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Com quatro
gols de Xoxo,
três de Valdin,
urn de Donny
e urn de

Chico, a
Malwee
venceu o

Colegial por
9x5 e

conquistou o

terceiro título
em 2006.
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Unimed 4\

•

o acusado de
•

assassmar o

professor de
capoeira João
Carlos da

Silva, Marcos
César'

Antônio, foi
condenado
ontem a 17
anos de

, -

pnsao por
homicídio

qualificado.
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Nebulosíoade variada
, ""

" e previsão de chuva

Assim como os cílios protegem os olhos, a mata ciliar protege as margens de rios, lagos e nascentes.

//1"0it,Mantêm a terra fofa e absorve�te para evitar inundações e protege as encostas contra erosões.
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Na qUinta edição. o projeto Preservar é Amar abraça
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a caus� da proteção e manutenção da

mata pi liar e leva às salas de aula
. ,
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,um manuql,prático para
,'. formar os novos
"técnicos" em proteção
d� vegetll-ção que

protege rios. lagos
,

e nascentes.
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• EDITORIAL

•

•

i Os ministros do Supremo
,

I Tribunal' Federal decidiram
na quinta-feira enviar ao

Congresso um projeto
reajustando os seus próprios
salários. Passariam dos atuais

R$ 24.500 para R$ 25.725 a'
.

,
.

r partir de 1 o de janeiro de

; 2007. Argumenta-se que o

: aumento apenas repõe' a

i inflação. Se aprovado, o

I valor passará a funcionar
,

. ! como novo teto tias
i remunerações pagas em toda.
i

I
I
I

calculado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e

Estatística, órgão de

pesquisas do governo federal.
O anteprojeto de lei será

encaminhado para aprovação
do Congresso. Se aprovado,
o novo salário elevará o teto

salarial do funcionalismo, já
que o maior salário equivale
à remuneração de um

ministro. do STF.
No começo da semana, o

presidente Luiz Inácio Lula
•

.... Salários passariam dos atuais R$ 24.500

I para R$ 25;725, entrando em vigor a partir
I· . .

de lOde janeiro' de 2007

a administração pública. A
proposta de aumento surge

I
em meio. a Ulna greve dos

I' servidores do Judiciário, que
I vêm' pressionando o

I Congresso para tonificar os

.: seus contracheques.
I O aumento corresponde à
I inflação de 5%, projetada, ,

i pelo Indice de Preços ao

I Consumidor Amplo Especial,

da Silva se reuniu com a

presidente do Supremo, Ellen
Gracie, e com os presidentes
do Senado, Renan Calheiros,
do PMDB de Alagoas, e da
Câmara, Aldo Rebelo,' do
PCdoB de Sãb Paulo, para
discutir o salário do funcio
nalismo.

Ficou decidido que será
criada uma comissão de

• FRASE
,

I
I
,

I

,
I

•

•

•

•

Tá chegando a hora!
I �

i
I

I
I

Há quem diga que o futebol, contra aNova Zelândia. Depois dos
especialmente a SeleçãoBrasileira,

.

13 a 1, contra o sub 20 do
a cada quatro allOS, na Copa do Fluminense, e dos 8 a O contra o

Mundo, funciona como válvula de Lucerna, a torcida é por mais uma

escape para as nossas frustrações. goleada, muito provável.
Há, também, quem considere Mas, a partir de amanhã, a fase

que transformar a seleção canari- de treinos, shows e pura diversão
nho na "pátria COIU chuteiras" é o acaba. Como se diz no popular, .

•

supra-sumo da alienação. Há, "está chegando a hora da onça
,

ainda, aqueles que não admitem beber água". E a hora dos nervos
entregar-se ao desfrute dessa de aço, des amuletos, das orações,

,

paixão nacional diante de tantos das promessas, das superstições. E
problemas e tantas mazelas a a hora da bandeira na janela, da
infernizar o nosso país. . camisa amarela escondida na pasta,

Pois essa paixão é, talvez, ainda da reunião com os amigos para
mais forte nos chamados países dividir o sofrimento ou

-

desenvolvidos, COIUO Inglaterra e compartilhar a vibração. E a hora

Alemanha.já relatei, neste espaço, do buzinaço ou da dor de cabeça,
meu encontro, na cidade de da comemoração ou da desolação,
Constanta, na Romênia, com o do tudo ou nada!

I craque Popescu, titular, por mais Assisti a um jogo entre Benfica
L_

de lima década, da seleção de e Porto, no belíssimo Estádio da Luz,
futebol daquele país. Quando ele da equipe lisboeta. Como eu era

•

perguntou sobre o que fazia o convidado do Ministro dos
Garrincha, após deixar os Esportes, deram-me uma cadeira,
gramados, e eu lhe disse que o ao lado de outra grande glória do
Mané haviamorrido, ele, Popescu, futebolmundial, Eusébio.

,

glória do futebol romeno e europeu, E tal a paixão COIU que torce

começou a chorar compulsiva- para o Benfica que ele assiste aos

mente, como se tivesse sido comu- jogos de seu time com uma toalha
nicado damorte de uln irmão, nas mãos, e a vai torcendo, durante

Hoje, e-m Genebra, nossos os noventa ou mais minutos, para
,

.

craques estarão fazendo seu último desafogar a emoção dos gols
. amistoso antes do início da Copa, perdidos e sofridos.

,
,

,

I
I

I
I

trabalho para elaborar uma

proposta de plano unificado
de cargos e salários para os

três Poderes. Qual o

assalariado que não gostaria
,

de desfrutar do poder de
. , '

reajustar os seus proprios
vencimentos? Todos, decerto.

Mas este é um privi
légio restrito ao Judiciário e

ao Legislativo, onde
deputados e senadores,
quando reajustam seus

próprios salários, sempre o

fazem em paralelo a aumentos
.

que concedem aos milhares
de funcionários que os

servem para evitar pressões
internas. Enquanto isso,
aprovam salário mínimo de
R$ 350,00 para cerca de 15
milhões de trabalhadores em

atividades e massacram, ao

mesmo tempo, aposentados e

pensionistas com
. ,

vencimentos ate menores que
o mínimo. E, com tudo isso,
ainda comemoram aquilo que
chamam de conquistas do

,

poder aquisitivo. Está na hora
de se fazer Ulna faxina geral.

,

..

,

,

Sem paixão nem emoção,
- . -

apenas com a razao, nmguern
duvida do nosso mais absoluto
favoritismo. E isso em qualquer
lugar do mundo. Afinal, com o

elenco de que dispomos, só mesmo
dando tudo errado é que uma zebra

pode escapar do zoológico alemão
e passear pelos campos de Berlim.

No entanto, já vimos o

invencível Brasil de Danilo, Zizinho
e Ademir, em 1950; a Hungria, de
Puskas, Czibor e Kocsis, em 1954; e

.

a Holanda, com Kreuff, Rep e

. Rezenbrink, em 1974, perderem a

final para equipes inferiores. Ou o

próprio Brasil de Zico, Sócrates e

Falcão ficando em quinto lugar, em
1982.

Esta é a magia do futebol. Ao
contrário da Fórmula 1, onde urn

carro perfeito (Ferrari) 11a mão de
UIU piloto genial (Schumacher)
tornou as manhãs de domingo um
tédio, o futebol é "urna caixinha
de surpresas" mesmo! Algumas
.vezes de Pandora, outras de
bombons.

Agora é torcer (muito), rezar
(muito), para que os "nossos
meninos" façam o que sabem fazer.

E depois, é só correr para o

abraço e COluemorar, semmedo de .

ser feliz! .

• CORREIO DO LEITOR

O CORREIO DO POV:O .

•

Extremos iguais
A eleição presidencial é o momento de

pensarmos adiante, principalmente no Brasil,
que sempre pregou ser o país do futuro. Mas o

que vemos, a apenas quatro meses das

eleições, é um debate em que o futuro parece
não existir, ou ser uma mera continuação do

presente. Nos discursos dos dois principais
candidatos, não há diferença nas perspectivas
de futuro. Não vemos solução para os

problemas fundamentais do Brasil de agora -'

. desigualdade, violência, corrupção -, nem
tampouco para os de longo prazo.

Na República, escolhemos o Presidente
»

justamente para pensar o futuro do país. E

nisso que o eleitor se baseia, na hora de votar.
Ele não escolhe entre candidatos de caras

diferentes; ele vota na cara do futuro. E esse
•

futuro não tem sido trazido para o debate.
Como estará o Brasil daqui a 20 ou 30 anos

no cenário mundial, num tempo de

globalização? Como garantiremos
oportunidades iguais a todos os brasileiros?

Que modelei econômico adotaremos, capaz
de assegurar sustentabilidade, respeito ao

meio ambiente e proteção do nosso

patrimônio natural para as gerações futuras?
Como conseguiremos oferecer emprego a

todos os adultos, num tempo de crescente

automação?
O debate atual está polarizado entre dois

extremos iguais, que sugerem ajustes na taxa

de juros, na taxa de câmbio, nos programas
assistenciais. Mas não discutem o Brasil que
queremos, Há ainda outro grupo que tem um

projeto de futuro, luas que parece desligado'
do presente. Como um sonho desvinculado
da realidade.

•

Precisamos de muito mais. Precisamos de
candidatos que digam "nós temos um desenho

- .'

diferente para o Brasil do futuro, e esse futuro

já começou". O Brasil de hoje tem amarras,

que dificultam sua caminhada. E elas não

podem ser cortadas de repente. Temos de levar
em conta as dificuldades nas relações

,

internacionais, nas contas do setor público,:
•

que devem ser administradas com cuidado"
•

na medida em que .saibamos aonde queremos,
,

! ,
•

Ir. ,

· .

•

Não podemos saltar irresponsavelmente;
•

para o futuro, nem tampouco ficar patinando;
no presente. O desafio dos candidatos à;
presidência é combinar futuro com presente, �

sonho com realidade, utopia com aritmética.'
Devem mostrar aonde ir e como chegar lá.

O debate da campanha presidencial
.

,

precisa mostrar que é possível fazer uma;

transformação social com responsabilidade'
econômica; não só caiu assistência social,
ações necessárias, mas que simplesmente

. ,

perpetuam a situação atual. Mas também com·

programas que levem à emancipação. Que não
estejam soltos no ar; mas sim vinculados à

. realidade e às limitações do presente.
Precisamos discutir o futuro do Brasil, a defesa

da sua nacionalidade, sem ignorar as dificuldades
de um tempo de globalização. Precisamos de,
propostas viáveis de desenvolvimento
econômico com responsabilidade ambiental; de
caminhos para transformar a realidade econômica
e social numa sociedade justa, soberana,

"Tudo que acontece na vida é por algum motivo. Só temos que
transformar o fato emalqn positivo. Foi o que fiz "

sustentável e eficiente,
I

Cristovam Buarque é Professor da Universi
dade de Brasília e Senador pelo PDT/OF

•

Direitos dos ricos e dos pobres ...
A partir do momento em que uma pessoa é

aprisionada, a Constituição Federal assegura
direitos básicos como assistência da família e de

advogados, respeito à integridade física e moral,
direito de ser ouvido ou ao silêncio, a tomar

conhecimento da acusação e respectivas provas,
eventualmente de responder em liberdade,
amplitude probatória, entre outros. As pessoas que
têm condições de constituir um advogado,
imediatamente convocam um da mais absoluta

confiança. Para os "hipossuficientes" (que o

legislador constitucional não teve coragem de
chamar de pobres ... ) deve ser gratuitamente
disponibilizado um defensor público.

Para discorrer sobre este tema, no "Encontro ..

Brasileiro de Direitos Hurnanos'', convidamos o
Dr. Leopoldo Portela]r., presidente da Associação
Nacional dos Defensores Públicos. Para ele, '}\
Defensoria Pública é a mais nova das instituições
jurídicas, incumbida constitucionalmente de conferir
acesso à Justiça aos carentes ... Trata-se, assim, de

instituição pública essencial à efetivação dos

obejtivos fundamentais da República Federativa do
Brasil (CF, art. 3º). Materializa o princíPio da

igualdade, mormente no que concerne ao

enfrentamento dos vários obstáculos ao acesso à

Justiça pelo necessitado, não apenas o econômico,
mas igualmente os sociais e culturais ... Todavia, por
sua juventude; esta instituição essencial à Justiça
ainda é o alvo de alguns equívocos, os quais impedem
o reconhecimento da sua ampla função institucional
e a fruição dos resultados daí decorrentes que, a bem

da vivência em um verdadeiro Estado Democrático
de Direito, deverão ser rapidamente dizimados.
Valorizar a Defensoria Pública é respeitar os direitos
humanos e o povo brasileiro...

"

(íntegra disponível
no site: direitoshumanos.adv.br).

Embora seja direito constitucional do cidadão
. e dever do Estado, as defensorias públicas estão

organizadas somente em alguns lugares. Noutros,
longe disto, defesa dos menos favorecidos ainda
se dá na base do favor ou dativamente, mormente
nas localidades mais distantes das capitais. Aquele
que pode contratar um advogado recebe de
pronto, aconselhamento e é acompanhado ern

todos os atos por um profissional. O hipossuficiente
fica sem aconselhamento' técnico na fase do
inquérito policial (que não tem espaço para defesa
técnica obrigatória) e assim, solitariamente, é

apresentado ao juiz para interrogatório. Após isto
lhe é disponibilizado um defensor público. Dentro
da perspectiva atual, são previsíveis os catastróficos
resultados para os menos favorecidos! As
defensorias públicas devem ser urgentemente
organizadas nacionalmente e remunerados

condignamente seus integrantes. Disponibilize-se
defensores públicos, para os necessitados, desde a

fase acusatória inicial, commeios para pesquisas,
I

busca de documentos, localização de
-

testemunhas, perícias, etc ... Quando vai terminar
essa iniqüidade de "justiça dos pobres"?

.

Elias Mattar Assad - Presidente da Associação Brasileira
de Advogados Criminalistas - eliasmattarassad.com.br

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

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

•

• Marcello Antony, ator, sobre ter sido preso por porte de maconha em Porto Alegre em abril de 2004

o governaflor
licenciado
Luiz Henrique

escreve aos

sábados
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• ••

Saiu na frente
São Bento do Sul, do prefeito Fernando Mallon (PMDB) foi o

primeiro município do Brasil a assinar contrato do programa
Saneamento Para Todos, do Ministério das Cidades. A

informação é da Secretaria de Articulação Nacional. O município
.vai receber R$ 11 milhões através do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social que serão aplicados em

obras de coleta e tratamento de esgoto primário da bacia do Rio
. São Bento, o que vai beneficiar 25 mil pessoas de vários bairros.
O rio abastece a rede de água da cidade. .

,

•

-;__.."....",..."...,.,.."......,=C...ES""AR JUNKES (sem partido) ques tionou o

procedimento do Executivo por
entender que a! tramitação
deveria ocorrer de outra forma,
"Primeiro a criação da junta e,

•

depois, a contratação destes

profissionais", disse ela. A

vereadora, embora disse ter sido
convencida pelos. argumentos
de técnicos e do presidente do
Issem, .acha que a carga horária
de 20 horas semanais é

desnecessária. "Temos um ou

• dois casos por dia. No ano, serão

mais R$ 140 mil de salários na

conta do Institute", disse ela. O
vereador Dieter Janssen (PP)
concordou: "Se a média dos
últimos dois meses foi de 93

médicos pelo mesmo período
de 20 horas.No caso dos

efetivos, Garcia e Janssen
fizeram duas emendas ao

projeto, reduzindo as

contratações para um médico
auditor 'e um perito e, ainda,
que os .salários fossem pagos
mediante a comprovação do

cumprimento da carga
horária. Esta última foi acatada.

,
,

'" )

Beleza!
Vagabundos que passavam o dia
fumando maconha na praça .

"

Angelo Piazera, espantando mães

que costumam levar os filhos .

para brincarem nos equipamentos
de lazer ali existentes, de repente
deram um chá de sumiço. Motivo:
a PM passou a dar presença mais
ostensiva na área, incluindo' uma
"geral" no bando que havià
tomado conta do local. Muito bom.

Recursos
Na região, a pauta das
audiências públicas para o

orçamento regionalizado do
Estado abre nesta segunda
feira à tarde, em Joinville.
Em 2005, segmentos da
sociedade organizada
conseguiram incluir no

orçamento estadual deste
ano, quase R$ 230 milhões
em investimentos. Resta
saber se foram,
efetivamente, realizados.

. 1

..

.

Mas no restante o projeto
acabou sendo aprovado na

forma como veio do Executivo.
•

O conjunto de procedimentos
legais e alvo de projetos de lei

que alteram a atual estrutura
do Issem está previsto no

projeto de lei 133/06, que

regulamenta as concessões de
benefícios e a prestação de

serviços que dependam de
,

inspeção médica vinculados 3,0

sistema de seguridade dos
•

servidores municipais. Hoje,
perícias e laudos são feitos fora
do Instituto, mas precisam de

homologação de médico perito,
função agora criada com a

aprovação da Câmara de
Vereadores. A criação de novos

cargos efetivos, que se dará por
concurso público ainda não

anunciado, decorre da Lei

Complementar 45/2005 e da

reestruturação dos serviços e

benefícios prestados.

Estranho
Ontem houve uma reunião de
aposentados em Schroeder,
patrocinada pela associação e

federação da categoria. Na pauta,
debates e informações sobre
direitos dos idosos. E, ainda,
presença de representantes de
um banco comercial, um das
centenas que "facilitam"

empréstimos. Cá pra nós, o que
tem isso a ver com direitos
deles?

•

Saúde
Chavez, o 'amigo' do
presidente Lula, patrocinou

•

a ida de 79 pacientes de
Pernambuco à Venezuela,
que tem parceria com

Cub,a, onde vão se

submeter a cirurgias
gratuitas, Enquanto isso, a

saúde pública federal de
responsabilidade do SUS,
continua no fundo do poço .

Por aqui, ainda se morre
em filas de pronto-socorro.

. . " .

casos que exrgtrarn pencra

médica e considerando que
estes médicos vão dar expe
diente de quatro horas, entre 8
horas e 12 horas nos dias úteis,
não terãomuito o que fazer". O
vereador Afonso Piazera Neto

•

(sem partido) da base de apoio
ao prefeito Bertoldi, também
concordou que, namaior parte
do tempo, dependendo do dia'
e da demanda, os médicos
ficarão ociosos. No caso' da

Maristela Menel diz que carga de 20 horas é um desperdício
,

•

médicos para o Issem (Instituto
de Seguridade dos Servidores

Municipais) e outro criando

cargos efetivos para o mesmo
•

Institute, foram aprovados na

sessão de quinta-feira do

Legislativo -, Entretanto, como
ocorreu em outras sessões

quando os projetos estavam na

pauta de votações, uma terceira
proposta do prefeito Moacir
Bertoldi (PL), desta vez criando
a juntamédica do órgão, acabou
em nova discussão polêmica. A
vereadora Maristela Menel

CELSO MACHADO

.... Vereadores
•

quesnonarn
carga horária
de peritos

•

}ARAGUÁ DO SUL- POUCO
mais de um mês depois de

aportarem na Câmara de
•

Vereadores, dois projetos de lei
do Executivo, um deles
autorizando 6 município a

contratar temporariamente

Comparando
Senador Leonel Pavan leu na

tribuna artigo no qual o
economista Rodrigo Constantino
compara, indiretamente, as

trajetórias do líder nazista Adolf
Hitler e a do presidente Lula.
Segundo ele, "quem ler verá que
existe coincidência entre o que
Hitler fazia e o que o governo atual
faz". Esqueceu de dizer que o

"Fome Zero" de lá funcionou. Na
rnarra.

- - .

contrataçao ternporarra, os

vereadores Dieter Janssen (PP)
e Eugenio Moretti Garcia

(PSDB) haviam apresentado
emenda reduzindo para dois

Definindo
PT catarinense reúne-se

hoje, em Florianópolis. De
lá saem homologadas as

candidaturas de Dionei
Walter da Silva, na .

reeleição para deputado
estadual, e de Sebastiào
Camargo, coordenador
regional do Sinte licenciado,
.' ,

para deputado federal. E

provável que no mesmo

encontro a deputada federal
Luci Choinacki seja
oflclalizada para o Senado.

•
,

•�.

L

,

l'j

eEl chama mais dois para
esclarecer quitação de ISS

Pirataria acaba com 200 mil
,

empreqos na indústria têxtil

•

•

•

Troco
Vários deputados federais estão
recebendo cartas recheadas de
cocô. Para ventura dos
escrutinadores, as urnas agora
são eletrônicas. Fosse como nos

velhos tempos, com aquelas
enormes fendas nos sacos de
lona, onde nós, os antigos,
depositávamos nossas inocentes

.

cedulazinhas, ai, ai, ai.

J

foram da ordem de US$ 20
bilhões e o faturamento em

2005 foi superior a US$ 2,2
bilhões. Santa Catarina desta
ca-se nesta atividade e, de acordo
com o deputado, nos últimos
dois anos o Estado sofreu

redução de cerca de 20 mil

'empregos. ''A produção do Vale
do Itajaí, do Vale do Itapocu e

de outras regiões catarinenses

são de grande importância para
o setor têxtil. Hoje, contudo;
sofrem, como sofrem todos os

setores no Brasil, com a

concorrência mundial dos

produtos têxteis fabricados na

China e vendidos para todo o

planeta e com a prática da

pirataria, principalmente na
,

Asia, que invade os mercados
mundiais sem pagar as taxas e

valores legais devidos a donos de
marcas e franquias", afirma o

deputado. Paulo Bauer defende
mais cuidado na atividade

•

(PMDB) serão ouvidos Eduado
Marquardt, coordenador dos

processos de licitações - de
contratos e Flávio Manfredo

Hornburg, coordenador de

compras. O secretário de

Administração Marcelino

Schmidt, também membro da
comissão de avaliação do

•

município, já foi ouvido na

semana retrasada. Garcia
adianta que se a CEI chegar à

conclusão de que o número de

depoimentos já é o suficiente,
uma vez que envolveram
diretores da empresa' e

servidores públicos que, pelas
funções que exercem, par-

•

ticiparam do processo de

quitação da dívida, irá

convocar o procurador geral '

do município, [urandyr Ber
toldi e, a partir, daí, preparar
relatório. Mas alerta que
novos nomes podem ser.

citados entre um e outro
-

}ARAGUÁ DO SUL-
Vereadores que integram a

CEI (Comissão Especial de
Inquérito) instalada em abril

para averiguar denún-cia de

suposto favorecimento à

Viação Canarinho no

pagamento de dívidas com o

ISS feitas em dezembro do ano

passado, começam a semana

que vem ouvindo dois mem

bros da comissão permanente
de avaliação da Prefeitura, que
também assinaram o laudo

que determinou os valores de
dois ônibus usados oferecidos

pela empresa e aceitos pelo
município para quitação da

, .

dívida de R$ 194 mil através
da lei de dação de bens móveis
e imóveis. Os dois veículos
foram avaliados em R$ 142
mil. Do total do débito a

empresa abateu, usufruindo de
lei específica, 50% de juros,
multa ,e correção monetária.

Restantes R$ 1'9 mil foram

pagos em espécie. No início da
semana a CEI ouviu o diretor
administrativa da Canarinho,
Décio Bogo, ·e o diretor de

tráfego, Rubens Minsfeld. Na
próxima segunda-feira, se-

•

gundo o presidente da comis-

são, vereador Pedro Garcia

c' }ARAGUÁ DO SUL - O

:tleputado Paul� Bauer (PSDB)
:clefendeu da tribuna da Câmara
'dos Deputados atuação mais

'rigorosa da fiscalização de
,

'fronteiras sobre o ingresso do

'produtos piratas, especialmente
,

'os que fazem concorrência ao

têxtil nacional. Em decorrência

_do ingresso dos produtos chineses
e de outros países asiáticos, da

.rJedução nas exportações e do
-aumento da carga tributária, o

"setor que há dois anos ofere
.cia 1,9 milhões de empregos no

país, hoje oferece 200 mil

empregos a menos. Bauer

'reportou-se a recente encontro

entre empresários do setor do
setor com o presidente Lula e os

'ministros da Fazenda e do'

Trabalho, quando tiveram a

oportunidade de apresentar suas
,

:: dificuldades, suas reivindicações,

,

e, principalmente, manifestar
suas preocupações. Receberam o

alento de que em 90 dias terão
-

uma resposta para seus pleitos. O
setor têxtil, segundo Bauer,
representa 17,50/0 do PIB indus
trial do País, congrega cerca de

•

30mil empresas em todo o Brasil
e gera hoj e 1,7 milhão de

empregos. Os investimentos 110S

. - últimos anos, de 1990 até hoje,

Na dísnuta
Pronta re�ção da vice-

prefeita Rosemeire Vasel

(PL) a declarações de
Sebastião Camargo (PT) de

gue poderá ser o único
candidato a deputado
federal pela região. A vice
reiterou que 'sua

candidatura é irreversível,
queiram alguns ou não.
Sabe das dificuldades, as

mesmas de adversários
políticos, mas pode
pavimentar o próprio nome

para outras disputas. Com
que autoridade Camargo diz

. - .

quem vaiou nao sair

candidato? Só pode ser falta
de assunto, ou
competência.

Vai longe '.

Câmara de Vereadores de
Blumenau, São Bento do Sul,
Itapema e Guaraciaba já
manifestaram apoio a projeto da
bancada do PT na Assembléia

Legislativa propondo o fim do

pagamento de pensão vitalícia a

ex-governadores que assumiram
o cargo definitivamente, hole de
R$ 22 mil. Atualmente, oito ex

governadores recebem o

benefício.

.,

v' ," merece ",AIS comodtdade
,
,

"ó-X inicial ao
;

arnento ortodôntico, todos os

�, w: ','r )to� .s,� ��Iizados_ aqui mes�o na

,

'. ",oMals, eni_s instalações, que alem de
.

�" dernaasão bem I lizadas, no centro da cidade.
I '

�

alfandegária e maior combate à

pirataria. "Nos últimos três anos,
o governo não agiu e não dedicou
ao setor nenhum tipo de atenção
especial. Com certeza, poderia
fazê-lo em favor do consumidor,
do emprego dos brasileiros e em

favor de urn setor importante da
nossa economia", afirmou Bauer.

.

depoimento, o que adiaria a

ida do procurador ao Legis
la tivo. "Es tamos ouvindo

,

todas as partes nas mais

absoluta legalidade. E o
, relatório sai e não importa se

o conteúdo for do desagrado
.rle alguns", afirmou o

vereador. (Celso Machado)

•

diSrto
•

•

CLINICA DE ORTODONTIA

"

•

'.
,
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• POUCAS & BOAS

iExceção,

i Vereadores de Guaramirim aprovaram esta semana por
i' unanimidade projeto de lei do Executivo que reajusta o salário .

: dos servidores municipais em 10%. Guaramirirn foi o único

: município da microrregião que concedeu reajuste de tamanha
; proporção. Sem contar que boa parte da categoria, da

i administração direta e indireta, incluindo-se aí do Hospital Santo
: Antônio, terá aumento ainda maior, por conta da reclassificação,
: projeto também aprovado em segundo turno esta semana. Para

: alguns, o salário ficará 47% maior a partir do próximo mês.

-r
I
I

.

I

: Informal
I

: O ex-governador do Estado,
i Esperidião Amin (PP), e
t-

; provável candidato ao cargo, se

i reuniu ontem à tarde com os
.

� vereadores que representam .

,

seu partido em Jaraguá do Sul:
� Dieter Janssen e Rudolfo

! Gesser. Amin não poupou
: elogios ao primeiro que, além
I

I de presidir a legenda no

. I. município, é pré-candidato a

: deputado estadual. "Dieter
, .

: tem juventude e boas
i experiências", comentou. o ex

! . governador, que ontem
: ministrou palestra para o curso
I

; de pós-graduação em

i administração pública da Unerj.
I
i
\

: Mais uma
: "Amanhã (Hoje) não se

. I homologa candidatura nenhuma.
! Isso acontecerá na convenção,'
,

: no dia 25 de junho". Afirmação
I

do pré-candidato a deputado
: estadual, vereador Evaldo João
I Junckes, sobre reportagem
I
I publicada na edição de ontem

do O Correio em que o

presidente do PT de Jaraguá do
Sul e pré-candidato a deputado
federal, Sebastião Camargo,

! - afirma que a candidatura dele e
,

a do deputado Dionei da Silva
serão homologadas em

encontro do diretório estadual do
PT, hoje, em Florianópolis. Que

I talo partido entrar em acordo?

Cobertura
Os 23 jornais filiados à ADI/SC
(Associação dos Diários do

Interior), incluindo O Correio do
Povo, receberão conteúdo

jornalístico das eleições
através da Central de Notícias
Regionais, que colocará em

prática o seu plano de
cobertura das eleições,
lançado no mês passado, na

Assembléia Legislativa. "O
objetivo do plano é garantir o
debate de idéias para a solução
das questões nacionais",

•

explicou o empresário Amer
Félix Ribeiro, presidente da
ADI/SC. A entidade promove
workshop de integração
editorial sobre o processo
eleitoral nos dias 23 e 24 de

junho, em Florianópolis.

Vexame
Vereador de Brusque, no Vale
do Itajaí, arrancou risadinhas e

olhares no mínimo debochados
durante discurso na tribuna do

,

Legislativo dias atrás. E que no

meio do falatório quase deixou
escapar da boca sua

dentadura, que com muita
habilidade devolveu ao seu

local de origem. Para o azar

dele, a situação inusitada foi
filmada e está circulando na

internet.

Eleição
PSOL realiza amanhã eleição'
da nova Comissão Executiva
Estadual, em Florianópolis. O
encontro promovido pelo
'diretório estadual, eleito em

Blumenau em abril último, será
estendido a todos os filiados.
Membro do diretório estadual e

do núcleo de base do partido
em Schroeder, Osnildo Konell,
disse que comunicou os

representantes da Fusp (Frente
,

Unica Social e Política), ala que
comanda o partido em Jaraguá
do Sul. O atual presidente
estadual é Hilário Scherner, da

Ação Popular Socialista, mas a

Fusp vem há meses tentando

que Raul Fitipaldi seja
reconhecido.

I!
•

,

Mantida
i Junckes também disse que sua
i pré-candidatura a deputado

estadual é legítima e será
mantida, ainda que seja o único
nome do PT' na microrregião
além do já deputado Dionei da
Silva, quebrando a busca de
consenso almejada. "Minha
candidatura é autêntica, até

porque tem que se dar parabéns
para quem bota a cara pra bater
na atual conjuntura. Tenho
certeza que meu espaço está
garantido. Sou uma liderança e

como tal quero respeito",
reforçou o vereador, da
Articulação de Esquerda. Dionei
é do Campo Majoritário

,

CONSEQÜÊNCIA: PROPOSTA SURGIU A PARTIR DE MISSÃO EMPRESARIAL A BRASíliA

•

•

•

•
-

,

! .

--

Projeto Câmara Cidadã é apresentado à comunidade

••

•

•

CAROLINA TOMASELLI necessidade de unir todos os

esforços possíveis na busca do
melhor projeto de hospital para
Massaranduba", completou.
. Segundo Bramorski,. em
reunião ainda na terça-feira, o

diretor da Casa-BrasilAlemanha,
Godhard JBodens, ficou de
contatar fornecedoras alemãs de

equipamentos hospitalares,
como a Siemens, para tentar uma
futura doação ao hospital. "Mas
o diretor disse que

provavelmente o futuro doador

exigirá um plano de viabilidade
de investimentos", adiantou,
diante do fato de normalmente
serem doados equipamentos com
custo elevado e que exigem
utilização mínima de 12 horas
diárias.

Ainda na Casa Brasil

Alemanha, a comitiva se reuniu

com o ex-embaixador Wilhem

Zette, também membro da
•

ordem Cruz e Malta, que se

colocou a disposição para
intermediar a negociação para

,

uma futura doação. Os equipa-
mentos, segundo ele, seriam

usados, porém recuperados e com

garantia, com instalação feita por
técnicos daquele país, e valor em
torno de 40% equivalente a

novos.

Já os deputados CarlitoMerss
.. .

(PT), Odacir Zonta, Leodegar
Tiskoski, ambos do Pp, em

audiência na quarta-feira,
sinalizaram a possibilidade de

PIERD RAGAZZI DE FREITA,s,Q J
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�. Presidente quer unir
entidades para garantir
continuação da maior
obra na cidade

MASSARANDUBA O

presidente daAciam (Associação
. Comercial, Industrial e Agrícola
de Massaranduba), Mauro

Bramorski, propõe a criação de um
conselho municipal pró
construção do Hospital de

Massaranduba, COIU obras em

andamento. Orçada em R$ 2

milhões, a recebeu até agora R$
500 mil em investimentos e deve
ser concluída até o final do ano

que vem, segundo informações
da administração municipal.

"Queremos facilitar a busca'
•

de investimentos tanto para

construção como para equipar o
futuro hospital, envolvendo
todas as entidades constituídas

.

do município, e, caso a

administração municipal ache
válida a sugestão, a Aciam está se

colocando a disposição para

participar deste conselho",
declarou. Bramorski, explicando
'que a idéia surgiu a partir da
missão empresarial a Brasília,
onde a delegação manteve

audiências com deputados e na

Casa Brasil-Alemanha esta

semana. "Lá, observou-se a

CORurÁ - Esclarecer o

verdadeiro papel do vereador,
geralmente confundido como

responsável por executar obras,
atribuição exclusiva da

administração municipal. Este é o

foco do Câmara Cidadã e tema da
divertida peça de teatro

apresentada pelo grupo teatral
Tanto Faz na quinta-feira, durante
o lançamento do projeto, no
auditório da Escola de Educação
Básica Teresa Ramos. .

Iniciativa da presidente da
Câmara de Vereadores, Bemadete

Hillbrecht '(PPS), o projeto é

desenvolvido nas turmas de quarta
a sétima série do ensino

fundamental, envolvendo neste

primeiro ano em tomo de .1.300
alunos de Corupá. E, no ano que
vem, culminará com a eleição dos
vereadores mirins, dentro da

proposta de aproximar os

estudantes do Legislativo, de·
maneira semelhante à

desenvolvida ern outros

municípios catarinenses.A eleição
deve ocorrer em março, e os nove

vereadores eleitos terão mandato

Mauro Bramorski lidera movimento e faz balanço positivo de viagem

apresentar emendas individuais
ao orçamento de 2007, também
para o hospital. A delegação
também se reuniu com o

deputado Paulo Bauer (PSDB),
que reafirmou a emenda já
apresentada no valor de R$ 200
mil.

Dos parlamentares, a

comitiva da Aciarn também
cobrou um posicionamento sobre
a crise 11a agricultura, mais

especificamente da rizicultura. Os
deputados ficaram de encami

nhar UIUmanifesto ao Ministério

da Agricultura solicitando 6'
.
,

cumprimento do preço
mínimo do arroz, hoje em R$
22,00. Sobre a Lei Geral das
Micro e Pequenas Empresas;'
mantiveram audiên-cia com 3'

.
'

relator da matéria, deputado
Luiz Carlos Haulli (PSDB);;

,

que informou que o projeto'
será o primeiro a ser .votado

quando a pauta, hoje trancada
com oito MPs (Medidas
Provisórias), for liberada. 1\;.:
._". ?

previsao e que ISSO ocorra ate

o final do mês.

;1)

de um ano, portanto, até dezembro
de2007.

Os futuros candidatos serão

escolhidos dentro dos grupos de
interesse que serão formados nas

escolas, e que se reunirão emhorário
extraclasse para aprofundar as

discussões, inclusive com visitas às

comunidades e participando de
sessões ordinárias do Legislative.
Este ano, as atividades começaram
COIU visita da agente do projeto,
professora Adriana Schalinski, às

turmas e a entrega de urna cartilha,
,

intitulada "O papel do vereador".

Uma segunda cartilha será,
,

distribuída convidando os aluno�; y

a serem vereadores mirins. .

l'
'

Convidada para o lançamento
do projeto emCorupá, a vereadora,
mirim de [oinville, Gabriela Ban

khardt, no auge dos seus ,11 anos,
,

soube perfeitamente explicar o que
faz um vereador. Na opinião da

estudante, o projeto permite às cri-
,

ancas não só aprender sobre o le-o 1

gislativo, mas reforçar os pedidos, l.

•

,

que podem ser apresentados em
forma de projeto e serem

,

executados pela Prefeitura.

I

•• •

PROMOÇÃO PARA ASSINANTES E FUTUROS ASSINANTES DO O éORREIO DO POVO
-,

e. Oe.
•

,

.

*Assinantes do O Correio do Povo podem ganhar uma dessas três estadias no Hotel Estância
Ribeirão Grande, em apartamento luxo casal, com direito a café da manhã, jantar especial a luz

. .

de velas com Cardápio especial do cheff e música romântica ao vivo. .

I

Presenteie seu grande amor

._++1iWiAii,mmtGiii.
33711919
lêl$V.\iM�Rjfl,'•

Ribeirão Grande
. Gllü/iMl·g'a

O CORREIO DO POVO
-

Puhl.{w.do de;d& 1 91 9

'Válido para assinantes e novas assinaturas feitas até 8 de junho de 2006. **Não acumulativo. Pernoite de 12 a 13 de junho

•

,
•
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NO BOLSO: NOVO AUMENTO ESTÁ PREVISTO PARA JULHO
•

DAIANE ZANGHELINI

� Por enquanto não foi
'"

repassado reajuste à
indústria e comércio

pela distribuidora
-

}ARAGUÁ DO SUL - Depois
do aumento de cerca de 11%

(R$ 0,20) no litro do álcool e
de 3% (R$ 0,10) no litro da

gasolina, que aconteceu em

março, os jaraguaenses estão

pagando, em média, 12,790/0
.

(R$ 0,17) a mais pelo metro

cúbico do gás natural veicular
(GNV) em alguns postos de
combustível do município
desde a quinta-feira.
'O reajuste do GNV

aconteceu em todo o Estado e

foi motivado pelo-repasse da
distribuidora SC Gás às

revendedoras. Dessa forma, os
consumidores catarinenses

estão pagando 12,80/0 a mais por
metro cúbico. Em Jaraguá do

Sul, o preço do metro cúbico do,..

GNV estava R$ 1,329, em
c

média, e agora já está a 1,499.
"Agora, o motorista está

pagando cerca de R$ 2,50 a mais

para encher o tanque", calcula(

Com custo de R
•
,

}ARAGUÁ DO SUL - O
,

.questionamento feito pela
vereadora Maristela Menel

(sem partido) durante a sessão

de quinta-feira, 1 o de junho, na
Câmara de Vereadores de
. ,

[aragua, sobre o abandono do

ábatedouro. municipal de
bovinos e suíços, construído no
Bairro Garibaldi, gerou dor de

cabeça a administração ..
"Investir dinheiro público para
fazer obras que não funcionam
é jogar dinheiro público na lata
do lixo", declarou. Para
verificar a situação da obra,
inaugurada em 2004, e até agora
Sem utilização, a equipe da
Secretaria de Desenvolvi
mento Rural esteve no local no

•

início da manhã de ontem, 2.
De acordo com o secretário

Amarildo Sarti, além dos R$
,

600 mil já utilizados, o
,

abatedouro de 900m2 precisa
de pelo menos mais R$ 350 mil
para entrar em funcionamento,
'além dos cerca de R$ 16 mil de
custos mensais após o início das
atividades. Segundo cálculos
, .

superficiais, só para vigilância
'seriam precisos R$ 3.200 e de

.limpeza mais R$ 3 mil por mês.
,

.Os gastos ainda seriam

acrescidos com R$ 2.500 pagos
a um veterinário, que deve estar

presente diariamente no local, .

'e com R$ 7 mil desembolsados

para mão de obra (seis
,funcionários, conforme o

,
,

,

,

o gerente administrativo de um

posto de gasolina do município,
Lourival José Demarchi.

O representante comercial
Marcia Silva Bittencourt, 31

anos, foi pego de surpresa com

o preço mais alto. Ele percebeu
o aumento somente depois de

abastecer, mas acredita que o

uso do gás natural continua
.

.

lucrativo, apesar do reajuste.
''Antes de converter o carro a

gás, eu gastava cerca de R$ 600
com gasolina, e hoje gasto a

metade desse valor com o

GNV", opina. Já o adrni
nistrador Francisco Reitz, 27,

�

mostrou preocupaçao· em

relação ao reajuste, temendo que
os preços disparem. "Se subir
mais, talvez o uso do gás natural
se torne desinteressante, mas

ele ainda assim tem a vantagem
de ser ecologicamente correto",
comenta.

Ainda segundo Lourival

José Demarchi, é importante
.
ressaltar que o aumento não

tem nada a ver com as

negociações de preço do gás
natural boliviano exportado
para o rnercado brasileiro, que
vai sofrer reajuste de 11,34% em

.

julho. Desde setembro do ano

•

.,•

,

ARQUIVO O CORREIRa

•

.� .

Mesmo com aumento, gás continua sendo opçãomais barata

passado, quando a Petrobrás
abandonou a política de segurar
reajustes internos recebidos na

importação do gás natural
boliviano, os aumentos já
somam 26,780/0. "O gás natural
já sofreu reajuste em outros

estados em outubro do ano

passado, mas em Santa Catarina
a distribuidora segurou o

aumento e decidiu repassar o

novo preço apenas agora",
explica.

O aumento repassado pela
SC Gás às revendedoras foi de
11,30/0, e por enquanto o

reajuste foi dado apenas ao

combustível veicular. Caso o

preço suba para a indústria, o

comércio e as residências, ele
obedecerá percentuais dife
rentes.

600 mil, abatedouro continua sem utilização'
projeto inicial).

Além destes custos, outro

problema preocupa. Sarti diz

que' a obra é "completamente
inviável" pela falta de animais

para serem abatidos. O local

possibilitaria a morte diária de
300 suínos e 60 bovinos.
Contudo, até agora apenas 16
criadores . poderiam ser

incluídos no projeto, número
que não sustenta a cooperativa.
A infraestrutura também é

condenada pela equipe de
Desenvolvimento Rural. A falta
de segurança, um pátio demano
bras com metragern insuficiente
e o uso de equipamentos reves

tidos de pvc são problemas evi

dentes no abatedouro, comenta

projeto foi iniciado). Para ele, a
solução seria chamar uma em

presa interessada e, em contra

partida, a mesma deveria dar

apoio aos criadores, oferecendo
meios para reduzir os custo destes
abates. A partir dê agora, explica
Amarildo Sarti, o problema será

discutido com a comu-nidade.
Porém, ele comenta que nunca

.

viu "um produtor pedir para o

abatedouro funcione". (Kelly
Erdmann)

, .

o secretano.

UIU dos caminhos para o

funcionamento é a terceiriza

ção, que é defendida inclusive

pelo vereador Dieter Janssen
(secretário na época ern que o

•
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Sem acordo
o entendimento entre patrões e empregados do Sistema de
Transporte Urbano de Florianópolis voltou a se tornar difícil após
a manhã de ontem. Em reunião interna, o Sindicato das Empresas
de Transporte Urbano de Florianópolis (Setuf) decidiu que não
dará mais aumento real de 50/0 nos salários de motoristas e

cobradores, nem de 7,5% no vale-alimentação.A decisão
contradiz a expectativa de entencimento que tomava conta do
Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo da Região
de Florianópolis (Sintraturb). De acordo com a rádio CBN/Diário,
o assessor do Sintraturb Ricardo Freitas estava otimista pela
manhã após conversar, na véspera, com o secretário de

Transportes da Capital, Norberto Stroisch.Mas agora, com a

decisão do Setuf, crescem as chances de novas paralisações de
ônibus na Capital, como a ocorrida no dia 16 de maio.
I-------------�---_._-------I

Retaliação
o decreto do aumento da tarifa
pode ser revogado caso o

Sintraturb e o Setuf não entrem
em acordo, informou a Prefeitura
da capital. O aumento está
previsto para entrar em vigor no

,

domingo.O decreto prevê que a

passagem suba de R$ 1,75 para
. R$ 1,80 no cartão e de R$ 2 para
R$ 2,10 em dinheiro. Já a tarifa
social tem reajuste previsto de R$
1 ,1 O para R$ 1 ,15 no cartão e de
R$ 1,30 para R$ 1,35 em dinheiro.

·

Estimativa
o presidente da entidade, Sérgio
Reze, disse que os bons

· números de maio foram
influenciados pelo maior número
de dias úteis em relação a abril,
22 contra 18. As estatísticas da
Fenabrave são divulgadas

.

desde 1992 e a atual modalidade
de estudos, com base nos

emplacamentos do Renavam, é
utilizada desde 2001. Segundo
ele, a Fenabrave mantém a

·estimativa de que o número de
carros ,comercializados este ano

crescerá 11% em relação a

2005. No acumulado de 2006, as
vendas subiram 10%, portanto
dentro das previsões.

\

Alta
,

As vendas de automóveis e

comerciais leves nas

concessionárias atingiram em

maio 155,4 mil unidades, número
24,9% superior ao de abril e 14,9% Liderança

A Fiat liderou as vendas de
automóveis e comerciais leves
no mercado nacional de janeiro

,

a maio, com 24,37% de

participação. A Volkswagen
vem logo em seguida com

23,03%. A GM .ncou na terceira

colocação com 22,65%. A Ford
vem em quarto lugar, com
11,28%. A Honda conseguiu
u�rapassar a Toyota e cravou

3,66% de participação em

vendas; a Toyota ficou com
.

3,57% praticamente empatada
com a Peugeot, com 3,50%. A .

Renault' está na oitava '

colocação, com 2,88%.

. -

malar em comparaçao ao mesmo

período de 2005. Este é o segundo
melhor desempenho histórico

.
.

para o mês de maio, atrás apenas
de maio de 1997, quando foram
comercializadas 169 mil
unidades. No acumulado do ano

até maio, foram vendidas 675,1
mil veículos, com aumento de '

10,1% sobre o mesmo período do
ano anterior, perfazendo o quarto
melhor desempenho, atrás de
1997, 1995 e 2001 Os dados
foram divulgados ontem pela
Federação Nacional da

Distribuição de Veículos
Automotores (Fenabrav�).

"

.. INDICADORES ECONOMICOS

•

COMPRADOLAR (EUA) VENOA

COMERCIAL 2,275 2,277 "

PARALELO 2,280 2,390 It

TURISMO 2,193 2,380 "

EURO
,

COMPRA VENDA

2,917 2,919
PESO (Argentina)

Estudantes ou recém-formados em:
,

• Administração;
• Ciências Contábeis.

-

,

Além de uma proposta de carreira fundamentatlà em mérito/avaliação de desempenho,
oferecemos subsídio faculdade e curso de idiomas; seguro de vida; ticket alimentação;
previdência privada; assistência médica e odontológica; convênio com academia de ginástica.

Inscrições até 10/06/2006 no site: www.kpmg.com.br ou envie seu CV para o e-mail:
psouza@kpmg.com.br, mencionando no campo assunto a ref. "TRAINEE".

(92006 KPMG Auditores Independentes, sociedade brasileira, membro da KPMG lnlernational, uma cooperauva suíça Todos ce direitos reservados.

I 0,736 0,746

l!J:t.JL1lÇ1·'.'·lii_I'.
PONTOS OSCILAÇÃO

" BOVESPA 37.942 0,510/,
It DOW JONES (N, York) 11.247 0110/,

" MERVAL (B. Aires) 1.693 064% •

.

NIKKEI (Tokio) 16.951 1 390/,

0,729

R$ 863,55
II

•

•

Edsoll Scholz �.

médico·.

Jaraguá do Sul. Aqui se ganha, aqui se gasta.
... , " .. " " .. ,', .. , ..r "., " , " .. , -" .. " .. , .. , .,,'.', "

•

'T··_·······,
, , ', .. , ", .. " .. " ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



6 I FIM DE SEMANA, 3/4 de junho de 2006 O CORREIO DO POVO
,

•

,

SEGURANÇA: CRIMINOSO DEVE SER TRANSFERIDO PARA FLORIANOPOLIS
-. OCORRÊNCIAS POLICIAIS

•

, Furto em veículo
'Furtado de dentro do veículo GM/S10 placas BJP-3703
.

'aproximadamente R$ 2.150,00. O Sr. J.P.S. de 33 anos, vítima
,

do furto, relata que guardou o dtnheiro no console e em seguida
:. um amigo seu chegou na sua casa, localizada na Rua José Picolli,
'Bairro Estrada Nova. Os dois saíram com o carro e foram numa

oficina e depois pararam no Posto Marcolla para abastecer,
quando a vítima foi ao caixa pagar a conta, seu amigo ficou
sozinho no carro. Ao voltar para casa, J.P.S. se deu por conta

que o dinh'eiro havia sumido.

• ,

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

tomava medicamentos devido à

dificuldade de dormir e era

dependente químico desses
remédios, que causavam vários

efeitos colaterais. "Naquele dia,
talvez Marcos estivesse sob o

efeito dessesmedicamentos, que
tomava desde quando o pai
morreu. Além disso, a música da
capoeira tem um ritmo frenético,
que mexe com o emocional de

quem está lá dentro", justificou,
acrescentando que o fato de
Marcos ter aprendido a lutar

capoeira de forma diferente, em
outro estado, não signíficava que

,

queria agredir o mestre

Joãozinho.
Ainda segundo o advogado de

defesa, o processo por porte ilegal
de arma foi resultado de um dia
em queMarcos pegou uma carona
com amigos para assistir um jogo,
de futebol e um dos colegas havia
'escondido um revólver embaixo
do banco do carro. ''A polícia
parou o veículo, achou a arma e

todos que estavam no carro foram
à delegacia, inclusive o réu",
destacou.

Na época, o assassinato do

professor de capoeira chocou não
apenas a comunidade de Três Rios
do Norte, mas todo o município.
Mestre Joãozinho desenvolvia
um projeto social com treinos de

capoeira na Escola Vítor
Meirelles e foi assassinado na

frente do filho de seis anos.

Marcos César Antônio morava

em Jaraguá do Sul desdemarço de
2003 e trabalhava em uma fábrica
de móveis.

DAIANE ZANGHELINI
•

.... Mau comportamento
e fuga agravaram ainda
mais decisão unânime
do júri popular

,

.

li
Assassinato

i .
..

: _. O jovem F,U.A de 23 anos foi
,

'

: j ássassinado com um tiro no

pescoço, na quinta-feira, em

Santa Terezinha - SC. Ele foi
morto em casa, na frente dos
seus vizinhos, que viram o

autor do disparo e informaram
,� a Polícia Militar de Taió. O

: �. homem tem 42 anos, conhecia

i . �. a vítima, e teria cometido o

: L; crime por uma rixa,
i _

I

i ".)
,

,, -

Tráfico de drogas
Uma mulher de 33 anos foi

presa por tráfico de

drogas, quinta-feira à
tarde, em Indaial. Policiais
de Itajaí, Blumenau e

Indaial flagraram a

traficante em frerite a um
.

posto de combustíveis
vendendo cocaína a um

usuário, Dentro de seu

carro, a polícia encontrou
100 gramas da droga, A
mulher fO'i detida e

conduzida à' Unidade
Prisional Avançada de
lndaial.

}ARAGUÁ DO SUL - O
acusado de assassinar o professor
de capoeira João Carlos da Silva
(mestre Joãozinho), Marcos
César Antônio, 29 anos, foi
condenado a 17 anos de prisão
em regime fechado por
homicídio qualificado, ou seja,
crime premeditado e sem chance
de defesa à vítima, com os

agravantes de fuga e mau

comportamento. Após, o

julgamento, o criminoso foi
encaminhado ao Presídio

Regional de Jaraguá do Sul. Ele
deve ser transferido para a

penitenciária de São Pedro de

Alcântara, em Florianópolis, por
questões de segu�ança.

O júri popular decidiu por
unanimidade a condenação de
Marcos na noite de ontem, no

Fórum da Comarca de Jaraguá do
Sul. O julgamento foi presidido
pelo juiz Rafael Maas dos Anjos.
A acusação, comandada pela
promotora pública Leda Maria

Hermann, sustentou a versão de

que Marcos César Antônio foi
(

, "

:
' Excesso de

, -

I I.._::"

� velocidade
M.M.S., de 23 anos, morreu
na madrugada de ontem ao

capotar o carro no Bairro

Agronômica, em Florianópolis,
O acidente ocorreu por volta
das 5h30min e foi causado por
excesso de velocidade. Outros

,_
três jovens que estavam no

,

carro ficaram feridos. O caso

mais grave é de C.R.D.A., de
22 anos, internado no Hospital
Celso Ramos com

traumatismo craniano.

Tentativa de
assassinato
J.B,M" 42 anos, é acusado
de ter atingido a própria
mãe LO, de 67 anos, com
uma facada no abdômen,
no início da tarde de

quinta-feira, em Criciúma.
Segundo os vizinhos da
família, ele teria fugido
pulando o muro dos fundos
da casa, A mãe de J,B,M,
foi levada para o Hospital
São José, onde foi

.

submetida a uma cirurgia,
Seu estado de saúde é
estável, mas ela continua
sob observação.

I
I :,

I
-'

·

·

-

-

,

•

Forte esquema de segurança impediu a entrada da imprensa no local. Marcos
(detàlhe) será transferido para penitenciária de São Pedro de Alcântara

voltou armado com um revólver
e disparou cinco tirou contra

João Carlos da Silva, dos quais
três o atingiram. Outro fator

importante para a decisão do júri
é que Marcos já tinha passagem

pela polícia por porte ilegal de
arma em Rio Claro (SP), sua

cidade natal.

Já os advogados de defesa de
Marcos César Antônio, Osmar
de Souza Silva e NailorCaetano,
questionaram a não localização
da arma do crime e a não

apresentação do exame pericial,
que encontraria vestígios de

pólvora nas mãos de Marcos, se
ele fosse culpado. O advogado
Nailor Caetano ressaltou que ele

agressivo durante uma luta

coreografada com mestre

Joãozinho, realizada no pátio da
escola Vítor Meirelles, Bairro
Três Rios do Norte.

Segundo depoimentos das

testemunhas, Marcos tentou

atingir fisicamente o professor
,

várias vezes durante o jogo,
através de movimentos bruscos.
Em determinado momento, o

•

professor o imobilizou e o

advertiu. Marcos deixou a roda,

,

I

I
. I

I

Detido
•

Detido na madrugada de
ontem o Sr. J.M.F.A. de 53

-

·

anos por invadir uma

propriedade na Ru� Lourenço
Kanzler, Bairro Vila Lenzi.

•

• FALECIMENTOS.
Faleceu às 1 O:OOh do dia 01/06, o senhor Antonio Bianchini Xavier,
corn idade de 64 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da
Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.

_
,Faleceu às 01:00h do dia 01/06, o senhorTobias Forlin, com idade de

·

65 anos. O velório foi realizado em sua residência na Ilha da Figueira
e o sepultamento no cemitério Luiz Alves.
Faleceu às 17:30h do dia 01/06, a senhora Sylvia lolanda de Souza,
com idade de 69 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da

" Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério do Centro.
Faleceu às 11 :30h do dia 01/06, o senhor Leonidio Mario Pradella,
com idade de 56 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da
Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.
Faleceu às 00:30h do dia 02/06, o senhor Amilton Barreto da Silva,
com idade de 37 anos. O velório foi realizado na Igreja Sagrado Coração
de Jesus e o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.

ENTENDA O CASO
Marcos César Antônio foi preso dois dias após o assassinato de João
Carlos da Silva, que aconteceu no dia 5 de abril de 200�, mas conseguiu
fugir do presídio três meses depois. Primeiro, serrou a's grades da cela
onde estava preso e depois saltou o muro dos fundos da delegacia; só
de cuecas, roubou um agasalho em uma casa próxima e seguiu
caminhando até o Bairro Garibaldi. De lá, prosseguiu até a cidade de

Timbó, no Médio Vale do Itajaí, onde conseguiu uma passagem de
volta para Curitiba. Em março deste ano, Marcos foi preso em Curitiba,
acusado de furtos em caixas eletrônicos no Paraná, e recambiado para
Jaraguá do Sul. Em abril, foi transferido para a penitenciária de São
Pedro de Alcântara, de onde retornou no início desse mês.

-

\ ..... �

Mestre Joãozinho foi assassinado com três tiros e deixou um filho
. .

••

•

Caminhada acontece na Bela Vista Doença neurológica rara faz primeira vítima no Estado
brindes.

Conforme Paulo de Al

meida, coordenador do projeto,
as datas das caminhadas estão

todas marcadas até o final do
ano. O projeto acontece no

,

primeiro domingo de cada mês.

Em julho, os "atletas"
conhecem o Pico da Malwee. O

I

ponto de encontro para a saída
A

•

é a Praça Angelo Piazera, às 8h.
Quem quiser participar pode

formar uma equipe ou então

entrar em contato com os

coorderiadores pelo telefone
3371-6864. Para se inscrever é
necessário doar um kg de
alimento não-perecível. (Kelly
Erdmann)

}ARAGUÁ DO SUL - O

projeto "Caminhando por

Jaraguá" tem sua terceira edição
de 2006 neste domingo, 4. Desta
vez os participantes conhecem
a localidade de Bela Vista do

,

,

MASSARANDUBA - Um
homem de aproximadamente
60 anos, morador de

Massaranduba, morreu na

madrugada do dia 1o de junho,
,

com suposto diagnóstico da

Doença de Creutzfeldr-Jakob.
O caso foi o primeiro registrado
em Santa Catarina desde a

descrição dos sintomas, na.
década de 1920, pelos
neurologistas alemães Hans,
Gerhard Creutzfeldt e Alfons
Maria Jakob.

De acordo com o médico
Vicente Caropreso, a falta de
conhecimento específico sobre
a doença, além da gravidade, fez

alterações no sistema nervoso

muito semelhante a outros

problemas neurológicos.
A certeza de' se tratar

•

realmente desta doença
apenas ocorre com o estudo do
tecido cerebral da vítima,
obtido através de autópsia.
Conforme a secretária

Regional de Saúde, Aline'
Mainardi, o caso do morador
de Massaranduba está em

processo de investigação. Os

primeiros dados já foram
colhidos com a família do

paciente, mas, por se tratar de
algo novo, o resultado deve
demorar. (,Kelly Erdmann)

com que o paciente fosse,
.' depois de 20 dias de internaçâo,
transferido do Hospital Jaraguá
para a capital paranaense,
Curitiba, ITO dia 31 de maio. Os
exames indicaram que se

tratava da vertente esporádica
da Creutzfeldt-Jakob, ou seja,
'aquela sem ligação alguma com
a hereditariedade ou mesmo

com o consumo da carne ou

vísceras de animais afetados

pela Encefalopatia Espori
giforrne Bovina, vulgarmente
chamada de "doença da vaca

louca".
Ambos os tipos são causados

pela proteína mutante Príon.

Esta partícula viva degenera ó

cérebro e destrói comple
tamente tedas as funções
mentais, Sem cura, a doença que
atinge uma pessoa a cada um

milhão, tem como sintomas a

demência progressiva, prejuízo

,

Ribeirão Grande. A saída do

passeio está marcada para às 8
·

.

A

horas na Praça Angelo Piazera,
Centro do município.
,

As caminhadas em grupos,
com até 40 integrantes, têm

como objetivo educar para a

preservação do meio ambiente
e, ainda, favorecer o turismo em
regiões cercadas pela natureza.

Durante a atividade, que é

acompanhada 'por um guia, a

organização também sorteia

, .

na rnemoria e tremores mus-

culares.
A dificuldade de consta

tação faz com a Creutzfeldt

Jakob só seja comprovada depois
de entrar em estágio avançado.
O diagnóstico é feito a partir de

A '

exames como a ressonancia
••

magnética e a tomografia
computadorizada. Porém, os

mesmos podem detectar

\
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E CAMPEAO: CHUVA DE GOLS

JULIMAR PIVATTO

r

� Com a vitória, os
"ijaraguaenses chegam
,

,I ao terceiro título
o no ano de 2006 •

[J JARAGUÁ DO SUL - Uma
; chuva de gols, principalmente
no segundo tempo. O ginásio

:. Wolfgang Weege foi pequeno
, para o público e para o born
c futsal apresentado ontem pelas
}1 equipes Malwee e Colegial, que
Cf decidiram o título da Copa
: Santa Catarina. Melhor para os

, jaraguaenses que fizeram 9x5
COIn quatro gols de Valdin, três

'J. de Falcão, urn de Chico e Ulll do
if: goleiro Donny. Rodrigo (2),
,; Júnior, Paulinho e Belo
I descontaram para o time de
f Florianópolis. Na segunda-feira
, a Malwee volta à' quadra pela
LigaNaéional, às 19h15, contra

'. o Petrópolis, no Ginásio do Sesi.
O craque Falcão dedicou o

,

título à torcida jaraguaense. "E
para o povo de J araguá que

sempre nos acompanha. Fiquei
'; feliz em ver o ginásio lotado
,. hoje e espero que isso se repita

da-feira"
" na segun a-tetra .comemorou.

f Para o camisa 12, a boa

'; vantagem no placar permitiu,

•

•

•

"

,<. ,

,

•

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

• ,

•
,

"

Malwee, do ala Xoxo (10), foi superior em quadra e conquistou o terceiro título em quatro competições
• ,

rum relaxamento natural da

equipe no final do jogo. "Abrir
vantagem no placar. foi o

diferencial hoje. Tomamos três

gols 110 final, mas é natural com
o placar elástico".

A Malwee começou COIn

quem dava pinta de goleada e

Valdin abriu o placar Cain 1'30".
Melhor no jogo e perdendo
muitos gols, os jaraguaenses

,

fizeram 2xO com Donny,

chutando rasteiro, Junior ainda
descontou para o Colegial e

fechou o primeiro tempo em

2x1.
As emoções ficaram

guardadas para a etapa final.
Aos 2'40", Falcão chutou e Joni
não segurou, Em um contra

ataque, Valdin tabelou Cain

Falcão, que fez 4xl. Na
•• A • •

sequencia, com um a mais em
. ,

quadra (Vini foi expulso), a

],

", Alunos do Rodolpho Dornbusch
• •

:�, tem aula com o goleiro Bagé
JARAGUÁ 00 SUL - O goleiro

Bagé pegou 40 dias de suspensão e

mais dois jogos. Além disso, o
STJDmandou que ele desse cinco

•

aulas em escola pública e, ontem,
a EscolaRodolpho Dornbusch, no
Bairro Vila Lalau, recebeu o

camisa 1 da Malwee. Depois de
ministrar a aula, o jogador
distribuiu autógrafos e foi para o

gol, para que os alunos tentassem
vencer o ex-goleiro da Seleção

,

Brasileira. "E um privilégio para
.

mim pode estar com eles hoje. Se
eu soubesse que seria tão bom, teria
pedido isso antes", confessou
Bagé.

O goleiro também ficou feliz
com a demonstração de carinho
das crianças e adolescentes. "A

gente' percebe que eles
,

"

"

c

Malwee fez o quinto. com
Valdin. Falcão mareou o sexto

aos dez minutos e Paulinho
descontou na seqüência. Os:

jaraguaenses ainda ampliaram
com Valdin e Chico, fazendo
8x2. O time da Capital esboçou
uma reação e mareou três, duas
vezes com Rodrigo (de pênalti
e de tiro livre) e uma com Belo,
No final, Valdin recebeu bonito
passe e fechou em 9x5.

,
.

Mineiro chega, treina e diz

que vai lutar por espaço
. acompanham a nossa carreira e

,

vem pedir o que aconteceu. E
muito' bom receber este

carinho". A mais feliz das

crianças foi o jovemJaime Kniess,
Goleiro do time da escola, ele
ouviu conselhos de Bagé e foi

presenteado com as luvas do
camisa 1 da Malwee.

Bagé demonstrou estar

mais feliz por poder voltar em
breve às quadras. Segundo ele,
o advogado de defesa
contratado pela Malwee foi
fundamental. "Além disso, o

rne u currículo no futsal
também foi importante". Bagé
disse que ficou muito

apreensivo, pois achou que a

pena de até três anos foras das

quadras seria um exagero.

WEGGIS, SUíÇA - O
volante Mineiro disse ontem

que a oportunidade de

disputar a Copa do Mundo é
o ponto mais alto de sua

carreira, e que espera não ser

um simples reserva na seleção
brasileira. "Vou lutar por meu

espaço, obviamente
respeitando meus

companheiros. Não é meu

objetivo passar por cima de

ninguém, mas fazer parte do

grupo e aj udar o Bras il a

conquistar mais urn título",
afirmou o jogador, 'que

chegou nesta sexta-feira a

Weggis,
Mineiro não teve folga.

Ele che go u ao' Estádio

Thermoplan, no meio do
CESAR JUNKES

. ,.

treino te ern c o que era

coman d ado pelo técnico

Carlos Alberto Parreira,
cumprimentou os colegas e,

minutos depois, já estava em

campo de tênis e agasalho
para fazer exercícios físicos
com o preparador Moraci
Sant'Anna, Depois, durante
entrevista coletiva, ele disse

que se sente privilegiado por
se censo lidar na seleção
depois dos 30 anos. "Sei que
isso é raro 110 futebol
brasileiro, mas as coisas

aconteceram no momento

certo, Deus me abriu as

,
* '"

,

•
."

'.' !
•

'.

• •

"
•

, \ '

Depois da aula, Bagé foi defender pênaltis cobrados pelos alunos

i

portas,. e
.

estou feliz por

chegar aonde cheguei", disse
o jogador.

Ele reafirmou que já não
,

esperava disputar a Copa, e

que havia até feito planos de
, viajar com a família. "Foi Ulna

surpresa grande quando eu

soube que havia sido
chamado. Fiquei muito feliz,
mas ao mesmo tempo
chateado po r causa do
Edmílson. Mas a vida é assim,
vêm as oportunidades e você
tem que estar preparado e

saber aproveitar", explicou o

jogador.
Mineiro não chegou a

participar das atividades do
treino tático comandado por

Parreira, em que o técnico
ensaiou várias jogadas. Numa
delas, os laterais recebiam

, lançamento eln profundidade
e cruzavam para a finalização
dos atacantes, de primeira ou

depois de dominar a bola. Em

outra, dois atacantes

tabelavam num espaço
estreito contra apenas urn

zagueiro, antes de finalizar ao

gol. .

A Seleção ainda faz mais um
amistoso, neste domingo, às

1311 (de Brasília), contra a Nova
•

Zelândia, em Genebra. Depois,
da partida viaj a para a

Alemanha. (AE)

,

,

•

,

.'

,

• LINHA DE FUNDO

•

Seminário
-

-,
,

Hoje, na Associação Jaraguaense de Jlu-Jitsu, acontece o 10 Seminário i
de Luta Ollmplca, com o professor Alexandre He-Man, campeão norte- i

,

americano de Luta Greco-Romana. Ele explanará tudo sobre a origem, I
as regras e as características desta modalidade, que faz parte dos]
Jogos Olímpicos. A sede da Associação fica na Rua Curt Alberto!
Vasel, 265, Vila Nova. Informações e inscrições pelos telefones 9952-!

,

5407 e 8805-0483.

Natação . ,

Duas atletas da equipe Ajinc/Urbano/FME participam, neste fim-de-:
semana, do 28° Festival Sul-Brasileiro de Clubes Mirim Petiz, na cidade:
de Cascavel (PR). Gislaine Mello nadará as provas dos 200m medley,'
100m peito e 100m costas. Helena Oscbwendmer participa dos 400m:
livre, 200m medley e 100m costas. Ambas são da categoria petiz "I
(12 anos). As provas acontecem em piscina de 25 metros, na:
Associação Atlética Comercial de Cascavel e terá a participação de;
atletas dos três Estados do sul, mais o Mato Grosso do Sul.

I

,

COPA DO MUNDO i
I

Maurício Leandro, massoterapeuta da Malwee e s;l
êda Seleção Brasileira 23

Favorito - O Brasil, pela campanha que vem �
fazendo e por ser o time com mais conquistas em ICopa do Mundo. iÃ

Surpresa - O Japão, por estar fazendo um grande �
idtrabalho. O Zico é muito respeitado lá e todo mundo �acredita nele. I

Decepção - A Alemanha. Eles terão muita pressão por jogar em !
. ,

casa e acredito que não vão suportar a pressão, !

Carlos Gamarra; preparador físico do Juventus
Favorito - O Brasil é o favorito natural, por ter, do
meio para frente, os melhores jogadores do
mundo. Se o Parreira conseguir estabilizar o ;

sistema defensivo, tem chances de conquistar o
título.
Surpresa - Portugal vai longe, mas não é
considerada uma surpresa. Acho que o título deve
ser disputado entre Brasil, Argentina, Alemanha e Inglaterra.
Decepção - Acho que a França. Não vejo, além do Zidane, alguém I

que posas fazer a diferença. Os últimos resultados deles também i
não sao bons. '

Faltam 6 dias
, , , .

FALTAM 6 DIAS PARA A COPA

Lenny é barrado no Fluminense
para jogo com o lnternaclonal

Rio de Janeiro (RJ) -

Apontado como a grande
revelação do- Fluminense nos

últimos anos, o atacante

Lenny. foi. barrado pelo
técnico Oswaldo de Oliveira

para o jogo de hoje, com o

Internacional, às 16h, no

. Maracanã. O atacante não

vinha bem nas últimas

partidas, abusava dos lances
, .

individuals e passava a

impressão de que não estava

conseguindo administrar o

sucesso pela rápida ascensão

no clube. Ele será substituído

par Alex,
Oliveira disse que o

atacante poderá voltar logo' ao
time, mas preferiu dar uma

•

oportunidade a Alex, um :dps
. I

destaques nos treinos. da
semana nas Laranjeiras. "�iz

,
, I

II BRASILEIRO SERlE A I

10· Rodada , ,

,

Hoje ) !
16h Fluminense x lmemacíóna'
16h Fortaleza x Cruzeiro 'i
18h10 Grêmio x São Caetano, I
Amanhã I

16h Atlético-PR x Palmeiras:
16h Vasco x Santa Cruz

,

16h Corinthians x Flamen o :

1 Po r t x F' se
•

•

18h10 Santos x Botafogo
�

II CLASSIFICAÇAO \

,

•
"

Col. Times J PG V E D GP GC S'G
1° São Paulo 19 9 6 1 2 16 7 gi
2° Fluminense 19 9 6 1 2 13 7 6�
3° Cruzeiro . 18 9 5 3 1 Itl 8 1.0
4° Internacional 18 9 5 3 1 13 9 4

..

5° Santos 17 9 5 2 2 Ij 6 f'

6° Goiás 17 9 5 2 2 1 1 8 J:,

7° , F[g_ueirense 15 9 4 3 2 15 9 &:
8° Grêmio 14 9 4 2 3 13 13
9° Juventude 13 9 4 1 4 10 9

•

10° Paraná 12 9 3 3 3 lb 10 6'
110 Flamengo 11 9 3 2 '4 � 9 O
l-zcr i"Onle -reta I I � j L 4 14 LI -.1
13° Atlético-PR 10 9 3 1 5 Ij 13 O,
14° São Caetano 10 9 3 1 5 9 13 -4
15° Fortaleza 10

'

9 2 4 3 7 1 1 -4
--

160 Vasco 10 9 2 4 3 1 1 16 -5
- --_-

170 Corinthians 9 9 3 O 6 12 15 -a
_.

18° Botafono 9 9 2 3 4 10 13 -3
19° Palmeir s 4 9 1 1 7 9 22 -13

-

200 Santa Cruz 3 9 O 3 6 5 18 :13
�

,
"

\
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ZÉ GOTINHA X PARALISIA INFANTIL

•

KELLY ERDMANN

I
.... Cerca de 10 mil

crianças devem
ser imunizadas em

Jaraguá do. Sul

JARAGUÁ DO SUL -:- A partir
da próxima segunda-feira, dia
5, pelo menos 9.732 crianças
da .cidade devem ser vaci

nadas contra a poliomielite,
doença que causa a paralisia
infantil. Quem tem filhos

"
entre zero e quatro anos

..

precisa ficar atento para não

perder o prazo da campanha,
que termina em 16 de junho.

De acordo com o

secretário de Saúde, Sérgio
Ferrazza, a meta é im.u�izar
95%

.

das crianças entre

aquela idade em Jaraguá do

-

, O CORREIO DO POVO

,

. ,

Sul. Para isto, todas as

unidades rece-bem doses para
atender à demanda.

O dia "D" da campanha do
Zé Gotinha ocorre no sábado,
10. Nesta data, a Secretaria
instala cinco barreiras de

nos postos de combustível
Marcolla e Emmeridôerfer.
Além disso, o Parna 1, que fica
na Rua Jorge Czerniewicz, e

demais postos de saúde,
também atendem as crianças,
das 8h às 17h.

,

tomem a "gotinha". Isto por

que, mesmo erradicada no

Brasil há alguns anos, a

poliomielite está prestes a

voltar a ser verificada dentro
do país. Estimativas dizem

que existem bolsões de

pessoas susceptíveis e focos
isolados da doença dentro da
América do Sul e até 2010
estes podem atingir crianças
brasileiras.

A poliomielite não tem
,

tratamento específico. Uma
pessoa infectada pode apre
sentar a doença sob a forma
de paralisia flácida (perrna
nente ou transitória) ou, em

alguns casos, evoluir até a

morte.

ANTI-GRIPAL
Pelo menos 5480 crianças

foram vacinadas contra o

influenza, vírus causador da

•

gripe, durante a campanha
encerrada no dia 26 passado.
Conforme estatísticas da
Secretaria de Saúde jaragua-

. Congresso Nacional de Atualização em Gestão

•

/
.

ense, este numero correspon-
de a 68,90/0 do total de doses

(oito mil) adquiridas pela
administração municipal.

De acordo com a supervisora
de imunização, Ana Cristina

Kneipp, a a�ão correspondeu às

expectativas da equipe.
•

FITNESS - A reupa adequada para exercícios físicos
A prática d� exercícios ff5icos
tómou-se n�cessárla para se ter uma

. .vlda mais saudável.

Para iss? ê importante o uso de
roupas adequadas como a Linha
Fitness que são roupas faltas em
supple�, poliamida com elastano,
que vào proP?rcion�rmais conforto
e ffexlbílidade durante os exercícios.

Na Yang você êrlCÓntra a Hnha � ..

'

çOlT\�leta de Fitne$s<l preços de ,�•.
'

fãbrica corno calças,corsários,capris, 'h,
. jilquetas,tof.')s,bermud<l5 e maiôs, ":'�,.'�"

, .•............•....... , _ ...•.............•..•.......•...•.. , ...•...•...•..•...•...•...•...•..••....•:;."'.,, .._;,,-:',' •.., ,. __1,-.,,,,,,,. ,':',',:".\" .. , _, ',',_.0,. C.\ _, _"_ •.h .. " ,-,'_ """"" .•• " ..••......•... ','<c,. , ••.•. ,,,._ •••.•.,'_ ••••••, ,_>r.'_""';"" __ C.J_.,,_;" __ .• "'''-;''_''';''.';.,,,''':, .. __ ,.,·.,:c·:"O.','•..·".,.".·',.r."·

.

•

Painel Ecoll0mia e 'Tendêllcias
· Tema: Análise da Conjuntura e Perspectivas da Economia Brasileira

· Pedro Malan
EconOllli5tll e EX·ll'linlstro da Fazenda

Eduardo Giannetti da Fonseca

'a tesnantes

------_ ...

CU.hA �t! Cl"lt�fJl4 j)úislle4
tstiti.&a e �,,"Nf)""'4

�7>,..�lt�tlndJ'1l rollJ'l1llJ'
�J.:,.j, 1,'11�

•

'"
'"

g
ttl·
.u>

'!i
�
�
�
o.
'"
'O

e
.",
'"
'"
""

<>

.,
�
'"

1\í
'"
'"

• o.
-

",ti)
."
..,

,.

llt

�
�11
,- 'ti
�E
�Ià,

.

;1% 6-

j�
1
'6

.!l,1

vacinação dentro do municí- Conforme salienta a co-
A

pio: na Praça Angelo Piazera;
..

ordenadora de epidemiologia
no Shopping Breithaupt; .. de Jaraguá, Marinei Ostetto,
Supermercado Angeloni, na é importante que todos os

Rua Barão do Rio Branco; e menores de cinco ános

,

•

Fashion

Qualidade quevaloriaa
.

o seu corpo!
Rua Bernardo Dornbush,4.32, Baependi
Jaraquá do Sul- Fone: (47) 327$-3290

.
.

"
.

'. . I
. ,

•

•

• •

executive I

I
I
I
I

•
" .' 'fi" ,

• t
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,

..

Florianópolis, ao lado da cale4,ral.
.'

..

Pelra
[Jma ojJortuntdade·para

granâe� 1z�g6cio8 e importantes
relaciofzamentos. .

,

Ivo Gramkow fl'letllat!ar
f'residfln\e do Instituto J(lI[).vllle

•

.'

..

,

• ! •

, .

, .

.
,

,

.
.

Edna dos Santos-Duisenberg Chefe do F'fogrJl1ia IndiÍs�nas Cnativas Uf'lC'iAO ,ONU
Ierna: Mellatclldêlleias .

Josué Christiano GOmeS da Silva Pr!lsi{jel1te da Coleminas

Tema: ESlratéglas tie Crescimento e Presença Glol1al

Paulo Kretly Prflsidant!l da Franklin Covey Brasil
Ierna: Execução e ReSllllados.

José Carlos Grubisich Presldent!l Ó3 Braskem
Tema: Gestão de Mudanças .

Eduardo Giannetti da Fonseca ECOn0!11ísta
.. Tema: I) Valor do Amallllã

Oscar Schmidt EX-Jogaôol' de 8lÍsqu!ite
Terna; Perlll Passoal e Prollsslóllal

,

Gilberto Tomazoni Presidente ti,; Sa.día S.A.
Tema: Geslão de !\1àrcas
Nelson Mello Presidenlll da Assolan

Iema: Gestão Empreendadora

•

,

,
,
,

!

I
I
I
1
,

1
,

i
i
,

I
,
,

l
,

!
!
I

I
. I

!
I
I
i

Workshops
.

Iendêndas e novas

teert%gias ao seu alcance.

,

ínscreva-se.
. Vagas limitadas!:
. Tel.: (47) 3454-0100

Dias úteis. das OSh às 19h'

PromoçAo . Apolo

· Painel Liderançá Elnpf'eSarial
Tema: Gestão de Pessoas

•

Luiz Ernesto Gemignani
Diru.{CH í'ro$ldente da Promon

Claudio Salfer
Diretor P(i1�ldante, da.lojas Salfer

Julio Fontana
Presltlentfi da MRS loglsllca S.A.

Paulo Markun iIIl.!ltllildllf'
Jornalista., rllretor e Apre.sentatlor do Pro\lrarna Roda Viva· TV cunura,

,

Apoio OfiCiai •Organj�ação
da Feira

Realí.laçao e

Organização
Apoio

,

•

"

.......

•

1.,11$1. 1\I\Pi/l S1,:lt

GAZETA 1\1ERCANTIL
.I.U�·.R.

'�
""I fi (It.: lo .

FeJ

•

Patrocinio

Arcelor Brcsl I Bradesco

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO FIM DE SEMANA, 27/28 de maio de 2006 11 B
,

•

• NOVELAS ��FASHION RIO
As lindas Gisele
Bündchen e Raica de
Oliveira disputam
todas as

atenções neste
Fashion Rio, que
começa na

próxima terça
feira. As tops
desfilarão - para
Colcci e TNG,
respectivamente - as

tendências da moda

primavera-verão 2007 e

farão a alegria dos .

fashionistas, No total,
cerca de 100 modelos
participarão do.s desfiles,

��NOVIDADE
A atriz Cláudia Jimenez
vai protagonizar o novo

seriado da Rede Globo,
ainda sem nome

definido. Os autores
são Fernanda Yang e

,

Alexandre Machado,
. .

,
, .

re$ponsáveis por, .

.

)Jários sucessos da
,

casa, 0$ Normais, Qs
Aspones, e Minha ,

Nada Mole Vida. O
texto, preparado de
acordo com O perfil da
atriz, ainda está sendo
·esorlto, mas pode-se
esp�rar mais uma série
de humor e sucesso.

��CENSURA
O apresentador Ratinho
afirma que gosta de

Silvio, Santos, mas se

sente censurado na

emissora. "Todas as

sugestões que ofereço
para o meu programa
não aceitam. Decidi
não me meter mais.

. Sou pago para
apresentar e é isso que
vou fazer. Espero que
minha espontaneidade
não seja cortada",
falou o apresentador à

. coluna do Jornal Folha
de sao Paulo.

��EPNOSE
A imprensa
internacional dá conta
de que Lindsay Lohan

,

� GLOBO -i8H

Sinhá Moça
Renato conta para Ricardo que está
namorando Ana e o manda se afastar dela,

Augusto sugere que Juliana dê uma chance
a Mário, Rodolfo diz a José Coutinho que o

Irmão do Quilombo roubará Adelaide se ele

prometer que vai se casar com ela, José
Coutinho promete e Frei José concorda em

fazer o casarnento. Ricardo vai visitar Ana
logo antes de Renato chegar. O Barão
vende Adelaide para Coutinho, para que ele
decida se quer deixá-Ia se casar com José
Coutinho, Os escravos de Coutinho, a

mando do Irmão do Quilombo, pedem suas

cartas de alforria e as queimam numa

fogueira, Bentinho entrega a Bastião uma

carta de Radelfa para Slnhá Moça e diz que
também tem um recado de seu patrAo para
Justine,

procurou um

tratamento através da

hipnóse para controlar
os gastos, ela é

cornpulsiva por
compras. Segundo a

revista "Life & Style", a
atriz, só no ano

passado, torrou mais
de US$ 1 milhão em

roupas e acessórios,
S6 num dia básico de

comprlnhas, ela
gastava em torno de
US$ 100 mil.

,

, '

,

� GLOBO,· 19H

Cobras e Lagartos
(Devido às constantes mudanças na

edição dos capítulos da novela "Cobras e

Lagartos", visando a audiência, o resumo
dos capítulos desta semana poderá
conter cenas que foram divulgadas na

semana passada mas que não loram
exibidas e que agora estão previstas para
irem ao ar na próxima semana)

,

•

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
•

•

DIVULGAÇÃO ,

II PARABENS!Prévia
Dia 14 de junho, às 22
horas, tem Preview do
Festival Alternativo, na

•

•

No último
dia 25, a
gatinha
Nicoly
Stefani
Baumann
completou
seu 10
aninho.
Parabéns dos
pais Emerson
e Márcia e

dos avós
Arno e

Clementina,
João e

Josefa

Aniversariantes do dia

3/6
,

Andriel F. Urbanski

Suijan Wille f

Davidson Gustavo Reif
"

Claudete G. Schweder
Marilu P. Müller .

Milton Pereira Jr
.

Daniela B. Jahn
Raulina W. Siebert
Cristiane K. Bruch
Sandra de 'Souza
Aliana Esperança
Adair C. M. Souza Lenz
Everson Roeder
taunta-Soares ,

Suani C. de Lima
Antonio J. da Silva
Rosita Borchardt
Carlos A, de Souza

.

4/6 ,

Suelem Marquardt
lida G, Blank
Vanderlei M. Papp
João M. Kanis
Maria da G. Padilha

. Lulza S. Régls
Sálvlo Pradl

,

Laura Pereira
Maria T. Wackerhagen
Raulino Ehmke
Deise Basegio
Luciana C. Miranda
Eduardo Neitzel

.
.

Leona vai com o aliciai do juizado de
menores à casa de Sushi, que consegue
fugir. Estevão diz a Henriqueta que Sushi vai
para o iuizado e ela lica Iara de si. Duda
insiste em saber mais sobre Pereira e

Foguinho diz que ele enviou uma carta e que
deve estar cheuanoo.Oeüna se indigna com
o comercial bolado por Foguinho e o

demite, Ellen expulsa Foguinho de vez da
'sua vida:Nikki vê Sidney no bare pede para
Martim protegê-Ia, Estevão diz que a mãe,
loi internada e Bel decide procurar Sushi. .

Duda sai à procura de Sushi. Nikki dá um

beijo em Martim. Foguinho posta a carta de
amar. Martim acorda e se assusta ao ver

Nikki marta, Duda encontra Sushi.

Notre. Os ingressos
podem, ser adquiridos

.

antecipadamente no valor
de R$ 5,00 na loja O
Boticário (Shopping) e

-

Escola de Música Bicho
Grilo ou na hora no valor
de R$ 10,00. A festa será
animada com as bandas:
The Soundz, (Jaraguá do

Sul) SoulBlind e Retomo
de Junho (Guaramirim).
Esta é uma prévia do que
será o Festival Alternativo
I - . •

.

dia 8 de julho no Parque
Municipal de Eventos
com participação de 20
bandas elO Djs.

> GLOBO - 21H

Belíssima
Nikos çliz que Júlia d,eve observar bem as
pessoas, Os dois dão um beijo, Gigi mostra
a sua contrariedade para Júlia, Bia diz 11
André que não teria interesse em seqüestrar
a bisneta e que não sabe de Aquilino, Salira
combina com Tosca a reforma do açougue,
Júlia é recebida por todos como a nova

presidente e agradece aos acionistas, à Bia
e à Vitória, André é contra a decisão de Júlia
de manter Bia como executiva da empresa.
Bia aconselha André a não ser seu inimigo,
Júlla pergunta a Bia se ela só tem um

inimigo na Bellssima, deixando-a cismada,
•

. Aquilino dirige pela estrada, tenso, Aquilino
é parado numa blitz, Bla chega à delegacia,
Ela e Gilberta se encaram,

. -� �-,.

DIVULGAÇÃO

Informativo· Paroquial
,

SABADO
19HOO - Matriz A fofinha

Sara Larissa
Kruger
completou
seu 10 aninho
no último dia
27. Parabéns
dos pais Enio
e lIete e dos
irmãos

17H30 '. R, da Paz
19HOO· S,Lulz Gonzaga
19hOO· Perp,Socorro

� SST " 18h:�O

Rebelde •

Miguel diz a Santos que não está
interessado em sair com nenhuma garota e

pede a ele que pergunte a Romina o que
quer para deixá-lo em paz, Giovanni diz ao

pai que deve dinheiro a um amigo e precisa
trabalhar por um tempo no açougue para
poder pagar o que deve, Cosme, enérgico, '

diz a o lilho que não terá nenhum privilégio e

trabalhará como qualquer empregado,
Diego diz a Tomás que Giovanni loi cuidar
do pai que está muito doente, Lola pergunta
a Lupita qual foi trato que fez com Santos
para que ele se passasse por seu

namorado, Lupita diz que se comprometeu
,

a lavar sua roupa durante um mês,

DOMINGO
07hOO - Matriz Os noivos Carla Raquel Strzalkowski e Alexandre

Hackenhaar casam hoje na Igreja Nossa Senhora do
- .

Rosário, em Massarancuba. A lua de mel será na Bahia,
na Costa do Sauípe

,

09HOO - Matriz
19HOO - Matriz
08H30 - Molha

08H30 - S,Cristovão

•

r

II HOROSCOPO •
•

, .

Aries 20/3 a 20/4
Seu regente Marte transita em Leão até 22/7,
renovando sua vitalidade e criatividade, Traz
mais vigor na sua forma de se expressar e faz
você ficar mais positivo e confiante, Nos

relacionamentos, talvez você sinta mais
necessidade de contato físico", Ande sempre
prevenido(a): seus impulsos criativos podem se

manifestar em horas inesperadas,

Capricórnio 22/2, a 21/1
Marte está em Leão até 22/7 e indica um perío
do de transformação interna e de seus relacio
namentos' íntimos, Mesmo que, atualmente,
você não esteja ligado a alguém, o que se trans
forma é a sua maneira de ver a si mesmo e aos

outros, assim como sua atitude nas relações. É
uma passagem para um estágio mais profundo,
o fim de um ciclo e o início de outro.

Libra 23/9 a 22/10
o trãnsito de Marte por Leão, até 22/7, é um
bom momento para formular (ou retorrnular)
seus objetivos e ideais e para agir positivamente
em direção a eles. Unindo-se a grupos com que
compartilha suas metas, você conseguirá
realizá-Ias mais rápido e melhor. Um. dos

aprendizados dessa fase é equilibrar seus
próprios interesses e os das outras pessoas.

Câncer 21/6 a 21/7
Marte transita em Leão até 22/7 e auxilia a

levar adiante os empreendimentos iniciados

quando Marte estava em Câncer (desde 13/4),
O planeta da ação contribui para que você dê
novo impulso em seus negócios, agilizando
sua forma de gerar recursos e aumentando sua

capacidade de produção, Aja com prudência,
evite entrar em situações de risco,

> RECORD· 191115

Prova de Amor
Carro de Daniel se-aproxima na rua, Barroso
e Murilo se distraem com meninas na beira
da prata Lapa vê Clarice e Daniel entrando
no prédio. Daniel, Clarice e Nininha chegam
e são recebidos com muita lesta por todos,
Nininha reencontra com Vânia, Celso,
Ricardo e Dudu, Diana amamenta Juliana,
Júlio está com elas,' Luísa planeja com

F.ialho uma maneira de pegar de vez o

informante de Lopo dentro da polícia, Toni
chega no prédio e vê Murilo, Toni liga para a

polícia, Luisa atende e diz que está
mandando uma viatura para o local. Toni
corre atrás de Barroso e Murilo pela rua
Eduarda se aproxima de Gui. Felipe está
filmando as crianças,

.

,
.

Touro 21/4 a 20/5
Com a passagem de Marte por Leão, até 22/7,
talvez se apresentem desafios no setor .

-

profissional. obstáculos podem atrapalhar o seu

avanço, Não desanime, mas não exija demais
de sua resistência: se necessário, diminua um

,

pouco O ritmo, E um bom momento para ficar
no QG, cuidando de sua estrutura pessoal, .

armazenando forças e montando estratégias,

Aquário 21/1 a 18/2
Com a passagem de Marte por Leão, seu signa
oposto, pode haver certa dificuldade nos rela
cionamentos, sobretudo em relações de mais
intimidade ou parcerias de trabalho. Se você
canalizar positivamente as energias de Marte,
sem entrar em processos competitivos e

separatistas, esta fase (até 22/7) pode ser

superprodutiva para ambas as partes.

.

Escorpião 23/10 a 21/11
Encha o tanque, pois vai ter que mostrar

serviço, O trânsito de Marte por Leão, até 22/7,
movimenta o tráfego na área profissional. Marte
simboliza ação, impulso, e faz com que você
direcione seus esforços para a conquista do

espaço, o seu próprio, aqui neste mundo. Além
de produzir muito e encarar desafios, você
tende a se destacar pelo que faz.

Leão 22/7 a 22/8
.

Marte transita em Leão até 22/7 e troca as

pilhas gastas, Sua saúde e energia vital estão

superaltas: você tem gás para enfrentar
desafios e obstáculos e para realizar muitas

,

coisas, E uma fase de intensa atividade, onde
você pode mostrar ao mundo do que é capaz,
Você tende a ficar animado, assertivo e a

causar forte impressão", Mais ainda?!

Gêmeos 21/5 a 20/6
o trânsito de Marte por Leão intensifica sua .

atividade mental. Neste período, até 22/7, você
fica ainda mais comunicativo e persuasivo,
identificando-se fortemente com suas idéias e

opiniões, Se não quiser se desgastar e perder
tempo com discussões, não insista em impor
suas posições sobre os outros sem antes
avaliar se está realmente certo,

Virgem 23/8 a 22/9
A passagem de Marte por Leão pode levá-lo a

se retirar para seu mundo interno, Nesta fase,
até 22/7, talvez você fique um pouco irritável e

impaciente e use suas criticas incisivas com

mais freqüência, defendendo.ferozmente seu

espaço e suas convicções, Fique atento para
suas reações: elas podem revelar aspectos
Importantes de seu inconsciente,

Sagitário 22/11 a 21/12
A passagem de Marte por Leão, um signo de
Fogo como o seu, é um período (até 22/7)
muito estimulànte, especialmente indicado .

para atividades que possam expandir sua
mente e visão de mundo. Procure experiências
que enriqueçam e ampliem seus conhec
imentos e que abram outras dimensOes da .

realidade, Explore novas frentes, novas gentes.

Peixes 19/2 a 19/3
Mãos à obra! O trânsito de Marte por Leão (até
22/7) vai fazer você ficar orgulhoso do quanto
será capazde produzir e criar nesse período, É .

posslvel que você funcione melhor trabalhando e

atuando de forma Independente, sem a,lnter�
ferêncla de outras pessoas. Evite confrontos
cor.n chefes e superiores, não entre em conflitos
de ego.

> RECORD· 21 h

A Escrava Isáura
I

Comandante dá ordem de prisão à Branca,
Rosa acorda Belohlor para conversar,

Bernardo e os qullombolas se armam para
. defender o quilombo,
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� MOACIR PEREIRA •

•

Abraço de despedida •

Quando algum dia for escrita a história da imprensa catarinense na

virada do novo século, um capítulo especial contemplará os jornais
diários do interior e a nova força da mídia reçlonal. Como um dos
alicerces a sustentar esta promissora realidade está a Associação

I dos Diários do Interior(ADI) e seu braço operacional, a Central de

Comunicação. Uma parceria que vitaminou o projeto de fortalecimento
·

dos jornais, com marcante profissionalismo. Os textos identificados
com as regiões, a edição, a .Qiagr�mação e a impressão constituem

prova inequívoca de "quê' osrâvanços vieram para ficar.
Nos últimos quatros anos, tive o privilégio de contribuir para que este

: projeto fosse vltorloso, escrevendo uma coluna que me deu visibilidade
: e uma capilaridade singular ao trabalho que realizo na imprensa.
'O projeto ultrapassou o limite da relação profissional. E todas as

· minhas expectatlvas, Conquistei novos amigos, conheci dignos
i profissionais, pude avaliar o espírito empreendedor de seus diretores
: e recebi incontáveis mensagens de carinho dos leitores.
, ,

: Dos dinâmicos presidentes da ADI, Isabel Baggio e Amer Ribeiro, aos
,

diretores da Central, Adriano Kahlil Escada e Osmar Schlindwein,
insuperáveis na lealdade, guardo as melhores recordações deste

período de enriquecimento profissional e de relacionamento humano.
, Dos demais dirigentes da ADI e da Central, de seus colaboradores, e
: de todos os jornais do sistema, só tenho a acrescentar palavras de
reconhecimento pela força profissional e pelo carinho pessoal.
A partir deste fim de semana, deixo de escrever a coluna que tanto

, enriqueceu minha biografia e tanto prestígio me conferiu. Passo a

: atuar em novo projeto jornalístico, onde espero manter o mesmo

: relacionamento elevado e respeitoso com todos.
: No meu "até breve" externo a convicção inabalável no futuro promissor
: da imprensa regional. Ela é indispensável, porque um dos pulmões
•

: de nossa Santa Catarina. A profissionalização dos meios de
: comunicação, a tendência da crescente cobertura local e as novas
: tecnologias mais acessíveis ao público haverão de promover•

; expansão e consolidação da mídia regional.
: Por mais que me esforce, não encontro palavras que possam exprimir
: o profundo sentimento de gratidão que me invade a alma. Por isso,
,

.

: aqui manifesto de forma simples e sincera o reconhecimento pelo
: inestimável apoio:
,

Aos bravos diretores, os extraordinários companheiros e, sobretudo,
os dignos leitores, o abraço da ;gratidão que para sempre permanece.

•

/

Cancelamento, " ..

Previsão de Luiz Henrique,
depois de longa conversa

com o presidente Michel
'

Temer: o PMDB não deverá
mais realizar convenção
nacional. As alianças
avançam nos Estados e

devem criar o fato
consumado.

Artistas
,

Quadros belíssimos da artista Vera
Sabino passam a integrar o acervo

da Câmara de Florianópolis.
Intelectuais presentes na

inauguração da área de exposiçâo
estranharam a decisão da Mesa. A

proposta de uma coletiva dos
maiores nomes das artes plásticas
foi substituída por Luciano Martins

que, segundo os queixosos, nem é
nascido em Florianópolis.Mutação

Progressistas de todo o sul,
,

região onde o PP está mais
forte, reúnem hoje, a partir
das 12,00 horas, em Tubarão,

, já mobilizados para as

eleições de 2006. O ex

governador Esperidião Amin
participa de programa na

Rede Bandeirantes e faz
pronunciamento no encontro.

Reversão
Todos os parlamentares, prefeitos,
vereadores e dirigentes do PT
estarão em Florianópolis neste fim
de semana. Vários eventos serão
realizados hoje na Fecesc e na

Assembléia Legislativa. O
advogado Mauro Prezoto, que
defende José Fritsch na Justiça
Eleitoral, fará uma exposição sobre
a lei eleitoral. O PT tem como

prioridade reverter o desgaste
nacional no Estado.

•

•

Ensino
o município de Urupema vai
contar com um Centro Federal
de Ensino Tecnológico.
Anúncio feito pela senadora
Ideli Salvati, durante visita
com a secretária Elizabete
Anderle. Os estudos sobre a

escolha da sede do novo
.

.

Cefet foram feitos pelo
Ministério da Educação .

Reforço
Uma das preocupações dos líderes
do PT nesía eleiçãp consste ern
reforçar a chapa de candidatps a

Assembléia' Legislativa.
'

Neste fim
de semana serão teitos contatos e

consultas para indica.ção de novos

nomes. O ,PW)i99. procurará
também eliminar dissensões
internas.

Modernidade
Os arquitetos que criaram o

projeto da nova Câmara
Municipal ·de Florianópolis'
foram criativos: Com uma

rampa de segurança montada
sobre jardins floridos e muíta
luz, valorizaram I:Jm prédio ,>
frio. No interior, além de ' "

·
modernas instalações;' :Ó!'i

. , .r.,

presidente Marcilio Avila.
mandou instalar um '.

"

,

Memorial" usando) molililiário
do ImpériO e resgatandó
material histórico'.', '

'

..

Perdà
•

,

Professores e alunos do Curso de
"

','

Jornalismo da Ufsc e Associação
Catarinense t(Je Imprensa emitiram'

,

notas de pesar pelo falecimento do

jornalista Daniel Herz. Ex-professor
universitário, liderou o Fórum
Nacional pela Democratização da

Comunicação e destacou-se neste
trabalho em todo o país, Sereno e

estudioso, era portador de um

grande caráter,

•

•

•

•

•

•

,

EM COMEMORAÇÃO: AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

DAIANE ZANGHELINI
•

� Empresa também

patrocina projeto
de recuperação
da Mata Ciliar

JARAGUÁ DO SUL -AMalwee

lançou na tarde de ontem a

cartilha "Ambiente por Intei-
" .

. . .

ro ,que apresenta os pnncipais

problemas que afetam o meio

ambiente e as ações da empresa
a favor da preservação, para
lembrar o DiaMundial do Meio
Ambiente, comemorado na

próxima segunda-feira, 5.
Os 30 mil exemplares da

obra serão entregues aos

funcionários e clientes. A idéia
é distribuir também às escolas
do município, em edição pos
terior, Para conscientizar sobre
a importância da preservação
ambiental, a empresa planeja
doar mudas de árvores da mata
a tlântica aos funcionários,
"Não haverá limite de mudas

por pessoa, por isso a quanti
dade distribuída vai depender
do número de interessados",
explicou o engenheiro ambi
ental Cassiano Minatti.

•

O sistema de gestão ambi-
ental Malwee compreende

,

O CORREIO DO POVO,:

,

•

FOTOS: PIERO RAGAZZI OE FREITAS

,

;,

•

I

Engenheiro ambiental, Cassiano Minati e o diretor Martin Weege durante coletiva de lançamento da cartilha

ações de preservação da água, do
ar e do solo, como o tratamento
adequado da água usada nos

processos industriais até o uso

de fontes de' gás natural,
combustível que não polui. A
estação ecobiológica de trata

mento de efluentes, implantada
pela empresa ern 2002, pos
sibilita que cerca de 30% a 450/0
da água utilizada nos processos
industriais seja reaproveitada.

A Malwee também está

patrocinando o projeto "Rios

limpos: uma confluência
ambiental", com a doação de 50
mil mudas de várias espécies
específicas da Mata Atlântica
para a recuperação da Mata
Ciliar dos rios J araguá, Da Luz,
Itapocu e Itapocuzinho. A
primeira' etapa contemplou a

limpeza do Rio J araguá e a

recuperação da Mata Ciliar às
suas margens, no dia 20 de
maio. A segunda etapa

•

'Amvali discute métodos para
aumentar receita dos municípios

•

MASSARANDUBA - Aumentar
a receita sem onerar ainda mais o
contribuinte comum é proposta
que começa a tomar corpo na

região e foi um dos assuntos

discutidos ontem pela manhã
durante assembléia que reuniu

prefeitos da Amvali (Associação
dos Municípios do Vale do

Itapocu) em Massaran-duba.
Linha férrea, redes de distribuição
de gás, de água (Casan e Samae), e
de energia elétrica, entre outras

empresas prestadoras de serviços,
são o alvo para cobrança de ISS

(Imposto Sobre Serviços).
De maneira mais tímida, a

mesma proposta foi ventilada pelo
ex-prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu
Pasold (PSDB) e pelo atual,

. Moacir Bertoldi (PL), mas nunca
saiu do papel. De certa forma, a
cobrança embute ingredientes de
ordem política, já que precisa da

aprovação das câmaras de'
vereadores, estas integradas por
representantes de partidos
adversários dos governos

municipais, doExecutivo estadual
,

,

e vice-versa.

, Para moldar a idéia de cobrar

pelo uso do solo, subsolo e espaço
aéreo, a associação buscou
subsídios na cidade mineira de

, "

Uberlândía, onde segundo o

presidente da Amvali, Mario

'acontece no rio Da Luz, que
acontece dia 14 de julho. o
projeto é realizado em parceria
entre a Fujama (Fundação
J araguaense de Meio Am

biente), Comdec (Conselho
Municipal de Defesa Civil),
Samae (Serviço Autônomo de
,

Agua
'

e 'Esgoto), grupos de

Canoagem Ken tucky," Bio
Radical (Guaramirim) e Ascan

(Schroeder) e Clube de
Motociclismo Bicho da Lama.

Fiscalização com o uso radar
continua 'normal em todo país

Sergio Peixer (PFL), a taxa

acresce o ISS destas empresas.
,

,

Porém, nada deve ser feito por

, JOINVILLE Liminar
concedida pelo Tribunal
Regional Federal da 5ª região
na última terça-feira, 30,
suspende todas as multas

aplicadas por radares móveis
, , ,

e e s ta trcos no pals.
Entretanto, a fiscalização
com o uso desses aparelhos
continua normalmente.

Segundo o chefe do
Núcleo de Policiamento e

Fiscalização da Polícia
Rodoviária Federal de

Joinville, Everton Feuser,
ainda há muitas informações
desencontradas sobre o

-

,

enquanto, porque omomento e

de "estudo jurídico", explica.
Outra sugestão apresentada

durante a reunião mensal da
Amvali, mas, desta vez com

possíbilidade de atingir
diretamente o contribuinte, foi
aumentar a tenda dos
municípios a partir da

atualização dos cadastros que
geram o Imposto Predial
Territorial Urbano (IPTU). -

Projetos demapeamento de toda'
•

a área da cidade por meio de

programas (aerofotogramétrico
•

e de geoprocessamento) são o

caminho para que as

administrações possam
alavancar os recursos.

De acordo COIU o prefeito de

Corupá, Conrado Müller, esta
medida já tramita nomunicípio.
Naquinta-teira passada, aSecre
taria de Planejamento
encaminhou projeto ao Banco
do Brasil que tenta

financiamento de R$ 400 mil

para instalar os equipamentos
necessários e, assim, reavaliar o

\

território de cada corupaense a

fim de impedir possíveis
omissões de áreas construídas,

,

por exemplo. (Kelly Erdmann)

assunto, uma vez que muitos

rn o to r is tas acreditam que
terão suas multas de radar
anuladas. "As multas não

serão anuladas, e sim

suspensas até a decisão final;
além disso, a fiscalização, com
o uso desses equipamentos,
não foi proibida", explica,

,

E importante diferenciar
o radar móvel do radar
estático. O primeiro é

instalado dentro da viatura

da polícia, que mede a,

velocidade dos veículos que
transitam por perto. Já o

radar estático (ou
fotográfico) é um aparelho
que tira fotografias dos

,

veículos que passam em

velocidade acima do
"

permitido no local.
Geralmente fica sobre um

tripé e é instalado, no,
acostamento, próximo de

, ,

uma viatura que morutora

seu funcionamento através'
de um computador. Feuser
também ressalta que o radar'

portátil, aparelho que o

policial aponta para o veículo
e aplica multa, caso esteja efn
velocidade acima da

.permitida, não está incluso
�

nessa açao.
O TRF deu a liminar

porque considera que o,s
dados' registrados pelos
radares móveis são

insuficientes para garantir o•

direito de defesa do

motorista, mas o, governo
deve recorrer. Uma dos
motivos seria a não garantia
de que os aparelhos estavam
no local, hora e da ta

apon tados no auto 'de

infração. Já o Denatran

(Departamento Nacionai de
Trânsito) ressalta que a

presença de um policial na
utilização desses

equipamentos valida a

informação do radar.
(Daiane Zanghelini)
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OBRAS: DEVEM GERAR 150 MIL EMPREGOS DIRETOS E INDIRETOS

-

CARLOS BRANDAO - ENVIADO ESPECIAL
,

,

Cerca de 70 mil profissionais serão treinados

gtatuitamente para trabalhar no setor
I '

,

:. SÃO PAULO/SÃO Ioss DOS
. ,

CAMPOS - O presidente Luiz
Inácio Lula da Silva anunciou na

tarde de ontem, na Refinaria

Henrique Lage, investimentos
t tais de 14,7 bilhões no estado

São Paulo, sendo que R$ 4
bilhões '

serão liberados
imediatamente. Estes valores
estão inserido no Plano de
Negócios Petrobrás, que terá cinco
anos' para ser desenvolvido e

deverá gerar 150 mil empregos
diretos e indiretos. Pela manhã o

presidente Lula, esteve noCentro
de Convenções Novotel, em São

paulo, lançando o PlanoNacional
,

de Qualificação Profissional do
Programa de Mobilização da
Indústria Nacional de Petróleo e

Gás Natural, denominado

Promimp. O Plano tem como

meta qualificar gratuitamente 70
mil profissionais do setor até 2007.
"Quando era jovem, foi o sonho

, ,

de querer ser mecânico que me

transformou em torneiro

mecânico e em tudo mais que eu

sou. Jovens com um sonho, e tendo
ferramentas para atingi-lo, vão
longe", disse um emocionado

presidente da República.
Dentro do Prominp está

inserido o Programa Petrobrás
Jovem Aprendiz, que vai

,
"

, -'

proporcionar a Jovens o primeiro
emprego com carteira assinada,
jornada máxima diário de quatro
horas, salário mínimo integral,,

ticket refeição, 13º salário, vale
transporte, FGTS, assistência
previdenciária, médica e férias de
acordo com o cronograma escolar.
O Jovem Aprendiz é uma ação
integrante do Programa Fome
Zero e prevê a capacitação técnica
de jovens entre 15 e 18' anos,
inscritos nos programas federais
Bolsa Família e Primeiro Emprego
, e que residem em áreas próximas

•

• •

às unidades da Petrobrás nas

diversas regiões do País.

MODERNIZAÇÃO DA
REVAP

O projeto de modernízação da
Revap, a quartamaior unidade de
refino da Petrobras, localizada no
Vale do Paraíba, a 90 Km de São

Paulo, alinha-se aos
investimentos que vêm sendo
efetivados pela Petrobras visando
a ampliar a capacidade de seu

parque de refino para processar

petróleo nacional pesado. Mais de
77% dos recursos investidos serão
direcionados a equipamentos e '

-

, processos que vao preservar a

natureza. E a Refinaria ganhará
também em eficiência, qualidade
e segurança. As obras devem

.

começar no segundo trimestre de

2006, com o início das operações
previsto para o primeiro trimestre
de 2009. A responsável pelos
serviços de Engenharia, Aquisição
de Equipamentos e Construção
(EPC) para essas unidades será a

empresa Toyo Engineering
Corporation. A Companhia
promoverá a capacitação damão
de-obra local durante a

,

Juros para população são os menoresem 12 anos

SÃO PAULO - Os juros para
a pessoa física registraram em

abril queda na maioria das

modalidades, segundo balanço
divulgado ontem pelo Banco'
Central. A taxa média cobrada

pelos bancos da população caiu
1,2,ponto percentual, para

57,8% ao aro. Assim como no
A • ,,;

mes anterior, essa e a menor

taxa desde o início da série, em
julho de 1994.A maior queda
ocorreu no crédito pessoal,
modalidade em que as taxas

.

recuaram de 67,80/0 em março

para 65,30/0 em abril.
,

Dentro dessa modalidade está

o crédito consignado -desconto
em folha de pagamento-, cujos� .

juros caíram de 37% para 34,3%
em abril. 'A queda nos juros
persiste há um bom tempo. Em'

.' linha com a descompressão da
.

política monetária', avaliou
Altamir Lopes, chefe do

•

Departamento Econômico do
Banco Central.

Desde setembro do ano
.

passado, a taxa' básica da

economia, a Selic, já caiu 4,5
pontos, para 15,250/0 ao ano. No
entanto, a velocidade na

redução das taxas na ponta, ou

seja, para o consumidor, tem
ocorrido em um ritmo menor.

OUT R A S
MODALIDADES

,

Já a taxa do cheque especial
caiu um ponto percentual, para
145,4% ao ano abril.O custo das

operações para a compra de
veículo caiu 0,3 ponto
percentual, para 34,1% ao ano.

A única elevação para o

consumidor pessoa física
ocorreu na taxa cobrada para a

.

•

aquisição .de bens (exceto
veículos), que subiu 2,5 pontos
percentuais, 'para 59,40/0 em

abril. Segundo Lopes, isso

ocorreu devido ao aumento da
.

inadimplência rressa

modalidade. Na avaliação dele,
parte das famílias estão tendo
dificuldade em pagar as

prestações assumidas no final
do ano passado.

A inadimplência entre 15 e

90 dias passou de 100/0 para
10,4% nessa modalidade.
Acima desse período, passou de
100/0 para 10,8%.0 spread
bancário -diferença entre o

custo de captação dos bancos e

a taxa efetiva cobrada dos
clientes- para essas operações
passou de 44 pontos para 43
pontos em abril.

Para as empresas (pessoa
jurídica) a taxa média ficou

praticamente estável. Caiu de,
30,70/0 ao ano em março para

30,6% ao ano em abril. O spread,
no entanto, subiu 0,3 ponto,

. para 15 pontos percentuais.

•

•

(

'.

I

implementação do empre-

endimento, e contratará empresas
locais demédio porte para realizar
as obras de infra-estrutura do

projeto. Um acordo entre a

Petrobras e a Toyo garantirá um

conteúdo nacional da ordem de'
800/0 no fornecimento de bens e

serviços para as obras. Cerca de 1°
mil postos de trabalho serão

criados durante as obras. Quando
as unidades entrarem em Estado.

,

PROJETO GEMINI .

Primeira incursão da Petrobras
na produção e distribuição de gás

natural liquefeito (GNL) a granel,
o Projeto Gemini é um empre
endimento em consórcio de com
aWhite Martins e a empresaGNL
Gemini. Destina-se à distribuição
de GNL, inicialmente na Região
Sudeste, em Brasília, emGoiânia,
e noNorte do Paraná. Náparceria,
a Petrobras será a proprietária e

fornecedora do gás natural, a

White Martins a proprietária e

operadora da planta de liquefação
e a GNL Gemina a Trans

portadora e comercializadora do
combustível. A capacidade do

DIVULGAÇAo

Presidente Lula descartou oportunidade dada aos jovens com projeto
,

• I .' •

lnesquecível Conga!
Falar da canga, insuperável e inesquecível calçado, grande

sucesso principalmente em meados dos anos de 1970 e 1980,
, significa falar sobre um ícone da moda e do vestir brasileiro. A
trajetória da Canga, teve início em 1910, com a São Paulo

Alpargatas S.A, empresa criadora do calçado. Nesse período o

principal objetivo da marca era oferecer durabilidade, leveza e

1, flexibilidade aos clientes em seu uso diário. A Canga era um
,

calçado comum, usado para praticar esportes, ginástica, ir para a

I escola e até mesmo usado para ir ao frabalho. Na realidade a I

! Canga era um calçado utilitário, prático 'e muito eficiente, que .1
. 'I. conseguiu algo surpreendente nesse universo, ser prático e estar

'

na moda ao mesmo tempo!,
.

Mas, a Canga não resistiu às novas tecnologias e aos novos

consumidores; mais interessados em modismos, do que utilidade, '

e permaneceu algum tempo nos bastidores, quase uma

coadiuvante no mundo super badalado dos calçados. Em seu

lugar, calçados e tênis específicos, com características bem
definidas às novas necessidades humanas, um para cada

.
modalidade esportiva, tomaram conta dos nossos pés e cabeças,
acreditem!! .

Foi nesse momento que a empresa criadora da marca, decidiu
investir em pesquisas para retornar a Canga como um tênis com
características casuais, e principalmente com um design moderno.
Na realidade, o objetivo era atender os desejos dos consumidores
que buscavam o estilo e ao mesmo tempo o conforto característica
inconfundível da querida Canga. A idéia era atender os desejos

.

dos consumidores,' mas sem perder a identidade do calçado,
continuando assim a fabricar o produto em borracha e lona, porém
com a nova proposta, direcionada a acompanhar as tendências
da moda. \

-

1 Dessa forma, hoje se podem encontrar modelos de Canga
• I

! dos mais variados, desde os super coloridos e diferentes, até os

casuais, mais comuns. Basta escolher o estilo que mais combina
com a sua personalidade, seja você adulto ou criança.

, '

. Rigotto quer instituição de legenda de centro-esquerda
.

Porto Alegre - O governador do
Rio Grande do Sul, Germano
Rigotto (PMDB), pré-can
didato à reeleição, considerou
ontem provável a criação de um
grande partido de centro

esquerda como resultado de
uma reestruturação do sistema

partidário após as eleições.
Rigotto afirmou que esta

legenda poderia atrair filiados

do PMDB, PDT, PPS e de outras

siglas. "Não tenho dúvida de

que isso pode ser algo natural a,
,

partir da eleição", afirmou.
Sobre se cogitaria deixar o

PMDB, ele disse que esta é uma

pergunta para a agremiação no
Estado, que age de forma

. , .

umtana,

"O partido vai analisar o quadrei
com tranqüilidade depois da

eleição", afirmou. Rigotto disse

que o PMDB terá de "encontrar
seu caminho, com identidade
recuperada", ou será preciso

redefinir orumo.Ao avaliar as

chances de m-anutenção da
candidatura própria .a presi
dente, o governador do Rio
Grande do Sul declarou que a

proposta fica cada vez mais

difícil e se tornará inviável
com a convenção do partido
no dia 29. Rigotto admite

esperar que a data ainda seja
revisada para o dia 11. "Temos
de esgotar todas as alter
nativas", defendeu.

• •

Por: Daiana Riechel· aluna do curso de Moda da Unerj.

•

.... Vaga de vice
o ex-ministro Ciro Gomes

(PSB) perdeu força para ser

o vice do presidente Luiz
Inácio tula da Silva.
Dirigentes do PSB e do PT
já descartam a indicação de :
Ciro e trabalham agora pelo :

•

presídente nacional do PSB, :
,

Eduardo Campos (PE). .

:

Apesar dos esforços, quem. :
,

mais cresce no Planalto. é o !
atual vice, José Alencar
(PRB).As razões do PSB e

, do PT para �poiar Campos e �

resistir a Ciro são distintas. :
,

O PSB teme não ultrapassar !
,

a cláusula, de barreira

(exigência de se obter 5%
dos votos válidos em pelo
menos nove Estados). Se ,

·

Ciro disputar uma vaga na

Câmara, pode ter, segundo
cálculos da sigla, entre 350
mil a 400 mil votos. O
partido precisa de cerca de
5 milhões, de votos.

II BREVES
,-----------�-'

"

•

, .

.... Pés no chão
o governador de Minas
Gerais, Aécio Neves

(PSDB), disse ontem que o

presidente Luiz Inácio Lula
da Silva parece estar "com
os pés um pouco fora do
chão", em um comentários
às declarações dele, que
pediu para a oposição
passar "todo dia" as

imagens das CPls que
investigam o escândalo do
"mensalão". "Ele não deve,
em razão das pesquisas
eleitorais que a ele são

,
favoráveis. agora, tripudiar
sobre a sociedade. Ele

,

pode, na verdade, ter um
retorno do qual não
gostaria", afirmou ele.

,

,

.
,

,

,

,

•

, '

,

,

, '

,

"

.... Recuo
,

Até então um dos principais
defensores da candidatura

própria do PMDB à
Presidência, o presidente
do partido, deputado federal

.

Mic,hel· Temer (SP), sepultou ,

ontem essa possibilidade e :

também a, de eventual .:

· aliança corn o -prestdente
Luiz Inácio Lula da Silva 'ou

·

com o tucano Geraldo
Alckmin."Depois de
conversar com lideranças
do partido nos últimos dias, '

· acho extremamente difícil
agora manter a candldatura
própria. Não dá mais. O que
,temos de fazer agora é
prestigiar os nossos

candidatos a governador, a

senador e a deputado
federal", disse Temer..

.... Verticalização
O maior obstáculo para
fechar a aliança com Lula '

é a verticalização, regra
· adotada nas eleições
passadas e, mantida para
esta, apesar de uma

emenda constitucional tê-
la derrubado. A

•

verticalização impede que :
.

partidos adversários na

eleição à 'Presidência 'se
aliem nos Estados. Se '

apoiar Lula, o PMDB não

poderá se aliar ao PSDB
em nenhum Estado. Nem
ao PFL, que comporá a

chapa à Presidência com o
,

tucano.

,

\

,
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NA TURQUIA

.... Explosão
Ao menos 17 mineiros
morreram e outros cinco
foram feridos por uma

, explosão de gás metano
ocorrida na noite desta

qulnta-teíra em uma mina
de carvão no oeste da

Turquia.
O ministro de Energia,
Hilmi Guner, que abriu uma

investigação sobre, o caso,
,disse ontem que 57
mineiros trabalhavam, na
mina de Ballkeslr, Ele

,

acrescentou que ,três deles
ainda estão soterrados, e

que, portanto, o número de
.

m.ortes poderia ser

maior. "Resgatamos 35
•

pessoas vivas.

lntelizrnente, perdemos 17
mineiros e cinco estão
feridos. Continuamos os

trabalhosde resgate para
resuatar três trabalhadores
que estão sob os
,

escombros", disse o

ministro.

NO REINO UNIDO

.... Boicote
A orçanlzação que
representa 40 mil

jàrnalistas do Reino Unido
e Irlanda pediu para que
todos os profissionais
boicotem a empresa de
internet Yahoo!, por conta
das ações da organização
na China.Em um

cornunicado divulg�d9 '.

ontem, a National Union of
Journalists (União Nacional
dos Jbrnalistas) afirma que
o Yahoo! forneceu

, informações sobre'
jornalistas às autoridades
chinesas. Este texto será

entregue a Dominique '

Vidal, vice-presidente do
Yahoo! para a Europa. Nos
últimos meses, a mídia
divulgou a colaboração de
empresas de tecnologia
com o governo chinês,
conhecido pela rfglda
censura no ambiente
virtual. O Yahoo!, por
exemplo, já foi acusado de
contribuir com a prisão de

.

blogueiros chineses que
defendem a democracia,
fornecendo informações
sobre estes internautas.

NO TIMOR LESTE

.... Nobel da Paz
o ministro do Exterior do
Timor Leste e ganhador do
Prêmio Nobel da Paz em

1996, José Ramos Horta,
acumulará as pastas da

Segurança e do Interior a

. partir deste domingo. "Eli
sou a única pessoa que
pode curar as cicatrizes

,

Fias forças armadas, entre
,
.

as forças as armadas e a

pollclae entre as forças
armadas e a sociedade' em
geral", comentou Horta a

uma rádio australiana.A·'
decisão foi tomada pelo
presidente timorense,
Xanana Gusmão, em uma

tentativa de solucionar a.
crise política no país.
Roque ROdriguez e Rogério
Lobato, que ocupavam os

Ministérios da Defesa e do
Interior, respectivamente,
pediram demissão nea

quinta-feira.
,

"

•

,

•

•

RETALIAÇÃO: BUSH' PROMETE PUNIR CULPADOS

AGÊNCIA ESTADO

.... Massacre teria causado a morte de 24 pessoas
na cidade de Haditha em novembro de 2005'

.

,

lRAQUE - o premíê íraquí
ano, Nouri al Malíkí, afirmou
ontem que ataques de soldados
dos Estados Unidos contra civis

Bagdá, na qual morreram 24
homens, mulheres e crianças em
19 de novembro passado. Dois
inquéritos militares investigam
as mortes- registradas em uma

.

área de grande atividade insur-

gente. Autoridades .militares e

líderes do Congresso suspeitam
que no episódio em Haditha -

ocorrido em 19 de novembro
os civis foram mortos pelos
marines sem qualquer justifi
cativa.

Sobreviventes relataram que

homens, mulheres e crianças
foram alvejados na cabeça e no

peito a uma curta distância. O
\

.

\ \. .

governo iraqurano prometeu
realizar uma investigação
própria.Em Bagdá, autoridades
exigiram um pedido de desculpas

,

se tornaram um fenômeno
.

"diário" no Iraque, e que as
• ",.., 1'\

tropas americanas nao tem

nenhum respeito pelo povo

iraquiano". "Eles os massacram

com veículos militares e os

matam apenas por uma pequena

suspeita", afirmou.' "Ataques
..,.., .

contra CiViS serao uma peça-
chave na decisão sobre o período
que as forças ameri-canas ainda
continuarão no Iraque".

As declarações foram dadas
em meio à polêmica a' respeito

.

de suposto massacre promovido
por marines na cidade de
Haditha, 200 km a noroeste de

•

•

• •

e uma explicação dos EUA a

respeito.
"Nós condenamos este crime

e exigimos que as forças de
coalizão apresentem uma razão

para este massacre", afirmou
Salam al Zubaie, um dos
principais líderes sunitas do
novo governo.

"FARSA"
N a quinta-feira, o jornal

americana "The Washington
Post" informou que um

inquéritomilitar dos EUA sobre
a atuação dos marines irá
concluir que alguns oficiais

. prestaram falsas informações
aos seus superiores, que falharam
ao verificar os dados. Segundo o
jornal, a investi-gação de três
meses de duração também deve

pedir mudanças no modo com
.: ,\ .

'

''o .,.,

que as tropas americanas sao

tr�in�d�s· 'para operações no
" I , •

Iraque. De acordo com o "Post",
o ExercitQ àdmitiu que houve

,

,

"erros", mas se recusou a dizer se
isso seria um "acobertamento"
do episódio. Segundo o jornal;
um relatório final sobre o

inquérito deve ser entregue à

cúpula do Exército até o final
da próxima semana. Antes
mesmo da entrega do relatório
final, o general George W.

. Casey, principal comandante
dos EUA no Iraque, ordenou
que todas as tropas americanas
e aliadas sejam submetidas a

novos "valores básicos" nos

treinamentos. O presidente
americano, George W.Bush,

, comentou ontem a polêmica
/

pela segunda vez. "E claro que
as denúncias são muito

preocupantes para mim, para o

nosso Exército e para a

corporação des mar ines",
afirmou. Na quarta-feira (1),
Bush prometeu punir os

culpados caso eles tenham
"violado alei".

• •

Governo chileno aceita parte' das reivindicaçôes dos estudantes
, CHILE - O governo' da

presidente Michelle Bachelet
aceitou parte das reivindi

cações dos estudantes secun

daristas do Chile, que desde
terça-feira es tão em greve
nacional. "Resolvi tomar

novas.medidas para garantir
que nossos jovens estudem

tranqüilos e em boas condi

ções", afirmou a presídente
.socialista, em mensagem
transmitida, por cadeia naci-

anal de televisão e rádio.
Entre as medidas estão o

passe livre para todo jovem que

precise de transporte público
gratuito, "24 horas por dia, sete
dias por semana e durante todo
o ano letivo".Bachelet também
anunciou bolsas de estudos

para 155 mil estudantes e um

projeto para modificar a Lei

Orgânica Constitucional de
,

Ensino. Além disso, prometeu
criar um Conselho Prest-

,

,

MARISTA prepara se

para OLICHAMP
.

Alunos, professores e funcionários do <ColégioMarista
São Luís estarão envolvidos de 06 a 09 de junho em

/

atividades esportivas, culturais e pastorais. E aXXIII
OLICHAMP - OLIMPÍADAS CHAMPAGNAT,
realizada anualmente com o foco principal voltado para a ..

• •

. reflexão sobre a vida e a obra de
.

São Marcelino

Charnpagnat, fundador dos IrmãosMaristas.
A abertura acontece na Terça-feira, 06/06- Dia de São

,

Marcelino Charnpagnat, às 19h 30min e é aberta a toda

comunidade.
Durante o período, serão desenvolvidos
diversos jogos internos. A OLIMPíADA
CHAMPAGNAT tem a intenção de buscar a

interação entre os participantes através dos

jogos e das gincanas recreativas.
Para finalizar o evento, acontece no Sábado,
10/06, no Complexo Esportivo Marista "Os

Jogos dos Ex-Alunos". As inscrições podem
ser teltas até quarta-feira 07/06, na guarita do
Colégio Marista.

, Rede Marista. Grande no tamanho,
gigante no ensino.

,

dencial para a Educação'.
Bachelet destacou que "hoje é

momento da reforma da

qualidade e de decidir o futuro
do país. Queremos um Chile
mais justo para seu povo e seus

es tudan tes". A presidente
enfatizou a importância de

igualdade de oportunidades
para os jovens. Para ela, o

governo deve atuar de forma
responsável em todos os

•

setores. Por isso, explicou que

,

algumas reivindicações eram

"muito caras", como o

transporte gratuito. "O custo

estaria na faixa de 166
bilhões· de pesos (US$
313.20.7) ao ano, o que é

equivalente a 33 mil novas
casas populares, ou a atender
230 mil crianças a mais em

creches", comparou Bachelet.
"O Executivo não faz

-

promessas que nao possa
cumprir", acrescentou.

-ONU pede mais fundos para
o combate à aids no mundo
NOVA YORK - A Confe

rêricia das Nações Unidas

(ONU) sobre HIVe Aids
terminou ontem a elaboração
de um documento que servirá

de pauta para muitos

governos, ativistas e grupos

privados sobre como atuar

contra a propagação da doença
no mundo. A declaração
estabelece que será necessário

mais do que o dobro de verba

para fundos inter-nacionais de
combate à, aids. Em vez dos
atuais US$ 8,3 milhões, US$
23 milhões. E também que o

,
.

-

acesso a prevençao e aos
,

tratamentos sejam universais
•

até 2010.
No documento, líderes

mundiais se comprometeram
a assegurar recursos adicionais
que estariam disponíveis para
o. acesso universal em 2010.

Alguns países, como os

Estados Unidos, porém, se

opuseram aos objetivos
financeiros internacionais,

uma vez que Washington é o

principal contribuinte para a
,

prevenção e tratamento da

doença.
Durante a conferência, o

chanceler brasileiro, Celso
Amorim, pediu que os países
doadores de recursos para o

combate da epidemia
,

aumentem os montantes

repassados. "Dessa forma, os

sistemas de-saúde poderão ser
. fortalecidos e, o 'acesso

universal ao tratamento a
,.. . " .

prevençao e a assistência,

alcançado até 2010", disse
Amorim. Brasil e Franca já
deram o primeiro passo no

sentido de levantar fundos

para o que chamam de

contribuição internacional
solidária O repasse para a

central será feito por meio da

taxação de bilhetes aéreos
internacionais. No Brasil, o

valor da contribuição deve ser

de US$ 2 por passagem
internacional.

O CORREIO DO POVO
.

Haiti recebe
novo

contingente
. brasileiro para
substituir

tropas
HAITI - Cinco navios da

Marinha do Brasil chegaram
ontem a Porto Príncipe para
substituir as tropas brasileiras da
Mínustah (Missão das Nações
Unidas para Estabili-zação do
Haiti), anunciou a Embaixada

•

do Brasil no país.Entre os navios

militares estão dois navios de

trans-porte, um navio-cisterna

e duas fragatas encarregadas da
escolta. Os navios têm o papel
de garantir o transporte dos 200
novos capacetes azuis do
batalhão brasileiro que ficarão
no Haiti durante os próximos
seis meses. O embaixador do

,

.

Brasil, Paulo Pinto, declarou à

imprensa que a presença dos
navios respeita a soberania do

.

Haiti. "Tudo foi feito respei
tando as leis internacionais e a

soberania do Hai�i", afirmou
Pinto, segl1ndo o qual todos os

detalhes da operação foram
comunicados às autoridades
haitianas. Além dos soldados, os
navios transportam veí-culos,
geradores e o material de

engenharia necessário para a

missão dos capacetes azuis no

Haiti. No dia 7 de junho, os

navios e os 225 membros do
,

atual contingente retorna-rão a

sua base do Rio de Janeiro.

Marinheiro
dos EUA pega
perpétua no

Japãopor
.Iatrocínio

•
,

Tóquio/]apão - Um tribunal
do Japão condenou ontem à

prisão perpétua o marinheiro
americana William Reese, 22'
anos, pelo assassinato de uma

japonesa de 56 anos durante um
roubo nas proximidades da base
da Marinha dos EUA em

Yokosuka, onde estava estacio

nado, em 3 de janeiro.Reese
declarou-se culpado, mas disse

que não teve intenção de matar
,

a mulher, segundo a agência de
notícias Kyodo. Em seu vere

dicto, o juiz Masazo Ogura afir-
. ,

mau que o assassinato por espan
camento causou grande choque
e ansiedade nos moradores
vizinhos da base.O latrocínio
intensificou preocupações com

crimes envolvendo os cerca de
50.000 soldados dos EUA
baseados no Japão. Japoneses
promoveram grandes protestos
contra a presença das tropas
americanas no país depois que
três soldados dos EUA

estupraram uma estudante na

ilha sulista deOkinawa em 1995,
mas a tensão havia sido
amenizada nos últimos anos.
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