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5 I POSTOS DE TRABALHO: ,PREVISÃO É DE QUEDA EM JUNHO
• •

,

Entre os meses de janeiro e abril, foram abertas 2.711 vagas
com carteira assinada, em Jaraguá. Dessas, 1 ;434

contratações foram na indústria. O mês de março foi o que
apresentou maior crescimento, com 1.270 admissões, sendo

,

565 no setor têxtil. O aumento nas contratações nesta época
do ano é comum, em função dos lançamentos das coleções. A

, queda deve acontecer no mês de junho. No Brasil, o primeiro
quadrimenstre bateu recorde com 569mil novos postos.

Dia de sol e nebulosidade variada
com pancadas isoladas de chuva'1&' -ri': ff �
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*Válido para assinantes e novas assinaturas feitas até 8 de junho de 2006. **Não acumulativo, Pernoite de 12 a 13 de junho
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PROMOÇÃO PARA ASSINANTES E FUTUROS ASSINANTES DO O CORREIO DO POVO
*Assinantes do O Correio do Povo podem ganhar uma dessas três estadias no Hotel Estância Ribeirão Grande,
em apartamento luxo casal, com direito a café da manhã, jantar especial a luz de velas com cardápio especial do
cheff e música romântica ao vivo,
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7 I COMEÇO FELIZ: QUADRA ,I.. PASSA EM TESTE E APLICA GOLEADA
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O amistoso comrac Combinado de Lucerna, ontem, confirmou o que vinham mostrando
os treinamentos da Seleção Brasileira na Suíça: a proposta é jogar nos contra-ataques.
Mesmo enfrentando um frágil adversário, o time esperou os momentos certos para ir à
frente e golear por 8 a 0, no estádio St. Jakobs, em Basel. Kaká, Ronaldinho Gaúcho,
Adriano e Ronaldo mostraram que podem mesmo ser chamados de quadrado mágico. A
seleção manteve o tabu de mais de 15 anos sem derrota em jogos não-oficiais.
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.. EDITORIAL
•

A última pesquisa do
Instituto Datafolha revela

que a maioria dos eleitores,
42%, ainda consider a o

desempenho do Congresso
,

, Nacional ruim ou péssimo.
Mas a taxa de reprovação
caiu, incrivelmente, cinco
pontos percentuais em um

mês. A imagem do Legisla
diva pátrio não se de te

�iorou. Melhorou. Os
eleitores de Lula são os mais

satisfeitos com o Legisla-

vidos no escândalo do men
salão e da deflagração, no
início de maio, da Operação
Sanguessuga, que já resul
tou na prisão de dois ex

deputados federais e na

acusação de que diversos

parlamentares teriam

recebido propina em

convênios superfaturados
para a compra de ambulân
cias. A taxa dos que
avaliam o Parlamento como

ótimo ou bom não chegou a

� O eleitor deve ter razão. Afinal,
cerca de metade do Congresso não
rouba. Até prova -em contrário
,

•
\

•

tivo: 16% de aprovação,
I

contra 34% de reprovação.
A insatisfação é maior entre
I

�s simpatizantes de Geraldo
Alckmin: 11% de aprovação'
e 47% de desaprovação. O
azedume em relação ao
I

Congresso atinge o ápice
entre os admiradores da

senadora Heloisa Helena,
pré-candidata à Presidên-
I

tia da República peloI .

pSOL: 8% de aprovação e

�7% de desaprovação. A
I .

imagem do Legislativo não
I

se deteriorou, apesar da
I

absolvição de mais envol-
,
I •

:.. FRASE,

subir. Oscilou de 13% para
12%. O que aumentou, de
34% para 37%, foi a soma dos
que consideram re 'ular a

atuação dos deput {os e

senadores. Os eleitor :� do

presidente Luiz Inácio ula
da Silva (PT) são os m is

\ satisfeitos com o Legislativ :

16% de aprovação, cont
34% de reprovação.
insatisfação aumenta ent

os simpatizantes do pré,
candidato tucano Gerald,
Alckmiri, COIn 11 % d,

aprovação e 47% d'

desaprovação e

aqueles que pr e tendern
anular o voto ou votar em

branco, que deram 5% de

aprovação e 56% de

desaprovação. A aprovação
ao Legislativo cresce à

medida que aumenta a

aprovação ao presidente
Lula: entre os que avaliam

, .

o govemo como otimo ou

bom, 21 % aprovam o Con

gresso, e apenas 30% o

reprovam. Em contraparti
da, entre os insatisfeitos
com Lula, 64% criticam o

Congresso, contra apenas
7% que o elogiam.

Compreensivelmente, os
adeptos do PSDB sao muito
mais críticos, com 53% de

reprovação, que os do PT,
com 38%. Mas a simpatia
por outros partidos de

oposição não significa
automaticamente rejeição
ao Legislativo. A aprovação
aos parlamentares chega a

ser maior entre os eleitores
do PFL, com 17%, por

exemplo, do que entre os do
PT, com 14%. Pensando

bem, o eleitor deve ter

razão. Não há mesmo razão

para pessimismos exacerba
dos. Afinal, cerca de metade
do Congresso não rouba. Até

, .

.prova em contrano.

\

•
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, • Da atriz Taís Araújo criticando a ditadura da magreza.
I
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,Câmara aprova conversão
;da MP 280 que reabre REFIS
,

.

.Proj eto de Lei de
: Conversão (PLV) vai à

Sanção Presidencial:

Foram aprovadas na

Câmara dos Deputados, no
, .

: dia 23/05 (terça-feirar.. as
: emendas ao Projeto de Lei de
•

: Conversão (PLV) .110 9/06
,

(oriundo da Medida
Provisória 280/06), inclusive

, aquela que prevê a

I reabertura no prazo para
I adesão das empresas ao

REFIS (Programa de

I
Refinanciamento dos Débitos
'Tributários, originariamente
delimitado pela Lei nO 9.964/
2000), a qual, 110 entanto,
ainda necessita de sanção do
Presidente Luiz Inácio "Lula"

, da Silva.

Ricardo Ivan Barichello,
Cassuli Advogados
Associados

De acordo com essa nova

redação, fica prévisto um

prazo de 1.20 (cento e vinte)
dias, a partir da promulgação
da Medida Provisória, para as

empresas em débito com o

Fisco ou com o INSS se
•

inscreverem no programa,
COIn desconto para quitação
da dívida.

Também foi acolhida pelo
Plenário da Câmara dos

Deputados, bern como pelo
Senado Federal, a emenda

que determina a suspensão da

pretensão punitiva do Estado
e a extinção da punibilidade
relativas aos crimes contra a

ordem tributária que
continuam sendo
condicionadas à inclusão no

REFIS antes, do recebimento

da denúncia.
Alternativamente ao

ingresso no REFIS, a pessoa

jurídica poderá optar pelo
pedido de parcelamento em

até 180 (cento e oitenta)
parcelas mensais, iguais e

s ucessivas dos referidos
débitos, observadas todas as

demais 'regras aplicáveis ao

programa .

.

A homologação da opção
pelo REFIS será condicionada
à prestação de garantia ou, a

critério da pessoa jurídica, ao

arrolamento dos bens

integrantes _

de seu ativo

imobilizado, na forma
autorizada pela Lei nº 9.532/
1997, dispensada . a

apresentação de qualquer
outra forma de garantia.

.. CORREIO DO LEITOR
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A Farsa de "O Código da Vinci"
O livro "O Código Da Vinci", de Dan

Brown, é um best-seller escrito por um

romancista que não é historiador, mas sim

um norte-americano que foi professor de

inglês da Philips Exeter Academy, em New

Hampshire. A versão para o cinema deve
ser vista por 800 milhões de pessoas a partir
de 19 de maio. Com ummilionário marketing,
seu efeito serámuito maior do que o livro. O
romance é uma ficção científica que

pretende mostrar que "o cristianismo é uma

falsidade e uma impostura", uma invenção
da Igreja Católica mantida por guerras ao

longo dos séculos.A obra deseja questionar a
veracidade his tórica do cris tianismo, a

divindade de [esus-Cristo e a confiabilidade
histórica da Bíblia. Além de pôr em dúvida a

origem e o desenvolvimento da fé católica e

as reais atividades dos apóstolos.
-

O que' se pretende, na verdade, é se
.

aproveitar do jogo de marketing e fazer sucesso
com um público carente de formação
religiosa. Mas, ao mesmo tempo, um público
ávido por fantasia e suspense.

Brown, o autor, se aproveita de uma boa
técnica para encher páginas com informações
, /

bsupostamente verdadeiras, mas sem ase

religiosa e cultural. Trata-se de uma ficção
travestida de história, onde se afirma que Jesus
teria sido casado com Maria Madalena e

gerado uma filha com ela.
_
Para fugir da

perseguição dos apóstolos, ambas teriam

fugido para a França. A descendência gerada
por elas teria, no século V, se envolvido com

integrantes da realeza francesa, dando origem
à linhagem dos merovíngios - de onde surgiu
o rei Godofredo de Bulhões.

Descendente de Jesus e Madalena, esse rei
teria fundado a sociedade secreta Irmandade
do Priorado de Sião, com objetivo de proteger
a "verdade"· sobre Madalena e sua

descendência. Essa entidade transmite seus

segredos em códigos ocultos. Daí aparece a

figura de Leonardo Da Vinci (1452-1519),
que, assim como o físico IsaacNewton e outros,
teria sido membro do Priorado de Sião e

inserido sinais e símbolos secretos da entidade
em suas obras.

No quadro da "Santa Ceia", por exemplo,
pintado durante três anos em uma parede do
Convento de Santa Maria delle Grazie, em
Milão, com nove metros de comprimento e

quatro de altura, insinua-se que a figura junto
a Cristo não seria a de São João, mas a de
Madalena. Peritos em arte afirmam que Da
Vinci quis retratar o momento no qual Cristo
anuncia a presença de um traidor entre os

discípulos. A presença de Madalena ao lado
de Jesus na Ceia seria um sinal secreto de que
Jesus confiara a Igreja a ela, não a Pedro.

Pelo livro de Brown, Jesus confiou a chefia
da Igreja a Madalena, o que teria sido
silenciado pela Igreja e pelos apóstolos ao

longo dos séculos, através de crimes e

guerras. Fato que não tem fundamento
histórico algum. Não há fontes históricas
fidedignas que reconheçam isto. A

interpretação não aparece em dois mil anos
de estudos bíblicos.

.
-

A Igreja Católica é mostrada na obra
como uma grande mentira histórica,
invenção do imperador Constantino (séc.

,

\

"Temos exemplos espalhados pelo mundo de que a mulher que se liga
.
muito no próprio corpo vira robô. E um dia tudo cai mesmo. Seja

i comendo um prato de brócolis ou uma panela de brigadeiro, eu quero é
I ' )
: ser feliz". .

-'

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25 linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail
,

redação@jornalcorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200,
Caixa Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).
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IV), que teria feito do cristianismo uma

religião com o objetivo de unificar o império,
transformando Jesus em Deus no Concílio de

Nicéia, em 325.
O imperador Constantino teria fundido ;.

os ensinamentos cristãos com as tradições
pagãs para que fossem mais facilmente aceitos �
pelo povo. Para isto, teria mándado destruir

.

d I 'I' d xto os os re atos evange lCOS, reescreven 0-'
_

�

os em seguida a fim de demonstrar a divindadd (J

de Cristo. Cerca de oitenta evangelhos teriartt,.;
r

sido queimados - o que não é confirmado por
nenhum registro histórico. Dessa forma, a

figurá da "mulher de Jesus" teria sido,

suprimida dos quatro evangelhos canônicos

e apresentada uma nova imagem de Madalena I

,

como prosntuta. .1

Dan Brown .alega que a Igreja Católica'
teria recusado o aspecto feminino e sexual da:; .

religião cristã. O que há, porém, é uma nítida}
tentativa de o autor jogar a mulher e o

feminismo contra a Igreja. Nessa fícção.. ,

Brown descreve a Igreja Católica ..s

representada pelo Vaticano e pela Opus Dei,

(Obra de Deus) - como capaz de todo tipo de,

crimes, chegando a assassinar cinco milhões
de mulheres (bruxas) e hereges, o que é um (absurdo. Nenhuma fonte histórica confiável

,.

fala em milhões de mortos pela Inquisição.
No livro, os Templários teriam

encontrado o Santo Graal e negociado
exigências com o Vaticano. Sabe-se, todavia, .

que naquela época a Igreja não tinha a sua

sede no Vaticano e sim no Palácio de Latrão, '

doado pelo imperador Constantino. A .

residência do Papa no Vaticano só foi·
construída no século XlV.

Como se vê, a obra de Brown é repleta de
erros históricos. Ele diz que os descendentes
de Maria Madalena na França teriam sido

protegidos contra a Igreja pela Irmandade
secreta chamada Priorado de Sião, desde o

século IV. No entanto, a primeira instituição
secreta com este nome só surgiu no ano de

.

1100. Tratava-se de uma Ordem monástica. '

católica - Mosteiro de Nossa Senhora de Sião .!� J
- em Jerusalém, que deixou de existir em 1617..

'

O autor parece insinuar que é necessário,

a Igreja Católica reconhecer a sua impostura
e os seus crimes, voltar a adorar a divindade
feminina e, assim, mudar sua doutrinamoral
sobre a sexualidade. Aceitar, inclusive, o

sacerdócio de mulheres.
Há muita invenção, maldade e perversão

na obra. Leitores mais despreparados podem
.

ficar com a idéia de que a Igreja Católica, e

em particular o Vaticano e a Opus Dei, é uma
Instituição não digna de confiança. Dan
BrOWI1 quer desprestigiar a Igreja. .

Se, por um lado, o livro e o filme de Brown
atacam pesadamente a Igreja e o

Cristianismo, por outro abre as portas para)
uma evang e lizaçã o junto àqueles que
gostarão de saber a verdade. Por isso é

necessário que os católicos estejam
devidamente preparados para apresentar
explicações históricas e religiosas. Deus,
como sempre faz, saberá tirar desse mal

algum bem para a Igreja Católica.
•

Felipe Aquino, professor universitário de Física e

Matemática, com Doutorado em Física pela UNESP

I

,
I

,
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IMPASSE: PODER LEGISLATIVO NÃO VOTA CONTRATAÇÕES DO ISSEM

"
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CELSO MACHADO

... Proposta do
, Executivo é

� -; ter quadro
de efetivos

,
,

}ARAGUÁ DO SUL- Dois

projetos enviados à Câmara de
Vereadores pelo prefeitoMoacir
Bertoldi (PL), em regime de

urgência e ambos relacionados
ao Issem (Inst ituto de

Seguridade dos Servidores

Municipais) acabaram não

sendo votados na sessão

ordinária de segunda-feira, Um
deles prevê a contratação de

.
.

quatro médicos- três peritos e

um' auditor- em caráter

temporário, e outro estabelece
• ,,' a realização de concurso público,

para que as quatro funções
passem a constar dos quadros
de servidores efetivos do
Instituto. A pedido da
vereadora Maristela Menel

(sem partido), os projetos foram
retirados da pauta de votação
porque, segundo ela,"
- .

nao existe consenso entre os

vereadores". Maristela foi mais
além e pediu a convocação de
técnicos do Issem para, na

Câmara, esclarecerem dúvidas.
Foi o que fez o próprio
presidente do Instituto, Walter
Falcone há poucos dias, quando
participou de sessão do

Legislativo a convite da Mesa
Diretora. Os vereadores Dieter

Janssen(PP) e Eugenio Moretti
Garcia(PSDB) apresentaram

,

emenda reduzindo as

contratações para apenas dois
médicos pelo período de 20
horas semanais estabelecido no

projeto. Ao projeto que cria três

cargos efetivos para médico

perito e um de médico auditor,
com carga horária de 20 horas
semanais, Garcia e Janssen
fizeram duas emendas,
sugerindo, da mesma forma,
apenas um médico auditor e um

perito. E, ainda, que os salários

sej am pagos mediante
a comprovação do cumpri
mento da carga horária, através
de cartão ponto. A contra

tação temporária e efetiva de
médicos pelo Issem regula
mentará as concessões de

PL avalia candidaturas de
Raulino e Rosemeire Vasel

}ARAGUÁ DO SUL- Pré-
candidatos às eleições

i.proporcionais de outubro, o

vereador Ronaldo Raulino e a

vice-prefeita Rosemeire Vasel,
ambos do PL, reuniram-se ontem
com a coordenadoria de

campanha do partido para uma

avaliação das possibilidades nas

umas. Raulino tenta, pela primeira
vez, conquistar uma das 40
cadeiras existentes na Assembléia

Legislativa. Rosemeire, também
pela primeira vez, tenta urna das
513 vagas da Câmara dos

Deputados. Santa Catarina tem

direito a 16 vagas 110je ocupadas
por cinco deputados do PT, quatro
db PMDB, três do Pp, dois do PFL,
UlUdoPSDB e um.do PPS.Amaior

-t representação é de São Paulo, com .

70 deputados, seguido de Minas
Gerais COIU 53 e Rio de Janeiro,
com 46. Na Assembléia

Legislativa, o PL tem apenas um

representante; a deputada Odete
de Jesus. No final de abril, a vice
prefeita sinalizava disposição de '

disputar a eleição, desde que fosse
nome de consenso na região e com

o necessário apoio logístico,
•

"embora considerando ser uma
.'

, empreitada difícil. Raulino, por sua
vez, tem mantido a pré
rcandídarura. Na segunda-feira à
I .

I noite o vereador disse ao O
Correio do Povo, que sua

I candidatura, salvo acidente de
I
I percursos, é irreversível. E já teria,I

i inclusive, algumas propostas paraI

I_ !oluentar a sua campanha. Uma,

delas seria um projeto de lei

propondo medidas que possam
viabilizar uma política de

planejamento familiar que
resultasse em controle efetivo do
crescimento populacional sem
entrar em conflito com dogmas da
Igreja. Para se reduzir os níveis de

pobreza não bastam apenas

políticas de assistência social, é

preciso, também, que as famílias

sejam conscientizadas sobre a

necessidade de se controlar o

número de filhos", defende o pré
candidato. Outra proposta que

pretende levar para o eleitor está

ligada à educação. Raulino
\ acredita que todo o ensino de 2°

grau deveria ser gratuito não

apenas em escolas públicas, mas
em toda a rede. "Mais tarde, isso
poderia representar a

possibilidade de o aluno até poder
custear parte dos estudos em

universidades particulares quando
- .

nao tivesse acesso a uma

universidade pública, sem ter que
recorrer a créditos financiados".

Cita, ainda, o Prouni (Programa
Universidade para Todos) criado
pelo governo federal e que receberá
inscrições em todo o país até dia
16 de junho, Em menos de três

dias, o número de inscritos, 441Uil,
quase alcançou o número de vagas
oferecidas: 47.059. Maior

programa de bolsas de estudos da
história da educação brasileira,
possibilita o acesso demilhares de

jovens de baixa renda à educação
•

supenor,

•

Os servidores públicos federais organizam uma paralisação de
,24 horas hoje. Os sindicatos envolvidos com o movimento
anunciam uma intensa mobilização "pela valorização das carreiras
de Estado e fortalecimento do Estado brasileiro". Eles pedem a

diminuição do número de contratações de não servidores para �
cargos de confiança. Também pedem o fim das terceirizações e a

,

equiparação salarial entre o serviço público e a iniciativa privada.
Executivos recebem salários muito superiores a quem, no serviço

-,

público, exerce função semelhante.

• MOSAICO poi itica@jornalcorreiodopovo.com.br
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Mais greve

Mais cedo
Nos dias 13 e 22 de junho,
quando a Seleção .

Brasileira entrar em

campo, o expediente da
Prefeitura da Jaraguá do
Sul encerrará o expediente
às 15 horas, exceto os

serviços considerados
como essenciais. Decreto
neste sentido foi assinado
pelo prefeito Moacir
Bertoldi (PL). Segundo
ele, isso já é tradição em

anos de Copa do Mundo.

Tenho dito
"O Pavan não precisa
renunciar a nada, tem mais
quatro anos de mandato". A
frase é do deputado Antônio
Ceron (PFL), referindo-se a

Raimundo Colombo, que
renunciou à Prefeitura de
Lages para candidatar-se a

governador. E foi dita ontem
ao presidente do PSDB,
Dalírio Beber. Ou seja, os

tucanos serão bem vindos,
menos como cabeça de

chapa.

ARQUIVO O CORREia/CESAR JUNKES

Pedido de retirada foi feito pela vereadora Maristela Menel

benefícios e a prestação de

serviços que dependam de

inspeção médica vinculados ao

sistema de seguridade dos
servidores públicos de Jaraguá

do Sul. Todos os procedimentos
passarão a ser feitos no próprio
Instituto, incluindo a

homologação de atestados e

laudos.

Salário dos professores deve
. .

ser equiparado com Jaraguá
}ARAGUÁ DO SUL- Eleito

em 2004 com 3.272 votos

maior votação já alcançada na
Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul- para um

primeiromandato, o vereador,

dizer que um aluno da rede

pública tem, em alguns casos, a

mesma qualidade de ensino da
rede particular", exemplífíca o

vereador. Lembrou os prejuízos
que a greve dos professores
estaduais têm trazido para os

alunos. "Enquanto nas escolas
particulares as aulas seguem
normais, .na rede estadual é o

contrário. Tudo motivado pela
'pouca atenção que o Estado tem
dado a estes profissionais". A
segurança pública é outro das

• • •

econormsta e ex-secretario

municipal de Produção,
Dieter Janssen (PP) é um dos

pré-candidatos à Assembléia

Legislativa pela região do Vale
do Itapocu. Sem nunca antes

ter participado de eleição do

gênero, [anssen já tem defi
nidas as principais propostas
que pretende levar aos

eleitores. Uma delas relacio
nadas diretamente com os

professores da rede estadual de
ensino. O vereador defende a

paridade de salários da

categoria com os professores
da rede municipal de ensino

e, além disso, que as estruturas

físicas também se alinhem

àquilo que omunicípio oferece
hoje. "Santa Catarina é o

estado que menos paga aos

professores em comparação
'com as outras unidades da

•

- .

preocupaçoes que o pre-
candidato pretende debater na

campanha. "Precisamos de

policias não apenas bem

equipados, mas também
remunerados de acordo com os

riscos da profissão. Hoje, creio,
a falta de policiais, de medo

,
,

especial na PM, deve-se à
•

desmotivação. E comum se ver

soldados deixando os quartéis
na primeira oportunidade que

apareça com perspectivas de,
vida um pouco melhores", disse
Janssen. Ele também quer ver o

Estado investindo nos hospitais
regionais continuamente. "Não
se pode querer deixar tudo por
conta do SUS, que é federal e
muito mal estruturado para
atender a crescente demanda de

pacientes da rede de saúde
pública", disse o vereador. E

•

concluiu: "E preciso que haja
um apoio formal e COIU

promissado do Estado às

questões da saúde ".

Federação", afirma, acres

centando que a qualidade de
ensino oferecida pela rede

municipal vem sendo. enri
quecida conl a presença de

professores que lecionam em

estabelecimentos par ticu

lares. "Aí entra, também, o

. ingrediente salarial, além das
boas condições de trabalho e

isso é importante. Significa

Proerd pais
Depois do Proerd, um

•

pro. ama que visa
• •

pr\ erur crianças e

a
.

lescentes contra as
, '

Çfogas desenvolvido nas

,escolas do município,
j
agora a PM de Jaraguá
pretende levar estas

" informações aos pais.
Com a coordenação da
tenente Arlene. Pais

-' interessados devem
c procurar, por telefone ou

pessoalmente,
I

informaçôes no 14° BPM.

Nada a ver
Cientistas do Censo dos
Oceanos identificaram no

fundo do Oceano Atlântico,
dezenas de novas espécies
de microscópicas criaturas.
Entre' elas, pasmem, uma

lula transparente. Nada a

ver com o presidente Lula

que, de transparente, não
tem nada. Aliás, insiste em

dizer que gostaria de ter
estudado mais. Será que 30,
anos sem trabalhar não

permitiram?

• Gostou
O presidente do TSE,
ministro Marco Aurélio,
rasgou elogios ao projeto
da mini-reforma eleitoral,
da lavra do senador Jorge
Bornhansen (PFL). Diz que

, Ponto 1
No site do deputado Dionei
Walter da Silva uma

enquete sobre decisão do
, Ministério Público que
obriga médicos e

dentistas que atendem
pelo SUS a cumprirem
horário tinha, até ontem, o

seguinte resultado: 90,91 %
acham ser uma ótima
decisão porque estes

profissionais devem

cumprir carga horária para
a qual foram contratados.

•

as novas regras, mais

rígidas, barateiam o pleito,
afastam a fachada
e

" darão prevalência ao

perfil do candidato".
Alertou, porém, que elas só
vão funcionar com a

estreita fiscalização da
sociedade.

Ponto 2
Boa decisão, 0,00% , seria
uma questão de
moralidade. Decisão ruim,
0,00%, porque os médicos
e dentistas não devem ser

obrigados a cumprir
jornada de trabalho; 9,09%
opinaram que a decisão é

. insuficiente e que o

município precisa
controlar o ponto do
funcionalismo público .

Aliás, a Prefeitura de

Jaraguá já está
implantando o sistema.

Listados
o Ministério Público

•

prepara-se para enviar para
a Cãmara, a relação dos 50

primeiros denunciados no

escândalo dos

sanguessugas, entre eles
não poucos parlamentares
e prefeitos. Para desespero
de alguns dos envolvidos,
muito mais rápido que se

esperava. Como se vê, nem

tudo é lento no poder
Judiciário.

Tempo
Incluindo Santa Catarina,
Instituto Nacional de
Meteorologia prepara-se
para instalar 145 novas

Estações Meteorológicas de

Observação nas regiões.

.

Centro-oeste, Sudeste e

Sul. Com isso a Defesa
Civil estará melhor
equipada para monitorar as

enchentes cíclicas e os

longos períodos de
estiagem que castigam o

Estado:

Pássaros
A Sociedade Jaraguaense
de Canarlcultura e

Ornitologia sedia a partir
de hoje até dia 4 de junho
o 270 Campeonato
Regional e Exposição de
Pássaros nos fundos da
secretaria municipal de

Educação. Serão expostos
1.153 canários. O ingresso
custa R$ 2,00 e é

esperado público de dois
mil visitantes.
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. POUCAS & BOAS
I Apertado:
i Vice-presidente da Câmara de Vereadores de Guaramirim, Evaldo
I
! João Junckes (PT), faz uma análise rápida sobre o

[ comprometimento do orçamento do município, com estimativa

: de receita para este ano em torno de R$ 30 milhões. "Do total

! arrecadado, 48% é gasto com folha de pagamento, 25% com
: Educação, 15% com Saúde, restando somente 12% para
investimentos". O percentual equivale a R$ 3,7 milhões que,
dividido aos doze meses do ano, representa R$ 360 mil por mês

, ,

para todas as obras. "E pouco", raciocina o petista.

•

Interesses?
Tem vereador da microrregião
que mudou o tom do discurso,
no início do mandato veemente
contra a inércia da

administração municipal, agora
-

já bem mais brando, maleável.
Por outro lado, tem nome do

Legislativo que antes defendia
com unhas e dentes, mas que
começa a não se importar mais
com as críticas direcionadas ao

Poder Executivo.

Medida
.

O governo federal editou ontem
uma medida provisória
aumentando vencimentos de
servidores públicos de seis

diferent�s categorias, isso a um

mês do prazo final para a

concessão de reajuste de salários
do funcionalismo estabelecido em

lei. O reajuste terá um impacto de
1,396 bilhão de reais para os cofres
da União neste ano e de 1,610
bilhão de reais em 2007. A medida

provisória tem força de lei e efeito
imediato a partir de sua edição,
mas precisa ser aprovada pelo
Congresso.

Pedidos 1
Na terceira edição da Câmara
Itinerante, realizada pelo
Legislativo de Guaramirim na

segunda-feira à noite, no Bairro
Avaí, os presidentes das

Associações de Moradores

entregaram para os vereadores
ofícios com uma lista de pedidos

i de cada bairro. A Associação de,
/ Moradores Jardim Santa Rita

solicita área de lazer,
saneamento básico, abrigo em

porno de ônibus, telefone público
e pavimentação. A associação
do Bairro Escolinha pede a

abertura e a pavimentação da,
Rua Lauro Zimmermann, placas
com nomenclatura das ruas e

mais horários de ônibus.

•

Apoio
Mais um diretório do PMDB da

microrregião confirma apoio à pr
candidatura a deputado estadual

presidente do diretório de Jaraguá
do Sul, Carlos Chiodini. Os

peemedebistas de Corupá se

reuniram no último fim de semana

e anunciaram a decisão, já
'

formalizada pelo diretório de
Guaramirim e Schroeder. Já à
Câmara Federal, os apoios estão
divididos principalmente entre
Mauro Mariani e Adelor Vieira,
aquele hoje deputado estadual, e

este, que vai tentar reeleição.
•

Pedidos 2

I Já a Associação de Moradores
I da Vila Eccel cobrou a .

pavimentação da Rua Emílio
Hardt e a colocação de
macadame em outras,
implantação de faixas de

segurança para pedestres e

saneamento básico. As

associações do Avaí e Amizade
também encaminharam para
vereadores vários pedidos, nada
diferente dos outros bairros,
onde impera o descaso público
até em serviços básicos.

Compensação 1
o deputado Dionei Walter da Silva

(PT) e o reitor da Universidade
Federal de Santa Catarina, Lúcio
José Botelho, se reuniram ontem'
com o presidente da Fatma, Jânio
Wagner Constante, para falar sobre

projeto ambiental da Cebrace, de
Barra Velha. A empresa precisa
fazer um investimento como

compensação ambiental pelos
.

impactos causados em

decorrência de sua instalação no

município. O projeto foi
desenvolvido pela UFSC, há cerca

de três anos, mas até agora não foi

aprovado pela Fatma.
r _

Mandato
.

.

:", Vereadora Maria Lúcia Richard

I (PMDB) apresentou, no primeiro
I ano de mandato, 17 projetos de

. r lei, a maioria relacionados à
:" Educação, área onde atua há

I
- muitos anos, hoje inclusive com

I . atividade paralela na Gerência
-

estadual de Educação, vinculada
à Secretaria de
Desenvolvimento Regional.

.

, Ainda em 2005, foram 21
-

indicações, duas moções e

I • _ quatro pedidos de informação.
I Balanço foi apresentado por ela

na Câmara Itinerante, realizada
na segunda-feira à noite, no
Bairro Avaí.

Compensação 2
o presidente da Fatma e o reitor da

•

UFSC acertaram que o projeto será
revisado, para atender exigências
legais que não foram

contempladas. Entre outras ações
estão previstas atividades de

educação ambiental e recuperação
de área degradada a ser adquirida
na região. O deputado Dionei

propõs que o projeto seja
ampliado, prevendo benefícios

para toda a região da Amvali

(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu), que é cortada pelo
Rio Itapocu.

"
\

. ,

, O CORREIO DO POVO;.

'. •

. APOIO: PRESIDENTE AFIRMA QUE PP DE SCHROEDER AGUARDA DEFINiÇÕES PARA SE POSICIONAR

visando às eleições de outubro.
"Vamos apoiar o nosso filho, e

com toda a graça e força
queremos colocá-lo no pódio",
proclamou o presidente do

partido, que tem no prefeito
Felipe Voigt seu principal

. . , .

expoente no municipio.
''A conversação é contínua,

•
. " .

presente, consistente .resurruu

o presidente, destacando a

realização de encontros

mensais, com participação
. maciça dos filiados, hoje em.

torno de 400, e o aumento do

quadro de egressos ao diretório

municipal. "Isto demonstra que
existe aceitação do trabalho do

partido nomunicípio e projeção
para o futuro", completou
Konell.

Segundo ele, até agora não

houve pedido oficial de apoio a

esta ou aquela candidatura ao

diretório municipal, apesar das
conversas informais com os

pré-candidatos. Porém, à

Câmara Federal, citou os nomes

do hoje deputado federal João
Pizolatti, de Joinville, e do ex

deputado federal EniVoltolini, de
Corupá, "que representam bem a

nossa região, mas ainda não

temos definição com relação a

apoio, o que deve ser consumado
em meados de junho".

Para a Assembléia Legis
lativa, Konell preferiu não citar

nomes, sob o risco de esquecer
até mesmo aqueles que hoje não
sâo apontados, mas que poderão
se tornar uma opção para a

disputa, inclusive dentro do

,

dor e votou pelo projeto,
encaminhado ao BNDES em

2003, e que prevê finan
ciamento de R$ 8,9 milhões,
com contrapartida da
Prefeitura para totalizar os R$
15 milhões para implantação do
sistema de transporte coletivo

próprio do município. O

projeto já foi aprovado, porém
falta a liberação pelo Tesouro
Nacionai. "O dinheiro não veio

. .
-

e nem val vir, porque o governo
federal está dando prioridade
este ano para a questão do
saneamento básico", admitiu o

petista.
Também na segunda-feira,

Osni Bylaardt disse que iria
-

procurar o prefeitoMário Sérgio

I
I

L� ������__��._� �
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I

1

próprio município. No Vale do'

Itapocu, o PP tem como pré-,
candidatos os vereadores Dieter

I )'€:Janssen (Jaraguá do Sul) e Lui�
Antônio Chiodini (Guarà!
mirim), e os ex-ver e adorgs
Vitória Lazzaris e Paulo
Floriani.

-

"Se nós temos diversos
••

nomes é porque o PP tem peso;
tem uma estrutura consolidada
de aceitação política e d,�
pessoas com vontade e compr'?l
metimento de fazer um bom
trabalho para a sociedade,
Analiso como fator positivo 'f
tenho certeza que todos reúnem
as qualidades necessárias pata

. ,

serem eleitos representantes d9
povo", declarou Konell, pOI}�
derando, entretanto, que a I lÁ

(�confirmação de número exces�
siva de candidaturas pelos
partidos poderá prejudicar a

região, a exemplo da atual legis
latura. Dionei da Silva (PT) é Q
único deputado estadual da

._ .

regiao que, por sua vez, esta sem

representante na Câmara
Federal.

,J

No entendimento de Konell,
é necessário um acordo entre qs

partidos da região para garantir
a eleição de um número

considerável de representantes,
"e com conceito público". "Não
quero ser um fanático parti
dário. Temos que enxergar c0J;l,l
a visão do todos, mas temos

nomes muito bons, com poten- � ,J
cial para conquistar o seu espaçç
e representação na Assem]
bléia", completou.

.,
•

Bylaardt e Junckes retomam discussão sobre projeto do BNDES
•

,
,

)

Peixe r (PfL) para cobrar
explicações sobre o projeto d�
lei do Executivo, aprovado em.

fevereiro por unanimidade,
autorizando, o município a

contrair empréstimo no valor de
R$ 1,5 milhão junto ao Badesc

(Agência de Fomento do Estado
de Santa Catarina). '!Até a '

..

semana passada a Prefeitura.",
ainda não tinha assinado o

" . " . .

converuo", crtt ico u o

peemedebista. Os recursos,

oriundos do FDM (Fundo de
Desenvolvimento Municipal),
serão des tinados ao finan
ciamento de obras de infra
estrutura econômica e social,
serviços públicos, máquinas e

equipamentos.

•

,

•

I
I

['

• I
1
�
I

Konell: "Se temos diversos nomes é porque o PP tem peso"

CAROLINA TOMASELLI PP do município, Harildo
Konell, com relação ao trabalho

..

que vem sendo desenvolvido

pelo partido em prol das
candidaturas a deputado
estadual e federal representando
o Vale do Itapocu. Mesmo
diante das indefinições tanto

na esfera estadual quanto
federal, Konell disse que o PP
de Schroeder "está bem

próximo das negociações",
participando, inclusive, de
encontros estaduais da sigla

... Pepista afirma que
I

partido tem estrutura
I consolidada e aceitaçãoI

política no Itapocu
SCHROEDER - ''A retaguarda

está forte. O PP está bem
fortalecido na região e vai- ter

uma participação direta do
diretório de Schroeder". A

declaração é do presidente do

GUARAMIRIM - A cobrança
de investimentos na área de
infra-estrutura por parte dos

presidentes das associações de
moradores levou os vereadores
Evaldo João [unckes (PT) e Osni
Bylaardt (PMDB) , das bancadas
de oposição, a se rnanifestarern
sobre o projeto para implan
tação do sistema de transporte
coletivo próprio em Guara
mirim. A discussão tomou corpo
na terceira edição da Câmara
Itinerante , promovida pelo
Legislativo l1a segunda-feira à

noite, no Bairro Avaí, COIU

participação das associações de
moradorestambém dos bairros
Amizade, Escolinha, Jardim
Santa Rita e Vila Eccel.

Líder da bancada do PMDB,
Bylaardt disse que voltou a

ouvir comentários de que as

obras que integram o projeto
não estariam sendo executadas

por culpa dos vereadores. "Se as

coisas não acontecem, é culpa
da adminis tração municipal,
que está se escondendo atrás da
Câmara de Vereadores. O

projeto foi aprovado há três

a110s", disse o vereador, que na

legislatura passada votou

favorável ao projeto que
. . ". . .

autoriza o mumcipio a contrair

o empréstimo junto ao BNDES

(Banco Nacionai de
Desenvolvimento Econômico e

Social) .

Junckes também era verea-
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CAMPEAO: SETOR TEXTIL
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DAIANE ZANGHELINI
(

!
� No país, foram

�� criadas 569 mil
I

nevas vagas entre

janeiro e abril
)

]ARAGUÁ DO SUL
Levantamento realizado pelo
Caged (Cadastro Geral de

Emprego e Desemprego)
constatou que, nos últimos 12

meses, foram criados 1.265.170
novos postos de trabalho
formais no país. Somente em

abril, forarn.criados 23 O mil

empregos com carteira

assinada. De janeiro a abril de

2'006, os novos postos de
trabalho somam 569 mil,

I�'número que consagrou o

quadrimestre como o melhor da,
série histórica do Caged.

. Em Jaraguá do Sul, entre os

meses de janeiro e abril foram
abertas 2: 711 vagas com

carteira assinada, e dessas, 1.434
tontratações foram na

indústria. O mês de março foi o
•

que apresentou maior

crescimento: foram 1.270
admissões, sendo 565 no setor
têxtil. No mês de abril, foram

,

'gerados outros 222 empregos
com carteira assinada no

. / .

mumcipio.
De acordo com o

presidente da Acijs

•

vice-

para

,

financiamento, o FGTS (Fundo
de Garantia por Tempo de

Serviço) é aceito corno parte do

pagamento de entrada. O
imóvel é quitado em 15 anos e o

proprietário pode vender o

apartamento, se quiser. Para se

cadastrar neste tipo de

programa habitacional, a renda
da família deve ser entre R$
1.400 até R$ 3.500, I

Já através do financiamento
do programa PAR, o

proprietário paga R$ 335 (R$
225 da parcela do imóvel e mais
R$ 70 do condomínio), sendo
que a renda familiar fica entre

R$ 1.400 a R$ 2.100. Aquitação
também obedece ao período de
15 anos, mas neste programa o

morador não pode vende o

imóvel.
O diretor de habitação

também salienta que à entrega
das unidades vai depender do
número de inscritos: são

necessários pelos menos 748
famílias cadastradas para que os

conjuntos habitacionais sejam
construídos, pois eles só vão sair

,

do papel depois que forem

preenchidas todas as vagas. "Já
recebemos cadastros de várias

famílias;' mas precisamos
receber, no mínimo, o dobro de

• •

\

assuntos de indústria e diretor
industrial da Marisol, Giorgio
Donini, o aumento nas

contratações geralmente
acontece nos meses de janeiro a

março; entre os meses de abril e .

junho, o número de admissões
reduz e volta a crescer a partir
de julho. A empresa Marisol,
por exemplo, contratou 121
funcionários na sede de Jaraguá -

do Sul entre os meses de janeiro
e abril. Apenas no mês de

março, foram 46 novas

contratações.
Donini explica que o forte'

pólo ,têxtil do município
interfere diretamente no

,

número de contratações, uma
vez que a geração de vagas
aumenta nos meses de

lançamento de novas coleções.
"A. tendência é setembro tenha
um número ainda maior de

- . /

contrataçoes, ja que as empresas
estão lançando as coleções de
verão -para os lojistas". Ele
também ressalta que o mês de
setembro foi o que registrou
maior número de contratações

, em [aragua do Sul, nos anos de
2004 e 2005. Depois da área

têxtil, os setores industriais do
. , . .

munICIpIO que mais contratam

são o alimentício e o

eletromecânico.
A modelista Ambroziana

/

Grimes de Aguida Orthmann,
38 anos, está entre as

Ambroziana foi contratada para trabalharno desenvolvimento de produtos
, -

profissionais contratadas na

área têxtil durante o mês de

. março. Ela comenta que'
trabalhava como auxiliar de
amostra em uma empresa de
aviamentos e foi chamada para
trabalhar no setor de
desenvolvimento de produtos
da Marisol depois de deixar um
currículo. "O profissional deve

buscar aprender sempre, não

apenas para o emprego, mas

também para ele mesmo, pois
ele passa a gostar mais do �
trabalho àmedida que aprende", /1

. I

comenta, ela, que mora no �Bairro Centenário com o '

marido Marcelo e as filhas
Bruna (15 anos), Laura (7) e

Gabriela (2 anos e 8 meses).

,»

lnscríções estão abertas para projetos habitacionais '

]ARAGUÁ DO SUL - A
secretaria de Obras Públicas e

Habitação de Jaraguá do Sul está
com as inscrições abertas para
famílias interessadas ern se

inscrever em um dos três

projetos de conjuntos habita
cionais do município. São 368

apartamentos, localizados nos

'bairros Amizade, Vieiras e

Estrada Nova.
De acordo com o diretor de \

Habitação, Jair Alexandre, o

projeto dos 112 apartamentos
do Bairro Amizade contemplam
48 m2 (dois quartos) cada

unidade; os 112 do Bairro
Vieir as têm 60 m2 (três
quartos), e os 144 do Estrada
.Nova têm 45 m2 (dois quartos).
As unidades são financiadas

pela Caixa Econômica Federal,
por dois tipos de programa: o

programa Associativo e o PAR

(Programa de Arrendamento

Residencial). I

Os apartamentos do Bairro
Vieir as e do Amizade são

financiados através do

Programa Associativo, em que
a família paga entre R$ 400 a
,

, R$ 600 mensais: quanto maior

a renda mensal, maior será a

taxa de juros e menores são os

"subsídios. Neste tipo de

,

,
,

,

I?'

II ..
,

'"

B •
,'$1\

•
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Jardim das Hortênsias teve procura grande de interessados

inscrições em relação ao número

de apartamentos projetados",
explica, salientando que ós
cadastros são encaminhados

para aCaixa Econômica Federal,
que consulta os dados nos

serviços de proteção ao crédito

(SPC e Serasa). Assim que as

inscrições são preenchidas, os

apartamentos são entregues,

dentro. de um ano e rn e io,
aproximadamente. Exemplo de

projeto habitacional que já deu
certo foi o edifício Jardim das
Hortênsias (Bairro J araguá
Esquerdo), cujos apartamentos
foram entregues aos moradores
110 começo do ano.

Quem estiver interessado
em participar da seleção e

adquirir sua casa ou aparta-
/. .

mento propno precisa procurar
a Secretaria de Obras e

A

Habitação, na Rua Angelo
Rubíni, 600, Barra do Rio Cerro.
O horário de atendimento é das
7h30 às 11h e das 13h às 16h30.
No ato da inscrição é necessário

apresentar CPF, carteira de

identidade, certidão de
nascimento ou casamento,

comprovante de residência e

comprovante de renda da família
e um telefone de contato. Outras

informações pelos telefones
3376-0536 e 3376-0938.

,
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• CORREIO ECONOMICO

Leilão no ar
A Gol foi a primeira empresa a retirar o edital com as informações
sobre a participação no leilão de venda da Varig, que está marcado
para a próxima segunda-feira (5).Segundo fontes ligadas ao

processo de venda da Varig, representantes da Gol estiveram
ontem na sede da companhia, no Rio, para retirar o documento.O

,
'

leilão, que estava previsto para ocorrer no dia 9 de julho, foi
antecipado porque o BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social) não aprovou nenhuma
das três propostas feitas por instituições que queriam intermediar
um empréstimo-ponte para capitalizar a Varig.
A companhia aérea poderá ser vendida integralmente -operação
nacional e internacional, denominada Varig Operações- ou

separada -somente operações domésticas, chamada de Varig
Regional. Os preços mínimos são, respectivamente, US$ 860
milhões e US$ 700 milhões. Nos dois modelos de venda estão
excluídas as dívidas da companhia, estimadas em R$ 8 bilhões.

,

Ao mesmo' tempo ...
A companhia aérea Gol informou que vai
tomar uni empréstimo de longo prazo de
R$ 75,7 milhões do BNDES (Banco
Nacional de Desenvolvimento EcOnômico
e Social).Segundo comunicado enviado

pela empresa à Bovespa (Bolsa de Valores
de São Paulo), seu conselho de

administração autorizou a empresa a

firmar o contrato, que prevê um

em r.' stimo de seis anos com pagamento
de: ros de 2,65% acima da TJLP (Taxa de

J� s de Longo Prazo, hoje em 8,15%).
If

'

Consignado

Investimento
o crédito aprovado
pelo BNDES será
utilizado

principalmente na

ampliação de seu

centro de manutenção
de aeronaves no

aeroporto internacional
de Confins (MG) e na

aquisição de

equipamento e
'

materiais,
customização de
softwares e

capacitação técnica de
pessoal+lá pouco mais
de dez dias, a Gol já
havia anunciado uma

nova oferta pública de

PONTOS OSCILAÇÃO
ARQUIVO O CORREIO/CESAR JUNKES ,It BOVESPA 36.412 4,54%'

'''''�;;;:;;��AA)'"''']
It DOW JONES (N. York) 11.094I 163%,

;1 It- MERVAL (B. Aires) 1.638 3540/0

It NIKKEI (Tokio) 15.572 -1,81%
,

I

•

Ficou para hoje a definição, pelo Conselho
I, Nacional de Previdência Social (CNPS), de

um teto para os juros do empréstimo
consignado. Durante a reunião realizada
na manhã de ontem, não houve acordo
entre os Ministérios do Trabalho e da
Previdência Social com os representantes
dos bancos.

- . -

açoes e a errussao

debêntures para
financiar sua expansão,. '

• INDICADORES ECONÔMICOS

DÓLAR (EUA) COMPRA VENOA EURO

COMERCIAL 2,308 2,310 11 ' COMPRA VENDA

PARALELO 2,300 2,400 11 2,988 2,991
PESO (Argentina)

TURISMO, 2,260 2,413 11
I 0,752 0,761

• POUPANÇA
0,689

,

• CUB, maio
R$863,55

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

Veja abaixo as vagas oferecidas para esta semana:

VAGAS MASCULINAS "

,,' IDADE L'" : :" EXPERIENCIA
, " ,�

Vendedor externo e interno mais de 18 anos, Com ex eriência
18 a 35 anos

mais de 18 anos

mais de 18 anos Sem ex eriência
mais de 25 anos Com ex eriência
mais de 20 anos Com ex eriência
mais de 20 anos Com ex eriência
mais de 20 anos Com ex eriência e referencia
mais de 20 anos Com experiência
mais de 20 anos Com ex eriência
mais de 20 anos Com ex eriência
mais de 20 anos Com ex eriência
35 à 40 anos Sem ex eriência
mais de 20 anos Com ex eriência
'mais de 20 anos Com ex eriência
mais de 25 anos Com ex eriência
mais de 25 anos Com ex eriência

Operador jacartear eletrônico
Mecânico de carro

Carga e descarga
Auxiliar de padeiro e padeiro
Eletricista Industrial e comercial
Tintureiro e auxiliar de tintureiro
Enfestador / talhador
Seri rafista
Prencista

Churrasqueiro
Motorista com curso mo

Pintor de ma uina

VAGAS FEMININAS 'IDADE
.

EXPERIENCIA
Vendedora interna mais de 18 anos Com experiência
Costureira reta overlok cobertura e bra o mais de 20 anos
Domestica mais de 25 anos

Operadora maquina de bordar mais de 20 anos Com experiência
Dama de Com anhia ara ernoitar mais de 40 anos Com ex eriência
Cozinheira e auxiliar cozinheira mais de 20 anos Com ex eriência
Zeladora mais de 20 anos Com ex ",er""iên""c""ia _

Rece cionista - horàrlo 18 às 24 horas mais de 22 anos Com ex eriência
Modelista mais de 20 anos Com experiência

Obs: pessoas interessadas nas vagas precisam ser 'cadastradas no sine.

---
- -

/

•
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UNIÃO: PARCERIA ENTRE PROFESSORES É O PONTO FORTE DA INSTITUiÇÃO
I

.'

VIZ

. . .

an
•
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Patrono foi grande amigo da comunidade e apoiava projetos de esporte e lazer

Projeto "Copa do Mundo" é aplicado em várias disciplinas, auxiliando na aprendizagem dos estudantes

,

[aragua do Sul - Embora a atual estrutura seja de 2004, a
história da Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz

. ... .. . .... .. .

GonzagaAyroso (Bairro Jaraguá 84) começou em 193 I,
quando a primeira sede da instituição ficou pronta e

•• 0.0. 0.0 • 0.0 ••• • ••

recebeu o nome de Escola Alto Jaraguá 84. Foi na década
de 1920, antes mesmo de a escola existir, que o

..... .....
0.0.

professor Luiz Gonzaga Ayroso começou a lecionar na

comunidade, em uma capela situada ao lado do
, "

cemitério do bairro.
A Escola Alto Jaraguá 84 começou com apenas uma sala
de aula de madeira e estava instalada em um terreno

perto do cemitério, doado pela igreja católica. Na
década de 1950, passou a funcionar no local onde está
instalada hoje, na Rua Alvino Flor da Silva, recebendo o

nome de Escola Isolada Jaraguá 84. A escola era estadual
e foi municipalizada em 1997, quando recebeu o nome

de Escola Municipal Jaraguá 84. No ano de 2004, a
, ,

construção em alvenaria foi finalizada e a instituição foi
"batizada" como Luiz Gonzaga Ayroso, nome do

primeiro professor da instituição.
Natural de Itajaí, Luiz GonzagaAyroso nasceu em 30 de'

•

março de 1903, filho de Domingos Marcos Ayroso e

Jovita Costa Ayroso. Estudou e formou-se no Colégio '"

dos Santos Anjos, em Joinville, e iniciou a carteira de

professor na Escola Alto Jaraguá 84. Em 1927, casou-se
com Rosália Gressinger, e dessa união nasceram cinco

filhos: Nayr, Maria de Lurdes, Mario Marcos, Aurora,

"' . .

Ana e Sebastião. A família de Luiz Ayroso morava em

Garibaldi, na localidade de Ribeirão Cacilda, a 30
. .. . . . .

quilômetros de onde vinha todos os dias a cavalo
lecionar na capela ao lado do cemitério, transforrnada
em escola.
Arranhando no idioma alemão e no dialeto húngaro, era
difícil o contato com os pais e os próprios alunos que
não entendiam o idioma, mas a esposa de Luiz Ayroso,
de descendência húngara, era sua intérprete. Ele
também foi "inspetor de quarteirão", intervindo nos

casos de confiitos em família ou vizinhos, além de um
dos colaboradores na construção da Igreja Santíssima
Trindade, onde foi catequista, capelão e conselheiro em
casos de doentes terminais.

"" Luiz Gonzaga Ayroso lecionou na mesma: escola até

aposentar-se, mas mesmo assim continuou sua obra na

comunidadejaraguaense, sendosecretárioparoquial da
'

Igreja Matriz São Sebastião e colaborador na sua

construção. Foi, também um dos fundadores da
Sociedade de Desportos Acaraí (jaraguá Esquerdo) e

colaborador "na fundação da Liga [araguaense -de
Futebol. Em I 5 de junho de 1952 foi árbitro da primeira
partida oficial após a fundação da Liga, e comentarista

esportivo da: Rádio Jaraguá. Faleceu no dia 8 de
dezembro de 1972, aos 69 anos de idade. A esposa
Rosália morreu em 27 de janeiro de 200 I, aos 92 anos

de idade. '

•

•

a orrza ao
"

•

I

" .,
De acordo com a diretora da LUIz Gonzaga Ayroso,

"

Eliane Maria Avi da Silva, o ponto forte da escola é a l!

parceria e a união entre os profissionais, que facilita o b
processo de aprendizagem. Eliane também ressalta, 1

que a equipe trabalha a valorização dos alunos através V!
de competições esportivas, concursos de

declamação, homenagens internas e projetos extra

classe, ''A transforrnação social acontece quando os
,
•

alunos se sentem motivados e interessados em
,
'\

aprender", comenta, �Entre os projetos voluntários destacam-se o "Recreio
1

Monitorado" e "Monitores do AT", No "Recreio'

Monitorado", os estudantes de séries mais avançadas ,r;

desenvolvem atividades e brincadeiras com os alunos
das séries iniciais, enquanto no "Monitores do AT",

f

estudantes com habilidade em informática auxiliam os
l,)

alunos menores no Ambiente Tecnológico, em
)(J

horário extra-classe, ",
No final do ano, a escola também pretende publicar

v

seu terceiro livro de poesias, A obra é composta por
,

textos dos alunos que mais se destacaram, sob a'

supervisão de uma professora de português e da'
bibliotecária. Atualmente, a escola está trabalhando o

'

projeto interdisciplinar "Copa do Mundo", em que os

estudantes aprendem sobre os países competidores
-

,

nas disciplinas de geografia, história, artes e outras. O :
•

projeto começou no dia 25 de abril e a última etapa'
,

acontece no dia I I de julho, quando os alunos jogam c:
uma partida de futebol em um campinho

.

,

,

Objetivo é valorizar os alunos para um futuro promissor :i

"

. ,

, res�en ·lJntos
" « sa•.•
, ,::;;*'"

!;z;'{Desde que a Escola Isolada Jaraguá 84 deu lugar à
".� .

:i�' Escola Municipal Luiz Gonzaga Ayroso, muita coisa
•• •

.:' mudou: a instituição que antes tinha I 10 alunos

"

atualmente atende 430 estudantes do jardim ao nono

I:, ano, divididos em 20 turmas e nos turnos matutino el
o'�:. .

;�; yespertino, São 19 salas de aula, 12 banheiros,"
� :iAmbiente Tecnológico, secretaria, biblioteca, direção,.�",,·,t .

::'i\:'sala de orientação e supervisão, sala dos professores,
�

,

IiI refeitório, cozinha e ginásio coberto.
"

I:.: A Luiz Gonzaga Ayroso conta com

':il:: formada por 43 profissionais: 30
��' ,

fll.;,secretária, orientadora, supervisara, bibliotecária"
, ;:i diretora, dois bolsistas, três serventes, zelador e duas
, "» �

!;� merendeiras,
,,'

f'

,

uma equipe,
professores,

,

,
,

Escola atende 430 estudantes do jardim ao nono ano

..
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o CORREIO DO POVO

AMISTOSO: DEVER CUMPRIDO

JULIMAR PIVATTO
-

II> Seleção tem mais
� um amistoso no

domingo contra a

Nova Zelândia
I

BASILÉIA (SUíÇA) - Com
,

uma boa apresentação do

quadrado mágico 'de Carlos
Alberto Parreira, a seleção
brasileira atropelou o time de
Lucerna ao golear os adversários
por 8xO, ontem, no Estádio
Saint Jakob, na Basiléia,

. mostrando eficiência no

contra-ataque. Esse foi o .

penúltimo amistoso que o País
fez antes da estréia da Copa do
Mundo da Alemanha. O time'

� volta a campo no domingo, às

13h (de Brasília), contra a Nova

Zelândia, em Genebra, também
na Suíça.

O Brasil só abriu o placar aos
20 minutos quando
Ronaldinho Gaúcho lançou
Ronaldo, o atacante tocou para
a Adriano, que chamou a

marcação de dois zagueiros e

rolou para Kaká. O meia do
Milan conduziu a bola e chutou
cruzado na entrada da área, no
canto direito do goleiro Zidung

•

,

para fazer 1xO.
O segundo gol saiu num

lance confuso. Aos 37, Kaká
cruzou para Ronaldinho

Gaúcho, que tocou de cabeça
para Ronaldo. O jogador do Real
Madrid dominou e, na entrada
da área, chutou na trave. Na

seqüência, Kaká cruzou

novamente na saída do goleiro
Zídung e Adriano, aproveitando
o gol. vazio, cabeceou para o

)

fundo das redes. O esquema
ofensivo de Parreira voltou a

funcionar aos 43 minutos

Ronaldo recebeu passe de Kaká,
partiu na velocidade, invadiu a

área e bateu no canto direito.
No segundo tempo, o Brasil

manteve o forte ritmo e chegou
ao quarto gol aos 14 minutos.

Em uma bobeira da zaga
adversária, o volante Zé Roberto
roubou a bola e tocou para
Ronaldo, que, livre, chutou para
o gol vazio. Dois minutos depois,
Emerson deu um belo passe para
Lúcio, que chutou na saída do

goleiro.
O Brasil ampliou a

25. Em umavantagem aos
-

-r'

cobrança de falta, a bola foi
rolada para Juninho
Pernarnbucano, que mandou a

bola no ângulo esquerdo de

Grego. Em seguida, os

Karina Kanzler conquista o

Karina (D) comemorou o título com Jaqueline e o irmão Carlos

Carlos Kanzler. "Ele começou a

pegarmais no meu pé, pedindo
para eu treinar mais. Isso foi

importante", comentou. Karina
comentou também a evolução da
amiga Jaqueline, que, com apenas ,

16 anos, foi um dos destaques da
competição.

"O nível está cada vez mais

alto e dá para perceber que a

Jaqueline evoluiumuito também".
A equipe jaraguaense esteve

representada, nesta competição,
por 12 atletas nas categorias
masculino e feminino. Entre os

meninos, amelhor colocação ficou
com JailsoAlmeida, que terminou '

em 11°. Agora a equipe se prepara

para o Campeonato Brasileiro
Sub-20, que acontece em junho,
em Taubaté (SP).

JARAGUÁ 00 SUL - Depois de
,

bater na trave por várias vezes em
2006, KarinaKanzlerconquistá seu
primeiro título no ano. No fim de
semana ela esteve com a equipe
jaraguaense de xadrez emFraiburgo
e conquistou o título do

Campeonato Catarínense Sub-20,
de forma invicta. A enxadrista

ganhou cinco partidas e empatou
duas, uma com a atual campeã do
circuito e outra com a também

jaraguaense Jaqueline Pamplona,
que terminou em terceiro lugar,
apenasmeio ponto atrás de Karina.

CaIU o título, Karina disse que
ganhou motivação para a

temporada, principalmente depois
db jejum de troféus. "Isso estimula
bastante para dar seqüência", disse

It a atleta, que é treinada pelo irmão

AGENCIA ESTADO

QÃ.DIO .

. 1010

.JAQAGUÁ

Ronaldomarcou dois na goleada e foi substituído no segundo tempo

pentacampeões do mundo

chegaram ao sétimo gol.
Rabinho foi lançado e mandou
uma bomba no canto esquerdo.
A goleada foi fechada aos 41.

Rabinho passou por um

marcador e chutou sem chances

para Grego. A seleção manteve
o tabu de mais de 15 anos sem
derrota em jogos não-oficiais.

Divina Providência vence a

segunda etapa do Interescolar
JARAGUÁ DO SUL - Com

278,5 pontos, o Colégio Divina
Providência venceu, ontem, a

2a etapa do 7° Circuito
Interescolar ,de Natação -

Troféu Ernani Volpi Coitinho.
A competição, que aconteceu,

na sede do Acaraí, teve como

segundo colocado o Centro
Educacional Dente de Leite,
que terminou com 258 pontos.
Com o resultado, as duas
escolas estão empatadas no

circuito com 16 pontos cada. O
terceiro lugar da etapa ficou
com o Instituto Educacional

Jangada, CaIU 188.
A competição contou com

234 atletas de 14 escolas da
cidade. Agora a classificação
geral ficou bem embolada, o que

promete uma boa disputa na

última etapa. Além dos líderes
citados anteriormente, estão na

briga também o Colégio Marista
São Luís e o Instituto Nacional
Jangada, empatados em terceiro

com 11, e o Colégio Evangélico
Jaraguá, que tem seis pontos e

, está na quinta colocação.
Durante a competição,

quatro atletas da equipe Ajinc/
Urbano/FME foram agraciadas
com a medalha do Mérito

Aquático [araguaense. Nathália
Krelling, Marina Fructuozo,
Luana Martins e Talita
Hermann receberam a

homenagem pelos bons
resultados conquistados nos

Jogos Universitários Sul-
,

Americanos.

-

,
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• LINHA DE FUNDO
Semifinal em Massaranduba

, ,

Depois da rodada de segunda-feira, foram definidos os quatro
semifinalistas do 30 Torneio Aberto de Futsal de Massaranduba. Com
a vitória por 2xO sobre a AO Hering Sub-20, o Restaurante Tio Patinhas!
Roauto Veículos conquistou a vaga e enfrenta, hoje às 20h15, a

Coremaco de Schroeder. Já a Taschibra/lndaial bateu o Amigos de
São, Miguel por 16x1 e foi o último a se classificar. Eles enfrentam,
hoje às 19h15, a Malwee!Cej!FME Sub-17. Na sexta-feira acontece a

disputa de terceiro lugar e a grande decisão.

Bocha
,

,

Começa na próxima segunda-feira o Campeonato Municipal de Bocha
Sul-Americana de Duplas. A competição acontecerá nas canchas do
Clube Arduíno Pradi, no Jaraguá Esquerdo, com a participação de 12

equipes. No' Grupo A ficaram Arduíno Pradi, João Pessoa, Baependi!
Sipaca, Arsepum, Arweg e Imobiliária Rancho Bom. Na B estão
Malhas Pradi, Ponto Piso!Kuchenbecker, Beira Rio, Refrigeração
Friogasmaq, Amigos da Onça e Pastelaria Paupltz.

COPA DO MUNDO
Kreis Jr., piloto da Copa Clio
Favorito - O grande favorito é o Brasil, pois vem
demonstrando nas últimas competições que é o

time mais preparado. O que me preocupa é o

excesso de confiança da torcida, que pode
frustrar mais à frente .

Surpresa - O Japão tem grandes chances de ir
até-a semifinal, mas não de chegar a disputar
um título,

,

Decepção - Acho que a Itália, porque não vem numa boa fase. Mesmo
assi '{ é uma Seleção que não pode ser subestimada.

l '

�

Fallío, ala da Malwee e da Seleção Brasileira
'"

Faforito - O Brasil, porque já vem mostrando
qualidade e todo o mundo já vem apontando a

"�lossa seleção como favorita.
'surpresa - Eu venho acompanhando as

,

seleções africanas e acredito que eles vão nos
.

alegrar muito, com seu futebol.
,

Decepção - Acho que a França, porque eu estou
vendo muito amadorismo da parte dos

jogadores. Enquanto aqui no Brasil eles brigam
para ir à uma Copa, lá eles estão até abandonando a Seleção,
Faltam 9 dias

"
'"
'"
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FALTAM 9 DIAS PARA A COPA

Marcão disse que já esperava
absolvição do trlbunal

CESAR JUNKES

�

1

Marcão corria o risco de ficar até 120 dias afastado das quadras,

Jaraguá do Sul- Absolvido
,

no pelo STJD, o auxiliar técnico
Marcos Moraes disse ontem que

já esperava essa posição do
tribunal. Correndo o risco de ncar
fora de 30 a 120 dias, Marcão
acabou ileso, juntamente com o

preparador físico espanhol,
MiguelAndrés. "O que alegamos
é que estávamos enquadrados no
artigo que dizia que,nós trocamos

ofensas, mas a súmula não dizia
nada", disse o auxiliar.

O técnico Fernando Ferreti,
também absolvido, e o goleiro
Bagé, que pegou 40 dias mais dois.
jogos, acompanharam o

julgamento e chegaram só ontem
à noite em Jaraguá do Sul. Como
a pena começou no dia 12, o

goleiro tem apenas mais duas

partidas para cumprir, além das
cinco aulas que dará na Escola
Renato Pradi, no Bairro São Luís.
Marcão já prevê a dor de cabeça.
"O Donny está em grande fase, o
Dudu está jogando muito bem
com os pés e agora temos a volta
do Bagé, que já provou todo

potencial ", comentou!
O diretor de futebol da

Malwee, Cacá Pavanello, disse
que a opção por contratar um

profissional especializado para a

defesa foi importante para a

amenização da pena. "Eles fizeram
o correto. Os espanhóis vieram

aqui e subestimaram a gente",
disse o dirigente. "São três

pessoas com uma grande história
no futsal e que nãomereciam essa

,

punição", concluiu.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SAÚDE: DIA MUNDIAL DO COMBATE AO TABAGiSMO

• •

.�
,. .

DAIANE ZANGH£LINI

�
.

Adesivo, comprimido
e goma de mascar

amenizam cnsede
•

abstinência do cigarro

}ARAGUÁ DO SUL

Composto por mais de 40
substâncias cancerígenas, o

cigarro causa uma lista de

prejuízos bastante extensa ao

organismo do fumante: ele é

responsável por 90% dos casos

de câncer de pulmão, 80% dos
Casos de bronquite crônica e

entre 200/0 e 250/0 dos infartos;
O fumo também é amaior causa
da morte de pessoas commenos

de 40 anos e está relacionado
com a ocorrência do câncer de
boca, esôfago, pâncreas, bexiga,

• A

nm e estomago.
Mas as conseqüências

maléficas, do cigarro não

acabam por aí. Estudo realizado

pela SBC-FUNCOR

(Sociedade Brasileira de

Cardiologia e Fundação do

Coração) constata que ele
também prejudica a circulação

. ' .

sangulnea
.

e proplCla os

acidentes vasculares celebrais
(derrames). Em alguns casos, o

entupimento dos vasos que

irrigam as pernas pode levar à
.

. ,.

gangrena, .: cuja uruca

alternativa é a amputação.
Hoje, dia 31 de maio, data

!
D'em que se comemora o ia

Mundial do Combate ao Fumo,
percebemos o quanto a

medicina já avançou para
auxiliar os fumantes no

tratamento. De adesivos a
.

gomas de mascar com nicotina,
vale tudo quando o objetivo é

largar o cigarro. Entretanto,
nenhum remédio adianta se o

fumante não tiver força de
vontade. .

'

•

De acordo com o cirurgião
torácico Giovani Mezzalira, o

medicamento deve ser

encarado como um

complemento na luta contra o

vício, e não como um método
contra o fumo. "Nenhuma

medicação faz alguém parar de

fumar, ele somente auxilia a

parar de fumar através da

reposição da nicotina no

organismo durante o período de

abstinência", explica.
Embora o período de

abstinência dure entre três e

quatro semanas, a luta contra o

cigarro é constante e perdura
durante toda a vida. O médico
salienta que, mesmo a pessoa
estando algum tempo sem

fumar, apenas uma tragada de

.cigarro reacende a memória

química do fumante e traz à

tona as sensações de prazer

proporcionadas pelo fumo. Foi
o que aconteceu com Olevio

Borsatto Albano, 31 anos, que
trabalha com armação de
estruturas. Olevio fuma desde

,

abstinência do fumo estão cada alternativa: uma caixa de 30

comprimidos de 1.50 mg custa

R$ 83 e dura 15 dias, enquanto
o preço da caixa de 60

comprimidos do mesmo

remédio é R$ 166 e dura um

. . ,.

vez mais acessive is aos

pacientes ern tratamento e

podem ser encontrados nas

drogarias do município. Um
deles é o Niquitin, um kit com
se.te adesivos de braço (um para
cada dia da semana) com

nicotina, usado em três etapas:

A

meso

Quem prefere uma goma de
mascar pode comprar o

Nicorette 2 mg: uma caixa com
30 gomas de mascar custa R$ 33,
mas o consumo é mais rápido: o

. fumante pode mascar até 24
•

gomas por dia, sempre que
sentir necessidade de fumar.

Quando mastigada, essa goma

produz uma leve sensação de

formigamento na língua.

,
.

os 13 anos de idade e conta que

conseguiu parar durante um
1'\ •• • ...... •

mes, mas recaiu por msistencia

dos parentes. "Tenho mais

quatro irmãos e todos fumavam,
e toda vez que nos reuníamos

para conversar eles insistiam

para, que eu voltasse a fumar. E
foi o que eu fiz", relembra,
comentando que costuma

fumar três carteiras de cigarro
por dia (o equivalente a 60

cigarros) .

Os medicamentos para
.

amenizar os sintomas da

. . . ,

nas seis primeiras semanas, e

usado o Niquitin 21 mg; o

Niquitin 14 mg é usado nas

duas semanas seguintes; e o

Niquitin 7 mg é utilizado nas

duas semanas finais. O custo

total desse tratamento é de R$
123 aproximadamente. O

comprimido Zyban é outra

PIERQ RAGAZZI DE FREITAS

\,

Olevio Albano consome emmédia três carteiras de cigarropor dia, chegoua ficarummês sem fumar, mas teve recaída

CONTROLANDO O TABAGISIVIO •

Quem quiser parar de fumartambém pode participar do Programa Municipal de Controle do Tabagismo,
realizado no posto de saúde da Reinaldo Rau. O programa existe há quatro anos e os participantes
recebem acompanhamento médico e psiéológico. Anualmente, cerca de 300 pessoas são atendidas
e hoje há cinco grupos em andamento.
As inscrições podem ser feitas diretamente no posto de saúde central ou pelo telefone (47) 3371-
5024, com a coordenadora do programa Denise Thum.

,

\

O CORREIO DO POVO

• OCORRÊNCIAS POLICIAIS'

Preso em flagrante
Detido um homem por volta da 4h de ontem, que arrombou o

Restaurante Reitz, localizado no semáforo da Rua 25 de Julho
com a Rua Olívio Domingos Brugnhago, Bairro Vila Nova. O

.

,bandido utilizou uma alavanca de ferro para arrombar a porta
dos fundos do estabelecimento, e estava furtando tickets refeição
quando foi preso em flagrante. •

No 4,99·
A Sra. M.L.V. de 33 anos teve
sua carteira furtada na tarde
de segunda-feira. Ela estava
na Loja 4,99 na Avenida
Marechal Deodoro da

Fonseca, quando foi pagar
.

sua compra percebeu que
sua bolsa estava aberta e sua

carteira tinha sumido, além
de vários documentos e

cartões do Bradesco e da
Caixa Econõmica Federal
dentro da carteira havia R$
390,OÓ reais.

Tentativa de furto
Detido um homem na manha de
segunda-feira, que tentava furtar
a moto Honda Biz, placa MFA-
8392 na Rua Marina Frutuoso. O
bandido foi detido por dois
policias que estavam de folga, e

viram quando o ele estava
tentado furtar o veículo, o
bandido também estava em

posse de um anel e uma

corrente com broche

aparentemente de ouro e não
sabia explicar a procedência dos
objetos.

Fatal,
Um acidente na manha de

segunda-feira matou três

pessoas no Km 17,2 da BR
470 em Ilhotas - SC. Na
colisão entre o caminhão
M.BenZ/L1313 de Vacaria e o

Honda Civic de Navegantes, o

caminhoneiro ficou ileso, o

condutor do carro, sua mulher
e sua filha de um ano ficaram
gravemente feridos, um casal
e outra filha de 10 anos do
motorista morreram. Segundo
a Polícia Rodoviária Federal
havia oito pessoa no veículo
Honda Civic.

Furto de veículo
Foi furtada na noite de segunda
feira a moto Honda/NX4 Falcon,
placas MDS-7572 de cor

vermelha, que estava
estacionada no pátio da empresa
Gráfica Avenida, localizada na

Rua Seme Mattar,. Bairro
Baependi.

Furto de celular
Furtado na tarde de segunda
feira o aparelho celular Motorola
C115, que estava no Consultório
Odontológico, localizado na Rua
João Picolli.

Furto de bicicleta
Atropelamento
o Sr. V.L.M. de 34 anos

morreu atropelado no Km 42,4
da BR 101 em Joinville, ele foi

atingido pelo veículo Saveiro,
no qual o condutor ficou ileso.

•

Foi furtada na tarde de sábado
uma bicicleta Monark Tropical
de cor verde, que estava no

bicicletário da empresa Malwee
Malhas, no Bairro Barra do Rio

. Cerro.

•

HOje (j amanhá

• •

'SALA FILME/HORARIO ., GENERO

1
Código Da Vinci

Drama
14h30 - 17h30 - 20h30

•

,

2 Código Da Vinci Drama
14h30 - 17h30 - 20h30

3 Missão Impossível3 , Ação!
15hOO -18hOO - 21 hOO Hcçao

3 Tudo por Dinheiro Ação19hOO - 21 h15•

.

101 I e t r o j i� d \1 � t r i ,If !

levando Energia até Você.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE
BAIXA E ALTA TENSÃO

COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

I l' ,

,
•

-' "",

." � "

. ." ,.
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&I NOVELAS ,

s.��COPIANDO A
,

FORMULA
Há quem garanta que Omar
Pasquim (Francisco Cuoco)
morra durante um

misterioso incêndio mas

que, na verdade, o
poderoso milionário simulou

��RAINHA '

Mariana Weickert acaba
de ganhar um título bem
inusitado: Rainha do
Milho da 6a edição do
.Forró da Sergipana, na

,

Bahia. Baiana de coração,
" Mariana ficou lisonjeada
ao receber o convite dos

organizadores do evento.
,

Ela" que está acostumada
a visitar o estado no

verão, irá desembarcar
por lá, no outono: parÇ1
desfilar na mais '.;"

tradicional é badalada
festa junina da região,
com direito a Garoa

, ,

��TROCA
Viviane Araújo
substituiu Juliana
Paes na gravação do
humorístico Casseta
& Planeta Urgente,
na tarde da última
segunda-feira, dia
29, no Rio. Segundo
informações do

jornal Agora, Juliana,
Paes havia
cancelado sua

participação ao

saber ql;le teria de
aparecer de biquíni,
no quadro Borogodó
Tabajara.

��PLAYBOY
Mariana Felício,
do Big Brother
Brasil 6, assinou
contrato com a

revista Playboy
Ela estampará a

capa de julho da
,

publicação.
Juliana
Canabarro e

Roberta Brasil,
também do BBB

6, já posaram
para a revista. O
cachê da moça,
pelo que dizem,
é bem gordinho ..

•

/
� GLOBO -18H

Sinhá Moça "

Virginia explica para Sinhá Moça que o

caso do Barão com Maria das Dores
aconteceu antes que ele se casasse com

Cândida. Dimas e Juliana sofrem de
saudades um do outro. Sinhá Moça
explica para Adelaide que não sabe onde
José Coutinho vai arrumar dinheiro para
comprá-Ia, pois ele depende do pai.
Virgínia diz a Cândida que acha que o

Barão só se ofereceu para vender
Adelaide porque sabia que José Coutinho
não teria dinheiro para comprá-Ia.
Augusto teme que Juliana acabe
morrendo de tristeza. Cândida diz a Sinhá

Moça que Adelaide deveria parar de
, sonharcom o casamento.

inimigos, mais ou menos assim
como Bia Falcão (Fernanda
Montenegro), em "Belíssima".

.
.

Estas seriam algumas das

próximas fortes
-

emoçoes em

"Cobras &

Lagartos" .

); GLOBO - i 9!i

Cobras e Lagartos
(Devido às cónstantes mudanças na

edição dos capítulos da novela "Cobras
e Lagartos", visando a audiência, o

resumo dos capítulos 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)

•

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
,

II PARABENS!Evento
A Associação Húngara de Jaraguá do Sul

promoverá a 7" Noite da Sopa Húngara, dia 17 de

junho de 2006 a partir das 20 horas, no Pavilhão A
do Parque Municipal de Eventos. Ingressos no valor
de R$9,00 (nove reais) por pessoa. Vendas
antecipadas com a diretoria. Informações: Claudia
3371-8010.

Aniversariantes do dia

Dolores Maria Finta

Gabriela Franzner

Marli Cipriano
Darlene S. Pereira

Márcio Bylaardt
Bruna E. Pereira

Guilherme Hass Neto

Jean Carlos Veloso

Elenice Wenk
o

Iris Friedemann

!lvi Fodi
•

Jarder Jardel Mohr
_., ...

.

Alana Gomes

Francisco Urbanski

Vanderlei M. Pereira

Iria José Bartolini

Leona pega as fitas e avisa Estevão.
Leona fere Nikki, mas a polícia chega.
Silvana não se conforma com o sumiço
de Pereira. Nikki depõe na delegacia e

informa que foi assaltada. Sidney manda
Nikki tirar dinheiro de Omar, nem que seja
necessário acabar com ele. I Omar
escreve uma carta para Silvana contando
toda a verdade. Nikki diz a Omar que está
com a fita e marca um encontro. Omar

entrega a carta de Silvana para Foguinho.
Otaviano e Milu seguem Leona e Estevão.
Nikki ameaça Omar e exige que lhe

entregue o dinheiro. Bel, depois de
conversar com Valquíria, também vai ao
local do encontro. Estevão manda Nikki
acabar com Omar. Otaviano e Milu ouvem

um tiro. Omar cai ferido.

Dia do Desafio
Hoje é o Dia do Desafio, onde se propõe que as

pessoas interrompam suas atividades rotineiras e

. pratiquem, durante 15 minutos consecutivos,
qualquer tipo de atividade física. Neste dia, cidades
do mesmo porte estabelecem uma saudável .

competição onde tentam envolver nas atividades a

maior porcentagem de pessoas, em relação ao total
de habitantes e, com isso, conseguem driblar a

•

inatividade. Esse ano Jaraguá do Sul compete
. , . .

contra Brefía, no Peru. Vamos juntos participar,
faça 15 minutos de atividade física e após ligue para
3370-9555 e registre sua participação até às 20h.

>GLOBO-2íH

Belíssima
Murat foge das perguntas de Katina e

reza. Gigi sente-se traído por Júlla. André'
diz a Vitória que nem ele e nem Aquilino
irão mais perseguir sua família. Vitória
vai buscar Sabina. Sabina está na

sorveteria em frente e Aquilino aborda-a.
Vitória manda que ela corra. Aquilino
foge. Júlia acha que André desistiu muito
facilmente. Bento procura Tosca para
devolver os documentos. Júlia se reúne
com os membros da Athena para decidir o
novo presidente. Pascoal fica sabendo

que Safira se casa em uma semana.

Vitória vai à delegacia e conversa com o

delegado Gilberto (Marcos Palmeiras)
que sua filha quase foi seqüestrada.

Exposição
Um acervo de quarenta e três obras do artista

plástico Norton Dequech Saliba, de Mafra, que está

percorrendo dez universidades de Santa Catarina,
chega hoje a Jaraguá do Sul. A mostra será

inaugurada no espaço cultural da Biblioteca Padre

Scheid, na Unerj, prosseguindo com visita gratuita
até o dia 23 de junho.Conforme o produtor cultural
José Adriano Ribeiro, organizador do projeto, as
obras do artista resultam dos vários caminhos

percorridos por Norton Dequech Saliba, morto em

1995. Destaca a arte rupestre, as antigas culturas e

as novas tendências que se completam, mostrando
na trajetória do artista o entendimento, conforme
Ribeiro, 'de que tudo no mundo pode acabar ou ser

destruído, mas a arte permanece para sempre' .

,\

Feira Brasil
A Associação dos
Artesões de Jaraguá do Sul

organiza, entre os dias 1 e

6 de agosto, a Feira Brasil
de Artesanato no Parque
Municipal de Eventos. A
Feira vai reunir 170

expositores. Também.
estão programadas apre
sentações de dança, shows
musicais e oficinas de arte.

� SST· '18h30

Rebelde
Rocco beija Vick. Ela o despreza, deixa
claro que não é uma garota fácil e diz que
não se envolve com qualquer um. Téo diz
a Josy que decidiu entrar para o clube

hípico. Pilar agradece Hoberta por ter

impedido que fosse expulsa do colégio,
diz que já não suporta ser pobre e quer ser
igual as outras alunas que tem tudo.
Roberta responde que as pessoas não
valem pelo que tem, mas por seus

sentimentos e aa aconselha a ser ela
mesma para conquistar o coração das
pessoas, pois a inveja não leva a lugar
nenhum. Mia critica Miguel pelo cartão
que lhe enviou e confessa que ele era

muito ímportante para ela.

Lauro e Cristina Siebert comemoraram Bodas de Rubi no último dia 21. Amigos
e parentes foram recepcionados no Restaurante Armalwee

r

II HOROSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
Não é por falta de incentivo que você não vai

,

realizar aquela sua idéia incrível. A torcida é

grande, ariano! Ah, quer mais que torcida,
precisa de gente que arregace as mangas e

pegue junto com você? Então diga o que quer,
você o capitão do time. Pegue o microfone e

convoque a galera, use seu charme e poder de
persuasão a seu favor.

Capricórnio 22/2, a 21/1
,

Bons tempos estão batendo à sua porta ... Hãn?
Sim, nos negócios também, mas
principalmente no amor. Ué, está se fechando

por quê? Tudo bem, capricornianos são do tipo
reservado, mas também não exagere, Ok, ,

aconteceram coisas complicadas no passado e

cabrito escaldado ... Ora, tudo muda e pode ser

mudado. Inclusive você.

Câncer 21/6 a 21i7
Talvez você não esteja tão no controle quanto
pensa ... Procure contornar as coisas que não
estão rolando como você gostaria e não expo
nha seus pontos fracos. Uma postura cordial,
de delicadeza e respeito mútuo é o que funcio
nará. Vá com calma. Você está a ponto de dar
uma virada, e será melhor se souber em que
águas você anda.

Libra 23/9 a 22/10.
Você não faz o tipo que dá a cara à tapa e encara

todas, mas pode pintar uma força do além. Se for

preciso tirar a poeira acumulada debaixo do tapete
há longa data, não hesite. Sim, você é pela paz,

. .

mas não desarme sua barraca na primeira
tempestade. Não são pequenos contratempos e

pessoas incorwenientes que conseguirão cortar o
seu barato.

\

); RECORD � 19h15

Prova de Amor
Touro 21/4 a 20/5

Correria e calmaria ao mesmo tempo no reino
dos amores. Aquela parte de você que semore
tem tudo traçado direitinho tem vontade de sair

gritando por aí? Pois é, o amor não funciona em

linha reta. E é melhor que seja assim. Uma vida
estressada demais pode comprometer sua
interação com as pessoas. Peça uma

massagem ao seu querido ...

Aquário 21/1 a 18/2
Segure a cabeça, não píre. Não se trata de

rejeição, ausência de afeto ou coisa assim.
Pode ser que simplesmente não saibam qual é
a sua.Talvez falte um certo background para
entendê-lo. Sabe como é, você é uma pessoa
complexa e além disso carrega uma enorme

bagagem cultural. Experimente os códigos
essenciais das relações humanas. É, o básico.

Escorpião 23/10 a 21/11
Talvez você esteja vivendo um dilema ... Se querer
e lutar são palavras que não lhe assustam, como
explicar essas estranhas idéias que estão lhe
tirando o sono? Não seria mais fácil se entregar
.do que competir com suas emoções? Calma,
escorpiano querido! Você não foi derrotado,
apenas ve�.�if(l pela paixão. Mas até aí você só
tem a gC'nliar.'

Leão 22/7 a 22/8
Talvez o fluxo da energia romântica tenha se

rompido temporariamente, mas você pode
restaurá-lo de forma surpreendente concen

trando-se em si mesmo. Sua intuição não
costuma desviá-lo do caminhá, mas o que
você percebe como um grande problema pode
ser apenas uma projeção. Encontre-o contra

peso. Nem tudo é sobre você. Ainda bem.

Lopo espera o dia amanhecer para ir atrás
de Clarice. Lapa aproveita para fazer um

serviço que está pendente. Acertar as

contas com Gerião. Murilo tenta não

participar mas Lapa diz que ele irá junto
para pegar Gerião. Gerião está na casa de
Pestana. Elza conversa com Baltazar. Toni
e Janice estão abraçados em um banco
no hospital, esperando Beatriz. Janice diz
para Toni que o assassino de seu irmão
estava no carro de Lopo. Dr. Vitor recebe
visita de Eduarda. Eduarda fala que está

preocupada com Valéria, pois ela está no

serviço de proteção à testemunha.

.

,

Sagitário 22/11 a 21/12T
Modere seu entusiasmo um pouquinho para não
soar arrogante àquele certo alguém que você
está tentando impressionar... Procure perguntar
duas vezes mais do que responder. Difícil, sua
vontade é de sair mostrando todo o seu brilho?
Se achar que não vai dar, deixe este alvo para
depois e se concentre na realização de algum de
seus tantos projetos.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Mais autoconfiante, com força total, você sabe
o que quer e está conseguindo colocar vários

pingos nos Is ... Essa maturidade é

recompensada e o universo lhe responde
servindo algo especialmente doce. Mas pode
ser que este presente não seja entregue
diretamente na sua porta. Vá à luta e agarre a

oportunidade, ela é toda sua!

Virgem 23/8 a 22/9
Compreende-se que você esteja exausto. Mas
sem paranóia, a sensação de que um trator

passou por cima do seu jardim nada mais é

que o tanto de esforço que você fez para aque
la idéia vingar. seudesuaste não foi à toa, há
recompensas, mesmo que demorem um pou
co. A experiência e o aprendizado estão incor

porados em você. Na natureza nada se perde ...

Peixes 19/2 a 19/3
o que foi agora, pisciano, ataque de tédio?
Revire suas águas e certamente encontrará algo
que lhe empolgue. Interesses,. pessoas, coisas,
circunstâncias, tudo vem e vai, tudo é onda ...
Você mesmo tem suas fases de deslumbrante e

fases de deslumbrado, ora apaixonado, ora
apenas um bom amigo: A aventura está aí,

o •

cansamo.

• I

> RECORD - 21 h

A Escrava Isaura .

N'ão há eXibição.

o
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O candidato do PT ao governo do Estado, José Frisch, encontrava
se em Brasília com o presidente estadual Pedro Uczai, quando
surgiu a notícia sobre a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de
Santa Catarina de rejeição unânime das contas da campanha de I

2002.
Os lideres do PT não esconderam apreensão com o desgaste que
o candidato e o partido podem ter com esta decisão judicial. O
registro da candidatura está assegurado, porque a rejeição não I

implica em inelegibilidade, mas a vinculação das irregularidades
apontadas nos escândalos envolvendo a direção nacionat do

partido poderia trazer prejuízos graves para o projeto político
eleitoral.
José Fritsch e Pedro Uczai foram convocados a Brasília para tratar
com o presidente nacional �icardo Berzoini da situação do PT em

Santa Catarina e sobre a possibilidade de algum entendimento
com o PMOB. Este é projeto prioritário do presidente Lula. Fechar

I aliança com o PMOB, ganhar a eleição e garantir governabilidade.
: l Fritsch e Uczai informaram que não havia qualquer conversação

com Luiz Henrique.I •

�- O tema permaneceu na pauta. No Palácio do Planalto, José Fritsch

J encontrou-se com o presidente Lula. O tema da coligação PT-
PMOB retornou à pauta, mas a instabilidade do mercado financeiro
e problemas no Banco Central impediram uma reunião mais
demorada. Oex-prefeito de' Chapecó, que tinha viagem marcada

para Santa Catarina, foi convocado por Lula a permanecer em
Brasília para tratar do cenário político no Estado.

1

,

I
•

,

,

I

Lula convoca fritsch

,

,

,
,

,

,

I
I

,

,

,

,
,
I
I

I .

I
,

I
I
I

!
•

I
I
I
I

!
,
•

,

Oxigenação
A decisão das bancadas do PFL de

lançamento da candidatura de
Raimundo Colombo ao governo
colocou fermento na campanha do
ex-prefeito de Lages. O Diretório
Estadual recebeu manifestações de '

entusiástico apoio de prefeitos e

candidatos de várias regiões do
Estado. Colombo começa a montar
o comitê e elaborar o plano de

governo.

Distanciamento
Presidente nacional do PFL,
Jorge Bornhausen, anda

impaciente com a situação
politica em Santa Catarina.
Está fechado com a

decisão de Raimundo
Colombo de concorrer até
em chapa pura Tem

,
•

,

I
I
,
I

I
,

,
I
•

,

• • •

cornprormssos em vanes

Estados. Anunciou que só
refo'rni a Sánta Catariná
depois de 15 de junho.
Até lá ....

,

I
I
,

,

,

•

Isolamento
Na reunião do presidente do PFL, .

Antônio Ceron, com o presidente do

PSDB, Dalirio Beber, ficou a

sinalização de que os tucanos
também podem ir de chapa pura
com Leonel Pavan ao governo. A
saber, como isto vai repercutir na

coordenação nacional da campanha
de Geraldo Alckmin, que está
fazendo água com os desencontros
entre liberais e tucanos.

Equipamentos
Pedido de recursos para
aquisição de equipamentos
ao Hospital Universitário de

Florianópolis está sendo'
atendido pela Unicef, órgão
da ONU para a criança. A

solicitação partiu da

Associação dos Amigos do

Hospital.
•

Greve
, Presidente estadual do PP, Joares

Ponticelli, declarou-se assustado
com o discurso de Luiz Henrique no

Encontro Estadual do PMDB.

Naquela ocasião, o governador
licenciado defendeu a manutenção
do corte nos salários dos

professores e a não devolução do
dinheiro, pela forma radical e

violente com que os grevistas
agiram no Estado. .'

Encontro
Quando o alarme foi
acionado no Diretório
Estadual do PT e no comitê

,

de José Fritsch sobre a
,

. .

rejeição das contas de
2002 pelo Ministério
Público Eleitoral, o ex

prefeito de Chapecó tomou
uma decisão. Foi procurar
pessoalmente o ,presidente
do TRE antes do

julgamento,
desembargador Orly
Rodrigues. Defendeu a

tese de que não havia
imoralidade. Só erros

formais.

,

Surpresa
Somente há 45 dias que o ex

prefeito José Fritsch soube que as

contas da eleição de 2002 estavam
sendo impugnadas pela Justiça
Eleitoral. Foi informado que a

,

contabilidade foi elaborada naquela
época pelo escritório de Eurides
Mescolotto, atual presidente do
sese.

\

Bomba?
Procurador Antônio
Gavazzon', da Prefeitura de
Chapecó, concederá

•

coletiva à imprensa hoje,
às 10,00 horas, para
revelar resultado de

, investigações feitas sobre
a administração Pedro
Uczai/José Fritsch. O
anúncio da entrevista está
sendo veiculado com a

conotação de uma bomba

polftica.

,
,

I " Militares
Assembléia geral dos policiais e

bombeiros militares da Grande
Florianópolis está convocada para
amanhã, às 19,00 horas, no auditório
do Senac. A ordem do dia é

explosiva: prevê debate sobre

"perseguições políticas a dirigentes
de classe e regulamento disciplinar",

I

�.
I

•

, ,

GESTÃO: EXEMPLOS A SEGUIR
•

•

•

•

•

•

,
•

-,

CARLOS BRANDÃO
CESAR JUNKES

ffZ!
•

,

� Herdeiros de algumas
das maiores empresas
da região mostram o

caminho das pedras

(

]ARAGUÁ DO SUL - O
Instituto Cassuli e a Editorà

Unerj lançou na noite de ontem,
em concorrido evento no Ceias
- Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul, o livro "Os Caminhos da '

Sucessão na Empresa Familiar -

Texto e contexto do evento

•

Negócios, negócios; família à

parte". Com a presença de
,

representantes das três empresas E �"t di" t d /. I t b
- f ·z·' f .

b t t 'd t'
.

d
,

. .

d
"

. ven O e ançamen O o tvn: epa es ra so re sucessao tsmmsr ,OI as an e concorri o e pres Igla o
que participararn o evento, .

"

realizado em outubro de 2005, o . que estamos desenvolvendo há sucessão. "Os Caminhos da herdeira de terceira geração e

lançamento, do livro foi muito tempo", ressalta Célia. Sucessão na Empresa Familiar" é superintendente da Duas Rodas
\

acompanhado da palestra do O livro, que foi lançado uma· publicação de fácil e Industrial. O livro possui
advogado Marco Marcelo ontem, transcreve o evento saborosa leitura e uma verdadeira depoimentos que expressam
Bertoldi, do Instituto Brasileiro "Negócios, negócios; família à aula sobre um assunto tão exatamente os desafios que o

de GovemançaCorporativa, com I parte", que aconteceu dias 18 e delicado, mas ao mesmo tempo processo sucessório impõem às
sede em Curitiba-Pk, abordando 19 de outubro de 2005, no Cejas, essencial para o crescimento e corporações. "Quando você faz I

aspectos da sucessão familiar. reunindo representantes das solidificação das empresas frente parte de uma empresa familiar e, 1
Segundo a presidente do empresas, notadamente, a mercados cada vez mais também, da família que controla
Instituto Cassuli, Célia Gascho familiares WEG, Marisol e Duas competitivos e pouco pacientes a empresa, você aprende a gostar J
Cassuli, o lançamento do livro é Rodas. Naquela oportunidade os com erros e indefinições de do negócio ao longo dos anos", j
o ápice de um trabalho empresários Décio Silva, Vicente gestão, destaca Giuliano Donini, jY

desenvolvido sobre o assunto e Donini, Giuliano Donini, ''A sucessão é um processo herdeiro, diretor e próximo
.

)

que, com o apoio da Unerj, se Dietrich Hufenüssler, Monika contínuo. Um herdeiro começa presidente da Marisol S,A, .'

transformou em publicação. Hufenüssler Conrads e o a ser sucedido quando entra na ressaltando que uma das maiores
.

"Para o Instituto este é um executivo Gerd Edgar Baumer, empresa. Esse trabalho, bem forças da empresa familiar é
/

momento muito gratificante. E debateram sobre as formas que' feito, agrega valor à empresa justamente o fato de ter na

o coroamento de Uln trabalho cada corporação encontrou para junto ao mercado", destaca família Ulna grande referência e

sobre o assunto sucessão familiar desenvolver o processo de Monika Hufenüssler Conrads, exemplo.

,
•

Jaraguá enfrenta cidade peruana
de Breria hoje, Dia do Desafio .

Associação renova contrato para
usar espaço na Rodoviária

]ARAGUÁ DO SUL -

Sensibilizar as pessoas para
a prática rotineira de
atividades físicas. Este é o

objetivo do Dia do Desafio,
comemorado hoje, 31 de
maio. Em Jaraguá do Sul a

,
. programação abrange desde
estudantes até idosos.

Segundo o presidente da

Fundação Municipal de

Esportes (FME), Jean
Leutprecht, este é o sétimo

. / .

ano que o m um c rpto

participa da competição. A
disputa será com a cidade

peruana de Brefia. Vence

,

quem somar mais horas de

práticas esportivas no final
do dia.

Jean Leutprecht lembra
que os grupos que
resolverem participar devem
avisar a FME pelo telefone
3370-9555. As informações'
necessárias são: número de

integrantes, tempo total e

local da iniciativa.

Em 2005, 50,29% da

população j araguaense fez,
pelo menos, 15 minutos de
atividade física. A meta é

superar esta porcentagem
para que a cidade não perca
novamente a competição, a

exemplo do que aconteceu
no ano passado, quando o

Dia do Desafio foi corn a

cubana Manzanillo.
Para auxiliar, os idosos se

reúnem, a partir das 8h, em
uma aula de ginástica
conjunta, no Centro de

,

Convivência da Terceira
Idade, instalado 110 Parque,
Municipal de Eventos. Não
é preciso fazer parte dos

grupos cadastrados para

participar, (Kelly Erdmann)

,..

Silveira, por duas vezes, e há

poucas semanas por Fernando
Lindore, renomado artista

dentro da arte contemporânea. ,.

Outra experiência I'possíbilitada pela conquista da
sala no Terminal Rodoviário,
segundo a presidente da Aj.ap,
foi a Coletiva Anual, que antes

dependia de instituições comb a ,

Scar para ser mostrada 2

público. A exposição ficot.l-
"

aberta do final de 2005 até a
'

metade do primeiro semestre Ifdeste ano.

Com a promessa de renovação -

do contrato de uso, os artistas

planejam outras atividades para
envolver a comunidade. Uma
delas é o "Espaço Aberto Ajap",
projeto encaminhado ao governo
estadual e à espera do sinal verde
para começar a oferecer aulas a 150 11
talentos da microrregião, ,

A Associação Jaraguaense de
Artistas Plásticos fica na Rua
Antonio CU1').11a, 160, Bairro "

Baependi. Quem passar pelo
Terminal Rodoviário Municipal'
pode conhecer um pouco dos

.

trabalhos desenvolvidos pelo- r
I' \

associados, �/ll tVII '

�.
"" """.. " .. , .. "" " .. " " ,, , , .. ,., """ " " .. " .. '."" , " .. " ..

]ARAGUÁ DO SUL - Há 11
meses instalada em uma das salas
do Terminal Rodoviário de

Jaraguá do Sul, a Ajap
(Associação de Artistas

Plásticos) precisa renovar o

contrato de uso do espaço no

início do próximo mês. Para
continuar a desenvolver suas

atividades, a entidade conta com
promessa da vice, Roserneire
Vase I.

De acordo com a presidente
da Associação, Cristina Pretti,
agora só falta oficializar o pedido,
que libera o local à Ajap pormais
um ano. Ela explica que a

diretoria solicitou a renovação,
na semana passada, durante
audiência com o executivo, Na

oportunidade, as artistas

plásticas também prestaram
contas das ações realízàdas desde
a conquista da sede própria.

Entre aquelas com mais

expressividade, Cristina lembra
dos quatro workshops que'
trouxeram a Jaraguá nomes de

destaque nas artes catarinenses,
Os associados foram capacitados
pela ilustradora e professora
Elani Paludo, pelo curador Elton

., "" " " .. , , .. " , " " " , .. , .. ,." ,." .. , .. , " .. " ,., .. , .. " "" " "

AJAPRA,
.

,

..

':""'lI
�

"(), ,

•

ACABElom o

precenceito racial.
Vita-Iatas também amam!!l!ll

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

Isolete
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CAMPANHA: VANTAGENS, DA NÃO INTERVENÇÃO CIRÚRGICA
,

• BREVES
"

� Quebra de sigilo
o ex-presidente da Caixa
Econômica Federal Jorge,
Mattoso assumiu toda 'a

responsabilidade pela quebra
de sigilo do caseiro ,

Francenildo Costa em I

depoimento à Polícia Federa"
na noite de segunda-feira. Ele
isentou de culpa o ex-

,

ministro da Fazenda Antonio
Palócci e disse que tomou,
por conta própria, a iniciativ�
de pedir a emissão do extrato
do caseiro, A versão, no
entanto, não convenceu a PF.;
Mattoso teria entrado em

,

I
contradição, complicando a '

situação de Palocci e do líder
do PT no Senado, Tião Viana

(AC), que poderá ser

convidado a prestar
esclarecimentos.

.

.

� Varig
o vencedor do leilão de
venda Varig marcado para o

próximo dia 5 terá que efetuar
um pagamento de US$ 75
milhões até três dias úteis
após a compra. O dinheiro
será utilizado para a

capitalização da companhia
durante o período de

transição que pode durar
, inicialmente cerca de um

mês, segundo o edital pe
venda da empresa,

,

, � Julgamento
Duas cartas psicografadas
foram usadas como

argumento de defesa no
,

.

julgamento em que Iara
I

Marques Barcelos, 63, foi
inocentada, por 5 votos, a 2,
da acusação de mandante de
homicídio. Os textos são
atribuídos à vítima do crime,

,

.
,

•

,

' ocorrido em Viamão (região
metropolitana de Porto

Alegre).O advogado Lúcio de
Constantino leu os

documentos no tribunal, na

última sexta, para absolver a
.

cliente da acusação de
ordenar o assassinato do
tabelião Ercy da Silva
Cardoso.Polêmica no meio
jurídico, a carta psicografada
já foi aceita em julgamentos
e ajudaram a absolver réus

•

por homicídio.

� Carta
"O que mais me pesa no

coração é ver a Iara acusada
desse jeito, por mentes
ardilosas como as dos meus

algozes (... ). Um abraço
fraterno do Ercy", leu o

advogado, ouvido atentamente

pelos sete jurados.O tabelião,
71 anos na época, morreu
com dois tiros na cabeça em

casa, em julho de 2003. A

acusação recaiu sobre Iara
Barcelos porque o caseiro do
tabelião, Leandro Rocha
Almeida, 29, disse ter sido I

contratado por ela para dar um
susto no patrão, que, segundo
ele, mantinha um

relacionamento afetivo com a

ré, Em julho, Almeida foi
condenado a 15 anos e seis
meses de reclusão, apesar de

,

ter voltado atrás em relação
ao depoimento e negado a

execução do crime e a
,

encomenda.

•

•

� . •

••

• •

CNR/SILVIA BOMM•

CENTRAL DE NOTICIAS REGIONAIS
ressalta a diretora do Depar
tamento de Ações Programá
ticas e Estratégicas do
Ministério da Saúde, Cristina
Boaretto.

�

��'
� Em se, mais da metade das mulheres

pptararn pela cesária no ano passado
'�

:' i,
FLORIANÓPOLIS (CNRI

,

ADI) - Apesar de toda a defesa

que há anos é feita a favor do

parto normal, dados revelam

que em Santa Catarina no ano

::.passado as cesarianas superaram
"os partos normais: 50,3%
1:;ontra 49,'7%. Para incentivar

" b parto normal, o Ministério da
"

:. Saúde lançou ontem, a

Campanha Nacional de
Incentivo ao Parto Normal e

Redução da Cesárea Desneces
sária. De acordo com os dados
de 2004, do Sistema de Nascidos

, Vivos (Sinasc) do Ministério,
41,8% dos partos realizados em
todo o Brasil foram cirúrgicos.
No Estado, em 2004,48,3% dos

,

"artos foram cirúrgicos,
,

c emonstração de que Santa
,

Catarina ainda tem um grande
índice de cesarianas.

A campanha atingirá todo
o 'país. Cerca de 90 mil cartazes
e de 3 milhões de folderes sobre
os benefícios do parto
humanizado serão distribuídos,
prioritariamente, para mulheres
grávidas e profissionais dos

serviços de saúde públicos e

privados que atendem gestantes
e realizam partos. "O parto
normal pode ser uma expe
riência enriquecedora para a

mulher e sua família, se

atendido de forma humanizada

,

I

DADOS SOBRE OS
•

PARTOS EMSC

(fonte: Sistema de Informações
sobreNascidos Vivos-Sinasc)

,

2005
Cesárias: 42.346
Normal: 41.942

" 2004

�esárias: 41.515
Normal: 44.289

e com fundamentação em

evidências científicas e sem

intervenções desnecessárias. As
cesáreas aumentam riscos de

morte, lesões acidentais,
reações à anestesia, infecções e

hemorragias das usuárias, e de

prematuridade e desconforto

respiratório, de seus bebês",

2003
Cesárias: 38.610
Normal: 44.757

•

Campanha do Ministério da Saúde vai incentivar parto normal em todo país
\

I

Ir
,

"De Olho no Imposto" entrega 1,5 mi de assinaturas Pelo menos 8.11, homossexuais
foram assassin ados em 2005

. ,

\
BRASÍLIA . Lideranças do ,

r' 'movimento '\De Olho no
� , I.

l Imposto", patrocinado por
F . diversas entidades empresariais,

sindicais e de classe, incluindo
Jaraguá do Sul, entregaram hoje,
ao presidente do Congresso,

�\ NacionaI, senador Renan
Calheiros (PMDB-AL), mais de

•

7., ;: 1,5 milhão de assinaturas
.,

colhidas em todo o Brasil desde

janeiro deste ano para chamar a

atenção da população para os

impostos embutidos nos

produtos e serviços que adquire.
. Segundo a Federação das'

Associações Comerciais do
Estado de São Paulo e a Força
Sindical, que estão entra as

patrocinadoras do evento, as

assinaturas serão levadas em

Domingos, pretende que o

projeto seja encampado por
todas as lideranças políticas no

/

Congresso. "E um projeto cívico-
educativo, que garante
transparência na relação de

consumo", afirmaAfif. "Sabendo
quanto paga de impostos em cada

produto que consome, o

brasileiro terá consciência de que,
na realidade, os serviços públicos
não são gratuitos. Assim, poderá
exigir melhorias e cobrar dos

governos a contrapartida dos

impostos."
Um projeto de lei a ser

apresentado regulamentando o

art. 150 da Constituição propõe a

exigência de os estabelecimentos
comerciais informarem, no rodapé
da nota fiscal que emitem, o valor

,aproximado dos tributos
incidentes na compra do produto
ou serviço. Segundo a Federação,

,

os estabelecimentos menores

poderiam afixar listas com os

valores aproximados. Não haveria
a necessidade de ser o valor exato

SALVADOR- Pelo menos 81
homossexuais foram assa

ssinados no Brasil no ano

passado, aponta pesquisa
divulgada ontem, em

Salvador, pelo Grupo Gay da
Bahia. O GGB é a mais antiga
ins-tituição do gênero
considerada de utilidade

pública no País.O número

representa a metade dos
assassinatos de 2004 (158),
mas o antropólogo Luiz Matt,
fundador do GGB, explicou
que esse redução estatística

não significá que os crimes

"hornofóbícos" diminuíram
no Brasil. A pesquisa vem

sendo feita pelo grupo desde
, .,

1980 e até o ano passado
levantou um total de 2.511
homossexuais mortos no

Brasil com características

"homofóbicas". Não há

informação sobre crimes

"homofóbicos" em sete

Estados, o que reforça a tese

de que o número real destes
homicídios deve ser o dobro
do apresentado na pesquisa.

,

do imposto, já que a proposta não
tem relação com a obrigatoriedade
fiscal do documento; mas com o

direito do consumidor de ter

informação sobre o imposto que
paga.

,

,;

.�

'I

I

Atendimentos diários·

t 275-1144
Programa

NOTA DE,
AGRADECIMENTO E
CONViTE PARA MISSA

DE 7º DIA

..

" caixas 'transportadas pOT

�, entregadores que subirão a

� jrampa do Congresso. Um vôo

III fretado com cerca de 200

presidentes de entidades chega
a Brasília às 9h30 para fazer a

entrega das assinaturas ao meio-
, ' dia.

•

TQtllmen'. ,'Ituito
..
e sigiloso.A linha da vida

�". <,

Nos momentos de angústia, tristeza e desespero;
Quando a vida pareee nôo termais sentido.

t.IGUEf' DESABAF41!1
·4<:<1 ,;4,0', .,f'< ..

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

Rua Antonio Cunha, 1130 - Sala 09 (Piso Superior Rodoviária)
Jaraoué do Sul - Santa Catarina

A família enlutada de ANGELINA DERETTI,
ainda profundamente consternados com o seu

falecimento, ocorrido no último dia 24 de maio
de 2006, com idade de 83 anos, Agradece a

todos que enviaram flores e coroas e a
•

acompanharam at� a sua última morada. E
convida a todos para a miss1'de 7º dia que
será cela,qrada hoje quarta-feira, dia 31 de maio,
às 15h ..30\·n'a Igreja Nossa Senhora Rainha da
Paz. .

.

Caiu o movimento do "De
Olho no Imposto", as entidades,
querem lutar pela regulamen-

r

, -tação do parágrafo 5Q do artigo
150 da Constituição, que dispõe:
"A lei determinará medidas para
que os consumidores sejam

l esclarecidos acerca dos impostos
,

que incidam sobre mercadorias
e serviços." Segundo um informe
distribuído ontem pela Fede

ração das Associações Comer
ciais do Estado de São Paulo, o
presidente da Associação

I

;,� Comercial de São Paulo
(ACSP), Guilherme Afif,

•

, "

A família enlutada.
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• BREVES

NO IRAQUE

� Adiado
o julgamento do ex-ditador
Saddam Hussein voltou a ser

adiado ontem pormais 24
horas, após a realização da
30a sessão do processo,
Saddam e sete de seus ex

colaboradores' respondem
pela execução de 148 xiitas
em 1983, depois que o grupo
foi declarado culpado por
uma tentativa de assassinar
Saddam em Dujail.Durante a

audiência de ontem, o juiz
que preside o processo,
Raouf Abdel Rahman, ouviu
novas testemunhas de
defesa.

NOS EUA

� Bilhete
Um soldado americano e sua

namorada acharam um

bilhete de loteria premiado
no chão de uma loja de
conveniência segunda-feira e

o entregaram à polícia, que
poderia localizar o sortudo
com mais facilidade, No
caso, uma sortuda. Mary Ann

Doerrbecker, que ganhou US$
2,5 mil na loteria, não sabia

que o bilhete havia sumido,

Segundo a polícia do

município de Suffolk,
localizado no Estado de Nova,
York, Estados Unidos, o

sargento Edward Boniberger
e sua namorada, Marnie Hall,
acharam o bilhete em uma

pasta de plástico no interior
da loja. Eles até tentaram
encontrar a dona do bilhete,
mas quando viram que seria
difícil, foram até a polícia.

•

NA AUSTRALIA

� Crim'e
Uma menina de 13 meses

que derramou bebida em sua

roupa sofreu graves '

queimaduras e ferimentos
depois que o homem que
tomava conta dela colocou-a
dentro de uma secadora de

roupas, ligando o aparelho,
disse a polfcia australtana
ontem. Uma mulher de Perth'
deixou sua filha aos cuidados
do namorado na última
quinta-feira, enquanto ia para
a academia de ginástica. Ela
voltou e encontrou o bebê

,

com queimaduras. Ao levá-lá
ao hospital, os médicos
notificaram a polícia.

•

NA AUSTRALIA

� Ferimentos
A polícia disse que o bebê
sofreu graves queimaduras
nos dois pés e em sua mão

esquerda, além de
ferimentos na face e nas

costas, A criança está sendo
tratada em um hospital da
cidade de Perth e deve se

recuperar, "Os ferimentos
são terríveis e em 'todos os

meus anos como policial
nunca vi nem ouvi nada como

isso antes", disse a detetive
Deb Newman a jornalistas.
Samuel Marc Barrnes-Siddall,
de 21 anos, apareceu em um

tribunal na terça-feira sob
acusações de provocar
ferimentos corporais. Ele
deve ser liberado sob fiança
de 3.750 dólares. Ele também
não poderá entrar em contato

-

nem com a mae nem com a
•

criança.

O CORREIO DO POVO
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ALARME: QUASE TRES MILHOES MORRERAM EM 2005

•

UE anula
acordo com
os EUA sobre
dados de

•

passageiros

•

AGENCIA ESTADO

� Apesar dos avanços, 38,6 milhões de
pessoas vivem com o vírus HIV

EVA - Após 25 anos e 25 todo o mundo, e há expansão do
milhões de mortes, a luta contra a

'

número dos infectados em regiões
,

Aids dá um bom sinal. De acordo como o Leste Europeu e a Asia
com relatório do Programa das central. "Eu penso que, mais

Nações Unidas sobre HIV/Aids adiante, nós vamos ver a
,

.

(Unaidsj.houve umretardamento. globalização da epidemia, que
da propagação da epidemia em estará espalhada por todas as partes
nível mundial. Atualmente, 38,6 do planeta", disse Peter Piot, chefe
milhões de pessoas vivem com do Unaíds.
HIV/Aids -previsôes do ano BRASIL - Com cerca de 620

passádo, baseadas em 2004, 'mil infectados, o Brasil concentra

previam 40 milhões.O relatório de amaior população de soropositivos,
630 páginas do Unaids contabiliza como diz o relatório, pelo tamanho
aindamais de 4 milhões de essoas da população. Como nos últimos
infectadas e 2,8milhões de artes, anos, a ONU elogia o programa ,

,
'

em 2005. brasileiro de combate à doença.Na

Pela primeira vez, desde sua América Latina, aONU estimaque

criação há dez anos, o Unaids 140 mil pessoas tenham contraído
realizou uma pesquisa sobre a oHN em 2005, elevando para 1,6
epidemia com a participação da milhão o número de infectados.

,

sociedade civil para recolher e Também no ano passado, a região
analisar dados.Os números perdeu 59 mil pessoas para a

apresentados ontem são inferiores doença.
às projeções feitas em 2005, o que o O novo relatório mostra que a

,

Unaids explica por meio da maior II, India tern 5,7 milhões de pessoas

quantidade de dados disponíveis e '9) infectadas, segundo números de
,

à maior população analisada. O � 20Q5, superando a Africa do Sul,
trabalhofoirealizadoem 126países � que possui 5,5 milhões de 'casos.
e abordou todos o adultos maiores 'Levando-se em consideração o

dç 15 anos, e não apenas aqueles percentual da população, chega-se
com idades entre 15 e 49 anos, ao resultado de 18,8% de

,

soropositivos adultos na Africa do
,

faz Sul, contra 0,9% na India.'
OUnaids calcula que entre 270mil

, ,

e 680 mil habitantes da India
morreram de Aids desde que a

como era feito antes.

Mas a ONU também
advertências preocupantes: mostra

"
. s\

que a India se tomou o pais com

maior número de infectados em

VE - O Tribunal de '

Justiça da União Européia
(UE) declarou ontem, ilegal
a transferência de dados de

passageiros de empresas
aéreas autoridades dos
Estados Unidos. Em maio de
2004, um acordo entre EUA
e Bruxelas obrigava as

companhias aéreas euro

péias a facilitar às autori

dades norte-americanas 34
dados de passageiros com

destino aos EUA, entre eles

nome, endereço, forma de

pagamento do bilhete aéreo

e telefone.

Agora, alegando violação
(,dos direitos fundamentais,

o Tribunal Europeu mudou
de idéia e disse ser contra o

acordo. A nova decisão
entra em vigor a partir de 30
de setembro, por razões

jurídicas. í

,

As agências de segurança;
norte-americanas usa�esses �ados para b�'6car
te r ror ist as entro/ os

passageiros. O ai::ordo,I

firmado em maio ce 2004,
/

incluía a obrigação de as

empresas a
é

r era s for rie-
,

/

cerem informações como o

tipo de comida escolhida,
i

indicando at religião ou as
f

condições de saúde dos

•

doença foi detectada, em 1981.
.

A maioria foi infectada após
manter relações heterossexuais
sem, o uso de preservativos. So
mente 7% dos indianos que neces-

,
,

sitam de tratamento antiretro-
viral tiveram acesso a ele durante o
ano passado e apenas 1,60/0 das
mulheres grávidas soropositivas
tomam os medicamentos apro

priados para impedir a transmissâo
do vírus para seus bebês.

,

A agência daONUmanifestou
também preocupação com o caso

do Paquistão, onde havia cerca de
85 mil pessoas portadoras do vírus
no final de 2005, ou seja, 0,1% da

população adulta. Pelo menos

3.000 delas morreram em

relaciona a expansão da Aids no

Paquistão às drogas.
,

AFRICA SUBS A
- Mas a situação mais alarmante

,

'continua a ser a da Africa
Subsaariana [região mais pobre do
globo1, onde a taxa, de

contaminação per capita continua
aumentando -um terço dos adultos
foram infectados com o vírusHN
na Suazilândia em 2005.

Um pouco mais de um décimo
da população mundial vive na
,

Africa Subsaariana, que abriga
quase 64% de todas as pessoas
vivendo com oHN -24,5 milhões,
dois quais 2 milhões são crianças
com até 15 anos.Ainda segundo o
relatório, cerca de 930mil adultos
e crianças morreram por causa da

,

Aids no sul da Africa em 2005 -o

que representa UIU terço de todas
asmortes causadas pela doença no
ano passado.

, ,

decorrência da doença. "E
necessário que este país faça mais

esforços preventivos se quiser
evitar um grave aumento da

situação", diz o informe, que
•

,

NUMEROS NO MUNDO
- Atualmente, 38,6 milhões de pessoas estão vivendo como HIV/Aids.
- Apenas em 2005, mais de 4 milhões de pessoas foram infectadas e

2,8 milhões morreram.
.

•

- A India é o país com o maior número de pessoas vivendo com HIV/
Aids em todo o mundo.
- Mulheres representam cerca da metade das pessoas infectadas
mundialmente. Das 17,3 milhões de mulheres infectadas, 75% vivem

•

na Africa Subsaariana -região que tem o maior número de infectados:
24,5 milhões, em 2005.
- A Ásia é a segundo região com maior número de pessoas vivendo
com HIV/Aids, 8,3 milhões.
- Diariamente, 1.800 crianças em todo o mundo são contaminadas
pelo vírus HIV, a maioria recém-nascidos. •

- Em todo o mundo, apenas uma em cada oito pessoas que desejam
fazer o teste para detectar a presença do vírus estão aptas a fazê-lo.

•

passagelr9's.
Por causa dos atentados,

terroristas de 11 de
Setembro de 2001, os EUA

"

obrigam as companhias
aéreas que operem em rotas

/

com destino ou origem em

seu país, a oferecer às.
autoridades americanas

acesso eletrônico aos dados
de seus sistemas de reserva

e de controle de saídas.
O Parlamento Europeu

pediu ao Tribunal de Justiça
que anulasse as decisões da
Comissão Européia e do
Conselho de Ministros
autorizando a transferência de

informações. <
Segundo a Corte de

,

Luxemburgo, nem a decisão
da Comissão sobre a

adequação da proteção dos
dados pessoais por parte dos
EUA nem a do conselho que

aprova um acordo para a

transferência desses dados
"estão fundadas em uma base

jurídica apropriada".
Em sua sentença de

China perde disputa tecnológica e acusa EUA de conspiração
CHINA - Uma agência de

tecnologia chinesa acusou

engenheiros dos Estados Unidos
de conspirar para que o padrão
chinês de criptografia nas redes
sem fio fosse rejeitado. A

informação foi divulgada pela
agência oficial Xinhua.A acusação

foi uma resposta à decisão da ISO
(sigla em inglês para Organização
Internacional de Padrões),
tomada em março, que rejeitou o
sistema de criptografia local-esta
tecnologia seria usada para

proteger informações daqueles
que utilizam acesso sem fio à

•

Internet.

Em vez da alternativa
chinesa, chamada Wapi, a

. organização com base em

Genebra (Suíça) optou pelo
padrão 802.11i, desenvolvido
pelo .instituto norte-americano

IEEE (Institute ofElectrical and

Electronics Engineers).
Descontente, a agência chi

nesa pediu que o órgão inter

nacional'anulasse sua escolha.
Para isso, alegou que o grupo
norte-americano conspirou
contra a China e insultou o país
oriental, além de fazer ameaças.

1 a CORRIDA RÚSTICA FACULDADE JANGADA
"DESAFIE SEUS LIMITES"

Dia 28 de maio

,- FINALIDADE
Esfa corrida tem como finalidade/ oportunizar as pessoas envolvidas; a

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

! . esportetrazparaasaúde.
•
,

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

h""l '

3- RECURSOS NECESSÁRIOS ,)

Para realização desta Corrida, serão utilizados R$ 2.400,00 para custear a

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

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

categorias/que procedem do 10 a04° lugar.
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\.� O CRONOGRA����s�NTOS DE 2006

A' DA TERRA DA LEITURA ESTÁ PRONTO !H

• • Todo SEGUNDO SÁMDO DO MÊS acontece na
•

TERRA DA LEITURA um evento temático: são brincadeiras, coneação-

de niseórlas. fantoches, ... Tudo para eseirnurar o hábito da leitura.

com o intuito de garantir a qualidade e a melhor programação
educacional para as crianças, o nosso CRONOGRAMA DE EVENTOS

Foi eleborsdo por 'Pedagogas. jodoS os temas dos
eventos Foram baseados nas datas comemorativas do calendário escolar e
as sugeseões de liVros na experiência e conhecimento de profissionais da

.

área da educação.
VENHA 'PARTICIPARE SE DmIIRi!!

INÍCIO ÁS 10h30min
. ,

ontem, os JUIzes europeus
afirmam que a questão
relativa "à adequação" da

proteção dos dados por parte
das autoridades' dos EUA
"não remete ao âmbito da

aplicação da lei". Além disso,
,

segundo a corte, a lei
comunitária não dá à UE a

I
IMÊS/2006

MARÇO
AB"RlL
MAIO
;JUNHO

. JULHO
AGOSTO
SETEMBro
OUTUBro
NOVEMBro
DEZEMBro

TEMAS
Inauguração Terra da Leitura

, .

'Páscoa
Dia das Mães

,

São João I Meio Ambiente
Férias IDia do Amigo
Dia cos 'Pais I FOlClore
Dia do Trânsito
Dia das Crianças I Dia das Bruxas
Dia da Liberdade I
Dia da Família ( Natal I

,

DATA
02/03
08/01f
13/05
10106
08/07
12/08
09/09
07/10 E 11f/10
11/11
9/12 E 23112 " A' " '

c�petenCla para con-

cluir um acordo deste -tipo
CaIU os EUA.

•

Maiores informações pelo fone: 33721567
,

TERRA DA LEITURA· Livraria Infantil e Papelaria ·47 33721567
, -."., ,._ " .. , , ' .. , ,.... .. .. , , , , , , " , , , , , , , , , , , .. , " ' .. , .. , ..
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