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6 I VIOLÊNCIA

Pedreiro
morre
,

esfaqueado
OI pedreiro Wagner Hipólito
Gonçalves, 27 anos, foi assas
sinado na noite de domingo,na
Rua José Narloch, em Jaraguá
do Sul, Segundo testemunhas,
o assassino responde pelo

,;\ apelido de "Neguinho" e teria
,

sfaqueado Wagner depois de

�J uma discussão.

51 CAMPANHA

Comércio
local quer
atrair
consumidores
Campanha lançada ontem

pela COL (Câmara de

Dirigentes Lojistas), de

jaraguá do Sul, deve
,

stimular os consumidores a

ficarem na cidade também na

hora de fazer as compras. O
trabalho foi elaborado com

base na pesquisa, feita pela
Unerj e que mostra que os

clientes, principalmente os de

poder aquisitivo mais alto,
preferem ir para municípios
como [oinville, Blumenau,
Brusque, Florianópolis e

Curitiba para gastar. Melhorar
o atendimento e aumentar a

variedade de produtos são

soluções apontadas para
reverter o quadro.
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Desabrigados
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CORREIO ESPORTIVO

JULGAMENTO

Bagé pega'
40 dias de

suspensão

Depois da vitória do último
sábado (foto), as atenções da
Malwee ontem se voltaram

para '0 julgamento no STJD.
Ferretti e Marcão foram
absolvidos e o goleiro Bagé
pegou 40 dias e dois jogos de

suspensão, além de cinco
aulas em escola pública.

•

CATARINENSE

Juventus se

despede com

empate

nono
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4 IINVESTIMENTO: OBRA EM MASSARANDUBA ESTÁ ORÇADA EM R$ 2 MILHÕES
'� .

•

,

Delegação liderada pelo presidente da Aciam

(Associação Comercial e Industrial de Massaranduba),
Mauro Bramorski, parte hoje para Brasília, com objetivo
de buscar recursos para aquela que hoje é tida como a

principal obra em andamento no município: a construção

•

doHospitalMunicipal deMassaranduba. Orçada emR$ 2

milhões, a obra recebeu até agora R$ 500 mil em

investimentos e deve ser concluída até o final de 2007. A

delegação tem audiência marcad. com deputados e

representantes do governo alemão. / '
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Um incêndio, na manhã de ontem, destruiu completamente a residência onde moravam Jorge lapela, estofador
autônomo, e uma filha adolescente, no Bairro Águas Claras em Jaraguá do Sul. A única coisa que sobrou intacta, foi a
"casinha" onde cinco filhotes de cachorro dormiam. A causa do fogo ainda é desconhecida.

6 I TRAGÉDIA: PAI E FILHA PERDEM TUDO EM INCÊNDIO li .
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Você escolhe, nós transportamos.
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Dia de sol e nebulosidade
variada sem previsão
de chuva

tAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



2 I TERÇ�-FEIRA, 30 de maio de 2006

• EDITORIAL
"
,

A proximidade das urnas

vitaminou o movimento dos
trabalhadores rurais sem terra.

.Levantamento feito pelo
governo indica que há cerca de
1 milhão de pessoas acampadas
sob lonas pretas à beira das
,

'

estradas brasileiras. Estão à
�

€spera de lotes do programa,

oficial de reforma agrária. Em
Outubro de 2002, quando Lula
I

foi eleito, havia 60 mil famílias

acampadas. A quantidade de
,

sem-terra acampados explodiu

2002, a contabi-lidade oficial
,

apontava 60 mil' famílias

acampadas. Hoje está em

230.813 famílias, o equivalente
-a 1 milhão de homens, mulheres
e crianças. Ao chegar ao

Planalto, a primeira promessa de
Lula aos sem-terra foi justamente
priorizar o assentamento dos

acampados. Neste ano, ao

concluir sua gestão, terá mais

sem-terra nessas condições do

que quando assumiu a

Presidência da República. O

II> Em outubro de 2002, quando Lula foi

eletto, havia 60 mil famílias acampadas. A
.quantídade explodiu neste ano eleitoral

,

neste ano eleitoral. Levan-
,

tamento recente feito pelo
governo federal revela que cerca
de 1 milhão deles está 'espalhado
pelo país morando debaixo de
barracos de lona à espera de um
[ore de terra da reforma agrária.I

Aqui pertinho do Vale, no

Planalto Norte, há centenas

deles. Ao lado, das invasões de

terra, a criação e o inchaço dos

acampamentos são os principais
instrumentos de pressão dos
.movimentos que representam
'trabalhadores sem terra contra
,

'o Palácio do Planalto. Quando
:0 presidente Luiz Inácio Lula da
Silva foi eleito, em outubro de

I
I
I

•

!. FRASE

resultado do último levanta-
,

menta da Ouvidoria Agrária
Nacional é assunto proibido no

Ministério do Desenvolvimento

Agrário, a quem a ouv

subordinada. Na pa a, a

informação oficial é que 'não

existe LIm número atualiz �o.
Segundo o minis-tério, valeri o

censo realizado no final de 200

•

• CORREIO DO LEITOR

O CORREIO DO POVO

•

, que, de fato, tem privilegiado o

assentamento de agricultores na
Amazônia Legal, além de
Maranhão e Mato Grosso, onde
o movimento atua com timidez
e os projetos carecem de água
tratada, energia elétrica, rede de

esgoto e estradas de acesso. Até

dezembro, para cumprir integral
mente ameta do Plano Nacional
de Reforma Agrária; o governo
terá de assentar pelo menos ISS
mil famílias. No ano passado, diz
ter assentado 127 mil. Em 2006,
porém, além de uma greve de
servidores do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma

Agrária, o Incra, o Planalto vê o

pior ritmo de desapropriação de
terra da gestão. Somando-se
mulheres, homens e crianças
chega-se ao número de 1 milhão
de acampados. Fica-se sem saber
se o governo, que prometera
assentar todas as famílias

acampadas, é muito in

competente, ou se o MST, capaz
de arrebanhar legiões cada vez

maiores de seguidores, é
eficiente demais. Lula também

prometeu não dormir sosse

gado enquanto todos os brasi
leiros não tivessem pelo menos

três refeições ao dia. Em qual
quer das hipóteses, tem-se a

impressão de que, em plena era

do agronegócio, o Brasil conti
nua com um pé no século 19.

acampadas. Na prática, I

preocupação do governo com i
divulgação do número é que �,
aumento dos acampados 1)1
somente reforce o discurso dd

IMST em torno da, ineficiência'il
de SLIa política de reforma agrária,

,

"Sonhos são como deuses: quando não se acreditam neles, deixam de existir"
(.�

• Do ator, Bruno Gagliasso, em entrevista para o Vídeo Show.

,

,

I
,
,

,

,

Universalização
do saber

•

Um dos compromissos mais

importantes de qualquer
,

instituição de ensino superior
,

deve ser, sempre, o da
,

universalização do saber. E desta
I
I preocupação que deriva o

conceito maior de uma

universidade: o conhecimento
acadêmico, não pode ficar

intramuros, precisa ser

,compartilhado em todos os

níveis de uma sociedade que,

afinal, é a sua grande bene-
ficiária. .

,

E sob essa inspiração que a

Unerj viabilizou em 2004 o

surgimento da sua editora, corn
,

o compromisso de difusão do
saber e da cultura, do saber
acadêmico e prático, do escolar
e do empresarial, numa troca

I permanente entre universidade
e comunidade.

Associada da ABEU

(Associação Brasileira de
Editoras Universitárias), a

,

Editora Unerj atua em duas
linhas editoriais, a acadêmica e

A reitora da Unerj
Carla Schreiner
escreve às terças

feiras nesta coluna

,

a de projetos especiais. A linha
editorial acadêmica promove e

divulga a produção científica e

técnica e a de atualização da

Unerj, enquanto os projetos
. . ,.., .

especrais propoem- se ao
•

desenvolvimento de uma série

editorial de caráter mais

abrangente, visando 'sempre sua
viabilização em parceria com

instituições públicas e privadas,
com o intuito de difundir a

cultura do livro entre as

empresas.
Embora com o pouco tempo

de existência, a Editora Unerj
publicou obras como 'A Rosa

Verde', de Carlos Henrique
Schroeder, que este ano

concorre ao prêmio Jabuti na
categoria livro de ficção. Outras
publicações foram 'O Motor
Elétrico - uma história de

energia,' inteligência e trabalho'
e 'Domito ao Genoma - A ética

na contramão da história', de
,

autoria do professor João
, ,

Amoldo Gascho. E também

propósito da Editora UNERJ
• •

atuar em smcrorua com os

setores já organizados, como
editoras e associações literárias,
valorizando iniciativas como o

Círculo de Leitura, recém

instalado em Jaraguá do Sul.
Nos moldes dos saraus que

antigamente movimentavam a

sociedade intelectual, na época,
sem a concorrência da moderna

tecnologia, o Círculo de Leitura
nos dá a chance da troca de

informações entre escritores e

leitores', e o enriquecimento
cultural de todos os seus

, participantes.
, Na área editorial, a mais

recente publicação é o livro 'Os
caminhos da sucessão na empresa
familiar - Texto e contexto do
evento Negócios, negócios;
família à parte', que está sendo
lançado agora, em parceria com o

Instituto Cassuli e contando com
o apoio da Associação Comercial
e Industrial de [araguá do Sul

(ACIJS).

Congresso acorda diante de tragédia
A Nação precisa estar mergulhada num trágico

caos, só assim as instituições bradam por ajustes que
o momento exige: não é assim? Senão vejamos:

Os nossos parlamentares (Câmara e Senado)
trataram de apresentar projetos relacionados a

segurança pública e aceleram a votação .

Muitos projetos que estavam engavetados há
anos vieram à tona, como num passe de mágica,
outros afloraram de maneira surpreendente com

debates acirrados, claro todos querendo ser o pai da
criança, dentro duma consciência do "óbvio" está

presente. Muitos desses, que a meu ver já deveriam
estar em prática! ou seja, firmar punição a quem
entrar no presídio com celulares, e aumentar o

controle com revistas obrigatórias a quem tenha
•

, contato com os presos sem exceção, penalizar o

quebra-quebra dentro do presídio e fazer pagar pelo
,

prejuízo que o detento causar ao patrimônio público.
Contudo, não se pode esquecer que a corrupção

do sistema prisional ficou devidamente demonstrado,
revelando a contaminação de nossas instituições, o
que em nosso entendimento se constitui no principal
problema a ser enfrentado.

De outra banda, tirar do papel os projetos que
buscam o trabalho de ressocialização do preso - com
oportunidade várias, entre outras o trabalho interno
em convênios com empresas, aqui, abro uma lacuna,
buscando o exemplo do que acontece no presídio
de Jaraguá, claro, com as devidas proporções, onde
parte dos detentos trabalha em diversas atividades,
mesmo enfrentando dificuldades das mais variadas

principalmente sem a custódia financeira do Estado,
que há muito tempo deixou de investir em nosso

sistema prisional. Assim, diante do excesso de
detentos e na busca de uma solução, o juiz responsável
pelo presídio local, numa ação corajosa, inovadora.e
sob as cautelas necessárias, fez acontecer com a ajuda
da direção do presídio o qual usando a própria mão
de-obra dos detentos realizaram a construção de
Kits "casa em bloco", construindo dentro do espaço

físico do presídio 4 blocos possibilitando o abrigo para
mais de 20 apenados, e o mais surpreendente deste

feito, foi o baixo custo, apenas R$ 5.000,00 (cincomil
reais) "exemplo a ser seguido por outros presídios",

Voltando ao plano nacional, enquanto o

Congresso andar quase parado, em sintonia ao '.

compasso de tartaruga, à violência cria corpo,

expande grupos, gangues, PCC, etc.
Agora depois de andarem a passos largos e J

, I

cansados de seus trabalhos árduos, do dia para noite,
Itentam suprir às deficiências, com Leis muitas delas

fabricadas de afogadilho, com resultados paliativos I"
que só se prestam a esse momento pontual, más são

elevadas ao patamar de Lei, isso claro diante da
,

revolta e do clamor populacional, facilmente
,

detectado pela inércia, fragilidade e incompetência
que se estabeleceu em nosso país, não é difícil ,

imaginar que a promiscuidade e todo o sistema
,

penitenciário brasileiro se encontra falido. _J

Fraqueza mesmo e erro maior foi 'cometido pelo
,

Governo paulista, em não aceitar ajuda do Governo ,.

.Central, no momento tão crítico da rebeliâoÍ
carcerária, quando o senhor Governador Cláudio
Lembo, que a seu tom e do alto de sua autoridade

age como: "aqui eu mando", "aqui eu cuido", e não ,

teve humildade de absorver estes gestos. ,

,

Acorda Excelência!

Alguém precisa lembrar o senhor Governador,
de que não émaisVice-Governador e simGovernador

I'

de São Paulo. E essa história de ficar chorando porque
o Serra não ligou e o Alckmin não orientou, deixou
transparecer fraqueza, amadorismo e inexperiência
como comandante desse grande estado São Paulo.

De sorte que, torcemos e esperamos que nossas

Ilustres autoridades assumam seu papel de bem .

conduzir os destinos desse nosso imenso Brasil. A
soberania não pode ficar abalada. Chega de blá -blá
-blá ...

Ruy Dorval Lessmann, presidente do PDT

•

A Fipe, o lpea e o INSS
O Brasil já ocupa a oitava posição no ranking

das nações com maior número de idosos - pessoas
com mais de 60 anos. Segundo a Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas (Fípe), o país
também ponteia a classificaçãomundial dos gastos
com aposentadoria. Ao lado disto, o desequilíbrio
do sistema de previdência social administrado pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no

primeiro trimestre de 2006 alcançou R$ 9,93
bilhões, superior 10,30/0 ao registrado em igual
período de 2005. Apesar de haver superávit
expressivo no Orçamento da Seguridade Social,
esses números têm motivado estudos e propostas
.encomendadas pelos agentes econômicos, com
vistas a subsidiar o próximo governo na agilização
de mudanças no setor. ,

O Palácio do Planalto, segundo apuraram

alguns veículos de comunicação, prepara

medidas, COIUO apertar o cerco à concessão de
alguns benefícios, em especial o auxílio-doença,
e investir maciçamente na informatização das
unidades de atendimento para reduzir fraudes.
Além disto, devem ser enviados ao Congresso
Nacional todos os projetos envolvendo a

previdência complementar do funcionalismo,
aprovada na reforma de 2003. Se estas

providências não surtirem efeito, não está

descartada a alteração na regra do- fator

previdenciário, já questionado no.Senado Federal.
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

(Ipea) publicou estudo com sugestões como a

revogação do fator previdenciário e a adoção de
idade mínima para a concessão de aposentadoria

aos trabalhadoresda iniciativa privada, bem como

a equalização das idades entre homens e mulheres
e a retirada da diferenciação para categorias'

,

,

como, por exemplo, os professores.
Já a Fipe propõe mudança radical, eliminando

as contribuições sobre a folha de salários, passando
os benefícios a serem financiados com recursos

do Orçamento Geral da União. A queda na

arrecadação seria compensada com uma nova

alíquota de Imposto de Renda de 17%, aplicável
a toda a população. No estudo, propõem que todo
o cidadão, ao completar 65 anos, mesino que
nunca tenha contribuído para o sistema de

previdência, perceba renda vitalícia equivalente
a um terço da renda "per capita" do ano anterior,
denominada "renda básica do idoso". Haveria"
pela proposta, um grande incentivo à

aposentadoria complernentar, estimando que,

após 15 anos, os gastos com previdência cairiam
para 8% do Produto Interno Bruto (PIB).

Corno se vê, o sistema previdenciário que,
considerados todos os segmentos - Regime Geral,
Regimes Próprios, Previdência Complementar

(

Fechada e Aberta -, movimenta ou administra
recursos superiores a R$ 400 bilhões anuais,
desempenhá papel fundamental na definição dos
rumos da economia do país e deve ter relevância
na elaboração dos planos de governo dos

candidatos à Presidência da República. Com
certeza, algumas propostas dessas devem ser

incorporadas aos mesmos.

Vilson Antonio Romero, jornalista
,

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

•

CELSO MACHADO

II> Lei autorizativa

� específica só

quando houver
necessidade

]ARAGUÁ DO SUL - Lei

Complementar 003/2006,
assinada pelo prefeito Moacir
Bertoldi (PL) encaminhada à

Câmara de Vereadores, e que
recebeu emenda dos vereadores

Eugênio Moretti Garcia

(PSDB) e Dieter Janssen (PP)
muda o processo de dação no

. /'. " . -

munICIpiO. . .. e por comIssao

especial-mente designada pelo
chefe do poder Executivo

municipal quando se tratar de
" bens móveis, atendendo ao
;;

,

menor valor de três orçamentos

';II obtidos me-diante pesquisas no
! mercado ... ", diz UIU trecho do

projeto.
Quando se tratar de bens

móveis a ser recebido pela
Comissão Permanente de

Licitações, acompanhado de
três orçamentos obtidos
mediante pesquisa de mercado,
quando for o caso , o bem não

poderá ser recebido pelo valor

superior 'ao preço pago pelo
,

. /' . . . -

municipio em aquisrçao
realizada nos últimos seis meses

ou constante de registro
oficial". A lei e -

a emenda dos

•

dois vereadores tem ligação
direta com criação da CEI

(Comissão Especial die Inqué
rito) instalada na Câmara de

•

Vereadores para apurar
denúncia de suposto favoreci
mento à empresa Canarinho na

quitação dívidas com o ISS·

(Imposto Sobre Serviços) no!
valor de R$ 192 mil, dos quais
R$ 142 mil pagos com dois
ônibus usados recebidos pela
Prefeitura em dezembro de
2005. Ontem, surpreenden
temente, o prefeito Moacir
Bertoldi mandou mensagem à

Câmara datada de 24 de maio

último, comunicando veto total
ao PLC 003/2006, datada de 14
de dezembro de 2005 e assinado

por ele mesmo, versando sobre
o Código Tributário do

Município por "inconsti
tucionalidade e por con

trariedade ao interesse

público". Ou seja, o prefeito
vetou avaliações feitas pela
Comissão de Avaliação e

Atualização da Planta de
Valores Imobiliários (bens
imóveis) e da Comissão
Permanente de Licitações,
quando de bens móveis. O

prefeito, que vetou a si mesmo,
•

mandou ao Legislativo outra

proposta. Nela diz que,
ressalvando a necessidade de lei
autorizativa específica, em

qualquer das hipóteses, deverá

•

-

, .

'moW iJ!ll:\"", "",_ ,.«< ...

Moacir veta a simesmo e recua com envio de novo projeto

estar acompanhada de três

orçamentos mediante pesquisa
de mercado, quando for o caso,

da certidão de dívida ativa ou

documento oficial que indique
o valor atualizado do débito, os
quais deverão ser submetidos ao

Legislativo sempre (Câmara de

Vereadores). O projeto do
,

Executivo leva a pensar que a

lei de dação (doação de bens
imóveis e imóveis aprovada pela '

Câmara em dezembro do ano

passado, era inconstitucional).
'/

í'

PSB mantém pré-candidatos a governador e deputados
]ARAGUÁ DO SUL- O PSB

(Partido Socialista Brasileiro)
realizou no final de semana, em

Florianópolis, o Seminário

Regional Sul que envolveu todos
os pré- candidatos a deputados
federais e estaduais do PSB nos

três estados do sul. O grande
objetivo do partido, segundo o

coordenador regional do

PSB,Emerson Alexandre Gon

çalves, nas eleições desse ano será \

superar a cláusula de barreira e

, se manter UIU partido nacional.

Quatro partidos com represen

tação na Câmara dos Deputados
encaminharam ofício ao STF

(Supremo Tribunal Federal) para,

,

solicitar o direito de partici-
parem como terceiros interes

sados na Adin (Ação Direta de

Inconstitucionalidade) que

pretende derrubar a chamada
cláusula de barreira. PY, PSOL,
PPS e PSB reforçaram a ação
movida originalmente pelo
Partido Social Cristão.
Pretendem acabar com a

i exigência do mínimo de 50/0 de
I
votos na eleição de outubro para

. que os partidos políticos
: continuem existindo ple-•

I narnente. 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.
Para isso, o PSB priorizará as

eleições de deputados federais.
No evento foram reafirmadas as

pré- candidaturas de Antônio
Carlos Sontag, presidente do
diretório estadual, a governa
dor e mais 30 pré- candidatos a

deputado federal e outros 40 a

deputado estadual. Da região do
Vale do Itapocu estão mantidas
as pré-candidaturas a deputado
estadual de Ivo Petras Konell,
presidente do PSB de Jaraguá do
Sul, e de Caubi Pinheiro,
presidente do diretório de
Guaramirirn como pré
candidato a deputado federal.
A tendência para a eleição
presidencial, segundo Gon

çalves, é o partido vir a apoiar a
reeleição do presidente Luís
Inácio Lula da Silva, sem se

coligar oficialmente, até porque
com a regra da verticalização, fica
obrigado a coligação federal ser
repetida nos estados. Isso traria
dificuldades para que o PSB

supere a cláusula de barreira que
é de conquistar no mínimo 50/0
dos votos para a Câmara dos

Deputados e em pelo menos
nove estados outros 2% dos
votos para deputado federal .

ARQUIVO O CORREIO/DANIEL 'NEVES

•

•

"" �,

Emerson Gonçalves diz que objetivo é se manter um partido nacional
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Ainda em pauta ,

Tá valendo, mas ainda não foi aprovado. Nesta semana a Câmara
dos Deputados poderá votar a medida provisória 288/06,' que
reajustou o salário mínimo para R$ 350,00 a partir de 10 de abril.
A medida é o, segundo item da pauta de votação do plenário,
trancada por cinco MPs e dois projetos de lei que tramitam com

urgência constitucional. O relator da medida, deputado i (
catarinense Cláudio Vignatti (PT), já afirmou que pretende 1,

apresentar parecer que aponte para a defesa dos pisos regionais.
Ou seja, valor igual no país inteiro. É que em alguns estados, os .)

•

governador elevaram a base do mínimo para os servidores. Mas
não é obrigatório na iniciativa privada.

,

Deputada federal Luci
Choinacki (PT) é pré
éandidata ao Senaoo.Corn

apoio da senadora Ideli
Salvatti, por duas vezes

,

"fritada" pela turma de José
, Fritsch, que pela segunda
vez é candidato único do PT
ao governo do Estado. Luci já ;,

foi abandonada pelo partido

Como o empréstimo dê R$ ,

42 milhões requerido pela
Prefeitura junto ao BNDES, e

que precisa da assinatura do
"

Banco Central e aprovação
do Senado para a

implantação do ,

Transjaraguá, não sai mais
neste ano, já é bem hora de

,

alguém da Prefeitura dar'

explicações. Afinal, a

, população usuária, que é

quem vai pagar tudo, não
merece respeito?

Em pauta
Dependendo do resultado as

eleições proporcionais, é
bem provável que ocorram

novas mudanças no

secretariado do prefeito
Bertoldi. Por enquanto e até

agora o que se viu foram
,meros remanejamentos de'
nomes e tunçôes.Ou seja,
uma polivalência que
rnpressiona Tem uma meia
dúzia que entende de tudo,
desde que não perca o salário,

,

I,

Vo

li
,

,

,

Moralizando
Depende da Assembléia
Legislativa aprovar projeto de
lei do deputado Padre Pedro

(PT) que obriga veículos
locados para trabalhos dos

poderes Executivo, Legislativo
e órgãos da administração
indireta do Estado sejam
identificados por dizeres nas

portas laterais dianteiras, com

a frase "uso exclusivo do
,

serviço público", E por aí.

Indicada

uma vez para o mesmo

cargo, em 1998. Santa
Catarina só tem uma vaga
neste ano.Cofre cheio

Te. dinheiro sobrando. Foi o

ql� disse a presidente da
'

� .:F, Maria Fernanda, Segundo
I la, R$ 6,2 bilhões só para
Santa Catarina. Falou para
prefeitos, vereadores e

representantes de

cooperativas. São projetos
habitacionais, crédito
comercial, pessoas físicas e

setor público, além de

repasses de programas
sociais de transferência de
renda do governo federal.

Fica assim?

Copiando
Senador Pedro Simon (PMDB

RS), agora pré-candidato a

presidente da República,
propõe a, participação direta
da população e de suas

entidades no processo
orçamentário da União, dos
estados e municípios. Em
audiências públicas ou

mediante a apresentação de
,

propostas orçamentárias. E o

que o PT faz, mas a União,
estados e municípios
ignoram.

Gastança
Aliás, a última viagem do

prefeito Moacir Bertoldi (PL) ,

a Brasília resultou em' nada.
Por causa do ano eleitoral e

.

por influência de

representatividade política
de outros estados
infinitamente maiores que
Santa Catarina, ficamos
chupando o dedo, de novo.

Com um simples telefonema,
já se saberia. Muito mais
econômico que ir e voltar de

ISem multa 1
Secretário de Segurança
Pública, Dejair Vicente Pinto,
mandou circular à Polícia
Militar

'

,

orientando que veiculos em

situação irregular, devido a

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.

,

carro. ,

Cadê?
,

Há cerca de dois anos, a

Polícia Militar anunciou e

pôs em prática o

policiamento com bicicletas
na párea central da cidade.
Mas, já faz muito tempo que
não se vê PMs de bikes, cada
uma delas com custo ao

redor de R$ 5 mil como foi
anunciado. Aliás, policiais na

área central pouco se vê, a

não ser a bordo de viaturas.

Sem multa 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 Bemardi 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.

I
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O CORREIO DO POVO '

FOCO: PRINCIPAL OBRA EM MASSARANDUBA LEVA ASSOCIAÇÃO A ORGANIZAR MISSÃO EMPRESARIAL
. .

,
•

•Audiência
,

Moradores de Schroeder estão convidados a participar hoje, a
,

partir das 18h30, no salão da Igreja da Paz, de audiência pública
sobre a concessão dos serviços de saneamento básico no
,

mmlcíplo. Segundo o gerente regional da Casan, Irvando Zomer,
está confirmada a presença do presidente da companhia, Walmor'

jde Luca, que vai apresentar a proposta de gestão compartilhada,
�ista com bons olhos pelo prefeito Felipe Voigt (PP), mas ignorada
por completo pela administração municipal de Guaramirim, onde
;0 contrato venceu há quase um ano.
,

•

CAROLINA TOMASELLI

� Delegação da Aciam
tem audiências com

deputados e líder do
governo alemão

-

MASSARANDUBA - Delegação
liderada pelo presidente daAciam
(Associação Comercial e

Industrial de Massaranduba),
Mauro Bramorski, parte hoje para
Brasília, onde vão pleitear recursos
para aquela que hoje é tida como a

principal obra em andamento.no
município: a construção do

Hospital Municipal de
Massaranduba. Orçada em R$ 2

milhões, a obra recebeu até agora

R$ 500 mil em investimentos e

deve ser concluída até o final do
ano que vem.

Hoje à tarde, a delegação tem
,\ reunião agendada com repre
\ \ sentante do governo alemão, na

Casa-Brasil-Alemanha, entidade
facilitadora e promotora nas

relações entre os dois países e pela
qual o município recebeu doação
de R$ 200 mil para os Bombeiros
Voluntários, há cerca de dois anos.
"Será umprimeiro contato em que

queremos saber se existe a pos
sibilidade de conseguir recursos.
Se sun, vamos ver de que forma

pode ser feito", disseBramorski,
informando que a liberação' dos
recursos é um processo que leva
de um ano e meio a dois anos.

"Queremos ver as formas

possíveis de nós auxiliarmos a

administração municipal na

aquisição de equipamentos para o
hospital", completou o presidente
da associação, afirmando que em

momento algum a Prefeitura

procurou aAciam para auxiliar na
busca de recursos para a obra. "Há
necessidade de mudanças, de

adaptação e de criatividade. Hoje
a administração não apresenta
números bons, mas o momento

econômico exige a junção de

esforços", defendeu o empresário.
Também na busca de recursos

para as obras do hospital, amanhã
os empresários têm audiências

agendadas nos gabinetes dos

deputados federais Odacir Zonta,
João Pizzolatri e LeodegarTiskoski,
todos do pp, e também de Paulo
Bauer (PSDB) e Carlita Merss

(PT). "Também queremos um
. . , .

posicionamento quanto a situa-

ção lastimável dos agricultores,
em especial os de arroz, que atinge
diretamente nosso município",
disse, 'citando que o anúncio do
.refinanciamento das dívidas dos

agricultores "não resolve, e sim

posterga o problema".
Ainda nos gabinetes,

Bramorski, também na condição
•

de vice-presidente das micro e

pequenas empresas da Facisc

(Federação das Associações
Empresariais de Santa Catarina),
vai cobrar umposicionamento dos
deputados coni. relação ao projeto
de lei das micro e pequenas

empresas, em tramitação na

Câmara desde 2004.A redução de
impostos e a desburocratização das
normas para abrir e fechar

empresas estão entre asmudanças

J . I
s, ; "'-� --�..../ I dÇ,

Delegação da Aciam tem audiências com deputados e líderdo governo alemão: c

. -

desenvolvido o projeto vereador

mirim, e que colaborou para a
. implantação em Corupá. Neste, o
diferencial se dá pela existência de
uma cartilha, com o tema "O papel
do vereador", distribuída a todos
os estudantes envolvidos.

"A. cartilha direciona bern para
o papel do vereador, de fiscalizar
as obras do Executivo e em defesa
dos interesses da população, que
costuma confundir com o

vereador fazedor de obras, ainda
mais numa comunidade pequena
como Corupá", ressaltou a

vereadora. Ela explica que a

Câmara contratou uma

profissional, que, através de uma

parceria com as escolas, ministra

previstas 11a nova legislação.
Os representantes da Aciam

também vão tentar agendar
reunião na Brasil Telecom para
conscientizar a companhia sobre
a necessidade de instalação de
linhas telefônicas nos .bairros

Massarandubinha, Linha Tele

gráfica, Ribeirão da Lagoa e

Guarani-açú. Segundo Bramorski,
por estar situado em área rural, a
legislação não obriga a instalação
de linhas naquela região, conforme
resposta de ofício enviado à

, '

associação. "E uma área

importante para o desenvol-

duas aulas, equivalentes a 90

minutos, explicando a proposta do

projeto aos alunos.
A partir daí, aqueles que

quiserem participar ativamente do
projeto, que culminará com a

eleição dos vereadores mirins,
formarão grupos' de interesses

dentro de cada escola, e passarão a

se reunir com freqüência e

aprofundar as discussões. Os

grupos, explica Bernadete,
também vão fazer visitas às

comunidades e à Câmara de
• •

. Vereadores. "O projeto não tern

foco'na política partidária, por isso
não contratamos uma profissional
sem vínculo com a Câmara, para'
não dar 'uma conotação política".

•

•

:Apresentação
!Prefeito de Corupá, Conrado
'Urbano Müller, e a presidente do
,

IComtur (Conselho Municipal de
,

:Turismo), Alice Maçaneiro,
: convidam para reunião de

rapresentação do Plano de
.Desenvolvimento Turístico do

: município, em parceria com o

[curso de Turismo e Hotelaria da
; Univali (Universidade do Vale do
,

: Itajaí). Será na quinta-feira, a

: partir das 10 horas, na Câmara
: de Vereadores de Corupá.
,

Resposta
Oficio assinado pelo
presidente do Deinfra,
Romualdo França Júnior,
endereçado à Aciam

(Associação Comercial e

Industrial de

Massaranduba), informa
sobre a realização de
contagem de volume de
tráfégo na SC-474. Pelo
estudo, o governo do
Estado terá a confirmação -

ou não sobre a
,

necessidade de instalação
de um posto da Polícia
Rodoviária Estadual. O
pleito da associação é

I \

pertinente, uma vez que \

atendimento de ocorrêncíái

naquela rodovia é feito pelo' �

posto 13, distante cerca de
50 quilômetros da Vila

Itoupava.

! '
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!Turismo
,

I Em Schroeder, também visando

I alavancar o setor, a Prefeitura,
i em parceria com a iniciativa
, .

1 privada, lançou no início do mês

i um guia turístico do município. O

i turismo, ainda pouco explorado,
o : pode se tornar uma alternativa

: de crescimento econômico tanto

! em Schroeder quanto em

: Corupá, onde qualquer fotografia
, o

: facilmente vira um cartão postal,
! diante das infindáveis belezas
: naturais.
I
,

,

Mais um
Outro pré-candidato a

. deputado federal é
anunciado pela
microrregião. Agora é a vez

do presidente do PSB de
Guaramirim e suplente de
vereador, Caubi Pinheiro, .

que poderá fazer
dobradinha com Ivo Petras
Konell para deputado
estadual. Caubi vem se

somar a uma lista que c

inclui a vlce-pretelta
Rosemeire Vasel (PL), o

presidente do PT de

Jaraguá do Sul. Sebastião
Camargo, o advogado
Altevir Fogaça Júnior (PPS)
e o ex-prefeito Irineu
Pasold (PSDB).

/ � "d

·t
j , r

i, q

r
vimento de Massaranduba., E
principalmente com a inau-., [

guração da SC-474, que passou a .

F
ser importante para o escoamento, t
da produção, e próximo a dois, p
portos e dois aeroportos, mas não,., d
oferece condições de novas

il n

empresas se instalarem se não tem
c, d

nem telefone fixo", argumentou. I s

Também participam da
e

missão empresarial o vice

presidente do Comércio, Mário .

Sibold, e o vice-presidente da ,

p
Indústria, Ivan Vegine. O

,I li
, .

retorno esta previsto para'fi n

quinta-feira.

.

,

I

:Orçamento
; A Assembléia Legislativa
i divulga Calendário das

; audiências públicas do
: orçamento reaionalizado de
'2007. De um total de dez
•

; encontros, a da jurisdição da

: Secretaria de Desenvolvimento
, Regional de Jaraguá do Sul será
,

o : o primeiro, incluindo as

regionais de Mafra e Joinville,
: este sede da audiência, que
: acontece na próxima segunda-I

: feira, a partir das 14 horas, no

i auditório da Amunesc

! (Associação de Municípios do
Nordeste de Santa Catarina).

Projeto
As crianças e os

adolescentes podem ter
direito à aula no hospital.
Projeto de lei de autoria do

deputado Francisco de
Assis Nunes (PT), foi
aprovado n� Assembléia na

quinta-feira passada e agora
depende da canetada do

governador em exercício,
Eduardo Pinho Moreira. Se a

lei entrar em vigor, cada
unidade de saúde pública
que manter a oferta de
classe hospitalar terá uma

escola designada para
atender aos pacientes e o

aluno será considerado de

freqüência efetiva às aulas.

" a.,

,h d
" q

, c

l.eqlslatlvode Corupá lança Projeto Câmara Cidadã na quinta.
CORUPÁ - A Câmara de

Vereadores de Corupá fará o

lançamento do Projeto Câmara
Cidadã na próxima quinta-feira, a
partir das 19 horas, no auditório
da Escola de Educação Básica
Teresa Ramos. Em andamento
desde março, o projeto envolve,
nesta primeira etapa, em tomo de
mil e 300 alunos de quarta a

sétima série do ensino

fundamental.

Segundo a idealizadora do

projeto e presidente do
.

Legislativo, Bemadete Hillbrecht
(PPS), o modelo é semelhante ao

implantado em outros muni

cípios catarinenses, incluindo
Joinville, onde há anos é

Ulna segunda cartilha será i (
distribuída a todos os alunos de

,

,. . /' .

quarta a sétima sene, com ulna

história que remete à proposta da di

Câmara Mirim, com eleição' N

prevista para março do ano que . pi

vem, inclusive com participação' se

do TRE (Tribunal Regional' er

Eleitoral), que vai ceder as Limas' I

eletrônicas para a votação. "Temos
' g2

muito forte no nosso município a dt

compra de votos, a troca de o ql

favores, o voto trocado. por' L(

dinheiro e isso tem que nludar.· D

Precisamos que as crianças digam er

isso para os pais, que não aceitem F\

dinheiro, mas' que cobrem do de

político depois dy eleito" I
d(

defendeu Bemadete. pi
Li

! Descentralizada
,

. A presidente da Cãmara de
, Vereadores de Corupá,
Bernadete Hillbrech (PPS),
informa: a próxima sessão
itinerante do Legislativo será

,

realizada no dia 5 de junho, a
I partir das 19 horas, na
: Associação de Moradores da
, Comunidade de Itapocu Hansa.
I
, Iniciativa da própria Bernadete,
; ex-secretária de Educação no

i município, e que vem
,

: imprimindo características
;. como a ampliação dos debates
com a comunidade e maior
acesso àquela que é chamada a

•

Casa do Povo.
I

•

•

-. -

PROMOÇOES DE INAGURAÇAO
VENHA CONFERIR O QUE

.....

PREPAllAMOS PAllA VOCE

. '

om

. pr
o a

er
,

de
pc
de

o

aç
u

,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCORREIO DO POVO

DO OUTRO LADO: ATENDIMENTO E PRECO SÃO JUSTIFICATIVAS
.>

•

�. KELLY ERDMANN

� � Pesquisa da Unerj
, indica preferência
;

,

por cidades como

J�inville e Brusque

}ARAGUÁ 00 SUL - A COL
, (Câmara de Dirigentes Lojistas)

de Jaraguá do Sul lançou, na
r manhã de ontem, uma

campanha institucional, O

objetivo é a aumentar as vendas
"

no comércio local e impedir que
'I, os consumidores procurem

1 outras cidades da região para

comprar roupas e produtos em

, geral.
De acordo com o presidente '

�"\da COL, Waldemar Schroeder, a
, ntidade percebeu, por meio de
J (I pesquisas realizadas pela Unerj,

que os jaraguaenses com rnaior

poder aquisitivo costumam se

s deslocar principalmente a

J cinco municípios. Os destinos
, ,

prediletos são Joinville,
:, Blumenau; Brusque, ,Flo
" rianópol is e Curitiba, no

: Paraná. A diretoria da entidade
também constatou que a

j principal crítica destas pessoas
:1 diz respeito ao atendimento
'I recebido nos estabelecimentos

de [araguá do Sul. Outromotivo
seria o preço, considerado
elevado.

Sobre isto, Schroeder explica

'�ue a COL oferece-desde o ana

, passado, treinamento a jovens
,I interessados em começar carreira

f, nomeio lojista. Quanto ao valor
, agregado nos produtos vendidos
:1 dentro do município, ele lembra

, que os tributos pagos pelos
comerciantes j araguaenses

alcançam índices maiores dos
conferidos àqueles de outras'

cidades.
Para modificar "a cultura de

£ "

comprar Iara , como comenta

,

o presidente da CDL, desde a

última segunda-feira quem
I passar pelas ruas centrais pode
ver outdoors com o mote

"

"Jaraguá do Sul. Aqui se ganha"
aqui se gasta". Além disso, a

campanha deve chegar até 30
mil residências juntamente

-

com a conta de água. E que a

Câmara, em parceria com o

Samae, irá entregar um panfleto
em cada casa que recebe a tarifa.

III
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Waldemar Schroeder destaca importância de atrair consumidores '

NAS LOJAS
Gerentes e proprietários de estabelecimentos comerciais de Jaraguá do Sul concordam com o mote da campanha da
COL. Na opinião de Diana Couto, dona de uma loja no Centro do município, o maior problema do comércio local é a

falta de variedade oferecida. Ela conta que desde a abertura de seu negócio vários clientes já comentaram que são

poucas as alternativas encontradas, com exceção de alguns pontos. Conforme explica Adriano Chenpmske, gerente
de uma loja no Calçadão, a maioria dos jaraguaenses aproveita passeios ocasionais para fazer compras. Ele ácredita

que os preços praticados em toda a região são semelhantes e por isso, não são responsáveis pelo sumico dos
consumidores. Para César Moacir Silva, o chamariz das cidades vizinhas são os produtos específicos, geralmente
não vendidos em Jaraguá. Ele concorda com Diana e diz que o atendimento diferenciado é outro item que possibilita o

aumento pas vendas e, por conseqüência, a permanência dos consumidores no município.

Você compra fora de Jaraçua do Sul? Por quê?
- --_

•

"E opcional. Vou para Brusque e

Joinville porque o atendimento é
melhor".
Verônica Mattos Fernandez, 24,
anos, massoterapeuta

"Na maioria das vezes compro no

comércio local. O preço daqui está
acessível".
Willian Christen, 21 anos, consultor

,

empresarial

"Fora sei que vou encontrar
muito mais variedade e preço
em conta ".

, ,

Stephany Zapella, 17 anos,
estudante

,

i Comtur debate ações voltadas para desenvolver o turismo
}ARAGUÁ DO SUL - O

diretor de Turisrno, Leônidas
Nora, assumiu ontem o posto de

, presidente do Comtur (Con
, selho Municipal de Turismo),
, enli substituição a Geraldo José,
I ue agora responde pelo
,. gabinete de comunicação. Antes

de ser diretor de Turismo, função
•

, que assumiu recentemente,
, Leônidas Nora foi secretário de
; Desenvolvimento Econômico
em 2005, e presidente da

Fujama (Fundação Jaraguaense
do Meio Ambiente) até inicio

do mês. Ele também é

president e do PL (Partido
Liberal) de Jaraguá do Sul.
Durante reunião com

membros do Comtur, o atual
presidente do conselho destacou
a importância da interação
entre as entidades e a motivação
dos empreendedores a serem

parceiros no desenvolvimento
do turismo regional. Entre as

'"ações voltadas para o progresso
urístico da região destacam-se

a criação do Comitê Regional
do Turismo do Vale do Itapocu,
os cursos na área de Turismo e

Hospitalidade oferecidos por

Instituições educacionais da

região, b trabalho do Núcleo da

Hospitalidade Acijs/Apevi e os

sistemas de incentivo ao turis

mo, como à Seitec (Sistema
Estadual de Incentivo à

Cultura, Turismo e Esporte) e
,

o Funturismo (Fundo Estadual
de Incentivo ao Turismo.

Para capacitar os profis
sionais que trabalham ern hotéis,
e restaurantes do município, o
Sebrae (Serviço de Apoio às

Micro e Pequenas Empresas) e

Senac (Serviço Nacional de

Aprendizagem Comercial)
oferecem desde cursos técnicos
e de aperfeiçoamento na área de
turismo e hospitalidade até

consultorias, programas
sócio -profissionais (elabo
ração de eventos sociais e

oficinas culinárias) e planos de
negócio. (Daiane Zanghelini)

,

}X�, DOLAR (EUA) COMPRA VENDA EURO

COMERCIAL 2,273 2,275 11 COMPRA VENDA
'ii,

PARALELO 2,277 2,377 !Ie 2,901 2,904

TURISMO 2,187 2,347 PESO (Argentina)
I

,

0,730 0,740
'''�
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Leônidas Nora assumiu Conselho Municipal de Turismo ontem
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• CORREIO ECONÔMICO

A previsão para o crescimento
"

da economia ficou praticamente
estável. O boletim Focus,
realizado semanalmente pelo
BC, aponta para um

crescimento do PIB (Produto
Interno Bruto) de 3,59%, contra
3,58% da semana anterior, Já
sobre a produção industrial, os
analistas esperam um

crescimento de 4,5%, igual ao
levantamento anterior.Já a

projeção em relação ao

superávit cornercial -saldo
positivo entre exportações e

importações- passou de US$
40,06 bilhões para US$ 40,5
bilhões. Para o dólar, os
analistas esperam que a

cotação neste mês fique em R$
2,16 e, até o final do ano,

chegue a R$ 2,20.

Juros e real
De acordo com a

companhia de análise de
crédito, o aumento do
índice, nas comparações
anuais, está relacionado à
dificuldade enfrentada

pelas empresas "com as

elevadas taxas de juros e

com a valorização do,
real". Além disso, a

inadimplência dos
consumidores também
prejudica as empresas que
concedem crédito sem

metodologi-a adequada.

Expectativa
Os analistas do mercado financeiro esperam um corte nesta
semana de apenas 0,5 ponto percentual na taxa de juros, que'
hoje está em 15,75% ao ano. A próxima reunião do Capam
(Comitê de Política Monetária do Banco Central), responsável
pela decisão da taxa Selic, ocorre entre hoje e quarta-feira. Até o

final do ano, as instituições financeiras mantiveram a previsão
de que a taxa chegará a 14,25% ao ano.O corte previsto é menor
do que o ocorrido nas últimas reuniões do Capam. Na ata do
último encontro, em abril, o Banco Central já falava em maior
"parcimônia" nas próximas decisões.Além disso, o mercado tem
operado com bastante volatilidade nos últimos dias devido à

expectativa de um aumento maior do que esperado nos juros
nos Estados Untoos.Com os investimentos nos EUA mais
atrativos, deve haver menor ingresso de capitais no 'Brasil e em
outros países emergentes,

•

I Crescimento
,

,

Inadimplência
A inadimplência das

empresas no País
aumentou 4,2% em abril
em relação a abril de 2005.
Em relação a março de
2006, porém houve queda
expressiva de 22,7%, após
a alta de 41,6% registrada
na comparação entre o

terceiro mês do ano e

fevereiro. As informações
foram divulgadas ontem

pela Se-rasa. No primeiro
quadrimestre deste ano,
houve crescimento de
13,6% na inadimplência
sobre o período
compreendido entre

janeiro e abril do ano

anterior,

Inflação
Sobre a inflação, a expectativa
para o IPCA (índice de Preços
ao Consumidor Amplo), índice
oficial de preços do governo, foi
mantida em 4,32%, A meta para
este ano é de 4,5%.
A previsão para o IGP-DI (índice
Geral de Preços -

Dis" nibilidade Interna) passou
de .: ,07% para 3,17%. Para o

I� -M (índice Geral de Preços
f, ercado), a expectativa passou

, de 3,02% para 3,13%.

,

,

• INDICADORES ECONÔMICOS

IIÍ POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

!Ie BOVESPA 38,145 ·1,25%
11 DOW JONES (N, York) 11,278 060%

'" MERVAL (B, Aires) 1,697 120%

III NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,39%

0,689
,

o
o

• CUB maio
, -

R$863,55

II LOTERIAS
,

-

concurso: 767

[16722 - S�3875Õ . 5�_....!

.

concurso: 623
12 - 14 - 15 - 32 - 36 - 40 - 42

53 - 56 - 66 - 72 - 75 - 76 - 77

82 - 85 - 87 - 90 - 92 - 96

concurso: 04039
1 ° Prêmio: 27.062
2° Prêmio: 26.547
3° Prêmio: 21,997
4° Prêmio: 69.488
5° Prêmio: 49.101 (

..
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• OCORRÊNCIAS POLICIAIS
,

Arrombamento I
Foi arrombado um veículo que estava estacionado na Rua
Guilherme Weege, Bairro Centro, na noite de domingo. O vidro
traseiro do carro foi quebrado e furtaram uma nécessaire contendo
chaves da empresa e um crachá do proprietário, um talonário de

cheques e um aparelho de CO marca Pionner.

•

,

, ,

Arrombamento II
Arrombaram a porta dos
fundos de um casa na tarde
de domingo, na Rua 893,

I

Bairro Vila Rau. Os
bandidos furtaram três
pulseiras de ouro, oito

I

pingentes de ouro, uma
corrente de ouro, um brinco
de ouro sete fios, e um

brinco de pérola e ouro,

quatro anéis de ouro,
diversas jóias e um

aparelho de OVO Semp
Toshiba.

I.

Morte na BR 101
o Sr. G.A.J. de 79 anos

morreu na tarde de sexta
feira em uma colisão entre
um FiaVPalio e um '.

•

caminhão Volvo FH12 no Km
374,8 da BR 101 em Içara.

,

,
,

I
, \

i

\

Colisão I
Uma colisão frontal no Km
326 da BR 101 em Capivari
de Baixo, entre um VW/
Voyage e uma bicicleta na

madrugada de sábado,
matou o ciclista M.S. de 44
anos, e deixou o condutor do

Voyage, C.B.C. de 38 anos

com lesões graves.
,

Clonagem I
Detidos na manha de
sábado dois homens que
tentaram saldar despesas
em um mercado com

cheques clonados. A polícia
foi até o estabelecimento,
localizado na Estrada Rio da
Luz, e encontrou junto com

os bandidos três cheques
clonados.

Colisão II
,

Acidente entre um fusca e
.

um Bitren M. Benz 193 o

Km 319,3 da BR 470 em

Campos Novos na manh ,1de
sábado, deixou a rodovia .

parcialmente interditada po �.\
uma hora. O motorista do
fusca A.N. de 64 anos'
morreu, e o motorista do
camlnhão ficou ileso.Clonagem II

Preso um. homem que fez
,

compras no valor de R$ 1,2
mil com dois cheques
clonados, no Shopping
Neumarkt, em Blumenau.
V.G. de 31 anos foi pego

. quando saía do local, por
volta das 18h de sexta-feira,
na Rua 'Sete de Setembro,
com os policiais
encontraram sete cheques
em branco clonados e uma

carteira de identidade falsa
em nome de Rogério
Augusto Zerbinati.

\

Atropelamento
Um homem foi atropelado
no Km 131,7 da BR 101 na

noite de sábado em

Balneário Camboriú. V.S.O .

de 27 anos morreu no local
do acidente, o motorista do
veículo Citroen/ Berlingo
I.L.N. de 25 anos não se

machucou.

Detido "

Detido o Sr. I.S. no Km 125
da BR 280 em Rio Negrinho
na noite de sábado, por

. dirigir o veículo Fiat/
Tempra de placas BBA-0060
sob efeito de álcool.

Acidente

Morte
o passageiro da moto
Honda CG 125, E.H. de 24
anos morreu no começo da
tarde de domingo em São
José. O acidente aconteceu
no Km 204,8 da BR 101,
envolvidos no acidente o

condutor da moto teve lesões
leves e o motorista do veículo
GM/Astra ficou ileso.

I

.. FALECIMENTOS
Faleceu às 22:00h do dia 28/05, a senhora Neura Alves, com idade
de 55 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e
o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.
Faleceu às 21 :50h do dia 28/05, a senhora Erna Siewert Ramthun,
com idade de 93 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da
Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério do Centro.
Faleceu às 15�00h do dia 27/05, a senhora Frieda Krutzmacher Lenz,
com idade de 85 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da
Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério do Centro.
Faleceu às 14:00h do dia 27/05, o senhor Orlando Wurges, com

. idade de 46 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério da Barra do Rio Cerro.
Faleceu às 14:00h do dia 27/05, o senhor Teodoro Julião Wurges,
com idade de 79 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da
Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.
Faleceu às 16:00h do dia 26/05, o senhor Antonio Lucas Jesuino,
com idade de 77 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da .

Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.

,

O CORREIO DO POVO,
!.

CRIME: PEDREIRO SERÁ SEPULTADO EM CASCAVEL HOJE

•

KELLT ERDMANN to conversavam na frente de uma
casa na JoséNarloch,Neguinho e

Gonçalves discutiram. O as

sassino se retirou do local, mas, vol
tou com uma faca nas mãos, agre
dindo o pedreiro, que não resistiu .

ao ferimento e morreu no local.
De acordo com o relatório

encaminhado pela PolíciaCivil de
Jataguá, o autor da facada fugiu em
um veículo Fiat Tipo, placas KCE-
7516, de 'Ioledo/l'R, registrado no
nome de Adelcio Lopes dos

Santos', ex-policial militar do
Estado do Paraná. O automóvel
foi encontrado minutos após o

assassinato, na região onde
ocorreu o crime, abandonado e

sem gasolina. O Fiat Tipo acabou
sendo apreendido e encaminhado
ao pátio da Delegacia.

Segundo informa o tio da

vítima, Lauri Machado, o corpo
de Wagner Gonçalves esteve no

Instituto Médico Legal (IML)
para perícia, até o início da tarde
de ontem, 29, O sepultamento
está marcado para ocorrer em

Cascavel/PR, cidade-natal da
vítima. A data e o horário ainda
não fora-In definidos pelos
familiares, porque eles esperam a

chegada do caixão.

;
. Um acidente no Km 72 da BR
280 no Bairro Estrada Nova
deixou duas pessoas feridas
na tarde de sábado. O
veículo M.BenZ/ L1618
conduzido por F.N. ao

ultrapassar a moto Honda
C100 Biz, onde estavam as

vítimas, colidiu lateralmente,
jogando a moto para fora da

pista, causando lesões ao

condutor E.C.F. de 20 anos e

ao passageiro I.N.P. de 53
anos, que foram levados ao

Hospital São José.

.... Assassino
está desaparecido.
Motivo da briga
não foi revelado

J

JARAGUÁ DO SUL - O

pedreiro Wagner Hipólito
Gonçalves, 27 anos, foi
assassinado na noite,de domingo,
28, na Rua José Narloch, Tifa
Martins. O homicídio ocorreu por
volta das 22h30 nas proximidades
do Posto Mime naquele bairro e

na presença de várias pessoas.
Conforme explica Giovani

Monemacher, 25, a vítimamorreu
em seus braços logo depois de ser

esfaqueádo no lado esquerdo do

peito por um homem ainda não

identificado, mas que

supostamente responde pelo
apelido de "Neguinho". Para outro
conhecido de Wagner o crime

i
\
,

I

" '. "
aconteceu por trairagem.

Segundo a testemunha, o

grupo de amigos passou o dia"co
mendo churrasco". Em seguida,
foram ao jogo [uventus x Brusque
(na tarde de domingo, no Estádio
JoãoMarcatto).Na volta, enquan-

\\
" Pai e filha perdem tudo'em incêndio

JARAGUÁ DO SUL - Um
incêndio assustou osmoradores do

, .

Bairro Aguas Claras, na manhã de
ontem, 29. As chamas, que

atingiram pelo menos três metros

de altura, destruíram a residência
de Jorge Zapela e de sua filha, a

adolescente EZ. A única coisa que
sobrou intacta, depois de 2h3Omin
de trabalho e cerca de doismil litros
de água utilizados pelos bombeiros
jaraguaenses, foi a "casinha" onde
cinco filhotes de cachorro
dormiam, após serem salvos pela
comunidade.

No momento em que o fogo
começou, por volta das 7h, os

proprietários não estavamno local.
A menina havia saído há poucos
minutos para assistir à aula de

. segunda-feira na Escola M.E.F.

Waldemar Schmitz, Já Zapela, que
é estofador autônomo, demorou a

ser encontrado pelos vizinhos.
De acordo com Maria Ramos

dos Santos, que viu o incêndio de

perto, o fogo iniciou na cozinha,
110S fundos da casa, e em poucos
minutos tomou conta de todos os

outros cômodos. Dos móveis,
eletrodomésticos e roupas da
família nadapôde ser salvo. Da casa
de aluguel construída emmadeira,
apenas partes do telhado de metal
e do banheiro de concreto

sobraram.
Os moradores do bairro

planejam ajudar pai e filha que

perderam tudo o que tinham no

incêndio. Doações podem ser feitas
na Rua 56, lateral da Rua 1192, 110

,

BairroAguasClaras. (Kelly Erdmann)

Casa ficou completamente destruída para desespero da família

•
• I

19h42. Segundo o prontuário'�
.

médico, o rapaz estava

alcoolizado, mas não sofreu
lesões graves.

Giovani já havia retomado
,

a. consciência quando dois
,

homens armados invadiram o

setor de observação, por volta
das 2h30. Um deles disparou

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

I�

O tio da vítima, LauriMachado, inconformado com a violência
;

A reportagem de O Correio
do Povo conversou também com

o cunhado de Gonçalves, que
apenas se identificou como "F".
Ele disse que Wagner costumava
assistir a todos os jogos do Juventus
realizados em Jaraguá e na tarde deI

domingo "foi e não retornou",
lamenta. Sobre supostos de
senteridimentos com o

homicida, "F" explica.não saber
de nada a respeito. ,

A vítima de "Neguinho'
morava em uma casa no Bairro
,

AguaVerde, próxima aBR-280 era
casado há cinco anos. O cunhado
dividiu a casa com o casal nos
últimos 30 dias. Eles estavam em

Jaraguá há cerca de três anos e não
tinham filhos.

Jovem é morto a tiros no

Hospital Regional de Betim
BELO' HORIZONTE- Um

jovem foimorto a tiros por dois
homens na madrugada de
ontem dentro do Hospital

.

Regional de Betim, na região
. metropolitana de Belo Hori
zonte. Giovani Moreira, de 25

anos, foi assassinado enquanto
estava em observação no

pronto-socorro. Ele havia
sofrido um acidente de moto e

seria liberado pela manhã.
Familiares disseram que

Giovani caiu de sua moto

domingo à noite, na BR-381,
em Betim. Ele. foi levado
inconsciente para o Hospital
Regional Professor Osvaldo
Franco, onde deu entrada às

.. " .

cinco tiros contra a vitima.

Quatro atingiram Giovani, que
morreu no IocatA dupla fugiu
em uma moto. A PM informou

que até o final da tarde nenhum

suspeito havia, sido preso.
Segundo a Polícia Civil de
Be tim, Giovani cumpria
liberdade condicional por
roubo de carros.

Tiroteios- deixam dois mortos
ern favelas no Rio de Janeiro

•

•

TI

r'
Q

.'

I

I

I

,

.'
-

Robson Rodrigues Vieira, o (
!

Rabinho, de 27 anos, foi deixado ,!

'dentro de uma sala da .1
i

�I
" I"

Associação de Moradores, que
teve a porta arrombada. Na Casa

. Branca, Eduardo Lima Ferreira, '

I
de 29 anos, foi atingido por uma ,I

bala perdida. De acordo com ; I
líderes comunitários do Casa
Branca e familiares de Eduardo,
o rapaz não tinha ligações com o

tráfico de drogas e trabalhava .

corno segurança de Ul113

academia perto da favela.

RIO DE JANEIRO - Um
intenso tiroteio na madrugada
de ontem deixou dois mortos

em duas favelas dominadas por
facções criminosas rivais na

zona norte do Rio. Segundo a

Polícia Militar, bandidos do
Morro do Borel, dominado pelo
Comando Vermelho (CV),
tentaram invadir o Morro da
Casa Branca, onde traficantes
da Amigos dos Amigos (ADA)
controlam o tráfico de drogas.

•

No Borel, o corpo de

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO

•

MEIO AMBIENTE: COMUNIDADE ENVOLVIDA

•

CARLOS BRANOAO

� Objetivo é recuperar
I� a mata ciliar com a
�-
'I ajuda de estudantes e

comunidade em geral
CORUPÁ - A Lunelli Têxtil

lançou na noite de ontem, em

solenidade que reuniu

autoridades, alunos da rede

municipal e colaboradores, a

quinta edição do Projeto
Preservar é Amar, um exemplo
de responsabilidade social e

ecológica. Desenvolvido pela
•

empresa, ern parceria com a

Prefeitura municipal de

Corupá, o projeto tem como

tema deste ano a defesa damata
III ciliar. "O objetivo é

'I conscientizar a comunidade
/ 'sobre a necessidade de

,

preservação das margens dos

rios", ressalta a coordenadora do

projeto Adenilda Sievers,
destacando que o projeto quer
'mudar a farina como as pessoas
lidam com os rios. "Queremos
envolver a comunidade em geral
neste projeto", afirma. A

exemplo de edições anteriores,
o Projeto Preservar é Amar será
desenvolvido por alunos de 8°
séries das escolas públicas
municipais e estaduais de

•

Corupá. Segundo a diretora da

empresa, Viviane Lunelli, a

etapa deste ano é um desafio
muito mais arrojado, em relação
as anteriores. "Nas primeiras
quatro edições os alunos fizeram
redações, trabalharam com

sucata e reciclagem. Agora, eles
• _,I" _

viverao na pratica a recuperaçao
de uma área degradada. Isso é

fundamental para a formação da
consciência ecológica de toda a

nossa comunidade", ressaltou
Viviane.

O projeto, que foi lançado
oficialmente às 19 horas de
ontem no auditório da

empresa, terá a participação de
400 alunos, que serão divididos
em grupos. Estes grupos
receberão a incumbência de

recuperar a mata ciliar, em

áreas de até' mil metros por

equipe, nas margens dos rios

que cortam a região. "Eles

primeiro farão a limpeza, a

preparação do solo e,

finalmente, o plantio de
árvores. Para isso devem

.

envolver à comunidade para

ampliar o nível de conscien

tização pela preservação dos
rios", diz Adenilda. A avaliação
do trabalho levará em conta

critérios como criatividade,
envolvimento comunitário e

apresentação. A turma ven-

•

Curso valoriza relacionamento
�

I

]ARAGUÁ DO SUL - A
'tâmara da Mulher Empresária,
corn apoio da Acijs e Apevi,
0�romove de 20 a 22 de junho
.

curso de relacionamento inter
I

pessoal que será ministrado no
I

Centro Empresarial de Jaraguá do
I'Sul pela instrutora Ermeli
Mariot. O curso tem como

"objetivo buscar o crescimento e

'0 desenvolvimento pessoal,
.

entender, analisar e avaliar o
,

, / .

propno comportamento e seus

reflexos no relacionamento com

o outro. Destinado a todas as

pessoas interessadas em desen
volver habilidades para um bom

. relacionamento intra e inter

pessoal, a capacitação possibilita
rá momentos de auto conhe
cimento e desenvolvimento em

equipe, harmonia, melhoria nos

diversos relacionamentos e

capacitar a pessoa para enfrentar
os desafios do dia-a-dia.

Informações e inscrições pelo
telefone (47) 3275-7012 ou pelo
e-mail nucleos@acijs.com.br. .

,

(Omo taz bem.
•

�

COMUNICADO DE REVOGAÇAO DE
�

PROCURAÇAO
" Comunicamos a quem possa interessar que no dia 22 demaio de 2006
'I
.. ; foram lavradas Escrituras Públicas de Revogação de Procuração das
,

'1
seguintes procurações:
Procuração Pública Livro 252, Folha 065, de 27 de setembro de 1999.
Procuração Pública Livro 345, Folha 0108, de 10 de agosto de 2005.

·

Outorgante: Urbano Agroindustrial Ltda
•

I Outorgado: Ronaldo Strapazzon
,
. I AITI.bas do Tabelionato ÁureaMuller Grubba, Comarca de [araguá do,

: i Sul SC.
Assim sendo ficam todos comunicados que estas procurações não

possuemmais efeitos legais, ern juízo ou fora dele. .

,

•

, URBANO AGROINDUSTRIAL LIDA.

Jaraguá do Sul, 26 de maio de 2006

•

!
·

I
. I

,

•

•

I
•

•

,

"____�I
I
I
•
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•

PFL e PSDB: ruídos em se
Durante reunião marcada para hoje com o presidente estadual do
PSDB, Dalírio Beber, o presidente do PFL, Antônio Ceron fará
breves comunicações sobre as negociações entre os dois

partidos, sobre a formação de uma chapa única às eleições
maloritárlas, Hoje termina o prazo .

Estes informes decorrem de decisão unânime da bancadas estadual
e federal do PFL sobre as conversações entre os dois partidos: 1.
Raimundo Colombo é candidato a governador. Caberá ao PSDB
decidir se o apoia. 2. Caso o PSDB mantenha a candidatura de
Leonel Pavan, como tudo indica, o PFL vai levar o impasse a Geraldo
Alckmin. Caberá a ele definir como fica a coligação entre tucanos e

liberais em Santa Catarina. 3. Os deputados federais e estaduais

apoiam de forma unânime e integral a candidatura de Colombo ao

governo, mesmo que seja em chapa pura.
Durante a visita do presidenciável tucano ao Estado, o senador Jorge
Bornhausen propôs que ele assumisse a condição de mediador no
impasse. Não houve qualquer sinalização de que poderia ser o

intermediário nessas conversas visando um desfecho positivo.
Os desencontros que marcam a campanha tucana no plano
nacional, com visível desgaste para o ex-governador de São Paulo,
também chegam a Santa Catarina. Os liberais criticam o senador
Leonel Pavan por assumir a paternidade das viagens de Alckmin
só em sua base eleitoral. Os tucanos negam a hipótese de apoio a

Raimundo Colombo ao governo.

R
.. 'orço

o,,' alácio do Planalto já
ti ta de enviar batalhão
k
recursor ao oeste

catarinense. Está
confirmada para o dia 23 de
junho a visita oficial do

presidente Luiz Inácio da
Silva a Santa Catarina. O
roteiro da viagem está
sendo organizado com os

líderes do PT. Vem reforçar a
campanha de José Fritsch
ao governo.

Prejuízos
Situação crítica está se

registrando no sul do Estado com

os produtores de suínos. Segundo
entidades que participam da Feira

Agrop.ecuária de Braço do Norte, a

ser aberta amanhã, o preço do
suíno teve uma queda de R$ 3,20
para R$ 1,20. Os criadores só
acumulam prejuízos nos últimos
meses.

,

I
•

, ,

,

•

CESAR JUNKES

A diretora Viviane Lunelli diz que experiência é fundamentalpara crianças

cedora receberá R$ 1,5 mil, a

segunda colocada, R$ 1 mil e a

terceira ganha R$ 800. A

conscientização ecológica
através de um projeto junto à

comunidade escolar é uma ação
regional pioneira da Lunelli

Têxtil, que já recebeu
reconhecimentos como o

Prêmio Expressão de Ecologia
e o Prêmio CNI/FIESC. Desde

sua fundação, em 1991, a

empresa adota uma política de
gestão ambiental, investindo
constantemente na pre
servação dos recursos naturais.
A Lunelli Têxtil, conta

atualmente caiu 480 cola
boradores e está instalada em .

amplo parque fabril às margens
da estrada Itapocu-Hansa, em
Corupá.

nsinar é uma arte,
,

,

a ren er e um
•

esa 10.
•

,

••••

,

•

•

educando para a vida!

Colégio Marista São Luís
Educação Infantil ao Ensino Médio

www.marista-jaragua.com.br
33710313

•

•

,

I
I
I

Relator da MP do salário-mínimo, r

O deputado Cláudio Vignatti (PT)
anunciou parecer com proposta
para regionalização do benefício.
Ele fez os cálculos e concluiu que
o presidente Lula concede o maior

piso da história recente. O salário
mínimo dava para comprar 1,2
cesta básica em janeiro de 1996,
1 ,3 em março de 2003 e hoje
permite 2,2 cestas.

Salários

Boicote
A reunião dos principais
líderes do PSDB com o

comando do PFL de Santa
Catarina e o ex-governador
Geraldo Alckmin em

Balneário Camboriú não
teve a participação de
nenhum deputado liberal. O
boicote foi resultado da

estratégia equivocada do
PSDB. Pela segunda vez o

presidenciável tucano foi
apenas na terra de Leonel
Pavan.

Informática
Conselho das Entidades de

Tecnologia de Informação e

Comunicação (Cetic) reúne-se
amanhã, às 12,00 horas, no
Restaurante Lindacap, para definir

ações de incentivo à expansão
das empresas de informática. O
prefeito Dário Berger sancionará
lei que fixa em 2% a alíquota do
ISS para produtos do setor.

Eleição
A Celesc aplica mais de 500

.

mil cortes de energia por
ano, por falta de pagamento.
Informação dada no debate
entre quatro empregados
que disputam a eleição para
a Diretoria Comercial da

empresa. O processo é
inédito no Brasil. A escolha
acontecerá no dia 7 de junho.
Dois dias antes, os
postulantes participam de
novo debate na Assembléia,
a ser transmitido pela TV-AL.

Professores
Se o governador interínõ Eduardo
Moreira aprovar sugestão de Luiz

Henrique, feita no Encontro
Estadual do PMDB, a última
proposta de incorporação de abono
de R$ 100,00 aos professores vai
ser enviada à Assembléia
Legislativa para virar lei. Tudo vai

depender da resposta que os

professores derem à consulta feita
por Eduardo Moreira.

Inspeção
Decreto assinado pelo
presidente Lula autoriza
liberação dos produtos de

origem animal com

inspeção sanitária estadual.
A legislação até então

. vigente obriga a obtenção da

inspeção federal para
comercialização entre os

Estados. A medida, que
aguarda regulamentação

.

para ser aplicada, beneficia
frigoríficos e empresas de
laticínios.

•

Personalidades
A Diretoria da ADVB-SC reunirá os

empresários já agraciadas com o

Prêmio Personalidade de Vendas
no dia 20 de junho, no Teatro Carlos
Gomes, em Blumenau. Promoverá
um amplo debate sobre a

participação da. classe empresarial
na política. Na ocasião, a

presidente da Dudalina, Sônia
Souza, receberá o troféu de 2006.

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LANÇAMENTO: HOJE AS 19H NO CEJAS
. ,

\

,

I
,

CARLOS BRAND'AD

� Obra é resultado
de encontro entre

empresários e busca
unir teoria e prática

}ARAGUÁ DO SUL '_ A
sucessão familiar nas empresas
é o assunto do dia na cidade,
com o lançamento do livro 'Os
caminhos da sucessão na

empresa familiar - Texto e

Contexto do evento Négócios,
negócios, família à parte',
desenvolvido em parceria entre
a Unerj e o Instituto Cassuli.
Paralelamente ao lançamento
acontece a palestra sobre o

assunto, com o advogado Marco
Marcelo Bertoldi, do Instituto'
Brasileiro de Governança
Corporativa, com sede em

Curitiba-PRo "Faremos uma

abordagem histórica sobre a

sucessão familiar e corno

planej á-la", destaca Marco
Marcelo Bertoldi. O evento

acontece às 19h no Cejas e é

aberto ao público.

•

O palestrante, advogado
Marco Marcelo Bertoldi, é

doutor ern direito comercial

pela PUC-SP e professor de
mestrado em direito comercial
e social na PUC-PRo "Quando
o fundador tem filhos ele,
geralmente, divide o poder
entre até quatro pessoas. Agora,

. quando os netos chegam ao

poder, a divisão fica entre 10 ou
15 pessoas, o que torna tudo
muito mais delicado", afirma
Bertoldi.

A obra e' é resultado do
evento de mesmo nome, que
reuniu nos dias 18 e 19 de
outubro de 2005, empresários e

executivos para discutir os

principais aspectos do acesso

sucessório. A experiên s das
,

.empresas Weg, Marisol e puas
Rodas, aliadas a abord ',eln
teóriça, formam um rico pa 0-

ran1a do quase sempre tortu � o

caminho de sucessores I�sucedidos. O livro, ilustrado
com 192 páginas, une teoria !
prática, abordando os aspecto
sociais, legais, familiares, patri I

• • ., • I

montais, pessoais, e ticos e li
societários que devem set consi-I

ARQUIVO O CORREIO/CESAR JUNKES
l"; "W __" ..

".

. �.. .'
-,..,

Experiência na Marisol é contada pelo empresário Vicente Donini

derados numa sucessão familiar

planejada. Roziliane Oesterreich
de Freitas, coordenadora-geral
da Editora Unerj, assinala que a

, ,

publicação atende a uma das

propostas definidas quando da

criação da editora, que é a de
difusão do saber e da cultura, do
saber acadêmico e prático, do
escolar e do empresarial, numa
troca permanente entre

universidade e comunidade.

I

�
Scar traz Paulo Atran com peça 'Adivinhe quem vem para rezar'

}ARAGUÁ DO SUL- O ator

global Paulo Autran é atração
nesta quinta-feira, no Centro
Cultural da Scar, emJaraguá doSuI.
N a programação em come

moração aos 50 anos da Sociedade
Cultura Artística, o ícone da

dramaturgia brasileira apre
senta, ao lado de Cláudio Fon

tana, o espetáculo 'Adivinhe
, ,

quem vem para rezar, as

20h30min, com apoio cultural
do jornal O Correio. do Povo.

Aos 83 anos, Paulo Autran
enfrenta um novo desafio em um

espetáculo intenso, que retrata a

delicada relação entre pai e filho.
A peça coloca em evidência a

relação pai e filho, universal e
emocional, relação que se destrói

,

e se restabelece"As vezes são pai e,

filho, outras vezes são dois
homens, nem tão adultos assim,
trocando farpas infantis, Estão
dentro de uma igreja à espera do

começo de uma missa de sétimo

dia. De quem? Pode serde urndeles.
Não importa. O jogo entre o

sagrado e o profano dentro

daquele templo é explorado o

tempo todo, assim como a busca
das identidades. Na peça, Paulo
Autran interpreta três

personagens (sem trocar de
.

roupa, apenasmodelando a voz): ,

o pai, o amante da mãe (e sócio

do pai) e o padre.
Em 55 anos de carreira, nos

quais. encenou mais de 90

espetáculos, sem contar trabalhos-

DIVULGAÇÃO/JoAo CALDAS

RÁDIO.

-'ARAGUA.
1010

Paulo Autran e Cláudio Fontana prometem agradar a platéia com espetáculo familiar na quinta-feira

para TV e cinema, Paulo Autran
tomou-se um dos maiores atores,

brasileiros em todos os tempos.
Formado pela Faculdade de
Direito do Largo de São Francisco,
da USp, Autran acertadamente

largou a advocacia, Nasceu em

1922, no Rio de [aneiro. Estreou
110 teatro em 1949, trabalhou t10

TBC e, em 1955, juntamente com
Adolfo Celi e Tânia Carrero,
formou sua própria companhia.
Em todos estes anos, nenhum
outro ator brasileiro montou

repertório semelhante ao dele, que
conta com interpretações de
clássicos de Brecht, Pirandello,
Sófocles, Moliere, Oduvaldo
Vianna Filho, entre outros.
,

Ultima empreitada de Paulo
Autran no teatro, a peçaVisitando
o Sr. Green há quase cinco anos é

sucesso absoluto de público e

crítica. Desde maio de 2000, o
espetáculo foi visto por mais de
150 mil pessoas, rendendo a

Autran os prêmios APCA e Shell
de melhor ator.

.

)

SERViÇO
O que: 'Adivinhe quem vem

para rezar', com Paulo Autran
e Cláudio Fontana
Quando: 10 de junho, quinta
feira" às 20h30min
Onde: Grande Teatro do
Centro Cultural SCAR, em

Jaraguá do Sul
Quanto: R$ 35,00
(anteCipado), R$ 50,00 (dia) e

R$ 25,00 (estudantes e

acima de 60 anos)

. ..." .... " .....

•

O CORREIO DO POVO

Unerj promove encontro com

empresários do setor têxtil

}ARAGUÁ DO SUL - Com o

objetivo de estreitar o

relacionamento da instituição
com os setores produtivos e

apresentar a estrutura colocada
à disposição da comunidade, a
Unerj promove um encontro

com empresários do segmento
têxtil amanhã.

A iniciativa envolve a

Coordenação de Planejamento
e Desenvolvimento Institu-

.

cional e vem sendo implemen-
tada nos últimos meses,

proporcionando a empresários
e executivos de empresas da
região detalhes das graduações e

outras informações disponíveis
sobre a Unerj, como a estrutura

-de laboratórios e a elaboração
de ações facadas de acordo com
os interesses da cadeia produ-

tiva em cada segmento. Conduzi
da pelo gestor de negócios,
Nelson Luís Pereira, através desta

. _. -

aproximaçao e mtegraçao com a

comunidade empresarial, o

Centro Universitário busca
contribuir no debate de questões
como o perfil do profissional e
tendências tecnológicas do setor,

No dia 31, o projeto envolverá ,#

a Coordenação do Curso de �""

Tecnologia Têxtil, com recepção
às 19h15min na Sala Verde
(Bloco A) j às' 19h30min,
apresentação do curso e de

projetos pela coordenadora do
curso de Tec11010gia Têxtil,

,

Miriam I?B. Oberziner: às

20h30min,visita aos laborá-
,

tó rio s ; e coquetel. Outras

informações pelo telefone (47)
3275-8200.

•

Escola homenageia professor
}ARAGUÁ DO SUL _ Desde

a semana passada, a Escola

Municipal de Ensino Funda
mental Rio da Luz II (Bairro
Rio da Luz II) recebeu um novo

nome: Escola Municipal de
Ensino Fundamental Pro
fessor Henrique Heise.
Documentos registram que

Henrique Heise foi o primeiro
professor da instituição.

O nome do patrono foi

aprovado pela APP (As-

sociação de Pais e Professores)
e pela Câmara de Vereadores.
"Esse é o primeiro registro para

traçar a história da escola,
fundada na década de 1950",
comemora a diretora Eliane
Luzia Cattani Paternolli. A

partir da próxima semana,

deve ser lançado um

concurso junto à família dos
alunos para a criação da

logomarca e do uniforme da

instituição. (Daiane Zanghelini)

Axé baiano será ensinado em

faculdade de Jaraguá do Sul
}ARAGUÁ DO SUL _ A

. coreógrafa e bailarina baiana
Luana Luwoska está na cidade

I

ministrando um curso de dança
baiana de alto e baixo impacto.
"Lambaeróbica é a dança de alto
impacto e o swing é a dança de
baixo impacto", diz a bailarina.
Conhecida nacionalmente por
suas apresentações à frente dos
trios elétricos no carnaval da

Bahia, Luwoska afirma dançar,
diariamente, durante o

carnaval, aproximadamente
nove quilômetros no asfalto.

Bailarina formada em dança
pela Universidade Federal da

Bahia, Luana Luwoska dançahá
mais de 16 anos e ressalta que o
maior desafio de suas

-

apresentações é adequar as

coreografias aos ritmos
- .

apresentados nos trios elétricos ..
"Os músicos tocam vários

ritmos, durante as seis horas de
show e eu e meu grupo,
precisamos nos adaptar
rapidamente a estasmudanças",
diz Luana. Ela diz saber mais de
200 coreografias diferentes.
"N um final de semana de
carnaval baiano, por exemplo,
apresenta-se um grupo a cada
noite e eu preciso fazer 200

coreografias para cada um. São
mais de 600 coreografias por fim
de semana", destaca.

Em Jaraguá do SuI, Luana

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

,

Luana é presença certa nos trios
elétricos do carnaval de Salvador

Luwoska vai ensinar coreografias
aos alunos e professores de

educação física da' Faculdade

Jangada, para que estes possam dar
aulas de lambaeróbica e swing.
"Numa aula destas pode-se perder

..

de 400 a 800 calorias, numa dança
sem vulgaridade e com grande
variedade de ritmos", afirma a

bailarina e coreógrafa, que já se

apresentou em 22 capitais e mais

de uma centena de cidades por
todo o Brasil. "Não fui ao exterior
ainda. O Brasil é tão grande e tão

carente de novidades, que
acredito ter aindamuita coisa para
fazer por aqui", finaliza.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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> GLOBO· iSH

Sinhá Moça
Augusto pergunta a Dimas se não acha
melhor esquecer sua vingança e viver em

paz com Juliana. Dimas explica a Augusto
que é procurado na capital por ser um

escravo fujão e por fazer parte do
movimento abolicionista. Dimas diz a

Augusto que vai embora naquela noite. Ana
lê um romance que Renato lhe emprestou e

fica encantada com as cenas, de amor.

Dimas diz a Frei José que quer se confessar.
D Capitão conta para Bruno que foi
encarregado de descobrir a quem Dimas
pertence e comprá-lo. Frei José fica rruíte
emocionado com a confissão de Dimas.
Sinhá Moça conta para Virgínia que já sabe

•

que é írmã de Dímas e-perçunta se o Barão
amava Maria das Dores.

•

> GLOBO -19H

Cobras e Lagartos
(Devido às constantes mudanças' na
edição dos capítulos da novela "Cobras e

Lagartos", visándo a audiência, o resumo

dos capitulos desta semana poderá conter
cenas que foram divulgadas na semana

passada mas que não foram exibidas e

que agora estão previstas para irem ao ar

na próxima semana)
,

Duda, Silvana e Foguinho socorrem Pereira,
que garante estar bem. Estevão diz a Bel que
é melhor que não se casem. A família
comemora com Celina seu novo posto na

Luxus. Silvana lê um bilhete que Pereira
deixou. Silvana diz a Duda que está com

mau pressentimento. Henriqueta conta para
Silvana que teve algo com Pereira no

passado. Murilo conta a Leona que vai se

despedir da irmã. Celina estranha a mala

que' amar recebe, mas ele não quer
comentar. amar marca com Bel e Estevão
em sua casa. Nikki promete ir à casa de
amar com a fita. Leona segue Nikki, manda
que ela lhe entregue as fitas e a ameaça.
amar diz a Bel que Estevão tem uma

surpresa para ela.

? GLOBO - 21 r!

Belíssima
André explica que foi chantageado por Bia,
mas oontinuará com 49% das ações e na

diretoria. Murat sai e Katina segue-o: Júlia
acusa Bia de estar mancomunada com

André. Bia conta para Júlia que encontrou a

pasta com os documentos que incriminam
André e por isso ele aceitou as suas

condições. Fladson diz a Tosca que vão
abrir a churrascaria e vai dar tudo certo.

Guida, que se alia a Bento e Diva, examina
I as fichas e não encontra nada. Erica decide

não ir para Milão. Vitória procura André e

pergunta se ainda são aliados, Gigi fica
furioso ao saber que Júlia não estava mais

.

brigada com Vitória e escondeu dele, Katina
pergunta o que Muratfoi fazer no MorumbL]

� 5B1- - 18h30

Rebelde
Miguel'fica surpreso ao saber o que Diego
foi capaz de fazer para ganhar as eleições.
Roberta diz a Pilar que é preciso ter muita
coragem para admitir seus erros diante de
todos. Pilar responde que o mais importante
era limpar a imagem de seu partido. Otávio
afirma para amar que apenas uma vez teve

relações com Alma Rey e tem certeza que
Roberta é sua filha. amar sugere que faça
um teste de DNA para ter certeza. Pascoal.
diz a Gastão que a professora Hilda fez um

comentário sobre um� situação estranha
entre ele e Mia, conta que já houve um caso,
parecido nó colégio e adverte que não vai
admitir que isso volte a acontecer.

.

? REC()R[) - 19h 1.5

Prova de Amor
Janice está desacordada no asfalto. Luíza,

.

Barroso e Fialho param o carro. Janice
recobra a consciência. Ela está em choque.
Janice pede para ligar para Beatriz. Turma
do Fortão provoca a Turma de Gabi. Gabi
enfrenta Bruque. Cadu chega e quer entrar
na briga também. Júlio encontra mais um

escorpião. Miro liga para Diana. Diana diz

que cansou deste tipo de presentes. Miro

promete acabar com Diana e dispara um tiro
com a metralhadora para Diana ouvir pelo
telefone. Elza está melhor do surto. Saulo
conversa com ela. Elza percebe que Saulo
está muito triste. Ele fala da morte de Estela
para Elza. Elza fica com pena dele. Ricardo

joga peteca com Zezinho.

> RECORD - 21 11

A Escrava Isaura
Cel. Sebastião tem pressa com o

casamento de Helena. Rosa avisa André

que o quilombo será atacado. Malvina
chama Geraldo para sua alcova.

•
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��NASCEU
Angelina Jolie e Brad Pitt
são papais. Nasceu, na
noite desse sábado, a
pequena Shiloh Nouvel
Jolie-Pitt. O bebê, o mais

esperado dos últimos tempos
em Hollywood, veio
ao mundo na

Namíbia,
•

Africa. A
notícia é
oficial e foi
dada pela
agente do
ator, Cindy

,

: Guagenti, em
.' Los Angeles.

��P80TAGONISTA ��SUCESSO ��BILHETE8IA
Depois da participação
em Sr. e Sra. Smith, o
ator Adam Brody, o Seth
da série The D.C; acaba
de finalizar o filme In. The
Land of Women; O

.

primeiro trabalho no
•

•

cinema como
•

protagonista trata do
romance entre um jovem
escritor e sua vizinha
mais velha, no caso, Meg

.

Ryan. Nos EUA, In The
Land of Women estréia
em aqosto e deve chegar
no Brasil só no final do
ano.

A cantora Ivete Sangalo
sacudiu, nessa sexta

feira, os mais de 75 mil

espectadores presentes
no festival Rock in Rio

Lisboa, segundo a

agência EFE. De
•

crianças,
acompanhadas de seus

pais, a idosos, o
público do
autodenominado maior
festival do mundo

requebrou os quadris,
pulou e suou até a

última música da

apresentação de 'baiana.
,

-,

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
PIERO RAGAZZI DE FREITAS CPIMAGENS

Show
Dia 3 de junho, próximo
sábado, tem show da banda

"Cansei de Ser Sexy", de
São Paulo, no Curupira
Rock Club. As bandas de
abertura serão Madeixas, de
Blumenau, e Bondage, de
Jaraguá do Sul. Ingressos
antecipados por R$ 15,00
nos pontos: Loja Cd & Cia,
em Guararnirim,
Despachante Cilo e com

Adriane (47) 9135-5854, em
Jaraguá do SuI, Rock Total
Discos, em Joinville, Be

Bop Discos, com Bruno

Lobe (47)9911-2707, em
Blumenau e com João Knihs

(47) 9137-5288, em

,

As belas também batem um bolão. Na foto Vivi e Tati na torcida pelos fT ridos Xoxo e

Falcão, respectivamente, no jogo da Malwee no último sábado. Tati segd 'a no colo o
. .

,

filho Enzo, que já ensaia seguir os passos do melhor do mundo. Quand,· Falcão está
no intervalo, quem entra em quadra é o pequeno, que além dalio.do, m\ I tra que tem
muita habilidade

Brusque. ,

Equipe da agência KWB mostra que quem
trabalha unido se diverte melhor. Na foto de pé
atrás: Marcos, Francine, Alexandre, Kátia e

Jean.Na frente: Talita, Rafael, Fábio e Márcio. Talita
aniversariou no último dia 28, os colegas desejam
muito sucesso

Festa Italiana
Anualmente o Círculo
Italiano de Jaraguá do Sul,
realiza sua tradicional Festa
Italiana. Em 2006, a 16"

.

Festa Italiana acontece no
.

.

dia 9 de junho, no Parque
Municipal de Eventos,
Pavilhão B. Os ingressos
estão à venda na Sede Social
do Círculo (3370.8636),
com os membros da

diretoria, conselho e

coralistas, por R$ 20,00

A ver.eadora Maristela Menel foi homenageada
com a comenda" Mulher da Luta e dos Direitos",
pela União Nacional dos Vereadores, durante o

1500 Encontro Nacional de vereadores, prefeitos,
vice-prefeitos, secretários municipais e

assessores, realizado em Florianópolis na semana

passada

•

reais.

r

II HOROSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
Você faz tudo para que as relações tragam
coisas positivas pra você e para seus queridos.

.
Ainda bem que sua porção rebelde anda mais

cautelosa, cuidando melhor do que possui. Sua
facilidade para transformar atitudes em futuros

problemas tem ficado um pouco de lado, ufa!
Nada como aprender a fazer bom uso do jogo.
de cintura ...

Capricórnio 22/2, a 21/1
Felicidade se acha em horinhas de descuido.
Numa flor que dança no vento, num sorriso de

criança. Vale todo amor que houver nessa vida

(e nas outras), pela humanidade, pela
diversidade, por uma única pessoa, por um

projeto. Para tais aventuras, é só ajustar o
amorômetro e se abrir para seus gostares. O
resto, nem que seja só por hoje, é só o resto.

Câncer 21/6 a 21/7
Ficar de molho, como assim?! Nada disso,
destine os eflúvios divinos para finalidades

produtivas. Caranguejo positivo e operante:
fazer da jornada um trem para as estrelas tem a

ver com decisões tomadas diariamente, é uma

soma de suas escolhas. Ponha aditivo na

gasolina da alma e zum! Os astros sorrirão para
você e abrirão seus caminhos.

Libra 23/9 a 22/10
Momento de organização, interna e externa.

Faça um balanço, tire os noves fora ... Você não
tem que fazer só o que seu querido quer, a não
ser que você também queira. A idéia é ter uma

relação de igualdade. O que vale para um vale

para o outro também, certo? Parece óbvio,
sim, amigo libriano, mas é justamente o óbvio

que a gente mais esquece.

Touro 21/4 a 20/5
Agora vai! Você se encheu de coragem para
conquistar aquele amor que vem paquerando à
distância. É isso aí, às vezes a gente precisa de
um empurrãozinho do destino ... Ou uma.

pequena ajuda dos amigos. Uns & outros'
podem não gostar da sua interferência, mas,
puxa, não dá pra agradar a todos o tempo todo.
Agrade a si e a quem mais lhe interessa.

Leão 22/7 a 22/8
Acha que é exposição demais? Você queria
mais visibilidade para as coisas que faz e agora
que está rolando vai amarelar?! O pensamento
tem poder. Você lançou seus pedidos ao

universo e eles estão sendo córrespondidos.
Ah, pois é, você se envolve visceralmente com

tudo, você e o que você faz são uma coisa só ...
E teria graça se fosse diferente?

Escorpião 23/10 a 21/11
,

E, estão só esperando o seu convite. Você
. achou que já tinha dito tudo, mas talvez não
tenha dito o que mais importa. Por mais que
tenham vontade, ninguém é (ou poucos são)
tão loucots) de invadir o espaço de um

Escorpião ... Você queria que pulassem em

cima de você, que lhe pegassem, abraçassem
e enchessem de beijos? Faça-se entender.

Aquário 21/1 a 18/2
É da natureza do ser humano a narrativa. Conte
a sua história, teça a sua trama, entre na rede.
Nem todos têm antenas como as suas, rrater

aquartano. Não pressuponha que tenham
ouvido o que você não disse. Além do mais,
esta não seria a sua versão. E você gosta de
tudo muito transparente, não é? Desembace o

vidro ...

Gêmeos 21/5 a 20/6
Mesmo com algumas instabilidades no front,
não perca seus objetivos de vista. Se o diálogo
cérebro-emoção está atravessando a

comunicação, não fique batendo o pé, mude as

táticas. Pausa pra meditação: novas formas de

respirar vão ajudá-lo a avaliar melhor as
, alternativas passive is, Aposte sua energia no

que é enriquecedor e evolutivo.

Sagitário 22/11 a 21/12
.

Prazos vencendo, final do mês chegando ...
Certo, mas é recém terça-feira, Sagitário, não
perca energia batendo os cascos no chão e .

distribuindo flechadas. Contas fazendo\fila e

outras correrias têm remédio. Relaxe e .

organize as idéias. As coisas têm seu tempo
'para ocorrer e você para assimilar. Será que
vale tanto atropelamento?

Peixes 19/2 a 19/3
Então não esperavam que você correspondesse
com tanta vontade, é? Viu como você ainda
consegue surpreender? Faça chuva ou faça sol,
o céu está aberto pra você, azulzinho. Você
pode voar se quiser, aproveitar o astral alto
deste dia em grande estilo, primeira classe.
Quem foi que disse que peixe não voa?1 Não se

subestime ...

Virgem 23/8 a 22/9
Talvez o desejo do excesso perturbe seu senso

de ordem ... Se você olhar bem de perto,
entrando de verdade na emoção, verá que ali
também há ordem: o seu cosmos. Não

despreze a força que tem um momento,
. virginiano. Perfeita harmonia de sons e ritmos, a
Terra girando, você seguindo seu pulso, Tudo é
dança. Não há caos,

,

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Aliança
o PSOB e o PFL selam
amanhã a aliança eleitoral para
este ano. A fonmalização do
acordo estava previamente
marcada para ontem e deveria
ocorrer em Recife (PE). Mas a

indefinição do PMOB
pernambucano obrigou o PSOB
e PFL transferirem a cerimônia
de fonmalização para Brasília

(OF).A aliança deve formalizar
, também a indicação do
senador José Jorge (PFL-PE)
como vice na chapa do pré
candidato do PSOB à
Presidência, Geraldo
Alckmin.A mudança de local
foi feita porque PSOB e PFL .

querem o apoio do ex

governadQr de Pernambuco
Jarbas Vasconcelos (PMOB) à
candidatura de Alckmin. O
problema é que o PMOB não
definiu ainda se terá candidato

próprio à Presidência.

Aprovação
A úitima pesquisa do Oatafolha
revela que a maioria (42%) dos
eleitores ainda considera o .

desempenho do Congresso
Nacional ruim ou péssimo.
Mas a taxa de reprovação caiu,
veja você, cinco pontos
percentuais em um mês. A

.

imagem do Legislativo pátrio
não se déteriórou, eis a grande
novidade. Melhorou.Os
eleitores de Lula são os mais
satisfeitos com o Legislativo:

•

16% de aprovação, contra 34%
de reprovação. A insatisfação é
maior entre os simpatizantes
de Geraldo Alckmin: 11 % de

aprovação e 47% de

desaprovação. O azedume em

relação ao Congresso atinge o
.

ápice entre os admiradores de
Heloisa Helena: 8% de

aprovação e 57% de

desaprovação.

Prisão
Foi preso no litoral sul de São
Paulo homem suspeito de

participação na morte do

jornalista Ivandel Godinho .

Júnior, em outubro de 2003. A

polícia prendeu, em Itanhaém,
Miguel José dos Santos,
conhecido como Juninho. A
morte de Ivandel Godinho
Junior não foi esclarecida
completamente. Ele foi retirado
de um táxi na zona sul da
capital paulista por bandidos
armados e levado em uma

moto. Segundo testemunhas, o
ataque a �odinho foi planejado.
A família pagou o resgate de
R$ 150 mil exigido pelos
seqüestradores, mas nunca

reviu o jornalista.

o caso
,

Em janeiro de 2005, três
pessoas foram presas
acusadas de participação no

seqüestro de Godlnho, Wilson
Moraes Sliva, Fabiano Pavan
Prado e um menor
confessaram que mataram o

Jornalista após mantê-lo em
cativeiro em Capão Redondo.
O corpo foi queimado e

enterrado em terreno baldio na

zona sul de São Paulo, Uma
ossada encontrada no local foi
Identificada como sendo de
um animal. Após as

declaraçOes, os acusados
alegaram que confessaram a

morte sob tortura.
,

�

MUDANÇA: HORA E LOCAL SERAO DEFINIDOS ESTA SEMANA

•

r

• •

AGÊNCIA ESTADO

� Depoimento de Marcola estava previsto
para hoje, mas o vazamento de informações
em sessão secreta da CPI no dia 10 de maio
alterou o calendário da comissão

BRASÍLIA - Vetado na

Câmara, mais uma vez o

depoimento do chefe de

facção criminosa Marcos

Camacho, o Marcola, à CPI do
Tráfico de Armas, deve ser

transferido. Estava marcado

para o Fórum de Barra Funda,
em São Paulo. Mas a

Secretaria de Segurança'
. ,

Pública de SP está con-

versando com integrantes da
CPI para que o depoi . ento

seja na penitenciáric\ de
Presidente Bernardes, on Ie o

líder do Primeiro Coman'10
da Capital (PCC) está pres��
A definição do dia e do loca \,

, ,
,

estará acertado até quinta
feira (1). O presidente da
CPI, deputado Moroni

Torgan (PFL-CE), pretende
• • •

ouvir o preso na proxtrn a

semana.

O deputado Carlos

Sampaio (PSDB-SP),
encarregado pela CPI de

negociar com a Secretaria de

Segurança e com a Justiça,
� .

argumentou que nao e

prudente tirar um preso que
está em um regime disciplinar
diferenciado de detenção,
montar um aparato policial
para transferi-lo para a

. capital, paralisar as a ti-

,

vidades do fórum para que a

CPI tome o seu depoimento.
De acordo com Sampaio, a

CPI poderia ouvir o preso em

uma área administrativa do

próprio presídio.
Sigilo - O deputado disse

ainda que não poderá haver

publicidade do depoimento,
porque Marcola fala com seu

grupo por códigos. "Em uma

reunião pública ele pode dar
um comando para todo o

País", argumentou. O relator
da CPI, deputado Paulo
Pimenta (PT-RS), também
não vê problema no

depoimento ser tomado �a
penitenciária. "Da minha

parte; não vejo nenhuma
inconveniência. Quero ouvir
o cara por necessidade, não
por opção. Não há como

indiciar uma organização sem

ouvir os líderes. Não podemos
dar brecha para que ad-

vogados aleguem cerceamen

to de defesa", afirmou
Pimenta.

O deputado Raul

Jungmann (PPS-PE) também
concorda em ouvir Marcola
na penitenciária. "Não vejo
necessidade de deslocar
Marcola 500 quilômetros, se

houver estrutura necessária
. .., . "

para ISSO na perutenciana ,

disse Jungmann, ressaltando
que a decisão caberá à
maioria da CPl. O deputado
disse compreender o

sentimento de mal-estar e de
.

medo da população de São

Paulo, além do transtorno de

paralisar as atividades do

fórum, caso o depoimento
aconteça em Barra Funda.

N a semana passada,
depois de o presidente da
Câmara, Aldo Rebelo

(PCdoB-SP), vetar a presença
de Marcola na Casa, a CPI

, , .. , " , .. , " , , .. , , .. " , .. , " , , " , , , .. , .. , , , , .. " , , , .. , , ,... . , .. , .. , .. , , ,., .. , " , .. , .. , .. _

i
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PODER JUDICIÁRIO I pontos de ferrugem e pintura danificadà, sem um

ESTADO DE SANTA CATARINA puxador; avaliação unitária R$ 450,00; totalizando

el 0lf.� l' VARA TRABALHISTA DE cubas, elétrico, em aço inox; avaliação R$ 700,00;
JARAGUÁ DO SUL _ SC·· G6) Buffet frio marca Gelopar, corn 4 cubas, em aço

nox; avaliação R$ 1.000,00; 07) Freezer horizontal ,

Praça: 28/junho/2006 -14:00hs - Par valor igualou Consul, 570l, com 2 tampas, branco; avaliação R$
,

superior a avaliação. 1.050,00; 08) Freezer horizontal Consul, 570l, com
Leilão: 28/junho/2006 - 14:30hs A quem mais ! tampas, branco, com alguns pontos de ferrugem e

ofertar, desde que não a preço vil. \intura danificada; avaliação R$ 880,00. Total da
Local: Fórum Trabalhista de Jaraguá do Sul, rua valiação R$7.458,00 em 17/03/2006. Depositário: i
Marechal Deodoro da Fonseca, 320, 2' andar - Icio Wenck Vistoria: Av. Pref. Waldemar Grubba, !
Centro Comercial Fail em Jaraguá do Sul. Fone: ')89, Vila lalau, Jaraguá do Sul.

.

! (47) 3274-3999. 3 Processo: AT 01321.2004-019-12·00·2,

i Advertência: 01) Ficam intimadas as partes Exeqüente: RoseliRuediger
! através deste Edital, caso não o sejam pelo Sr. Executado:LucioWenk MEeoutros
i Oficial deJusâça (Arti9.o.687 CPC); 02) Os credores Bens: 01) Misturador para massas, da marca'
hipotecários, usufrutuários ou senhono direto que Misturella, com estrutura de metal, tipo pedestal, em
não foram intimados pessoalmente, ficam neste ato razoável estado de conservação, avaliação R$
intimado: da realização dos resp.ec�ivos 720,00; 02) Fogão industrial com 06 bocas, da .

praças/leiloes (art. 698 CPC); 03) A venficaçao do marca Progás, com fomo na parte inferior, em

·

estado de conservação dos bens poderá ser razoável estado de conservação, avaliação R$
i realizada pelo pretenso arrematante, se desejado, 1.440,00; 03) Chapa para frituras, a gás, sem
j mediante acompanhamento de Oficial de Justiça.. identificação de fabricante, medindo 0,90 x 0,30 em
i VICENTE ALVES PEREIRA NETO, leiloeiro razoável estado de conservação, avaliação R$
i Oficial, devidamente autoriza'do pelo' Exmo. Sr. Dr. 76,00; 04) 64 cadeiras de plásticos, cor branca, em
i RICARDOCÓRDOVA DINIZ, Juiz do Trabalho da 1', razoável estado de conservação, avaliação unitária ,

I Vara Trabalhista de Jaraguá do Sul, vendera em R$ 12,00, totalizando 768,00; 05) 17 mesas de I
i Praça/leilão os bens penhorados nos autos a seguir madeira, com tampo de fórmica branca, medindo I

caracterizados: 0.70 x 0,70m, em razoável estado de conservação,
· t-Processo: CPE 1001/98 avaliação unitária R$ 20,00, totalizando R$ 340,00 ..I
Exeqüente: Derll RezenaOrtz Total da avaliação R$3.344,00 em 10/10/2005.
Executado: Samuel Têxtllind. do Vestuário Ltda, DepOSitário: Lucio Wenck. Vistoria: Av. Prefeito
Bem:Ol) Terreno em Jaraguá do Sul, desmembrado WaldemarGrubba, 2089. Jaraguá do Sul.

· de uma área malar, no lado par da rua 307 Alberto Onus: Os tributos e encargos incidentes sobre o

Klitzke, perlmetro urbano, com área de 874,50m', bem imóvel, correrão por conta exclusiva do
fazendo frente com a rua mencionada em 33,00m, arrematante. Em Praça, o valor do lanço não poderá

I travessão dos fundos com terras de Paulo Klitzke, ser inferior à avaliação efetuada, sendo que, não
em 72.50m, extremando pelo lado direito com terras ocorrendo a venda ou adjudicação nesta, será
de Nelson Klitzke, em 23,00m e pelo lado esquerda levado a leilão, conforme data e horário supra, onde
em 03 linhas, sendo a primeira de 20,00m e a haveráaalienaçãoaquemmaisofertar(art.686, VI,
segunda de 37,50m com a casa n' 310 e a terceira CPC), desde que não a preço vil (art. 692, CPC). Os
de 3.00m com a rua Prefeito José Bauer, edificada honorários do Leiloeiro na razão de 5'/, correrão por

.

com uma residência em alvenaria, com área conta do comprador, remitente ou adjudicante em

construida de 90,00m', semi acabada, rebocada, caso de arrematação, acordo/remição ou

piso cimentado, cobertura de laje e telhas de barro, adjudicação, respectivamente. Os bens objeto de
. sem acabamento interno, sem portas e janelas, não praça/leilão, serão arrematados mediante' sinal de
averbada, matricula n'7.357 doCRI da Comarca de 20'1, (vinte por cento) no ato da arrematação e

Jaraguá do Sul, avaliação R$ 55.000,00 em pagamento do saldo em até vinte e quatro horas (Art
12.04.2006. OBS: a) O mesmo bem se encontra 888 CLT). Caso os executados ou os credores
penhorado nos autos do processo 595/01, conforme hipotecários não sejam encontrados ou

inscrição R-7 da matricula 7.357 do CRI da cientificados por qualquer razão, quando da
I Comarca de Jaraguá do Sul-SC. b) Consta hipoteca expedição da respectva notificação, valerá o

ao credor Jean Carlos Packer, conforme inscrição presente com.o Edital de Notificação de
R-6 da matricula 7.357 do CRI da Comarca de Praça/Leilão, segundo estabelecem os Artigos 687
Jaraguá do Sul. DepositáriO: Célio Cristóvão. (§ 3') e 698 do CPC. �o caso de resultarem
Vistoria: R. 307, Alberto Klitzke, Jaraguá do Sul. negativos a Praça/Leilão será procedida a Venda
2·Processo:AT01489·2003·019·12·00·7 Direta, ficando desde logo Intimadas as partes.
ExeqOente: Jean Adroaldo Marcarinl Maiores InformaçOes com o Lalloelro Oficiai
Exocutado: Reataurante. Lanchonete CarlocB e VICENTE ALVES PEREiRA NETO, fone/fax (47)

I outros 3026-1615, site www.asenclªleilao.�m.br. e·mall
i Bens: 01) Mlsturador para massas, da marca ªgA.,f)ºIªl.!!JLªp@ªIl.ªnçlalll!lalLJl�m•.tll, oom

Mlsturella, com estrutura de metal, tipo pedestal; endereço na Av,Hermann August Leppe11.500 •

avaliação R$ 720,00; 02) Fogão Indus.trlal com 6 Jolnville, Exmo, Sr. Dr, RICARDO CuRDOVA
bocas, da marca Progés, com forno na parte Inferior; DINIZ,. Juiz do Trabalho da l' Vara Trabalhista de
avaliaçêo R$l ,440,00; 03) 64 cadeiras de plásticos, Jaragul! do Sul,
brancas; avallaçêo unitária R$12,00; totallzando R$ RICARDO CÓRDOVA DINIZ • Juiz do Trabalho768,00; 04) 2 freezers marca Consul, modelo 415, .

I horizontal com duas tampas brancos com alguns VICENTE ALVES PEREIRA NETO· Leiloeiro
i'

" Público Oficiai e Rural

Ami o a

In ormação:
I.ABORATÓRIO JARAG\)Aé.NSE
OS ANALISSS CllNIOAS L"OA,

•

371 0882

PODER JUDICIÁRIO 4 Processo:AT01916·2005·046·12·00·1
.A ESTADO DE SANTA CATARINA Exeqüente: Lauro Frilsche

I,\g''''�' dillflf EDITAL DE PRAÇA E LEILÃO· Executado: Empreiteira de Mão de Obra City
i LetloM§ 2aVARA TRABALHISTADE Llda.eoutros
i JARAGUÁ DO SUL· SO Bem: 01) Veiculo, marca Ford/Pampa l., ano e

.

.

. mod.1'996, tipo camioneta, preta, placas AGA 3425,
Praça:28/Junho/�006-14:00hs-Porvalorlgualou Jaraguá do Sul, a gasolina, chassi
supenoraavahaçao. .

9BFZZZ554TB941615 renavam 651530407 em
Leilão: 28fjunho/2�06 - 14:30hs A quem mais razoável estado; aValiação R$ 8.200,00' em
ofertar, desdeque naoa preço VII.

•
27111/2004. OBS: Alienação fiduciária Banco do

Local: Forum Trabalhista de Jaragua, do Sul, Brasil S/A. Depositário: Ademir Breduh. Vistoria:
R.Marechal Deodoro da Fonseca, 320, 2 andar - R.1' de Maio, lote 16, loteamento Primavera,
Centro Comercial Fail em Jaraguá do Sul. Fone: Estrada Nova, Jaraguá do Sul.! (47) 3274-3900. .

5. Processo: AT02768.2005.046.12.00.2
Advertência: 01) Ficam i�timadas as partes Exeqüente: Marcialene Kremer
através deste Editai, caso nao o sejam pelo Sr. Executado: FulvioMillnitz ME
Oficial deJcsüça (Artigó.687 CPC); 02) Os credores Bem: 01) Terreno na rua Municipal sem nome,
hlpotecenos,. usufrutuános ou senhono direto que lateral da rua Barão do Rio Branco em Schroeder
não foram intimados pesso�lmente, ficam neste ato fazendo frente com a rua Municipal �em nome, ond�
intimados da realização dos respectivos mede 20 OOm· travessão dos fundos com terras de

. praças/leilões (art. 698 CPC); 03) A verificação do Erich Miilnitz' com 2000m' extremando do lado
I estado de conservação dos bens poderá ser direito com terras de' Hild� Zils Tomaselli com

I reali�ada pelo pretenso arrematante, se desejado, 35,00m e do lado esquerdo em terras de Valmir .

mediante acompanhamento de Oficial de Jusliça. Jacob Hertel com 35 OOm contendo a área de•

VICENTE. ALVES PEREIRA NETO, leiloeiro 700,00m'; localizado n� lad�parda mencionada rua
. Oficial, devidamente autorizado pela Exma. Sra. e à 100,00m da rua Barão do Rio Branco; matricula
Ora. ERONILDA RIBEIRO DOS SANTOS, Juiza do 7.023 do CRI da Comarca de Guaramirim; avaliação
Trabalho da 2" Vara Trabalhista de Jaraguã do R$ 14.000,00 em 03/03/2006. Depositário: Fulvio
Sul, venderá em. Praça/leilão os bens penhorados Millnitz. Vistoria: R.Municipal sem nome, lateral da
nos autos a segulrcaractenzados: rua Barão do Rio Branco, Schroeder.

lE pr�.cestSo:c·ATI 009R89b·2°rt°5·TOI4116.12.00.6 6 Processo: AT 02793·2005·046·12·6 Iixequen e: ar os o e o �s Exeqüente: Eliza TiegsGnewuch
Executado: Conservas Adllindustrla, Comércio Executado: Tiegs Indústria e Comércio de
e Representações Ltda. Biscoitos Ltda.
Bem: 01) Terreno urbano, em Guaramirim, com Ben�: 01) Máquina masselra para fazer massa,
frente na estrada Itapocu, medindo 25,00m, fundos sem marca, capacidade 15kg, com motor em
ao norte, com terras dos outorgantes, também com razoável estado; avaliação R$ 1.900,00; 02)
25,00m, limitando-se do lado leste com terras de Balança eletrônica, capacidade 15kg, marca
Frederico Gilgen, com 50,00m, e do oeste ?om Toledo, em razoável estado; avaliação R$ 550,00;

,50,00m, com terras,dos vendedores, contend? area 03) Balança eletrônica, capacidade 3kg, marca ,

total de. 1.250,00m , InclUSive. uma construçao em Toledo, em razoável estado; avaliação R$ 550,00;
alvenana em 2 piSOS com area aproximada de 04) Moedor e extrusor, modelo ME HB 08, marca
300,00m' e outra construção nos fundos do terreno Hidro Bombas com motor em razoável estado' ,

com. área aproximada, de 80,00m' em alvenaria, avaliação R$ 1 �OOO,OO; 05) Máquina de moer carne: I

matncu!a 5.807 do CRI da Comarca de Guaramirim: n' 22, transformada, para fazer biscoitos, marca

I avaha�o R$ 400.000,00 em 29/11/2005. Hipoteca Alpha, com motor e mesa inox de 1,00m, em

I mscnçao R- t 0-5.807 ao Banco do .Estad� de Santa razoável estado; avaliação R$ 1.250,00; 06) 02

I Catarina S/A BESC. Pen��r�s mscnçoes R-13, mesas de ferro, com tampo de aço ínox, medindo
5.807 e R-1�-5.8?7. Dep�sltarlo:·Adroaldo OtaVIO 2,00 x 0,90m, para descansar produtos, em
Ossowskl, V,storla: R. Joao Ossowski 288, Centro, razoável estado; avaliação unitária R$ 450,00,
Guaramirim. totalizando R$ 900,00. Total da avaliação. R$
2 Processo: AT 01527·2005·046·12-00·6 6.150,00 em 07/12/2005. Depositário: HeitorTiegs.
Exeqüente: Orlando deCarvalho Vistoria: Horácio Rubini, 730, Barra do Rio Cerro,
Executado: Móveis e Esquadrias Frampier Ltda. . Jaraguá do Sul.
Bem: 01) Máquina, setra circular, para Ônus: Os tributos e encargos incidentes sobre os

.

desdobramento de madeira, contendo 4 diSCOS de bens móveis e imóveis, multas sobre os automóveis
serra, motor de 15CV, bases de ferro, fabricada pela bem como contas vinculadas às concessionárias
Metal FK ltda.; avaliação R$ 7.000,00 em telefônicas, correrão por conta exclusiva do
12/08/2005, Depositário: Dltmar Klemme, Vlltorla: arrematante, Em Praça, o valor do lanço nao poderá IR,Joao Tozlmpl, 650, Corupá, ser Infertor à avaliação efetuada, sendo que, nao I
3·Proc•••o:AT0174Q·2005·046·12·00·5 ocorrendo a vende ou adjudicação nesta, será I
Exeqüente: Llnd.rel Claudia Tomazelll Maass levado it Leilão, conforme data e horário supra. onde
Executado: Luiz Klenen Bebldal Ltda, haverá a allenaçêo It quem mais o�rtar (art, 6B6 , VI
Bam: 01) Terreno contendo a área de 5,338,936m', ,CPC), desde que nao a preço vII (art. 692 ,CPC),
localizado no lado par da rua I Estrada Os honorários do Leiloeiro na razao de 5% (cinco
ltapocuzlnho, distante 433,60m da esquina com a por cento) ocorrerao por conta do comprador,
Rodovia SC·301·Waldemar Grubba, Jaragué do remitente ou adjudlcante em caso de arrematação,
Sul, fazendo frente com a rua I' Estrada acordo/remição ou adjudicação, respectivamente,
Itapocuzlnho em BO,OOm; travessêo des fundos com Os bens objeto de praça/leilão serAo arrematados
terras de area a requerer em BO,OOm; extrema do mediante sinai de 200/0 (vinte por cento) no ato da
lado direito com terras de Osmar MOiler em arremataçêo e pagamento do saldo em até vinte e
121,00m, e do lado esquerdo com o Loteamento quatro horas (Art 888 CLT), Maiores InformaçOes
Itajara em 121 ,00m, de propriedade de Luiz Klenen com O Leiloeiro Oficiai VICENTE ALVES
Bebidas Ltda" matricula 1 0,932 do CRI da Comarca PEREIRA NETO, fone/fax (47) 3026·1615, site
de Jaragué do Sul; avallaçêo R$ eO,760,00 em I'iww,ag,9QQlij!ªII�o,.cºm.•Il.l , e-mail
09/03/2006, Gravame Inscrição R·3·10,932 , Y1C�l'\t�ilIlªs�n�[�I.�l!!;lº.çQm,bt, com endereço na
Contrato de IOC0910 até 2,013, Inserlçlo R·e- Avenida HarmeRn August Lepper, 1,500, Saguaçú.
10,932, Arrestos InserlçOes R·6·10,932 e R-a· Jolnville, Exma. Sra. Dra, ERONILDA RIBEIRO
10,932, Ponhorll InacrlçAo R-9·10,932, DOS SANTOS, JUI�8 do Trab�lho da 2' Vara
Dopo.lt6rlo: José Chlorotto, Viltorla: lodo por da Tr.balhilia do Jlrisud do Sul,
rue I eolrada ItlJpeeu�lnho, Jaragué de Sul,

;
.. ,.",.�"",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,:: :::::,"""""""::"",,,,,,",,,,,,,,,,,,,,,",,,0::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

,,,,,,,,,·,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�,",,,,,,·:,c,,,,,,,,,=,,,,,,,:=",,,::,,·",c:,,,::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,",,:,,,,",,,,,",:,,,,",",�",,,:,,,,":�,:",:".::,,,,,::,,,,,,",,,,,,,,,,,,,:,,,::,:,,:,,
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O CORREIO DO POVO.

\

•

·

."

•

• •

-

aprovou o depoimento no

Fórum de Barra Funda. A

vice-presidente da CPI,
deputada Laura Carneiro 1 '

(PFL-RJ), disse que não vai I "

ao presídio 'para ouvir Mar- 'i.".

cola e o deputado Arnaldo
Faria de Sá (PTB-SP) deferi- r

deu o depoimento na própria I";

Câmara. .�

Na
. reunião, a CPI

analisou outros locais para o :;,�

depoimerlto: a Assembléia, ,;

Legislativa de São Paulo e a J �

sede da Polícia Federal em ! �

Br as íl ia. O requerimento
para convocar Marcola foi
aprovado pela CPI no início . ,

do mês e o depoimento estava

previsto inicialmente para o

dia 30 de maio. No entanto,
com os ataques em São Paulo
e o vazamento de depoimen
to em sessão secreta da CPI 'i

no dia 10 de maio alteraram '.1

o calendário da comissão.

PT vai guardar
para PMOB

va.ga de vice

-

· ,

,
,

•

".
· .

"

,.

BRASÍLIA � O PT vai esperar
','

até o último momento por uma
"

aliança com o PMDB. Somente

depois de descartada a hipótese
.

é que avaga de vice do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva será ,r

,(
"

,negociada com os demais parti
dos da aliança. O presidente -::�
nacional do PT, deputado Ricar-' :':
do Berzoini (SP), disse ontem .:

"

que a coligação é fundamental . :;
� , .

nao so-para garantir a governa-
bilidade num eventual segundo
mandato de Lula, mas também

pelos votos que o partido pode
trazer para a campanha do

presidente. "Temos que traba
lhar com a lógica de estratégia
eleitoral e também com a

viabilidade de uma aliança que

permita uma governabilidade
estável para o país nos próximos

" fiquatro anos ,a rmou.

Uma aliança formal com o

PMDB depende, segundo
Berzoini, de acordos em torno

das candidaturas nos Estados.,• •

"Temos que decidir essa questão
[da vice] da forma mais madura
possível. Dependendo das

movimentações que fizermos
nos Estados em nível nacional

•
•

,.,'

,

,
I

,OJ
'1
,

I
,

.'

"

•

,

,

,
•

•

poderemos ter a vice com o
•

PMDB. Mas isso pode não ser .�

alcançado, por isso temos outras
hipóteses", advertiu.

PLANO B - Caso não

consiga consolídar a aliança com
o PMDB, a vaga de vice do
presidente Lula será discutida
entre o PSB e o PRB.

No PSB, um nome provável é
o do ex-ministro Ciro Gomes
(Integração Nacional) e no PRB
o do pr6prio José Alencar.
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, TRAGÉDIA: MAIS DE 130 MIL PESSOAS ESTÃü DESABRIGADAS

•

,

•

•

•

I
I
•
•

�

•

• •

� AGÊNCIA ESTADO

f

�' Reconstrução de Java deve custar cerca de
i US$ 107 milhões e durar ao menos um ano

I

INDONÉSIA - Sobreviventes'
do terremoto quematou mais de

,

1.000 na ilha de Java, na Indo-
nésia, aguardavam a chegada de

, abrigo e alimentos ontem, enq
J uanto muitas casas e hospitais
� se encontram praticamente
) destruídas pelo tremor de 6,3

graus na escala Richter.
Muitas vítimas e feridos que

:
.' ficaram desabrigados passaram a

; segunda noite após a tragédia em
: hospitais e mesquitas, ou

: '<1rmaram barracas improvisadas
bre os escombros.

I '

Z O terremoto foi, a pior
tragédia a atingir a Indonésia'-

J

país com maior númer-o de

muçulmanos do mundo- desde
a tsunami ocorrida em 26 de
dezembro 2004, que matou 168
mil

i

indonésios.O número

oficial de mortos na tragédia é

de5.136. O centro do tremor de

a 30 km da cidade.
O governo estima em 2.155

o número de feridos, mas, de
acordo com aUnicef (Fundo das

,Nações Unidas para a Infância),
.

,

mais de 20 mil sofreram
ferimentos e cerca de 130 mil
estão desabrigados -40% deles

crianças.O vice -presidente,
Jusuf Kalla, estimou que a

reconstrução deve custar cerca

de US$ 107 milhões e durar ao
menos um ano. Além do grande
número de vítimas, o terremoto
danificou estações elétricas e

deixou milhares sem

fornecimento de energia.
O presidente indonésio, Susilo

,

'Bambang Yudhoyono, cancelou
a viagem que faria à Coréia do
Sul para acompanhar os

trabalhos de resgate das vítimas.
O governo indonésio também
declarou no domingo (29) estado
de emergência por três meses em
todo o país. Segundo Kalla, '

durante o estado de emergência,
o governo irá providenciar
alimento, abrigo e serviços de
saúde aos desabrigados.

6,3 graus na escala Richter,
ocorrido às 5 h5:4 -loc a is- de+
sábado (19h54 de sexta-feira em

Brasília), situou-se 37,6 km ao

sul da cidade de Yogyakarta e

perto do vulcão Merapi, que fica

II BREVES

NO IRAQUE

� Ataques
Uma série de oito explosões
matou ao menos 33 pessoas e

•

deixou dezenas de feridos
ontem em Bagdá, informaram
fontes da polícia. A onda de
violência foi a pior a atingir a
capital iraquiana nos últimos
dias. Uma das explosões,
causadas por uma bomba
deixada na beira de uma estra

da, matou dez pessoas e feriu
outras 12 que trabalhavam para
uma organização do Irã que se

opõe ao govemo iraniano.

,
'

NA INDONESIA

� Gripe aviária
A gripe aviária matou a 36a

pessoa na Indonésia, um jovem
de 18 anos cuja irmã também
morreu em decorrência da
mesma doença, informou a

Organização Mundial da Saúde

(OMS). "Recebemos os

resultados do jovem. São
positivos", disse Ahmad

,

Prihatna, epidemiologista do
ministério da Saúde indonésio.
O jovem e sua irmã de dez
anos morreram na semana '

passada em um hospital de
Bandung, na região oeste da
ilha de Java.

,

NA INDONESIA

� Medo
Nos ú�imos dias, aumentaram
os temores na Indonésia de
uma transmissão humana do
vírus da gripe aviária, que até' o
momento .só foi registrada entre
animais ou de animal para o

homem. Segundo a OMS," é
possível que a transmissão do
vírus tenha ocorrido entre
humanos.

RAPIDEZ
Segundo o representante 00 governo de Yogyakarta, Bambang Susanto Priyohadi, a ajuda às
vítimas precisa ser intensificada e enviada com mais rapidez.
"A ajuda começou a chegar na noite passada, enviada pela ONU. Mas quando fui checar nesta

manhã, a quantidade era mínima. Para um número tão grande de vítimas, precisaremos de ao
,

menos 5.000 tendas. No primeiro carregamento, vieram apenas cem", afirmou.
,

De acordo com Priyohadi, a retirada dos mortos é outra prioridade. "Já faz dois dias e os corpos
irão se decompor se não os removermos, o que pode se tornar foco de doenças", disse, Mais de

35 mil casas e prédios da região de Yogyakarta foram reduzidos a escombros.

TROPAS
O Japão anunciou ontem que se prepara para enviar tropas terrestres, aéreas e navais para ajudar
nos esforços de reconstrução na Indonésia.Um time de cerca de ,25 representantes das forças de

segurança do Japão devem seguir hoje para Java, de acordo com o Departamento de Defesa.A

equipe deve ajudar nos resgates, determinar quantos soldados japoneses devem ser enviados e

por quanto tempo permanecerão no país. .

O Japão já enviou 32 profissionais de saúde -médicos, enfermeiras e farmacêuticos- à Indonésia e

prometeu US$ 10 milhões em ajuda para a compra de mantimentos.
,

O ministro indonésio da Saúde, Siti Fadillah Supari, afirmou que médicos e rer" dios foram
enviados à áreas afetadas para evitar a propagação de doenças como saram!' e malária. Itens de

higiene básica também estão' sendo providenciados para milhares de sobre" entes, assim como

carregamentos de água.
. ,#

,
�

VULCAO
A Indonésia também sofre com o vulcão Merapi, localizado ao norte do 'picentro do tremor, que
triplicou sua atividade após o terremoto. O aumento de lava e fumaça pelidas pelo vulcão

assusta os moradores que permaneceram na região, que temem uma upção violenta.
Segundo autoridades que monitoram a atividade do Merapi, em média, vulcão tem expelido
fumaça quente cerca de 150 vezes por dia, contra 50 registradas antes, o tremor.

O Merapi, que fica em um monte de 3.000 metros, é um dos mais ative vulcões de todo o mundo,
que sofreu erupções muitas vezes nos últimos 200 anos, várias delas I"iolentas e

.

fatais.Autoridades já haviam ordenado a retirada de pessoas que vive '

nas regiões mais

próximas ao vulcão no início deste mês, mas o aumento de atividade o Merapi causou mais
-

preocupaçao.

\

,

I,

')'fi ,I
, -, :

•

,
.

í ,i

•

,

,

,

Mais de 800 km de estradas estaduais foram construfdas ou recuperadas, Os muniofpios
catarlnenses estão ganhando acesso pavimentado, Isso Impulsiona nossa economia, pols reduz
os custos de· transports e estimula a integração entre as regiões. Os resultados são maís
empregos e mais qualidade de vida para os eatarnensee, Infra-estrutura é desenvolvimento.

DODan&monlO Estadual
do Infra-IaUBtura • DEINFHA '

www.dalntra.se.gov.br

Secretaria de
Esladodo
Inlra-astnnum
www.sle.se.gov.br
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Casaram no dia 20, em Schroeder, os
jovens Angélica e Isaias, ela filha do Pastor

(Igreja Batista Manancial) Nelson e Maria do'
Carmo V. Pompermaier, ele filho de Adalibio

e Beloni K. Mundel . Felicidades! •.... ;.

,

• PARABENS!
·29/5·.
Milena Emmendoerfer da Silva .

Nati C. Mass

Márcia S. Giesler
Luciano Schwabe
LauroWinter
Acácia Valandro
Jackson Bassani

Jackson Pereira '.

Tiago F. Flor da Silva

Dr. Antonio L. Eckert

Lorena Uttpadel
Anadir Konell

Olga Kanzler

Nailine Zoz

Norma W. Schwartz
Daiana C. Vanroo

Evelise Vieira

·30/5·
Elmira Hanemann

Gian C. Radünz

Matilde dos Santos

Diorgenes Gnewich·

João M. Ramos
Haroldo Kuhl

Magarida de Andrade

Diogo P. da Silva

Maria de L. M. dos Santos

Bruno G. Barbosa

EdsonLemert
Arlete M. G. da Rosa

Fabiano Negherbon
Ana Claudia Oecksler

Edson B. Borges Jr
João V. Boiko

Nadir T. Trentini

Denis Wander Hohl

BAILE
Acontece no dia 3/6, a partir

.

das 22h30, Baile de Escolha
da Rainha da Kolonistenfest
da Sociedade Aliança.
Animação com a Bandi

o

Real, do Paraná. Não

percam!

BINGO
No dia 10/6, a partir das 14h,
O Clube de Mães da Tifa

Schubert, convida a todos

para participarem do Bingo
de Mães, na rua Tifa
Schubert, nO 615.

Informações pelo telefone
3275-6062.

,

PARABENS
Aniversariou dia 25, Eliandro
dos Santos. Parabéns dos
familiares.

FELICIDADES
•

Completou idade nova dia 27,
Jandira Buzzarello. Feliz
aniversário dos tamlllares.

Ana Claudia Oecksler a 'versaria hoje, dia 30.
Quem deseja os parabé

.

\
é o noivo Alan

Quedes de Macedo . 1\

, o

,_
-

,

Comemora
aniversário
hoje, dia 30,
Giancarlo
Radünz.
Quem
deseja'

Felicidades é .�.
a namorada
Bruna que
lhe ama

••

muito

,

r

•

Neste último sábado dia 27, foi comemorado
o noivado de Simone Michalak com André
William Tltz. Felicidades!o

No dia 28 completa mais um ano de vida o jovem
Maicon Alves, na foto ao lado da sua gata Fabi.
Felicidades é o que deseia.a sua futura sogra Cátia e

cunhada Liliane

•

•

Aniversariou dia 23, Tereza.
Felicidades dos filhos, e das

amigas Sandra e Janete

,
,

I
trocou idade
no dia, 28
Luzia Wilbert.
Parabéns e

abraços dos
,

amigos

,

'1. ,

Completou idade nova dia 24, Juliane Rahn,
Parabéns do noivo Alfredo e dos familiares

Aniversariou
no dia 29,

Alex Sandro
de Macedo

quem
deseja os

parabéns
são os pais

irmãos
e a cunhada

, .

•

O CORREIO IDO POVO

•

,

O Jogador Leco da Malwee, de Futsal, aniversariou dia 26.
Parabéns é o que deseja as fãs, Lúcia e Tuane

No dia 29, o casal Elvira e Roland comemoraram .

41 anos de casacos. Felicidades dos filhos

•

No ultimo dia 21" i
debaixo de muita
chuva .ern Indaial o

piloto [arapuaense
Eduardo Papp ,

,

•
consagrou-se
campeão da 2° Etapa i

do Norte Catarinense
de Kart. Na qual
segue para
Florianópolis como

líder do campeonato
na categoria

. graduados .

,

,
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