pede
autorização do Legislativo para
financiamento 'de R$ 4
milhões junto ao Badesc

(Agência de Fomento de
Santa Catarina) destinado às

obras da arena multiuso, que
tem inauguração prevista para
dia 25 de julho, data do
aniversário da cidade.
Abertura de crédito especial
no valor de R$192 mil para
pagamento de despesas do
Fundo

-

Municipal de
Assistência Social <:! Fundo

Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente. A
Scar (So-ciedade Cultura
Artística) também serão

beneficiada com recursos da "

ordem de R$ 6,5 mil. Outros
R$ 5,9 mil irão para a Ação
Social. [

,

Vereadores buscam solução
para reduzir fila das cirurgias

}ARAGUÁ 00 SUL- Levanta
mento recente estimou que pelo
menos cincomil pessoas estavam
na fila à espera de atendimento
médico há um ano ou mais para

cirurgias eletivas, aquelas
consideradas corno sem urgência,
de catarata,. exames de

�. / .

ressonancia magnenca e outros

procedimentos. Isso levou os

vereadores Dieter Janssen (PP) e
Rudolfo Gesser (PP) a Ulua

reunião com a diretoria do

Hospital e Maternidade

J araguá, para identificar as

deficiências do SUS ( Sistema
,

Unico de Saúde), que possam ser

minimizadas com a participação
da Câmara de Vereadores em

parceria com a secretaria

municipal de Saúde. Segundo
Dieter Janssen, que preside a

Comissão de Saúde da Câmara, o
"Sistema não remunera o hospital
na proporção dos serviços
prestados e isso tem provocado
problemas de ordem financeira
diante da crescente demanda de

pacientes em busca deste tipo de
atendimento. Sugere, inclusive,
que a própria Câmara reserve

parte de seu orçamento anual

para ajudar a cobrir as despesas
decorrentes de alguns pro
cedimentos médicos através do

,

Hilário Dalman (E), diretor do hospital,
DieterJanssen e Rudolfo Gesser

SUS. "Como está não é possível
continuar", reclamou o

vereador.Com a direção do

hospital, os dois vereadores
também se propuseram a avaliar
a aplicação dos recursos orçamen
tários e dos programas previstos

, no PPA ( Plano Plurianual) do
. , . .

murucipio, com remanejamentos
que possam resultar em receitas.

para esta finalidade. Gesser e

Janssen também irão sugerir ao

Executivo a atualização da lista de
espera dos procedimentos do SUS,
especialmente de exames. O
vereador Dieter é presidente da
comissão de Saúde da Câma
ra. Participaram da reunião o

diretor do hospital Hilário
Dalmann, o auxiliar administra
tivo, Alciorre Fernandes, e

o dentista Sérgio Pacheco.

,

• MOSAICO poi itic a@iornalcorreiodopovo.com.br

Pequenos em risco
Quatro partidos com representação na Câmara dos Deputados
encaminharam ofício ao Supremo Tribunal Federal para solicitar
o direito de participarem como terceiros interessados na Ação
Direta de Inconstitucionalidade que pretende derrubar a chamada
cláusula de barreira. PV, PSOL, PPS e PSB reforçaram a ação
movida originalmente pelo Partido Social Cristão. Pretendem
acabar com a exigência do mínimo de 50/0 de votos na eleição de
outubro para que os partidos políticos continuem existindo :.

plenamente. A Lei dos Partidos Políticos determina ainda que os

votos sejam distribuídos em, pelo menos, nove estados e .

alcancem 2% do total em cada um deles.

•

De fora
A contar de ontem e até o dia 21
de junho, o PT agendou 16
reuniões plenárias pelo Estado

para ouvir sugestões que possam
ser incluídas no plano de governo
do candidato a governador José
Fritsch. Jaraguá do Sul, onde
Fritsch foi o mais votado em 2002
na disputa direta com Luiz ..

Henrique (PMDB) e Esperidião
Amin (PP), não está neste roteiro.

Andando
A CEI da Câmara de Vereadores
que analisa denúncia de suposto
fa\�" ecimento à empresa
C;f' arinho no pagamento de dívida
com o ISS, em dezembro do ano

I assado, concluiu na quinta-feira a

� primeira fase das investigações.•

1/ Três servidores e dois secretários
municipais já foram ouvidos. Na
semana que vem será a vez de
representantes da empresa.

r
I-----------------------�

Quem? 1
Além do prefeito Moacir Bertoldi

(PL), com o direito de pleitear a

reeleição, (mas, convenhamos,
que sem apoio de grande parte da

população), que nomes já se

poderia ter, hoje, como candidatos
a prefeito em 2008? Nos últimos
anos, não houve nenhuma
novidade nas chapas majoritárias,
incluindo o atual prefeito, que foi
vice do tucano Irineu Pasold. São
sempre os mesmos.

Quem? 2
As eleições de outubro poderão
nortear, atém, o pleito municipal
daqui há dois anos e meio, mas
tudo vai depender do desempenho
de novatos nas urnas estaduais.
Pelos menos quatro devem
concorrer com chances de ganhar
vaga na Assembléia Legislativa.
Quem chegar já será um

candidato em potencial.

Não sabiam
A roupa suja entre tucanos e

liberais chega a Santa Catarina.
Pefelistas reclamaram que só
souberam da visita do pré
candidato Geraldo Alckmin ao

Estado, hoje, através da mídia. O
aviso formal chegou na última
hora. E isto porque cobraram o

roteiro com senador Pavan. O ex

deputado Vicente Caropreso tem
razão. A cúpula ignora a base.

Pois é
O resultado. das. pesquisas
CNT/Sensus e Datafolha,
que apontaram o

presidente Lula nadando
de braçada, motivou mais
uma arranca-rabo entre
tucanos e liberais. Para pôr

.

fim ao bate-boca, o
.

senador Jorge Bornhausen
sugeriu parar com futrica e

começar a trabalhar. Tem
razão. Porém, com tantas

•

futricas sobre a tal tríplice
aliança em SC, como

.

fazer?

Assando
Mais uma mal cheirosa
pizza esta prestes a ser

colocada no fornão da
Câmara dos Deputados.
Primeiro foi o esdrúxulo
critério de seleção
empregado para
investigação dos

deputados sanguessugas.
Agora, a Justiça aliviou a

cana de 43 suspeitos de

superfaturar as

ambulâncias, estes livres,
leves e soltos para se

defenderem em liberdade,

Vade retro
.

O presidente da Câmara
dos Deputados, Aldo
Rebelo, do PCdoB, já
mandou avisar: não quer
saber do traficante Marcola
depondo na CPI do Tráfico
de Armas, Quem sabe,
então, no atual Conselho ;

.

de Ética, que está livrando
a cara de deputados
corruptos e com muito
tráfico de influência em

ministérios e estatais?

Na bronca
Senado aprovou
dispositivo que dá às
empresas em débito com o

fisco prazo de 120 dias .

para aderirem ao
.

Programa de Recuperação
Fiscal. Senadora Ideli
Salvatli (PT) votou contra.
Para ela, o Refis é um hino
à inadimplência e

um estímulo para os maus'
pagadores. Seriam,
também, maus pagadores
os agricultores enterrados
em dívidas e falidos?

I

,

--------,

, y,qflê merece MAIS comodidade
• ¥� !io-X inicial aottrata�entoortodô�tico, todosos,

" �ntos são .I'eallzados aquI mesmo na

....... bMais, em s as instalações, que além de
-'rri dernas são bem I alizadas, no centro da cidade.

rto
•

diS
CLINICA DE ORTODONTIA
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Rebate 1
"Ou ãeve estar com amnésia, ou com dorde cotovelo", afirmou o

presidente do PMOB de Guaramirim, Rodolfo Jahn Neto,
contestando as declarações do prefeito Mário Sérgio Peixer (PFL)
que, em encontro do PFL realizado terça-feira, disse que depois
de quatro anos foi assinado o primeiro convênio com o governo

'J do Estado. Em nota oficial, o peemedebista rebate: "O governo do
I J Estado disponibilizou em 2004 e em 2005, R$ 100 mil ao Hospital

Municipal Santo Antônio, cuja repasse foi depositado na conta do

hospital no Banco do Brasil, porém duas vezes devolvido por falta
de apresentação de projeto para liberação dos recursos" .
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Rebate 2 Liberação
Vice-prefeito de Schroeder,
Luis Aparício Ribas (PMDB)
informa: o governo do Estado

depositou na conta do

município R$ 60 mil referente
à primeira parcela do
convênio para as obras da

construção de uma ponte no

Bairro Itoupava-Açú. Segundo
ele, também devem ser

liberado nos próximos dias os

recursos para a retomada das
obras de um ginásio de

esportes no Bairro Schroeder.
Serão quatro parcelas, de R$
37,5 mil cada, totalizan ,R$
150mil.' 'I

Na nota endereçada ao jornal, Jahn
Neto também afirma: "Por duas
vezes também o Estado aprovou

r verba para a construção do quartel
�

, da Polícia Militar, dinheiro que
também não foi utilizado porque o

município não disponibilizou
terreno para a construção do
mesmo ... E esqueceu-se o prefeito
que o govemo do Estado, através
do Badesc, liberou R$ 1,5 milhão

para aquisição de equipamentos e

máquinas, projeto que ele mesmo

enviou à Câmara, onde foi

aprovado em abril passado. Sem
contamos a obra em andamento da
SC-413. Solicitamos ao prefeito que
se espelhe nos outros prefeitos da

região e participe das reuniões do
Conselho de Desenvolvimento
Regional". Ponto final. Deputado Dionei Walter da

Silva (PT) recebeu um

telefonema do secretário de
Estado de Segurança Pública,
Dejair Vicente Pinto,
informando que atendeu o

pedido do parlamentar em
relação aos problemas de
licenciamento no Detran. O

•

secretário enviou circular à
Polícia Militar, orientando que
os veículos em situação
irregular, devido aos atrasos
ocorridos no Detran com a

implantação do novo sistema

operacional, não devem ser

multados nem apreendidos, já
que as pendências não são

responsabilidade dos
"

usuários.

I
'
.

i
I
I

I
I
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Tolerância 1
•

, .

Voto aberto
Deputado estadual Afrânio Boppré
(PSOL) colhe hoje assinaturas em

Criciúma para pressionar os
deputados a aprovarem a Proposta
de Emenda Constitucional (PEC),
que acaba com o voto secreto nas

decisões parlamentares na

Câmara dos Deputados e no

Senado Federal. O movimento está
sendo o'rganizado nacionalmente

pela Frente Parlamentar pelo Fim
do Voto Secreto, coordenada pelo
P-SOL e tem caráter

suprapartidário. A atividade
acontecerá na Praça Nereu
Ramos, a partir das 9h.

I
f

,

Itinerante 1
A Câmara de vereacoresoe

Guaramirim realiza, na próxima
segunda-feira, a partir das 19h, no
salão da Capela Santos Anjos, no
Bairro Avaí, a terceira sessão
itinerante deste ano. São
convidados os moradores dos
bairros Avaí, Amizade, Escolinha e

Vila Eccel, dentro da proposta de
apresentar sugestões e

reivindicações aos vereadores.
Outras duas sessões foram'
realizadas nos bairros Imigrantes e

Vila Amizade.

Tolerância 2
Mais ,de 300 processos de

,

licenciamento de veículos de

Jaraguá do Sul, encaminhados
antes que o novo sistema
entrasse em operação, no dia
17 de abril, ainda estão

parados no Detran. Segundo a

diretora Cláudia Bernardi da
Silva, o novo sistema exige o

recadastramento de todos os

processos recebidos e a

comprovação de pagamento
das taxas, o que acarretou o

atraso. Ela também alega que
o Ciasc (Centro de
Informática e Automação do
Estado de Santa Catarina)
teve problemas operacionais
e pediu 30 dias para
normalizar o funcionamento
da rede.

Itinerante 2

•

,

O calendário das próximas
Câmaras Itinerantes deste ano

também já foi definido e seguirá o

seguinte crÔnograma: dia 26 de

junho, Bairro Corticeira; 21 de

agosto, Bairro Rio Branco,
estendido às localidades da

Figueirinha, Tibagi, Putanga, Barro
Branco, Jacu Açu, Vila Carolina,
Vila Richter, Ponta Comprida; 25 de
setembro, na Ilha da Figueira, com
participação dos moradores da Vila
Freitas, Vila Brümuller e Beira Rio;

, ,

dia 30 de outubro, no Bairro

Guartliranga, aberto às
comunidades da Estrada Bananal,
Poço Grande e Ribeirâo do Salto;
27 de novembro, no Bairro Caixa
D'água, estendido às localidades
de Brüderthal e Serenata.

Presidenciável
o candidato tucano à
Presidência, da República,
Geraldo Alckmin, passa hoje
por Blumenau, onde participa
de encontro promovido pelos
diretórios municipais' do
PSDB e PFL. Bate-papo
regado a churrasco, com
presença dos senadores
Jorge Bornhausen e Leonel
Pavan, e do pré-candidato a

governador, Raimundo
Colombo.

,

- .

,
,

•
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O CORREIO DO POVO
�

•

ALIANÇAS:\ CENÁRIO ESTADUAL MUDA COM ANÚNCIO DA CANDIDATURA DE PEDRO SIMON
,

,

J

•

CAROLINA TOMASELLI

� No evento será

divulgado roteiro de
visitas de LHS, que
inclui Jaraguá do Sul

}ARAGUÁ DO SUL -

Prefeitos, vices, vereadores e

presidentes municipais do
PMDB no Vale do Itapocu
participam hoje de encontro

estadual do partido no Hotel

Cambirela, na capital
catarinense. Na programação,
'palestras sobre marketing,
legislação eleitoral, e outros

temas relacionados às eleições.
Também será divulgado um

calendário com o roteiro de
. . . " .

visitas aos munlClplOS
catarinenses do candidato à

reeleição, governador
licenciado Luiz Henrique da
Silveira, Em Jaraguá do Sul, a

visita está pré-agendada para o

próximo dia 1,0, em local e

horário a serem confirmados.
•

O encontro também servirá
de termômetro à cúpula do

partido com relação à postura,

GUARAMIRIM - Na sessão

dos vereadores mirins realizada
ontem pela manhã, a falta de
livros nas escolas e na Biblioteca
PúblicaMunicipal foi o foco das
discussões, a ponto de eles

organizarem um campanha para
arrêcadar livros. Cada vereador
ficou responsável por levar para

,

seus colegas, nas escolas, a

sugestão da campanha e pedir
auxílio. Também será solicitado
o apoio da, imprensa na

divulgação, e a escola que

conseguir o maior número de
"

que o PMDB catarinense deverá
ter diante do anúncio de
adiamento da data da

convenção nacional do partido
para 29 de junho. Em Santa

Catarina, o evento será dia 24
de junho. E também sobre a

decisão do senador Pedro Simon
de se inscrever como candidato

.a presidente e que deve ser

apoiada pela cúpula estadual.
Confirmada a candidatura

do senador, o PMDB será

obrigado a concorrer com chapa
pura no Estado, porque a

verticalização ímpede que

partidos que tenham candidato,
a presidente sejam aliados na'

disputa majoritária no Estado.
Até agora, as negociações
estavam sendo feitas com o

PSDB e PFL, abraçados em

torno da candidatura do tucano
Geraldo Alckmin à Presidência.

"Sempre fui um defensor da
candidatura própria. Mas, agora,
é muito encilna da hora. Temos

que aguardar para ver o que

acontece", declarou o

coordenador regional do
PMDB no Vale do Itapocu, Luiz
Carlos Tarnanini, sobre a

oficialização da chapa de Simon

livros receberá, em retribuição,
uma placa de agradecimento. O
vereador mirim Deoclésio
Luchini Júnior apresentou uma

indicação pedindo ao município
que adquira os livros e faça
doação.

Outras indicações foram,
apresentadas pelos vereadores
mirins. Cássio Gaeski pediu que
a Viação Canarinho, responsável
pelo transporte coletivo no

município, aumente o número de
ônibus que levam os alunos da
Escola Alfredo Zimmermann

•

e Garotinho, postulante à vice,
na quinta-feira, que tumultuou
ainda mais as negociações 110

Estado. "Está tudo indefinido e

são as peças maiores que acabam

decidindo", completou
Taminini, que participa do
encontro de hoje. Também
confirmaram presença os

présidentes dos diretórios de

para os Bairros Corticeira e

Caixa D'água. Gaeski também
informou ter feito contato via

internet com um vereador do

município de Móstardas, no Rio
Grande do Sul, que elogiou o

"Programa Vereador Mirim" e '

disse que vai copiar a idéia

naquele município. Já a

vereadora mirim Ariele
Conzatti solicitou enviou de
ofício à Canarinho pedindo
informações sobre o motivo do
atraso dos ônibus da linhade

Poço Grande, usada pelos

ARQUIVO O CORREIRa! CESAR JUNKES

, .

1

Guaramirim, Rodolfo Jahn
Neta, e de Jaraguá do Sul, Carlos
Chiodini. O presidente do
PMDB de Schroeder, Luis

Aparício Ribas, não poderá
participar, diante de

compromissos anteriormente

agendados lla condição de vice,

prefeito do município.

,

• !J
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b, Vereadores mirins vão realizar campanha para arrecadar livros
,I ,

estudantes da Escola São Pedro,; t
A situação da entrega d� -

passes do transporte escolar para
os alunos também foi abordada

pelos vereadores mirins, corno

Talita Santos, que alega atraso na
•

entrega dos passes aos seus

colegas de escola. Os vereadores
Roger [unkes, Cássio Gaeski e

Deoclécio Luchini Junior soli,
citam a vinda dos responsáveis
pela entrega dos passes à Câmara
de Vereadores. A próxima sessão

mirim acontece no dia 9 de

junho, às 15 horas.

Reajuste dos servidores é aprovado em primeiro turno
GUARAMIRIM - Projeto de

lei do Executivo propondo
reajuste salarial de 10% aos

servidores públicos de
,

Guaramirim foi aprovado em

primeiro turno, na quinta-feira,
em votação unânime. Na
mesma sessão e também em

'primeira votação foi aprovado
o projeto de reclassificação

.
salarial da categoria, com

aumento salarial médio de

16,28%. No percentual, já estão
embutidos os 10% que serão

concedidos a todos os

funcionários da administração
direta e indireta. A segunda
votação deve acontecer na

próxima sessão do Legislativo,
na terça-feira.

A reclassificação não atinge

todos os servidores, mas boa

parte deles, principalmente os

que desempenham atividades

operacionais e de administração
geral, de nível médio, e pro
fissionais de transporte e

serviços auxiliares, com forma

ção em ensino fundamental.
Com a reclassificação, algumas
receberão aumento salarial que
pode chegar a 47,45%, como no
caso dos fiscais de tributos, de
obras e sanitário. Já os

profissionais que atuam em

atividades de nível superior,
incluindo na área da saúde,
receberão apenas os 10% de

aumento, assim corno o prefeito,
. " . ...

vice, secretanos municipais e

vereadores.
Outro projeto relacionado

aos servidores públicos já
aprovado, este em segundo
turno, dispõe sobre o vale

refeição, que passará de R$ 5,50
para R$ 6,00, limitado a 22
tickets por mês. O ônus do
beneficio será do município,
com desconto em folha de

pagamento no valor de R$ 1,00,
apenas a título de controle
financeiro. Anteriormente era

descontado o valor mensal de
R$24,20 na folha de pagamento.

De acordo com o secretário
de Administração e Finanças,
Marcelo Deretti, o impacto no

.orçarnento do município com

o reajuste e a reclassificação
salarial será de 7%. A folha de

pagamento passará a absolver

48% da receita.
Prefeito enviou projetos relacionados
aos servidores no último dia 15
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EM ALERTA: COMERCIANTES ESTÃO PREOCUPADOS

•

•

KELLY ERDMANN

! � Aumento é de 42%.
,

,

;._�' em Corupá e de 18% em
- ,

, 'Massaranduba, terras da
:

.

banana e do arroz
,

I,
,
, CORUPÁ!MASSARANDUBA -

, A crise enfrentada pela
•

'agricultura catarinense,
: principalmente nas culturas de
,

� banana e arroz, que já registra
,
, perdas acumuladas beirando
• 60%, vem trazendo problemas
•

também ao comércio da região
r- do Vale do Itapocu. Os índices

de inadimplência constatados

pelo SPC (Serviço de Proteção
ao Crédito) cresceram pelo
ménos 180/0 em Massaranduba,

1
quando comparados ao ano

. 'I passado. Os cheques devolvidosW")
saltaram de 474 para 823 nos

I'

, primeiros cinco meses de 2006
,

·
no município de Corupá.

.

t.' ,

De acordo com levan-
(� ,

o
tamento feito SPC corupaense

1

.,
em parceria com a Aciac

o' (Associação Comercial, Indus-
�

trial e Agropecuária) as
.�

consultas realizadas neste

período não chegam ao número

constatado en1200S. Porém, os

•

registros já atingem 42,41% ao

período anterior, sendo que o

acréscimo é visto em todos os

meses deste ano. Só em maio, '

162 pessoas foram incluídas na

lista negra do Serviço de

Proteção ao Crédito, o que

supera elu 41 nomes o índice de
2005.

O problema foi ainda maior
entre março e abril. O aumento

na inadimplência ficou em

47,760/0 e 64,320/0, respectiva-
.

mente. Para a diretora do SPC,
Ondina de Souza Soares, esta

situação é reflexo das vendas a

prazo firmadas no final do ano

passado. Ela explica que a crise

na agricultura, ocasionada pelo
baixo preço de venda da
banana, principal produ to
corupaense, afeta de maneira
direta o comércio. Além disso,
Ondína diz que falta

planejamento orçamentário
por parte dos consumidores. .

Segundo Mario Sebold,
vice-presidente do Comércio
de Massaranduba, a devolução
de cheques no murricípio
cresceu em torno de 180/0

comparação a 2005. A maior

incidência ocorreu nos meses de
fevereiro e março. No primeiro

, .' ., \
•

•

. ,

-

, ,-

_ -.,«,._ ',)!i,*�!x diil."";;:,, � ;®li

Perdas na produção de banana somam 60% e causam impacto no comércio

foram.ó-l registros por causa do
não pagamento de dívidas e no

segundo, mais 53. Conforme
Sebold, a inadimplência vern,

pr incipalmen te , dos agri
cultores. "Nunca voltavam

cheques deles, agora, isso 'é

freqüente", comenta.

NEGOCIE!
A diretora do Serviço corupaense, Ondina de Souza Soares, lembra !
que o comércio do município "sempre tem interesse em negociar com i

os inadimplentes". Em Massaranduba, o vice-presidente do Comércio
conta que a Aciam (Associação Comercial, Industrial e Agrícola)
planeja lançar, em breve, uma campanha para intensificar a procura
pelo pagamento. Mas, mesmo assim, ele sugere que quem estiver ,

i
com o nome sujo deve procurar os comerciantes e tentar renegociar, /,

�------------------------------------l

,
•

Gêmeos que desviaram dinheiro da Weg serão julgados em junho
}ARAGUÁ DO SUL - Os

irmãos Rodrigo e Roberson
J'i Schroeder, autores do golpe que
Bl desviou R$ 2 milhões da empresa
(" Weg, devem receber sentença
J,,' dentro de 20 dias. Os 'golpistas
I, continuam presos no Presídio
t Regional de Jaraguá do Sul e estão
q , sendo indiciados por estelionato
, e formação de quadrilha.
I De acordo com informações

. ,
" do Cartório Criminal de Jaraguá
'" Ido Sul, o processo está sendo
q: avaliado pelo Ministério Público,

,

.

,1" " •• _,

e o proximo passo e a mnmaçao
do advogado de acusação e depois,
o de defesa. Os outros quatorze
envolvidos (alguns não tinham

\ antecedentes criminais) estão

respondendo o processo em

liberdade. DIU deles, Daniel,

Alécio Danna, chegou a ser

preso, mas foi liberado alguns
dias depois.

Asentença não será aberta ao

público e deverá acontecer na

metade do mês de junho, ainda
sem data definida. O caso está
sendo conduzido pelo juiz titular
Helio David Vieira Figueira dos
Santos e a promotora de justiça
Leda Maria Hermann.

O advogado de acusação,
Gustavo Pacher, comentou que

Rodrigo e Roberson confessaram
•• �. ,I'

a participaçao no cnme e que, ate

o momento, cerca de 75% do
"

dinheiro desviado foi restituído.
•

A equipe de O Correiodo Povo
entrou em contato caiu o

Presídio Regional para conversar
caiu os gêmeos, mas foi
informada pelo diretor do

presídio, Ivo Ronchí, que eles só
se rnanifesrariam com a

autorização do advogado de

defesa, Fabriano Oldoni.
O desvio do dinheiro pelos

,

•

�,

Rodrigo e Roberson Schroeder esperam decisão no Presídio Regional

irmãos Rodrigo e Roberson
Schroeder transcorreu por cerca

de 30 dias e o Clime foi descoberto
em fevereiro. Rodrigo era auxiliar
de escritório e era quem digitava

contas-correntes de pessoas que
. ,

nunca prestaram serviços a

empresa. O irmão R oberson e o

ex-estagiário Daniel fornecíam

para Rodrigo as contas que o

dinheiro deveria ser de

positado. (daiáne Zanghelini)

. . .,..,

e emitia autorizaçoes para
.

depósito de pagamento em

Conselho de Direitos define e empossa a nova diretoria
•

,}ARAGUÁ DO SUL - O
Conselho Municipal de Direitos
da Criança e Adolescente
(CMDCA) escolheu na manhã
de ontem, 26, sua nova diretoria.

,

COin gestão de dois anos, a

presidente eleita éMarise Leitzke

Orthmann, representante das
entidades religiosas de Jaraguá do
Sul. Para o posto de vice-

presidente e secretária, os

conselheiros votaram, respec-
/

•

•

tivamente, emWally Maggioni e
.

Renílda Farias.
Conforme explica Marise, o

Conselho deve deliberar,
fiscalizar e acompanhar as

políticas públicas relacionadas às

crianças dentro do município.
Desde que foi criado por lei, ern
1999, o órgão atua de maneira

mais intensa na proteção destas

pessoas. De acordo com a

secretária executiva, Maristela

Alberton, outra prioridade é
•

quanto às ações do fIA (Fundo
da Infância e do Adolescente).

Caiu o objetivo de auxiliar,
estas atividades, o .CMDCA

, • A'

mrrumo, tres Integrantes

(presidente, secretário e relator).
Durante a solenidade, que

aconteceu na sede da Amvali

(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu), os 16 110VOS

conselheiros titulares do órgão
também tomaram posse. Eles re-

. �

conta C01U quatro cormssoes:

Finanças, Legislação e Normas,
. ,

Planej arnento e Etica. Os

responsáveis pelos cargos, que
devem ser preenchidos por

conselheiros, foram empossados
ontem. As comissões têm, 110

. . .,..., .

presentammstituiçoes jaraguaen-
ses não-governamentais e Prefei-

,

tura, e contam com o mesmo nu-

mero de suplentes. (Kelly Erdmann)

"

II CORREIO ECONOMICO
Mão de obra
o custo unitário da mão-de-obra, em dólar, disparou 33,7% no

ano passado. Em reais, cresceu 2,ó%, pela primeira vez no

qüinqüênio 2001/2005. Os dados fazem parte de estudo da

Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgado
ontem.Segundo a CNI, os principais responsáveis pelo aumento
foram a valorização do real, a alta de 1,1 % do custo real médio
com salários, e a queda de 1,4% da produtividade do
trabalho.Somente nos últimos três anos, o custo unitário do

. trabalho em dólar teve um acréscimo de 60%, o que afeta
negativamente a competitividade dos produtos brasileiros no

cenário externo. Na avaliação da CNI, para compensar a

desvantagem, lias empresas deverão empreender um esforço
ainda maior na busca pelo aumento da produtividade e/ou
redução do custo real com salários".

Análise de custos
o índice da entidade é
medido como o custo com

mão-de-obra para produzir
uma unidade do produto, e

é utilizado para analisar a

evolução da

competitividade da
indústria em diferentes

países. "Supondo-se que os

demais custos de produção
permaneçam inalterados, o

aumento do custo do

J, oalho eleva o custo de se

fI roduzir no Brasil em

relação a outros países",
explicou a eNI.

Volatilidade
"Mas a dificuldade maior é a

.

volatilidade." Em relação
aos juros a Anfavea mantém
a reivindicação de queda
constante, mas também é
contra movimentos bruscos.
"Quanto mais rápido o juro
baixar, melhor; mas o

importante é ter uma

trajetória previsível. "Esses
foram alguns dos principais
temas da reuníão de ontem
entre o presidente do Banco
Central (BC), Henrique
Meirelles, e 30 dirigentes de
indústrias automotivas do
Brasil.

Valorização
A longo prazo, além da

valorização do real, o que'
mais preocupa a indústria é
a redução da produtividade
do trabalho. No acumulado
dos últimos cinco anos, a

produtividade da indústria
brasileira cresceu apenas
,

3,40/0. "Esse fraco
desempenho corrói o ganho
acumulado na década de 90
e compromete o vigor das
exportações no futuro",
afirmou o estudo.

Crescimento
Segundo Golfarb, os
dirigentes ouviram de
Meirelles palavras de

tranqüilidade em relação à
continuidade do crescimento

• •

macroeconormco e a

garantia de que a inflação
continuará controlada. Não
houve discussão sobre

questões paliativas ou

medidas de emergência. "O
segmento está muito

preocupado, mas nota-se

tranqüilidade em relação à
expansão econômica
sustentada", disse Golfarb.

Câmbio
o presidente da Associação
Nacional dos Fabricantes
de Veículos Automotores

(Anfavea), Rogelio Golfarb,
disse ontem que a indústria
automotiva defende um

câmbio menos volátil, que
permita aos investidores
fazer previsões com menos

insegurança. De acordo
com ele, o setor enfrenta (
um momento de transição.
Após 1997, quando houve o

recorde histórico de vendas.
no mercado doméstico, o

número de veículos
vendidos passou a crescer

menos do que o esperado e

a indústria automotiva se

respaldou nas exportações,
aproveitando as benesses
do real desvalorizado. Hoje,
segundo Golfarb, a

realidade mudou.

Volks e GM
No encontro, não foram
debatidos problemas
pontuais de montadoras
como a Volkswagen e a GM,
que anunciaram corte de
empregos. Após a reunião,
no Hotel Sofitel de São
Paulo, o presidente do BC
declarou que a grande
solução para a queda de
empregos é o crescimento
econômico, que se manterá
"robusto" nas suas,

palavras. "Cada setor
enfrenta um desafio, com
redução de custos e

competição", disse. A
indústria automotíva .

responde por 5% do PIB do
País e por 7% do pagamento
de impostos.

"

• INDICADORES ECONOMICOS

•

EURODOLAR (EUA) COMPRA VENOA

COMERCIAL 2,238 2,240 jt. COMPRA VENDA

PARALELO 2,283 2,393 jt 2,866 2,868
PESO (Argentina)

TURISMO 2,200 2,343 jt
I 0,732 0,741

• I .' �
•

�gºUPANÇA .

PONTOS OSCILAÇAO
11 BOVESPA 38.362 2,110/0
" DOW JONES (N. York) 11.278 060'/0

" MERVAL (B. Aires) 1.677 6280/0

II NIKKEI (Tokio) 16.951 1,39"10

0,6973

R$863,55
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• OCORRENCIAS POLICIAIS
,

: Furto em residência
,

,

Arrombada a janela dos fundos de uma residência na Rua Alidor
Gieseler, Bairro João Pessoa, na quinta-feira. Os bandidos furtaram
um computador compact completo com Windows 95, um aparelho
de som Aiwa com três CDs, várias roupas e objetos pessoais.

:'Furto de carro
Furtado o veículo VW/ Gol, de cor

cinza, placas AIC-4290, na norte de
,

, quinta-feira, na Rua Eprtácio
• Pessoa. O carro estava
, f

estacionado próximo ao Centro
Educacional Jangada.

Detido
,

: Detido o motorista M.L.K. de 27

anos, na Rua Francisco Hruschka,
I

: ; na madrugada de ontem, por
: :.. dingir sob eferto de álcool o carro

I
-

Fiat! Tempra placas AFC-2298,
, -

,

i ,�Furto em veículo
I • '

I = Furtado na norte de segunda-feira,
i ," na Rua Santa Catanna, de dentro

do veículo do Sr. A,N. de 33 anos,
os seguintes documentos: registro
de compra e venda do Fiat!Palio
placas HBH-6221, um talonáno de
cheques, apólice de seguro e um

óculos de sol marca Arrnini.
·

c

-

- Furto em comércio
·

'

" Foi arrombada a porta dos fundos
do restaurante Costela & Cia,

�

localizado na Rua Bemardo
Dombusch, na quinta-feira.
Furtaram um botijão de gás 13 Kg
e vários refrigerantes.

Arrombamento
: Arrombaram a janela da
, '.
i • lavanderia de uma residência da

Rua Aguinaldo José de Souza,
Bairro Chico Paulo, na terça-feira e

furtaram um Micro Computador
marca Amd Duron, com monitor
AOC de 15", gabinete ATX com

gravador de CO marca LG e um

impressora Canon 5200X,

,

Levou
Foi furtada uma carteira na tarde
de quinta-feira, que estava atrás
do balcão do Texas Restaurante,
na Rua Domingos da Rosa.
Dentro da carteira tinham vários
documentos e o valor de R$
300,00,

Acidente de moto
A motociclista M,S. de 39 anos

caiu com a moto Honda Biz na

segunda-feira à noite. Ela

trafegava pela Rua Pastor
Alberto Schneider, Bairro Barra
do Rio Cerro, quando ao tentar
desviar de um ciclista que
atravessava a rua jogou a moto

para o acostamento vindo a

atingir assim outro ciclista,
R,R,N. de 13 anos, e em seguida
sofreu a queda, O menor atingido
teve ferimentos leves, mas a

condutora encontrasse internada
na UTI em estado grave.

�

�1
I

Apreensão
'\\

de droga �
Detidos três homens na tarde de

\

o

quinta-feira, no Km 60 da BR 470
em Blumenau, por
transportarem no veículo VW/
Gol 37 pedras de Crack, pesando
7 gramas.

Apreensão de arma
Três homens foram detidos no

Km 82 da BR 101 em Barra

Velha, na noite de quintà-feira,
transportando um revolver
calibre .32, marca ITALO GRA

(fabricação Argentina) e 3

munições intactas, no veículo
Ford Ka, placas IGZ-8692.

• FAlECIMEN,TOS
.

Faleceu às 03:30h do dia 26/05, o senhor Ermindo Michaelsen, com
idade de 75 anos.O velório foi realizado em sua residência no Rio da
Luz e o sepultamento no'cernltérlo da Barra do Rio Cerro.

Assinada ordem de serviço para
construção de Portal Turístico

}ARAGUÁ DO SUL - .8
executivo assinou ontem a ordem
de serviço para o início da

pavimentação da calçada na Rua
Rinaldo Bogo (Ilha da Figueira) e
das obras do Portal Turístico da
EtniaAlemã, na SC-416 (acesso a
Pomerode).

,

As obras de pavimentação da

calçada de passeio com piso
intertravado de concreto (paver)
devem ser executadas em dois
'meses e abrangerão uma área de
6.670 m-, com um custo total de

R$179.116,43. Os recursos são da
Prefeitura, que também pretende
plantar gramado e flores às

margens doRio Itapocu, que passa
,

nas imediações.
Já a execução das obras do

Portal, que será instalado t10 km
25 da Rodovia Wofgang Weege
(700 metros acima da empresa

Chocoleite) deve iniciar na

semana que vem. De acordo com
o secretário de Comunicação,

Geraldo José, a empresaGiralda
Construtora de Obras Ltda,
vencedora da licitação, tem
prazo de quatro meses para
iniciar a construção.

O investimento para essa

obraserádeR$148.294,85,com
recursos do Ministério do
Turismo e a Prefeitura. O Portal
Turístico da Etnia Alemã deve

contemplar um posto de

informações turísticas, um

posto policial, um espaço para

exposições e uma sala
destinada às reuniões da

Associação de Moradores dos
Bairros Rio Cerro I e II. As
obras devem ser finalizadas em

quatro meses.

Até dezembro o Corntur

pretende construir outros dois

portais de etnia: o Portal da Etnia
Italiana, no Bairro Nereu

Ramos, e o Portal doTrabalhador,
na BR-280 (divisa com o muni

cípio de GuaramiÍim). (DZ)

, ,

FRACIONADOS: FIQUE ATENTO A VENDA DESSES MEDICAMENTOS

•

DAIANE ZANGHELINI

.... Indústria pode ser

obrigada a. produzir
embalagens de
forma individual

}ARAGUÁ SULDO -

Decreto que entrou em vigor
no último dia 10 amplia a

venda de medicamentos
fracionados para as drogarias,
estabelecimentos' que

comercializam medicamentos
sem autorização para

manipulá-los, a exemplo das
farmácias. Antes, somente os

estabelecimentos com licença
de farmácia podiam exercer

- .

essa pratica.
Outra medida do decreto

que deve impulsionar os

fracionados é um projeto de lei
submetido ao Congresso
Nacional, que se aprovado
determinará à indústria '

farmacêutica que produza
todos medicamentos de forma
fracionada. Nesse sentido,
todas as embalagens que
envolvem o remédio passarão

,

a ser produzidas de forma
individual.

As embalagens dos

t\ fracionados deverão ter

\� "picotes" para separar as

unidades e escrito no verso

todas os dados do

medicamento, como nome,

princípio ativo, lote, data de
validade e concentração. Esses
remédios são procurados pelo
nome da substância (nenhum
medicamento fracionado leva
o nome de referência), e a

maioria são antibióticos e em

O CORREIO DO POVO

•

1
I

r
I

!
t

Remédios vendidos com receitamédica, perspectiva é de queprocura aumente,

r ,

VENDA EM JARAGUA AINDA E PEQUENA
Embora a venda de remédios fracionados já seja realidade em Jaraguá
do Sul, poucas linhas de remédios estão sendo oferecidas de acordo
com as doses recomendadas por receita médica aos consumidores.
A Anvisa acredita que o fracionamento é uma forma de evitar a auto

medicação, já que o consumidor comprará apenas a quantidade que
ele necessita. A medida também evita que os medicamentos não
consumidos pelo paciente percam o prazo de validade e sejam
jogados fora, além de ser uma forma de economizar.
Na farmácia Farma & Farma, por exemplo, uma caixa de Cefalexina
500g com oito cápsulas custa R$ 12,57 (R$1,57 a unidade). O mesmo

medicamento, comprado de forma fracionada, custará R$ 10,40 (R$
1,30 a unidade), uma diferença de R$ 2,17.

comprimido, como Cefalexina
e Amoxicilina

. Cada unidade fracionada
.i

c deverá ser acompanhada d�
uma bula e o destaque d�
embalagem (a separação das

. unidades) deve ser feito pelo
farmacêutico responsável. De
acordo com o farmacêutico
Silvio Boppré, várias farmácias
em todo o Brasil vendem
remédios não-fracionados em

doses individuais aof
consumidores. "O paciente
não tem como saber se Ó
remédio está no prazo de

validade, j á que essa

informação não constará na
I

embalagem da unidade que ele
,

está adquirindo
,

separadamente", ressalta.
'

Após fracionado, o

medicamento deve' ser

colocado numa segunda
embalagem (um pacote)
acompanhada da bula do

produto. Essa embalagem será

padronizada e deverá constar

o nome do medicamento,
nome da farmácia, nome do

médico, modo de usar, lote e

data de validade. O
acondicionamento' de
medicamentos diferentes na

mesma embalagem fica

proibido, bem como a venda

para o paciente que não

apresentar a receita médica.
.

A área para o

fracionamento também não

precisa mais ser exclusiva, \_.:_"
como a Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária) determinava

anteriormente,
-

mas e

•

- ' .

necessarro que esteja
devidamente identificada ..

Alunos representam Jaraguá em conferência ambiental
}ARAGUÁ DO SUL - A

Gerência de Educação, Ciência
e Tecnologia de Jaraguá do Sul

homenageou os alunos e

professores do município que

participaram do programa
"Vamos cuidar do Brasil", que
aconteceu nas escolas de outubro
a dezembro de 2005. O evento

aconteceu na Câmara de

Vereadores, na tarde de ontem, e
contou com a presença do diretor

geral da SDR, Nilson Bylaardt,
da diretora da área educacional
da SDR e vereadora de
Guaramirim, Maria Lúcia da
Silva Richard, do secretário de

Educação Anésio Alexandre e de
alunos das escolas Valdemar
Schmitz (Ilha da Figueira) e

Julius Karsten (Vila Rau), que se

destacaratn nos projetos 'de

preservação ambiental.
O programa "Vamos cuidar

do Brasil" foi implantado através
da II Conferência infanto

juvenil,
.

e foram selecionados o

melhor cartaz e a melhor

proposta de responsabilidade
ambiental. O aluno do nono ano
da Valdemar Schmitz, Diego
Tolardo, 14 anos, representou o

cartaz sobre biodiversidade,
criado por ele e outros três

colegas de classe. "O prêmio foi
resultado do trabalho de toda a

equipe. Valeu à pena o esforço",
comentou o rapaz. O cartaz está
em uma exposição itinerante em
Brasília.

Já a proposta de res

ponsabilidade ambiental foi
criada pela aluna da oitava série,
Valquíria Schurz, 14, da Escola

Julius Karsten. O trabalho da
estudante representou a região
na II Conferência infanto

juvenil pelo Meio Ambiente
realizada em Luziânia (GO), de
23 a 28 de abril.

O Programa é realizado desde
2003 e os temas trabalhados são:

mudanças climáticas, biodiver
sidade, segurança alimentar e

nutricional e diversidade ético
- racial. (Daiane Zanghelini)

\

•

,

Valquíria Schutz apresentou proposta de responssabilidade ambiental

, . "
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EXEMPLO: O MELHOR DO BRASIL

•

JULIMAR PIVATTO

., Gustavo Fidélis tem
33 pontos, contra 15

��, pe Olímpio' Schatz,
de Ibirama

, ( ,

• }ARAGuA DO SUL - As

vésperas de completar 60 anos,
,

o ciclista Gustavo Fidélis
recebeu uma grande notícia.

Enquanto participava da Copa
Hans Fischer, em Pomerode, foi
informado por um amigo. "Eu
pão entendi porque ele me
,

parabenizava, se eu tinha
terminado em quarto lugar. Foi
quando ele me disse que eu era

'líder do ranking nacional na

categoria veterano. Entrei no
'

'site da confederação (bra
sileira de ciclismo) e vi o meu

nome", lembrou o atleta, que
tern 33 pontos, contra 15 do

segundo colocado, o também
catarinense Olímpio Schatz.
Ele mora em Jaraguá do Sul há
18 anos.

"Fiquei muito emocionado
•

e ao mesmo tempo surpreso

quando soube que era líder do

ranking. Eu só participo de

competições estaduais e estas

também valem para a

classificação nacional", disse o

•

-I ..,

302ao27'\S

-

I

r""'�-- ---..,..,..,...., 4
'"

• AMRÁDIO 1010

_'AQAGUÁ,I
"

" ,

Gustavo Fidélis disputa, neste fim de semana, a etapa do Estadual

ciclista, que treina três vezes por
semana, percorrendo cerca de
80 quilômetros por tre ino..

"Além de pedalar, eu também

faço natação duas vezes por
-

semana e acadeluia., E

Juventus busca motivação para
,

,

vencer o Brusque no domingo

oI
J\

"

,
"

•

•

•

be II� p. -'lI

•

•

•

o

,

importante também cuidar da

alimentação", avisou.
Fidélis começou cedo a

paixão pela bicicleta. Seu
• •

prtrnerro
:

emprego, em

Florianópolis (sua cidade natal) ,

foi de cobrador da Companhia
Telefônica, em que ia de casa em �

casa com sua bicicleta. Depois,
quando passou a ser gerente de

banco, usava o esporte como

uma forma de aliviar o stress da

profissão. "Faz 20 anos que

participo de competições de
ciclismo. O que mais me deixa
triste é que o esporte ainda não '

é valorizado como merece:'.
Atualmente, no Cam

peonato Catarinense, ele ocupa
o quarto lugar, mas corre na

categoria 45 +. Neste fim de
semana participa da sétima

etapa do Estadual, ern Ibirama e

já se diz preparado. "Na última
sexta-feira eu fiz 170 quilô
metros, justamente para me

preparar para esta prova'".
Pidélis também quer servir de

exemplo para as gerações mais

novas. "Acredito também que

para isso, é preciso ter, apoio. O
tempero do esporte é o

incentivo do patrocínio",
resumiu o atleta, que corre com I

apoio de Besc, Santander, Co�- I

mos Turismo e Banco do Brasil.

Malwee empata e fica a urna
vitória do título da Copa SC

o

Sabiá e Marcelo Buda. "O

Juventus já alcançou o objetivo
de permanecer 11a primeira
divisão. Agora cada jogador
precisa almejar o seu, que é dé

conseguir uma boa equipe para o
segundo semestre", disse o
- .

tecmco.

Sabiá, artilheiro da

competição com 11 gols,
confirmou ontem que recebeu
uma proposta do Avaí. "Por

enquanto eu penso apenas neste

jogo de domingo. Ainda não

esquecemos aquela derrota em

casa por 3xl (na Divisão

Principal) ''. O atacante está feliz
com a proposta que recebeu do
Leão da 1111a. "Claro que gostaria
de estar lá, pois é um time que
está na Série B", concluiu.

_
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Dimas (E) e Xoxo marcaram no empate de ontem em Florianópolis

}ARAGuA DO SUL - Depois de
estarvencendopor4x1, aMalwee
não conseguiu suportar a pressão
e acabou cedendo o empate para o

Colegial, ontem à noite, em Flo- o

rianópolis, pela primeira partida
da final da Copa Santa Catarina.

Agora, na próxima sexta-feira em
casa, precisa de uma vitória

simples para conquistar o título.

Hoje, às �31UO, os jaraguaenses
enfrentam o Macaé, 110 Ginásio
do Sesi, pela Liga Nacional.

O jogo começou eletrizante e

COIU dois minutos de jogo, Xoxo
acertou um chute forte e abriu o

placar. O Colegial tentou o

empate mas o goleiro Dudu fez

pelo menos três importantes
defesas. Aos noveminutos, Duda
aproveitou a saída errada dos

,..-,;�:....

I, }ARAGuA DO SUL -e- Já
I garantido na elite do futebol
, .catarinense e sem chances de se

:: classíficar para a semifinal, o

; técnico Alaor Palácios garante
que a equipe está motivada para
enfrentar o Brusque, neste

domingo, às 15h30, no Estádio
João Marcatto. "Eles, estão
recebendo em dia, estão com

, saúde e fazendo o que gostam.
Precisa motivação maior que

,
essa?", questionou o treinador.

,

Palácios não poderá COIltar

comOliveira, Pereira (suspensos),
Matarazzo, Adilson e Gringo
(contundidos). Mas já definiu o

time que começa jogando.Marcelo
Vacaria, Thiago, Rafael e André;
Ronaldo, Fábio Lopes, Alex
Albert, Paulo Rossi e Rogerinho;

••

l�íK
e: 372-3541 ,Sl'�

•

Sabiá (direita) pode se transferirpara o Avaísemana que vem

jaraguaenses e empatou o jogo. A
Malwee passou a frente aos 11 '30"
com Xoxo e ampliou um minuto '

depois COIU Dimas, aproveitando
passe do camisa 10. Era mesmo a

noite de Xoxo que, de primeira,
deu um belo toque para [aderson
completar de cabeça e fazer 4x1.

O time da casa ainda descontou
antes do intervalo com Rodrigo e

Xoxo (contra). O segundo tempo
começou fraco tecnicamente e,
somente depois dos dezminutos, o
Colegial pressionou bastante e a

Malwee ficou acuada em sell campo
defensivo. Aos 17' Willian, da
Malwee, e Diego, do Colegial, se

estranharam e acabaram expulsos.
No minuto final, depois de tanto

insistir, o time da casa chegou ao

empate com Alvinho.

• LINHA DE FUNDO

,

O, Correio na Copa
A partir de hoje, o jornal O Correio do Povo publicará diariamente as notícias
da Seleção Brasüeirae da Copa do Mundo. No dia 6 de junho será publicado
um especial, onde você poderá conhecer um pouco mais de cada Seleção
que participa, além, de um memorial com a história de todas as Copas. Tudo
para você 'acompanhar e torcer para o Brasil rumo ao hexacampeonato. :

•

Automobilismo
o piloto de Guaramirim, Cristiano Rosa, está de volta às pistas. Ele foi
contratado pela equipe Gaboardi para participar da Copa Norte de
Automobilismo e do Campeonato Catarinense de Marcas. Rosa já participou
de competições de motovelocidade e de duas Copas Norte de Automobilismo,
onde foi campeão em 2003 e vice em 2004. No ano passado ficou de fora

por falta de patrocínio. Amanhã ele participa da segunda etapa da Copa
Norte, em Santa Cecília.

COPA DO MUNDO·
Leco, fixo da Malwee Futsal e da Seleção Brasileira
Favorito - O Brasil, por ter um grupo tecnicamente
muito superior. Os jogadores sabem que o

favoritismo não ganha jogo e que isso é coisa da

imprensa e dos torcedores.

Surpresa - Portugal. Além de ter Felipão como

treinador, tem grandes jogadores como Deco e

Cristiano Ronaldo. Vai incomodar.

Decepção - Todo mundo fala da Alemanha como

favorita, mas acho que não vão tão longe. Percebe-se que eles já estão
fazendo as contas de como chegar à final sem enfrentar o Brasil. Eles
não têm esse poder de se colocarem como finalistas antes da Copa

,.
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'" ,
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•

I

com", çar.

Ed� Hang, coordenadora de eventos da CME de
hroeder

avorito - Como boa brasileira eu aposto no Brasil.
,

em os melhores jogadores e só não ganha a Copa
se a mídia e os patrocinadores não influenciarem.

Surpresa - Como é uma competição curta,
sempre tem alguém que surpreende. Acredito nos

'

times africanos e as seleções do Leste da Europa,
como Croácia e Sérvia e Montenegro.
Decepção - Alemanha e Argentina. Mesmo jogando em casa, os
alemães não devem vencer, porque parece que não se preparam muito
para a Copa. Já os argentinos não estão com uma boa estrutura política.

•
I

FALTAM 13 DIAS PARA A COPAi
,

•

São Paulo enfrenta o Vasco
na busca pela liderança

SAo PAULO (SP) - O São
Paulo pode atingir a liderança
do Campeonato Brasileiro neste
fim de semana, mas para isso será

preciso superar um desafio:
vencer o Vasco jogando dentro
do acanhado estádio de São

Januário, que o clube carioca
-

trata como um alçapão. "E um

dos estádios mais complicados
de se jogar aqui no Brasil",
afirmou o zagueiro Lugano, que
disse não conhecer o estádio
antes de jogar no Brasil.

O técnico Muricy Ramalho
reclamou da falta de provi
dências depois dos incidentes
ocorridos eIU São Januário no

último domingo, quando o meia
Carlos Alberto, do Corinthians,
foi agredido por garotos com a qual ,

o Vasco tem convênio num
o

, - .

programa comurutano. ' ,

• BRASILEIRO SÉRIE A _

:
a" Rodada
Hole •

,

18h10 Fiaueirense x Fortaleza ':

18h10 Ponte Preta x Paraná
18h10 Atlético-PR x Juventud

Domin_go •
•

16h lriternacional x Cruzeiro
16h Santos x Corinthians
16h Santa Cruz x sotatoco

,

16h30 Fluminense x Flamenco
18h10 Goiás x São Caetano
18h10 Vasco x São Paulo

�.

,

18h10 Palmeiras x Grêmio

e

�

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 7 4"
4° São Paulo 7 15 5 O 2 14 6 8,
5° Santos 7 14 4 2 1 5 6.,
6° Juventude 7 13 4 1 2 u 7 3
7° Fiaueirense 7 11 3 2 2 12 7 5'
8° Goiás 7

-

11 3 2 2 8 7 1�
9° Corinthians 7 9 3 O 4 1.:: 12 O
1 sse Caetano ( 9 u 4 ( lU -J

,

1 1 narnenço ( tj 2 2 3 I 7 O'
1"21" aremo I o .:: L .1 I 1.1 -lo

13u otafoao 7 8 2 2 3 ,9 -2
14° Fortaleza 7 8 2 2 3 10 -4
15° Ponte Preta 7 8 2 2 3 11 16 -5
16° Vasco 7 ' 8 2 2 3 9 14 -5
17° Atlético-PR 7 6 2 O 5 11 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
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CONfUSÃO: ROUBOS E AGRESSÕES

AGÊNCIA ESTADO

� Loira invadiu O"

campo e agarrou
Ronaldinho. Um
torcedor foi preso

WEGGIS, SUíÇA- A

tranqüila Weggis, na Suíça,
viveu ontem provavelmente
o dia mais confuso de sua

história, assustando os mora

dores. A cidade de apenas

quatro mil habitantes regis
trou roubos, invasão de

. � �

campo, prisoes e agressoes.
As 24 horas da sexta-feira
foram mais violentas que as

últimas décadas somadas,
disseram pessoas do local.
Durante o treino da tarde da

seleção, torcedores invadi
ram o campo, causando

� .

preocupaçao nos organiza-
dores, que prometiam ga-

•
•

r ant ir sossego para as

atividades da equipe. A CBF
•

assegura, 110 entanto, que val

manter abertos os treina

mentos para o público e não
.

irá retirar a seleção de Weggis.
Mas a segurança será

AGÉNCIA ESTADO

.\ ,iff!

Brasileira invadiu o campo para a enerRonaldinho e foi algemada pela polícia local
•

------------------------------------------------���--------------------�-
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CORRERIA NO CAMPO
Na terça-feira, Carlos Alberto Parreira alertou que, se a torcida

atrapalhasse, poderia tirar o time de campo e levá-lo para outro

lugar. Por enquanto, apesar dos incidentes de ontem, a comissão
técnica não cogita mudança; "Não houve qualquer problema com

a invasão, mas já tomamos as medidas necessárias e acredito

que amanhã (hoje) esse fato não vai se repetir", afirmou Américo
Faria, supervisor da seleção.
A primeira a invadir foi Sheila Soares, de Natal e que há dez anos

mora nas redondezas de Zurique. Sheila correu até meados do

campo e pulou sobre Ronaldinho Gaúcho, que fazia alongamento.
Enquanto alguns jogadores aplaudiam, outros jogavam um colchão
para cobrir Ronaldinho e Sheila. "Eu disse para o Ronaldinho que
sou louca por ele", contou.
Levada com algemas pela polícia, Sheila teve um ataque de asma

dentro do camburão. A brasileira foi liberada depois de uma hora
na delegacia da cidade. Outras quatro pessoas invadiram o .

gramado, gerando clima de tensão para os policiais locais, que
tentavam evitar que fotos fossem tiradas.
Um dos invasores, do Kosovo, mordeu um policial ao ser preso e

foi agredido. Depois de pagar multa, foi liderado. Questionado
sobe a razão da violência, um dos policiais respondeu: "Vocês.
acham que o Parreira vai gostar do que ocorreu?"
Ronaldinho também ficou irritado com a situação. E, ao chegar
perto da arquibancada para dar autógrafos, recebeu uma bolada no

rosto de um torcedor que queria uma assinatura na bola. O
atacante, então, largou tudo, virou as costas e saiu andando. Os
jogadores da seleção levaram mais de uma hora para sair do local de

treinamentos, esperando que a tensão diminuísse fora do estádio .

reforçada no estádio.
As invasões' não foram os

únicos problemas. Durante a

madrugada, um caminhão da
Nike; patrocinadora do Brasil,
teve seu vidro quebrado e 20
camisas promocionais foram

.

levadas.
Para completar o dia con

turbado, dois computadores
"" . .. .

por t at e.is e uma maquma

fotográfica foram roubados no

Centrq de Imprensa do
Estádio de Weggis. Embora
não digam abertamente, as

O CORREIO DO POVO

autoridades não têm dúvida
de que os furtos não foram de
autoria de pessoas da cidade.
Há milhares de visitantes na

comunidade nesta semana,

por causa da seleção - muitos

brasileiros.

Weggis conta com cerca

de 70 policiais trabalhando
no evento. Outros 60 segu

ranças privados foram con

tratados e, nas redondezas da
cidade, um pelotão da Polícia
está de prontidão para
eventuais protestos.

, I•

•

Quarteto mágico ensaia, mas reservas lutam por vaga
WEGGIS, SuíÇA- O quarteto

mágico da seleção faz seu primeiro
. �

ensala, mas por enquanto nao

empolga. Ontem, durante o

treino,
.

Carlos Alberto Parreira,
colocou Ronaldinho Gaúcho,
Ronaldo, Kaká e Adriano para.
treinar contra-ataque. Apesar de .

alguns bons lances, o quarteto
não surpreendeu.

Kaká e Ronaldinho Gaúcho
/ .

eram os responsaveis por puxar o

contra-ataque, contra Juan e

Lúcio. Ronaldo ensaiou uma

maior movimentação e fez gols.
Mas ainda não aparenta estar em
um ritmo ideal. Ronaldinho
também se mostrava lento.
Parreira também montou um

"quadrado reserva", com

Juninho, Fred, Ricardinho e

Rabinho, que foi um dos

destaques do treino com dribles
e gols.

Apesar de todos con

cordarem que Parreira já tem

montado em sua cabeça o time

da estréia, contra a Croácia no

dia 13 de junho, alguns reservas

apontam que querem jogar. U1n
deles é Edmílson. "Paramim não

basta estar aqui", afirmou o

volante, que nos treinos se

mostra até violento em alguns
lances. Para ele, seu time, o

Barcelona, poderia até vencer o

Brasil se Parreira não preparar a

seleção de forma adequada. "Se

CUnlul h CÍJ'If�lA 7>úi�'I&"
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Padro Malan
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Eduardo Giannetti da Fonseca
eoonomlsta

Ivo Gramkow Mediador
Presldonte do Instituto JQlnvllie

Painel Liderança Empresarial
Luiz Ernesto Gemignani '

Diretor Presidente da Promon

Claudio Salfer
Diretor Presidente da Laias Saller

. Julio Fontana
PrQsldçnte da MRS LogfSllo.a S.A.

Paulo Markun Mediador
Jornalista, DlnrtQf e Apfllliuntador do Progra171u Roda Viva· TV Cultura
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Fashion

não treinasse direito, creio que o

Barcelona venceria, que joga
junto o ano inteiro", disse.
O " b "

utro que promete rou ar
,

uma vaga no time titular é 'G
Rabinho. Mais conformado está

Cicinho, que sabe que não tem

como ser titular e tirar a vaga
de Cafu. "Para ser titular não

dá. Mas quero jogar uns 15
minutos ", disse.

Tanto para Edmilson como

para Ronaldinho Gaúcho, o

grupo do Brasil na primeira fase
não é tão fácil como muitos

acreditam. Para Edmilson, por
exemplo, a Croácia, Austrália e

Japão são equipesmais difíceis que
Turquia, China e Costa Rica,
seleções que enfrentaram o Brasil
na Copa de 2002. "Teremos três

partidas complicadíssimas. Em .

Ulna Copa do Mundo, é sempre
assim: as três primeiras partidas

"

são como uma final", disse
Ronaldinho. Já Parreira, em uma

coletiva de imprensa na quinta
feira, afirmou que o time só estará
em seu nível mais alto a partir da
terceira partida .

,

. A ptática �.� I;lxercíoios físIcos.
torháti�5e necessária pafa se ter lima
,yida mais saudã';leL,

Rara isso Iii importallte'o use-de
ro ..pas adsquadas corno a LIQha
Fitness que sêo roupas feitas em
sLlP�lex! poliamida com elastana,
quevão proporcíonarmels confottc

Qualidade que valoriza eflexlbllidade durante os exercícios.
. , Na Yang você encontra II linhal' .O seu corpo. completa'de Htness a preços de . ••.....
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I NOVELAS
� GLOBO· 1SH

Sinhá Moça
Justo fala para Bentinho que Pai José
ensinou que todo homem deve lutar por
sua liberdade. Juliana pede que Dimas fuja
com ela e esqueça sua vingança contra o

Barão. Sinhá Moça conta para o Barão que
Dimas fugiu da delegacia e pede que ele o

deixe em paz. O Barão concorda, para
espanto e alegria de Sinha Moça. Renato
dá livros para Ana ler e começa a cortejá
la. O Barão afirma para Adelaide que, se

José Coutinho gostar mesmo dela,
concorda em vendê-Ia para ele. Sinhá

Moça fica espantada com a generosidade
do Barão. Frei José fala para José
Coutinho que só vai casá-lo com Adelaide
se ele se acertar com o Barão primeiro.

� GLOBO -iSH

Cobras e Lagartos
amar exige que Estevão termine tudo com

Bel. Estevão percebe que está nas mãos
de amar e concorda. Leona fica
inconformada com a atitude de 'Estevão,
pois acha que amar está blefando. amar
decide se afastar da presidência da Luxus

para passar seus últimos dias ao lado de
Silvana e pede para Celina ficar em seu

lugar. amar decide comprar. a fita de Nikki.
Omar conta para Foguinho que vai deixar a
Luxus para Bel e para Duda. amar redige
seu testamento e o guarda num cofre.
Pereira pede Silvana oficialmente em

casamento e diz que quer que a cerimônia
,

seja no dia seguinte. Estevão diz a Bel que
,

precisa conversar com ela. Pereira se

prepara para contar quem é para Silvana,
mas sente uma dor muito forte e desmaia.

� GL080 ·21H

Belíssima
Bia pede que Júlia conte tudo o que
aconteceu na sua ausência. Júlia exige
que antes ela conte sobre seu.

desaparecimento. Bia insiste que esteve
na fazenda. Júlia hesita em contar a Bia
como André conseguiu as ações de
Vitória. André conta para Dijulian que Bia
está com a pasta. Vitória autoriza Júlia a

contar sobre a chantagem para Bia. Cemi!
conta para Nikos que a delegacia que
'lnvesuuava o caso de Valdete está sendo .

investigada. Giovana se choca ao saber
que Alberto tem um caso com Rebeca.
Bento falsifica o documento da prefeitura e

entrega para Tosca, pedindo os arquivos.
Dijulian conta para Júlia sobre as

investigações na delegacia. Bia chama
André de farsante e mentiroso por ter dito
que Vitória estava apaixonada por ele.

•

� 5Bl- - 181030

Rebelde
Pilar diz ao pai que.ençanou seus amigos
assim como ele enganou sua mãe. Miguel
diz a Mia que sofre muito por ela duvidar
de sua inocência e decide terminar seu

namoro com ela por causa de sua falta de

confiança. Lola pede a Santos que saia
com ela e finja ser seu namorado. Yuli

pede a Alice que lhe entregue toda a

correspondência que chegar para Lupita e

que tenha sido enviada por Nico. Ela tenta
se justificar dizendo que quer afastá-lo de
Lupita por que seu filho está transtornado
por causa dela e quer até abandonar os
estudos.

\

,
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Prova de Amor
,

Janice está na calçada esperando por
alguém. Lapa e Murilo e Barroso vão na

direção de Janice. Neste momenta Toni
chega com o carro. Janice entra no carro

bem na hora que Lapa, Barroso e Murilo
estão chegando. Janice se vira e vê Lapa.
Ela grita. Toni pergunta o que aconteceu.

Lapa pega o carro e vai atrás de Toni e

Janice. Alexandre, Zezinho e Valéria
brincam na prata. Zezinho fala para
Alexandre casar com Valéria. Alexandre
diz que já é comprometido. Luisa, Chicão
e Fialho discutem como perderam Lapa.
Fialho acha que Lapa estava sabendo que
a policia iria baixar na boate. Luisa diz que
que Lapa tem algum informante dentro da

deleqacía. Joana caminha no hospital e

cruza com Adelaide. Joana chama
Adelaide para conversar. Raquel discute
com Gabi.

} f{ECORD -: 21 II

A Escrava Isaura
Branca resolve envenenar Isaura. Belchior
sente-se pressionado com as perguntas
de Perpétua e f9ge.

"�NA BAND
Franklin Martins, que atualmente ainda é do cast

jornalístico da Globo, mas não renovou com a

emissora, é 6 mais novo contratado do Grupo
Bandeirantes. O jornalista começa a dar expediente
na Band em junho, e. vai participar como
comentarista e repórter dos teleiornais,
especialmente do Jornal da Band. Franklin vai atuar
também. nas rádios Bandeirantes e BandNews FM,
'além da BandNews (canal pago do Grupo).
"A contratação de Franklin Martins é muito

importante para a Band neste ano, tendo em vista
a tradição da emissora na realização de debates

'

em todo o país. Sua chegada reforça o

cómpromisso da Band com o jornalismo sério,
independente e de credibilidade"., conclui Marcelo
Parada, vice-presidente do Grupo Bandeirantes de

Comunicação.

��PROGRAMAS
"NOVOS"
O SBT voltará com

"Casa dos Artistas"
neste ano. Fernando
Rancoletta, diretor de
elenco, já está
convidando os

famosos. Será a quinta
edição do programa. A
última foi ao ar em

2004. Outro programa
que está em fase de

produção adiantada é o

"Dançando com as

Estrelas", espécie de

"Dança com Famosos"
do Faustão.
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��DE CANTORA ��PROBLEMAS
Ao chegar a sua mansão

em Malibu, Britney Spears
,

flagrou o marido Kevin
Federline no meio de uma

festinha com os amigos. A ,

cantora que já tinha pedido
para Kevin não beber e
fumar perto do pequeno
Seari, não teve dúvidas:
acabou com a bebedeira da
turma e mandou Kevin para
o porão da casa. Apesar
dessa decisão e de todos
os outros problemas por

':: ,Ii/új" que passa a relação" .

. ',� I· Britney continua evitando o
, , ,

. 'iI. assunto divórcio.
·.,�,,4�0:::{4::�,!' .' ;" ,,��I:�:. ", .� .

(

Paris Hilton adora
uma polêmica. A
socialite, modelo e atriz
decidiu que tem dom

para ser cantora. Sendo
assim, ela produziu sua

primeira rnúsíca de
trabalho. Seu álbum de
estréia ainda não tem
data marcada, porém
a loira já começou a

gravar seu novo

single.

Red acao@jornalcorreiodopovo.com.br

Comunicado
A Associação de Amigos do
Autista- AMA, através da
sua presidente Sra. Carla
Haake Mayer, leva ao

conhecimento de toda
comunidade de Jaraguá do

Sul, que recebeu, com muita

alegria o Certificado de
Utilidade Pública Federal e
o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência
Social. Nada mais justo,
pelo trabalho que a entidade
desenvolve.

/ .

empresano, ex-

prefeito, ex-vice
prefeito e ex-vereador
de Guaramirim, Salim
José Dequêch, o
"Velho Guerreiro", do
PFL. Dequêch vai falar
sobre um dos assuntos

', que mais entende e

mais gosta: Política.
Ele fará uma análise
do quadro sucessório
estadual e nacional,

T

ri PARA'BENS!Studio Atualidades
O Studio Atualidades
desse sábado, das 7h30
às 8h, conta com a

presença do

Aniversariantes do dia
•

27/5
Mirian P Jung
Jéssica Decker
Marisa Sasse Scherer
Lucas Nort
Ricardo L. Lemke
Jaison da Maia
Claudete Pires
Schirlley Kreutzfeld
Mario Sousa Júnior
Eliete Petry
Jesica S. de Souza
Caroline B. Eckert
Silvia Bassani
Ernaldo Bartel
Márcia S. Twarski
Hanelore K. Lange
Marli Paupitz .

Paulo Correa
•

Lilian V. da Cunha
Loni M. de Farias

Sérgio Jacobowski
Valdemar Dierschnabel
Alfredo G. da Silva .

Ari Roberto Schreiber
Vanessa Piazera
Eliete A. Marangoni

28/5
.

Luzia Wilbert
Mario Soares Jr.
Anderson G. Bartel
Alexandre Wosniack
Cleide Lotito
Vilmar Valentini
Marisa de Fátima M. Foppa
Ismar A. Ferreira

,
I

Festança
A boate Notre realiza hoje a

partir das 23h a tradicional
Festa Brega. Quem chegar

, , ., ,

ate a meia-noite a carater
•

•

seu apolo para
deputado estadual, as
últimas campanhas
eleitorais, avaliará a

resso administração de

Guaramirim, entre
outros assuntos.

terá acesso livre.

Informativo Paroquial
,

Natural de Jaraguá do Sul, o professor Raulino
Bartolini foi homenageado no último de 15,
pela Assembléia Legislativa de Santa Catarina,
por indicação da deputada Odete de Jesus. Na
solenidade foi entregue a Medalha de Mérito
Parceria Comunitária, pelo seu trabalho às
comunidades de Porto União e União da Vitória.
Sua trajetória destaca-se na área da Educação, .

levando o acesso ao conhecimento às pessoas
carentes. Na foto seu filho Ernani, sua esposa
Lair Rebelo, a deputada Odete de Jesus, o
professor Raulino Bartolini entre seus irmãos,
que o prestigiaram no evento

,

SABADO
19HOO - Matriz

17H30 - R. da Paz
19HOO - S.Luiz Gonzaga
19hOO - Perp.Socorro

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

08H30 - S.Cristovão

,
, '

'. ,

ri HOROSCOPO
/

Aries 20/3 a 20/4
o coração anda meio assim-assim? Não perca
o pique, guerreiro ariano. Mesmo tendo

desperdiçado munição, você aprendeu um

bocado de coisas. Acredite em seu sonho.

Ajuste o foco no alvo e se dedique a concretizar
seus planos. Logo você vai encontrar alguém
para promover novas excursões ao planeta do
amor. Passaporte na mão?

Câncer 21/6 a 21/7
Mal olhou para o lado e perdeua chance de

conquistar aquela criatura interessantíssima?
Não desanime, o que é do homem o bicho não
come. Quem sabe o lado não estava errado?
Pra que se afogar em mágoas se você pode
freqüentar águas mais calmas? Escolhas

praias menores, solzinho gostoso batendo na

concha, brisa suave acariciando a alma."

Libra 23/9 a 22/10
Com a sua visão de justiça e humanidade fica
meio difícil aceitar atitudes tão e egoístas, não?
Sua disposição para conipartilhar é conseqüên
cia da sua eterna busca de melhorar o mundo.
Pais é, tem gente que o julga dominador, mes
mo que você tenha a melhor das intenções ...
Reorganize sua didática com a galera, tem gente
que só aprende com os próprios erros.

, Capricórnio 22/2, a 21/1
Acordar mais tarde, risadas, um cafuné ...

Aqueça aquele velho caso de amor com você
mesmo. Ponha todos os ingredientes, capriche
nos temperos, tudo que tem direito pará repor as

energias. Seu físico anda exausto e a alma,
coitada, bem tantã, se batendo pelos cantos. Ou
será que você ainda não notou? Agende um

tempo para o bel-prazer

Touro 21/4 a 20/5
Impossível se manter quieto? Há um monte de

energias circulando nos céus e nenhuma delas
vai impedi-lo de fazer o que você acha que tem

que ser feito. Cultive uma mente e um coração
aberto, não esqueça que uma das suas

melhores qualidades é sua habilidaríe'oe

perseverar. Você alcançará seus objetivos
mesmo que eles mudem no meio do caminho.

Aquário 21/1 a 18/2 .

A arte da vida espera por você. Entre em cena
,

com todos os personagens que habitam seu

elétrico & eletrizante mundo. Depois de muito

tempo de leituras internas, chegou a hora de dar
vida às suas mil e uma histórias. Seu coração já

. deve estar cansado de bater sozinho sem saber
o que há do outro lado. Vamos lá, as cortinas
estão subindo ...

Escorpião 23/10 a 21/11
Não deixe que ciumeiras e paranóias atrapalhem
a chegada de novos habitantes à sua praía,
Mude seu roteiro, crie personagens mais
alegres: é hora dos mocinhos vencerem os

bandidos internos. Com um mundo pessoal tão
rico, não vale bancar o sisudo só pra se

proteger. E você ainda se pergunta por que seu

estõmago queima tanto ... Distribua o calor.

Leão 22/7 a 22/8
leoninos não costumam ser do tipo que
esconde o que sente ... Bem, a não ser uma ou

outra coisa que escondem deles mesmos.

Você não precisa falar nem uma palavra: seus
olhos contarão a história. E neles dá pra ler que
você está alegre, festivo e cheio de planos para

.

o dia e a noite de hoje. Seu entusiasmo é

espelhado por tudo e todos ao seu redor.
,

Gêmeos 21/5 a 20/6
Seu nível de energia dá um pico novamente.

Oba, já não era sem tempo! Mas cuidado com o

excesso de impulsividade. Isso só vai deixar
você nervoso e irritado de graça. Compartilhe
este gás todo e aproveite o lado bom: o

inesperado e imprevisível podem trazer

mudanças positivas. Cuide pra não bater com a

cabeça no teto ao sair pulando por aí.

Virgem 23/8 a 22/9
Ninguém imagina os sacrifícios que você faz

/ por uma boa causa, não é, amigo Virgo? Isso
tudo é muito bacana, mas sua vontade pessoal
é superimportante. Não seria a hora de
sintonizar primeiro a sua estação, antes de

,

servir os outros? As vezes há uma musiquinha
bem suave tocando lá no fundo, só que a

barulheira ao redor não o deixa (se) ouvir...

Peixes 19/2 a 19/3
Rever valores é uma luta diária. E graças a isso
você tem tido experiências gratificantes.
Reconhecer que as diferenças são necessárias
torna a vida um pouco mais leve. Sua alma

agradece. Não é fácillidar com energias
pesadas, sempre transformando o denso em

sutil. Há certas coisas que devem ser enterradas
definitivamente, não? Abra espaço para o novo.

Sagitário 22/11 a 21/12
A sábado promete, centaurinho! A doçura
tomou lugar em seu coração. Isso só facilitou,
não é mesmo? Vezenquando você negligencia
as suas prioridades e acaba explodindo em

vão, mas você tem conseguido se organizar
•

rapidamente. O tempo e a experiência ajudam
.

a ver o que realmente importa. Espírito
evoluído é outro papo.
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• MOACIR PEREIRA

•

PMDB: chapa pura?
o Encontro Estadual que o PMDB realiza hoje no Hotel Cambirela
deverá emitir sinais fortes sobre o futuro político e as eleições ao

governo e senado. A transferência da ConvençãO Nacional para
o dia 29 de junho criou um novo problema para Luiz Henrique da
Silveira e Eduardo Pinho Moreira: impede que sejam concluídas

negociações com o PSDB e o PFL em torno da tríplice aliança. Até
a manutenção da aliança com os tucanos fica para o final do mês,
fato que pode levar ao rompimento do acordo existente desde
2002. Afinal, os líderes do PSDB não admitirão permanecer na

dependência do aliado, por mais relevantes que sejam os motivos.
Luiz Henrique tem reiterado: "O que se conquista morro abaixo,
não se deve buscar morro acima". Quer dizer: se for mais fácil

chegar à vitória com o PSDB e o PFL, por que disputar sozinho,
,

. com chapa pura? Mas é nesta direção que pode caminhar o PMDB
: catarinense.,

O Encontro de hoje terá força de uma convenção. Estarão

presentes todos os prefeito, presidentes de Diretórios e

deputados, o que dá uma forte representatividade partidária.
Se em função dos surpreendentes acontecimentos nacionais, o

Encontro decidir por chapa pura, estará definido um novo

, caminho, totalmente fora de todas as previsões. Aí, começarão,

: as cogitações sobre os candidatos a vice-governador e ao senado.
,

•

,�----------------------------------------�
,

,

,

Desencanto
Vice-presidente da CNI, Carlos
Eduardo Moreira Ferreira,

,

: desabafou no ato de entrega da
,

Medalha do Mérito Industrial.
Condenou os juros
escorchantes, a carga tributária,
as leis trabalhistas e a falta de

•

infra-estrutura. E pediu
mudanças no Congresso
Nacional pelo voto. Ex-deputado,
declarou-se desencantado' com
a Câmara Federal.

Tráfico,
Elogiável a ação da Polícia
Militar no combate à
criminalidade na Grande
Florianópolis, a partir de aç
forte contra o narcotráfico. A\\
Capital virou fábrica de armas\
Duas armas são apreendidas
por dia. E sempre há

renovação de armamento nos

pontos de tráfico de drogas ..

•

Herança
o tesoureiro do Diretório
Estadual do PMDB, lçurity
Pereira da Silva, só tem atuado
como bombeiro político na

Secretaria do
Desenvolvimento Social. A

gestão do ex-deputado César

Cimm(PDT) tem recebido
críticas dentro e fora da pasta.
Montou esquema político e

deixou entidades sociais ao

desabrigo. �

•

---.....

Negociação
Um novo canal de negociação,
entre o governo do Estado e o

comando da greve dos

. professores d,a rede estadual foi
aberto pelo deputado João

Henrique Biasi. Dentro do limite
de acréscimo na despesa de 17
milhões de reais discute os

termos de uma nova proposta.
Sinal verde pode surgir no fim
de semana.

•

Mérito Telecomunicações
Melhoria significativa nas

relações da Brasil Telecom
.

Emocionante a solenidade de

entrega da Medalha do Mérito
Industrial da Confederação
Nacional da lncústría ao

empresário José Ferreira de
Macedo, na sede da Fiesc.
Vítima de Mal de Parkinson, fez
comovente discurso em defesa
do emprego e do setor produtivo,
com críticas. veementes à carga
tributária.

•

com a Imprensa e com os

clientes, a partir da
contratação do jornalista
Gonzalo Pereira. A contratação
de novos serviços de banda
larga, correção de equívocos
nas faturas e outros problemas
têm agora pronto atendimento
da Direção local.

.

Desembarque
Os servidores que ocupam

Estaleiro

. -

cargos em comissao no governo
do Estado indicados pelo PDT·
vão pedir exoneração. A

informação é do presidente
estadual Manoel Dias, ao

anunciar que o partido decidiu

lançar candidato próprio à
sucessão de Luiz Henrique.

•

.

Presidente estadual do Pp,
deputado Joares Ponticelli,
está no estaleiro. Recupera-se
de cirurgia odontológica.
Retirou um pedaço de broca

depositada há 12 anos na raiz
de um dente, quando fez

restauração. A anomalia foi
identificada numa radiografia.
A remoção foi feita pela
professor Cláudio Francalacci.
A cirurgia durou 2 horas.Agricultura

o pacote agrícola lançado pelo
presidente Lula foi aprovado
pelos líderes políticos ligados ao

agro-negócio. O presidente da
Frente Parlamentar do

Cooperativismo, deputado
Odacir Zonta, disse que "o

pacote é bom, mas é preciso
avaliar sua execução. Outros
planos foram lançados, mas até
hoje não funcionam. Perdem-se
no operacional."

Liberação
A decisão do juiz Luiz Felipe
Canever, concedendo liminar à
Prefeitura e determinando a

desobstrução de todos os

postos de saúde de

Florianópolis, restabelece a

ordem pública. É inaceitável
que grevistas firam direitos
dos cidadãos através de ações
r.epressivas e violentas.

,

O CORREIO DO POVO

ENTREVISTA: VICE-PRESIDENTE DA FIESC LIDERA LUTA

,

FERNANDO BOND

•

•

"

CNR/fLORIANOPOLIS/CARLOS PEREIRA

,

Florianópolis (CNR/ADI) - Desde 2001 que o empresário
Glauco José Côrte, hoje vice-presidente da Fiesc, lidera a

luta para a implantação do CÓdigo de Direitos e Deveres
do Consumidor de Santa Catarina. Aprovado por
unanimidade na Assembléia, o Código foi sancionado em

dezembro 'pelo governador Luiz Henrique, mas ainda"
,

enfrenta a oposição do Sindicato dos Fiscais. A entidade
considera que a nova Lei pode beneflclar o sonegador.
Mas o empresário rebate: -

,

"O Código não foi feito para o sonegador. Foi feito para o

contribuinte que precisa ser orientado e protegido".O
entrevistado nasceu em Timbó. Advogado, sempre atuou
na área econômica, primeiro nas empresas do setor
elétrico Sotelca (Tubarão) e Eletrosul. Foi diretor da

Companhia Siderúrgica Nacional (82-85) e depois vice

presidente do Grupo Portobello, onde atua hoje nos

Conselhos de Administração. É presidente do Conselho
de Administração da Celesc.

CNR - Por que um Código de Direitos e

Contribuinte?
Glauco - Nós queremos um certo mecanismo de equilíbrio

,

nas relações entre Fisco e contribuinte. Na verdade, no Brasil,
nós percebemos que a balança pesa muito favoravelmente ao

Fisco e pouco em relação ao contribuinte, que é quem sustenta

a estrutura administrativa pública.
CNR - O sr. poderia dar exemplos práticos das mudanças
que vêm com Código?
Glauco - Sim, veja por exemplo: sempre que o Estado instituir
uma taxa daqui para frente ele terá que declarar expressamente'
qual é o serviço que ele estará colocando à disposição do

" contribuinte. Outra coisa que está diferente: estão proibidas
.

edições especiais do Diário Oficial depois de 31 de dezembro,
. '

com majoração. e instituição de novos tributos.

Deveres do

... A arrecadação cresce com o

crescimento da economia ou por um
melhor aparelhamento dossetores da

admíntstração tributária

... O Estado está proibido de divulgar o
nome de contribuintes que ele considera

•

inadimplentes. Pode apenas no final do

processo � só quando transitar em julgado
CNR - E ós índices de correção de multas?
Glauco - Também se adotou o sistema de isonomia entre os

, .

índices que o Estado usa para atualizar as dívidas e aquelas
. �

restituições que o contribuinte tem direito. Se o Estado diz

que a multa tem tanto de Selic, a restituição também é pelo
mesmo tanto de Selic. •

ressarcido. Então, os fiscais têm que pensar duas vezes antes

de emitir uma notificação. _

.

CNR - E com relação às famosas "listas negras" que o Estado

publica com contribuintes notificados?
Glauco - O Estado está proibido de divulgar o nome de
contribuintes que ele considera inadimplentes. Pode apenas
no final do processo, só quando transitar em julgado. '"....
CNR - O Ministério Público continuará a ser acionado no

caso de notificação?
Glauco - Até então qualquer notificação - e temos que fazer

,
.

justiça, isso não acontece no Governo atual- tinha uma cópia
enviada Ulna cópia para o Ministério 'Público, que já
instaurava uma ação penal. Houve casos em que o contribuinte
foi consíderado inocente administrativamente, mas culpado
na ação penal. Agora, só vai para o Ministério Público depois
de encerrado o processo. .

,

. CNR - E como funciona a Câmara de Etica Tributária
,

CNR - E com relação às custas dos processos fiscais? Quem paga?
, , .

Glauco - Agora, se as notificações forem julgadas
.

.

improcedentes, o custo que o contribuinre teve vai ser

,

... E importante também dizer que no

Conselho de Contribuintes se faz um

levantamento estatístico e mais de 50%
das notificações são canceladas

prevista no Código?
Glauco - Esta é uma inovação de Santa Catarina. Ela rompe
com o paradigma de que qualquer órgão deste tipo tem que ter,
uma maioria de servidores públicos. Neste caso, não: são 13
rn embros, com cinco repre s en tan te s d e e n tid ades ou

repartições ligadas a órgãos públicos. Os demais são entidades
,

do setor privado. O objetivo desta Câmara é orientar 'o

... Agora � se as notificações forem

julgadas improcedentes � o custo que o

contrtbuíntc teve vai ser resarcido. ( ... )
<)brigando os fiscais a pensar duas vezes

contribuinte, de 'receber consultas ou denúncias dos

contribuintes em relação a procedimentos fiscais.
CNR -Em algummomento pode-se imaginar que a arrecadação
do Estado possa cair ou aumentar em virtude do Código?
Glauco - Em princípio deveria ser neutro. A arrecadação'
cresce com o crescimento da economia ou por um melhor

aparelhamento dos 'setores da administração tributária.
.

I

CNR - E o número de notificações, pode cair?
Glauco - Sim, até porque o Código tem uma inovação
importante: é que o contribuinte passou a ter direito - uma

vez fiscalizado - a um prazo de cinco dias para se defender ou
,

esclarecer. E importante também dizer que no Conselho de
, Contríbuintes se faz um levantamento estatístico e mais de
50% das notificações sâo canceladas.

[

C

CNR - E com relação aos contribuintes em débito com a

Fazenda que sâo proibidos de continuar operando?
Glauco - Isso também muda. Vamos dizer que o contribuinte

esteja ern débito e precise de um novo talão de nota fiscal.
Havia casos em que o Fisco não liberava. Como pagar se ele
está impedido de operar?
CNR - E os depósitos antecipados que o contribuinte
notificado é obrigado a fazer pàra poder recorrer?
Glauco - Aí sim Santa Catarina também avançou. No plano
federal, sempre que um contribuinte vai recorrer de uma

notificação, ele é obrigado a depositar 20% da quantia em
-

discussão. Ora, isso é urn estímulo às multas exorbitantes -

porque quanto maior a multa, mais dificuldade ele tem de
recorrer. Aqui agora é proibido este depósito.
CNR - O novo Código também estabelece prazos para

respostas às consultas dos contribuintes ao Fisco; não é?
Glauco - Até então não havia prazo. Agora, tem prazo, que

pode ser prorrogado uma única vez. Se passado este prazo o

Estado não responder, a interpretação que o contribuinte está

dando é que vai prevalecer.

•

,J
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QUEM ASSUME: O PEDAGOGO LUIZ CARLOS eATIRSE
,

,

AGÊNCIA ESTADO

•

SÃO PAULO - O secretário da
\

Administração Penitenciária de
São Paulo, Nagashi Furukawa,
pediu demissão do cargo ontem,
durante audiência realizada com
o governador Cláudio Lembo

(PFL).A saída de Furukawa
ocorre dias depois da série de

ataques e rebeliões promovida
pelo PCC (Primeiro Comando
da Capital) no Estado -rnotins

se espalharam por cerca de 80
unidades prisionais entre os

.

A últimos dias 12 eIS. Diver
.

gências na condução do caso e

, na política da segurança pública
.teriam motivado o pedido de
demissão.

'Ern seu lugar assumirá Luiz
Carlos Catirse, que é pedagogo e

funcionário de carreira da

secretaria, de acordo com o

governo estadual. Catirse é ex

diretor da penitenciária de Casa
Branca e atualmente coordena

as unidades prisionais do Vale do
Paraíba e litoral.

-

Furukawa estava no cargo
desde . dezembro' de 1999.
Durante o período, enfrentou
fugas e rebeliões, entre elas a

maior já ocorrida 110 Estado e que
envolveu 29 unidades, em 2001. I

A megarrebelião também foi

orquestrada pelo PCC, com
auxílio de telefones celulares.

CRISE - Em seu pedido de

demissão, Furukawa alegou
razôes de "natureza pessoal" para
deixar o cargo. Ao aceitar o pedi
do, o governador agradeceu os

serviços prestados e, em des-
,

pacho, afirmou que a filosofia

aplicada no sistema peniten
ciário por ele "será objeto de

análise, reflexão e futuras deci
sões".O desgaste teria começado
em meio à onda de violência
iniciada no último dia 12 e

atribuída à facção criminosa.

I

Os ataques e rebeliões foram
uma resposta do PCC à decisão
do governo estadual de isolar

lideranças. Para pôr fim ao

movimento, representantes do

governo teriam estabelecido um
acordo com o líder máximo da

facção, Marcos Willians Herba
Camacho, o Marcola, no dia
14.0 governo confirmou que
houve ulna "conversa" com o

chefe da facção, mas negou

qualquer acordo para encerrar os
ataques.

NÚMEROS - Cerca de 300

ataques atribuídos ao PCC
foram registrados desde o início

da maior ação contra as forças
de segurança do Estado.Os
crimes causaram a morte de 24
policiais militares, sete policiais
civis, três guardas municipais,

. "" .

oito agentes perutencianos e

quatro civis. Nas rebeliões, 17

presos morreram.A operação
policial para conter a violência
e localizar os criminosos resultou
em ou tras 110 mortes. De acordo
corn a Secretaria da Segurança,
79 das vítimas tinham
envolvimento com criminosos.

Outras 135 pessoas foram presas.

,

'STJ concede prisão domiciliar a Suzane von Richthofen
SÃO PAULO - O ministro

Nilson Naves, do STJ (Supe
.rior Tribunal de Justiça),
concedeu ontem uma liminar

�
· em habeas corpus permitindo
que Suzane von Richthofen,
22, fique temporariarnente
em prisão dornici l iar. O

julgamento dela está marcado

para o próximo dia 5 de junho.
-Suz arie é ré confessa no

· processo que a acusa de ter

planejado e participado da
morte dos pais -Manfred e

Marísia-, em outubro de 2002.
De acordo corn a sentença,
depois de ser notificado, o juiz

· do processo terá 24 horas para
tomar as providências para

\

que Suzane deixe o Centro de

Ressocialização Feminino em

Rio Claro (175 kin de São

Paulo), onde está presa. Naves
autorizou o juiz a pedir
vigilância policial. O objetivo

,

,

. -" "

seria nao constranger a re e

as pessoas que com ela
. "

estiverem.

Suzane obteve liberdade

provisória ern junho de 2005,
por decisão do próprio STJ. Ela
voltou a ser presa em abril
deste ano após a exibição de
uma entrevista concedida ao

"Fantástico", da Rede Globo,
durante a qual -segundo o

próprio program ela foi
_
orientada pelos advogados a

chorar e demonstrar fragilida
de diante das câmeras.

Quem havia autorizou a

110va prisão de Suzane foi juiz
Richard Francisco Chequini,
do 1o Tribunal do Júri. Para o

m in istro Nilson . Naves,
porém, ele não poderia ter

decretado a prisão "nova

mente", quando o STJ havia
concedido a Suzane a

liberdade provisória.

O ministro do STJ, relator
do recurso movido pela defesa
de Suzane, decidiu que a segun
da prisão decretada foi igual à

. . "

pnrnerra e, portanto, agravou
ainda mais o excesso de tempo
da prisão provisória" -argu
mento que havia sustentado a

soltura de Suzane.
No pedido de prisão aceito

ern abril, o promotor Roberto
Tardelli alegou que a liberdade
de Suzane colocava em risco a

vida do irmão dela, Andreas,
pois eles disputam na Justiça
o direito de gerenciar os bens
da família. A defesa alegou que
ela "em nenhum instante

. . "

ameaçou quem quer que seja .

Os pais de Suzane -Manfred e

Marísia- foram surpreendidos
enquanto dormiam em casa,

no Brooklin (zona sulde São

Paulo) e golpeados com bas

tões, ainda na cama.

PF prende ex-dono do Banco Santos em SP
SÃO PAULO - A Polícia

Federal prendeu ontem o ex

dono do Banco Santos,
Edemar Cid Ferreira, em sua

casa localizada no Morumbi
(zona oeste de São Paulo).
Quinze agentes da Delegacia
de Repressão Crimes Fi
nanceiros participaram da

operação. Cid Ferreira foi
encaminhado ao IML (Ins-

,
tituto Médico Legal) par�

. '

•

I

exame de corpo de delito.
Ele teve a prisão preventiva
pedida pelo Ministério
Público Federal e decretada

pelo juiz da 6ª Vara Federal
-,

Cr im in al de São Paulo,
Fausto Martin de Sanctis,
responsável pelo processo em

que o ex-banqueiro é acusado
de gestão fraudulenta e

crimes financeiros que
teriam levado à quebra do

,

.Banco Santos.O Ministério
Público estima que a ins

tituição financeira deixou um

rombo de mais de R$ 1
bilhão. No ano passado, a

Justiça decretou a falência do'
Banco Santos.O processo que
levou à falência começou em

12 de novembro de 2004,
quando o Banco Central

,

decretou a intervenção na

instituição financeira.

Perdigão e o fundo Laep
compram a Parmalat

SÃO PAULO - Credores da
Parmalat Alimentos aprovaram
a venda da companhia para o

consórcio formado pela Perdigão
e o fundo latino-americano

Laep, em assembléia realizada na
manhã de ontem em São Paulo.
A Perdigão deverá ficar com a

participação de 51 % na

.

fabricante de lácteos Batavia,
além de uma fábrica de biscoitos
em [undiaí, no interior paulista, .

e outra de leite em Garanhuns,
ern Pernambuco. O restante da

companhia ficará sob controle
do Laep.

O Laep, comandado pelos
sócios brasileiros Marcus Elias e

Eduardo Aguinaga, fará um

aporte imediato de 20 milhões
de reais na companhia ..Assim
que o juiz homologar o plano de
recuperação judicial daParmalat
Alimentos, até o final de junho
deste ano, a Perdigão fará o

pagamento de 101 milhões de
reais para ficar com o controle
da Batávia. Mais tarde, o Laep
estuda a venda das fábricas de

biscoito, no interior paulista, e

de leite, em Pernambuco, para a

própria Perdigáo, pelos valores de
30 milhões de reais cada uma.

A proposta do consórcio

entre Perdigão e Laep semostrou

a melhor entre três finalistas
escolhidas pelos credores ern

conjunto com a consultoria
I

Integra, gestora da Parmalat, e o

•

banco Pactual, contratado para
coordenar a venda. As outras duas
eram da fabricante mexicana de
lácteos Lala e do GP Inves
timentos. "A oferta da Perdigão e

do Laep foi a única que não impôs
condições ao negócio fora do
controle dos credores, como a

solução da briga com os sócios

minoritários da Batávia", disse
um representante dos credores.

O negóciomarca o ingresso da
Perdigão, que sofreu os efeitos da

. .,. . ,..,

gripe aviana nas exportaçoes
brasileiras de frango nos últimos
meses, no setor de lácteos. A

mudança é vista com bons 01110s

por analistas de mercado. "O
.

negócio diminui o peso das

exportações do faturamento da

companhia, além de aumentar o

portifólio de produtos com valor

agregado", diz Tânia Sztanrfater,
analista do Unibanco.

A Parmalat brasileira está em

crise desde 2003, depois do
envolvimento da matriz num

grave (, cândalo financeíro.vA
,

subsid,' ria entrou no processo de
recu f ração judicial há cerca de

,

um I o. O plano de recuperação,
qlf previa a venda da com

p
,

nhia para umnovo investidor,
1; i homologado pelo juiz
lexandre Alves Lazzarini, da

.

rimeira Vara de Recuperação e
.

alências de Empresas do Tri
bunal de Justiça de São Paulo,

,

em fevereiro deste ano.

.

Renda brasileira vira livro

A renda Renascença, natural do nordeste do Brasil, mais

especificamente da Paraíba, acaba de se tornar tema de um livro
-Renda Renascença, do pesquisador Christus Nóbrega. A obra
conta além da história da renda, como este trabalho artesanal
tornou-se uma arte tradicional no nordeste do Brasil e como a

mesma arte atuou de maneira transformad ora no cenário social
da região da Paraíba ..
Durante a década de 1930, uma mulher chamada Elza Medeiros,
ou apenas Lalá, deslanchou essa arte para toda a região, depois
que descobriu o segredo da renda, que era guardado a sete chaves

por religiosas francesas. A partir de então o artesanato se.
espalhou pelo sertão da Paraíba e transformou-se em uma

alternativa para a sobrevivência da região.
O trabalho que antes era realizado pelas habilidosas mãos de
mulheres simples do sertão tornou-se uma arte admirada e

utilizada por marcas destacadas do mundo da moda, como a

Cavalera, que já utilizou a' renda renascença em suas coleções.
Além disso, a grife que apóia o projeto "Paraíba em suas mãos",
que registra os trabalhos das rendeiras e suas técnicas, além de
estimular as produções, também deve utilizar a renda em sua

coleção primavera-verão 2007.
Mais do que mostrar uma arte brasileira, esse livro é uma forma
de expor ao senso comum, mensagens e símbolos decodificados,
de uma determinada região e grupo que o produz,e que testemunha
uma arte que já poderia estar esquecida ou perdida em algum
lugar do passado. O artesanato tem um papel fundamental em !
nossa sociedade contemporânea, o papel do testemunho de i
culturas e costumes que já não fazem parte do cotidiano, ou que]
pelo menos estão encobertos pela poluição do "modernismo". i
Resgatar e pousar o olhar sob esse tipo de arte tundarnental a I
nossa história, signifiça mais do que simplesmente revisitar uma
época, significa revalorizar o ser humano como criador,
devolvendo faculdades perdidas, como o uso das mãos,
habilidosas e da consciência.

Por Daiana Riechel, aluna do curso de Moda da Unerj

,

II BREVES
-

.... Tempo na TV
As investidas do PT para
conseguir o apoio formal do

, PMOB à possível candidatura
,

do presidente Luiz Inácio Lula
da Silva podem render mais ,

bem do que uma aliança de ,

,

peso em torno do petista. O PT
,

precisa do PMDB para esticar I
,

,

o tempo que o presidente Lula ,

,

terá na campanha para
,

,

propaganda política.Sem o
•

,

apoio do PMDB, Lula terá •

,

I

menos tempo do que o pré- ,
,

candidato do PSOB à
•

,

Presidência, Geraldo Alckmin. :
I

Até agora, pelo menos, o
,

,

,

tucano conseguiu mais tempo ,

I

na rádio e TV do que Lula.A
I
,

,

aliança com o PFL garantiu a
,

,

Alckmin 9 minutos e 2 .
•

segundos para sua campanha
•

•

de rádio e TV, que será levada
•

,

ao ar a partir de 15 de agosto. ,

Esse tempo não leva em conta :
o período adicional que é

•

,

•

distribuído igualmente para
,

cada candidato. •

•

,

.... Legislação
Pela legislação, serão
divididos entre todos os

postulantes 16 minutos e 40
segundos por dia de programa.
Se houver quatro os

candidatos, por exemplo, o
tempo total da aliança PSOB-
PFL será de 13 minutos e 12

segundos. Sem o apoio dos

pefelistas, Alckmin teria

apenas 4 minutos e 4 ·

segundos de programa ,

partidário no rádio e na TV. •

Esse período é menor que o

tempo que o PT tem sozinho
•

para seus programas de rádio
'

e TV: 5 minutos e 44 segundos. I

.... Com coligação
Uma coligação apenas com o

,

PMOB levaria Lula a ter 10
minutos e 16 segundos -sem

considerar o tempo igualitário
para todos os candidatos.
Desse tempo, 4 minutos e 32

segundos são do PMDB e 5
minutos e 44 segundos do
PT.Caso venha a concretizar a

coligação com o PSB e o PC
do B, a campanha de rádio e

TV do petista subiria para 12
minutos e 54 segundos com o

reforço do PMOB. Com isso,
Lula conseguiria ultrapassar
Alckmin no tempo de

exposição no horário gratuito
de rádio e TV.

.... Greve BC
A greve cos funcionários do
Banco Central completa 11
dias hoje. Segundo o Sindicato
cos Funcionários dO Banco
Central (Sinal), o governo
afirmou já estar pronta e

assinada pelos ministros da
Casa Civil e do Planejamento a

medida provisória que coloca
em vigor o acordo firmado em

outubro do ano passado. Esse
ato do governo encerraria o

movimento grevista de
imediato assim que a medida
for divulgada oficialmente.Em
carta entregue ao presidente

. Luiz Inácio lula da Silva, na

quarta-feira (24), durante
manifestação em Brasília, os

trabalhadores cobraram

urgência, na lmplernentação
do reajuste salarial que
deveria ter sido parcelado em

janeiro e junho e não foi
efetivado até agora.

,

� Divergências sobre as medidas após os
�'r ataques do pee e na política da segurança

pública teriam motivado a saída

,\Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EXEMPLO: FÉ CATÓLICA Explosão de
carro-bomba
no Líbano,
mata líder da
Jihad Islâmica

• BREVES -

,

NOS EUA

� Recuperado
Um esboço do pintor espanhol
Pablo Picasso, roubado de um

iate ancorado em Miami, em
,

2004, foi recuperado quando o ,

suposto ladrão tentou vendê-lo a

dois agentes disfarçados,
informou ontem uma fonte
,oficial.O Departamento de

.

Polícia do condado de Miami
-declarou que o roubo do esboço
a óleo de "Três Dançarinas"
ocorreu em 15 de julho de 2004,
quando a embarcação Tajin era

submetida a manutenção.Uma
investigação, realiza,da com o

Departamento de Imigração e

Alfãndegas (ICE), encontrou um

indivíduo identificado como
, Orlando Granado, "que tentou
vender a pintura a detetives

disfarçados", segundo o
,

relatório policial.Granado, de 48
anos, foi detido e o esboço,
avaliado em cerca de US$ 200
mil, foi recuperado.

•

EM CANNES

� Arrecadação
Mais de US$ 4 milhões foram
arrecadados na noite de quinta-
feira por Sharon Stone,
responsável por um leilão em

benefício da Amfar, a fundação
americana de Elizabeth Taylor
contra a Aids, organizada
anualmente durante o festival de
cinema de Cannes.
Entre os grandes eventos
internacionais paralelos ao

festival, a festa de gala da Amfar
reuniu várias estrelas presentes
em Cannes. Pelo terceiro ano

consecutivo, Liz Taylor não pôde
comparecer devido ao seu

delicado estado de
saúde.Sharon Stone insistiu na

necessidade de apoiar as

pesquisas contra a Aids:
"Combateremos por cada
pessoa que morre a cada seis
segundos", disse a estrela de
Hollywood.

EM ISRAEL

� Retirada
o governo palestino liderado
pelo grupo islâmico Hamas
retirou das ruas ontem uma

,

recém-criada força de

segurança comppsta por cerca
de 3 000 milici.anos armados e

anunciou que seu objetivo com

a medida é reduzir a tensão com
.

a facção política oposicionista
Fatah.A decisão ocorre no

segundo dia de negociações
entre o Hamas e a Fa�ah com o

intuito de desestimular a

violência e encontrar uma

solução para o impasse.

.�.

'- •

LÍBANO - O líder do grupo
armado palestino Jihad
Islâmica no sul do Líban

...
morreu ontem por causa dCJ:ífl
ferimentos sofridos na

explosão de um carro

bomba, informaram
autoridades libanesas. O
irmão do líder extremista
também morreu no

atentado. O grupo acusou os

serviços secretos de Israel

pelo episódio e prometeu
promover retaliações. "Com
a permissão de Deus, nossa

resposta será incisiva", disse
Abu Imad Rifai, reo

presentante da Jihad
Islâmica no Líbano,
O primeiro -ministro do
Líbano, Fuad Saniora, us \
político anti-sírio, conden ,'I
os assassina tos afirmando 'J

que "nós nos esforçaremos o
,

máximo possível para que os

agressores sej am punidos" .

Israel, para ele, é o principal
suspeito. A explosão que
matou Mahmoud Majzoub e

seu irmão Nidal ocorreu na

praça central da cidade
costeira de Sidon, 40
quilômetros ao sul de Beirute.
Mahmoud e Nidal caminha
vain pela praça quando um

carro-bornba estacionado

perto do local por onde eles

passavam foi detonado por
controle remoto, informa-

I

ram agentes de segurança!
'

Nidal Majzoub, de .,

anos, morreu Ila hora,
Mahmoud, de 41, sobreviveu
à explosão, mas sofreu
ferimentos graves e morreu

.,durante cirurgia de emergên
cia à qual foi submetido
depois de ser levado a um

hospital próximo, press

eguiram as fontes nos serviços
libaneses de segurança .

Mahmoud Majzoub era

membro do Conselho Shura,
o organismo que define a

política do grupo extremista

palestino Jihad Islâmica. Ele
liderava a organização e

Sidon .

•

AGENCIA ESTADO visita à Polônia foi uma

exortação à unidade dos
cristãos. "Nossas aspirações

. ,

ecumênicas devem ser

imbuídas da oração, do perdão
recíproco e da santidade da
vida de cada um de nós", disse
o papa, depois de afirmar que,
no início do pontificado,
assumiu o firme propósito de
dar prioridade "à restituição da

plena e visível unidade dos

econômicos e sociais", disse o

papa para uma multidão que o

aplaudia sob chuva contínua.

Bento XVI exortou os polo
neses a permanecerem firmes

,

na fé católica. "Cultivai essa
rica herança de fé que vos foi
transmitida pelas gerações
passadas, a herança do pensa
mento e do serviço do grande
polonês que foi João Paulo II".

No santuário de Jazna Góra,
'em Czestochowa, o papa
retomou o tema de sua primeira
encíclica - Deus é amor - para
dizer que "essa verdade sobre
Deus é, a mais importante, a

mais central" para os homens.
"Sede também vós, queridos
amigos, testemunhas desta
verdade", insistiu.

O discurso mais marcante

que Bento XVI pronunciou
nos dois primeiros dias de sua

�' Cerca de 500 mil pessoas prestigiam visita do

Papa à Varsóvia e ao santuário da Madona Negra
Madona Negra, a Rainha da
Polônia.

Sempre com o cuidado de
falar em polonês ou em

italíano, e não em alemão,
�

supostamente para nao

reavivar a ocupação nazista na

za Guerra Mundial, o papa
lembrou o papel de seu

antecessor na luta contra o

comunismo do, bloco
,/ .

soviético.

"Como não agradecer hoje
a Deus pelo que se realizou em

vossa pátria e no mundo todo
durante o pontificado de João
Paulo II? Diante de nossos

olhos, ocorreram mudanças de
,

sistemas inteiros - políticos,

POLÔNIA - Nada compa
rado ao carisma de João Paulo,

/

II, que em suas oito viagens à

Polônia reuniu milhões de

compatriotas nos parques e

igrejas das principais cidades.
Mas, para quem esperava que
Bento XVI fosse recebido com

frieza, o papa surpreende.
No segundo dia de sua visita

à pátria de Karol Wojtyla, cuja
figura ele relembra em cada
discurso, o alemão Joseph
Ratzinger, de 79 anos, levou
cerca de Z 70 mil fiéis a uma

missa campal em (arsóvia e

outros ZOO 1 il em
,

. - "
crtstaos .

Dirigindo-se a representan
tes do Conselho Ecumênico

Polonês, na igreja luterana da
Santíssima Trindade, em'

Varsóvia, Bento XVI afirmou

que, apesar de obstáculos ainda
a superar, tem havido grandes
avanços no diálogo en tre

católicos e evangélicos. O papa
falou 110 plural, salientando a fé
comum, em vez de divisões. '

Czestochowa, onde "::li rezar,
ontem, no santua io da

,

I

• CURIOSIDA '�ES MUSICAIS
II

�-----------------'�------------------------�

A Música e a each !�ça
Rossini compôs a maior par' de sua obra

embriagado. A ópera O barbeiro �e Sevilha teria
sido escrita às pressas, em 1 ,i dias, para o

paqamemo de uma dívida. Ela foi 'iada na estréia,
no Teatro Argentina, em Roma, ano de 1817.

tTJr[Ifr;iI t;11;;

guitarra e

"')"
violão

. ,. , , .

vitoria, e recrso,
etuantes o,

itar ne a."
Que feio!!
Enrico Caruzo, um dos cantores de ópera mais

populares do mundo, foi preso em Nova York

por ter beliscado o bumbum de uma mulher no Eduardo
Central Park, em 1906. O caso ficou conhecido Fone: 3370.6088.9104-4565
como "Escândalo de jaula do Macaco". eduthelema@hotmail.com

{.'-
.

acre
p

COLEGIO
Bons tempos ...

,

O recorde nacional de vendas de álbuns de música clássica ocorreu em 1997.
Neste ano, foram comercializados 1,43 milhões de discos e onze anos atrás, no dia
5 de julho de 1986, 800.000 pessoas assistiam a filarmônica de Nova York. Um
recorde que é constado até no Guiness Book.

""" ,

SAO LUIS
•

E para aqueles que estão entocados debaixo do cobertor, gostaria de dar umas
sugestões de alguns filmes que abordam a vida de alguns cornposítores. EDUCANDO PARA

A'VIDA!
,

"Minha amada imortal"( drama, Beethoven)
"Amadeus" ( comédia até certo ponto, Mozart)

É isso ai, mas a escolha do vinho e do queijo, fica com vocês! Fui!!

Educação Infantil ao Ensino Médio

www.marista-jaragua.com.br
33710313

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

-,

•

,

•
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AAdministração Municipal de Guaramirim convida para o
'-

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

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

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

e brincadeiras, entre muitos outros serviços.
EM BREVE NO SEU BAIRRO. AGUARDE DIVULGAÇÃO DA DATA.
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o trabalho faz a diferença,

,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




