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'5 li MARlSOL

Giuliano
Donini fala
sohre desafios

3 I NAS RUAS: PATRULHAMENTO SERÁ FEITO POR 40 HOMENS 48 I GRIFE
•

" PF prende irmão
da'proprietária
da Daslu

" •

,

•

Em entrevista exclusiva
ao O Correio do Povo,
Giuliano Donini, diretor
comercial e de marketing
da empresa Marisol,
revela a ambição de
tornar as marcas do

grupo um desejo de
consumo no mundo
inteiro. Aos 31 anos, .

solteiro, formado em

38 I INTERNACIONAL

Irã rejeita
proposta dos
EUAe ataca

Polícia Militar, que poderá se ocupar
efetivamente de atividades mais complexas. Num

O Projeto de lei complementar do prefeito Moacir
_

Bertoldi (PL) criando a Guarda Civil Municipal
chegou ontem à Câmara de Vereadores e passa,

agora, a tramitar pelas comissões internas
,

permanentes do Legislativo. Desarmada, a Guarda
Civil assumirá funções hoje de responsabilidade da

• • '.1\_

pnmerro momento, o projeto preve a contrataçao
de '40 guardas, através de, concurso público. A
previsão é de que a implantação ocorra até janeiro
de 2007.

,

6 I REFORMA DA IGREJA MATRIZ: COMISSÃO BUSCA RECURSOS'
•

. ,

arquitetura, com pos-

graduação em

gerenciamento de marca
e MBA em gestão de

negócios, ele não é um
, . .

empresano caricato.

Despojado, tem um bom

CESAR JUNKES ,

, Inaugurada em 1962, a Igreja
Matriz São Sebastião, um dos
símbolos de Jaraguá do Sul, passa
por reforma completa. O custo

aproximado gira eIU tomo de R$
800 mil a R$l milhão. Para

.

. arrecadar o dinheiro, a comissão

responsável está buscando
parcerias junto às empresas do

município e através de

promoções, e eventos, cuja renda
é revertida para o projeto. Parte
das obras internas e a pintura
devem ser finalizadas até

novembro. Por enquanto, não
haverá alterações nos horários
das missas.

. . ,

trato com a Imprensa e e

apontado por muitos,
como o sucessor do pai,
Vicente Donini, na
presidência.

,

28 I CONVÊNIO

Corupá investe
'em turismo

•

•
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MAXIMAI Unimed, Seu Platio, Sua Vida
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. Dia de sol e nebulosidade
./

variada sem previsão
de chuva

www.studiofm.com.br
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""'Assinantes do O Correia do Povo podem ganhar uma dessas bt$ estadias10'_�
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• CORREIO DO LEITOR• EDITORIAL -

•

Mitos confortáveis
destinadas a humanizar o caos nos presídios. O�
que é legítima pretensão da organização criminosa
de fazer. campanha eleitoral para eleger seus

representantes. Representantes? Que
representantes?

Aliás, o que não falta é especialista em

violência interessado em politizar a atuação de

organizações como o PCC. Parece-me tão remoto
como bisonho associar a gênese desta facção
criminosa aos presos políticos do regime milita�
Trata-se de bandidagem comum e não há nada
de revolucionário na ação de quem vende drog� ,

na porta de escolas, atira em policial ou seqüestra
empresários. São inúmeros os mitos qUI=
envolvem a criminalidade no Brasil. Até a

Nunca pretendi a sonegação intelectual de

que a condição de pobreza cria ambiente à

disseminação de determinados delitos. Só não

posso aceitar que a deficiência de renda seja a

causa preponderante da violência. Seria admitir

que o pobre é predestínado à marginalidade, o
que não é verossímil. Há inúmeros municípios
subdesenvolvidos no interior do Brasil onde a

cadeia não é equipamento público de primeira
•

•

necessidade, pois há baixíssima taxa de crimes.
,

A' India é recordista de miséria absoluta e vive

em paz social. Caso fosse depurada a relação de
causalidade entre a pobreza e o crime, chegar-se
ia à conclusão de que o Estado, e não o pobre, é o
grande indutor da violência. As quadrilhas de

traficantes, os grupos de extermínios, os

justiceiros e o comércio ilegal de armamentos

proliferam não em virtude da condição demiséria
do espaço urbano, mas em razão dabaixa atencão

,

e efetividade do serviço de segurança pública. O
homicídio se banalizou, sào mais de SO mil por
ano, porque há uma taxa real de punição de 20/0
no País. Não adianta desviar o foco e trazer os

efeitos da pobreza à condição de causa da
criminalidade. O argumento apenas ajuda a

encobrir a falta de suficiência de atuação política
dos agentes institucionais.

O conúbio indissolúvel da violência e da

pobreza cria um cenário fantasioso de que a base
da pirâmide social se decidiu por promover a

cabanagem do novo milênio em protesto contra
as mazelas do cotidiano. Não há insurgência
coletiva e sim reações cada vez mais favoráveis
ao delito em função da generalização da

impunidade. Se não há Estado, o crime passa a

compensar. Daqui a pouco vai parecer aceitável a
propaganda do PCC de que os atentados
promovidos em São Paulo fazem parte de um

conjunto democrático de reivindicações

.

No ano 2006 e em pleno
século 21, números apresentados
pela Secretaria do Desenvolvi
mento Sustentável na terça-feira
assustam. Um diagnóstico do
tratamento de esgoto e sanea

mento básico e um balanço hídri
co de Santa Catarina apontaram
que o setor de saneamento vive

básico.Outro dado preocupante
diz respeito ao desperdício de água
das empresas, cuja média é de
38%.No setor de esgoto sanitário

.
somos os últimos do ranking; 95%
da população, ou seja, 5,1 milhões
de pessoas, não estão oficialmente
servidos por rede de coleta de

esgoto. Apenas,70/0 da população
urbana usufruem deste serviço,
mas apenas parte dessa coleta é

tratada. E, quando o é, isso significá

dades, que poderá ser consultado

por empresas na hora de captar a

água. O trabalho apresentado pela
SDS corresponde a um projeto do
Programa Microbacias 2, que

passou a ser desenvolvido há pelo
menos cinco anos. O quadro
justifica a dificuldade que o gover
no tem em acessar a verbas federais

para sistemas de esgotos tratados.
Afora recursos recentemente

anunciados pelo presidente Lula,
coincidentemente em ano

eleitoral, mas que serão totalmente
diluídos em seu montante prin
cipal, todo e qualquer procedi
mento tem, em primeiro plano,
ingrediente político.Ou seja, quem

. - ". .

uma situaçao critica e que as

principais necessidades são

institucionais e de organização da
,

� Números mostram que 95% da popula-
ção, ou seja, 5,1 milhões de pessoas, não
são servidos por rede de coleta de esgoto

-

ocorrência dos atentados em São Paulo era voz

corrente, entre muitos criminologistas, que não

havia crime organizado no País. Outra estultice

largamente disseminada era a de que a atividade
do tráfico varejista de cocaína tinha ido à

bancarrota e que havia uma crise nomercado das

drogas.
O fato é que o Brasil possuidentro do chamado

Estado Democrático de Direito um estado
criminal tolerado, Já não parece ser absurda a

suposição de que está plenamente consolídada 11

ilegalidade no Brasil. A falcatrua é a regra e a

probidade a exceção, que nem honrosa é mais. O
levantamento da Controladoria Geral.da União
de que três em cada quatro prefeituras fiscalizadas
apresentaram irregularidade grave em suas contas

,

é um atestado datnversão.de condutas. Depois da
não-punição de mesaleiros e sanguessugas, além
da aceitação como verdade de que Lula não sabia
de nada, o que se vê no horizonte do país do futuro
é apenas arte de furtar.

legislação. No setal;' de abasteci
mento de água, o Estado apre
senta índices superiores à média
nacional, mas não por isso

satisfatórios. A realidade é que 1,
24milhão de pessoas não contam
com rede de abastecimento

potável. Em áreas urbanas são 250
mil catarinenses.E aí estão

incluídas regiões periféricas de

[araguá doSul, aindahoje sem água
tratada, telefone, esgotos e até

energia elétrica, embora o

80% amais incidente sobre a conta
de água. A SDS também apre
sentou um diagnóstico da quali-

'

dade da água no Estado, Para a

realização deste trabalho foram
escolhidos doismunicípios de cada
'região hidrográfica, nas quais foi
desenvolvida a pesquisa, conside
rando os parâmetros mais repre
sentativos: Ph, cloro residual, cor,
flúor, coliforme fecais etc. O
resultado do diagnóstico, que
ainda será estratificado, constitui
um importante documento de
indicadores em diversas locali-

� �

nao tem voz, nao tem vez.

Prevalece, como requisito básico,
a influência e a apadrinhamento.
Foi o que se viu durante a

elaboração do orçamento daUnião ' ,

.
-

para 2006, aprovado seis meses

depois do prazo. E assim será

enquanto prevalecerem os

critérios, que norteiam a distri

buição de recursos do orçamento
federal, que é apenas deliberative
e não impositivo. Mais ou menos

como liberar uma verba, mas não
depositá-la na conta do
interessado.

. ". . , ..

municipio esteja entre os mais

bem servidos com saneamento

,

..

• FRASE
Demóstenes Torres, procurador de Justiça e

senador (PFL-GO) .

"Ela é uma mulher feliz, porque talvez seja uma das mais bem casadas
deste país" .

'

.Luiz Inácio Lula da Silva, presidente, sobre a esposa Marisa Letícia Comunidade e PARCs
comunidade em relação aos planos da empresa,

sejam eles de aberturaou fechamento de unidades,
expansão ou redução, alterações etc. Esse
levantamento de expectativas pode ser feito de
modo formal, por intermédio de uma Auditoria
deOpinião, ou demodo informal nos casosmenos
complexos, ouvindo um número restrito de

pessoas, particularmente lideranças regionais.
Uma vez identificadas as expectativas é

,

possível elaborar um pré-plano de relacionamento
e apresentar à comunidade - por meio de
contatos, entrevistas à imprensa e outras formas
- os objetivos empresariais,' e o que eles podem
significar para o local, quais seus impactos
positivos, quais as possibilidades de problemas e

o que está sendo feito para controlar suas
,

eventuais conseqüências. Cumprida essa etapa é

hora de consolidar as idéias e projetos iniciais

com a visão da comunidade, e estabelecer oPARC,

- Plano Ativo de Relacionamento com a
I

Comunidade .

A implantação, a expansão, e mesmo as

alterações numa empresa já existente em

determinado local criam necessariamente

impactos na comunidade. Esses impactos,
positivos ou negativos, podem envolver

oportunidades de trabalho ou emprego,

mudanças na logística, alterações na receita do

município, em questões ambientais, nomodo de
vida da comunidade e em outros aspectos.
Quanto maior o investimento e o porte da

empresa, maiores esses impactos, seja qual for o
tamanho do município.

Assim, qualquermovimento significativo das

empresas deve ser objeto de um processo de

comunicação transparente, claro e ético com

todos aqueles que possam ser afetados. Além disso,
ao se itnplantar nummunicípio, a empresa passa
a ser parte da comunidade e deve assumir sua

cidadania empresarial, participando de forma
ativa do desenvolvimento local e das discussões
sobre os problemas, as soluções e o futuro da

região, sem descuidar da cultura regional.
Esse é o objetivo dos PARCs - Planos Ativos

de Relações com a Comunidade, desenvolvidos
pelas empresas conscientes de seu papel na
sociedade. Um PARC deve abranger desde a

definição de objetivos e responsabilidades até os

meios necessários para uma adequada integração,
na comunidade. O processo de preparação de um
PARC começa pela ídentificação das

expectativas dos diversos segmentos da

o deputado
Dionei Walter dà'
Silva escreve às

sextas nesta
coluna

•

ProUni, isso sim
é justiça social!,

em desenvolvimento.
O Plano Safra de 2006 assegura

a continuidade do processo de

aperfeiçoamento das ações
voltadas ao fortalecimento da

,

agricultura familiar. Financia a safra
com juros de 30/0 ao ano, os

menores do mercado; amplia os

tetos do Pronaf custeio; cria

recursos adicionais para a
."....".., ...

assistência tecmca, msntui uma

nova linha de crédito, chamada
Pronaf Comercialização, que
beneficia cooperativas e

•

agroindústrias de pequeno e médio

porte; aumenta o limite da renda
bruta do produtor para

enquadramento nas linhas de
financiamento, dentre outras

medidas.Enquanto isso; a

agricultura comercial (represen
tada pelos grandes produtores
rurais que historicamente sempre
abocanharam todo o recurso

.. disponível no país e que abastecem

principalmente o mercado das

exportações) promove tratoraços
e manifestações Brasil afora. Na
visão dessa elite ruralista, os

investimentos no' sistema

produtivo devem atender
exclusivamente aos seus

interesses. Nem tanto ao mar, nem

tanto à terra, a distribuição dos
recursos felizmente tem seguido
critérios democráticos.

O Ministério do Desenvol
vimento Agrário confirmou a

notícia que trouxemos de Brasília,
no início da semana, onde
estivemos, juntamente com

.

representantes dos rizicultores,
apresentando reivindicações do
setor. O governo federal anunciou
na última quarta-feira (24) os

percentuais de abatimento das
dívidas de custeio de agricultores
familiares, Os rizicultores foram
beneficiados com um rebate

(desconto) de .30% dó total dos
financiamentos .de custeio do

Programa Nacional de

Fortalecimento. da Agricultura
Familiar (Pronaf). O pacote de
benefícios também possibilita a

prorrogação de 40% das dívidas
contraídas para investimento.

As medidas contemplam
diversas culturas que tiveram

prejuízos devido à defasagem dos
,

preços praticados na última safra,
ou em função da estiagem,
garantindo estabilidade no campo
para que o agricultor possa
continuar plantando. Com o

rebate no custeio e a negociação
dos investimentos, o rizicultor

pode afastar o fantasma do
endividamento e o setor agora,
tem condições de superar a crise e

pensar estratégias de organização
e fortalecimento.

Cerca de 15 milhões de
agricultores familiares produzem
metade dos alimentos que vão à
mesa dos brasileiros todos os dias.
De cada ,10 ocupações na área rural,
8 são trabalhadores familiares que
tiram o sustento da terra. Jamais o
pequeno produtor rural contou
com um governo tão sensível à
causa da agricultura familiar. A
maior prova disso é a evolução dos
recursos aplicados no setor, que
hoje somam quase cinco vezesmais

em relação ao que foi investido na

agricultura familiar no último ano

de FHC. O Plano Safra, que

disponibilizou R$ 2,4 bilhões em

2002, vai aplicar R$ 10 bilhões na
safra de 2006.

O aumento dos recursos, a

sensibilidade no atendimento das

reivindicações e negociações das
.

dívidas e a criação do Seguro
Agrícola são apenas algumas das
medidas que configuram uma nova

política voltada ao fortalecitnento
da agricultura familiar e da reforma
agrária, Uma das grandes vitórias
do governo Lula nessa área foi
obtida enl 2005, como resultado'
das lutas travadas na Organização.
Mundial do Comércio (OMC): a

aprovação do fim dos subsídios' à

exportação e a garantia da

proteção à produção . dos

agricultores familiares dos países

, .

Emuito itnportante este último aspecto, uma
vez que um país de tantas carências como o nosso,
em qut:; os abundantes recursos transferidos para
os governos (mais de 370/0 da renda nacional) sâo
mal usados, a tendência da comunidade é esperar

que as empresas supram todas as deficiências da

ação pública. ,

Mario Ernesto Humberg, consultor e conferencista

•

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25 linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-r
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SEGURANÇA: CHEGA À CÂMARA PROJETO DA GUARDA CIVIL

CELSO MACHADO

� Contratados passam
por concurso público e

vãe receber salário de

R� 900,00 por 44h
B

::;JARAGUÁ DO SUL- Projeto
de lei complementar do prefeito
Moacir Bertoldi (PL) criando a

GuardaCivilMunicipal chegou
ontem à Câmara de Vereadores
e passa, agora, a tramitar pelas

. � .

comissões internas perrna-
nentes do Legislativo. Segundo
a mensagem do chefe do
Executivo, à instituição caberá
zelar pela proteção dos bens e

serviços públicos municipais,
vigiando praças, jardins e

prédios públicos, para evitar

que sejam depredados ou mal

utilizados, além de ordenar o

trânsito quanto a circulação e

estacionamento de veículos,
além da elaboração de estudos
e projetos voltados à prevenção
e combate à violência e

consumo de drogas em escolas,
entre outras atividades.

Desarmada, a Guarda Civil
assumirá funções hoj e de

responsabilidade da Polícia
Militar, que poderá se ocupar
efetivamente de atividades mais

complexas que é seu verdadeiro
.

papel. Num primeiro momento,
o projeto prevê a contratação de
40 guardas, através de concurso
público. Será obrigatório aos

candidatos terem ensino médio

completo e Carteira Nacional
da Habilitação categoria B. Por

44 horas semanais de trabalho,
incluindo escalas conforme a

•

conveniência do serviço, vão
receber salário de R$ 900,00.
Neste caso trata-se de emprego,

público de provimento efetivo,
contudo submetido a avaliações
de desempenho e compor
tamento. O mesmo projeto cria
três cargos de inspetor de

• ••

serVlços, que exige erismo

médio completo, com salário de
R$ 450,00 e adicional por'
função de confiança cujo valor
não está explicitado no projeto
enviado à Câmara. Hoje já
existe m cargo comissionado de
coordenador vinculado ao

gabinete do prefeito. O

processo seletivo de contra

tação destes servidores se dará
,

por meio de provas, ou de

provas.e títulos, avaliação física,

Primeiro curso da UFSC será

para formação de professores
JARAGUÁ DO SUL- O

primeiro curso descentralizado
da UFSC (Universidade Federal
de Santa Catarina) em Jaraguá
do Sul ministrado à distância,

,

através do sistema de vídeo-
conferência, está confirmado

para agosto, com a garantia de

campus próprio em 2008. Será'
na área da educação voltado para
a formação de professores e,

também, para profissionais que
ainda não têm esta qualificação.
O sistema permite uma

interação de todos os alunos em

qualquer parte do Estado em

tempo real. Há poucos dias, pela
exigüidade de tempo e

necessidade de área física, além
da disponibilidade de um técnico
em informática (dois compro
missos assumidos pela prefei
tura), o próprio reitor Lúcio José
Botelho, em palestra na Associa
ção Comercial. e Industrial,
havia informado que a presença
da UFSC no município só seria

viável a partir de março de 2007.
,A descentralização de cursos da
I '

'llniversidade federal catarinense
\.

é fruto de. um trabalho
desenvolvido pelo professor.

: Cláudio Piotto há mais de dois
I anos. Mais recentemente,,

I viabilizada a possibilidade, a

I proposta teve adesão de vários
! segmentos da comunidade,
! resultando em conquista his
I
l �

tórica para omunicípio. Segundo
o deputado Dionei Walter da
Silva (PT), que juntamente com
Piotto e o deputado federal
Cláudio Vignatti (PT)

.. . ,..

questionou Junto a rettoria a

descentralização de cursos

daquela universidade, a área

física não parece ser problema.
Cita, por exemplo, o Colégio São
Luís (com salas ociosas nos

períodos vespertino e noturno),
o Centro Politécnico Geraldo

Werninghaus, o Cefet, que já é '

uma escola federal e está sendo
totalmente reformado e

ampliado e, ainda, a Escola
Albano Kanzler, local também
defendido pelo professor Piotto
para instalação da sala de vídeo
conferência. A partir de agora os
segmentos envolvidos no

processo, que inclui a Prefeitura
e Câmara de Vereadores,
acrescenta o deputado, partem
para a definição do local. Parale
lamente a UFSC já deverá estar

recebendo inscrições. Mas o

projeto de descentralização
bancado pela comunidade

(exceção de professores) já tem

ampliação garantida, segundo
disse o Secretário de Educação
Superior, Nelson Maculan, ao

professor Cláudio Piotto. Para
. .

2008 está previsto um projeto
para construção de um campus

. , .

no muructpio.

,
,

• •
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Jurandyr Bertoldi diz que Guarda deve ser implantada em janeiro

mental, intelectual, psico
lógica, investigação social e

aprovação prévia em curso de

formação específica. Segundo
o procurador geral da pre
feitura, Jurandyr Bertoldi, a

expectativa do Executivo é de

que a Guarda Civil esteja
implantada já a partir de

janeiro de 2007. Antes, todo o

contingente contratado

passará por período. de
treinamento de três meses. O
trabalho será feito a pé e em

viaturas, sempre em colabo

ração com a PM, disse o

procurador. Para o orçamento
de 2007 deverá ser redefinido
o impacto financeiro da nova

estrutura e que já tinha

previsão orçamentária inicial
no orçamento de 2006.

PSB nacional dá respaldo à

campanha de Antônio Sontag
JARAGUÁ DO SUL,

FLORIANÓPOLIS- O
chamado "F ren tão", que

quando formado há cerca

de três meses reunia o

PDT, PV, PL, PTB, PMN,
PRB e PCdoB, com o

intuito de valorizar a cam

panha eleitoral majori
tária e proporcional dos

pequenos partidos catari

nenses, já sofreu baixas. A

primeira foi o PDT, que
mantém a candidatura do

presidente do diretório
estadual Manoel Dias e,

com isso, impossibilita
sua permanência no bloco

partidário. Agora é a vez

do PSB, confirmando a

pré-candidatura a gover
nador de Antônio Carlos

Sontag, também pr e s i

dente do diretório esta

dual. Em reunião realizada
-e m Brasília na última

quarta-feira, Sontag rece

'beu apoio explícito do
•

presidente nacional do
PSB, Eduardo Campos,
informa o secretário geral
do partido em J araguá do
Sul, Emerson Gonçalves.
"O apoio do' PSB a

reeleição do presidente
Luis. Inácio Lula da Silva,
segundo Sontag, (I, é uma

questão lógica, a dúvida é

se haverá, apoio formal ou
não", lembrou, acres-'

centando que "as definições
�

somente ocorrerao na

segunda' quinzena de

junho". Antes disso, a
� ,

preocupaçao e com a

chamada a cláusula de
barreira prevista na lei
e le

í

to r al e que exige dos

partidos a obtenção de cinco

por cento dos votos para a

Câmara dos Deputados e

outros dois por cento em

pelo menos nove estados.
Quem não alcançar o índice
deixará de receber recursos
do fundo partidário, di
nheiro público rep ass ad o
aos partidos para custeio de
suas atividades com pres

tação de contas obrigatória
junto ao TRE (Tr ib u n a l

Regional Eleitoral de Santa

Catarina). J á houve con

versas com o PT, entretanto, ,

segundo Sontag, o PSB, par
enquanto, continua focado
no projeto de candidatura

própria, apoiado pelo PTB,
PL e outros partidos que

compõe o "Fr e.n t âo ",
exceção do PDT. A executiva

estadual tem reunião

programada para hoje, em

Florianópolis, quando a
� ,

questao sera novamente
,

posta a mesa.

• MOSAICO politi ca@jornalcorreiodopovo.com.br

,

Medidas controversas
Com as finanças arrombadas, o governo do Estado estuda a

demissão de 900 funcionários terceirizados, de um total de
3.500, porque precisa economizar pelo menos R$ 500 mil por
mês para honrar folhas salariais no segundo semestre.Mas esta
mão de obra não é tida sempre como mais barata que os efetivos? ,

Enquanto isso, segundo o Diário Oficial do Estadode 23' de, r
maio, o governo comprou dois aparelhos de televisão com telas

,!

de plasma, de 42 polegadas, no valor de R$ 7.894 cada um,
num total de R$ 15.788. É aí que o bicho pega. Economia 'só

.

com salários?

,I------------------------------ �

Fumaça
A região Sul do país é a

campeã no consumo de

cigarros no Brasil, segundo
pesquisa divulgada pelo
Instituto Nacional do
Cãncer. Apenas para citar
três capitais, enquanto
Porto Alegre lidera o

levantamento, com 25%,
Curitiba, vem em segundo,
com 21,5%, acompanhada
de perto por Florianópolis,

. cum 21,4%.

Positivo 1
A campanha desenvolvida

pela Acijs, com apoio da

imprensa local,' resultou na

transferência de mais de
três mil títulos eleitorais

para Jaraguá do Sul. Isso dá
bem uma idéia sobre quanta
gente reside no município e

.

não vota aqui. Paulo
Chiodini, presidente da

Acijs, disse estar satisfeito
com o resultado obtido.

Positivo 2
Aliás, a instituição resolveu
não se envolver em

proposta de partido político
em favor do voto útil,
prestigiando apenas
candidaturas do município.
Ora, se os pré-candidatos
daqui já mapearam o Estado
na tentativa de beliscarem
votos onde for possível- e é
o que ocorre em toda e qual
eleição proporcional.

.

estadual- como é que se

justificaria tal postura?

Merecido.
Deputada Odete de Jesus

(PL) defende que a Rede
Feminina de Combate ao

Cãncer, hoje com 52
núcleos regionais para
atender demanda de 4,5'
milhões de mulheres- e

homens também- tenha
verba específica no

orçamento do Estado para
2007.A RFCC completou 45
anos em Santa Catarina e

foi homenageada pela
Assembléia Legislativa no

dia 30.

Festa?
Vigindo desde abril,
finalmente o novo salário
mínimo de R$ 350,00 foi

aprovado pela Cãmara dos

Deputados. O pessoal do PT
comemorou com

afirmações de que é o

maior mínimo dos últimos
trinta anos no quesito poder
de compra. E poderia ser

diferente, se a cada ano
,

aumenta? Aliás, seria
interessante vê-los
sobreviverem com tal
merreca.

I,
•

Ministério do Esporte
garantiu R$ 300 mil- e mais
R$ 2 milhões previstos- para"

.

o Centro de Referência em

Esportes Olímpicos de

Blumenau, que será
instalado no complexo .

\

esportivo do SESI 'Bernardo
Wolfgang Werner" .São
recursos destinados ainda.
neste mês de junho às ações
para a transformação da

"

área de handebol em
,

reíerêncla nacional.

•
, ,

Afagos
Vai pra campanha e conta

comigo, teria dito o

presidente Lula a José
Fritsch. No final de junho, vai
ao Oeste catarinense
inaugurar casas e abraçar
seu ex-ministro da Pesca e

. candidato a governador.
Contrarla, assim, notícias de
que estaria muito insatisfeito
com o PT catarinense em

relação ao PMDB por querer
vê-los juntos na campanha .

Referência

Em vão
Jaraguá do Sul também já
bateu nas portas do
Ministério dos Esportes
atrás de verbas para a

.

Arena. Até agora, nada feito.
Em Blumenau, o preteüo é�
João Paulo Kleinübing, do

I

PFL, arquiinimigo de Lula,
que teve ajuda da senadora,
Ideli Salvatti e do deputado'
Carlita Merss. Aqui, o

prefeito é do PL, partido
aliado ao governo. Amigo é

para estas coisas?

Pau puro
Trecho de discurso do
senador Jorge Bornhausen

•

(PFL). "E preciso remover o

Governo mais corrupto,
'

incapaz e retrógrado da
nossa História Republicana.
E o primeiro gesto para .

exorcizar esse tempo
negativo é pensar no futuro
sem Lula e sem PT,
preparar-se para um tempo
de seriedade, vergonha,
competência, trabalho,
emprego, honestidade e

ética. "

Recolhidos
A Agência Nacional de
Vigilãncia Sanitária
determinou a apreensão, em

todo país, de produtos de
seis empresas, por não

possuírem registro junto ao

órgão, entre eles um
•

hioratante fabricado em

Crícíúma.' da Fragance
Indústria e Comércio de
Cosméticos. Todos os

produtos estão proibidos de
serem comercializados.

•

•

,
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.. POUCAS & BOAS CONFIRMAÇÃO: PETISTAS REPRESENT�RÃO PT DA REGIÃO NA DISPUTA PROPORCIONAL

I-
I Teimosia
I

i A persistência com que defendem a necessidade de consenso
I para garantir a eleição de representantes do Vale do Itapocu na

; disputa proporcional é a mesma usada pelos postulantes quando
•

se trata de não abrir mão das suas próprias candidaturas. Ora,
, como é que os partidos políticos da microrregião vão entrar num
! ' acordo se cada um realiza pesquisas e aponta o seu, candidato
,

i como tendo a maior aprovação nas urnas?

•

Esclarecendo
Na reportagem publicada
terça-feira sobre viagem de

delegação da Aciam

(Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de

Massaranduba) a Brasília, a

doação de R$ 200 mil pelo
governo alemão aos

Bombeiros Voluntários foi
citada como exemplo, apenas
para ilustrar as possibilidades
de se conseguir benefícios

. através da Casa Brasil
Alemanha. Se a informação
não estava correta, em

nenhum momento houve

intenção da repórter ou do
veículo em prejudicar qualquer
pessoa ou entidade. Reforçando

o presidente da Associação
de Moradores, João
Michalack, pediu a

construção de rotatória na
, entrada de acesso ao

bairro, colocação de
tacnões e redutores de
velocidade na pista,

,

limpeza das calhas de

drenagem de água da
rodovia, roçadas nas,

margens e melhoria ou

alargamento do
acostamento. Rosso

Avaliação
A Secretaria de Estado de
Infra-Estrutura vai mandar
uma equipe técnica para
fazer avaliação das
melhorias de segurança
necessárias na SC-413, no

acesso à Vila Brümiller. O
encaminhamento foi dado
pelo diretor geral da
Secretaria, Vanderlei
Rosso, durante audiência
ontem com o deputado
Dionei Walter da Silva (PT)
e representantes daquela
comunidade, onde só na

última semana ocorreram

cinco acidentes.

Confiança
Quando determinada

informação é repassada por
uma fonte (entrevistado) ao

repórter, parte-se do

pressuposto de que a mesma
'

.

é verdadeira. A relação que se

espera é de confiança mútua:
o entrevistado quer a garantia
de que sua linha de raciocínio
não será desvirtuada,
enquanto quem noticia espera
receber a informação
verdadeira, precisa. Se isso
não acontece, não importa de

qual lado, perde-se a
,

credibilidade e a relação deixa
de existir.

•

,

afirmou que o Deinfra

desconhecla a

reivindicação, mas os

moradores asseguram que
o pedido já foi encaminhado
à Secretaria de
Desenvolvimento Regional.Filiação,

comentàríos em Schroeder
são de que o ex-presidente do
PT e candidato a prefeito nas

eleições de 2004 pelo partido,
João dos Reis Filho, estaria

•

ingressando no PPS e

coordenando a criação de uma
. - . , .

.,.
comissao provisona no

:.: município. João Reis saiu do
Wi

PT no ano passada depois do
PED (Processo de Eleições
Diretas), em setembro, quando

'.
•

a chapa que apoiava perdeu a

presidência, para Zeca da Laje.
Em entrevista recente, o ex-

\

petista disse que não

ingressaria em outro partido
tão cedo.

Esquece
Quanto à outra

reivindicação da
comunidade apresentada na

audiência, a pavimentação
do acesso de Guaramirim a

_ Jaraguá do .Sul pela
Figueirinha, o diretor da
Secretaria de Infra-Estrutura
considerou improvável para

,

. este ano. Segundo ele, os
recursos disponíveis para
pavimentação' já foram
destinados e não haveria
mais tempo hábil para
firmar um convênio, em

função da proximidade do

período eleitoral.

\

Seminário ,

A Associação dos

Aposentados e Pensionistas
da região realiza hoje, das 14
às 18 horas, seminário sobre
os direitos dos idosos, no

Ginásio de Esportes Alfredo
Pasold, em Schroeder. A

palestra será ministrada pelo
presidente do Conselho dos
Idosos de Santa Catarina,
Marcos Wandresse. O
presidente da Federação das

Associações de Aposentados
e Pensionistas de Santa
Catarina, Luiz Carlos Freitas, e

,

representantes do Banco BMG
também participarão.
Advogados estarão à

.dísposíção para esclarecer
causas de aposentadorias e

-

pensoes.

Na cola
Presidente da Câmara de
Vereadores de Guaramirim,
Marcos Mannes (PSDB),
apresentou esta semana

pedido de informação ao

Executivo. Pede a relação
dos loteamentos que estâo

, sendo implantados no ,

município; informações
sobre o andamento da

legalização das escrituras
dos moradores da Vila Ami
zade; relação das crianças'
que estão aguardando vagas
nas creches e informações
dos locais aonde os

pedreiros e carpinteiros que
foram contratados pela
Prefeitura estão realizando
os trabalhos.

!
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JARAGUÁ DO SUL - Os pré
candidatos do PT a deputado
estadual, Dionei da Silva, e

federal, Sebastião Camargo,
deverão ter suas candidaturas

homologadas amanhã, em

encontro do diretório estadual

que será realizado na.

Assembléia Legislativa. A
informação foi repassada pelo
membro da executiva

estadual, Horstz Deuring, em
reunião na quarta-feira, em

Jaraguá do Sul, com a presença
de representantes dos cinco

diretórios da microrregião.
Deuring é coordenador da

campanha do pré-candidato a

governador, José Fritsch.
O consenso dos diretórios

do PT no Vale do Itapocu em

/
.

terno dos nomes de Dionei,
que vai tentar a reeleição, e

Camargo, atual presidente do
diretório de Jaraguá do Sul, foi
decisivo para a confirmação.
A exceção, até o momento,
fica por conta de Guaramírim,
que oficializou a pré- candi
datura do vereador Evaldo
João [uncke s, o Pupo, à

<> Assembléia Legislativa. Mas

para deputado federal, o
,

presidente Jaime de Avila
disse que Camargo terá apoio
dos petistas daquele
município, divididos entre

Junckes e Dionei, que repre
sentam diferentes tendências
dentro do partido. O primeiro
é da Articulação de Esquerda,
ala majoritária no Estado,
enquanto o segundo é do

Campo Majoritário, que em

\

C.AROLINA TOMASELLI

.,. Encontro vai reunir
diretório estadual
e pré-candidatos
na Assembléia

,

- ..;,� � "�.rn.. , � __ � '�__�__,,#A'_"'C,'."""""i-,...w",-,,*ds�%m , w ..............._""""'"

Camargo acredita que eleitores vão apostar em novos candidatos

1

,
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Santa Catarina tem no nome
, ,

da senadora ldeli Salvatti seu

principal expoente.
"N es tas eireuns tâncias,

'minha candidatura e a do
Dionei se tornaram irrever

síveis e por isso o diretório

estadual pretende homologá
las no sábado", resumiu

Camargo que se licenciará da

presidência do PT de Jaraguá
do Sul no dia 30 de junho.
Desde quarta-feira, ele
também não responde mais

como coordenador regional
do Sinte (Sindicato dos
Trabalhadores ern Educação).

"Entendemos que hoje há

possibilidade de conquis
tarmos essa vaga, há desejo,
e isso 'é que está fazendo

,

todos se unirem. E uma
\

,

,

questão de responsabilidade conta da crise política que.

,
.

para mim, mas mo tiv o ,de, _ ,assolou o país. �E claro que a

orgulho também", disse genre não conta com isso,
Camargo, ressaltando a mas acho que tem espaço

frustração da microrregião, para reduzir.lo número de
com universo de 130 mil candidatos a deputado
eleitores, porém sem federal (hoje são quatro pré)
representante na Câmara e, com isso, tentar também
dos Deputados há duas construir apoio em outras

legislaturas. Na Assembléia, regiões", afirmou o petista,
tem apenas o deputado que tem mantido conversas

Dionei. com outros partidos na

Segundo Camargo, nas

eleições de 2002 o candidato
do PT eleito deputado
federal com menos votos

recebeu em torno de 34 mil.
Este ano, acredita que o

número de votos necessário

será menor, diante da

expectativa de aumento de
votos nulos e brancos por

. -

regiao.
O pré-candidato é natural

de Curitibanos, no Plano
Serrano, região para onde
estenderá'sua cam-panha,
assim como [oinville, onde
morou por, quatro anos,

mantendo contato com

petistas, professores, sindi
calistas e outras lideranças.

Trevisani nega que Bombeiros receberam
R ,200 mil em equipamentos

MASSARANDUBA O

presidente da Câmara de
Vereadores de Massaranduba,
Almir Trevisani (PFL), con
testou as declarações do

presidente da Aciam (As
sociação Comercial, Industrial
e Agrícola de Massaranduba),
Mauro Bramorski, de que os

Bombeiros Voluntários do

município receberam doação
de equipamentos no valor de
R$ 200 mil da Casa Brasil
Alemanha há cerca de dois
anos. A informação foi

publicada pelo O Correio do
Povo na edição de terça-feira,
em reportagem sobre missão

empresarial da Aciam a

.-_

Brasília, onde um dos com

promissos foi na Casa Brasil

Alemanha, para tentar junto
ao governo alemão viabilizar

equipamentos para o Hospital
Municipal de Massaranduba,
com obras em andamento.

"Não é realidade o que o

presidente da Aciam falou. Ele
está equivocado e vai ter que
se retratar. A comunidade está

nos cobrando", declarou
Trevisani, afirmando que a

única doação feita pela Casa
Brasil-Alemanha há cerca de
dois anos, quando presidia a

corporação, foi' de' botas,
capacetes, calças, jaquetas ,e
ci11tOS para resgate, avaliados

•

,

em aproximadamente R$ 20
'mil. "Hoj e I se for feita -uma

avaliação destes materiais,
não vai. passar de R$ 5 mil",
disse o vereador.

"

Segundo ele, os acessórios

que foram doados pelo
governo alemão não eram

novos, mas estavam em boas

condições de uso. Também
disse que os mesmos ficaram

presos 110 porto de Itajaí até
que se obtivesse certificação
municipal, estadual e federal

para liberação do material. "Eu
mesmo fui a Itajaí buscar as

mercador ias", contou,
destacando que a doação não

,

correspondeu à expectativa

que se criou quando foi feito o

anúncio. "Nós imaginávamos
. . "

uma cOisa e velO outra .

Por telefone, o presidente
da Aciam disse que os R$ 200
mil citados por ele corres

ponde à soma de todos os

equipamentos solicitados à

época, cerca de quatro anos,

"se fossem novos". "Mas nos

foram fornecidos equipa
mentos usados, em ótimas

,

condições de uso, e não veio

tudo o que foi solicitado.
Além disso, a cotação do Euro

I
(moeda c o r r e n te

:

na

Alemanha) na época era

muito m a io r que hoje",
ressaltou.

1
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DESAFIO MARISOl: O MUNDO É O LIMITE

•

• "•

•

PATRICIA GOMES/AE
%J>lI''-'-----'-------

� Objetivo é tornar as
marcas pertencentes
ao grupo, objetos de

desejo internacional

\

}ARAGUÁ DO SUL - Um

jovem, com uma idéia na cabeça
e ummundo para conquistar. Este
é Giuliano Donini, diretor
comercial e de marketing e,

provável, futuro presidente da
Marisol S.A, uma das maiores

indústria de confecção do Brasil,
com faturamento estimado em

mais de R$ 500 milhões. Aos 31
anos, solteiro, formado em

arquitetura, com pós-graduação
em gerenciamento de marca,

especializações emmarketing de
, negócios, design, marketing de

moda, projeto de moda e MBA
,

em gestão de negócios, Giuliano
não é um desses executivos

engravatados, estressados com a

rotina ou de olhos fixos no

ponteiro dos resultados finan
ceiros da empresa. Tranqüilo,'

�., idespojado, mas seguro de suas

B '7 ações é o perfil deste jovem que
,Gó respira Marisol desde o

():;Jjnascimento. Ao iniciar 'sua
:3 b carreira na empresa, aos 25 anos,

,

(J,J como diretor-executivo da
(,j'!MarisolCalçados, noRioGrande
,

f.'l é) do Sul, Giuliano já sabia que teria
,

2 fi 'jmuitos desafios. Um deles era

.r.r não deixar que a benção de ter
cDc nascido um Donini, se

B rr transformasse num fardo pesado
demais para carregar. "Durante

1£:'1 algum tempo, acreditei que isto
Of1 poderia ser um problema, mas
:õI}:; , passou", diz Giuliano. .

.ur Atualmente, seu desafio é
3 l.. ,

apresentar as marcas pertert
,< '

.. centes àMarisol aomundo. Para
rn ( isso tem investido em abertura

: r
- I: de novos mercados, mas como

i: todo bom administrador, sabe
" .". ,.,

que so a persistência, açoes
contínuas e o tempo, poderão
trazer resultados positivos.
"Estamos iniciando este

processo, principalmente, com a

Lilica Ripilica e, a recém

adquirida, Rosa Chá", diz o

() ( executivo. Entre estas ações está
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"Decisão lastimável"
A indústria lamenta a decisão desta quarta do Comitê de Política
Monetária (Copom) do Banco Central de reduzir o ritmo de queda

, da taxa básica de juros, a Selic. O corte foi de 0,5 ponto percentual
e a taxa passa a ser de 15,25% ao ano. Na visão do setor
industrial, anunciada em nota da Confederação Nacional da
Indústria (CNI), o Banco Central foi influenciado pelas oscilações

,

da economia mundial nos últimos dias, mas desconsiderou as

condições favoráveis da economia brasileira, como a baixa
inflação. Segundo os economistas da CNI, a taxa de juros reais
no país, acima de 100/0 ao ano, ainda é muito preocupante e só
seria justificável ficar neste patamar se o país vivesse sob ameaças

.
'

à ordem econômica.

"

II INDICADORES ECONOMICOS

•

EUROOOLAR (EUA) COMPRA VENOA

COMERCIAL 2,251 2,253 iIe ' COMPRA VENDA

PARALELO 2,283 2,393 iIe 2,905 2,906
PESO (Argentina)

TURISMO 2,223 2,343 iIe
I 0,737 0,747

Gastos
Na avaliação da entidade, é

imprescindível substituir o

gradualismo na condução da

política monetária pela '

promoção de condições
fiscais que dêem
sustentabllldade ao processo
permanente e definitivo de
queda dos juros. - Entre
elas, a redução dos gastos e

da dívida pública e da carga
mbutãrla-. diz nota da
entidade. Outro ponto
preocupa a indústria é a

agenda do spread bancário,
que há muito tempo não

avança no país. Segundo a

CNI, a trajetória atual de
•

queda dos juros básicos não
terri impacto similar sobre as

taxas ativas, ou seja, dos
empréstimos aos agentes
privados.

Expectativa
'

Os lojistas catarinenses têm

expectativas otimistas para
as vendas do Dia dos
Namorados. Seis em cada
dez deles acreditam que o

resultado deste ano será
melhor que o do ano

passado. Destes otimistas,
metade espera vender entre
5% e 10% a mais que em

2005 e outros 28,60/0
estimam incrementar as
vendas entre 10% e 20%.

"pombinhos" .

Data
''Apesar de não ser a data mais
importante do comércio no ano, o
Dia dos Namorados é uma

oportunidade importante para
lojistas. Devido às promoções e

facilitações de compras, um dos
produtos que deve ter maior saíd,a
são os telefones celulares que hoje
se popularizaram, especialmente
entre os jovens", afirma Antônio
Edmundo Pacheco, presidente da

Federação do Comércio de Santa
Catarina (Fecomércio).

Otimismo
A campeã no otimismo é a região
de Criciúma, onde 70,5% dos
lojistas' esperam que este Dia dos
Namorados supere o anterior em
vendas. Já em Florianópolis um

em cada dez acredita que 2006
.

será pior que 2005. Os
criciumenses estão entre aqueles
que devem comprar presentes
mais caros para seus amados.
Cerca de 45% dos comerciantes

daquela região apostam que cada
cliente deva gastar entre R$ 100 e

R$ 199 com presentes. Já em

Joinville, quase um terço dos
lojistas espera que sejam gastos
entre R$ 200 e R$ 299. A
expectativa média de consumo em

Santa Catarina é que cada cliente
gaste por volta de R$ 1 00,
A forma de pagamento, segundo
os comerciantes catarínenses,
deve se dividir entre à vista e a /

prazo.

��;�Programa da Acijs/Apevi de consultoria dá suporte às empresas regionais

a abertura de mercados em locais
tão distantes, quanto pitorescos,
como Líbano, Kuait, Qatar, Peru
e Colômbia. "Apesar de sermos

'líderes nacionais no segmento de
, . "-

vestuano, no extenor a situaçao
é diferente. Somos só mais uma

marca na Espanha, por exemplo,
onde temos 250 clientes fixos.
Temos que dar tempo para que as

coisas aconteçam e nos prepa-
•

rarmos constantemente para lSSO.

Hoje possuímos bases próprias de,
trabalho na Itália, no México e

nos Estados Unidos, com pessoas

daqui do Brasil coletando

informações sobre mercado,
público-alvo e características

específicas de cada País. Isso é

fundamental, pois se contra

tarmos pessoas destes países as
.

avaliações não terão o nosso jeito,
a nossa maneira brasileira de ver
as coisas", conta Giuliano.

Entre as principais ações de

marketing desenvolvidas pela
empresa em direção a esta

conquista mercadológica,
Giuliano destaca a decisão de
tirar a marca Rosa-Chá do São
Paulo FashionWeek. ':.\ partir do
próximo ano estamarca desfilará
somente em Nova Iorque,
seguindo a estratégia de globa
lização. Outra ação importante é

a abertura, que deve acontecer até
o final de julho, de uma loja
exclusiva naVia Spiga, emMilão,
considerado o endereço do topo
do luxo no mundo", conta

Donini, com entusiasmo.
�

SUCESSAO
Um pouco de timidezmesmo

o executivo só mostra quando
•

perguntado sobre a sucessão na

presidência da empresa. Giuliano,
segundo o mercado, deve ser o

próximo presidente da Marisol,
mas se sente desconfortável,
falando sobre o assunto. "Se esta

'hipótese se confirmar, acredito
que pouco coisa, ou quase nada,
vai mudar na gestão do negócio,
que afinal, já está definida para
curto, médio e longo prazo. Claro,
seria utópico imaginar que nada
vaimudar. O jeito de fazer algumas
coisas poderá ser um pouco mais

despojado, descontraído, afinal,
somos uma empresa de moda. A

pressão e a jornada de trabalho

Giuliano Donini é apontado como sucessor do pai, Vicente Donini

não deve mudar muito. Talvez
aumente um pouco", declara
Donini.

NOVO ESPAÇO
A Marisol S.A, está

investindo R$ 4,8 milhões, em
uma nova planta administrativa
nos fundos daMegaotore, que vai
abrigar os departamentos voltados
ao mercado, e deve entrar em

atividade até o final deste ano.

"Além disso, vamos transformar
o conceito da MegaStore,
construindo umnovo espaço para
a instalação de franquias de nossas
marcas. Assim, não precisaremos
mais mostrar aos clientes deste

segmento fotos e simulações. Eles
poderão conferir in-loco corno

funciona a franquia, como é a

arquitetura, o design, cores,

uniformes, formatação, enfim,
poderão observar na prática como
o negócio funciona", conta

Giuliano.
,

ROSACHA
A Rosa Chá Studio anunciou

a contratação do executivo Gil
Karsten. O profissional irá dirigir
as operações do novo

empreendimento, que detêm as

grifes beachwearRosaChá e Sais.
Por três anos, Gil foi diretor de

exportação e de marketing da

Karsten e, agora, deixa o cargo

para assumir esse novo posto na
Rosa Chá' Studio. Criada

,

recentemente, a empresa tem a

frente dos negócios o grupo
Marisol S.A. e o estilista Amir

Slama.
,

PREMIO
Pela terceira vez, consecutiva,

a Marisol recebe o troféu de
melhor empresa prestadora de

serviço de atendimento ao

Cliente do Brasil, no segmento
moda. Além deste prêmio, o

grupo venceu ainda na categoria
"Empresa do Ano".O Prêmio
Consumidor Moderno de
Excelência em Serviços ao

Cliente, organizado pela Padrão
Editorial, foi criado com o

objetivo de identificar e difundir
as empresas que primam pela
competência no atendimento e

conseguem manter.a alto índice
de satisfação e fidelidade do
consumidor. A avaliação para a

escolha dos vencedores foi feita
•

pela Indicator GFK uma das
mais conceituadas empresas de

pesquisas do país que apurou
mediante uma análise dos
critérios avaliados e definiu a

Marisol S.A. como a grande
vencedora desta sétima edição.

�(j }ARAGUÁ DO SUL - A Acijs
B (Associação Comercial e

,,- Industrial de [araguádo Sul) e

2() .a Apevi (Associação das Micro
- (. e Pequenas Empresas do Vale
,,[; r do Itapocu), estão lançando o

(,;. Programa de Consultorias dos
'J Núcleos Setoriais Acijs/Apevi, ,

'l" em parceria com o Sebrae
r-; i (Serviço de Apoio às Micro e

£;,' Pequenas Empresas de Santa

." Catarina). O objetivo é

promover a competitividade

dos participantes dos núcleos melhorias a serem realizadas
setoriais Acijs/Apevi, através

-

nos diversos setores da empresa
de consultoria gerencial e, . e a estruturação de uma base de
mercadológica. ,

dados onde· se identificam os

O programa é'destinado a principais indicadores de

grupos de 15 empresas e será desempenho financeiros e

dividido em três etapas: con- operacionais. O processo é

sultoria em gestão e melhoria realizado através de seis

de processos, treinamentos e encontros de quatro horas
consultoria pós-treinamento. ministradas por um profis-
N a fase de consultoria em sional do Sebrae, totalizando
gestão e melhoria de processos, 24 horas por empresa.
acontece a identificação das Podem par ticipar dos

treina-mentos dois capital de giro, falta de clientes,
par ticipan te s por problemas financeiros,
empresa.Quanto mais a força inadimplência e falta de crédito
empreendedora se desenvolve, bancário.
mais a região cresce, através da

-e-

'Levantamento do Sebrae

geração'de empregos e da realizado em 2004 constatou

distribuição de renda", ressalta que a taxa de mortalidade de
o agente articulador da agência empresas com até dois de
do Sebrae de Jaraguá do Sul, existência no Sul do Brasil é de
Donizete Boger. Ele também. 52,90/0, enquanto a média do
salienta que os cinco principais Brasil é de 49,9%• Com três

motivos pelos quais as

empresas fecham são: falta de

56,40/0 da média nacional.
Atualmente, o Brasil é o sétimo
país mais empreendedor do

mundo, possuindo 13 milhões
de empreendedores, aproxi
rnadamente.

Mais informações com o

Sebrae de [araguá do Sul pelo
telefone (47) 3371-7843, com
Marco Antônio, ou na Acijs,
pelo (47) 3275-7000, com o

consultor de núcleo. (Daiane
Zanghelini)

I

•

,. POUPANÇA
,

0,729

,

,

',". CUB maio
. '

R$863,55

, �

anos, a porcentagem na regiao
sul sobre para 60,1% contra

PONTOS OSCILAÇÃO
" BOVESPA 37.748 3,340/,
" DOW JONES (N. York) 11.214 0410/,

" MERVAL (B. Aires) 1.682 1760/,

III NIKKEI (Tokio) 16.951 1,39'/0

� .. , ..•.._-'-- - - .-

,

• •

•
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,

I

; Cheque furtado
: Foi detido um homem ao meio-dia de quarta-feira, que tentou

i pagar uma compra no Hipermercado Breithaupt com um cheque
! furtado. O homem realizou a compra de um litro de uísque
: passaport e duas embalagens contendo picanha maturada, o
: caixa realizou a consulta do cheque, numero 26977 do banco
,

HSBC no valor de R$ 170.00, o qual constatou registro de furto,
a polícia foi chamada e o bandido foi levado a Delegacia.

,

,

Fatal
O motociclista J.R.M. de 21

I anos morreu na tarde de
,

quarta-feira, após bater contra
I

: o caminhão VW 18310 no Krn
I

4,7 da BR 280 em São
I Francisco do Sul. O rapaz
f ainda foi levado ao hospital,
I

.

mas não resistiu e veio a

! falecer.
I
,

i �.Veículo recuperado
i:::o veículo Ford Versailles de
0-

i ?_placas LYS-0428 foi
, �

; �encontrado na manha de
I .

I ;quarta-feira no Km 129,3 da
I "'·BR 280 em Rio Negrinho. Ele

,
eestava abandonado e tinha

I
.

registro de busca e apreensão.

Detido.
Foi apreendido, na tarde de

, .

:1 quarta-feira, 4,9 m3 de madeira

i� nativa no caminhão Ford F-

i::, 4000 de placas LZQ-1586 no
o

� Km 158,8 da BR 280 em Mafra.
j�

i' O condutor do veículo e a
: carga foram. levados à Polícia
Ambiental da região.

I
,

, Furl_ em residência
,

Foi arrombada a janela da
cozinha de uma casa na Rua
Max Eugênio Roberto Ziemann,

,
Bairro Czerniewicz, na quarta

l feira. Os bandidos furtaram
uma pasta de restituição do
imposto de renda dos últimos
cinco nos, diversos litros de

uísque, uma mala de viagem
com calças, camisetas, pares
de tênis e sapatos dentro.

,CINEMA

Apreensão de

drogas
Detido na manha de quarta
feira o Sr. F.M.E. de 22 anos

,

portando 30g de maconha. Ele
conduzia o veículo VW Gol de
placas MBD-2407 e foi levado
à Delegacia de Itajaí.

Furto em

comércio I
Um homem furtou um litro de

uísque passaport em uma

panificadora na quarta-feira.
Por volta das 11 h el,e estava
tentando revender o produto
em um bar, na Rua Max

. Wilhelm, Bairro Baependi,
quando o proprietário do
estabelecimento chamou a

polícia. O bandido fugiu por
um matagal abandonando o

litro de uísque e sua bicicleta
no local, e ainda não foi
localizado.

Furto em

comércio II
.

Foram furtados na tarde de

sequnca-teíra do
.

estabelecimento comercial O
Boticário, localizado na

Avenida Marechal Deodoro da

Fonseca, os seguintes
produtos: um desodorante
Malbec no valor de R$ 19,90,
um desodorante North Wind
de R$ 16,92, dois produtos de
um estojo de barbear de R$
79,90 e um deliheador preto
no valor de R$ 25,90.

•

De sexta 19/5 à quinta 25/5

, �

,J.�RAGUÁ DO SUL - RUA EMíliO C. JOURDAN
,

SALA FILME!HORARIO
J

•

Comédia

1 Código Da Vinci
14h30 - 17h30 - 20h30

,
.

GÊNERO

Drama

.

2
Missão Impossível3
14h30

Ação!
Ficção

3

Código Da Vinci
17h30 - 20h30 Drama

Tudo Mundo em Pânico 4
14hOO -15h45 -17h30 -19h15 - 21 hOO

Oetet abre inscrições para
ingresso em Cursos Gratuitos
"0 Cefet (antiga escola

. Técnica Federal) está com

inscrições abertas para ingresso
nos seus cursos gratuitos em

diversos níveis, nas Unidades
de Ensino de Jaraguá do Sul,
Florianópolis, São José e

Joinville.Além dos tradicionais
dezessete Cursos Técnicos
Profissionalizantes o Cefet
oferece no próximo semestre

cinco cursos de graduação
tecnológica, Ensino Médio,
Ensino Médio Profissiona
lizante para Jovens e Adultos, e
a ainda seus primeiros cursos de

"

pós-graduação: Especialização
em Educação de Surdos e

Especialização em De sen
volvimentb de Produtos
Eletrônicos.

Na Unidade de Jaraguá do
Sul serão oferecidos os Cursos
Técnicos de Eletromecânica,
Têxtil(malharia e confecção) e

Moda e Estilismo, com

inscrições de 29 de maio a 6 de

junho e provas no dia 28 de
.

junho.Outras informações sobre
os cursos e datas pelo telefone
(47) 3275 0911 ou pelo site

www.cefetsc.edu.br

,

,

,

CUSTO: ENTRE R$ 800 MIL E R$ 1 MILHÃO
• •

DAIANE ZANGHELINI

... Horárío das missas
não serão alterados
até que as obras

•
•

avancem mais

}ARAGUÁ DO SUL - As
obras do rebaixamento do

presbitério deram início a fase
de reforma interna da Igreja
Matriz São Sebastião,
considerada uma das mais belas

construções de Jaraguá do Sul.
A reforma da parte externa da
• •

igreja começou em março e

contemplou a colocação de um

relógio em cada uma das torres,
a pintura e externa e a

restauração dos vitrais .

De acordo com o pároco da

Paróquia São Sebastião, padre
Sildo César da Costa, o custo

total do projeto ficará entre R$
800 e R$ 1 milhão. Para
arrecadar o dinheiro, a

comissão de reformas da igreja
está buscando parcerias junto
às empresas do município e

através de promoções e

eventos, cuja renda é revertida

para o-projeto. Ele ressalta que
parte das obras internas e a

pintura devem ser finalizadas
até novembro.

O projeto faz parte das

comemorações des 100 anos da

igreja católica como paróquia
em [araguá do Sul e dos,50 anos

de construção da Igreja Matriz,
festejados em 2012. A reforma
também inclui a substituição
do atual piso por granito,
melhorias no forro, iluminação
e sistema de som e a colocação
de um veleiro (queimador de

velas) ao redor da cruz

missionária e de um sino

CESAR JUNKES

,

,

,

, .

Obras de rebaixamento do presbitério deram início a segunda fase de reforma no interior da IgrejaMatriz
,

,

,

eletrônico na torre, além da

construção de calçadas e de um
realizadas no ginásio de

esportes do Colégio Marista
São Luís, nos fins de semana, e

no salão de festas durante a

semana.
.

Inaugurada ern 1962, a

Igreja Matriz São Sebastião é
.

uma das poucas de Santa
Catarina que até então não

• J •

mo trvo s e s te ttc os , mas

históricos. O pároco da

Paróquia São Sebastião, Padre
Sildo César da Costa, conta
que há algumas décadas existia
um relógio na torre, que

estragou e nunca mais foi
recolocado.

tinha relógio na torre, não por

, J '

novo centro comum tar io

("salão de festas", que deve ser

concluído até 2007).
Alguns espaços da igreja

ganharão novas funções: na

lateral, do presbitério,
funcionará a capela do
santíssimo, a, sala lateral à

entrada principal da igreja se

tornará um confessionário e

será criado um museu de arte

sacra, no espaço lateral
localizado debaixo da escadaria.
"Esse ,museli terá. imagens,
fotos e objetos sacros e

,

preservará a história da igreja",
garanté padre Sildo.

Por enquanto, os horários
de celebração da missa

,

CASAIS ENCONTRISTAS PROMOVEM BAILE
O pároco ressaltou que o Movimento dos Casais Encontristas

está promovendo um baile para arrecadar fundos para a reforma
da igreja. O baile será animado pela banda Cavalinho Branco e

acontece amanhã, às 22h, no Parque Municipal de Eventos. O
valor do ingresso antecipado é R$ 10 e na hora, R$ 12. O ingresso
pode ser comprado na Secretaria Paroquial, nos Postos Mime e

Posto Marcolla.
. Quem quiser colaborar com a reforma da igreja pode buscar o
boleto na secretaria da Igreja Matriz ou ligar para o telefone: (47)
3371-0321 para solicitar o boleto. A éontribuição também pode
ser deixada na secretaria em horário comercial ou depositada na

Caixa Econômica Federal, Agência 0417 conta 852-6 ou Banco
do Brasil, Agência 040!;)-7 conta 4256-0

continuam os mesmos: nos
,

sábados, às 19h, e nos

domingos, às 7h, 9h e 19h.

Quando as reformas internas

avançarem, as missas serão
•

,

Professores do Estado começam
montar calendário de reposição

,

Orgãos da Prefeitura inauguram
sede no Bairro Jaraguá Esquerdo

}ARAGUÁ DO SUL - Após 35
dias de greve, os professores
estaduais resolveram voltar às

aulas. A decisão foi tomada em

assembléia, realizada na quarta
feira em Florianópolis. Ontem,
professores se reuniram nas

escolas para desenvolver um
calendário de reposição das

. aulas. Dessa forma, os alunos

começam a ter aula a partir de
hoje, em todo o Estado.

Na região do Vale do Itapocu,
a maionia dos educadores

paralisados já retornou ontem

às salas de aula. Segundo a

gerente de Educação, Ciência e

Tecnologia da SDR (Secretária
de Desenvolvimento Regional),
as aulas devem ser repostas
ainda neste ano. O calendário

de reposição deve ser entregue
até dia 6 de julho e o dinheiro
dos professores que tiveram o

salário descontado será pago

pelo governo até dia 14 de julho
e as faltas serão abonadas. A

gerente comenta que, no total,
3'2 professores participaram das

paralisações, abrangendo 11 das
32 escolas da região.

,

De acordo com a coordena-
doria do Sinte (Sindicato dos
Trabalhadores em Educação) de
Jaraguá do Sul, as conquistas da
greve só não foram maiores

porque a participação dos
educadores não foi a esperada.
Entre as melhorias estão a

reformulação do plano de cargo,
carreira e salário (que deve ser

apresentado pelo governo na

primeira quinzena de julho), a

incorporação de um abono de
R$ 100 em sete vezes, a não

terceirização de serventes,

vigias e merendeiras e eleições
diretas para diretores.

}ARAGUÁ DO SUL - Três nagem de seus equipamentos.
Com a mudança, conforme

explica Carlos Alberto Dias,
responsável pela Fujama, o

objetivo é integrar os setores e

desenvolver ações com mais

agilidade e eficiência. No total,
25 pessoas passam a trabalhar nas
sete salas do local e nos dez

projetos encabeçados. pela
Fundação.

Um destes programas é "Eco

Social", realizado em parceria
com a Defesa Civil, Guarda
Municipal (ainda não

instaurada) e secretarias de
Desenvolvimento Social �.
Família e Rural. A iniciativa

pretende criar hortas

comunitárias, para a produção de
frutas, raízes e hortaliças, em

•
•

casas de apoio a dependentes

, � ... .
.

orgaos rnurucipats maugurararn
sede própria namanhã de ontem,
1 o de junho. A partir de hoje,
Defesa Civil, Divisão de

Segurança e Cidadania e

Fundação de Meio Ambiente.

(Fujama) atendem na Rua João
Januário Ayroso, no Bairro

- .

Jaraguá Esquerdo.
.

.

O prédio, que já foi utilizado
pelo Procad (Programa de

Proteção à Criança e ao

Adolescente), tem 500 m2 e

precisou de R$ 30 mil para ser

restaurado. De acordo com o

prefeito Moacir Bertoldi, o
" .

espaço estava OC10SO e

abandonado". Antes de serem

instaladas no Jaraguá Esquerdo,
a Fujama e a Divisão atendiam
na Prefeitura. Já a Defesa Civil
contava com o apoio do Corpo
de Bombeiros para a armaze-

'

, .

quimicos, menores carentes e

moradqres de rua. (KE)
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DECISÃO: PARA LOTAR O GINÁSIO

JULIMAR PIVATTO

iii> Final da Copa SC
acontece hoje, às
20h30, no ginásio
Wolfgang Weege

JARAGUÁ DO SUL - Depois
de conquistar a Copa América
� a Taça Brasil, além do vice

campeonato mundial, aMalwee
busca agora seu terceiro título
do ano. O adversário de hoje, às
20h30, é o Colegial, pela Copa
Santa Catarina. Como a

primeira partida ficou 4x4,
quem vencer leva o título. Um
novo empate leva a decisão para
a prorrogação e, se persistir a

igualdade, a Malwee fica com a

taça. O ingresso para a partida
será dois quilos de, alimento não'
perecível (rnerios sal), nas

bilheterias do ginásio. O
alimento será doado para a Rede
Feminina de Combate ao

Câncer.

Jonas, Xande, Márcio (lesi
onados) e Willian (suspenso)
são os desfalques do técnico
Fernando Ferretti para a partida
de hoje. Mas q treinador não
esconde a confiança no título.
"Estamos .otimistas, Treinamos
bastante durante toda a semana

•

•

•

,

•

Jogadores assistiram ao vídeo do primeiro jogo e esperam contar com o apoio da torcida

especificamente para esta

final", comentou. Ontem, os

jogadores assistiram à fita do

com o apoio da torcida. "Eles

sempre foram importantes na

hora decisiva e contamos com
• • •

primerro Jogo, para tentar

anular as principais jogadas do
time do Colegial. "Eles têm uma

boa jogada de armação com o

Marcinho (camisa 10), e o jogo
de pivô. Temos que tornar

cuidado também com a

finalização do goleiro", alertou
Ferreti.

O treinador espera contar

,

a torcida de novo", comentou. '

Enquanto um grupo treina

normalmente, três jogadores
vêm tratando de contusão.

Márcio é o caso mais leve. Ele
teve uma torção no tornozelo
na primeira partida com o

Colegial e deve ficar mais uma

semana parado.
J á os casos de Xande e Jonas

exigem mais cuidado. O camisa

6 deve ficar mais duas semanas

de fora. Ele ainda sente um

incômodo 110 músculo
lesionado. Já Jonas está com uma

o

lesão no joelho direito, parecida
com a que o ala Xoxo teve no

início do ano. Hoje ele

completa 20 dias fora das

quadras e deve permanecer mais
20 parado. O jogador vem

fazendo fisioterapia e trabalho
de fortalecimento

Competição de trioball espera
reunir mais de 400 crianças

Parreira acha que adversários
não vão ter medo do Brasil

Jaraguá do Sul - Uma

competição diferente, com

regras específicas e baseada no

basquete. Este é o trioball,
criação do professor Airton ,

Schiochet, o Ito, que chega em

sua quinta edição neste ano,

esperando reunir cerca de 150
trios no Colégio São Luís, neste

,

sábado e domingo. "E uma boa
forma de darmos oportunidade
para as crianças, que participam
dos pólos de basquete, disputar

. ,..,."
uma cornpettçao , comentou

Ito.
O 50 Unimed Trioball

o

começa amanhã às 8h com o

ferninino e às 13h o masculine.
As finais acontecem no

domingo. Serão cinco

categorias: pré mini (oito a dez

anos), mini (11 anos), mirim (12

anos), infantil (13 anos) e

juvenil (14 anos). Para muitas
Weggis (Suíça) - O técnico

da Carlos 'Alberto Parreira,
disse ontem que não espera
ver os adversários corn medo
da seleção brásileira durante
a Copa do Mundo. "Acho que
eles vão respeitar o Brasil,
pela nossa história e pela,
amplitude que a seleção
ganhou nos últimos tempos,
mas não vejo medo", disse o

treinador, em entrevista

coletiva concedida em

Weggis, na Suíça, logo após o
o

treino da tarde da seleção
brasileira.
"Isso é até bom, j á que eles

,

vão sair para o jogo. E muito'
ruim jogar com alguém
fechado atrás e correr o risco

de levar um gol em contra

ataque", afirmou o técnico,
que minutos antes havia
comandado um treino tático

com uma hora e meia de

duração. Em boa parte do

treino, ele ensaiou jogadas de

contra-ataque no luana a

mano contra a defesa bra
sileira. "Temos de saber nos

. /'..

crIanças, sera a pr ime ir a

oportunidade de disputar uma
competição. "A participação
dos pais e familiares também
é grande, sempre lotando o

ginásio", disse ainda Ito.
O coordenador fez questão

de frisar o lado social do
evento, já que cada atleta

participante doará UIU

agasalho, terminando assim a

, campanha iniciada com o

passeio ciclístico do dia lode
-

maio. "E também uma boa
forma de avaliarmos como

anda o trabalho dos pólos.
Hoje contamos com 20 escolas

praticando o esporte, inclusive
de Guaramirim e Schroeder",
informou Ito.

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

,

posicionar sem a bola, para
sair rapidamente quando
estivermos com a bola",
explicou.
Parreira disse que tem espiões
estudando os adversários do

,

país na primeira -fas e -

Croácia, Austrália e Japão -,Crianças de 8 a 14 anos participam da competição

r

- _.,(..-._ - ,

fi

,
mas que não pretende alterar,
o time de acordo com o rival.
"A preocupação tem que ser

corria o nosso' time", disse o
/' . . . .

técnico, que rrumrruzou os

empates recentes de
Alemanha (2x2 com o ] apão),
Itália (1 x 1 com a Suíça) e

Croácia (2x2 com o Irã).
"N ão podemos fazer j ulga
menta por causa de amisto

sos. Copa do Mundo é dife

rente, as seleções tradicionais
saberão se impor", disse.
CORTE DE EDMÍLSON -

Parreira lamentou o corte de

Edmílson, que sofreu uma

lesão no joelho direito, mas

disse que não havia outra
, ,

opção. "E um jogador
importante, campeão do

inundo, um iluminado, vai
fazer falta, mas agimos
rapidamente por causa do

diagnóstico", afirmou

Segundo o médico José Luiz

Runco, à recuperação de
Edmílson levará de três a

quatro semanas. Sobre o

substituto, Mineiro, Parreira
disse que o fato de ele estar

em ação pelo São Paulo no

Brasileirão foi um dos fatores

que o tornou o jogador "mais
indicado" para a vaga. "Ele já
foi convocado outras vezes,

,

foi destaque do São Paulo no

Mundial", explicou.•

• LINHA DE· FUNDO
Final em Massaranduba

,
· ,
,

,

I

Taschibra/lndaial e Coremaco fazem hoje, às 20h15, a final do 3D':
.Tornelo Aberto de Futsal de Massaranduba. O time de lndaiaf

conquistou a vaga ao vencer a Malwee/Cej/FME Sub-17 por 7x5 e ao,

equipe de Schroeder bateu o Restaurante Tio Patinhas/ltoauto ,

Veículos por 7x2. As duas equipes perdedoras disputam o terceiro,
•

lugar às 19h,15. O artilheiro da competição é Marcos Guimarães, do
Taschibra, com três a mais que Rainate de Frein, da Coremaco.

f..

Jabs 2008
Agora- é oficial. O presldente da FME, Jean Leutprecht, esteve em o

Nova Friburgo (RJ) nesta semana para visitar a delegação
, ,

jaraguaense que está participando dos Jabs (Jogos Abertos'
Brasileiros). Na oportunidade, ele confirmou o interesse de Jaraguá�
do Sul em sediar o evento em 2008 e, na reunião do Conselho de'

,

Gestores Esportivos, foi definido oficialmente que o municipití.
receberá a competição. �,

,

oJ

o
,

COPA DO MUNDO ,

,

Carlos Américo, coordenador da bocha sul
americana em Jaraguá do Sul
Favorito - Sem dúvida que é o Brasil. Com
o time que tem não tem como não ser

favorito.

Surpresa - Não acredito em surpresas este
ano. Acho que o título seja disputado entre

Brasil, Argentina, Alemanha e Portugal.
Decepção - Todo ano tem surpresa.
Qualquer equipe pode perder em qualquer
momento do campeonato. A Argentina, na

minha opinião, é quem tem mais chances
de sair mais cedo.
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Miriane Jacobowski, coordenadora de
eventos da FME de Massaranduba
Favorito - O Brasil, por ter tradição e

grandes talentos individuais. Acredito que•

em competições como 'essa, os jogadores
se sobressaem e jogam com raça.
Surpresa - O Japão, porque o lico tem o

respeito deles e está implantando uma

forma de trabalho semelhante a do Brasil.

Decepção - A Itália, que pode vir com muita vontade, mas não deve
ir muito longe.

.

FALTAM 7 DIAS PARA A copA

j
o

•

· ,

, .

Goiás vence e Corinthians vai

para zona de rebaixamento

,

no Morumbi, enquanto o Goiás
encara o Paraná Clube, em

Goiânia.

Já noMaracanã, empartidade:
· ,

cinco gols, o Figueirense venceu d•

rI
•

Botafogo por 3x a 2 em partida
válida pela n011a rodada -do

Campeonato Brasileiro. COlU esse

resultado, o Botafogo fica na zona
do rebaixamento em 18° lugar com
nove p011tOS. Já o Figueirerise,
assume a sétima colocação com 15

pontos ganhos.
-

iii BRASILEIRAO

Corinthians Ox1 Goiás
Paraná 3xO Santa Cruz -

�B-ot-ffi�o-go�2�x�3=Fi-gu-e�ire-n-se------' ,

SÃO PAULO (SP) - Com um

gol de falta de Jadílson, o Goiás
venceu o Corinthians por lx a O,
ontem à noite, no Morumbi, e

empurrou o time alvinegro para a

zona de rebaixamento do

Campeonato Brasileiro. Com

apenas nove pontos, o clube do

Parque São Jorge é apenas o 17°
colocado. A equipe esmeraldina
foi a 17 pontos e está em sexto

,

lugar.
O gol aconteceu aos ómin do

segundo tempo. Jadílson cobrou
falta pelo lado esquerdo de pé
trocado e enganou Silvio Luiz.Na

próxima rodada, no domingo, o
Corinthians recebe o Flamengo

iii CLASSIFICAÇÃO
•

; ,
•

Col. Times J PG V E D· GP GC SG
,

10 São Paulo 9 19 6 1 2 16 7 9
.

2° Fluminense 9 19 6 1 2 13 '1 6
30 Cruzeiro 9 18 5 3 1 18 8 10"
40 Internacional 9 18 5 3 1 13 9 4 o

50 Santos 9 17 5 2 2 10 6 7 o

6° Goiás 9 17 5 2 2 I I 8 3
70 Fiaueirense 9 15 3 2 15 9

�

4 ·6 o�

80 Grêmio 9 14 4 2 3 13 13 O
'

,

90 Juventude 9 13 4 1 4 10 9 1 -. "

• •

10° Paraná 9 12 3 3 3 10 10 6 .
o

11° Flamengo 9' 1 1 3 2 4 \:I 9 O
1� Ponte Preta \:I 1 1 0 Z 4 14 Zl -f

13° Atlético-PR 9 10 3 1 5 10 13 O .)

140 São Caetano 9 10 3 1 5 9 13 -4 )

150 Fortaleza 9 10 2 4 3 7 1 1 -4 t

16° Vasco 9 10 2 4 3 1 1 16 -5 o

17° Corinthians 9 9 3 O 6 12 15 -3
-

18° Botafono
.

9 9 2 4 10 133 -3
190 Palmeiras 9 4 1 1 7 9 22 -13
200 Santa Cruz 9 3 O 3 6 5 18 -13

\
, \ " ..

'
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PROMOVER: AS BELEZAS DE ENCHER OS OLHOS
•

•

•

•

KELLY ERDMANN

� Riquezas naturais
e rnanltestações

·

culturais devem
ser valorizadas

. ,

Corupá - Desenvolver o
.

.
.

potencial turístico de Corupá.
·Esta é a promessa do convênio

firmado entre a Prefeitura

corupaense e aUniversidade do
Vale do Itajaí (Univali), na

manhã de ontem, 1 ° de junho.
Com a assinatura, 20 acadê
micos do curso de Hotelaria e

.

Turismo passam a planejar
ações segmentadas, que até-o

·

início do segundo semestre de
2007 se�ão entregues ao

.'
• J' •

muplclplO .. ,

.
'

O Acordo de Cooperação
Técnica tem custo estimado de

R$ 5 mil, verba utilizada para

apoio logístico (deslocamento
físico dos estudantes e compra
de materiais necessários).
Segundo. o prefeito Contado
Müller, "o investimento tem

visão futurista, é apolítico; sem
cores partidárias". O intuito é

oferecer atividades de "turismo
de continuidade", que não sejam
atingidas por possíveis trocas

nos cargos da secretaria

responsável ou no posto
•

principal da. administração
.

pública.
Conforme explica a

professora da Univali, Marlene
Novais, o projeto inicia na

identificação dos problemas e

O CORREIO DO POVO'

�' ANilQADIO •

1010

JARAGUÁ

••

das potencialidades do

município, ação feita pelos sete
grupos participantes. Em

seguida, estes acadêmicos do 4°
período de Turismo e Hotelaria,
todos ma triculados na

disciplina de Planejamento e

Organização, organizam um

inventário (banco de dados) e
·

passam a desenvolver os pontos
fortes e fracos e as possíveis
oportunidades vislumbradas

para Corupá. .

O trabalho é dividido em

oito tópicos: apresentação do

município; infraestrutura básica
e urbana; atrativos naturais;
recursos culturais;

·
infraestrutura turística; recursos

•

humanos; turismo receptivo; e

marketing da cidade. Dentro

destes critérios, a professora,

Marlene Novais diz que Corupá
é privilegiada por dois atrativos
considerados como "grandes
tendências" dentro da área.
Trata-se das riquezas naturais,
que pos-sibilitam o turismo

ecológico, e, em segundo lugar,
das manifestações tradicionais
étnicas (turismo cultural).

O Plano de Desenvol
vimento Turístico corupaense

•

deve ser finalizado no início de

julho de 2007. Depois disso, a

Prefeitura decide se acata as

sugestões e as implanta no

município. A Universidade já
firmou convênios semelhantes
com certa de 20 cidades
catarinenses, entre elas, São'
Bento do Sul e Itapoá. .

r·1
;; " i', '

Rota das Cachoeiras está entre os principais atrativos da cidade

•

.eongr.sso Nacional de Atua.llzação em Gestão
Patestrantes

Feira
o Uma qportu1�idadepara
grandes neg6cias e �'nl.portarl:tes

1·(Jlaciorl!"m(Jflto.�.

Painel Economia e Tentlências
'Thima: Antllsa da OonJuntura e Perspectivas di Economia Brailieir.
""llllnlte.'j.tF llilfili' llvn lllJlr1l71Wlr torVI"n Iltl. 'Mil "i.k't Il!l'rlW'W','h'i,:e'l!r"l"] H]rlltillll''ji:tR'hll t�N ]:rlirl]l(krltIlS"l') ;!r!)'lt'lr'lrll II '1.'11 II II'iíf I I) -I l,ntHn)7 II h'lP

Ir'

Pedro Malan
ECíll1()fi11�tll o E»,P.llnl$!rll ou flíZllnda

Eduardo Olannettl da Fonseca
�c{)II!)rrli$la

Ivo Oramkow .Mlldlal!o,
, jlf�·.ld�nli'J do Instltuttl ,jul!1vllle

Workshops
11mdbltCttls e nocas

. leol'w/()l,litlS ao Set� atcarlce.

•

'If 11'M9IVIIVIIVI Iii WI. i I" f I· � ;W'_VIIIi ,v IV II' IIP�lr i Hilii'll );;IF) II' rl<ôllV'lI'llII'"'iI,MplI9Ililll'lW WlS'lII'aIlIWIWIWIV'IV,II'IPWIlIII' 1"llI'li'I P�"lli1liIilllWlI'l<ôlõVlPlli'IIõ''II'IIV'P,,",'R' IPIIiI'II't

Edna dos San1os-Dulsenberg Çh�l� dn PI(JGr;lfrtfllnd\Jstlíll� çrl�riVf\YI (JNOTA!) .' ONU
. Terna: M&gllltll1dénclall .

.

Josué Christiano Gomes da Silva Pn)tlll!l�j\to ilil Calêmlnas
Teola: Estratégias de CrGSlllmellt.o e PrIJltença GIQ'bal

Paulo kretly Prenídante di! Fi'a.nkUn CDvey Brasil
Isma: Execuçãll e ReSliltad'(I$

José Carlos Grubislch PXQ!ilít�nt� da Braskem
Tema: Gestão de Mlldallças
Eduardo Giannetti da Fonseca EüOOOI'lllst.1

.
Ten1í:l: o Valor do Al'Illillhã

Oscar Schmidt Exj0l),tf)or de a�sqv�\f;!
Tnnla: Plltlll Pessoal I! Profissional

Gilberto Tomazoni Pr�sldenle da Sadia S.A.
l"EIlTlll: Gestao de Marcas

1

Nelson Mello Pr�sidante da Assolan
Terrla: Gestão Emlireentledora

,

•

•

Painel liderança Empresarial
Tema: Gestio de Pessoas •

Luiz Ernesto Gemignani
01111101' Pre8it1301lj da Promon .

.

Claudio Salfer
Oliet!)! f"rc61<Jenill da Lol•• SillIer

.

Julio Fontana
. PllJsldl1rtle da MRS LogrltlCa S.A.

Paulo Markun Mediadtlf
.

jWl'lalisia, Oiretor I! ApreS6tl!atief rJ{J Progranla Roda Viva· Til Cultura

•

inscreva ..se�

Vaga� imitadas!
Tel,: (47) 3454-01 00 .

Dias Í1tels, das 08h às 19h

•

•

•

•

Apolo. Patroclnlo

•

I
1 •

I
Itl',� fIIlt.\ '*.�

GAZE1i\ f\1ERC'ANTI1,
UI.1Ii.I..

PCJ
_..,�"""-_..
_�·.u U 1",_"1

TRNISJOI
()pwoIOO1 <Ill ',_..

,

Arcelor Brosíl Bradesco

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO

II NOVELAS
� GLOBO -18H

Sinhá Moça
Nina fica horrorizada com a história, mas
não consegue parar de ler. Fulgêncio intui

que o Capitão foi atrás de Dimas. Rodolfo
aconselha Ricardo a devolver os escravos

de Coutinho e afirma que, por causa deles,
acabará ficando sem nenhum. Ricardo
acha que Rodolfo pretende agir como

Irmão do Quilombo novamente e fica
satisfeito. José Coutinho se oferece para
trabalhar como advogado para o Barão e

assim pagar por Adelaide. Nina exige que
Ana devolva o livro para Renato, mas ela se

recusa. Justo diz aos escravos de Coutinho

que terão de voltar, mas que serão soltos

pelo Irmão do Quilombo.

� GLOBO - i9H

Cobras e Lagartos
(Devido às constantes mudanças na

edição dos capItulas 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)

Otaviano e Leona dizem que Henriqueta é
maluca. Bel se abraça com Ellen e promete
que o culpado vai pagar. Sidney segue
Nikki. Henriqueta diz que não vai permitir
que Estevão se case com Bel. Omar é
enterrado.Silvana não encontra Pereira.
Henriqueta pede para conversar com Bel.
Leona convida Sushi para um sorvete.
Otaviano conta para Milu que Henriqueta
teve um filho de Omar e que ele jamais
soube. Otaviano ainda revela que
aproveitou o fato da esposa estar internada

para entregar o bebê para adoção e que
mandou o médico dizer à Henricueta que
seu filho havia morrido. Foguinho diz a

Silvana que Pereira viajou.Henriqueta tenta
entrar no hotel de Estevão e é levada por
enfermeiros. '

� GLOBO - 2i r!

Belíssima
Júlia exige que ele diga o que tem contra Bia

,

na frente da avó. Pascoal vai ao Tebas, se
. aproxima da mesa de Gilberto e Vitória que
o convida para se sentar. André diz que não
tem como provar que Bia voltou para
prejudicar Julia. Bia responde que ele
perdeu tudo e quer dominar Júlia outra vez.

. O investigador Lindolfo faz perguntas
sobre Aquilino. Bia fica muito nervosa ao

saber que Vitória foi à polícia denunciar
Aquilino e Júlia percebe. Katina coloca a

roupa de cama de Murat no sofá. Aquilino
compra um carro. André diz a Bia que tem
certeza que ela mandou Aquilino
seqüestrar Sabina. Gigi ouve Júlia
comentar com Nikos que tanto Bia quanto
André parecem estar enganando-a.

� SST - 18h30

Rebelde
Téo, para tentar tirar Miguel da depressão
em que se encontra, diz a Romina que
Miguel é louco por ela mas é muito tímido e

por isso não se declara. Otávio, para
conseguir a vaga de professor no colégio,
diz a Pascoal que ele e Mendiola são muito
amigos. Vick acusa Rosana de não passar
os recados para seu pai e lembra a ela que
sua vida não começou quando eles se

casaram. Rosana pergunta ao Sr. Paz se vai

permitir que sua filha a continue ofendendo.
O Sr. Paz exige que a filha peça desculpas a

sua esposa pois, caso contrário, terá que
sair de casa. Vick responde que prefere ir
embora do que pedir perdão.

� RECORD - 19h15

Prova de Amor
Barrcso e Murilo tentam tirar da cabeça de

Lapa a idéia de atacar Clarice e Daniel no
casamento de Gui e Alice. Lapa não aceita a

idéia deles e diz que vai penetrar no

casamento. Lola vem chegando na praia e

vê Gerião sendo espancado por Bruque e

seus amigos. Lapa se disfarça para ir ao
casamento. Diana recebe flores. Ela

suspeita que o presente na verdade é uma

armação. Diana liga para Júlio, que chama
especialistas em explosivos. Raquel vai
conversar com Dr. Vitor sobre a editora. Ele
se mostra interessado, mas fica mais
atento a beleza de Raquel do que a sua obra
literária. Janice encontra Joana antes do
casamento.

� RECORD - 2,1 h

A Escrava Isaura
Após uma noite de amor, Geraldo pede
Malvina em casamento. Tomásia e Miguel

. pedem perdão para Alvaro.

,

,

��LIVRO
Além de humorista, no
Casseta e Planeta, Hélio
de La Pena embarca na

carreira de escritor. O

lançamento do primeiro
livro, Vai na bola,
Glanderson, aconteceu
na quarta em Ipanema. A

, -

história é de um

brasileiro do subúrbio

que quer ganhar dinheiro
sem muito esforço. E ele
vê sua chance em um

menino, que perdeu dois
dedos do pé em um

acidente, e por isso tem
um chute especial.

.

,

r

��CASORIO
Durante a temporada
de Cannes, na' última
semana, Giovanna

"

Anto,nelli fe� uma

confissão aos mals
próximos: ela vai se
casar. A atriz, que se

separou de M.urilo, "

,

Benício no final de
200.5; sobe ao altar
com seu namorado, o

. . .

"
.

� !. •

empresarlo americana

Robert Locascio. Se
tudo der certo, o

, casório deve
.

acontecer ainda nestÉf':;

I

��MUDOU
Depois de encarar

uma stripper e
aparecer de lingerie

, sensual em "Closer -

,

Perto Demais", Natalie
Portman vai tirar a roupa
toda. A atriz, que jurou
mais de uma vez que nunca

iria fazer cenas de nudez,
, acabou mudando de idéia, Ela

,

aceitou a proposta do
diretor Milos Forman

para viver a musa do pintor
espanhol Francisco Goya, em
"Goyas Ghost" - que só
estréia nos Estados Unidos
no final do ano. ano .
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��CONVITE
Segundo pessoas próximas a

Sabrina Sato, o SBT fez uma

proposta financeiramente
interessante para ela, mas o

que a ex-bob quer é voltar

para o "Pânico". Sabrina nem

apareceu na reunião marcada

pelo SBT para ouvir mais
detalhes sobre o convite. A
modelo só ficou sabendo que

•

a queriam para um programa
que estréia em agosto. Ela
tem contrato com a Rede TV!
até 2007, A emissora de
Silvio Santos está tentando
convencê-Ia a rescindir o
contrato.

> '

•

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Programa I
>

O Studio Atualidades Entrevistas desse
sábado, 3 de junho, conta com a

presença da vice-presidente do
Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias do Vestuário (STIV) e
coordenadora do Departamento da
Mulher no sindicato, Rosane Sasse. Na

oportunidade ela será questionada,
entre outros assuntos, sobre as .

atividades do sindicato, temas
políticos, questões salariais, facções,
informalidade no setor têxtil, situação
das mulheres nas empresas e violência
doméstica. O programa vai ao ar das
7h30 às 08h, na Studio FM (99.1). .

Baile de Rei e 22a Kolonistenfest
Também no sábado, a-Sociedade
Esportiva e Recreativa Aliança, de
Jaraguá do Sul, promove Baile de Rei

juntamente com o Lançamento da 22"
Kolonistenfest e escolha da Rainha da
Festa. A concentração dos sócios está
marcada para as 13h e a saída, às 14h,
em direção a Sociedade Alvorada em

busca da Majestade do Tiro, Sr. Mauri
,

Mathias. As 21h30min será o

Lançamento e escolha.da Rainha da 22"

Kolonistenfest, sendo que, o baile será
abrilhantado pela Banda Real, do
Paraná e terá início às 22h30min.

Ingressos antecipados a R$ 8,00, nos
seguintes locais: Posto Mime da Walter

, Marquardt, Lanchonete Pingüim, Flash
Vídeo Locadora e Posto Rio Cerro.
Lembrando que, aniversariantes do mês
de junho não pagam a entrada,

Informações pelos telefones (47) 3376-
0146/3376-1152.

,

II PARABENS!
Aniversariantes do dia

Emanuela de Oliveira

•

Cássia M. Fossile
Leonardo Wosniack
Eugenio Steinmacher
Valdir Mass
Gilberto Guths
Vitor N. Zanella
Juliano Lunelli
Werner Siewerdt
Liana Kanzler
Diane K. Muller
Nicole Berti
Flávio Vogt
Rubibert Schmelzer

,

Lorena B, Krueger

As integrantes
da Gerência de

Educação de

Jaraguá do Sul,
Dolores, Ilza,
Teresinha, Izabel

.

(integradora de

educação
especial), Izelde,
Zelir e Michele, '

;. no lançamento, .

" da campanha de
"

saúde e

prevenção,
realizado ma

quarta-feira
desta semana

_I: na Unerj
.� :

1M'� @�
,

>

Festa de Rainha
A Sociedade Desportiva e

Recreativa Amizade, de
Jaraguá do Sul, promove
dia 3 (sábado) o seu

tradicional Baile de
Rainha. As festividades
iniciarão às 14h com a

concentração na sede
social e às 14h30min será
efetuada a marcha em

busca da Majestade do
Tiro, a Sra. Rosane Porath,
, .

As 23h dará início ao baile
que será animado pela
Banda Danúbio Azul, do
Rio Grande do Sul.
Ingressos antecipados no
Posto Mime do Kohlbach
e na secretaria do Clube.
Informações no telefone
(47) 3371-3257.

II HORÓSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
'

Mercúrio transita em Câncer até 28/6 e sugere
momentos de reflexão para assimilação de
idéias e informações. Pra variar, você anda
absorvendo muito e, apressadinho, não se dá o

tempo necessário para processar... Um pouco
de recolhimento vai lhe fazer bem: ajuda a

avaliar o estado das coisas, a se organizar por
dentro e a preparar novos planos e estratégias.

Touro 21/4 a 20/5
o trânsito de Mercúrio por Câncer (até 28/6)
pode ser muito dinâmico e produtivo para você,
sobretudo em atividades ligadas a

comunicação, trabalho intelectual, negociações,
contatos, viagens, etc. Mantenha a mente

'

flexivel e pronta para novas experiências, troca
de informações e relações com as pessoas.
Movimente-se, não fique aí ruminando.

Gêmeos 21/5 a 20/6
A passagem de seu regente Mercúrio por Cân
cer (até 28/6) é um bom momento para refletir
a respeito de tudo o que você considera como

valor.es em sua vida, do material ao espiritual.
Talvez você se veja mais envolvido em negócios
e finanças do que o normal e, se usar bem a ca

beça (o que inclui organização e planejamento),
poderá melhorar a situação de seu bolso.

libra 23/9 a 22/10
Mercúrio transita por Câncer até 28/6 e chama
sua atenção para sua carreira e metas de vida.
Tendo ou não uma profissão, talvez você comece

a pensar mais no assunto, tentando se encontrar
ou encontrar algo em que você se sinta mais
realizado e contribuíndo para o mundo. Busque,

informações, contate pessoas e invista no

marketing pessoal.

Câncer 21/6 a 21/7
Mercúrio, o planeta da comunicação e do
movimento, visita seu signo até 28/6, todo
animadinho e disposto a agitar sua vida: ele

•

quer soltar sua língua e fazer você se mexer. E
um período estratégico para se dedicar a
contatar pessoas. Você tende a se comunicar
com mais facilidade e sua mente fica mais
ativa e mais rápida: canalize-a produtivamente.

leão 22/7 a 22/8
Com a passagem de Mercúrio por Câncer, até
28/6, é provável que você fique mais
reservado, na sua, ou até nem tenha muita '

vontade de falar, preferindo se comunicar com
você mesmo. Esta é uma fase de interioriza

ção, .oe contato com seus aspectos ocultos,
em que você vai fundo nos seus quebra-cabe-

.
ças pessoais, revelando-se para si próprio.

Capricórnio 22/2, a 21/1
passagem de Mercúrio por Câncer, seu signo
oposto, até 28/6, indica uma tasede reflexão a

respeito de si mesmo e de seus relaciona
mentos íntimos, de esclarecimento de questões
profundas e essencials. Você pode aproveitar
melhor esse momento se conversar com seu

parceiro ou outra pessoa: este contraponto
ajuda a ver além do que poderia ver sozinho.

Escorpião 23/10 a 21/11
Com a passagem de Mercúno por Câncer, um
signo de Água como o seu, você sintonizará
melhor com suas qualidades naturais de intuição
e percepção. Nesta fase, até 28/6, o mental é

superestimulado e é provável que você fique mais
atraído por novos conhecimentos e experiências.
•

E um momento de expansão de seus horizontes e

de sua visão de mundo.

Aquário 21/1 a 18/2
Mercúrio transita por Câncer até 28/6 e faz com

que você fique mais ligado em detalhes para
,

que geralmente não dá importância. E um ótimo

período para se dedicar ao trabalho intelectual e
atividades em que atenção, concentração e

técnica sâo necessárias. Você tende a estar
mais crítico e exigente consigo, com o que faz e

também em relação aos outros.

Virgem 23/8 a 22/9
Atualize seu projeto de vida. Seu regente
Mercúrio transita por Câncer até 28/6 e

convida a repensar seus projetos, ideais e
•

planos. E um bom momento para examiná-los,
ver'o que ainda está valendo e verificar em que
medida está ou não conseguindo realizá-los.
Desta forma, poderá fazer as adaptações
necessárias e criar outras abordagens e

táticas mais efetivas.

Sagitário 22/11 a 21/1.2
Mercúrio transita em Câncer até 28/6, con
vidando a refletir e a olhar com mais atenção
para seu mundo interno e sua psicoloqia. Seu
intelecto fica mais próximo a áreas restritas que
normalmente você esconde até de si mesmo,
Que tal fazer uma investigação nos seus

campos interiores e bater um papo com seu

bicho papão? Ele não é tão feio assim.

Peixes 19/2 a 19/3
o trânsito de Mercúrio por Câncer, seu colega

•

de elemento Agua, é perfeito para desenvolver
atividades intelectuais e de comunicação e

expressão. Nesta fase, até 28/6, sua mente
tende a estar muito clara, objetiva e sem

nebulosidades. Aproveite para se organizar e
.

fazer planejamentps e projetos, para dar um
jeito em seus negócios e contatar pessoas.

. ,
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Derrota
o fim da greve dos professores da
rede estadual de ensno repre
sentou pesada derrota política
para a direção do Sinte. Mesmo
com o radicalismo de suas ações
políticas, teve que suspender a
paralisação aceitando a proposta .

inicial do govemo. Saíram
desgastados lideranças ligadas do
PSTU e P-Sol.

PMOB não quer PT
Uma nova conversa telefônica entre Luiz Henrique e Michel Temer
revelou uma clara tendência partidária. O PMDB não vai examinar
acordo com o PT, visando aliança na eleição presidencial.
O governador licenciado e o presidente nacional do partido

.
.

çonstatam que em 18 estados estão muito adiantadas as

negociações com outros partidos, especialmente o PSDB, para
oficialização de alianças. O processo é tido como, irreversível.
Por isso, os dois políticos continuam mobilizados em torno da

- realização da convenção nacional no dia 11 de junho. Se não for
possível antecipá-ja, incentivarão os Diretórios Estaduais a

formalizarem alianças, criando o fato consumado para a

Convenção nacional de 29 de junho. Neste caso, iriam provocar
o fato consumado, para obter respaldo na Justiça Eleitoral.
Nas visitas que realizou no Vale do Itajaí, Luiz Henrique anunciou
uma nova prioridade: a formação da poli-aliança, com a

participação dos pequenos partidos. Está fora do projeto o

PCdoB, que já fechou com Lula no plano nacional. O PDT está
em "stand by". O presidente Manoel Dias anunciou desembarque

• •

e o partido também mantém candidatura própria à, presidência da
República.
A nova estratégia prevê uma política de relacionamento amistoso
do PMDB com o PT em Santa Catarina. Um entendimento entre os
dois partidos poderia ocorrer no segundo turno, repetindo o pleito
de 2002. Luiz Henrique e Fritsch disputaram na primeira fase e

uniram-se na segunda com o apoio declarado do presidente Lula.

Popular
Uma das mais antigas festas

populares de Florianópolis está
sendo reedítada neste fim de
semana junto à praça dos
Bombeiros. A Festa do Divino
tem caráter social. A renda vai ser
destinada à manutenção de mais
de mil crianças das comunidades
carentes da Capital.

Negativo
Se Luiz Henrique, Eduardo
Moreira e o PMDB'
•

precisarem da liberação dos
títulos do Ipesc para algum '

entendimento com o PT e o

presidente Lula, podem
desistir. As informações do

- '., ,

Ministério da Fazenda são de

que há problemas para
autorização da operação. E,
além disso, exige muito

tempo de análise. Esta é
. pelo menos a versão do

,

ministro Tarso Genro

•

Contas
José Fritsch esteve reunido com o

advogado Mauro Prezoto sobre a
,

estratégia a ser adotada no'
recurso a ser impetrado no

Tribunal Superior Eleitoral contra
decisão do TRE que rejeitou as

contas do PT referente às eleições,

de 2002. O acórdão do juiz José
Trindade dos Santos deverá ser

publicado na próxima semana.

•

Posse
Tem novo titular a Secretaria
de Articulação Nacional, que
funciona em Brasília.
Assumir o cargo no lugar do
ex-deputado Valdir Colato o

economista Walmir Souza .

Britto, que já atuou como
,

assessor parlamentar em

diversos órgãos tecerats. A

partir de 2003, trabalhou
como chefe de gabinete do

presidente do Badesc,
Renato Vianna ..

. Caixa 2
Durante o julgamento das contas
do PT o juiz Newton Varella
afirmou que a existência de débito

após a realização das eleições e o

término do prazo para
,

apresentação da prestação de
contas configurava "caixa 2". O
advogado Mauro Prezato afirmou

.

que a ser procedente o

julgamento, José Serra também
teve caixa 2, pois deixou uma,
dívida de 3,7 milhões de reais.

Inquéritos
,

Fórum dos Prefeitos e vice
prefeitos do PT, que começa
hoje, às 14,00 horas, na sede
da Fecesc, vai tratar da

situação dos prefeitos
Olimpio Tomio, de Indaial, e

Célio Antônio, de Laguna. Os
candidatos José Fritsch e

Luci Choinaki vão apresentar
projetos sobre a campanha ..
Encontros paralelos serão I

realizados pelos vereadores
e pela equipe de

comunicação.

Jornais
Começa hoje, em Maravilha, o
,

34°. Congresso da Associação
dos Jornais do Interior de Sarita
Catarina (Adjori). Na pauta das
discussões, a cobertura das

eleições deste ano e a entrega do
Prêmio de Jomalismo. O trata-

.

menta a ser dado às pesquisas
eleítorais e as dúvidas sobre a

propaganda eleitoral também
,

serão analisadas.
Lançamentos
Senador Pedro Simon lança
dois novos livros em Porto
Alegre na próxima terça
feira, às 17,00 horas. Na
obra "Reconstrução da
Democracia", fala de Leonel
Brizola, Ulisses Guimarães
e Miguel Arraes. No "Reage,
Rio Grande", defende um

novo pacto federativo,
baseado n� cooperação e na

solidariedade entre União,
Estados e Municípios. '

PRESTAÇÃO DE CONTAS: DECISÃO FINAL CABERÁ AO CONGRESSO,
\

•

AGÊNCIA ESTADO

... Direcionamento dos recursos da Educação,
50% foram aplicados no ensino superior, também
é motivo de questionamento

BRASÍLIA - O TCU (Tribu
nal de Contas da União) reco
mendou ontem a aprovação das
contas do governo federal de
2005. O Tribunal também

aprovou as 30 ressalvas à

aprovação das contas feitas pelo
relator, o ministro Valmir

,

Campelo. E o mesmo número
de ressalvas apresentadas às
contas de 2004. Entre as

ressalvas apresentadas está a

inclusão de R$ 2 bilhões do
Bolsa-Família nos gastos com

Saúde, que ajudaram o governo
a atingir o patamar de 250/0 de

investimento nessa rubrica
como determina a Constituição.
Com a ajuda.do Bolsa-Família,
os gastos do governo com Saúde

chegaram a R$ 37,5 bilhões -

quando na verdade somaram R$
35,5 bilhões.

Outra ressalva diz respeito
à

,

distribuição de R$ 1 bilhão pelo
Ministério e Desenvolvimento
Social e Combate à Fome aos
,

municípios, que não foram
fiscalizados.A sugestão do TCU
será encaminhada ao Congresso,
a quem caberá aprovar ou não as

contas do governo do ano

Empresários votam em Alckmin,
mas apostam em disputa acirrada

São Paulo - Enquête realizada
ontem com cerca de 350

emprésários ligados ao Grupo de
Líderes Empresariais (Lide)
indicou que 93% pretendem
votar no pré-candidato do PSDB
à. presidente da República,
Geraldo Alckmin, e apenas 50/0
no presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT). Entretanto, para
5 f'<Yo desses empresários, o

presidente Lula deverá ser

reeleito em outubro, contra 47%
que apostam na vitória de
Alckmin.

A enquête foi realizada
durante almoço com o ministro

,

de Relações Institucionais, Tarso
,

Genro. Aocomentar o resultado,
o ministro disse que é natural
"um fórum de empresários ter

determinada cultura política e
,

visão ideológica". Apesar disso,
não deixou de cutucar os

empresários. "Se você vai a uma
reunião de empresários, 90%

dizem que votam em Alckmin.

Mas, se fizer uma enquête com os

trabalhadores que estão servindo

naquele ambiente 90% dizem que
votam em Lula. Faz parte da
democracia". O ministro disse

que nunca viu no Brasil uma base

empresarial satisfeita com o

governo. A afirmação foi um
desabafo sutil àmaneira como os

empresários presentes ao almoço
o inquiriram, com questões
polêmicas, comb ética,mensalão,
fragilidade das instituições
governamentais e até a expulsão
de sua filha, deputada Luciana
Genro (RS), do PT - ela agora está
no P-SOL.
Durante os questionamentos dos
empresários, Genro tentou

demonstrar descontração,
destacando que esta era a

primeira reunião em que ele

participava e os aplausos eram

para as perguntas, e não para suas

respostas.

-

CONVOCAÇAO
Senhores associados
Sociedade atiradores Diana

O Presidente do Conselho Deliberatlvoda Sociedade Atiradores
Diana, no uso das suas atribuições, convida V. Sa. para participar da
assembléia geral ordinária a realizar-se no dia 07/06/2006 (quarta
feira) com a primeira chamada às 19:00. horas e a segunda: chamada às
19:30 horas,
Ordem do dia:
- Aprovação das contas do exercício de 2005

,

- Discussão: Projeto da sede nova X Projeto de reforma e ampliação do

galpão de bocha
- Outros assuntos

PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

EXTRAVIO DE DOCUMENTO FISCAL
VALCIR TRANSPORTES [TOA, CNPJ n°.

02.536.649/0001-57, comunica o extravio do

seguinte Conhecimento de Transporte Rodoviário
de Cargas Série Ú - Modelo 08, n00001 01, todo em

branco, conforme registro de perda de documento
ou objeto nº00425-2006-00298, da 15° Delegacia

Regional de Polícia.

passado.
O relatório de Campelo,

aprovado pelos demais
ministros, foi repleto de críticas

aos programas sociais do

presidente Luiz Inácio Lula da
Silva: "O problema não é falta
de recursos, mas a má

aplicação. "Campelo sugeriu
ainda revisão da metodologia
dos projetos sociais, como o

Bolsa-Família. ''Até agora há

pouca racionalidade na

concessão de benefícios de
transferência de renda e no

instrumento de gestão desses
benefícios. "

Outro problema, apontado
por ele, é o direcionamento dos
recursos da Educação: 50%
foram aplicados no ensino

superior. O ministro sugere que
,

.

O CORREIO DO POVO ..

; :

•

•
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•

, .

• •

a maior parte dos recursos .seja
destinada ao ensino básico.

. CRISE DE VALORES
O ministro afirmou que , .'�,

� - ....

"inegavelmente estamos diante 1, '" "

de uma crise de valores sem 1:" ,-

· -

precedentes na história do país ; ,

marcada pelo abuso de funções
públicas para fins particulares

1

configurando uma das mais
.._

"

, .J r-,_,
.' .

graves e urgentes questões que a

sociedade brasileira deverá
enfrentar" .

( .J J
Os aventureiros de hoje ..

I :.. l .;

passam por cima do espírito de

patriotismo da esmagadora
maioria da população. Tudo em

nome da idéia que os fins

justificam os meios. Pisoteiam
,

seIljl nenhum escrúpulo os que
lutam para sobreviver com
decência e dignidade.

r . '-.

,
'

, .

· '.
•

, ,

· ,
,

,

PF prende irmão de, Eliana
Tranchesi, dona da Daslu

I

SÃO PAULO - A Polícia
Federal confirmou que prendeu
ontem Antonio Carlos Píva de

Albuquerque, irmão de Eliana

Tranchesi, dona da butique de
luxo Daslu. Ele também
trabalha na empresa, onde

ocupa o cargo de diretor
financeiro.O mandado de

prisão preventiva expedido pela
Justiça Federal a pedido do
Ministério Público' foi

cumprido pela Delegacia de
Crimes Institucionais da PF na

manã de ontem. Piva de

Albuquerque foi preso em casa

e chegou à Superintendência da
Polícia Federal na Lapa (zona
oeste de São Paulo) por volta
das 9h30. No final da manhã,
ele foi transferido para o centro

de detenção provisória de
Guarulhos (SP).

A crise da Daslu começou
em julho do ano passado com a

megaoperação da Polícia
Federal e da,Receita Federal,
que resultou na detenção, por
12 horas, de Eliana Tranchesi e
na apreensão de documentos.
Na época, Piva de Albuquerque
ficou preso por cinco dias.

-

Amaior butique de luxo do país
é acusada "de importação
irregular pelo Ministério
Público Federal. A empresa
teria construído um esquema

para subfaturar importações
com o objetivo de sonegar

impostos.Eliana, Piva de

Albuquerque e mais cinco

pessoas respondem a processo
na 2ª Vara de Justiça Federal de
Guarulhos (SP) sob, a

responsabilidade da juíza Maria
Isabel do Prado, que decretou a

prisão.
.

Em dezembro do ano
I

passado, a Receita Federal

,

,
.'

· �

•

apreendeu R$ 1,7 milhão em

bolsas dasmarcas Chanel e Gucci
importadas pela Columbia.

Etiquetas da trading estariam

sobrepostas às da Daslu no

conteiner que foi fiscalizado pela
Receita.Ao ocultar o nome da

•

" -

" -,
•

, ,
,
,�

, ,

, "

, "

•

· .'

Daslu, a loja deixaria de ser .;:

contribuínte de IPI. Segundo o �,

procurador, a sonegação alcança ,; j

ao menos R$ 330 mil.O :

Ministério Público também c':

afirmou que Piva de Albu- "',

querque tenta comprometer o
andamento do processo e se

oculta para não receber
,

intimaçôes.
Eliana é acusada de formação

de quadrilha, descaminho aéreo :, ,:

consumado -importação de

produtos lícitos feita de maneira

irregular-, descaminho aére6
tentado -tentou fazer a fraude,
mas não conseguiu e falsidade

ideológica e, caso seja condenada,
pode pegar 21 anos de prisão.

Os procuradores Matheus
Baraldi Magnani e Jefferson
Aparecido Dias também
denunciaram Piva Albuquer
que; o diretor-financeiro, Celso
de Lima; André de Moura
Beukers (dono da trading
Kinsberg e responsável por
implementar um setor de

importação na Daslu); Christian
Pala e RodrigoNardy Figueiredo
e Roberto Fakhouri Junior
(sócios da importadora Todos os

Santos e ex-funcionários da loja).
A crise enfrentada pela Daslu

já afeta também seus resultados
financeiros. Quase um ano após
a inauguração do novo espaço de
17 milmetros quadrados, naVila
Olímpia, o centro comercial já
perdeu ao menos uma loja, o

,
, .

. faturamento está em queda e o

aluguel, atrasado.

- -;;..
" .

· ,

1
I
;

· .'
,

;
.

"

•
-

,

,

,

,
•

,

,

" ,"-1
'_

·

I

•

.'
,

,

•

·
,

••

-} ,
·

,

,

,

, - ,
"

, '

•
•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO

POLÊMICA: EMRIQUECIMENTO DE URÂNIO

• •

•

•

AGÊNCIA ESTADO

� "Primeiramente, os Estados Unidos deveriam

responder por seus crimes no lracue, no
. Afeganistão, e nas prisões de Guantánamo e de
Abu Ghraib", diz ministro

IRÃ - O Irã rejeitou ontem

as condições impostas pelos
Estados Unidos para a

realização de negociações a

respeito de seu programa
nuclear, afirmando que está

disposto a negociar, mas sem

suspender as atividades de

enriquecimento de urânio.As

declarações foram feitas no

mesmo dia em que represen
tantes dos países membros

permanentes do Conselho de

Segurança da' ONU -EUA,
Reino Unido, França, Rússia e

China- e da Alemanha se

reúnem em Viena para tentar

'resolver o, impasse em torno da

questão.
"Nós apoiamos o diálogo em

uma atmosfera justa e imparcial,
mas não discutiremos nossos

direitos legítimos, porque são

direitos de nosso povo, garan-
, tidos.por leis internacionais e

tratados", afirmou o ministro

das Relações Exteriores do Irã,
Manuchehr Mottaki.

O representante iraniano

disse ainda que seu país está

disposto a "discutir as preo

cupações comuns com todas as

Polícia iraquiana realiza operação
de segurança em Basra

BASRA, IRAQUÉ - Policiais
e soldados L iraquianos
estabeleceram postos de
controle e realizam inspeções
em veículos em Basra (sul)
ontem, em uma primeira ação
do prerniê, Nouri al Maliki,
para restaurar a ordem na

região, afetada pela disputa
entre facções xiitas rivais.

Na quarta-feira, AI Maliki
declarou estado de emergência
pelo prazo de um mês na

região- que permite que
autoridades prendam pessoas
sem ordens judiciais, limitem
o movimento de pessoas ou

veículos, confisquem armas e

fechem espaços públicos.
Postos de controle foram

organizados em vários locais,
com policiais nas ruas do
centro e unidades do Exército
na periferia, inspecionando os

veículos que trafegavam.·
"Nós temos ordens para estar

em alerta máximo durante.
este mês. Haverá patrulhas
constantes e temos ordens

para parar veículos. Armas
não - au torizadas serão

apreendidas", afirmou o

capitão de polícia Ali

]assem.Segundo ele, placas de
veículos da polícia e do
Exército serão registradas, em
uma tentativa de evitar

denúncias de que homens
armados utilizam os veículos

,

para assaltos e seqüestros.

Farc classificam de precária
. ,

a vitória de Alvaro Uribe
BOGOTÁ, COLÔMBIA - As

Forças Armadas Revolucionárias
daColômbia (Fare) afirmaram que
o presidente Alvaro Uribe

. ".",. "."

. consegulU uma vitona precana

que satisfaz os Estados Unidos e

ameaça a revoluçãobolivariana do
presidente venezuelano, Hugo
Chávez.Em uma mensagem

divulgada no site da guerrilha na

internet, Iván Márquez, um dos
sete membros da cúpula das Fare,
disse que Uribe obteve na verdade
27,50/0 dos votos potenciais, o que,

transfonna sua reeleição "navitória
da ilegitimidade". Uribe foi reeleito -

para o período 2006-20 1O com 7,3
milhões dos votos, que repre-

sentam 62% dos votos válidos. A
alta abstenção de 55% registrada
nas eleições foi considerada dentro
dos parâmetros históricos.Segundo
6 dirigente da guerrilha, Uribe
venceu a reeleição graças à

"máquina do Estado, do voto

cativo do funcionalismo, das
fraudes e pressões do narco

paramilitarismo de Estado, do voto
induzido pela cruzada das empresas
de pesquisa e da grande mídia". O
primeiro comentário de um porta
voz oficial das Fare ocorre num

momento em que o governo de
Uribe expressou seu interesse de

,
buscar caminhos para a paz com a

guerrilha.

partes, se as condições forem as

solicitadas [pelo Irã], na

primeira reação oficial do Irã à
,

proposta amencana.

Na quarta-feira, a secretária
de Estado americana, Con
doleezza Rice, afirmou que os

EUA negociarão com o Irã
desde que o país interrompa
completamente -e de forma

. verificável-suas atividades de

enriquecimento de urânio. Em

suasdeclaraçôes, Rice aCUSOll

ainda o regime iraniano de

desrespeitar os direitos hu
manos e apoiar o terrorismo.

Mottaki disse hoje que tais
- ,,""',... "

acusaçoes nao sao novas .

•

"Eles repetiram seu velho
discurso. Nestas declarações,
não houve nenhuma solução
nova nem lógica para a questão
nuclear", afirmou o ministro

,

iraniano. "Primeiramente, os

DÍLI, . TIMOR LESTE- O
comandante de um grupo de
soldados renegados exigiu

. ' ,

ontem a renuncia e o posterior
julgamento do primeiro
ministro do Timor Leste, Mari
Alkatiri. Segundo o major
renegado Alfredo Reinado,
esta é a única forma de se pôr
fim à 'Violência que tomou

conta de Dílí ao longo da
última semana.

O líder rebelde culpou
Alkatiri pela situação. "Ele
deve renunciar e ser julgado por
todos os crimes que ordenou",
exigiu o major renegado em

conversa com a Associated
Press. Ele acusou Alkatiri de ter
dito aos soldados que abrissem

TOPRIATAN, INDONÉSIA
Sobreviventes a apenas

alguns quilômetros dos
centros de distribuição de

ajuda humanitária queixa
vam-se ontem que ainda

espéram pela chegada de
comida e medicarnentos

quase uma semana depois do
devastador terremoto que

atingiu a região central da ilha
indonésia de ]ava. Enquanto
isso, o número oficial de
mortos aumentou para mais

de 6.200, com a chegada de

informações de 'aldeias antes
, ..

macessrveis.

Um amplo esforço inter-

,
,

NO URUGUAI

� Convocação
A Justiça uruguaia convocou pela
primeira vez Gregório Alvarez,
ex-ditador e ex-comandante do
Exército do país, a prestar
declarações sobre um caso de ,

,

desaparecimento forçado durante·
a ditadura (1973-1985) ,O juiz Luis'

J I:
" ,

Char1es fixou para o próximo dia '.
'

-,

15 de junho a data da audiência :' :
em que interrogará Alvarez pelo

�

caso do desaparecimento do
militante do Movimento de

,

Libertação Nacional (MLN-Tupa
maros) Washington Barrios,
ocorrido em 1974 na Argentina,,

onde estava refugiado.No último
dia 18, Alvarez assinou uma

carta junto a outros nove ex

chefes do Exército, onde admi
tiram a responsabilidade por
violações aos direitos humanos
cometidos por seus subattemos
no passado,

,
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,

Estados Unidos deveriam

responder por seus crimes no

Iraque, no Afeganistão, e nas

prisões de Guantánamo [Cuba]
e de Abu Ghraib [em Bagdá]",
acrescentou.

EUA e Irã não mantêm

relações diplomáticas desde
1979, quando um grupo de
estudantes invadiu a embaixada
americana em Teerã e fez reféns,
na tentativa de conseguir a

extradição [dos EUA] do xá

Reza Pahlevi.

SANÇÕES'
A recusa do Irã em

abandonar suas atividades
A ' •

com uraruo , como exige o

Conselho de Segurança da
ONU e a AIEA (Agência
Internacional de Energia
Atômica) pode acar-retar a

imposição de sanções contra

o país. Autoridades iranianas

fogo contra civis em um

protesto a favor dos soldados
demitidos em março. Em abril

pelo menos quatro pessoas
morreram em distúrbios
desencadeados por protestos.
Ontem, pelomenos uma pessoa
morreu em novos episódios-de
violência ocorridos na capital
timorense apesar da presença
de mais .de 2.000 soldados

estrangeiros nas ruas da cidade.
Soldados australianos eram

vistos seguindo às pressas na
.

direção de um bairro onde lojas
e carros foram incendiados.
Os choques entre soldados

renegados e forças regulares
deram lugar ao longo da semana
a confrontos entre gangues

nacional de distribuição de

ajuda humanitária ocorre ao

longo dos últimos dias a partir
de Yogyakarta, a maior cidade
da região afetada, especial
mente depois de reparos terem
permitido a reabertura do

aeroporto local e das estradas
da região.

Entretanto, os agentes
humanitários' ainda \, não

conseguiram chegar a diversas
áreas remotas. Em outros locais,
a distribuição de ajuda era

esporádica, disserammorado-res
e autoridades locais. '

'

. "Não sei por que ninguém
chegou aqui ainda", disse

,

concordam com uma inspeção
limitada em suas instalações
nucle ares, utilizando um

pequeno número de centri

fugadoras de urânio, proposta
que os EUA rejeitam. A

rejeição iraniana acontece

apesar do amplo respaldo
internacional à proposta
americana. A Rússia e a China

-que têm poder de veto no CS
reagiram positivamente ao

anúncio de Rice.
O enriquecimento de

urânio pode ser utilizado tanto

para a produção de energia
como para a construção de
armas nucleares. O Irã -que

alega que seu programa
nuclear é exclusivamente

pacífico- rejeita qualquer tipo
de acordo que envolva a

suspensão do uso dessa

tecnologia.

NO PERU

� Hugo Chávez
O presidente da Venezuela, Hugo
Chávez, se transformou em um

dos principais temas na reta final
da campanha presidencial no
Peru.O apoio declarado de
Chávez ao candidato Ollanta
Humala, da União Pelo Peru

(UPT), partido que se define de

esquerda, virou arma nas mãos
do social-democrata Alan García,
do Partido Aprista (APRA) ,A
última peça da campanha
televisiva de García, que come

çou a ser veiculada nesta se

mana, mostra a importância que
o presidente venezuelano ganhou
na disputa por eleito-res."Chávez
ou Peru?", questiona o slogan,
referindo-se à "interferência" do

presidente da Venezuela no

processo eleitoral peruano,

Crise só terminará com renúncia de
primeiro-ministro, diz ltderrebelde,

. ,_ .�;.:; -: "j'.l,t� t'
- ,�

Moradores de áreas remotas continuam
sem ajuda humanitária na Indonésia

,

,

rivais. Dezenas de milhares de

pessoas fugiram de Díli ou

refugiaram- se em acam

pamento na periferia da cidade
litorânea. Pelomenos 28 pessoas
morreram desde a última

quarta-feira.
Os mantenedores de paz

expandiram hoje suas

operações. O grosso dos cerca

de 200 soldados enviados pela
Nova Zelândia começaram a

patrulhar Becora, um contur

bado bairro de Díli. Com isso,
soldados australianos puderam

. ficar livres p.ara outras

atividades. A Austrália enviou
1.300 soldados ao Timor Leste
e tem o maior contingente

• •

estrangeiro no pequeno pars.

NA ALEMANHA

� Condenação
Um tribunal alemão em Frankfurt
condenou ontem uma mulher a
15 anos de prisão por ter matado
oito dos seus 13 filhos ainda
recém-nascidos.Sabine
Hilschenz foi considerada .

culpada nas oito acusações de
assassinato. No entanto, a polícia
encontrou nove corpos de bebês
na casa de veraneio dos pais da

, mulher, perto da fronteira com a

Polônia. O caso do primeiro bebê
a morrer não pôde entrar no

julgamento por decurso de
prazo.Durante as investigações, a

polícia constatou tratarem-se de
sete meninas e dois meninos,

,

]emingin, um ancião que reside
em Topriatan, onde poucas casas
continuaram em pé depois do
terremoto de 6,3 graus na escala
Richter do último sábado. "Não
estamos longe da cidade, mas

parece que estamos sendo

ignorados", queixou-se.
O povoado ,de 140 habi

tantes fica a apenas 15

quilômetros de Yogyakarta. Até
o momento, porém, a aldeia foi
beneficiada com apenas um saco

de arroz enviado por utn doador

particular, disse o ancião. A
maior parte da população local
vive atualmente em barracos

improvisados .:

NO TAIWAN

� Saída
o presidente de Taiwan, Chen
Shui-bian, entregou ontem o

controle do govemo do país ao

primeiro-ministro Su Tseng
chang em meio a uma série de
escândalos de conuoçso em sua

acnnsnaçao. A oposição exige
a renúncia de Chen.Numa J

declaração por escrito com data
de ontem, Chen promete dar

plenos poderes a Su no que se

refere ao controle do gabinete. Ele
também se diz disposto a evitar
interferências no Partido

Progressista Democrático
(gover-nista), disse o porta-voz
David Lee.Chen e seus familiares
tam-bém prometem "levar uma
vida norteada pelos mais atos
pa-drões éticos e viver de acordo

-

com ás expectativas da

população", diz o comunicado do

presdeme, ..'
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Par Daniele Santos
" ecepcaocorreiodopovo@netuno.com.br

,Qviar fotos até Quarta às 12h)

• •

:. .� "

Max
Matheus
acompanh
ado de
sua mãe
no seu

nlver no
dia 20 e

. na foto ao

lado com
". ',1 a avó

Aracl e
Pablo

-

Curiosidade: Na foto
oito tataranetos da
senhora Anna Towe
Nagel (1882-1957)
, que estudam na
escola que leva seu

nome, no bairro
Água Verde em

Jaraguá do Sul

,

No próximo
dia 7 a bela
Bárbara
Voelz
completa 2
aninhas.
Seus pais
Márcio e

Raquel
aguardam
feiizes e

anciosos
este

Amanda
Regina
Demarchi
Muller
completa
4 aninhos
neste
sábado. Os
'pais
parabeniza
msua

princezinlla

Neste domingo a

simpática Laura

completa ,3
anos. Quem

,

deseja toda
felicidade

existente é sua
mãe Lúcia, os

tios, a prima e a

avó Lourdes

•

.

momento

Os pais Cleber e
Alexandra estão
super felizes e

desejam muita saúde
para o gatinho mais
que especial Vinícius
Leitempergher que
completa seu 10
aninho no próximo
dia 6

•

•

•

f'
•

!
No dia ,o de Aniversaria

No último dia junho completou neste
12 anos a jovem A lindona domingo, o

25 a gatinha (/"
Aline Gonçalves Letícia fofo caio

.

Nicoly Stefani
�.

'j(;

Baumann da Luz. Ewald Henrique de

Felicidades e Laurindo Oliveira.
,

completou seu
•

,

, . 10 aninho. muit�s bênçãos completou Parabens

Parabéns dos
de Deus, é o que 1 ano dia dos avós,

pais Emerson deseja a avó 30. tios, tias! .

e Márcia e dos Alzira, a irmã Felicidades prima Emily.
avós Arno e

Ana Paula, a mãe dos pais eem
especial dOS.

Clementina Melita e o Soraia e
, pp.iS GilSon�1

Juca e Josefa padastro Car/os e

Benedito dos avós e Rosemerl
• Cristina e

Sérgio
•

Eduarda
Meier Parabéns

,

A fofinha
"

•
,

A fofinha
Cardoso; gatinho Pro sara Anna
completa Gabriel Larissa Victoria junto
seu ,0 Stein Kruger •

aninho neste
com os pais

""achado completoU
sábado.

Di/amar e
.pelo seu seu ,0

Seus pais
Naara estão

batizado aninha (10
esperando

Gleber e realizado últimO dia .:;.,'

Ivoni estão dia 28 R·no
anciosos a

27. chegada da
muito bençõ�s ',cas parab,éns
orgulhoSOS q

e o mais nova
Ue dese' dOS pais integrante da

desta totura sua •
la

Enio e Ilete .. ' .mae e família Eva
seu irmão e doS {_ Marianna

irmãOS
-

.. •
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