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6 I CORUPÁ

Saúde em cores

concorre a

prêmio 'do SUS

6 I NORMAS

Vans são

vistoriadas
,

pela Divisão
de Trânsito

c

...

61 EDUCAÇAO

Primeiros
cursos da

UFSC já em
,

agosto

3B IOLHO NO IMPOSTO

Senado recebe
assinaturas
contra carga
tributária'

•

•

,
.

JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.406. R$ 1 ,O�
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Mais de duas mil pessoas
, "

,.

são esperadas para exposição. ..

•

Jurandyr Bertoldi diz Que
prefeitp impediu conflitos

0'0

I
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4 I SERViÇO PÚBLICO: IMPASSE CONTINUA EM SCHROEDER'
•

• • •

o zagueiro-volante Edmílson foi
cortado da seleção brasileira,
ontem, por causa de uma lesão no

menisco lateral do joelho direito.
Para seu lugar, foi convocado o

volante Mineiro, do São'
Paulo. O jogador chorou \

durante entrevista coletiva
e disse que tem

lanos de
vestir
novamente a

•

camisa verde
e amarela.

, M

5 I DESCASO: LIDERANÇAS COMUNITARIAS RECLAMAM DA ADMINISTRAÇAO
.

.

PIERD RAGAZZI DE FREITAS
•

Os movimentos populares e

sociais apontam falhas no rumo
da atual administraçâo do

município de Jaraguá do Sul.
Descaso e falta de compromisso
fom as promessas de. campanha
são apenas algumas das

reclamações ouvidas. No Bairro

João Pessoa, o abandono é visível,
ruas sem sinalização e

• M ,

pavrmentaçao, ou ate mesmo

esgoto a céu aberto, é a realidade .

Até o que era para ser benefício
,

ô.,

para a comunidade acaba se

transformando em problema e

prejuízo para os cofres públicos. A
Prefeitura paga a Iocação'de um

•
•

imóvel no Bairro Vieiras' cerca de

R$ 1 mil por mês, desde o início

.
do ano, onde deveria funcionar

• •

um posto de saúde, mas o local
continua fechado. Enquanto isso,

. '.

aproximadamente cinco mil

pessoas são obrigadas a se

deslocarem para os postos de
saúde do João Pessoa ou Vila
Lalau atrás de atendimento

•

•

Esgoto a céu aberto ao lado de parada de ônibus no Bairro João Pessoa médico. •

www.studiofm.com.br

•

]

.'.

Você escolhe, nós ·transportamos.

L
LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL

Bernardo Dornbusch. 540 I Sala 01 I
Baependi I Tel.: (47) 3371.0383

,

,

MÁXIMA

Dia nublado com
,

possibilidade de chuva
fraca é ocasional

•

• •

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
, .

Ribeirâo Gr�nde, em apartamento luxo casal, com direito a café da manhã, jantar especial a luz
,

de velas coin cardápio especial do cheff e música romântica ao vivo.
. I .
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Ríbeírão Grande O CORREIO DO POVO
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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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2 I QUINTA-FEIRA, 25 de maio de 2006

• EDITORIAL

Mera coincidência em ano

eleitoral? Pois o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva mandou

publicar no "Diário Oficial" da
.
União a medida provisória 295,
que reestrutura ou concede

gratíficação para seis carreiras do
. frnci-onalismo público federal.
No total, 160 mil servidores
federais serão beneficiados. O

i�upacto da MP é de R$ 1,3
ilhão por ano 110 Orçamento.

,

sta é a primeira de seisMPs que
serão editadas até o final da
semana que vem, numa

,

tentativa clara de estancar

greves que já afetam vários

setdres do governo. Até porque
I
,

•

•

da área de Ciência e Tecnologia.
A MP também estabelece

'gratifícaçôes de desempenho a

técnicos de laboratório do
Ministério da Agricultura e de
auditoria do SUS. Entretanto,
não' contempla todas as

,

reivindicações dessas categorias.
Os funcionários do Banco

Central, que estão em greve há
duas semanas, querem reajuste
salarial de 100/0 e a reestruturação
de carreira e definição de

atribuições do cargo de técnico

do BC. Sindicalistas do banco
afirmam que apenas uma parte
das reivindicações foi atendida

pela. O prazo para conceder

� Esta é a primeira de seis MPs que serão
.

. ,

editadas até o final da semana que vem,
I ,

numa tentativa clara de estancar grevesI /

I

iimitou-se .

o novo salário

mínimo em R$ 350,00 sob

àlegaçâo de que mais que isso

provocaria' um rombo na

previsão orçamentária. Entre os
.

.

servidores contemplados estão
,

técnicos do Banco Central,
I

professores da rede federal,
fiscais agropecuários e carreiras
I

.. FRASES

reajuste salarial ou benefícios por
meio do planos de carreira aos

servidores termina no dia 30 de

junho por conta da legislação
eleitoral. Este é o prazo que o

governo pediu para alguns
setores, como o INSS, para

apresentação de uma proposta.
A operação tapa-buracos

,

I
I
I
I

Jaraçuà do sul como

exemplo para o, brasil
I

: Nesta semana, caro leitor, temos
I .

:a grata satisfação de compartilhar da
�satisfação de ter recebido do

. .Deputado Federal Paulo Bauer o
I

[registro, na íntegra, de seu

!pronunciamento feito no dia 18 de
I maio passado, noplenário daCâmara
,dos Deputados, através do qual
: enalteceu o Programa deVacinaçãoI
. Infantil desenvolvido por nossa
,

I administração:
, "Sr. Presidente, nobres colegas
: parlamentares, na data de hoje, desejo
I

me pronunciar fazendo esta Casa
: ciente de umPrograma que se realiza
,

i emummunicípio deSantaCatarina,
i um dos mais importantes que r

: representonestaCasa, JaraguádoSuI.
: Município com aproximadamenteI

: 120 mil habitantes, está situado no
,

: nordeste de SantaCatarina, entre as
,

: conhecidas cidades de Joinville e
,

.

i Blumenau e é uma cidade com

. grande expressão industrial,
Em Jaraguá do Sul é feito um

balhornuí 'di;, tra omurro tmportante na area a

! Saúde, graças à participação da
, comunidade tanto nas obras quanto
na manutenção e no constante

reaparelhamento de dois hospitais:
Hospital eMaternidade de [araguá e
o Hospital São José. Todos dois são
hospitais beneficentes e funcionam
muito bem no atendimento à

comunídade.
A Prefeituradaquelemunicípio,

I

,

••

• CORREIO DO LEITOR

O CORREIO DO POVf

•

desencadeada há cerca de dois
meses pelo governo federal
também seria também umamera

coincidência em ano de eleições
com o PT vivendo a necessidade
de se auto-afirmar como partido
no plano nacional, 'depois de
tantos escândalos envol-vendo

parlamentares da sigla e aliados?
A injeção de quase R$ 1 bilhão
em remendos da pista asfáltica
de rodovias federais acabou

suspensa pelo Tribunal de
Contas da União porque, em

muitos casos, estavam sendo
feitos pela metade ou

superfaturados. A pressão dos
setores produtivos provocou a

antecipação do que se pretendia
faturar nas urnas. Nem a

operação remendo e muito

menos os aumentos de salários'
ofertados são meras coin

cidências. São ações propositais
com um único e inquestionável
objetivo: vencer a eleição
majoritária no plano federal e nos
estados. O poder pelo poder

, .

tornou-se a caractenstica

principal do governo, imitando
antecessores tantas vezes

execrados pelos mesmos que hoje
comandam os destinos do país.

' .

,

,

sob o comando do prefeito Moacir
Bertoldi, tem realizado um trabalho

•

muito importante na área da Saúde.
Meu partido, o PSDB, não empresta
apoio político à administração de
Moacir Bertoldi, mas é preciso
reconhecer quando uma

administração, no caso comandada
pelo PL, faz um trabalho que atende
aos anseios da comunidade. O

prefeito, inclusive por ser pediatra,
instituiu Programa, no ano passado,
que .se constituiu na vacinação de
toda apopulação infantildomunícípio
contra o vírus influenza, dagripe.Ano
passado iniciou o programa como uso

de 6000 doses e gastou R$120.OOO,OO.
Este ano foram 8000 doses, com
investimentos deR$ 169.000,00,

Crianças que tomam a vacina

pela-primeira vez precisam repeti-Ia
dentro do mesmo ano; quem já
passou por essa fase basta receberuma
vacina por ano para estar imunizado
e protegido contra a gripe que, no sul
do país, como todos sabem, se

manifestá de formamais intensa em

função das condições climáticas.
São feitas campanhas por meio

de folderes, outdoores, rádio eTv.Em
.
todas as creches do município são

ministradas as vacinas, como também
nos postos de saúde. Diga-se de

passagem, nas creches públicas e nas
privadas. Toda a população é

atendida.

\
(

Quem tem melhores condições
financeiras sabe que essavacina existe

. em clínicas infantis. Podemos levar
uma criança à clínica, pagar pela
vacina e ministrá-la à criança. Em
Jaragua do Sul isso não é necessário,
porque o Poder Público o faz, emuito
bem. Comprou no ano passado, por
licitação, e neste ano novamente,

importadas de países produtores,
portanto do estrangeiro, as doses

, .

necessárias. E preciso citar, Sr.
.

Presidente, é o único município do
Brasilque temUlUprograma desse tipo
e envergadura.Portanto, estamos nos
manífestando para cumprimentar a
.administração municipal e a

população jaraguaense pela realização
desse Programa, Afinal de contas, o
gasto de R$ 25 ,00 por criança
certamente será compensado pela
economia que se faránaRede pública,
possibilitando às mães trabalharem
normalmente, sem faltar ao serviço e

na condição de os hospitais terem sua

equipe médica e de enfermagem
ocupada com outras prioridades.
Quiçá tenhamosno Brasil, embreve,
Sr. Presidente, um programa igual a
este para todas as crianças brasileiras.

. Portanto, fica aqui o registro de um

exemplo e o aplauso desteDeputado
à comunidade de Jaraguá do Sul, mas
também a sugestão para que o

Governo analise a possibilidade de
fazer algo semelhante em todo o país."

•

Democracia sob suspeita ...
Para diferenciar um hospital de uma

colônia de férias, não basta o rótulo. Se fosse
. colocada uma placa dessas num campo de

concentração, imediatamente uma pessoa,
medianamente inteligente, saberia tratar

se de um engodo ou piada. Assim acontece

com o termo "estado democrático de

direito", onde não basta a constituição ou

as leis de um povo fazerem mera menção.
São os costumes e o respeito da sociedade,
principalemente dos detentores do poder,
em cumprir ou não as suas leis, é que traduzirá
tratar-se ou não de uma democracia.

No. Brasil, a constituição assegura

igualdade perante a lei, inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à segurança e à

propriedade, no artigo 5°. Nos incisos do
mesmo artigo, reforça o princípio da

legalidade (leis feitas por representantes
eleitos pelo povo), liberdade de

I

manifestação do pensamento, de crença com
livre exercício dos cultos religiosos, de expre
ssão da atividade intelectual, artística,
científica, liberdade de reunião e

manifestações públicas, revisão judicial
plena de quaisquer atos, devido processo

legal, contraditório e amplitude de defesa,
inadmissão de provas obtidas por meios

ilícitos, da presunção de inocência, direito a

habeas corpus, mandado de segurança, entre
mais conquistas obtidas sem derramamento
de sangue ...

Enquanto outros povos valorizam
mil im e tr icamente suas evoluções
legislativas havidas, no mais das vezes, aos

clarões dos incêndios, troar de canhões entre

incontáveis cadáveres de mártires, estamos

menosprezando o que há de mais belo e_
importante numa civilização, qual seja: seu

direito posto. Tudo está sendo levianamente

questionado e publicamente negado.·..
,

Está se incutindo no povo uma

"suspeição" com relação ao Legislativo,
Executivo e Judiciário, sistema eleitoral, de

segurança pública e prisional, partidos
.

políticos, imprensa, organizações religiosasj
ensino, entre mais, e a so ma disso tudo somos;
nós, nosso -povo, terra, cultura, tradiçõesS
hino e bandeira ... Só está indo "de vento em

popa" o sistema financeiro que coloca preço
em tudo, até nas coisas que deveriam estar

fora do comércio.-
Com os recentes e lamentáveis episódios I

de São Paulo, onde bandos armados
�

promoveram uma matança articulada de,
policiais entre inocentes outros, ninguém
parou para pensar que quem mata empreende
fuga. Assim, na operação policial que se seguiu,
sabia-se previamente que os matadores nãq.
seriam capturados de pronto ... Que dependeria,
de investigações para responsabilizações
criminais ... Ambos os lados vitimaram

inocentes e o que separa um grupo do outro é

exatamente a prudência e o cumprimento de

algumas regras que denominamos leis ... Fruto
de um macabro improviso transforrna-se em

crime hediondo a conduta de ir ao ponto de
,

ônibus esperar o desembarque da noiva. Pena:

mor,te!

Elias Mattar Assad, Presidente da Associação
Brasileira de Advogados Criminalistas

Direitos Humanos de Quem?
Vivemos realmente em um país

estranho ... não bastasse a roubalheira que
assistimos no Governos Federal e na

Câmara dos Deputados, agora também
estamos assistindo aos bandidos
encurralando cidadãos e massacrando

policiai-s como se estivéssemos ern uma

guerra civil. Os números de ônibus

queimados, policiais mortos, agências
bancárias destruídas, escolas incendiadas
e outras atrocidades covardes dessas nos

igualam aos piores dos mundos.
. E a justiça? De forma surpreendente.

vejo a justiça, junto CaIU ONGs de direitos

humanos, encurralando as polícias militar
e civil de São Paulo por causa do número

de mortes durante os dias de caos que o

estado viveu. E me surpreende também
como a justiça foi rápida e eficiente para

exigir da polícia a identificaçâo de todos
os mortos daqueles momentos de guerra.
Infelizmente não foram tão eficientes para
a tender a transferência dos lideres do
PCC quando tentavam evitar esse ataque.
à sociedade e ao estado.

Também não lembro de ter visto essa
/

me sm.a "justiça" e essas ONG�,. tão
preocupadas com os direitos humanos, nos
enterros dos policiais, dos bombeiros, dos
agentes presidiários e dos civis. Mas vejo

esses "combatentes" muito preocupados
com os direitos dos bandidos, pena que não

empenham essa mesma energia para
defender-es direitos das vítimas e dos

policiais.
.

Também não vejo essa eficiência da

justiça quando tem que' condenar os

envolvidos dessa roubalheira generalizada
que assola o país. Pelo contrário, vejo todos
soltos, freqüentando .,restaurantes e

bebendo vinhos de mil reais a garrafa.
Também vejo assassinos confessos
condenados e juízes condenados por desvio

, .

do dinheiro público saindo pela porta da
frente e cumprindo suas penas em "casa".

No meio de tanta injustiça, de tanta'

inversão de valores, só me resta dizer aos

policiais de São Paulo que eles não estão'

sozinhos nessa insana busca pela "justiça
social" promovida por quem devia defendere
os direitos de quem paga contas e mantém

o estado, ou seja, a sociedade, a mesma que
foi encurralada e que vive atrás das grades.
Digo isso porque também somos reféns

. dessa justiça lenta e inócua e dessa minoria

que vê nas penas brandas, nos privilégios
para quem destrói a sociedade o seu

conceito de justiça.

Prof. Dr. Malcon A. Tafner

. .

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

redação@jornalcorreiodopovo,com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 20(
Caixa Postal tü. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
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•

"Lula é um mutante, um "retrovírus" com um ciclo vital que só esgotará
daqui há quatro anos e meio. E quando acabar, acaba oPT" .

,
.

•Do colunista Arnaldo Jabor sobre a reeleição, para ele, inevitável do presidente e o fim do Partido dos
Trabalhadores.

. O prefeito
Moacir Bertoldi

escreve às quintas
nesta coluna

•
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DAÇÃO: PROCURADOR EXPLICA us PARALELAS
,-

,

•

•

CELSO MACHADO

�. Emenda de dois
,

vereadores não
,

revoqou artigos
da legislação

J

(}ARAGUÁ DO SUL - "A

grosso.modo, o prefeito (Moacir
Bertoldi) vetou a própria lei
encaminhada por ele ao

Legislativo, mas isso ocorreu

para evitar conflitos entre duas
leis iguais" disse ontem o

procurador geral do município,
J urandyr Bertoldi, sobre

reportagem publicada na edição
de terça-feira do O Correio do
Povo. Bertoldi, em lei

complementar de número 003/
,

06, de 22 de fevereiro deste allO,

propôs â Câmara de Vereadores
al teração na lei ,de dação
aprovada pelo Legislativo em

dezembro de 2005, que havia
modificado dispositivos de lei
ordinária que vigiu a partir de
13 de julho do mesmo, ano. A
lei de dação autoriza o

Executivo a receber em

pagamento de dívidas de
tributos municipais bens
móveis e imóveis, desde que seja

, ,

de interesse do município.
Segundo o procurador, a

mudança proposta previa que
ao invés de avaliação através da
Comissão Permanente de

Licitações, cada procedimento
de dação para quitação de
tributos seria feito por comissão

específica. Acrescentou que em
emendas apresentadas pelos
vereadores Dieter Janssen (PP)
e Eugênio Moretti Garcia

(PSDB) o processo de avaliação
vol taria a ser de

responsabilidade da CPL,
incluindo os procedimentos
com bens móveis, com

consentimento da Câmara.
"Isso obrigou o prefeito a vetar

integralmente o conteúdo da lei

aprovada pelo Legislativo,
totalmente modificada já que a

mudança ocorreria em apenas
um dos artigos, quando, na

verdade, o que se pretendia era

apenas clarear os processos de

avaliação", disse Jurandyr
Bertoldi, acrescentando que as

emendas propos tas não

revogavam dispositivos da lei
anterior. Assim, segundo ele,
não havia outra alternativa

porque passariam a, vigir duas
leis conflitantes. O
recebimento de bens imóveis

em pagamento de tributos,
,

lembrou o procurador geral do
município, exige a aprovação da
Câmara de Vereadores, ao

,

contrário de bens móveis; "E o

que o Código Tributário
Nacional estabelece, como lei

maior, que não pode ser

modificada pelo Legislativo

,

PT assume erros na prestação
de contas do candidato Fritsch

•

}ARAGUÁ DO SUL -

Candidato mais votado em

Jaraguá do Sul e região na

eleição de 2002 para gover
nador, o ex-ministro da Pesca,
José Fritsch (PT), que vai,

disputar o mesmo cargo em

outubro, já recorreu de decisão
do TRE' (Tribunal Regional
Eleitoral), que rejeitou a

prestação de contas da sua

campanha naquele ano. Dos

,pouco mais de R$ 400 mil
declarados por Fritsch ao TRE,

.

pelo menos R$132 mil não
foram comprovados ,com notas

fiscais. O diretório estadual do
PT alegou "erro de digitação"
para justificar o dinheiro não

contabilizado. A executiva, em
,

nota oficial, reafirmou que
todos os débitos pendentes
'foram assumidos pelo diretório,
mesma atitude que já havia sido
tomada pelos diretórios

,

r nacionais do PSDB e do PMDB
,

: em relação às contas das eleições
anteriores quanto as contas do

.
candidato à Presidência, José

,

� Serra, do ex-presidente Fernan-
do Henrique Cardoso e do

governador do Estado, Luis
Henrique, medidas plena-

(J

-

mente acatadas por TRE e TSE.
Na nota, O PT reconhece

que há erros formais nas contas
da campanha de 2002, mas

reitera que conforme a Lei nO.

9.504/97 (que trata da arreca

dação, aplicação, prestação e

julgamento de contas, art. 30),
a reprovação das contas pela
Justiça Eleitoral implica sanção
ao partido político e não aos

candidatos. O PT, através do
•

diretório estadual, entende que
este episódio, que evidenciou
erros formais nas contas da

campanha de 2002, não pode e

não deve macular a imagem, o
nome e o prestígio .de José
Fritsch, seja como cidadão, seja
corno agente político e pré
candidato a governador. "A
vida pública de José Fritsch

sempre foi' pautada pela
seriedade, honestidade e

coerência, o-que se evidencia e

se comprova em toda a

plenitude em sua atividade

pública, como presidente
.

estadual do PT, deputado
•

federal, prefeito reeleito de
, Chapecó e ministro do gover
no do presidente Lula"'i,,,.di.z a

'.

" ,

nota.
•

• •

CESAR JUNKES

"A grosso modo, o prefeito (Moacir Berta/di) vetou a própria lei"

municipal". Informou, ainda,
que se a Câmara derrubar o veto
do prefeito e promulgar a lei na
forma como foi aprovada, caberá

ao poder Executivo entrar como
uma Adin (Ação Direta de
Inconstitucionalidade) junto ao

poder Judiciário.

Em quatro meses, Prefeitura
arrecada mais de R 67 mi '

}ARAGUÁ DO SUL - Nos

primeiros quatro meses do
ano, a Prefeitura teve receita

superior a R$ 67 milhões mas,

no mesmo período, a dívida

pública bateu nos R$ 40
milhões. Mesmo assim, a

performance foi considerada

positiva, com R$ 2 milhões a

menos (dívida pública) em

relação aos últimos quatro
meses de 2005. A audiência

pública sobre as contas do

município relativas ao

primeiro quadrimestre do ano

foi realizada na tarde de terça
feira em cumprimento ao

artigo 9° da LRF (Lei de

Responsabilidade Fiscal),
-

reunindo secretários e alguns
.vereadores na Câmara. A
•

represen tado pela servidora
Claudia Meurer, que

apresentou balanço das
contas da Prefeitura entre os

,

meses de janeiro e abril de 2006.
Entre as principais receitas do

município, segundo relato feito
pela servidora, 18,4% são

tribu tárias, totalizando no

período cerca de R$ 12,5
milhões. Com mais 6,80/0 sobre
serviços, somando R$
4,6 milhões, principalmente
de atividades do Samae. Entre

janeiro e abril foram arreca

dados R$ 67,9 milhões, o que

representa 32,90/0 da receita

estimada para 2006. Deste
montante foram investidos
45,40/0 em programas de
atendimento aos munícipes,
360/0 com pessoal (R$ 21,2
milhões), 12,8% em

investimentos, principal
mente na construção da arena

multiuso, e 4,7% na amor-
•

tização da dívida interna. A
dívida pública fechou o

quadr irn e st r e em R$ 40
milhões, contabilizando R$
2 milhões a menos em

relação ao final do ano

passado.

audiência- despertou pouco
interesse entre outros

segmentos da sociedade

organizada, deixando o

plenário do Legislativo
praticamente vazio. Os
trabalhos foram conduzidos

•

pelo presídente da Comissão de
Finanças e Orçamento da

Câmara, vereador Pedro
Garcia (PMDB) . O prefeito

,

Moacir Bertoldi (PL) foi

II MOSAICO, .pol itica@jornalcorreiodopovo.com,br

,

Asfalto mais barato
Deputado federal catarinense Leodegar Tiscoski (PP) tem

projeto para o uso de pneus na produção de asfalto.A proposta
obriga a utilização de borracha reciclada de pneus inservívels,'
que não podem ser usados em veículos ou na recapagem, na

produção de misturas e concretos asfálticos para a pavimentação.
Pelo projeto, seriam usados 0,7% de borracha na mistura da

matéria-prima, ou entre 12% e 150/0 de borracha reciclada. Diz
que, além de ser um destino ecologicamente correto, o produto
final apresenta maior resistência e durabilidade, barateando
obras. •

,

•

Nepotismo 1
Projeto deputado
Afrãnio Boppré (PSOL),
que veda a prática do

nepotismo em órgãos
públicos tramita na

Assembléia

Legislativa. O
deputado Onofre
Agostini (PFL)
apresentou duas
emendas definindo a

validade da lei a partir
de janeiro de 2007 e a

abrangência da
decisão apenas no

âmbito do Poder

Legislativo e do
Tribunal de Contas do
Estado.

'Incentivo'
Por incrível que pareça, o

deputado federal Paulo' ,

Afonso Vieira (PMDB) torce
para que Raimundo Colombo
(PFL) seja mesmo candieato
a governador. Isso porque
Vieira tem pretensões de se

lançar ao Senado. Como
neste ano Santa Catarina só

,

tem uma vaga (a de Jorge
Bornhausen, que não vai à

reeleição) quanto menos

concorrentes, melhor.

•

Comida
Senador Leónel Pavan

(PSDB) cobra do presidente
Lula da Silva a promessa de

que todos os brasileiros,
fariam, no mínimo, três
refeições diárias, feita
durante a campanha
eleitoral de 2002. Segundo
perfil sobre segurança
alimentar divulgado há

poucos dias pelo IBGE, 13,9
milhões de pessoas vivem
em situação de fome e

miséria.

Nepotismo 2
o Judiciário já tem

normas que
regulamentam a

questão, alegou o

parlamentar. Em

relação ao Executivo,
com quem o pefelista
mantém ótimas

relações a exemplo de
toda a bancada do

partido na AL, Onofre
argumentou que o

obstáculo é a

interferência na

autonomia dos

poderes.

Saúde
Prefeitura de Rio do Sul
encurta a fila de espera por
cirurgias eletivas como

érnia, ginecológica, varizes,
entre outras. Algo em torno
de 430 só neste ano. Até

agosto, serão mais 100
atendimentos envolvendo'
cirurgia geral em ortopedia,
ginecologia e proctologia. '

Em 2005 foram 414

procedimentos. Em Jaraguá
do Sul, a fila cresce e pouca
coisa acontece.

•

Pensão
Deputado Paulo Eccel

(PT) quer pressa para
o projeto de emenda
constitucional que
acaba com a pensão
mensal vitalícia dos
ex-governadores. A

proposta da bancada
petista revoga o artigo
195 da Constituição
Estadual, que
estabelece o

pagamento de salário
mensal de R$ 22 mil a

..

)

•

quem assumiu

definitivamente o

posto de governador.
Luiz Henrique
esbravejou.

Vai não vai?
Site do PDT exibe entrevista
com Manoel Dias. Provável,
diz o texto, candidato a

governador em outubro. Na
entrevista, Dias diz, com

todas as letras: "Vamos
concorrer de chapa pura na

majoritária. E na
.

proporcional, se não tiver

ninguém para se aliar,
faremos isso
também. "Afinal, é ou não é
candidato? •

•

•

,

Luto
Morreu em Porto

Alegre, vítima de um

câncer de medula, o

jornalista Daniel Hertz,
professor e primeiro
diretor do

Departamento de
Jornalismo do Curso de

, Comunicação da
Universidade Federal de
Santa Catarina. Autor do
livro "A História Secreta
da Rede Globo",
dedicou grande parte de
sua vida .à luta pela

•

democratização da
. -

comumcaçao.

Corrigindo
•

Presidente do diretório
municipal do PL de Jaraguá
do Sul, Leônidas Nora,
recebeu ontem telefonemas
de membros da executiva e

correllqlonãrios sobre
reunião que teria acontecido

para avaliação das
candidaturas de Ronaldo
Raulino a deputado estadual
e �osemeire Vasel à
Câmara dos Deputados. Não
foi ontem, disse, será na

• •

proxima semana.
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• POUCAS & BOAS
,

,

: Apelo
: "Por favor, não vamos desperdiçar votos. Deixamos de ganhar R$
: 3,5 milhões por ano porque vem um cara 'boa pinta' e faz a cabeça
i para votar em um candidato de fora. Da mesma forma para deputado
: estadual. Vamos nos conscientizar politicamente para que região
: não sofra mais uma vez". Palavras. do pré-candidato a deputado
, .

: estadual, vereador Evaldo João Junckes (PT), reclamando dos votos
, .

: concedidos a candldatos que só aparecem na região em ano eleitoral,
.! e depois de eleitos, no caso dos deputados federais, não injetam
! aqui um real de sua cota de emendas individuais, quase sempre
: repassadas aos municípios que constituem a base política do
! parlamentar.I
I

s

,

,

O CORREIO DO POVO
-,

•

IMPASSE: PREFEITO TEM PRESSA EM DEFINIR OU NÃO PELA RENOVAÇÃO COM A CASAN

I
I

I Fichas à mesa Prioridades
i Tem eleitores e gente do meio

.

No ofício da associação
i político, uns gabaritados, endereçado aos vereadores
: outros nem tanto, reclamando cobram ainda a mudança de local
: não só da quantidade da escola devido ao barulho e o
I

(excesso), mas em termos pó provocado pela Pedreira Rio
,

: qualitativos de alguns dos pré- Branco. Também na lista,
I

.

! candidatos a deputado estadual abertura e colocação de tubos

i e federal anunciados pelos para evitar os alagamentos,
: partidos lia microrregião. Pelos constantes quando da ocorrência
i bastidores, há quem diga que de enxurradas, extensão da rede
I

certos nomes não conseguem de telefonia, iluminação pública, /

se eleger nem síndico de saneamento básico, mais horário
condomínio residencial. de ônibus, ampliação da coleta de
Outubro está aí. lixo, colocação de mais tubos e

.
.

, macadame nas ruas, construção
,

Cobrança 1
r

I de um posto de saúde e de uma
I
I creche. Básico!I O deputado Dionei Walter daI

I
I Silva (PT) se reúne hoje, às 10

.

Burocraciahoras, com o diretor geral da
Secretaria de Estado de Infra- Em audiência recente no

, estrutura, Vanderlei Rosso. Ministério da Agricultura,I
I
I Está em pauta a busca de Pecuária e Abastecimento,I
I

soluções para melhorias de deputado Paulo Bauer (PSDB)
segurança na rodovia SC-413, solicitou mudanças no decreto
na passagem pela Vila que regulamenta a identificação
Brümiller, em Guaramirim. A de produtos alcoólicos que são
comunidade sollcita a revendidos no comércio nacional.

•

, construção de uma rotatória ou E que nos Estados Unidos,
I

trevo de acesso, para aumentar consumidor em potencial, é.

I
I ,

a segurança na travessia da facultativa a citação da graduação
, pista. Como relator do alcoólica no rótulo das cervejas,
!

Orçamento do Estado para ao contrário daqui. As empresasI
I
I

2006, Dloneí sabe "que existem produtoras de Santa CatarinaI
I
I verbas não carimbadas que conseguem vender, mas barramI
I

podem ser utilizadas em
•

nos portos exportadores, por,

,

,

melhorias de infra-estrutura,' i conta do decreto vigente. A,

,

desde que haja vontade política estimativa é que em 60 dias os

para atender a região .. exportadores possam reiniciar o .

embarque do produto, informou o
I

Cobrança 2 deputado.I
I
I
I Dionei também vai cobrar,
I -. Inscriçõesagilidade por parte do governo

do Estado quanto ao Estão abertas até às 18 horas de
• I asfaltamento da ligação entre amanhã as inscrições paraI

,

, Jaraguá do Sul e Guaramirim, chapas que quiserem concorrer à,

I

pelas ruas Carlos Oeschler e presidência da Associação deI
I

Anélio Nicocelli, na localidade
•

Moradores do Bairro Agua Verde,
de Figueirinhà. A rua liga o em Jaraguá do Sul. Para
Bairro Ilha da Figueira, em concorrer, o morador deve ter 18

I Jaraguá do Sul, à SC-413, em anos e morar há mais de dois
Guararnirim. Por se tratar de

•

meses no bairro. Já para votar, o
uma ligação intermunicipal, a eleitor precisa ter mais de 16

'

via pode receber recursos anos e morar há pelo menos dois
estaduais.Moradores e

•

meses no Agua Verde, A eleição
lideranças das duas • será realizada no dia 11 de junho,
comunidades acompanham o das 8h30 às 11 h30, na Recreativa
deputado na reunião, da Menegotti. O contato para as

inscrições é Agostinho, no
. Bem isso telefone 3370-2338, ou com

A pavimentação da Rua Anélio Justina, no 9155-4934.

Nicocelli foi uma das
. Apoiocobranças feitas pela

presidente da Associação de Presidente do PT de Schroeder,
Moradores do Bairro José da Cruz, o Zeca da Laje, que
Figueirinha, Maria Isidoro, na tinha colocado o nome à

.

tribuna da Câmara de disposição para uma possível
Vereadores de Guaramirim, na , candidatura a deputado federal,

,

, terça-feira, Dezenas de confirmou que o diretório local
moradores participaram da apoiará o pré-candidato Sebastião

I
sessão, como forma de cobrar Camargo, presidente do PT de

, dos vereadores pressão Jaraguá do Sul. "Tinha colocado
I consistente junto ao Executivo meu nome para fortalecer o

na execução das obras que, partido na região, mas vamos

ressaltaram, foram promessas apoiar Sebastião, um nome

de campanha da administração daqui", resumiu Zeca da Laje, que
municipal. De ambos os lados, também confirmou apoio ao

situação e oposição, discursos deputado estadual Dionei da Silva,
inflamados que surtem pouco que vai tentar a reeleição,

CAROLINA TOMASELLI

� Assessor da Casan
tenta vender idéia da

gestão compartilhada,
sem apresentar novidade

SCHROEDER - "Esperava algo
mais detalhado, uma discussão

, / '

mais tecruca, e o que aconteceu

foi uma apresentação polítíca.A
avaliação é do prefeito de
Schroeder, FelipeVoigt (PP) , sobre
audiência realizada na terça-feira
à noite, quando técnicos da Casan

/

(Companhia de Aguas e

Saneamento) estiveram no

município, a pedido do Executivo,
para apresentar a proposta de

gestão compartilha para

administração dos serviços de água .

e esgoto.
E111' termos de público, o

prefeito disse que a audiência foi

satisfatória, já que contou com a

participação de vereadores,
presidentes de partidos, secretários
municipais e lideranças
comunitárias. O problema,
segundo ele, foi com relação à

apresentação da proposta,
limitada nos detalhamentos das
obras a serem executadas, bem
como dos valores a serem

investidos em cada etapa.
"Também não conseguiram

nos responder se os recursos virão

até o final de junho. Não ficou

claro", comentou Voigt, em

r' referência ao projeto para
investimentos em saneamento

básico nomunicípio, já aprovado,
e que prevê investimentos da

-

• •

ordem de R$ 1,3 milhão pelo
governo federal a fundo perdido,
mas que necessita de

contrapartida da Casan de R$ 700
mil. Mesmo que o contrato com a

companhia encerre somente em

setembro, a renovação deverá
acontecer até 30 de junho para que
os recursos possam ser liberados

pelo governo federal, Ror conta da
lei eleitoral.

O prefeito voltou a ressaltar

que outras duas opções estão sendo
analisadas pela administração:

/

aderir ao Consórcio das Aguas ou
até municipalizar o serviço. Nos
próximos dias, Voigt informou
que deve acontecer uma reunião

com vereadores e outras

lideranças domunicípio para fazer
uma avaliação do que foi

apresentado pela Casan e dar
encaminhamento ao processo.

.

'!
'

.. .•...••.••••. o*,.

,

,

#.
,

Prefeito (em pé) e lideranças: descontentamento com os serviçosprestados
,

,

•

30% do lucro iria para investimentos
o assessor de Planejamento da Casan, Grover Alvarado, explicou que a diferença da gestão compartilhada
com o atual modelo, que considera obsoleto, se dá na descentralização dos lucros obtidos no gerenciamento

•

do sistema, que passa a ser controlado diretamente pelo município, Segunda ele, haverá garantia de que
parte dos lucros, em torno de 30%, serão revertidos em investimentos, "A-Casan depositará o dinheiro no

fundo municipal de água e esgoto, que é gerenciado por um conselho, formado pelas forças vivas da cidade,
sindicatos, ongs, clubes, rotary, lions, que decidem qual destino será dado aos recursos", explicou. Pela
proposta, cerca de 30% do arrecadado fica comprometido com despesas de pessoal, e os outros 40% com

despesas operacionais (energia elétrica, compra de motores, tubulação, sulfato de alumínio, etc).
Alvarado também informou que seis municípios de médio porte -Imbituba, Canoinhas, Caçador, Indaial,
Braço do Norte e Piçarras - e outras cidades menores renovaram os contratos e aderiram a gestão
compartilhada, A maioria dos contratos, firmados há 30 anos com os municípios, encerrou ou estão

chegando ao fim este ano, Em Guaramirim, onde o prazo para gerenciamento do sistema terminou em junho
do ano passado, lembra que a proposta também foi apresentada, porém sem resposta da administração
municipal até o momento. "Basicamente p município retoma para si o sistema, e a Casan se coloca a

serviço para fazer a parte operacional, e as licitações para realização de obras no setor ficarão a cargo do

município; ou seja, as decisões passam a ser locais", salientou o assessor
O presidente da companhia, Walmor de Luca, que havia confirmado presença, não participou da audiência

por problemas de saúde.

J
,
•

•
•

•

Confirmada audiência da Aciam
com Brasil Telecom em Brasília

Assembléia para escolha da
diretoria da Avevi será dia 29

MASSARANDUBA - Em
missão empresarial desde a

terça-feira em Brasília,
representantes da Aciam

(Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de

Massaranduba) confirmaram

para esta manhã, às 9h30,
audiência com o vice

presidenre de . relações
exteriores da Brasil Telecom. A
comitiva vai cobrar a instalação
de linhas telefônicas nos bairros
Massarandubinha, Linha

Telegráfica, Ribeirão da Lagoa e

Guarani-açú. ,

Segundo o presidente da

associação, Mauro Bramorski,
em resposta a ofício endereçado
a Brasil Telecomr recentemente,
a Aciam foi informada de que
os bairros citados não são

considerados pertencentes a

Massaranduba, por estarem

distantes de 9 a 18 quilômetros
,

do centro da cidade. Somados,
os bairros têm população
estimada em três mil
hab itan tes, enquanto. a

exigência legal exige população
superior a 300 pessoas para

instalação das linhas. "O

problema é que não se considera
área rural como aglomerado.
Então vamos pedir que revejam
esta situação", disse .

Na avaliação de Bramorski,
é fundamental a instalação das
linhas naqueles bairros, situados
às margens da SC-474, recém
inaugurada, e que liga
Massaranduba e São João do

Itaperiú à BR-280. "A rodovia
criou um canal de escoamento

da produção e, principalmente,
viabilizoua mudança da área

geográfica, transformando
numa estrutura para novas

empresas e a geração de

empregos", salientou.
A delegação também teve

audiências COIU depu tados
federais e COIU o presidente da
Casa Brasil-Alemanha,

.

Godhard Bodems, na tentativa
de viabilizar recursos para,

equipar o hospital municipal de
Massaranduba. •

GUARAMIRIM - A outras questões de ordem

jurídica. Segundo Mannes, que
hoje responde como

, presidente interino da Avevi,
fico u definido que cada

Legislativo destinará 1 % db

orçarne n to anual para 'a

associação, que terá uma sede:
alugada, em Guaramirim.

O presidente disse ainda
�';' ,,'

que ate a proxrma semana sera

formada a chapa para

.forrnação da diretoria, com

mandate de um ano. Também
destaca, entre os objetivos da

assembléia para escolha da
diretoria da Avevi

(Associação dos Vereadores
do Vale do Itapocu) será

realizada no dia 29 de junho,
com início às 19 horas, na
Câmara de Vereadores de
Guarami r im, onde a

associação foi fundada em

1984, mas acabou sendo
desativada por falta -de
participação. Desde março
do ano passado, o presidente
do Legislativo,

.

Marcos
Mannes (PSDB), vem

promovendo encontros com

os vereadores da região da
Amvali (Associação de

Municípios do Vale do

Itapocu), na tentativa de
reativar a Avevi.

Ontem, representantes
das Câmaras dos sete

. - /

assocraçao, que atuara em

parceria com a Amvali e que
deve ter asse n to junto ao

,
.

Conselho de
Desenvolvimento Regional, a

disponibilização de serviços de
assessoria jurídica e a ampla
discussão de projetos que

possam ser trabalhados

regionalmen te , além de

ampliar o intercâmbio entre

os vereadores da região. Os
sete municípios somam 65
vereadores.

. , . .

murucipios se reuniram em

um almoço para definir a

data da assembléia e também
tr a tar dos r'e c urso s para

manutenção da entidade e
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DECEPÇÃO: DESCULPA É FALTA DE DINHEIRO
A

.. CORREIO ECONOMICO
•

Crescimento
A economia brasileira cresceu 1,4% no primeiro trimestre deste
ano em relação aos três últimos meses de 2005, segundo dados
divulgados ontem pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística). Trata-se do melhor desempenho desde o terceiro
trimestre de 2004, quando a expansão foi de 1 ,5%.A taxa do
primeiro trimestre significa umcrescimento anualizado de 5,7%.
No ano passado, o PIB teve expansão de apenas 2,3%.0 ministro
Guido Mantega (Fazenda) comemorou o resultado do primeiro
trimestre, considerado por ele "bom", e previu uma expansão de
4,5% neste ano.O resultado do trimestre ficou levemente abaixo

. do previsto por economistas ouvidos pela reportagem, que
projetavam taxa de crescimento para o PIB (Produto Interno Bruto,
a soma de todas as riquezas produzidas por país) entre 1,5% e

1,9% no período.Em relação ao primeiro trimestre de 2005, houve
expansão de 3,4% na economia. Nos últimos 12 meses, até
março, o PIB cresceu 2,4%. '

•

• •

CESAR JUNKES

i
,

Zimermann, a eleição de Moacir
Bertoldi foi uma vitória com

sabor amargo. "Quando o
'

Moacir ganhou a eleição nós,
,

dos movimentos sociais,·
acreditamos que finalmente
teríamos um prefeito
preocupado com os bairros e as

regiões mais desprovidas de
infra-estrutura de Jaraguá do
Sul. Afinal, a' Prefeitura esteve

por muito tempo na mão da
elite. Infelizmente estávamos

enganados", diz Agostinho. A
revolta é um sentimento

comum também aos moradores
,

do Bairro João Pessoa. Segundo
Nilton Eíng, o Chico,
comerciante na Rua Manoel
Francisco da Costa, a situação
está ficando insuportável. "Já
tentamos de tudo para

conseguir melhorar a infra
estrutura desta região, mas tudo
foi inútil. Quando era vice

prefeito, o Moacir dizia que não
PIERD RAGAZZI DE FREITAS

KELLY ERDMANN
•

� Líderes comunitários
dizem não ter vez e

voz e reclamam da
falta de investimento

}ARAGUÁ DO SUL - Os
movimentos populares e sociais

estão revoltados com a forma
como o prefeitoMoacir Bertoldi

. ,

tern administrado o município.
Descaso, abandono e falta de

,

Impulso
Queda dos juros, aumento do

crédito, expansão dos
investimentos, melhora no nível de
atividade industrial, crescimento
das vendas do comércio,
incentivos fiscais em alguns
setores e aumentos de gastos
públicos em ano eleitoral são os

,

principais fatores que
impulsionaram a economia do

país no período.

Queda na capital
o comércio varejista da Grande

Florianópolis apresentou queda
de 2,6% no faturamento de abril
em relação a março, depois de
ter registrado um crescimento
de 1 0% nos dois meses

•

anteriores, E o que revela a

Pesquisa Conjuntur-al de Abril,
realizado pela Instituto Mapa
para a Federacão do Comércio

•
>

de Santa Catarina (Fecomércio).
Apesar de o nível de emprego
em abril de 2006 ter ficado em

7,7% a mais em relação a 2005,
entre março e abril deste ano o

,nível de emprego·diminuiu em

2,4%, -

•

comprormsso com as promessas
de campanha são apenas

,
.

algumas das reclamações
ouvidas. Segundo o- vice

presidente da F amesc -

Federação das Associações de
Moradores do Estado de Santa
Catarina e presidente do
conselho fiscal da U jam -

União J araguaense das

Associações de Moradores -

pedagogo Agostinho Fernando

Prefeitura paga aluguel de imóvel, desde o início do ano, mas não utiliza
.

Zimerrnann destaca que a

administração pública
municipal ignora as solici

tações e encaminhamentos da

Ujam. "Eu, pessoalmente, fiz
várias solicitações de

informações que não foram
atendidas. Tem uma do dia oito

,

tinha a caneta na mão. Agora,
que é prefeito, diz que não tem

dinheiro", ressalta Nilton.
Até o que era para ser

benefício para a comunidade
acaba se transformando em

problema e prejuízo para os

cofres públicos. "Faz tempo que
solicitamos a instalação de uma
unidade de atendimento do PSF

Destaque
Os três setores que compõem o

PIB tiveram crescimento em

relação ao quarto trimestre, com
destaque para indústria, com
expansão de 1,7%. Agropecuária e

serviços cresceram 1,1 % e 0,8%,
respectivamente. Já em relação a

igual período do ano passado,
agropecuária teve leve queda de
0,5%, indústria cresceu 5% e

serviços avançou 2,8%,
Segundo o IBGE, em relação aos

componentes de demanda, o
destaque no PIB ficou com os

investimentos, que cresceram

3,7% sobre os últimos três meses

de 2005 e 9% na comparação com

o mesmo intervalo do ano passado
-maior taxa desde o quatro•

trimestre de 2004. O avanço dos
investimentos foi influenciado pela
queda dos juros, aumento da

construção civil e aquecimento da

produção e importação de

máquinas e equipamentos.

de dezembro do ano passado,
que deveria ter sido respondida
até dia sete de janeiro deste
ano. Até hoje, nenhuma

"

resposta .

Entre as maiores

reclamações está a falta de

pavimentação. "Quando o

Moacir foi eleito, achei que
iríamos conseguir, mas ele agora
diz que não tem dinheiro",
afímar'Nílton Eing, o Chico,
líder da comunidade de João
Pessoa, uma das mais antigos e

também um dos mais

abandonados na cidade. Ruas
sem sinalização ou pavimen
tação e esgoto a céu aberto,
colocando a saúde da população

Bairro Vieiras.
,

aquI. no

Conseguimos o imóvel, a

Prefeitura fez um contrato de

locação, está pagando um

aluguel em torno de R$ 1 mil
desde o início deste ano, mas o

local continua fechado, sem,

nenhum tipo de atendimento",
conta Agostinho. O imóvel,
localizado na Rua Alvino

Müller, 71, está fechado à espera
da ação da Prefeituramunicipal,
enquanto isso aproxima
damente cinco mil pessoas, que
residem no Bairro Vieiras, estão
sendo obrigadas a se deslocarem
para os postos de saúde do João
Pessoa ou Vila Lalau, distante
três quilômetros. Agostinho ,

Segmentos
Entre os segmentos afetados
pelo decréscimo nas vendas
estão as livrarias e papelarias,
que tiveram uma queda de
25,3% e as lojas de materiais de

construção, que registraram um

percentual negativo de 13,7%.
Dos 16 ramos pesquisados pela
Pesquisa Conjuntural, 10

apresentaram queda geral no
faturamento, O ramo de cine
foto-som registrou redução de
quase 100/0, acompanhado pelo
ramo de óticas, relojoarias e

joalherias, com 6,2% negativos.
O mês de abril foi bom para

,

apenas seis segmentos, com
destaque para o vestuário, com
índice de 24% positivo.

1

•
. -'

em pengo, sao Imagens comuns

no bairro.Nilton, o Chico, líder comunitário no João Pessoa, reclama do prefeito

"

.. INDICADORES ECONOMICOS7° Dia do Desafio incentiva ginástica diária nas ruas da cidade
CESAR JUNKES

}ARAGUÁ DO SUL - Até o

início da tarde de ontem, mais de
32 mil pessoas fá tinham

partícipado da sétima edição do
Dia do Desafio, realizado pelo Sesc
(Serviço Social doComércio) em
parceria com a Fundação
Municipal de Esportes e a

Faculdade Jangada. A disputa foi
com a cidade peruana de Brefia e

vence quem somar mais horas de

práticas esportivas no final do dia.
I

Durante a abertura do evento,
, ,

realizada na praça Angelo Piazera
,

namanhã de ontem, cerca de 200

pessoas participaram de
atividades físicas: De acordo com
a gerente do Sesc, Mery Laise
Demarchi Warlnling, o número

de participantes até o horário
contabilizado superou o de

edições anteriores, como no a110

passado, quando [araguá do Sul

perdeu para a cidade cubana de
Manzanillo. Em 2005, 50,29%
dos jaraguaenses fizeram, pelo
menos, 15 minutos de atividade

•

EURODOLAR (EUA) COMPRA VENOA

f COMERCIAL 2.321 2.323 " COMPRA VENOA

PARALELO 2.290 .
2.403 " 2.946 2.947 It

TURISMO 2.222 2.388 It
PESO (Argentina)

I 0.743 , 0,753

•

\ PONTOS OSCILAÇÃO
" BOVESPA 36.530 0,32% ,

" DOW JONES (N. York) 11.168 067"10
, � " MERVAL (B, Aires) 1,653 096%

II1II NIKKEI (Tokio) 16.951 1.39%

0,689

R$863.55

,

.. LOTERIAS ,

. '

Bombeirosda cidade também entraram na corrida contra a cidade de Brenã ,no Peru

física.
Para incrementar ainda mais

a programação doDia do Desafio,
foi realizada na manhã de ontem
uma aula de ginástica para os

idosos no Centro de
Convivência da Terceira Idade

,

(Parque Municipal de Eventos).
. A Faculdade Jangada também

promoveu a primeira edição do
"Desafio 21"; das zero hora até às

21h, os interessados participaram,
no espaço da instituição, de

práticas esportivas como vôlei,
futebol, handebol e outros.

"Percebemos uma participa
ção bastante forte da indústria
e do comércio, que depois do

Dia do Desafio adotam a

ginástica laboral (ginástica na

empresa para evitar lesões por
esforço repetitivo) como

hábito", comenta Mery Laise
DemarchiWarmlil1g. Na praça
A

Angelo Piazera, as atividades
físicas se estenderam até às

20h. (Daiane Zanghelini)

concurso: 04040

10 Prêmio: 24.239

,20 Prêmio: 70,074
. 30 Prêmio: 51.602
40 Prêmio: 68.472
50 Prêmio: 21.868

•

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

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

82 - 85 - 87 - 90 - 92 - 96

•

I Ir"
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ALERTA: CADASTRO NA PREFEITURA É OBRIGATÓRIO,.. ,

• OCORRENCIAS POLICIAIS •

;
-r

I
,

I
I

:Assalto

••••

,

ia entregador da Pizzaria Peperone M.R.P. de 25 anos foi assaltado
: na noite de terça-feira na Rua Carlos Tribess, Bairro São Luís.

lEle foi fazer uma entrega nessa rua, quando parou a moto, dois
'homens armados anunciaram o assalto. Um deles encostou o
,

; revolver no rapaz e roubou o seu celular marca LG modelo MX

:500, duas pizzas grandes e o valor de R$ 560 reais, em seguida,

ifugindo na moto Honda CG de cor azul, no sentido do Bairro Tifa

/Martins. Segundo a vítima, os homens eram morenos e

: aparentavam aproxirnaeameme 25 anos.
,

I
I

•

•

,

,.

�
KELLY ERDMANN

CESARR JUNKES
...........fiscais ficaram atentos às

condições físicas dos
automóveis. Na relação de itens

que devem estar dentro das
normas jaraguaenses estão: ter

extintor de incêndio, tacógrafo,
cintos de segurança e faixa
escolar identificada na lataria.
Além disso, o pisca de alerta,
buzina, limpadores de pára
brisa, pneus, luz de ré e de

iluminação precisam estar em

pleno funcionamento.
As vans e microônibus que

foram levados à vistoria e por

qualquer motivo apresentaram
problemas, têm até o dia 6 de

junho, terça-feira, para serem

consertadas. Do contrário, os

proprietários serão notificados

e, em seguida, multados. Quem
mesmo assim, não deixar os

automóveis conforme manda a

legislação de [aragua corre .o

risco de ter seu veículo apre
endido.

De acordo com Leandro
Schadeck, os motoristas

geralmente tomam os cuidados
necessários. O problema é

aqueles que ainda não regula-

! �- '_

� Proprietários que
não obedecerem às

I
.

normas podem ter
veículo apreendidoAcidente fatal

o Sr. A.B.S. de 47 anos

morreu por volta do meio-dia
de terça-feira ao bater a

motocicleta que pilotava
contra um caminhão, na

Avenida Santos Dumondt, no

Bairro Aventureiro, em

Joinville. Testemunhas
,

disseram o motociclista
tentou ultrapassar o

caminhão' pela direita, mas o
veículo acabou virando para
o mesmo lado para entrar no

pátio de uma malharia: Ao
dobrar, o caminhão acertou a

motocicleta e o piloto morreu

na hora.

: Furto de veículo
I

i Foi furtado por volta das 18

� horas de terça-feira o veículo
! Ford/ Fiesta, cor cinza, placa
I MCA-2152 de Balneário

.! Camboriú, que estava

I .
estacionado no pátio da escola

i
'

de idiomas Yázigi, na Rua

i Presidente Epitácio Pessoa em

! Jaraguá. A informação do furto
i foi repassada para as viaturas
I

I da Polícia Militar, mas o

veículo não foi localizado.,
I
I
I
I
I

i Atropelamento
I ' Um adolescente de 13 anos foi
: • atropelado por um caminhão
i • na tarde de terça-feira, na Rua
i Oscar Schneider, Bairro
, Jaraguá 99, e foi levado ao
I

: Hospital São José com dores e

i ferimentos nas costas, na

i cabeça e nos membr9s.
I
I

Queda de moto
, Uma motociclista de 30 anos
I

� sofreu uma queda no começo
,

: da noite de ontem na Rua
I Roberto José Junks, Bairro Ilha

I
da Figueira, e foi levada ao

t • Hospital São José com dores
na cintura..

}ARAGUÁ DO SUL - Pelo
menos 60 veículos que

transportam estudantes e

pessoas em geral tiveram que

passar por vistoria durante o dia
de ontem, no Parque Municipal
de Eventos. A ação foi

organizada pela Divisão de
Trânsito de Jaraguá e tem como

,

objetivo regularizar esta prática
dentro da cidade.

Conforme explica o sub
coordenador de Fiscalização e

Transportes, Leandro Schadeck,
todas estas vans e microônibus,
que circulam pelas ruas do

município, devem ter cadastro

junto à Prefeitura. A vistoria foi
,

exclusiva para os cerca de 60

Vans foram vistoriadas ontem no Parque Municipal de Eventos
.

•

rizaram sua situação na Divisão de
Trânsito. O sub-coordenador diz

que estes giram em tomo de 20 e,

casç não façam o cadastro 110S

próximos dias, podem ser autuados
durante uma blitz, a ser organizada
em conjunto com a Polícia Militar.

. Para cadastrar um veículo de
fretamento de pessoas é neces

sário procurar o departamento,
instalado na Prefeitura. Os
automóveis devem ter, no

máximo, seis anos de uso, serem

registrados em alguma empresa do
segmento ou corno transpor-te
autônomo. O condutor tem que
ter carteira de habilitação na

categoria "D" ou "E" (ambas para
transporte de passageiros em

,

veículo commais de oito lugares) ,

curso de direção defensiva e

atestado de boa conduta. Mais

informações pelo telefone 3372-
8025.

Disfarce
Três assaltantes vestidos
com coletes da Polícia
Federal pararam um ônibus
de excursão e roubaram R$
13 mil em dinheiro de um '

grupo de gaúchos que
fariam compras em Rio do
Sul. O assalto ocorreu por
volta da meia-noite de terça
feira na BR 470 em Otacílio
Costa. Antes de anunciar o

assalto, eles disseram ao

motorista que faziam uma

operação em busca de
armas contrabandeadas.
Dentro do ônibus,

. ,. .

proprre tarros e mo tortstas

autônomos enquadrados neste
, , '

enterro.

Durante a verificação, os
"

Exposição de canários deve atrair dois mil visitantes
}ARAGUÁ DO SUL -A

Sociedade J araguaense de
Canaricultura e Ornitologia
está promovendo desde ontem

até dia 4 de junho (domingo) a
"Exposição de Pássaros do 27°

Campeonato Regional, nos

fundos da Secretaria Municipal
de Educação (Rua Walter

Marquardt, Barra do Rio Cerro).
No espaço, os visitantes podem
apreciar 1.153 filhotes de

canário, de 20 raças e 280 cores

diferentes.
De acordo C01U o presidente

da Sociedade Jaraguaense de
Canaricultura e Ornitologia,
Remigio Vicenzi, 23 criadores de
canário participam do

campeonato, sendo que os dois

primeiros colocados também
concorrem em mais um (
campeonato regional e um

. nacional, a serem realizados nos

estados do Rio Grande do Sul e
São Paulo nas próximas
semanas. Os pássaros
classificam-se do primeiro ao

quinto lugar nas categorias Cor
e Porte (postura), através da

seleção de um juiz da Ordem
. Brasileira de Juízes da

-\_

Ornitologia.
A expectativa da Sociedade

é que cerca de duasmil pessoas
prestigiem o evento, que fica

,

aberto das 9h às 18h. A entrada
é gratuita, mas quem quiser pode \ .

contribuir com R$ 2. Também
haverá sorteio de cinco canários

corngaiola e umDVD. Quem se"

interessar também pode adquirir
,

filhotes de canário à venda no

local. Os preços variam entre
,

R$ 30 a R$ 500, dependendo da

raça. No ano passado, cerca de
800 pessoas visitaram ::J.

"

•

•

, '

Acidente
,

Acidente entre duas motos na

noite de terça-feira, na BR 280

próximo a Marejak, no Bairro
•

Agua Verde, deixou um

motociclista de 20 anos com

ferimentos nas costas, nas

mãos e nas pernas. Ele foi
levado ao Hospital São José.

,

ameaçaram os passageiros,
.

levaram o veículo para uma

estrada isolada e realizaram
o roubo, As vítimas, de
Constantina (RS),
registraram a ocorrência na

delegacia de Rio do Sul.

,

, -

exposiçao.
"

• FALECIMENTOS
Projeto "Saúde em Cores"
concorre a prêmio do SUS

Lançada campanha de saúde e

educação sexual nas escolas
Faleceu às 02:00h .do dia 31/05, o senhor Avelino Debarba, com
idade de 76 anos. O velório foi realizado na Gruta Perpetuo Socorro e

,

o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.
Faleceu às 16:50h do dia 30/05, a senhora Hilda Kruzsch Kuster,. .

.corn idade de 96 anos. O velório foi realizado na Igreja Evangélica
,

Luterana e o sepultamento no cemitério de Três Rios do Norte.
.

Faleceu às 16:30h do dia 30/05, o senhor Graciliano de Aquino, com
idade de 82 anos. O velório foi realizado na Igreja Assembléia de Deus
e o sepultamento no cemitério Municipal de Guaramirim.

resultado será percebido a longo
,

prazo, e não de um ano para outro. E
urna política pública que vai trazer

efeitos positivos não apenas para a

familia, mas pam toda a sociedade",
ressaltou a gerente de Saúde daSDR
(Secretária de Desenvolvimento
Regional) de [araguá do Sul, Aline
Mainardi.

Levantamento realizado pela
Secretaria de Saúde do município
C01U 1.833 pessoas constatou que

56,8% dos entrevistados não

costumam usar preservative. Além
de reduzir a incidência de doenças
sexualmente transmissíveis e de

gravidez não planejada entre os

'adolescentes, o programa pretende
promover o diálogo na família,
aumentar o papel democrático da
escola ern relação ao convívio com

as diferenças, formar profissionais de
educação e de saúde para melhor

responder as dúvidas dos jovens
sobre sexualidade e promover amaior

participação dos jovens na

comunidade, (Daiane Zanghelini)

}ARAGUÁ DO SUL - "Mude os

números. Use camisinha", Corn esse

alerta sobre o problema dos altos
índices de doenças sexualmente
transmissíveis e de gravidez não

planejada entre adolescentes elU

todo o país, a Gerência de Educação
e aGerência de.Saúde de [araguá do'
Sul lançaram na tarde de ontem a

campanha "Saúde e prevenção nas

escolas - atitudes para curtir a vida",
no auditório da Unerj (Centro
Universitário de [araguá do Sul).
Durante o encontro de abertura

,

também foi implantado o Nepre
(Núcleo deEducaçãoPreventívanas
Escolas) em [araguá do Sul, que já .

existe a nível estadual.
,

A campanha de educação
preventiva visa a formação de

professores através da' educação
continuada. Para conscientizar os

estudantes sobre temas relacionados
à sexualidade e à saúde em geral, os
encontros entre os professores e os

membros do programa acontecerão

mensalmente até dezembro, "O

CORUPÁ - Uma idéia de
faculdade do médico e atual
secretário de saúde de Corupá,
Marcelo Ferreira Gonçalves,
acaba de ficar entre as 17
escolhidas, entre 900, pelo
Ministério da Saúde, para

,

'concorrer a um prêmio do SUS.
O Projeto Saúde em Cores foi
colocado em prática em 1 ° de

janeiro de 2005 e já é referência

regional. "Quando eu era

estudante. de medicina,
organizava todos os meus

materiais de estudo por cores,
facilitando a consulta. Quando
assumi a secretaria decidi

irnplementar esta idéia aqui em
Corupá e deu tão certo, que

agora vamos concorrer a este

prêmio nacional", conta o

médico. Ele embarca neste

sábado para Brasília para fazer
a apresentação do projeto.

C01U quatro postos de
atendimento nas cores verde,

azul, amarelo e cinza,
espalhados pela cidade, o

sistema de saúde de Corupá está
dividido geograficamente e

visualmente. "Esta foi a forma'

que encontrei para facilitar aos
pacientes a visualização de dos

postos de saúde de suas

respectivas regiões da cidade.
Este conceito também cria

empatia do paciente com o

posto de saúde, o que humaniza
o atendimento e o tratamento.

Além disso, este sistema facilita
o controle, a gestão dos
investimentos e o plena
visualização das necessidades
de cada posto de saúde", destaca
Marcelo. O Projeto Saúde em

Cores foi inscrito num

concurso do SUS, cujo tema é

"Vivências Bem Sucedidas no

SUS", concorrendo com mais

de 900 projetos de todo o Brasil,
sendo classificado entre os 17
selecionados.

Primeiros cursos da UFSC serão
instalados em agosto

confirmação do município e

a definição do local,

Segundo o professor
Cláudio Pioto os primeiros
cursos serão de Química,
Inglês, Administração, com
cerca de 50 vagas cada um.

N a próxima semana,' o

prefeito Moacir Bertoldi irá

apresentar um relatório

cornindicação dos locais a

serem escolhidos pela•

. . ''-

mstituiçao.

FLORIANÓPOLIS - O reitor
da Universidade Federal de
Santa Catarina - UFSC,
Lúcio José Botelho, informou
o deputado Dionei Walter da
Silva (PT), ontem sobre a

decisão de instalar o pólo da
universidade em [aragua do
Sul no próximo semestre. Da

parte da UFSC está tudo. certo
para' o funcionamento do

. primeiro curso já nó mês de
agosto, bastando apenas uma

•

,

�
,
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COMPETiÇÃO: EM TIMBÓ
•

JULIMAR PIVATTO No total, 36 competidores
representarão [aragua do Sul no
Catarinense. ''A gente percebe
que existe uma evolução grande
nos atletas. Além disso, existe a

continuidade no trabalho, que
vem revelando novos talentos
todo ano", disse o coordenador.

Moras também citou os

atletas que poderão ser destaque
na Olesc, competição que
acontece de 14 a 22 de julho em

]araguá do Sul. No masculino
Willian e Dione sâo os que tem

grandes chances e os principais
nomes da equipe. No feminino
estão Estefani Alves Maria,
Kerlin Fischer, Jéssica
Volkmann, Pâmela Wenholz e

,

Daiane Severo. O coordenador

aproveitou para elogiar a postura
dos atletas. "Todos aqui têm força
de vontade e podem crescer com

o tempo. Eles acreditam neles
mesmos e nos profissionais que
estão à frente à equipe",
comentou.

INVESTIMENTO - Para

Moras, o investimento que a

equipe vem tendo nos últimos
anos está ajudando no

desenvolvimento dos atletas.
Recentemente foi comprado,
com os recursos da Câmara de

Vereadores, um colchão novo

Ill> Preparação para
Olese e vaga para
�rasileiro estão
entre os objetivos

•

jARAGUÃ DO SUL A

equipe Apa/Malwee!FME vai

para Timbó neste fim de semana
.

gara disputar o Campeonato
Estadual Juvenil de Atletismo.

Segundo o coordenador da

modalidade, Adriano Moras,
tanto ó masculino como o

,

feminino têm chances de brigar
pelo pódio no geral. Mas o

'

principal objetivo é dar ainda
,

mais ritmo para os atletas que
vão disputar a Olesc e para os

atletas da categoria conseguirem
subir no ranking e conquistar a

vaga para o Brasileiro.
Dentre estes últimos, Moras

apontou os favoritos para chegar
à competição nacional-Willian
Barrionuevo (salto em distância
e salto triplo), Diego Peiter

(100m), Priscila Fritzke

(lançamento de dardo), Sally
Mayara Siewerdt (100m),
Daiane Voigt (SOOm) e Dione
Balena (110m com barreiras).

Juventus dispensa oito e mais

podem sair ainda esta semana
,

jARAGUÃ DO SUL - Sem Catarina. "Estamos aguardando
a posição da Federação, pois o

campeonato ainda nem foi

homologado. Se eles atenderem

alguns dos nossos pedidos,
t

podemos até participar".
A lista de pedidos apresentada

pela ACCP (Associação
Catarinense de Clubes
Profissionais) inclui: ingresso
livre para cada clube, sendo que
cada um poderia escolher o preço;
diminuição da taxa de
recolhimento da FCF, hoje
estipulada em 10%, redução da
taxa de arbitragem e regionalizar
o campeonato, para diminuir os
custos. Pradi adiantou também

que a equipe que disputaria esta

competição teria como base os

atletas juniores e juvenil do
Juventus.

•

competição em vista, a diretoria
do Grêmio Esportivo ]uventus
vem acertando a rescisão com

alguns jogadores. Oito deixaram
o clube ontem e mais sete devem
sair ainda esta semana. O goleiro
Marcelo Vacaria, os laterais
Pereira e Matarazzo, o zagueiro
Thiago, os volantes Fábio Lopes
e Rafael Leite, e os atacantes

Ronaldo e Marcelo Buda já
acertaram a saída com o clube.

,

Segundo o diretor de futebol
do tricolor, Alcir Pradi, o

]uventus está negociando a

questão financeira

individualmente, mas não soube

especificar o destino dos
jogadores. Pradi falou também
sobre a participação ou não do

Moleque Travesso naCopa Santa

Marcelo Buda (centro) já acertou a saída do Juventus

,

, ,

•

,Sally Mayara Siewerdt (E) busca melhorara posição no ranking

para os treinos do salto com vara, .

uma das maiores carências da

equipe. "Hoje, caiu certeza,

conquistarnós uma grande
evidência no Estado. Graças aos

nossos parceiros, estamos

migrando de um trabalho social

para um de rendimento e

queremos cada vez mais manter
e melhorar esta estrutura".

,

Edmílson chora em coletiva e

diz que voltará à Seleção
/

WEGGIS, SUíÇA - O
volante Edmílson disse
ontem, logo depois de ser

cortado da seleção brasileira
por causa de uma lesão nos

menisco do joelho direito,
que voltará a seleção,
brasileira no futuro para ser

� "Ecampeao novamente. stou

indo embora, mas vou voltar
.par a a seleção e ganhar
muitos títulos ainda",
afirmou o jogador, que foi
titular na equipe na Copa de
2002.

Edmílson foi' às lágrimas
.durante a rápida entrevista

coletiva que concedeu em

Weggis, na Suíça, onde a

seleção está concentrada em

preparação para a Copa.
"Ainda estou me io

anestesiado", reconheceu o

jogador, que disse ter sentido
'a contusão pela primeira vez

em abríl, após o segundo jogo
do Barcelona contra o

Milan, pela semifinal da Liga
dos Campe ôe s. "Não me

contundi aqui", afirmou.
Em 2004, logo depois de

ser contratado. pelo
. Barcelona, Edmílson sofreu
uma lesão no ligamento
cruzado que o deixou de fora
dos campos por oito meses e

meio. Durante essa fase,

Parreira falou várias vezes que
contava com ele para a Copa.
/

"E duro, porque tive uma lesão
muito grave e batalhei muito

para chegar aqui", explicou o

volante.
MINEIRO NA

SELEÇÃO - O são-paulino
volante Mineiro, convocado
ontem pelo técnico Carlos
Alberto Parreira para

,

defender a seleção brasileira
na Copa do Mundo, começou
tarde sua até agora curta

carreira na equipe. No
mandato de Parreira, Mineiro
só jogou uma partida: a vitória
por 3xO sobre a ,Guatemala,
que marcou a despedida de

Romário, em 27 de abril do
ano passado. Naquele jogo,
que contou apenas com atletas

que atuam no país, ele atuou

durante os 90 minutos.

Antes, ele já havia

disputado uma partida pela
seleção, em 25 de abril de

2001, contra o Peru, pelas
Eliminatórias. Convocado

pelo técnico Emerson Leão,
quando ainda jogava pela
Ponte Preta, ele entrou aos

34 minutos do' segundo
tempo no lugar de Ricar

dinho, mas não conseguiu
ajudar a seleção a sair de um

empate por l x l.

•

São Paulo
,

vence e e

o novo líder
•

SÃO \PAULO (SP) - Na

despedida de Mineiro, o São
Paulo assumiu a liderança do

Campeonato Brasileiro com

um vitória por Ix a O sobre o

Fluminense, no Morumbi,
,

nesta quarta-feira. Mineiro, que
deve chegar à Suíça na sexta

feira, teve uma atuação apenas
discreta. Com o resultado, o

São Paulo foi a 19 pontos,
mesmo número do próprio
Fluminense, mas vence no

saldo de gols (9 a 6).

I
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Fulsal Sub-13
,

_.

...,

I
i

A equipe Aurora/Cej/FME saiu na frente no turno da segunda fase do
,

Campeonato Estadual de Futsal Sub-13. Com as três vitórias no fim
,

de semana, o time do técnico Luís Carlos Dalprá lidera o Grupo E ' I
com nove pontos, contra quatro do Colegial, três da Hering e um da ; I
Spaca/Blumenau. O returno acontecerá nos dias 23 e 24 de junho, no' I

ginásio da AO Hering, em Blumenau. "A qualidade técnica junto com
'

o bom desempenho tático fez com que a nossa equipe fosse superior �

nos três jogos", resumiu Dalprá. 1

; I
�

. !Jogos Sesianos
Neste fim de semana acontece a fase regional dos Jogos Sesianos
em Jaraguá do Sul. Além da cidade sede, participam empresas de
Joinville, São Bento do Sul, Rio Negrinho, Mafra e Canolnhas, Serão
três modalidades a serem disputadas: futebol sete livre masculino,
futsal master masculino e futsal feminino. As partidas acontecem no

Centro Esportivo do Sesi, na Rua Walter Marquardt, 835.

I
I
I
I

I
I

I

I
i
iCOPA DO MUNDO

João Romano, preparador físico da Malwee e da

Seleção Brasileira de Futsal
Favorito - O Brasil sempre será favorito pelo
retrospecto e pela qualidade que tem. Acredito
também que Portugal pode estar entre os finalistas,

Surpresa - O Japão pode fazer uma boa campanha,
pois está sendo feito um grande trabalho lá. Pode ir

longe, mas não chegar nas finais.

Decepção - Por jogar em casa, acredito que a

Alemanha não consiga suportar a pressão, É um

time que vem jogando, mas não convence.

i
I
I
,

!

I

Aparecido Donizeti Gonçalves, técnico da equipe
Apa/Malwee/FME de atletismo
Favorito - O Brasil, por ter muita qualidade e o

grupo estar muito unido. Antes os atletas usavam a

Copa do Mundo como vitrine e agora, com todos
firmados na carreira na Europa, eles estão com mais
amor à camisa.
Surpresa - Gana vai fazer uma campanha semelhante à Senegal na
última Copa. As seleções pequenas entram sem a preocupação de perder

-

ou nao.

Decepção - Fico na torcida para que seja a Argentina. Mas com os

escândalos de arbitragem, que envolve jogadores, acredito que a Itália
não vá muito longe. FALTAM 8 DIAS PARA A COPA

I
I
I
I
I

i
i
1
I
I
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!I!i RESULTADOS

,

I
,

,
,

-------------'---------- .'

DIVISÃO ESPECIAL !
,

Marcílio Dias 2x2 Criciúma
Chapecoense 2xO Joinville

LIGA FUTSAL
John Deere 5xO Ulbra

,
I
IFarroupilha 6x2 São Caetano

Unis.ul 3x3 Cascavel

i
_B_RA�S_IL_EI�RA'_"_-O�--=SÉ=R=IE-,,-A,--_, ,J
Juventude Ox1 Ponte Preta
Cruzeiro 1 xi Atlético-PR
--------------'

Fortaleza 1 x1 Vasco
'

São Caetano 1 x1 Internacional
Flamengo 2x1 Palmeiras

-,

• I
" I

,

,

, I
,

,

•

,

, ,
I

, I

Grêmio 1 xO Santos
São Paulo 1 xO Fluminense

!I!i JOGOS DE HOJE

20h30 Paraná x Santa Cruz
20h30 Botafogo x Figueirense
20h30 Corinthians x Goiás

, I

I
,

, I

" jm CLASSiFICAÇÃO
Poso Times P J V E D GP GC SG
1° São Paulo 19 9 6 1 2 16 7 9

Fluminense 19 9 6 1 2 13 7
"

2° 6
'

_..�
,

3° Cruzeiro 18 9 5 3 1 18 8 10 '

4° Internacional 18 9 5 3 1 13 9 4 '

5° Santos 17 9 5 2 2 13 6 7
. .'
, '

,

"

6° Goiás 14 8 4 2 2 ·10 8 2
7° Grêmio 14 9 4 2 3 13 13 O
8° Juventude 13 9 4 1 4 10 9 1 :

•

9° Fi ueirense 12 8 3 3 2 12 7 5 'J
•

,

10° Flamenao , 1 1 9 3 2 4 9 9 O r

11° Ponte Preta 11 9 3 2 4 14 21 -7
•

13
,

12° Atlético-PR 10 9 3 1 5 13 O \}

13° São Caetano 10 9 3 1 5 9 13 -4 '_

14° Fortaleza 10 9 2 4 3 7 1 1 -4 I)
15° Vasco 10 9 2 4 3 11 16 -5

.

16° Corinthians 9 8 3 O 5 12 14 ' -2
17° Paraná 9 8 2 3 3 13 10 3
18° Botatoco 9 8 2 '3 3 8 10 -2 '

19° Palmeiras LI a 1 1 t 9 )? -1':1
'

20° Santa Cruz 3 8 O 3 5 5 15 10 "-
'.

"

,,,,
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Jose Gonçalves faz par com Adriano Junkes

NaSCAR
Não esqueça que hoje é dia de teatro!

Adivinhe quem veio para rezar, com Paulo Autran
está com os ingressos quase esgotados! Liga lá:
32752477.

Sushi Festival
•

Hoje em ltajaí acontece oCastelo Montemar Sushi Festival,
a partir das 21 h no famoso endereço da cidade portuária. O
valor está definido como R$SO,OO por pessoa.lnformações com
Alison Maiochi pelo telefone (47) 99840098.

,
"

,
,

I 'A boa do sábado •

• •
· '

"

'

.� �'. :

,,'

"

E.Beatz Beneficente é o proqremeço deste flnal-de-semana, onde a galera de Jaraguá já se reúne a

partir das 15 aa'Chécara Prudy para o agito que vai durar o dia todo, apresentando line-up com os melhores,
talentos regionais - Phill, Frame, Ferna (Jvlle), Kdo, Schuster vs Fefeu, Maxim,Juliano {BC}, Thomaz (BC) vs

. LeoRenar\'vs R.Costa LIVE PERCUSSiON.
'

"
,

e
'.

. l A':l�tenção'do evento é totalmente Beneficente, sendo o ingresso u�a pê'ça de roupa usada (Campanha,' t
do,Ag�s'ajho) ou 1 kg de allrnentõ, Entrsdss masculinas necessitam ainda de apreselltação de convite, que

, pode ser retirado gratuitamente na Licoreria (3275 1327}. Haverá estacionamento, segurança e alimentação.
",1)0 local.Vale lembrar que sendo a entrada uma p�ça ou 1 kg de alimento, nao prE;cisa ser necessarlamente'
,e'Àtr!?gue nessa mínima quantidade�,L,evar o que houver de sobressalent� em casa nã? custa nada.Info: 9994, '

0298.0rganização:LueianoJunkes,Tádeu Sabel e R.Costa,que recebem nossos parabéns pela lnicíatiya. '

,

,

Vácuo
Final-de-semana corn poucas alternativas

é apenas leve calmaria antecipando o que está
porvir neste mês para Jaraguá:
08 de Junho - Moinho Disco promove mais
uma balada de quinta-feira, com ladies free até
meia-noite e bandaTiaveya no palco.
10 de Junho - Guestronic, a maior festa
eletrônica itlnerante do sul do país passa por
Jaraguá do Sul,acontecendo na ComBat.
17 de Junho - Fabrício Peçanha apresenta-se
na,Moinho Disco.

Ainda no programa um show ,nacional a

ser confirmado e toda bagunça que serão os

jogos da copa! Semana que vem a coluna lança
listagem dos points onde a galera vai se reunir

para torcerem todos juntos. Não deixe de
coriferir!

,

Alexane!re Schlnidt, a.k.a Porkys, a.k,a Ney,

Oat

\'l\.:.... . ....,
or .! ..

�:n n; 'm:

,

•

3371·2847. 3275·2005
I

Você escolhe, n6l.tranapodamos.
�. ,� ,._.. ".", ' ...

CE N TER
SOM

Bernardo Dornbusch, 540 I Sala 01 I
Baepencll I Tel.: (47) 3371.030

www.centersom.com.br

,
,

,

Aos filhos de nossas irmãs
.'

' ..

Pala Donald, Uln ícone:. /;

Eu pensàndo esses dras,atrás (ato que têm)me
zjudado .a entender certas coisas) filosotéjva minha
situação de tio;(Que ser tio é isso, ser ,tio éaquflo e que, ,

principalmente.ser,tio é ser coisa alguma. "

Oras, de tio' um moleque já me chamar? quarrdo eu

tinha ainda quinze anos de idade, um bom tempo antes
de minha irmã mais velha sequer imaginar nove meses

de barriga para suá vida.Ainda lemBro aquela expressá!?
pidona na cara sujinha me humilhando:"Tio, m� dá um,
real?'!Eu não tinha, torrara tqdo no fliperama. Hoje essa
criança deve estar com uns vinte anos de idade;� tal��z
se estiver na mesma condição de anteriormentE.> . ," ,

agora me dava uns tapas na rua e ,levava meu relógio �em preFisar'apel.�f:J:a,:it,'.' ,.,
� >:0)":;:' '�'>,�',� ,.«�

..

>' ..,

, p"rontescoalgum ','"\ "." ";;: ,'" ;"" \{t!; ,;{uç , ."' .',.� ... ",o ,', '''. "".,-,
o ..

"
•

"

',<::'; ,", ., .;�, ,., '" ,'� ..
�.�,

Tio agori:fé o título universal pará abordagery,'a <10alquer estranho.Quem sabe ..

na idad�média isso valeria alguma coisa do tipo"Este é seu tio Ricardo,dê-Ihe vintE;.
'

porcos",mas agora não. Banalizou até o ponte de filhos úniéos não estarem livres -

,
•. ',>, ,.."

dtssc.Nemnresrno se casarem com filhas unícas. ,,'� ," ',' ":1;' :,.
\:

. ,; �oç outr91açJo, ser chamado de ti.o é ter uma c.erta aut()rid:�çle reco���çIõa,ouL
no mínimo e' pior caso, idade. Professoras de prim�rjo, aquelair rnulhe(�s £f�.e não;�
erqm: sua I}\�e inas mesmo assim brigavam com vo�ê, eram tia�;,� pipb�u�t�� J!Q.01,':C':'e" .•..

artriteera tio.Avizinha dona de vinte gatos era tia.Oeara quem,você atropelou éom,
a BMX virou tio, e por ai vai. A denominação é eri�ão um apeJo senFiineêtal'parai ,�,

pediralgo ou ganhar desculpas. '.

,....
.

.

� ;,�:::,:" '.. :.,
. v;;;{:;' ..•

Soa agora de certa forma injusto esse titulo.Sou um tio oficial, di9?1 con,q,uisiei' ;: ,

o cargo quando virei alguma cõlsa para 'meu pjrimeiro ,sobrin,h,ô. Mas, entãd," 'l' �
c. ,},. ,o"

.' atualmente isso me dá nada.e para me,u sobânho nada da (alér;n dé presentes no
," , , > '. ,. '. <.�. '.. 2

, Natal),já que quálquer fulaninho pode me parpr,na rua e me chamar aSsll11.sntao se
,
dane.A partirdelloje não sou tio,eu apenastenho sobrin!1qs. '" ':';,

. ;,�,1 /::". I,'E
A ., ",",;...,a 'n I' h '"

.

': \.' < ,.��' ,�:'" '

• ;"':,v'<,'·,. �;::;, _0{./
• voce,e o que ""o-.:'ar In os! ' ,'i;f{

.
·,'ii, ,\,;;." " I

• '. <� >>>
•

"�o ". ' .

'"roo"""':Ah,oCarloséfilnodaminhairmã. ,'<'

., ;il;;:�';'.:'
-V

,.

t" 7 " "',v,i'i; \.:&,.�' • ", +'�.. , .•• �., ,<.«'.:�,:�,;.. ,�,r
ocee 10. , "�o ,.,.. ,.<"""",' J,{,,<,>..-,;. c' .�{;x�· ,:,,;::�;,�, "�)")

'. "',,,", "o. �" "" 'v' , h ., '

,- Não, tio você também pode ser.Ele é Ineu sobritlnb: '.,'i " �'{ ;�'.' �;:;:
'

..

E Bane-se esse parentesco generalizaélo com ó 'mún'do. Faltade respe'ito com, ,:, .

ês sobrinhos a.lhelos, e principalmente com nossas tentativas d,e evitar lembrar a;
idade. "El tio", brrrrrl Sé alguém te c,hamar çje tio na'rua diga "Deséulpe-rne, seú
farrapo,você não émeu pa rente':,e vire as costas e vá tornar úm café. .' ,

.

..,

"'('\'.,.,

I

I

I

trés sobrinhos, nenhum irmão.

;; i
,

,
,

I,

I
I

Joinville Jazz
,

Tava sabendo dessa? E nesse

final-de-semana agora que acontece
a 4a edição do Joinvílle Jazz Festival!
Considerado como o mais

,

irnportante evento de música
instrumental de Santa Catarina, traz
para este ano grandes novidades,
além das melhores atrações do,

, gênero em toda América. O Festival
acontece de 02 a 04 de junho, 'no
Teatro Harmonia Lyra. Contato: (47)
3423-2709.
www.ioinvillejazz.com.br•

40 Stammtisch
29 de julho é a data! Galera que

participou do grupo ano passado
fique de olho, queremos juntar todos
novamente! A. partir de amanhã
informações em nosso blog. Acessei'
www·Roracaso.com.

Daniele Cozzarin
,'v. '''-''-M'''''�'� ,� 'v �"M",h"�' " V ,��"'''''= �'h'�"'� � =w. ""�" ,� ��"'" �"'w'v,=�== ........ ��Mw<,""""",W'=W==���<V>W'�'h =w,=:w.w.,=""w�_ h'h � 'W"'v>.<=�,v,=V>",w= =_= � �

,

Compras fora
Como pode-se considerar a busca de melhores preços cOlno um fator para o escape

do público jaraguaense de nosso G:omércio? A não ser que tenham entrevistado apenas
proprietários de veículos à gás, não faz sentido gast<;lr R$l 00,00 ellchendo o tanque do
carro para �conomizar R$90,OO em compras. Podem existir diferenças nos preços, mas
não são elas fator significante à fuga. E outra: o comércio local oferece crediário próprio.
Qual m.elhor recurso de compra pafa quem tem pouco no bolso?,

Pela opinião que ouve-se no meio,o que parece mesmomotivar a saída é a busca por,
exclusividade e variedade,além é claro,do principal agravante,que não há campanha que
relnedie:a falta de alternativas de lazer e gastronomia.Revisem a questão.

•
eletronic

"

entertainment
, .

TRAZ PARA JARAGUA
A MAIOR FESTA ITINERANTE
DO SUL DO PAís: '

,

........ " _ ".................... . _ _ .

,

,

wwW.sitecombat.com.br
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II NOVELAS
� GLOBO - i 8!-1 .

Sinhá Moça
Sinhá Moça conta para Adelaide que está
noiva de Rodolfo e que vai se casar com ele
mesmo sem o consentimento do Barão,
Cândida pergunta por que Sinhá Moça não
ama mais Rafael. A jovem não revela a

verdade para Cândida, pois sabe que a mãe
sofreria. Coutinho diz a Fontes que rasgou
as cartas de alforria de seus escravos e vai
buscá-los de volta na fazenda de Ricardo.
Coutinho tenha convencer José Coutinho a

esquecer Adelaide, em vão. Fulgêncio se

preocupa com Justina ao saber que ele

agrediu Adelaide. Renato pede permissão a

Manoel para visitar Ana na casa dele. Nina
encontra o livro que Renato deu a Ana.

> GLOBO - iSH

Cobras e Lagartos
(Devido às constantes mudanças na

edição dos capítulos da novela "Cobras e

Lagartos", visando a audiência, o resumo
dos capitulas 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)

,

Nikki foge com a mala de dinheiro. Leona
sugere colocar fogo no armazém com

amar lá dentro e Milu, Otaviano e Estevão
concordam. Jair entra no armazém

, disposto a salvar amar. Leona tranca o

armazém. Foguinho decide não entregar a

carta a Silvana. Ellen chora a morte do pai.
Henriqueta jura que vai fazer justiça.
Silvana acha que Pereira não vai voltar.
Leona diz a Milu que foi Nikki quem atirou.
Ellen se revolta porque uma foto do pai não
saiu no jornal. Silvana procura Pereira na

loja. Leona ameaça Valquiria que incrirnina
Nikki em seu depoimento, Henriqueta
acusa Otaviano, Leona, Estevão e Milu pela
morte de amar.

} GLOBO - 2íH

Belíssima
Gilberto acalma Vitória. Aquilino sente-se
mal. Gilberto se chateia ao saber que outro

delegado não tomou providência quando
Vitória o denunciou pela primeira vez.

Vitória acusa Aquilino. Murat mente que
esteve jogando em um cassino no

Morumbi. Vitória diz a Gilberto que Aquilino
pode estar envolvido no desaparecimento
de Valdete. Tosca ameaça Bento. Gilberto lê
o inquérito de Valdete. Júlia é indicada pelos

,

membros da Athena como presidente da
, Belíssima. Gigi observa, escondido, Júlia

, conversar com Vitória pelo telefone. Vitória
diz a André que denunciou Aquilino. Ele jura
que não o mandou seqüestrar Sabina.
Murat sai após um telefonema. André diz a
Júlia que ela não pode confiar em Bia, que
ouve.

•

� SBT - 18h30

Rebelde
Guilherme pergunta a Alma se, está
apaixonada por Franco Colucci. Ela
responde que sua relação com o único
homem que amou durou apenas um dia e

nunca mais voltou a vê-lo e não voltou a

procurá-lo mesmo, depois que descobriu
que estava grávida. Diego recrimina
Giovanni por ter lhe róubado dinheiro mas

deixa claro que continuarão amigos. Sol

ameaça Roberta e deixa claro que se não se

afastar de Diego vai se dar muito mal. Sol
díz a Diego que durante toda a festa esteve
.an lado de' Roberta e quando estavam
cantando se olhavam com desejo e, se isso

.
que sentem um pelo outro, está decidida. a
se afastar dele definitivamente.

> RECOR!) - 191115

Prova de Amor
Pestana diz que ninguém vaimachucar seu
cachorro. Os comparsas perguntam para
Pestana onde está Gerião. Gerião grita
trancado nó quarto e diz que ta armado.
Jonas está com Lúcia. Jonas pergunta qual
foi o pesadelo que ela teve. Lúcia diz que
sonhou que Lapa era um vampiro. Jonas

.
abraça Lúcia. Clarice está em crlse de

pânico 'e não consegue respirar. Nininha
está assustada com a situação da mãe.
Daniel leva Nininha para dentro. Luisa

suspeita que Chicão entrou na banda podre
da Policia, Fialho diz para Luisa que
apareceu uma pista do Lapa. Eles seguem
para a casa de Pestana.

> RECORD - 21 h

A Escrava Isaura
.

Comandante decide ir até o quilombo.
Francisco é solto. Diogo diz que Isaura está
curada. Henrique fica sabendo do ataque
ao quilombo.

,

(

,
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�� "O MAGNATA"
O filme "O Magnata", projeto do
cantor Chorão, da banda Charlie
Brown Jr, deve estrear em janeiro
de 2007. Com direção de Jonnhy
Araújo e produção da Gullane
Filmes, o longa retrata a trajetória de

Magnata, um rock star
que financia suas

extravagãncias
com a herança
deixada pelo pai. Ele
tenta mudar de vida

•

crime.

��NOS EUA
Assim como Rodrigo .

Santoro, Juliana Paes
está com a carreira
internacional bem

,

engatilhàda:·A atriz '

,

,

esteve na semana
,

.,

passada �m Los
-

Angeles para um teste '

e foi logo aprovada.
Além do talento e do .

,
'

inglês fluente, a sua

posição no ranking da
"People" - entre as

100 mulheres mais'
lindas do mundo -

,

.' �

ajudou a abrir portas
Ilor lá.

N

��LEILAO
Um vestido de festa da

princesa .Diana foi posto a

leilão por um site de
compra e venda. A base
para propostas é de 53.763
libras esterlinas -

aproximadamente 90 mil.
dólares. Segundo o jornal
"Daily Mirrorl<, o vestido w

rosa feito pela estilista '

Catherine Walker havia sidO
arrematado em 1,997 pela
Christie's, em Nova York,
por 50 mil dólares - o .

'.

pregão aconteceu dois
meses antes da morte de

Lady Di.

��LIVRO
Courtney Love está
finalizando um livro de
memórias em que falará
sobre o suicídio do marido,
Kurt Cobain, vocalista do
Nirvana. O livro terá poemas,
bilhetes, flyers de shows do

grupo e fotos variadas. Ela
promete contar detalhes
sobre o relacionamento e

esclarecer, por exemplo, que
a suposta overdose que
Cobain sofreu em Roma, um
mês antes de morrer, foi, na
verdade, uma tentativa de
suicídio. O material fica

pronto em novembro .

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Baile'
Neste sábado dia 3 de junho, a Associação
Recreativa Cultural Rio da Luz / Salão Barg, de
Jaraguá do Sul, promove Baile de Rei e Rainha. As
festividades terão início às 17h com a concentração
dos sócios e simpatizantes na sede para posterior
busca, às 17h30min, das Majestades do Tiro: Sr.
Veno Volkmann e Sra. Ingrid Volkmann. O baile
terá seu início às 22h30min coin animação da
Banda Reflexo, do Rio Grande do Sul. Vendas de

ingressos antecipados à R$ 6,00 nos seguintes
locais: Lanchonete Pingüim, Vídeo Locadora da

Barra, Posto Rio da Luz, Supermercado Kroeger e
Panificadora Rio da Luz, no dia será cobrado R$
8,00. Informações pelos telefones (47) 3376-1429 e

3376-2184.

o advogado
Gilberto Cassuli e

r

� PARABENS!
Aniversariantes do dia

Diana Couto

, .

etnpteseno
Dietrich
Hufenüssler, em
noite de

autógrafos do

Ademir Brusque
Marcos F. de Oliveira
Le,onel R. Schenzinsky
Ivone E. Machado
Leonita Ehmke
Bruno B. Mohr- -

! sucessao na

empresa temue:";
no Centro
Empresarial de
Jaraguá do Sul

Sebastiana G. Chaves
Mateus Alanço
Jaime Chrast Jr.
Adriana Volkmann

CESAR JUNKES

Clube Baependi
No sábado também é dia de festa do Espírito Santo
no Baependi, após cinco dias de disputas que
envolveram os departamentos esportivos do clube.
, '

As 16h30min acontecerá a concentração dos
�

associados e convidados na Praça Angelo Piazera,
com saída às 17h da marcha em busca das

. Majestades do Tiro e Bolão, Reis e Rainhas de
2005 em direção ao Clube, onde serão

recepcionados com chopp, refrigerantes e
,

aperitivos. As 18h será oferecido umjantar pelas
Majestades do Tiro e Bolão de 2005 e às 19h será a

entrega das premiações e troca de faixas das

Majestades de 2005/2006. Às 21h será realizado o

concurso de escolha da "Rainha do Clube Atlético

Baependi 2006" e com início às 22h, baile de

Espírito Santo, que contará com a animação da
Banda Brilha Som da cidade de Feliz, do Rio

-.

Grande do Sul. Nota: Para ter acesso às
•

festividades e ao Baile, é necessário trazer um quilo
,

de alimento não perecível (exceto sal), que serão
. ,

destinados para Associações Assistenciais. Para
mais detalhes no fone 3371-0222.

R.eitora Carla Schreiner, da Unerj, Célia Gascho Cassuli, presidente do Instituto Cassuli, Monika Hufenüssler,
superintendente da Duas Rodas Industrial, Dietrich Hufenüssler, conselheiro da Duas Rodas Industrial e advogado Marco
Marcelo Bertoldi, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, também na solenidade de lançamento do livro

,

III HOROSCOPO
, .

Aries 20/3 a 20/4
Seu jeito louco, direto e cheio de charme deixa
uns & outros perplexos ... Mesmo depois de

/

algumas explosões, não conseguem se manter

longe de você. Não é pra menos, uma pessoa
como você não se encontra em qualquer
esquina. Mas vezenquando você exagera. Se

.alguns pratos foram quebrados, só você pode
fazer a mágica de colá-los de novo.'

Câncer 21/6 a 21/7
Não pensou que um lugar completamente
diferente fosse fazer tanta diferença assim enl

você? Entre mares e marés de emoções, suas
fronteiras são eternamente estendidas ...
Muitos territórios a descobrir, sempre há

surpresas. Que legal! Viu como era pura
loucura aquele papo de que havia perdido as

esperanças? Terra à vista!

Touro 21/4 a 20/5
Derrubar paredes, carregar pedras ... Ufa!
Depois de algumas reformas internas é normal

que você sinta uma certa indisposição. �espeite
seus limites, taurino querido. Depois de tanto
sufoco, cot-cot e poeira, você merece um

pouco de água fresca. Cuidado pra não

engasgar. Pegue leve, deixe o motor ir

aquecendo aos poucos.
'

Leão 22/7 a 22/8
Você tem usado de todo bom senso e paciên
cia ... Mesmo assim tem sentido certa insatis

fação com os resultados? Na ponnca do dia-a
dia, também faz parte subir ao palanque, pegar
o megafone e fazer com que todos ouçam a

sua opinião. Você nasceu para ser um líder,
meu rei, não se deixe pra depois. Se você acre

dita nas suas idéias, transtorrne-as em atos.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Perder-se em meio às possibilidades disso e

daquilo é natural e comum. Inclusive, dizem as

teorias mais modernas da psicologia e
•

redondezas, que escolher é rejeitar. Obvio. Só
que ... Sim, há um "quê". Nem sempre as lentes
estão suficientemente limpas para enxergar o
cristalino ali, na ponta do nariz. Tome as

decisões necessárias, geminiano.

Virgem 23/8 a 22/9
Claro que trabalho é sinõnimo de prazer pra
você, mas não se esforce tanto hoje, outras
questões exigem sua dedicação. Como está a

saúde do corpo e da alma? Signos de Terra
não costumam escorregar nos excessos, mas,
nas correrias 'da vida, ninguém está livre de
meter o pé na jaca. Cuide de sua pressão,
controle a gula, não caia de boca na ansiedade.

Libra 23/9 a 22/10
Sua iniciativa e seu desejo de evoluir estão

sempre buscando referenciais para desenvolver
o espírito e a mente. Por ora, é melhor sair um

pouco da agitação das multidões. Na sua

bagunça interna você dá jeito, mesmo que
algumas coisas ainda não estejam devidamente

catalogadas e arquivadas. Não perca energia
com as zorras alheias.

Péixes 19/2 a 19/3
Não se martirize tanto, peixinho. Querer dar
uma quínada na vida e sentir que ainda não foi
dessa vez não é o fim do mundo. Viajar para
dentro de si e se renovar antes de partir para
outras conquistas pode ser o melhor no
momento. Continue navegando, sinta o curso

das águas. Aguarde o vento ideal, o tempo mais
firme ...

Capricórnio 22/2, a 21/1
Você está com sua cabeça ligada na grana,
pensando que deveria ser mais cauteloso? Ah,
caprica, e qual é a novidade? Ok, é importante
revisar detalhes e reavaliar situações. Aproveite
e aplique esta mesma sabedoria à sua vida
amorosa. Não desperdice afeto no que não vale
a pena. Levar uma vida privilegiada, você
merece.

Escorpião 23/10 a 21/11
Viver bem é a melhor vingança, quer dizer, o
melhor remédio para os eventuais males de
humor, seus e de outrem. E como não é preciso
ser pássaro para voar em outros quintais, curta
o que você tem, valorizando as coisas legais
que rolam na face do seu mundo escorpiõnico.
Depende de você alegrar e colorir o que parece
bege.

Aquário 21/1 a 18/2
.

Aprendendo a se conhecervêntão deu pra notar

que acordou um tanto sensível ... Não é por aca
so que você está mais receptivo para as pes
soas e para o ambiente. A Lua está em Leão,

. seu signo oposto e complementar e atritando
Netuno em Aquário. Algumas emoções podem
ficar loucamente descontroladas ... Sem pânico,
você vai gostar dos efeitos!

.

Sagitário 22/11 a 21/12
ISe dê um refresco, amigo centauro, saia pra
se divertir. Apesar das curvas fechadas que
você tem se obrigado a fazer, seu caminho
também é feito de momentos de pura
contemplação. Mesmo que algumas nuvens

não o deixem enxergar tudo às claras, sua
intuição é sua bússola. Viagens sem volta e

bagagens pesadas, você não precisa disso.

•
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• MOACIR PEREIRA

-'

Lula oxigena fritsch
Durante os 20 minutos em que conversou com o presidente Luiz
Inácio da Silva no Palácio do Planalto, o candidato do PT ao

governo do Estado José Frisch só recebeu manifestações de
incentivo. Na véspera, indagado sobre o encontro com o

presidente nacional Ricardo Berzoini e com o pedido de Lula para
que permanecesse em Brasília, o ex-prefeito de Chapecó
demonstrava um certo desânimo, uma visível preocupação.
Estava também desapontado com a rejeição unânime das contas
da eleição de 2002 pelo Tribunal Regional Eleitoral de. Santa
Catarina.
O cenário sofreu total reversão. Fritsch agora está empolgado.
Lula procurou saber como estava o cenário político catarinense.
Foi informado que cresceu nas últimas pesquisas internas do PT,
passando de 25% par 35%. Emitiu um largo sorriso quando
Fritsch acrescentou que nas mesmas consultas, Geraldo Alckmin

registrou queda no Estado. O presidente externou otimismo em
,

relação à reeleição, sinalizando até com a hipótese de vencer no

primeiro turno. E condenou o custo das campanhas de segundo
turno,
A melhor notícia dada pelo presidente foi em relação à sua

candidatura. Lula falou da provável aliança com o PSB, PL e

PCdoB e dos esforços para acertar com o PMOB .. Mas admitiu

que não era fácil e que o quadro estava nebuloso, Incentivou
José Fritsch a prosseguiu com o projeto em Santa Catarina. Deve
aguardar de 15 a 20 dias para uma nova avaliação. Se precisar,
voltará a conversar com o ex-ministro da Pesca,

,

,

Carne
Secretário da Agricultura,
Felipe Luz, anunciou ontem na

Assembléia que tem fundadas

esperanças de que os russos

, suspendam o embargo à came
.

suína catarinense dentro de 30
dias, Retomou de Moscou
otimista com os contatos
mantidos com autoridades e

importadores.

Mobilização
/' o presidente da Comissão de

Agricu�ura, deputado Reno
Caramori, vai pedir uma
audiência pública com o Fórum

.

Parlamentar Catarinense na

próxima segunda-feira, Quer
envolver os parlamentares na

mobilização junto ao govemo
federal visando ações mais
concretas para suspensão do

embargo russo à carne suína.

, .

Corajosa
o presidente Lula procurou
saber de José Fritsch como

estavam as candidaturas
majoritárias e proporcionais do
PT em Santa Catarina, Quando
foi informado que o partido já
lançou a deputada federal Luci
Choinaki para o Senado, o

presidente observou: "Esta
polaca é mesmo murro

corajosa!"

Receita
Produtos perecíveis que estão

.

retidos no aeroporto Hercílio Luz,
em Florianópolis, em decorrência
da greve dos auditores da Receita
Federal, devem ser liberados,
Decisão do juiz Cláudio Roberto da

Silva, da 3a. Vara Federal da

Capital.

Imprensa
Jomalista Fábio Cunha, assessor
de imprensa da Fiesc, está optando
por nova atividade profissional.
Deixou a Federação das Indústrias

para assumir a Diretoria da Del

Mondo, empresa de consultoria de

comunicação empresarial. '

Na Fiesc, realizou um trabalho
ético, profissional e competente.
Atuará na Del Mondo com a.

esposa, a jornalista Lara De
Novelli.

Informática
As empresas de tecnologia de
informática e comunicações
lideram a arrecadação da
Prefeitura de Florianópolis. A
receita pulou de R$ 874.000,00 em

2,000 para R$ 4.086,000,00 no ano

passado. Infonmação do Conselho
das Entidades de Tecnologia da

Informação durante homenagem
ao prefeito Dário Berger por reduzir.
o ISS de 5% par 2%.

Eletrosul
Lideranças do PT de Santa Catarina

começam a examinar neste fim de
.

semana alternativas para a
.

presidência da Eletrosul. O
assunto foi tratado durante a

audiência de José Fritsch com o

presidente Lula O nome indicado
é do secretário geral Nelson Muller,
Mas já outras indicações dos

deputados Mauro Passos e Vânio
cos Santos,

•

•

, .... /
.

/' ,.,

NO CARDAPIO: JANTAR' A LUZ DE VELAS, MUSICA AO VIVO E CAFE DA MANHA

•

•

•

KELLY ERDMANN
,

�' Promoção vale até
o dia 8 de junho. Os
sorteados ganham

.

uma noite especial

}ARAGUÁ DO SUL -, Faltam
exatos 11 dias para a data mais·

esperada pelos casais apaixonados
e são várias as alternativas quando
o assunto é presente. Para garantir
boas vendas, o comércio

jaraguaense começa a enfeitar as
vitrinas e a lançar promoções, mas
'mesmo assim, a decisão ainda é

-díflcil.
O Correio do Povo decidiu

ajudar nesta complicada escolha e

até o dia 8 de junho, quem assinar

o jornal tem chances de passar o

Dia dos Namorados deste ano
,

regado amuito romantismo. E que
uma parceira com o Hotel
Estância Ribeirão Grande,
localizado no interior do

município, vai premiar, através de
- sorteio, três casais de assinantes.

Conforme explica a

coordenadora comercial do Cp,
Maria Aparecida Alves Ho111, o
presente inclui: hospedagem
com café da manhã, jantar à luz
de velas com cardápio especial,
decoração romântica no

, . ,

apartamento e musica ao VIVO.

A coordenadora lembra também

que os sorteados terão suas

histórias de amor publicadas na
<'

edição do jornal seguinte a data.
O resultado será divulgado na

tarde do dia 8 de junho e as novas

assinaturas podem ser feitas até
,

• INFORMATIVO

•

,
b

I

o início da tarde daquela quinta
feira.

Porém, se você ainda quiser
complernentar a noite do Dia
dos N arnorados com mais

presentes, a dica é procurar o

comércio jaraguaense. De acordo
com Sandra Moretti, pro-

'prietário de uma loja de

perfumes e cosméticos, a
.". /' .

expectativa e que os negocIas se

intensifiquern cerca de 120/0, se

comparadas ao ano passado,
durante o mesmo período.

O empresárioAmauri Tecilla
tem opinião semelhante. Para

ele, as temperaturas amenas

registradas no Inês de maio

animam os comerciantes. "O
Dia dos N amorados sempre
alavanca as vendas", diz.

•

•

,

.'

,

,

�
APEVI

....... '"'- 'Jb _j, ....

Gabriela Bona e Álvaro Leite dizem que é importante não deixar a data passar em branco

•

ACIJSfJ
ASSOCIAÇAo COM.ERCIAl e
INDUS.TRIAl DE JAAAGuA DO SUL

Relacionamento Interpessoal
A Câmara da Mulher Empresária ACIJS-APEVI promove, de
20 a 22 de junho de 2006, das 18h30min às 22h30min (12
h/a), no CEJAS, o curso Relacionamento Interpessoal, com
o objetivo de buscar o crescimento e o desenvolvimento

pessoal, . entender, analisar e avaliar o próprio
comportamento e seus reflexos no relacionamento com o

outro, proporcionar' momentos de autoconhecimento e

desenvolvimento em equipe, harmonia, melhoria nos

diversos relacionamentos e capacitar a pessoa para enfrentar
os desafios do dia-a-dia. A instrutora é Ermeli Mariot,
Assistente Social, que falará sobre Comportamento
Humano; Compulsores Internos que determinam o nosso

comportamento; Empatia e Percepção da necessidade de

quebra de paradigma para uma maior autonomia.
Investimento individual de R$ 100,00 para Nucleados: R$
130,00 para Associados e R$ 180,00 para demais
interessados. Informações e inscrições pelo fone (47) 3275
7012, com Monise, ou e-mall nucleos@acijs.com.br.

\
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•

•

,

•
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•

•

CASAL
•

Para Gabriela Bana, 23, que já escolheu o que vai dar ao namorado
do dia 12, não comprar e ganhar presentes nesta data é impossível.
"Não podemos deixar passar em branco", comenta. Da mesma

,

forma, Alvaro Leite, 29, também diz ter decidido qual surpresa fará

para Gabriela, com quem namora até hoje, Os dois se conheceram

por causa de amigos em comuns. Depois de um mês, ela tomou a

iniciativa e o convidou para sair. Da atitude, surgiu o romance que
dura há dez meses.

COMO PARTICIPAR
Você já pode participar da promoção "Noite Especial dos
Namorados", do Correio do Povo. Para isto, só precisa presentear
seu amor com uma assinatura do jornal, até o dia 8 de junho. São
três estadias no Hotel Estância Ribeirão Grande que serão
sorteadas entre todos os leitores do CP com cadastro. As
assinaturas podem ser feitas pelo telefone 3371-1919 ou pelo e-

mail cornerclakaíornalcorrelooopovo.com.br
-

--------------------------------------------

,
•

• •

NOTA DE

•

Luto
Prefeito Dário Berger,
Desembargadores,
procuradores, vereadores,'
advogadós e servidores

.

estiveram n sepultamento do
- .

�; ..

! comerciante Alfredo Mussi, no

i' Cemitério São Francisco. Era.
,

pai do ex-presidente do Tribunal .

de Justiça, Jorge Mussi, e ativo

Integrante da Mesa da Irmand·
áde do Senhor dos Passos,

AGRADECIMENTO
Familiares de FRIEDA GRUTZMACHER LENZ, agradecem .

os médicos, enfermeiras do Hospital Jaraguá e do
Hospital São José, em especial as enfermeiras voluntárias
do Hospital São José.
Agradecimentos ao Pastor William Bretzke e a Pastora
Hulda, pelas palavras de conforto.

,

A todos que nos confortaram nestas horas difíceis e

enviaram coroas e flores, nossos agradecimentos ..
Convidamos para o culto de oração, dia 04/06/06 às 9
horas, na Igreja Evangélica Luterana "'- Centro - Jaraquá
do Sul.

,

,

,

-

A Família Enlutada

•
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OBJETIVO: TRANSPARÊNCIA NOS VALORES COBRADOS Importações
•

crescem mas

que exportações

II BREVES

Convite
.

•

,
,

•

•

Em encontro com o ex-
,

governador de São Paulo
Orestes Ouércia o presidente

.

Lula propôs ontem, ,

formalmente, uma coligação
,

nacional entre o PT e o PMOS.
Lula propôs a Ouércia que sua 1

legenda indique o candidato a
,

vice na chapa. Lula disse ainda

que gostaria que o PMOS ,

fosse aliado dos petistas em
,

São Paulo. Ouércia, que I

preside o PMDB paulista, não
descartou a possibilidade da

•

,

•
•

aliança, mas afirmou ao ,

• •

•
•

presidente que uma eventual •

· '

coalizão vai depender do
,

1
,

lançamento ou não de ,
•

candidatura própria da legenda.
'.
•

,

O ex-governador, no entanto,
,

I

descarta a possibilidade de •

sair como candidato a vice-

governador na chapa
,

, ,
,

encabeçada por Aloizio
•

,

,

Mercadante ao governo do ,
•

Estado de São Paulo.
,

,

,

,

,
,

Prisão
,

,
,

•

A Polícia do Espírito Santo ,

,

,

descobriu uma quadrilha que ,

,

mantinha bananas de dinamite,
,
,

,

combustível em garrafas e
,
,

,

armas em uma casa em São ,

,

Torquato, na região
,
,

,

metropolitana de Vitória. A
,

ootcla suspeita que a •

quadrilha pretendia realizar
•

,

operações para resgatar
·

•

presos e seqüestrar •

•

empresários. Na casa, foi
encontrado também um

,

caderno com nomes,
endereços, telefones e placas ,

,

de veículos de empresários da
,

,

•

região. Duas pessoas foram
•

,

,

presas em flagrante: Cristina •

Oliveira Assis, 24 anos, •

proprietária do imóvel, e
•

•

Ricardo Vieira Amorim: 28
anos, que assumiu ser o dono
do material encontrado.

Sem resposta 1
O diretor de Gás e Energia da

Petrobras, lido Sauer, negou-se
ontem a comentar as

declarações do presidente da

YPFB, Jorge Alvarado, que
acusou esta semana a

,

Petrobras de sabotagem por ter

interrompido a exportação de
óleo diesel para a Bolívia. "Não

•

há o que comentar porque esta
,

acusação não corresponde
à

realidade", afirmou, em rápida
e tumultuada entrevista
coletiva realizada ao final da
cerimônia de inauguração da
usina termelétrica Termorio,
em Duque de Caxias, que
agora passou a se chamar

.

usina Governador Leonel Ir
" Brízola.

.

•

•

Sem resposta 2
Ainda na entrevista, Sauer ,

voltou a reiterar que a

Petrobras ainda não foi
informada oficialmente das

intenções da Bolfvia de .

reajustar o preço do gás
fornecido ao Brasil. "O contrato
hoje está vinculado a uma

cesta InternaCional e tem "

reajustes de três em três
meses para acompanhar estas
oscilações. Também no

contrato está previsto que
qualquer alteração diferente
tem que ser levada à -

arbitragem Internacional",
comentou,

.

•
Brasília - As importaçõés de

bens e serviços cresceram

15,9% no primeiro trimestre

sobre igual intervalo do ano

passado, superando a expansão
de 9,30/0 das exportações no

período, segundo dados do
IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e

Estatística) .Segundo o IBGE, é
a primeira vez desde o quarto
trimestre de 2003 que o

volume de importações de bens
e serviços ultrapassam as

vendas externas nestes setores.
"Desde o ano de 2000 como UIU

todo não tínhamos uma

contribuição negativa do setor
externo para o PIB [Produto
Interno Bruto]. Houve um

crescimento muito grande das

importações no período e

avanço menor das

exportações, o que fez com que
o setor externo contribuísse

negativamente para o

crescimento do PIB", disse a

gerente de Contas Nacionais
Trimestrais do IBGE, Rebeca
Palis.Na comparação com o

quarto trimestre, o volume das

importações de bens e serviços
cresceu 11,60/0 -rnaior taxa

desde o último trimestre de
1996- e as exportações
aumentaram somente 3,9%.
A economia brasileira cresceu

1,40/0 no primeiro trimestre

deste ano em relação aos três

últimos meses de 2005, melhor
desempenho desde o terceiro

trimestre de 2004, quando a

expansão foi de 1,5%. Em
relação igual período de 2005,
houve expansão de 3,4% na

economia. Nos últimos 12

meses, até março, o PIB cresceu

2,40/0.

NANCY ARAÚJO

.... Cerca de 1,5
milhão de assinaturas
foram recolhidas
em todo o país

BRASÍLIA (CNR/ADI)
Discrirninação dos impostos
para o consumidor é o que mais

. de 300 lideranças empresariais
e dos trabalhadores
reivindicaram ontem em

Brasília, durante a entrega ao

presidente do Senado, Renan
Calheiros, de um anteprojeto
apoiado por 1,5 milhão de
assinaturas colhidas em cidades
de todo o País, pelomovimento
"De ou., no Imposto". O

projeto pede a regulamentação
de um artigo da Constituição
que prevê a inclusão, na nota

,

fiscal, do valor referente aos

impostos cobrados por produtos

" ...
-

.. _

�

Mais de 300 lideranças empresariais e dos trabalhadores reivindicaram ontem em Brasília
•

Núcleo de Jovens
Empreendedores da Acijs,
coordenado pelo empresário
Leandro Schmôckel Gonçalves.
Segundo Leandro, a aceitação

'

da sociedade foi grande, o que

Calheiros descreveu-o COIUO

"um projeto cidadão" e criticou
o volume dos impostos
'vigentes. "A carga tributária

hoje é uma coisa absurda,
monumental, impacta o preço
do produto, dos serviços e mais

do que nunca precisa ficar

'esclarecida", ressaltou e se

comprometeu a assinar e buscar
assinaturas para o projeto junto
às lideranças partidárias.

Dentre os senadores, o

projeto já conta com o apoio do
senador Jorge Borrihausen

(PFL). Para ele, a iniciativa está
-

no caminho certo. "E correta,

uma reivindicação da sociedade,
é a defesa do contribuinte
brasileiro, por isso estou aqui
para participar desse apoio que

, . . -

e importante na trarmtaçao que
será dada ao projeto com as

assinaturas já recebidas aqui no
Senado", afirmou.

Na Câmara dos Deputados,
está pronto para ser votado um

projeto de Lei que obriga as

empresas a informarem, nas

embalagens e não nas notas

fiscais, a carga tribu tária
. ,

incidente sobre produtos e

serviços. O relator do projeto,
deputado Fernando Coruja
(PPS), diz apostar na

transparência. ''A transparência
é para esclarecer, para que o

consumidor saiba distinguir o

que é o tributo, o que vai para o

governo, para o estado,
município e o que fica com o

empresário", conclui.

• •

e serviços.
''Ao invés de esperarmos a

lei feita pelo Congresso
Nacional, nós fomos para a rua

para fazer a lei, ou seja, uma
iniciativa popular", disse o

presidente da Associação
Comercial de São Paulo ACSp,
Afif Domingos, para quem o

., �

mostra que as pessoas ja estao

se conscientizando da
necessidade de saber quanto e

aonde os tributos são utilizados.
''A redução não vai acontecer

agora, este é o objetivo final. A
/' ,,/'.

memento e ClVICO e

educativo". Segundo Afif, o

cidadão ignora que paga

imposto e por isso, não cobra a

qualidade dos serviços, destaca.
Em Jaraguá do Sul, foram

recolhidas mais de oito mil

. -

curto prazo, o que importa e o

debate sobre o tema, que reflete
na vida de todos os cidadãos, e
não só na de empresários, ou
proprietários de imóveis e

veículos, COIUO algumas pessoas
pensam", defendeu Leandro.

Numa demonstração de

apoio ao movimento, Renan

•

assinaturas. A organização do
movimento ficou a cargo do

Força Nacional.
atuaco o

crime organizado

www.unerj.br
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CAMPO GRANDE - Um

contingente de oitomil policiais
estámobilizado noMato Grosso
do Sul para uma grande operação
contra o crilue organizado. Ela
começa hoje, logo após o

ministro da Justiça, Márcio
ThomazBastos, passar em revista,

a tropa de 200 homens da Força
Nacional de Segurança Pública,
que chega ao Estado e vai atuar

no combate ao crime organizado,
. não na segurança dos quatro
presídios parcialmente
destruídos durante as rebeliões
do dia 14. .

Segundo informações do
secretário estadual de Segurança
Pública do MS, Rauf Marques,
será urna das mais enérgicas
investidas contra os criminosos.
A operação vai durar 60 dias.

Partícipam da. operação
policiaismilitares, civis, federais,
rodoviários e homens da Força.
Aérea, que patrulharão as

fronteiras C()11t Li1<,,:Ll�.

•

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2005

31/12/200431/12/2005 31/12/2004 AH. '/, 31/12/2005 AH. '/,
\

ATIVO
CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

18.057.896 4,32'/, PASSIVO
CIRCULANTE

FORNECEDORj:S
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

OBRIGAÇÕES FISCAIS
OUTRAS OBRIGAÇÕES 2

18.838.077 18.057.896 4.32'/,18.838.077
2.903.523 2.94'/,
383.131 ·24,63'/,
6.156 ·70,32'/0

376.975 ·23,880/0
1.313.670 5,41%
1.060.801 4,620/0
252.869 8,740/0

1.183.484 4,94%
9.798 0,00%

201.231 ·89,530/0
36.232 172,87%
21.945 ·97,970/0
914.278 17,79%

• 0,000/,
23.238 '. 84,52'/,
16.913 123,24'/0

4.758.990

252.661
. 1.606.341
2.221.227

67.277

611.484

4.622.880

315.100

1.591.963
2.058.514

74.357

582.946

2,94%
-19,820/0
0,90%
7.,90%
-9,52%
4,900/0

2.988.743

288.769
1.827

286.942 '

1.384.735

1.109.771
274.964

1.241.957
44.611
21.071
98.867

446
1.076.962

30.404
42.878
37.756

Caixa
Bancos conta Movimento

CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
Mensalidades a Receber Alunos
Mensalidades a Receber Convênio

CRÉDITOS
Aplicação Financeira
Créditos de Funcionários
Adiantamento a Terceiros
Créditos de Convênios
Outros Créditos 1

ESTOQUES
DESPESAS ANTECIPADAS

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

ExíGIVEL A LONGO PRAZO

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
19,60°/,
19,60%

3.115.212

3.115.212

. 2.604.638

2604.638

PATRIMÔNIO LíQUIDO
PATRIMÓNIO SOCIAL
RESERVA DE REAVALIAÇÃO
RESULTADO DO EXERCíCIO

10.963.875
8.293.513
2.388.411
281.951

10.830.378
7.948.398
2.529.724
352.256

1,23%
4,34%
-5.59%
-19,960/0

eEMOSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT EM 31 DE DEZEMBRO 2005
•

-

15.811.678 31/12/2005 31/12/2004 AH, O/o15,137.460 4,460/0PERMANENTE
RECEITA LIQUIDA DE SERViÇOS
(·)CUSTO DOS SERViÇOS PRESTADOS
SUPERÁVIT BRUTO
(·)DESPESAS OPERACIONAIS

ADMINISTRATIVAS
VENDAS
RESULTADO FINANCEIRO

SUPERÁVIT OPERACIONAL
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
SUPERÁVIT LIQUIDO DO EXERClclO

20,046,618
(14,040.347l

19,742,340 1,54%
(13,983,031) 0,47%19.509,121

2,100,000
8,603.597
2,012,736
6,792,789

IMOBIL.IZADO
Terrenos
EdlflcGçOos e Benfeitorias
ConstruçtloB em Andamento
Bens M6vêls

17,316.147 12,06%
2,100,000 0,000/0
8.165,684 5,49%
1.490,138 35,180/0
5,671,325 21,92%

-

5,997,271
(5,708,043)
(4,374,884)
(644,996)
(689,063)

6,759,31 S 4,130/0
(5,367,808) 6,36%
(3.941,555) 10,990/0
(SSO,eIlB) .0,92%
(775,125) .111100/0.

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA· (3,697.543) (2,178.087) 69,71 % 391,847 ·28,380/0
.(39,391)= D,�O% •

288,328

e' (9,377).
352,256 .19196%281,961

,

Carla Schrolner
PrIjM!cltlrll�

Dalmo Luis Wlttkowskl
CUt1"•• r - ORo·se 02616010-6

•
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Artico foi paraíso tropical há 55
milhões de anos, mostra estudo

RESPOSTA AO: AUMENTO DE ATAQUES E ASSASSINATOS• BREVES
-

NO VIETNA

� Apreensão
o serviço de alfândega do
Vietnâ apreendeu uma carga de
cerca de 4,8 toneladas de
chifres de búfalo levado de

,

navio da Nigéria até a Asia,
informaram ontem fontes
oficiais, "Estamos investigando
se eram animais em risco de

extinção ou protegidos",
informou o diretor do

,

departamento de Alfândegas da
cidade de Haiphong, Mai The

Huyen.A carga, descoberta na

terça-feira, era destinada a uma

companhia de artesanato em

Ho Chi Minh (antiga Saigon),O
Vietnã é signatário da

Convenção sobre o Comércio
Internacional de Espécies
Ameaçadas de Fauna e Flora

.

Silvestres, que entrou em vigor
em 1 de julho de 1975, '

(paradisíaco), mas os mosquitos
provavelmente tinham o

tamanho da sua cabeça", disse o

geólogoMark Pagani, co-autor de
um dos trabalhos, E o mundo era

úmido e pantanoso: "Imagine um
mundo onde há densas florestas
de sequóias e ciprestes como os da
Flórida, mas circundando o

-

Oceano Artico", disse Pagani,'
. membro da equipe internacional

,

da Expedição de Perfuração do
-

Artico.
Milhões de anos atrás, a Terra

•

experimentou um, período
prolongado de aquecimento global
natural. Mas, há cerca de 55
milhões de anos, houve uma

súbita sobrecarga de dióxido de
carbono na atmosfera, que
acelerou o efeito estufa.
Os cientistas já sabiam desse
chamado "evento termal", mas
não têm certeza sobre qual a causa.
Talvez uma grande liberação de
metano do fundo do mar, uma

queimada de' árvores em escala

continental, ou uma série de

erupções vulcânicas.

W ASHINGTO,EUA
Cientistas descobriram o que

pode ter sido Omelhor local para
férias tropicais, . com

temperatura média de 23° C,
jacarés ancestrais e palmeiras.

-

Fica bem no meio do Artico.
Amostras extraídas da rocha

-

debaixo do Oceano Artico
mostra que, há 55 milhões de

anos, a área junto ao PóloNorte

,

AGÊNCIA ESTADO

� Medida permite que autoridades prendam pessoas sem a necessidade.de
ordens judiciais, limitem o movimento de pessoas ou veículos, confisquem
armas e fechem espaços públicos

.

, -

era praticamente um paraiso.
Os cientistas dizem que suas

descobertas são um vislumbre
de uma região polar aquecidapor
um efeito estufa descontrolado,
que se deu naturalmente. Mas
os que duvidam das causas

humanas para a atual fase de

aquecimento global não têm o

que celebrar: os pesquisadores,
cujos estudos sairão na edição
desta quinta-feira da revista

Nature, dizem que o passado é

uma amostra de o quanto a

situação poderá piorar no

futuro.
"Provavelmente era

,

decisão horas após chegar a Basra,
onde rejeitou a "ingerência" de

partidos xiitas no trabalho das

forças de segurança -predominan
temente britânicas e iraquianas
na cidade de pouco mais de 1
milhão de habitantes. O premiê
iraquiano lamentou o aumento

dos assassinatos e o seqüestro de
sunitas e xiitas em Basra, e reiterou
que a prioridade de seu governo é

colocar fim à insegurança, já que
isto "afeta a situação econômica e

social e cria obstáculos ao

desenvolvimento do país".

BASRA, lRAQUE - O premiê
iraquiano,Nuri alMaliki, decretou

,

ontem estado de emergência na

região de Basra, no sul do Iraque,
que é afetada por uma disputa
entre facções xiitas rivais. O estado
de emergência permite que
autoridades prendam pessoas sem

a necessidade de ordens judiciais,
limitem o movimento de pessoas
ou veículos, confisquem armas e

fechem' .espaços públicos."
Lamentamos a triste situação em

Basra, mas a solução está nasmãos
do povo e podemos apenas ajudar",

disse AIMaliki na segundamaior
cidade iraquiana, ao anunciar a

medida. Segundo o premiê, o

estado de emergência ficará em

vigor por um mês. Membros das

forças de seguranças estarão nas

ruas de Basra 24 horas por dia e

irão conduzir operações de busca.
Além disso, órgãos de

segurança entrarão em estado de
alerta para "enfrentar a

deteriorada situação de segurança
na cidade". Durante este mês,
serão impostas medidas de

segurança. AI Maliki adotou essa

NO REINO UNIDO

� Lançamento
Sex on legs", Este é o nome do.
primeiro romance criado
apenas em áudio e para
download via Internet. A
obra acaba de ser lançada no

Reino Unido. A notícia é do

jornal The Independent.a
livro foi criado por Brian Luff e é

.

classificada como uma

"comédia de ficção científica e

suspense" e tem 75 mil

palavras'. A obra pode
ser baixada por nove libras

(cerca de R$ 39). Esse novo

gênero digital divide opiniões.
Para alguns, isso significa uma

volta às origens orais da
literatura - anterior à escrita- e

que tem precedentes na

tradição homérica. Para os

mais críticos, há nesse ato uma

ameaça de distanciamento
ainda maior entre os jovens e

os livros, já que esses últimos

perderiam ainda mais espaço
para dispositivos como

celulares ou tocadores digitais.

/

"

,

Violência persiste no Timor, apesar de chegada
\

.

Desabrigados em terremoto

já chegam a quase 650 mil,A Austrália, que ofereceu a

maior parte dos mais de 2.000
soldados estrangeiros enviados a

Díli; sugeriu que talvez um

contingente semipermanente de

forças estrangeiras possa ser

necessário para que a sítuaçâo volte
ao normal no Timor Leste.

. Depois de um dia sem violência
na terça-feira, confrontos
voltaram a ocorrer ontem elU

diversas partes da cidade. Bandos

integrados por jovens atiravam

pedras em gangues rivais e
,

brigavam com armas rústicas em

punho.N a avenida que leva ao.

aeroporto de Díli,' soldados'
australianos passaram horas

DÍLI- Gangues rivais

integradas por jovens entraram em

choque com armas rústicas em

Díli enquanto novos incêndios
eran1 deflagrados na capital
tirnorense ontem.Os novos

episódios de violência ocorrem

em um momento no qual mais
forças de paz estrangeiras
chegam ao Timor Leste para
colocar fim a dias de distúrbios

que desestabilizaram o país.
Mais de 100.000moradores de

Díli fugiram de suas residências

para escapar da violência; disse
uma funcionária engajada no

atendimento à população
.

deslocada pela violência ..

tentando evitar, sem sucesso, que
• •

as gangues rivais entrassem em .

choque.
Pelo menos oito pessoas

ficaram feridas. Desde a semana

passada, quando começaram os
,

distúrbios, 27 pessoas mor-

reram.Mais de 100.000 pessoas

fugiram da capital, disse Kyrn
. Smithies, porta-voz de uma

coalizão de mais de 30 grupos de

ajuda humanitária que atuam 110

pequeno país.Mais de 70.000

desabrigados vivem atualmente
em campos de refugiados nos

arredores de Díli. Cerca' de
30.000 fugiram para outras

partes do país .

receberem a ajuda necessária.

"Hoje recebemos apenas meio

quilo de arroz", afirmou Ratimah,
60, pai de quatro filhos. "Não é o

suficiente" .
HOSPITAIS - ,O principal

hospital do distrito de Bantul -o
mais atingido- continua

superlotado, com pacientes
esperando atendimentos nos

hospitais e médicos reclamando
de falta de recursos.

Mas as condições melho
raram em ao menos dois hospitais
da área, onde os estacionamentos
chegaram a' ficar lotados de
centenas de .vítimas no dia
seguinte ao terremoto. O

principal hospital de Bantul ficou
superlotado, com 400 pacientes
para apenas cem leitos.
Tanto hospitais. como postos de

.

crise instalados às margens das
estradas principais reclamam da
falta de' remédios -como

analgésicos, antibióticos e'

antidiarréicos para o tratamento

de complicações recentes, como

diarréias ou pneumonias.Um dos
motivos do surgimento' destas
doenças foi a falta de água potável
e as precárias . condições
higiênicas.

INDoNÉsIA - O número de

desalojados após o tremor que
atingiu a ilha de Java no último
sábado (27) já chega a 647 mil.

Tropas internacionais de paz
levam ajuda para a região
atingida pela tragédia.

O tremor de 6,3 graus.na

escala Richter matou mais de
5.800 pessoas, feriu ao menos

30 mil e transformou mais de'
,135 mil casas em escombros
em menos de um minuto. A

tragédia foi a pior a atingir a

Indonésia desde a tsunami de
26 de dezembro 2004, que
matou 168 milpessoas.

. Segundo a ONU, a crise
.

parece estar sendo.aliviada com
a chegada de tropas de mais de
20 países. Segundo o presidente
indonésio, Susilo Bambang
Yudhoyono, os esforços de

recuperação "vão bem".

Certamente, há muito ainda

para ser' feito", afirmou

Yudhoyono, que já retomou a

Jacarta. No entanto, segundo.
ele, os escombros já foram
retirados de muitas ruas, o

aeroporto já foi reaberto e a

eletricidade já foi restaurada em .

algumas áreas. No entanto,
moradores reclamam de não

NA íNDIA
� Fim da greve

,

Médicos em toda a India

puseram fim ontem a uma

greve de 19 dias contra uma

ação afirmativa ampliando
vagas nas universidades para
castas baixas, horas depois de
a Suprema Corte ordenar que
voltassem ao trabalho enquanto
revia a política.Médicos .

residentes de Nova Délhi foram
os primeiros a suspender a

. greve, sendo seguidos pelos do
interior.A greve, iniciada por
médicos e estudantes da

. capital, se espalhou por todo o

país e comprometeu o

atendimento de milhares de

pessoas. Médicos que não
aderiram à greve mantiveram'
as salas de emergência em

funcionamento.

,

•

,
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Caminhos novos para

'um novo rnundo
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FRETAMENTO
E TURISMO

(47) 3372-0545
Fax 47 3371-1893

(47) 3275-8501(47) 3275-8500 (47) 3275-8505 (47) 3275-1661
(47) 3371-9616

(47) 3373-0472 ... '

VIAÇÃO '

·ANARINHO
-

INFORMAÇÕES
RODOVIÁRIAS

CENTRAL DE ATENDIMENTO
__ CANARINHO - 0800 645-8585_ .
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