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3 I DAÇAO

Projeto do

Executivo
tranca pauta
de votações
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31 SEGURANÇA

Guarda Civil
divide

. . _,
.

opnuoes no

Legislativo
2B I ENTREVISTA

Comércio é

para-choque
, .

da economia,
diz presidente
da FCDL
o empresário Roque
Pelizzaro Júnior critica as

,

taxas de juros cobradas no
Brasil e que acabam inibindo
o consumo e prejudicando o

setor. Segundo ele, o país está

marcando passo no

desenvolvimento.

•

-
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3BI BAGDA

Mais de seis
mil mortos

•

em CInco

meses

o principal necrotério de

Bagdá recebeu nos cinco

primeiros meses deste ano

mais de seis mil corpos, a
imensa maioria de vítimas
da violência sectária em que
se engalfinham xiitas,

. .,.' .

majontanos, e sunitas,
minoria que dominou o país
,

na época de Saddam
Hussein. Se o atual ritmo
da violência não for

contido, o total de mortos

em 2006 vai superar o de
, 2005 que chegou a 10.150.
Em média, estão morrendo
1.200 iraquianos por mês,
40 iraquianos por dia ou lim

a cada 36 minutos.
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5 I PROJETO

Fujama vai
transformar
dívidas em

parques verdes
•
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LinhaSaúde deve começar
'a funcionar ainda este mês

Tevei pode ficar fora do
ataque titular da �rgentina '

•
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4 I GRIPE AVIÁRIA: MULTINACIONAL ALEGA PREjuízo •

,

•
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4 I QUEBRA-QUEBRA: CERCA DE 400 SEM TERRAS FORAM PRESOS .

'

•

StRV.

Ao menos 26 pessoas ficaram feridas no quebra-quebra
promovido pelos sem-terra ontem na Câmara dos Deputados.
Munidos de pedaços de pau, os manifestantes invadiram o

local, quebraram janelas, mesas e armários e jogaram um

carro contra o vidro.Um segurança foi atingido na cabeça e

está em estado grave. Segundo a Câmara, ele sofreu

traumatismo craniano. Inconformado COtU a violência, o
presidente da Câmara, Aldo Rebelo, mandou prender os cerca
de 400 manifestantes do Movimento de Libertação dos Sem
Terra. Entre eles, está Bruno Maranhão, que também é

secretário nacional de movimentos populares do PT e integra
a Executiva do partido.
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PROMOÇÃO PARA ASSINANTES E FUTUROS ASSINANTES DO O CORFIEIO DO POVO
"

e,•

•

,

•

*Assinantes do O Correio do Povo podem ganhar uma dessas três estadias no Hotel Estância
Ribeirão Grande, em apartamento luxo casal, com direito a café da manhã, jantar especial a luz
de velas com cardápio especial do cheff e música romântica ao-vivo .

•

•

•
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Ribeirão Grande O CORREIO DO POVO
P�M�1919,

,

"

*Válido para assinantes e novas assinaturas feitas até 8 d,e junho de 2006. **Não acumulativo. Pernoite de 12 a 13 de junho
.
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2 I QUARTA-FEIRA, 7 de junho de 2006

• EDITORIAL

,

•
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•
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O presidente Luiz Inácio
Lula da Silva reconheceu

. -

ontem em reuruao com seus

principais ministros que errou

na semana passada, ao desafiar
a oposição a usar a "tortura"
das CPIs na propaganda na

TV e ao receber o ex

governador .Orestes Quércia
(PMDB-SP) no Palácio do
Planalto para tratar de·

eleição. Lula disse que
voltaria "a ficar paz e amor".
Uma reunião já ocorreu para
discutir os limites, de um

presidente-candidato. Há

"Eu quero que eles coloquem
CPI na televisão todo dia, toda
hora. Eu quero que eles

coloquem as torturas que eles
fizeram com muita gente lá",
disse Lula na última quinta
feira. A maioria dos ministros
avaliou que o presidente' errou
ao desafiar a oposição. De
acordo com o relato de um

ministro, Lula admitiu que
não devia ter feito o desafio,
mas que acabou deixando

escapar a frase. O presidente e
.

auxiliares decidiram que o tom

des seus discursos até que

.... Desafiando a oposição a colocar CPIs na

propaganda política, Lula tocou na corrup
'ção, no que sua administração é vulnerável

temor de problemas com a

Justiça Eleitoral. Lula e

auxiliares acham, que o

ministro presidente do
Tribunal Superior Eleitoral,
Marco Aurélio Mello, tem

dado sinais de que será

rigoroso. A autocrítica de
Lula foi feita em reunião no

Palácio do Planalto, com os
. . -

ministros que compoem a

Coordenação de Governo.

• FRASE,

assuma a candidatura deve
enfatizar realizações na

economia e na área social, além
de eleger a educação corno

bandeira de campanha. Lula,
na realidade, anda preocupado
com as alianças estaduais com
o PMDB. Os governistas
estimam que Lula possa
receber o apoio de 14 a 16

seções estaduais do partido. Os
governistas do PMDB já

disseram ao presidente para o

que ele já sabe: a ve rtica

lização, regra que proíbe
alianças nos Estados entre

adversários na eleição nacio

nal, impedirá o partido de

lançar candidato próprio ao

Planalto ou de apoiá-lo,

oficialmente. E, pior, ao

desafiar a oposição a colocar a
CPI na propaganda política,

•

Lula tocou num tema, corrup-

ção, no qual sua administração
é vulnerável. E "deu palan
que", para o candidato do
PSDB à Presidência, Geraldo
Alckmin, acusá-lo de cínico

visto o lamaçal de corrupção
que envolve o governo federal
há mais de um ano. Aministra '.

do Meio Ambiente, Marina
Silva, tentou amenizar o clima
na segunda-feira e elogiou à

"1' "d '

e ite o pais, em evento no

Palácio do Planalto, a poucos
metros de Lula. "A desgraça de
um país não é a sua elite, é não
tê-la", disse a ministra, para

,

então elogiar os empresários
brasileiros. E propôs organizar
um jantar para dizer que os

empresários do Brasil também
'

pensam estrategicamente e

constituem a elite pensante.

"

"É um absurde que o prefeito de Jaraguá do Sul não tenha dois minutos

'para receber uma manifestação do povo. Pra pedir voto ele vai atrás da

gente, agóra que precisamos falar com ele temos que marcar uma reunião
com semanas de antecedência"

•

,

o E ilegal negar emissão de
notas fiscais a inadimplente

Romeo Piazera Júnior
e' Janaína Elias

. Chiaradia Marcatto,
advogados da Cassuli

Advogados Associados
•

,

,Um dos sérios problemas
enfrentados no cotidiano dos
contribuintes, está relacionado à
recusa do porte dos órgãos públicos
ememitir talonário de notas fiscais, -

em razão de uma possível
inadimplência.

Neste sentido, foi a discussão
levada para a Primeira Turma do

SuperiorTribunal de Justiça (STJ),
na data de 02 de junho do corrente
ano, que concluiu ser ilegal a recusa
por parte da Fazenda Estadual em
emitir talonário de notas fiscais, por
ser contribuinte inadimplente.

Isso porque, para osMinistros,'
ao negar ao contribuinte a emissão

das notas fiscais, o Estado,
representado pela Fazenda, agride
o livre exercício da atividade de

,

. ., " .

mercancia e, por consequencia,

atinge "valores básicos da ordem
econômica consagrada pela,
Constituição Federal, qual seja, a "

, ,

liberdade de iniciativa".
Com tal decisão, a Primeira

Turma do STJ rejeitou o recurso'
especial encaminhado pelo Estado
de Mato Grosso contra a decisão
do Tribunal de Justiça local

(TJMT) que autorizou a emissão

das notas fiscais pelo contribuinte.

I

Determinado contribuinte
solicitou à Agência Fazendária de
Várzea Grande (MT), órgão da
Fazenda Estadual, a autorização
para a emissão de talonários de
notas fiscais. Por: sua vez, tal pedido
foi rejeitado tendo em vista a

existência de supostos débitos de

Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços - ICMS.

Segundo o órgão oficial, a emissão
poderia ser autorizada somente

com o imediato pagamento da
dívida,

Diante da recusa da Fazenda

Estadual, o contribuinte entrou

corn um mandado de segurança.
,

O pedido foi acolhido pela Justiça
de primeiro grau e confirmado pelo
Tribunal de Justiça daquele Estado.
O Tribunal de Justiça considerou
ilegal a medida da Fazenda

Estadual, pois "a negativa da
autoridade coatora (Fazenda
Estadual) em autorizar a confecção

, de talonários de notas fiscais

configura violação de direito

líquido e certo do impetrante
(contribuinte), sendo inadmissível
tal recusa como vinculação a '

recolhimento de tributos".
O Estado do Mato Grosso

recorreu ao STJ alegando a

possibilidade da recusa' a

contribuinte com irregularidade
fiscal, porém, o ministro Francisco
Falcão, relator do processo, mante
ve a decisão de segundo grau € teve,

seu voto seguido pelos demais

integrantes da Turma, "Entendo

que a recusa não pode prosperar,
eis que, como salientado pela Corte
a quo' (TJMT), tal medida, em

últimà análise, agride o livre
exercício da atividade da recorrida

(contribuinte), isto é, da mercan
cia, Certo é que, em verdade, busca
o ente estadual, ao adotar tal

-

procedimento, compelir o contri-
buinte a pagar a exação inadim

plida, o que, claramente, não pode
, "

ser a vta correta .

O relator destacou, ainda,
decisões anteriores '110 mesmo

,

'sentido. "E cediço, na jurispru-
dência que, dispondo o Fisco de

procedimento adequado e insti

tuído em lei para a execução de seus

créditos tributários, deve eximir-se
de efetivar medidas restritivas a

atividade do contribuinte,
especialmente providências coativas
que, dificultem ou impeçam o

desempenho da mercancia,"

•

• CORREIO DO LEITOR

O CORREIO DO POY,O
" ,

, ,_,

Não é isso Que está aí
, Lá estava eu, nos meus vinte e poucos anos,

diante daquele senhor. Ele era um político
experiente, que teve projeção nacional. Estava
com mais de setenta anos e a saúde bastante
abalada. Sentamos na sala de seu apartamento.
Imaginei a quantidade de gente que não teria

sentado ali para as audiências com o político
influente. Nomes como Juscelino,' Lacerda,
Adhemar de Barros e LaudoNatel, entre outros.
Lá pelas tantas, ele pôs a mão no meu ombro,
assumiu um ar paternale me deu um conselho:

- Luciano, se eu puder te dar um conselho, é
o seguinte. Se um dia te oferecerem algum

, I

negócio meio obscuro, por baixo dos panos,
aceite! Não faça como eu, que jamais aceitei

entrar em negociatas e hoje estou aqui, acabado,
, "

enquanto eles estão lá, numa melhor...
Aquilo foi uma porrada! Em que mundo

vivia aquele velho político, para aconselhar um
garoto a vender a alma ao diabo em troca de
benefícios materiais? Um senhor. Com quase
oitenta anos! Podia ser meu avô!

Fiquei chocado. Ele não devia estar falando
sério. Não senti em suas palavras amalandragem
tão comum aos vigaristas de todo dia. Não vi a
face domal. Não vi a intenção de enganar, roubar
ou tripudiar sobre os que o elegeram. Vi
amargura. De alguém que, após umavida
dedicada à política, fazia um balanço e descobria

que o saldo era negativo. Do ponto de vista

moral.
Meu velho amigo concluíra que aqueles que

adotaram a moral torta, levaram a melhor. E,
por apreço', não queria que acontecesse omesmo

.'

,

comigo.
Pois bem... Trinta anos depois; o Brasilmudou.

E aquele conselho que me indignou e que re���i
privadamente, hoje é esfregado na cara de 111�S
filhos diariamente. Pela televisão. Pelos jornais.
Pelo rádio.

, 1-" ,

E como pai, brasileiro e preocupado, me vejo
obrigado a repetir, todo dia, todo o tempo: .'

> Meus filhos, política não é isso que está�íj
Essa coisa feia. Ruim. Feita por g�6:'(e

, .

desonesta. Política não é bandidagem. "I' ;;
Isso que está aí tem outro nome. Não é,Junlt

meio, é um fim. É um jogo de vale tudo. Vile!b
roubo. Amorte.A corrupção. A chantagem. Isso
tem outro nome, que eu nem sei qual é. Mas'não

, é "política". Polít-ica não é isso que está aí.
),-b

'Irfr.:;
Política é a arte de posicionar suas idéías.de,r

forma visível e saber o que dizer, como dizer�e
para quem dizer. Isso é política. E conhiêe'r
política, é bom!' Praticar política é bom. � la

1,
' , 'd' dtld';)po mea que nos mantem vrven o ern sacie a e.

, , ·rr,(�
E a política que rege nossas interações. E a polí�!�1:t
que toma possível conviver em harmonia com

; \ '"

seu irmão. Com seus pais. Com seus vizinhos;f:-a
política que costura os interesses e faz crescer a

, nação. Isso sim é política! Uma ação positi��'�
construtiva. Para o bem.

? "I

Por isso, em nome domeu velho amigo que-'iá
morreu, digo e repito:

," I

,

- Meus filhos, política não é isso que está aí.

Isso aí tem outro nome.
so J �

)('"
. ,

Que eu não sei bem qual é... �',

"

.Luclano Pires, jornalista

• ,

. "

[ '�J

r'�' -\
" " ,

• ,

.r: ,
.

,,'

12. [
•

�A bandeira da bandeirinha
,

, "

j •

tudo, Não tinha bandeira, levei a da comadre. I
Ela que não dê mais bobeira e, se puder; que
cOlnpre outra. ' ", I

Caraca. Que país é esse que nós vimos

construindo? A ladroagem não respeita nemmais

a Seleção?
'

Daí eu me lembrei: '

"O Brasil ficou de posse definitiva dHJ�faça
Jules Rimet por ter conquistado seil 'tri-

o

campeonato. A taça Jules Rimet ficou propta
em abril de 1939, antes da primeira copl:rído I
mundo, e os gastos totais atingiram 50 mil

•

francos, uma fortuna para a época. ) ;
, "

O belo troféu que havia sido mal}s�do
escondido na Segunda Grande Guerra MunÇlialL,

.

pelo desportista italiano Otorino Barassi, depois
foi roubado na Inglaterra, em 1966, mas :�?go
recuperado. Infelizmente desapareceu da sede da
CBF, no Rio de Janeiro, no final de 198,3. E"para
decepção dos desportistas brasileiros, a imprensaI

anunciou no dia 28 de janeiro de 1984 que a taça
,

,

Jules Rimer havia sido derretida no dia seguinte
ao roubo, juntamente com outros troféus ganhos, ,

pelo futebol brasileiro". (Texto Museu do
,

Futebol)Veio um ataque de riso. No pa,ís, do
futebol,' espertos roubaram e derreteramaré o

, ,

troféu mais célebre da Copa, que tinha resistido
,

I
'

,
.

aos nazistas e aos ladrões da rainha. Amadores,
- , I

claro, Aqui, o acusado de dar o ganho najules
. , :'

Rimer, profissional, acabou virando
I ,

deputado.Por que poupariam a bandeirinha, 'flue
me deixava todo orgulhosa de estar inserida no

contexto suprapartidário da torcida pelo nC;sso
I

, hexa? Aos costumes, compro outra e não pio.
,

.

Tânia Fusco" jornalista

.00 presidente do OCE-Unerj, Rogério Napoleão sobre a recusa do prefeito em receber os integrantes do
Fórum de Movimentos Sociais.

'

<'
,

•

Não sei se tem a ver com a idade. Ou com
amor mesmo. Tanto vimos que dá uma

vontade gigante de demonstrar amor por este
,

Brasil tão especial e tãomaltratado, assaltado,
e vilipendiado por quem mais dele tira, por
quem mais dele recebe. Só sei que fui vendo
as bandeirinhas postas nos carros e não resisti.

Comprei a minha e assumi publicamente
, minha porção pátria de chuteiras - eu e nossa

seleção tentando o hexa.

Pequena alegria. Comovente rodar por aí
de carro embandeirado, cruzando outros

muitos iguais. De repente a gente é mesmo

um time. Eu no meu carrinho, o outro num

carrão e outros tantos em motos, bicicletas,
ônibus, caminhões e carretas puxadas a burro
- com rabo e sem rabo.

E lá vamos nós, os felizes embandeirados,
pagando omico público da paixão pela Seleção
Brasileira de Futebol. Nos pés, chuteiras

,

imaginária, perfeição e habilidade páreos pro
Ronaldinho Gaúcho. O coração explodindo
.da vaidade de ser dos melhores. Na cabeça
uma síndrome de euforia, antecipando as

,

muitas alegrias que virão em breve, breve. E ...
cafi1peão! .

Durou só urn dia. Primeira parada longa
num estacionamento público e, da minha
bandeirinha, só restou o mastro mixuruca, de
plástico preto, preso na janela esquerda
traseira do carro. Roubaram a 'minha

,

bandeira. Valia menos de dois reais. Pois
•

roubaram. A cara do Brasil do mensalão,
mensalinho, sanguessuga e outros bichos.

,

Solidariedade zero. Respeito idem. Vale
mesmo o velho gosto de levar vantagem em

, i �

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

I
I

�f Câmara deve
•

apreciar a

�roposta nesta

(�Mjnta-feira
oGi'I} .

S A I
.

d
�

ARAGUA DO DL- el e

(cf1�ão de bens móveis e imóveis

aprovada no ano passado pela
éCâmara de Vereadores continua

:�t6duzindo discussões no

·t�islativo. Primeiro, quando dafquita§ão de dívidas com o ISS por
'p�tte da Viação Canarinho, que
�rã�ou débito de R$ 194 mil com
, a8is ônibus usados, usufruindo de
f;'"
5'0% de descontos de juros,
\nfrltas e correçãomon:etária com
��ie em lei específica, quitando
.restantes R$ 19 mil em espécie.
Projeto de Bertoldi retroagindo
os efeitos da lei de dação para
Jézembro de 2005 (teria vigência
apenas a partir de janeiro deste

ano) originou denúncia de

suposto favorecimento à
•• A •

empresa e, por consequencia, a

criação de uma CEI (Comissão
,Especial de Inquérito) depois que
a proposta de investigação foi

31ie:jleitada em -plenário por seis

::lIJjYOtos contra cinco. A CEI,
instalada no final de abril,

aoreontínua ouvindo depoimentos.
ilÍBd\gora, outro projeto de lei'

[, rnrrr � }ARAGUÁ DO SUL - Enviado
, à Câmara de Vereadores pelo
obp1iefeito Moacir Bertoldi (PL)
Isrri'! dav nroina semana passa a, projeto
"

'r,""I>" d G dC"l'

erian O a uar a IVI

()�<N,1únicipal; que tem expectativa
f;tJ d:e entrar em operação no mês
B"' "",

�

, j'â'e março de 2007, começa a

Di"-!dividir opiniões no Legislativo.
.

'

S2fO vereador \ Eugênio Moretti

:J1�Garcia (PSDB), por exemplo, já
2(l[li�geriu a realização de pelo
(l,l:)menos uma audiência pública
O -, .)'J ' ';
\. '.. �

para que o assunto possa ser
() O'd�batido de forma bem mais

, '

(lJJ,il I" � "

amp a e nao restrmgir a-
�'"'�I(,\! .

':r qiscussão 'entre as quatro
2

��- 'paredes da Câmara", defendeu.
(l,-,'O, tucano já avisou que,

5:JIp'�ssoalmente é contra a criação
orr a�sta instituição, porém "não
()O'?'G:'tugiremos ao debate. Se o
C) r�'"

'prefeito, na campanha eleitoral,
disse que o diálogo seria uma de

,

, .

suas mais importantes
,

ferramentas de trabalho, então
116(11:'; , b h d A

oc�q esta em na ora e por em
,

prática", alfinetou Eugênio
também integra o recém-criado

,"-Fórum dos Movimentos

! Populares, do qual também

i participam representantes de

I
outros partidos políticos,

I sindicatos, igrejas, associações
I
: de moradores, universitários, \

1__Ongs, entre outros segmentos.
A vereadora Maristela Menel

enviado pelo prefeito à Câmara e

com a mesma finalidade acabou

,

•

ARQUIVO ,O CORREIO/CESAR JUNKES

, '

trancando a pauta de votações na
sessão de segunda-feira. A

proposta do Executivo, que foi ' ,

para o Legislativo em regime de

urgência, acabou não sendo
votada no prazo de trinta dias.
Sendo assim, regimentalmente
nenhum outro projeto pode ser

votado antes deste. Ele prevê o
'

recebimento, pelo município, de
bem imóvel com cerca de oitomil
metros quadrados localizado no
bairro Baependi, próximo ao

reservatório de água do Samae
,

,

(Serviço Autônomo de Aguas e

Esgoto), avaliado em R$ 190 mil
. . , .

e que mteressana a autarquia
municipal. ° imóvel pertence a

empresa DJD' Imóveis.

Entretanto, o projeto hão cita

qual o tributo com o qual a

empresa estaria inadimplente e
,

,

nem o total. Isso gerou, segundo
o vereador Dieter Janssen (PP) a

,

solicitação de certidões negativas
de dívida ativa e' outros

documentos inerentes ao projeto
à Prefeitura. "Como até segunda
feira à noite não obtivemos

resposta, não foi possível discuti
lo em plenário e nem votar", disse
o vereador, que preside a

Comissão de Legislação, Justiça e

Redação Final do Legislativo. °
município pode receber bens

,
.

(sem partido) também
manifestou-se pela necessidade
de detalhamento do projeto,
observando que nele não consta
o impacto financeiro que a

Guarda Civil vai causar no

orçamento,municipal a partir
do ano que vem. "Já ouvi falar
em algo ao redor de R$ 1 milhão.
Portanto, precisamos consultar
a comunidade sobre isso, porque

,

. , '

quem val pagar e o contn-

buinte", defendeu a vereadora.

° líder do governo Ronaldo
Raulino (PL), lembrou à

vereadora que no PPA (Plano
Plurianual de Investimentos)
aprovado pela Câmara no ano

passado, com o voto da

vereadora, já constavam

recursos para a instituição nos

orçamentos de 2006 e 2007. "O

projeto precisa ser votado para

que possamos ir à Brasília atrás

de fardamento, viaturas e

equipamentos". Maristela
concordou, porém que os

custos, hoje, já não são mais os

mesmos. Nenhum nem' outro

soube dizer o montante de
recursos já alocados no PPA.
Afora cargos em comissão (dois
já foram criados), o projeto
prevê a contratação de 40

guardas pelo regime CLT
através de concurso público,
com salários de R$ 900,00 .

•

o vereador Dieter Janssen cobra explicações do Éxecutivo municipal

m6veis e imóveis em dação em

pagamento para extinguir
créditos de natureza tributária,
conforme a lei complementar
número 46/2005, aprovada na

Câmara em dezembro do ano

passado, e que começou a vigorar
em 1 o de janeiro de 2006. O
vereador lembrou, porém, que o

CTN (Código Tributário
Nacionai) não prevê o

recebimento de bens móveis para

)

tal finalidade. "Pessoalmen te,
não sou favorável à troca de
imóveis por dívidas", disse. A
expectativa, agora, é de que até a

sessão ordinária de amanhã à

noite o projeto já tenha pareceres
de todas as comissões internas da
Câmara para que possa ser

votado, o que permitirá a

retomada das votações de outros
projetos que tramitam pelo
Legislativo.

.Jurandyr: "Política se faz com,
a cabeça e não com o fígado"

}ARAGUÁ DO SUL - °

procurador geral do município,
[urandyr Bertoldi, rebateu
ontem afirmações do vereador
Rudolfo Gesser (PP), sobre
veto do prefeito Moacir.
Bertoldi (PL) a projeto de lei

originado no Executivo e

aprovado pelo Legislativo com
emenda modificando um

artigo. "Reafirmo a legalidade
do veto que o prefeito praticou
porque o projeto de lei alterado

pelos vereadores, através de

emenda, fere principalmente a

LOM (Lei Orgânica do Muni- (
cípio). A lei maior do muni

cípio não pode ser modificada

por um simples projeto ou

emenda de vereadores", disse
,

o procurador. ° projeto do
Executivo propunha, em

. ,.

artigo umco, que o pagamento
de tributos municipais por
contribuintes inadimplentes
com bens móveis deveria ser

avaliado por comissão especí
fica nomeada pelo prefeito,
permanecendo sob a responsa
bilidade da comissão perma
nente de avaliação do muni

cípio a análise de processos
envolvendo bens imóveis. A
emenda aprovada pela Câmara
mantinha a análise de

processos envolvendo bens
. ",. '_

rmoveis com a comissao

permanente, porém, obrigando
aprovação do Legislativo para
cada procedimento. Segundo
[urandyr, o prefeito obrigou-se
ao veto "porque da forma como

foi alterado, o projeto de lei
estabelecia que os processos de

dação de pagamentos de bens
imóveis tinham que ser

aprovados. pela Câmara de
Vereadores, contrariando a Lei

Orgânica. E a leimaior não pode
ser contrariada por lei menor",
sustentou. Quanto às

declarações de Gesser, baseado
,

em parecer jurídico da Câmara,
o procurador disse que "em

•

nenhum momento ele (o
vereador) menciona a LOM.

.

Acho que eles (os vereadores)
esqueceram de verificar isso".
Também disse não concordar
com a forma com que Gesser se
referiu à sua pessoa "e à pessoa
do prefeito. Acho que ele está

entrando no campo pessoal. Eu
jamais faria enquanto estivesse

no exercício de função pública,
inclusive, considero que o

Rudolfo Gesser, como uma

autoridade constituída, deveria
fazer política com a cabeça e não

com o fígado", espetou o

procurador, referindo-se a

acusação de ser arrogante e

incompetente feita a ele pelo
vereador. (Kelly Erdmann)

1
,

• MOSAICO poi itica@jornalcorreiodopovo,com,br

��5ucano quer audiência pública1.- .

��Q:ara discutir a Guarda Civil

.

Democratizando a gestão
Em busca da gestão democrática, a Celesc dá um passo histórico .

hoje, quando pela primeira vez em 50 anos da empresa será
eleito, pelo voto direto dos funcionários, o novo diretor comercial
para um mandato que vai até janeiro de 2009. Seis funcionários
se candidataram à disputa isenta de ruídos político-partidários e

alicerçada na forma mais direta de democracia: o contato direto
com o eleitor, que votará com cédulas e não com urnas

eletrônicas. São 3.889 funcionários com dlrelto a voto.

Sem fumo
Quem fuma, que leve
de casa. Projeto que
tramita na Câmara
dos Deputados proíbe
venda de produtos
derivados do fumo em

portos, aeroportos,
rodoviárias, metrôs,
estaçôes ferroviárias,
escolas, locais de

prestação de serviços,
públicos e por aí

•

afora. E a brigada
contra o fumo, que
- ,

nao consegue sugerir
alternativas viáveis

para os plantadores
de tabaco.

Orçamento 1
A Assembléia Legislativa iniciou
audiências públicas para o

orçamento regionalizado de 2007.
Palavras do diretor-geral da SDR

,
'

de São Miguel do Oeste, Luis
Bassos: "No .ano passado pedimos
um hospital regional, já passamos
por duas licitaçôes, e nada. Das
demandas e ações elencadas ano

passado na região, nada do valor

orçado foi aplicado em ,2006".

Orçamento 2
Do jeitinho como a coluna publicou
na semana passada. Cerca de .

quinze audiências públicas foram
realizadas em 2005 em todas as

,.

regiões .do Estado, com mais de
•

R$ 350 milhões sendo .

,

incorporados ao orçamento
estadual para 2006, E não se tem,
até agora, números do que foi
efetivamente realizado, Muito
menos o montante das diárias
gastas.

Tensos 1
Prefeito Moacir

Bertoldi (PL) ficou
furioso com a

presença de
membros do Fórum
dos Movimentos
Populares à porta de
seu gabinete na tarde
de segunda-feira,
Foram entregar a .ele
abaíxo-asslnadô 'corn
cinco mil assinaturas
em protesto contra a

recente majoração
das passagens do

.

transporte urbane, por
decreto dele, como

,lhe concede a lei.

Orçamento 3
A SDR de Jaraguá do Sul, na

audiência de Joinville, escolheu
. como prioridade um a' construção
de hospital regional para
atendimento de urgência e outras

especialidades, Em segundo lugar,
a ligação das ruas Carlos Oechsler.
e Anésio Nicocelli, com a SC -

,

413 e, finalmente, a reconstrução
da conhecida ponte da Zanotti, no
limite com Guaramirirn.

Tensos 2
Bertoldi mandou o

irmão e procurador
geral do município,

•

Jurandyr Bertoldi,
receber a comitiva, .

que exigia falar com o

prefeito e não com

intermediário. Muito a

contragosto, foram
recebidos por alguns
minutos. O diálogo

. pregado por Bertoldi
como ferramenta de

-
,

trabalho, pelo visto,
tem que ter dia e hora
marcados e quando o

assunto for
conveniente.

Crédito
A filiação do vereador Jurandir
Michels ao Partido Verde na sexta
feira à noite, no salão de festas da

Igreja Rainha da Paz,
impressionou pelo volume de

pessoas que foram ao ato. Egresso
do PT, Michels mostrou que tem

prestígio, além de marcar história
na política jaraguaense como

primeiro vereador do PV, A
ressaltar, também, a mobilização
do partido.

Em casa
Deputado federal Paulo Bauer

(PSDB) volta a Jaraguá do Sul
nesta sexta-feira. A agenda prevê
audiências em seu escritório
regional localizado na rua venâncio
da'Silva Porto, bairro Estrada Nova.
Concede entrevistas à imprensa a

,
,

partir de 11 h30 e, depois visita

correligionários, Está em

campanha à reeleição, Na região
está seu maior colégio eleitoral.

De olho •

Vereador Afonso
Piazera Neto (sem
partido), garante: toda
e qualquer
terraplanagem ou

'corte de árvores é
monitorado pelo
pessoal da Fujama.
Isso porque convênio
firmado com a Fatma

agiliza pedidos de
licenciamento
ambiental e, ao

mesmo tempo,
permite ficar

vigilante. Nada mais
natural, afinal, é a

função primeira da

Fundação.

Apoio
Luiz Henrique garante: se reeleito,
manca à Assembléia Legislativa .

projeto obrigando a distribuição de
5% do ICMS arrecadado de

qualquer empresa para os fundos

(Social, de Cultura, Esporte ou

Turismo), Cita projeto que levou a

empresa Cimed a patrocinar equipe
de vôlei masculino de

Florianópolis, campeã da Superllqa
Nacional já no primeiro ano.

•
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Como?
Intitulada "Massaranduba, onde o Brasil encontra o Primeiro
Mundo", reportagem sobre a Capital Catárinense do Arroz

estampou as páginas de O Estado de São Paulo, na edição do
último dornlnço.O tema ganhou uma página inteira de textos e

fotos retratando, basicamente, a característica agrícola do

município, movido pela rizicultura. O "gancho" para a reportagem
foi o fato de Massaranduba ocupar o terceiro lugar no ranking de

,

qualidade de vida no país, medido pelo IDH (Indice de
Desenvolvimento Humano). Em uma cidade com escassez até
de linhas telefônicas, fica difícil entender a posição privileqiada
Só quem é daqui para saber... r

Elogio
"Ele tem se destacado não
só na questão da

Canarinho, mas tem se

mantido fiel na fiscalização
das ações do Executivo",
Palavras do pré-candidato
a deputado federal, o

presidente do PT de

Jaraguá do Sul, Sebastião
Camargo, sobre o vereador
Rudolfo Gesser (PP), que
articulou a criacão de uma

,

CEI (Comissão Especial de

Inquérito) para investigar
.
suposto favorecimento do
Executivo à empresa
Canarinho através da lei de •

dacão de bens móveis e
,

imóveis, aprovada em

dezembro do ano passado.

Iniciativa
As audiências do

orçamento
regionalizado foram
retomadas na

Assembléia Legislativa
em 2003, por iniciativa
dos deputados Dionei
da Silva e Wilson
Vieira, ambos do PT. "A

participaçáo na

discussão do

orçamento é uma

ferramenta para a

sociedade organizada,
que tem o direito de
reivindicar a aplicação
dos recursos públicos ,

nos reais interesses da
comunidade", disse
Dionei. O problema é

que a aplicação dos
,

recursos nem sempre e

efetivada, Este ano, o

governo ainda não

aplicou nenhum
centavo para atender as

prioridades levantadas
na audiência do ano

passado.

•

Debate 1
Prefeito de Schroeder,
Felipe Voigt (PP), convida
moradores, entidades e

vereadores a participarem
hoje, a partir das 18h30, no

salão da Igreja da Paz, de
reunião sobre o Consórcio
de Saneamento Básico do
Vale do ltapocu. conhecido
como Consórcio das
, '

Aquas. A apresentação
será feita por técnicos do
Sarnae, de Jaraguá do Sul,

•

que deverá gerenciar o

sistema de água e esgoto
nos cinco municípios da

, -

reprao.

Já foi
Presidente da Aciam

(Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de

Massaranduba), Mauro
Bramorski, reafirma:
Deinfra vai realizar
levantamento de fluxo
de veículos na SC-474

para definir sobre a
,

instalação ou não de
um Posto da Polícia
Rodoviária estadual na

rodovia, A informação
veio no dia 25 último,
em resposta ao ofício
encaminhado pela,
associação em

, fevereiro, pleiteando a

instalação do posto. Na
reunião do Conselho de
Desenvolvimento

Regional, no último dia
30, prefeito Dávio Leu
fez o mesmo pedido.

•

Debate 2
Na semana passada, a

pedido da Câmara de
Vereadores, a Prefeitura
convidou a Casan para
apresentar a proposta de

gestão compartilhada para
administração dos

serviços de água e esgoto. .

"Queremos que a

comunidade conheça todas
as alternativas possíveis,
para depois cheuarrnos,
junto com as lideranças, a

um denominador comum".
Uma terceira opção seria

municipalizar o sistema,
Certamente, não será uma
decisão fácil.

Plenária
P'Ireallza em Joinville,
na sexta-feira, plenária
do programa de

governo de Fritsch, a

partir das 19 horas, na

Câmara de Vereadores.
É para os petistas de
toda a região Norte,
incluindo, portanto, os

cinco municípios do
Vale do ltapocu. Hoje, a

plenária é realiza na

região de Blumenau, e

nas próximas semanas

passa por Mafra,
Canoinhas, Criciúma,
Lages, Videira, Xanxerê,
São Miguel do Oeste,
Chapecó e Tubarão,
cobrindo todo o Estado.

Mobilização
A audiência do orçamento
regionalizado, realizada na

segunda-feira à noite, em

Joinville, contou a

participação de 20 pessoas
da Associação de
Moradores do Bairro
Figueirinha, em

suaramlrlm. Foram cobrar
a inclusão do asfaltamento
da principal rua do bairro
no orçamento do Estado do
ano que vem.

Conseguiram. A obra foi
definida como umas das
três prioridades da região.

,

•

,

•

MAJORITÁRIA: INTENÇÃO É QUE PARTIDO INDIQUE O VICE DE JOSÉ FRITSCH

•

•

CESAR JUNKES
. '�aliados o PC do B e o PSB.

Provavelmente, a presidente
estadual e deputada Odete de

Jesus. "Defendemos a aliança.
Fizemos várias reuniões com a

presidente (Odete) e estamos

nas tratativas para compor a

chapa proporcional e também
a majoritária", afirmou Uczai,
em entrevista ao 'O Correio
ontem por telefone.

Confirmada na eleição para
governador, a aliança também
será formalizada na chapa
proporcional, informou o

presidente do PT de Jaraguá do
Sul Sebastião Camargo,
ressaltando a necessidade de

eleição de parlamentares
petistas para garantir a

governabilidade num possível
*

'

segundo mandato. "Para nós o

que vai contar são as

candidaturas com identidade
com o governo Lula. A
sociedade diz e as .pesquisas
apontam que o presidente pode
ser reeleito com 60% dos votos,
o que mostra a aprovação do

governo. E a população sabe

que o governo precisa de apoio,

� ,

1
J �

,�
,!
•

•

e

�

•
,

,

então sairemos com vantagem
em. relação aos outros

,

candidatos", disse Camargo,
pré-candidato a deputado
federal.

Sebastião é nome de consenso entre os petistas da microrregião
I

, , CAROLINA TOMASELLI Lula. Nas eleições de 2002, o
PL indicou o vice-presidente,
José Alencar, que em setembro

passado 'deixou o partido
alegando desconforto diante da
crise que atingiu os partidos da
base aliada do governo. Em

outubro, Alencar filiou-se ao
,

PMR (Partido Municipalista
Renovador) .

A intenção é que o PL

indique o candidato a vice

governador de José Fritsch,
cabeça de chapa da coligação,
que deve ter também como

CANDIDATURAS DE
DIONEI E CAMARGO
APROVADAS

As candidaturas do

deputado estadual Dionei
Walter da Silva (reeleição) e

do presidente do PT de

Jaraguá do Sul, Sebastião

Camargo (para deputado
federal), foram aprovadas
durante a reunião do
diretório estadual, realizada

� Na proporcional,
Dionei e Camargo têm

{�

candidaturas aprovadas
pelo diretório estadual

]ARAGUÁ DO SUL - Se

depender da vontade do

presidente estadual do PT,
Pedro Uczai, a coligação com o

PL já estaria: consolidada,
repetindo a aliança nacional
para reeleição do presidente

O CORREIO DO POVO
,

\

no último sábado, em Floria- '

nópolis. Os dois nomes serão
oficializados na Conferência
Eleitoral do PT de Santa
Catarina, marcada para o dia
25 de junho. Internamente,
Dionei e Camargo começam
a campanha a partir do dia 10
de junho, quando a legislação
eleitoral libera o início da

campanha intrapartidária.
No' encontro foram

aprovadas apenas as

candidaturas mais viáveis do

partido em cada região. Os
demais pré-candidatos terão

a situação analisada, caso a

caso, durante a Conferência
Eleitoral. "A homologação
política foi feita. Só fica

pendente a homologação
jurídica", disse Camargo,
único pré-candidato petista a

, ,

deputado federal no Vale do

Itapocu, explicando que, no,

encontro, ficaram evidentes
duas situações distintas em

termos de candidaturas
,

petistas: regiões com conges-
tionamento de candidatos e

. � . , ,

" , 1"'"" outras com vacuo po rnco .

.• , A.r.egião de [oinville, que
inclui o Vale do Itapocu,
apresenta um númer o de
candidatos acima do que o

. partido considera viável,
informou Camargo, expli
cando que caberá a executiva

estadual "equacionalizar" as

candidaturas até a conven

ção. A candidatura a depu
tado estadual do vereador

. Evaldo João Junckes, de

Guaramirim, também será

analisada' pela direção
estadual e poderá ser con

firmada, mesmo com a

cand idatur a de Dionei da
Silva já aprovada.

Hospital regional é prioridade no orçamento regionalizado
JOINVILLE - A criação de um

hospital regional foi novamente
.

o destaque entre as prioridades
apontadas pela comunidade do
Vale do Itapocu durante a

audiência do orçamento regie
nalizado, realizada ria segunda
feira à noite, ern Joinville. A
ligação das ruas Carlos
Oeschler e Anésio Nicocelli, no
Bairro Figueirinha, à SC-413, e
a construção da Ponte do
Zanotti, entre Guaramirim e

Jaraguá do Sul, foram as outras

duas principaisreivindicações
da região.

''A pavimentação daquele
trecho é uma reivindicação
antiga da comunidade,
vislumbrada também na

proposta de um anel viário que

poderia desviar o fluxo de '

veículos, ligando o Bairro

Figueirinha à Rodovia do
Arroz", disse o deputado Dionei

. da Silva, que articulou à

inclusão da obra' como priori
dade do orçamento regiona
lizado, em conjunto corn a

associação de moradores e a

Acijs (Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul).

O hospital regional já havia
sido registrado corno principal
reivindicação da região de
Jaraguá do Sul na audiência do
ano passado. Dionei, que foi
relator do Orçamento do
Estado para 2006, garantiu a

inclusão dessa prioridade no

Orçamento, com previsão de

R$ 1,1 milhão em recursos para

aquisição de mobiliário e

equipamentos.
Na opinião do parlamentar,

o orçamento regionalizado já

garantiu investimentos

importantes na região de

Jaraguá do Sul, mas o

cumprimento das prioridades-

indicadas pela população está

muito longe dó esperado. Em
2005, o·governo do Estado

aplicoumais de R$ 1 milhão em
recursos para a segurança

pública na região (reforma e

ampliação de estrutura física e

aquisição de veículos) e

destinou R$ 959 mil aos

hospitais. As duas áreas,
segurança pública e saúde,
foram. apontadas corno

prioridade durante a audiência
do orçamento regionalizado
realizada em 2004.

O total de recursos previstos
no Orçamento de 2006 para o

atendimento das três maiores
,

demandas da região ultrapassa

R$ 2,5 milhões, mas ao

contrário do que ocorreu em

2005, este ano o governo ainda
não' aplicou nenhum recurso

para atender as prioridades
levantadas na audiência do ano

passado. "A aplicação dos
recursos é desigual e parece levar

. , .

em conta apenas enterros
políticos. A nossa região até o

momento não teve nenhuma de
suas grandes reivindicações
atendidas", criticou o deputado.

A construção de um aterro
,

• ,1'" •

samtario, investimentos em

moradias populares e aquisição
de mobiliário e equipamentos
para implantar hospital regional
foram as três grandes pautas para
investimento local, registradas
no ano passado e incluídas no

Orçamento, mas não executadas
pelo governo do Estado.

I
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DESPERDíCIO: OVOS SÃO QUEBRADOS PARA MANTER PREÇO DO FRANGO

• •

• •

DAIANE ZANGHELINI por dia, ou seja, a média não

reduziu", explica.
O sindicato acredita que as

demissões na Seara/Cargill não
acontecem em virtude da gripe
aviária, mas devido à visão

pessimista da empresa sobre a
,

queda das exportações com a

gripe de frango. Em nota oficial,
o sindicato descreve que

grandes exportadoras de frango,
entre elas a Cargill; quebraram

funcionários da unidade de milhares de ovos para evitar o

Jataguá do Sul neste mês, de nascimento das aves e,' dessa
acordo com. informações forma, segurar o preço da carne
repassadas pelo Sindicato dos no mercado. "A preocupação
Trabalhadores nas Indústrias de dessas empresas era a retomada
Alimentação de Jaraguá do Sul de preços depois que a crise
e Região. Do total de passasse; pois o quilo do frango
funcionários a serem demitidos, já estava sendo vendido à R$ 1
130 temmais de um ana de casa. em alguns locais", diz,

De acordo com o presidente relembrando quando o preço do
do sindicato da categoria, frango despencou com a queda
Sérgio Eccel, 60 deles terão o nas exportações e o

contrato reincidido amanhã, conseqüente excesso de oferta
enquanto 70 serão dispensados nomercado interno, emmeados
na próxima quarta-feira, 14. Os de março.
outros 20, 'por terem menos de O sindicato entende que as

um ano de casa, acertarão a demissões visam simplesmente
demissão na própria empresa, o corte de funcionários para
mas o sindicáto não tem resolver o problema da análise

informações' sobre' cf' data." incorreta da administração
"Durante uma reunião realizada sobre a gripe aviária. Como
na semana passada, com exemplo ele cita a projeção,
representantes da empresa, a realizada no início da crise, de
demissão foi justificada em,

virtude da gripe aviária.

Entretanto, o número de abates
de frango continua de 100 mil

� Gripe avíãrla é
.

justificativa, mas

empresa deve manter
média de abate diário

. _. .

que a situaçao ia piorar em

setembro, o que fez a Cargill
programar férias coletivas. O
fato de a gripe aviária não ter

Fujama vai transformar dívida
de empresas em parques verdes

-[J(): }ARAGUÁ DO SUL - As plantas, quiosques, casas de
B fi multas por crimes ambientais pássaros e placas com frases de
sb 1 conferidas pela Fundação conscientização ecológica.

Jaraguaense de Meio Ambiente, O presidente da Fujama
(Fujama) a empresas instaladas comenta que a inauguração da

. no município, devem ser primeira parte (pistas e escola)
revertidas em parque ecológicos. deste parque está programada
Pelo menos é esta a proposta para ocorrer no mês de setembro,
apresentada pelo-órgão para . juntamente com o início da

quitar cerca de R$ 100 mil de primavera. O restante fica para

pendências.' o ano que vem, provavelmente.Oh

rne 1
A primeira negociação deste Os outros quatro projetos,

sf .n c' tipo ocorreu na segunda-feira, 5, contemplados com o valor da

O.�'JII
em Curitiba, com a América dívida de e�presas que

esbs Latina Logística (ALL), cometeram crimes ambientais,
OI f8 ( ,responsável pela base ferroviária devem ser montados nos bairros

G(lb que corta Jaraguá. Segundo o IlhadaFigueira,SantaLuzia,João
'IB""[ presidente da Fujama, Carlos Pessoa e Vila Rau. A iniciativa é

GO;l < Alberto Dias, um terreno de 88 parte do Eco Futuro, programa
o >.lJe mil m2, na Rua José Narloch, da Fujama que objetiva
5t! '-;/ Tifa Martins, será transformado aproximar a comunidade da

�50.o
em um bosque até o final do ano. natureza e assim despertar a

.ol)l; O projeto indica a consciência' ecológica.
(111'1 ,construção de uma escola

.

Ocrimeambientalcometido

tt:J' ambiental, que será utilizada por . pela ALL, e multado em R$ 75

[,)'; crianças em fase estudantil, e mil, provém do despejo de soja
duas pistas -de 3,5km especiais ao longo da via férrea em JaraguáG(_l�f.

:� t- para caminhadas. Além disso, do Sul. Os grãos são responsáveis
£,([.,

com a cobrança dos dividendos pela proliferação de ratos,
de outras empresas, o intuito é problema que causa dor de

�j,jJl;-

')11,
instalar no local uma capela cabeça à população, finaliza

,-sbl,' ecumênica, brinquedos infantis, Carlos Alberto pias. (Kelly
horta comunitária, viveiro de Erdmann)

•

. .

Presidente do sindicato, Ségio Ecce!, diz que objetivo é reduzir os custos

avançado fez a empresa voltar
a trás e cancelar as férias

previstas. "O objetivo é apenas
reduzir o custo e aumentar a

produtividade. O ritmo de
trabalhó deve se intensificar,
aumentando ainda mais o

. '

número de trabalhadores com

LER (Lesão por Esforço
Repetitivo) e doenças relacio
nadas ao trabalho", lamenta. A
equipe de O Correio do Povo
tentou contato com a assessona

de imprensa da Cargill, ern São

Paulo, mas ninguém quis
comentar o assunto.

Em Seara, empresa demitiu 170
Na semana passada, a Seara Alimentos demitiu 170 funcionários da
unidade de Seara (oeste catarinense). A Seara é a empresa que mais

emprega na cidade, que tem17 mil habitantes, o que poderá aumentar
a inadimplência. A Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de
Carne e Derivados do município assegura que a retração das vendas
para o mercado asiático e europeu levou a empresa a reduzir o número
de funcionários .

•

Linha Saúde deve ser acionada
•

,

em uma semana, afirma Piazera
}ARAGUÁ DO SUL- Uma

linha de ônibus anunciada no

ano passado, com trajeto entre

o terminal central e o Centro
Vida, mas até hoje não

implantada, deve entrar em

,

os colegas. Em relação ao

itinerário de ônibus, anunciou a

implantação da chamada Linha
Saúde, saindo do terminal
central com passagens pelos
postos de saúde (centro), Fórum,
delegacia e Prefeitura, por

exemplo, até o Centro Vida. O

que também beneficiará alunos
do Cejas (Centro de Educação
de Jovens e Adultos), localizado
na antiga escola Renato Pradi.

Quanto a calçadas, Piazera disse

que a Prefeitura continua
emitindo notificações e que a

idéia é a formação de UlU fundo

permanente. Citou, como

exemplo, a ruaRinaldo Bago, que
leva ao bairro Ilha da Figueira,
onde o município está

construindo 6.680 metres

quadrados de calçadas com custo

repassado aos proprietários de
imóveis. "A receita reverterá

para este fundo, que vai financiar
ou tros procedimentos do

gênero", afirmou Piazera. Por sua
vez, a Fuj ama (Furidação
Jaraguaense de Meio Ambiente)
adquiriu 50 lixeiras que serão

instaladas em pontos centrais da
cidade. (Celso Machado) .

-

operaçao na semana que vem.

A medida foi cobrada pelo
vereador PedroGarcia (PMDB),
durante colocações feitas da
tribuna da - Câmara pelo
vereador Dieter Janssen (PP),
sobre o estado de conservação
de muitas calçadas localizadas
entre as ruasMarechalDeodoro
e Amazonas, onde está o

,

prédio do Centro Vida.

Segundo Janssen, muitas

pessoas, não poucas idosas e

cadeirantes, que procuram
. atendimento no CV andam à

pé e obrigam-se a transitar por

calçadas mal conservadas e, às
•

vezes, bastante estreitas. O
vereador sugeriu que a

Prefeitura, na omissão de
proprietários de imóveis a

quem cabe construir os

passeios, faça o serviço e cobre,
mesmo que seja através da
dívida ativa. O vereador
Afonso Piazera Neto (sem
partido) tratou de tranqüilizar

"

• CORREIO ECONOMICO

Malha Fina
Amanhã, a Receita Federallibera a consulta ao primeiro lote de

,

restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2006. Quem não
estiver neste grupo, mas já teve a declaração processada pelo
órgão, vai poder saber se a declaração caiu na malha fina e os

motivos alegados.No site da Receita, o contribuinte deve ir até a

opção "Extrato da DIRPF", disponível abaixo do logotipo do órgão
no lado esquerdo da página.Com o número do CPF (Cadastro
da Pessoa Física) e do recibo de entrega, o contribuinte vai ter
acesso às informações ou saber que a declaração ainda está
sendo processada pelo órgão.Segundo dados preliminares da
Receita, 1,1 milhão de contribuintes já tinham caído na malha
fina neste ano com 85% das declarações processadas. Em 2006,
22 milhões enviaram os dados até o dia 28 de abril, prazo final

estipulado pela Receita para a entrega sem multa.
O supervisor nacional do IR, Joaquim Adir, ressalta que há várias
etapas de fiscalização antes da retenção na malha fina, e esses
85% podem não ter passado por todas, logo o número pode
dim i n u i r.

•

}ARAGUÁ DO SUL - A

empresa multinacional de
alimentos Seara/Cargill

,S anunciou a demissão de 150

•

Fiscalização
A cada ano, a Receita fecha mais
o cerco para os contribuintes,
encontrando formas novas de
cruzar todos os dados informados
na declaração de ajuste
anual.Para saber a movimentacão

,

financeira, por exemplo, o órgão
observa o montante pago de
CPMF, repassado pelos bancos.
Se essa movimentação exceder a

duas vezes o total dos
.

rendimentos declarados

(tributáveis, isentos e tributados

na. fonte), provavelmente o

contribuinte terá de dar

explicações ao órgão.

Retificadora
Não adianta deixar de declarar os
rendimentos tributáveis, mesmo

que não tenham sido tributados na

fonte, porque, dependendo do
montante, a Receita vai descobrir
o pagamento ao cruzar os dados
com a fonte pagadora.Os gastos
mensais com cartão de crédito,
acima de R$ 5.000, também
podem denunciar a renda obtida
pelo contribuinte no ano passado.
Quem cometeu esses erros e caiu
na malha fina deve fazer uma

declaração retificadora, seguindo
os mesmos procedimentos da

primeira vez, inclusive optando
pelo mesmo modelo (simplificado
ou completo).

Recordes
As montadoras continuam a bater
recordes de produção, vendas e

exportação apesar das críticas à

política cambial, que já levou

Volkswagen e General Motors a

lançar planos de demissões.Em
maio, a produção de veículos
registrou alta de 20,1%, segundo a

Anfavea (Associação Nacíonal
dos Fabricantes de Veículos

Automotores). Foram fabricados
245,2 mil veículos no mês

passado, contra 204,1 mil em
abril. Trata-se do melhor resultado
para meses de maio da história.

Exportação
Já as exportações registraram
aumento de 16,7% e atingiram o

recorde de US$ 1,058 bilhão.
Em abril o setor havia

registrado queda de 9,4% nas

vendas externas na

comparação com março.No
acumulado do ano, as vendas

para outros países alcançaram
US$ 4,6 bilhões. Neste ano, a

Anfavea acredita que as

exportações vão crescer

apenas 2,70/0 e alcançar US$
11,5 bilhões.

Vendas
Já as vendas de veículos
somaram 164,1 mil unidades, o
que significa uma alta de 25,1%
em relação a abril. Na

,

comparação com maio do ano

passado, houve atta de
14,8%Nos cinco primeiros
meses a produção, a venda e a

exportação da veículos
alcancaram seus maiores

,

patamares históricos.Para
2006, a Anfavea espera um

crescimento de 7,1% nas

vendas para o mercado intemo,
que devem atingir 1,84 milhão.
Para a produção, a projeção é
de expansão de 4,5%, com 2,64
mi de unidades.

Eleição
o governo vai incluir 1,9 milhão
de beneficiários no programa
Bolsa-Família até o final deste
ano. Hoje, o carro-chefe dos

proqramas sociais - atende 9,2
milhões de famílias. O Minis
tério do Desenvolvimento
Social já fez consultas jurídicas
para avaliar se novas famílias
poderiam ser incluídas no

programa durante o período
eleitoral. A secretária nacional
de Renda e Cidadania, Rosana
Cunha, concluiu que "não há
nenhum impedimento legal
para a inclusão de famílias ao

longo do ano".

"

• INDICADORES ECONOMICOS

,

EURODOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,255 2,257 " COMPRA VENDA

PARALELO 2,267 2,370 14 2,910 2,912
PESO (Argentina)

2,213 ' 2,363 "TURISMO I 0,736 0,746

PONTOS OSCILAÇÃO
14 BOVESPA 36.4557 -D,50%

•
14 DOW JONES (N. York) 11.cXl2 ,0420/0

Ie MERVAL (B. Aires) 1.645 -036%

It NIKKEI (Tokio) 16.951 ,1,390/0

• POUPANÇA
0,692

"

��'éUB maio

R$863,55
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IOGA: EXERCíCIO É OFERECIDO COMO ATIVIDADE EXTRA-CLASSE
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Projetos voluntários e ações pedagógicas incentivam cidadania e gosto pelo aprender
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Parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura garante aulas de ioga aos alunos, em horário extra-classe

&t'�'%'
» it

v

.

. . ...

Jaraguá do Sul Contribuir para a formação do ser humano
e a construção da sua cidadania. Essa é a missão da Escola

Münicipal de Ensino Fundamental Atayde Machado, que
começou' a funcionar em fevereiro de 1995, mas foi

ina.ugurada. oficialmente em setembro do mesmo ano.
A escola recebeu o nome em homenagem ao cantor e

locutor do programa "Rancho do Dadi" da Rádio Jaraguá
•

AM. Conhecido como "Dadi", Atayde Machado foi

,

vereador de [araguá do Sul de 1984 a 1988. Natural de

Araquari, filho de Basílio João Machado e Luiza de Borba

Machado, nasceu em 29 de julho de 1928 e é o mais velho

de um total de quatro irmãos. Casado com Iracema ,de
Souza Machado, teve quatro filhos: Laura, Lorival, Laércio

. ..... . ,

e MariaAparecida.
Até os 16 anos, trabalhou na roça com a mãe, dividindo a

responsabilidade de cuidar dos outros três irmãos.

Trabalhou no DER (Departamento de Estradas de

Rodagem) com reconstrução de estradas e como medidor
e classificador de madeira em uma fábrica de móveis. Foi
motorista e fiscal de obras da Prefeitura de Jaraguá do Sul,
onde trabalhou de I 954 até I 97,9, quando se aposentou.
,A partir do dia IOde maio de 1954, formou uma dupla

,

caipira chamada "Dado e Dadi", que cantava na Rádio

Jaraguá AM três vezes por semana, durante três, anos.
Depois, a dupla se separou e Atayde passou a apresentar o
programa "Rancho do Dadi", apresentado até hoje, agora
pelo filho Laércio Machado. Foi vereador de 1983 até 1988

)

e, entre os projetos de sua iniciativa destaca-se a

construção do Lions Clube de Jaraguá do Sul, além de fazer
com que se colocassem os nomes em várias ruas da cidade

homenageando pessoas que foram importantes para o

desenvolvimento do município. Morreu de. ataque
cardíaco, no dia 30 de outubro de 1989.
Localizada na Rua Erwino Bublitz, Bairro Czerniewicz, a

Escola Atayde Machado tem 29 funcionários (20
professores, diretora, orientadora, secretaria, responsável
pela biblioteca, bolsista, duas serventes e duas

"
.

merendeiras) e atende 265 alunos do jardim ao nono ano,

divididos nos períodos matutino e vespertino. Tem seis

salas de aula, ambiente de tecnologia educacional (ATE),
biblioteca, parque infantil e outras dependências, sendo

que a construção do ginásio de esportes está ém fase final,
•

com entrega prevista para o início de julho, .

Entre as atividades extra-classe desenvolvidas destacam-
se o teatro, a ioga, o xadrez, o tênis de mesa, o projeto
"Pais Colaboradores e Amigos da Escola", o "Recreio

Legal", "Rádio na Escola", "Monitores do ATE", e o

"jornal da Escola". Enquanto a ioga conta com a parceria
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, o teatro
.acontece em parceria com esta secretaria e a Scar

(Sociedade Cultura Artística). Já o xadrez e o tênis de
mesa têm o apoio do PEC (Programa Esporte e

Cidadania, gerenciado pela Fundação Municipal de
Esportes).

Para a diretora Helvia Tomaselli Krause, o maior

destaque da escola é a formação côntinuada dos

professores, oferecida em reuniões pedagógicas
IV. bimestrais, Nestes encontros são discutidos os"'x'
� �.'
�:.,., 'I'

i.' enterros e .instrurnentos para avaliar a

!; aprendizagem dos alunos. Nos conselhos de

;'�' classe, que acontecem na metade do bimestre, são

',� debatidas a aprendizagem e a conduta dos alunos e
'"";:" .�

é�': traçadas ações para que os estudantes superem
,

it dificuldades de aprendizagem ou comportamento,
lli. x

I: através da recuperação da aprendizagem em sala,
tc'monitoramento, encaminhamento para

especialistas e outros. No fim do bimestre, a equipe
gestora faz a análise do rendimento dos alunos,

\, através de notas, e todos os pais de alunos com

I'; baixo rendimento são chamados para conversar.

,nt'Como ponto a melhorar, a diretora Helvia destaca

��à necessidade de um administrador escolar, a fim de
",,' ..

(;i; liberar mais tempo da direção para as ações

: .,

" ,

•

� .�,
�"

•

_

REALIZAÇAO:
•

APOIO:

Secretarlà da Educação

"

,

,

olvniartodo

em
.'��,'

.. ,�

De acordo com a diretora Helvia Tomaselli Krause,
, o projeto Pais Colaboradores e Amigos da Escola
incentiva o voluntariado: os pais de alunos e

membros da comunidade que querem auxiliar na
melhoria da escola (tanto na parte física quanto
pedagógica) são sempre bem-vindos, No "Recreio

Legal", os alunos dos últimos anos participam de

brincadeiras e atividades com os alunos das séries
,

iniciais. O projeto "Rádio da Escola" é desenvolvido

pelo grêmio estudantil. Três vezes por semana, os
alunos ouvem músicas e recados durante o

•

recreio, No "Monitores do ATE", estudantes

auxiliam os professores e alunos' do jardim ao

quinto ano nas pesquisas feitas no computador em
horário extra-classe, sob a coordenação da

responsável pela biblioteca e da orientadora, O

"Jornal da Escola" está em fase de elaboração e

registrará fatos que envolvem a instituição, sob a

orientação de um professor de Língua Portuguesa .

"

Monitores do ATE" é um dos principais projetos

Comprometimento com o aprendizado é o destaque

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



O CORREIO DO POVO'

,

CATARINENSE: CALENDARIO MOVIMENTADO

QUARTA-FEIRA, 7 de junho de 2006 I 7
•

• LINHA DE FUNDO
"

>

"

,

�.
•

Bicho brasileiro

v

JULIMAR P.lVATTO

... Na sexta-feira,
a equipe juvenil
enfrenta Brusque
em Guaramirim

}ARAGUÁ DO SUL - O
calendário estadual do bas

quete continua movimentado ..
No último fim de semana, duas

equipes masculinas da
Unimed/FME entraram em

quadra pela competição. A
ca tegoria juvenil foi até

[oinville, onde perdeu do Jec
por 92x60. Já a infanto-juvenil
se deu bem em Guaramirim e

venceu o Bonja/Joinville por

67x51, assumindo a vice

liderança da competição. O

juvenil joga na sexta-feira, em
,

Guaramirim, contra o Bandeí-

rante!Brusque. No sábado, é a

vez da equipe infantil, que
estréia fora de casa contra o

Ipiranga/Blumenau.
O técnico Milton Mateus,

que comanda as três categorias,
acredita que os meninos do
infantil têm grandes chances
de brigar pelo título da

competição. Vice-campeão da

categoria mirim, no ano pas
sado, o time se destaca pela

,

coesão e pelo entrosamento. "E
uma equipe bastante homo

gênea. Posso variar bastante
com os mesmos jogadores, pois
eles atuam em qualquer posição,
e isso vai ajudar bastante",
comentou Mateus. Para ele, os

,

maiores adversários na briga
pelo título são Joinville, atual
campeão mirim, e Blumenau,
que investiu bastante neste

ano.

No feminino a equipe
infanto-juvenil da Faculdade

Jangada/FME está em segundo
Iugar 110 Estadual e joga
somente no dia 14, contra o

Bonja/joinville, fora de casa.

Atrás apenas de Blumenau, o
técnico Júlio Patrício acredita

que, além das blumenauenses,
o outro adversário na briga pelo
título, tanto do Estadual,
quanto da Olesc, seria São

Miguel do Oeste, líder da chave
oeste da competição.

.

•

As meninas do juvenil são
líderes do Catarinense e voltam
a jogar no dia 24, ern casa, contra
a Abavi/Balneário Camboriú.
"Os resultados estão dentro do

que prevíamos desde o início do
ano. Acredito que ainda·

Estudo afirma que 33 bilhões
de pessoas assistirão à Copa

BERLIM (ALEMANHA) -

Um total acumulado de até 33
bilhões de pessoas poderá
assistir aos 64 jogos da Copa

,

do Mundo de 2006, na

Alemanha, segundo relatório
da Agência Infront,
especializada na

comercialização de direitos de
transmissão. No total, 250
redes de televisão de 200

países receberão as imagens
fornecidas pela produtora

. HBS (Host Broadcast Services) ..
Na Alemanha, quatro redes
de televisão retransmitirão os

jogos: as públicas ARD e ZDF,
com transm iss ão de 48
partidas, a TV privada RTL,

, , .

que passara ate OItO, e o

sistema pago Premiere,
exibindo toda a competição.

Pela primeira vez, ARD,
ZDF e, RTL mostrarão

imagens em formáto 16:9 - o

que pode ser um certo

incômodo para quem tiver
,

televisão no formato

tradicional, pois estes deverão
•

se acostumar a uma Imagem
recortada. A rede Premiere
oferece a opção de ver os jogos
com as barras negras - como

nos DVDs - ou no formato
tradicional de 4: 3.

Se incluídos os programas

que acompanham a
,

.

transmissão dos jogos a HBS

produzirá um total de 2.200
horas de televisão - mil horas
a mais que na última Copa -,
com 25 câm e r as em cada
estádio.

No Brasil, o Mundial será
transmitido por quatro canais.

N a TV aberta, apenas a Rede
Globo comprou os direitos de

.,... "',

transmissao e passara, ao VIVO,
•

56 das 64 partidas do torneio.

Na TVa cabo, SporTY, ESPN
Brasil e BandSports
adquiriram os direitos e_

transmitirão todos os jogos do,

Mundial. (AE)
f

•

•

•

•

O bicho para cada um dos jogadores brasileiros, caso ganhem a Copa
do Mundo, será de 155,7 mil euros, aproximadamente R$ 450 mil reais.
É pouco se compararmos ao oferecido pela Federação Espanhola, que
tem o maior bicho em relação aos participantes. Caso.a "Fúria" ganhe a

competição, cada jogador recebera a bagatela de 540 mil euros (cerca
de R$ 1,5 milhão). A segunda maior premiação é dos ingleses, que
receberiam 438,1 mil euros, ou cerca de 1,250 milhão. Na ponta de baixo
de tabela estão Toga e Trinidad e Tobago, com 150 mil euros para cada,

. ou cerca de R$ 430 mil.

B
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o Correio Errou . /';'í:
Na edição de ontem, as fotos do goleiro da Malwee, Bagé, e do diretor de futebol do Juventus, Alcir Pradt'
saíram invertidas nos respectivos comentários pela Copa do Mundo. " ;

"'". ;'�"

• No dia dos namora os...

•

teremos jogos bem complicados
pela frente", disse Patrício. Ele
também falou sobre o time

adulto, que estréia 110 estadual FALTAM 2 DIAS PARA A COPA

Jogadores do Brasil dizem que
bola' parada é uma preocupação

Tevez e Saviola disputam vaga
no ataque titular da Argentina

•

Mountain Bike
A jaraguaense Paola Hackbartn (Malwee) ficou em terceiro lugar na

sexta etapa do Ranking Catarinense de Mountain Bike, que aconteceu no

fim de semana em Timbó. O percurso foi de 11,2 mil metros, com muita
subida, "Foi uma prova difícil, que exigiu mais do condicionamento
físico do que da parte técnica", disse Paola, atualmente vice-líder do
ranking estadual, atrás apenas de Marisete Goetz, de Concórdia. A
vencedora da etapa foi a joinvilense Maria Salete Rodrigues.

.

...

KÓNIGSTEIN (ALEMANHA) -

Preocupação principal do
técnico Carlos Alberto
Parreira no treino realizado
na manhã de ontem, em

,

Kônigstein, os lances de bola

parad a , principalmente,
•

também despertam a atenção
dos jogadores da seleção
brasileira. "Estamos aprimo
rando o posicionamento, e o

Adriano, que é alto e tem boa

impulsão, tem nos ajudado
bastante na defesa quando é

preciso", afirmou o zagueiro
Lúcio, na chegada ao

SportPark para o treino da
tarde desta terça.
"Essas jogadas podem definir

jogos, seja ern faltas ou em

escanteios", afirmou o

capitão Cafu, praticamente
repe tindo as palavras de
Parreira na coletiva conce

dida no início da tarde (pelo
horário alemão): "Uma bolá

parada pode decidir a Copa
. "

HERZOGENAURACH

(ALEMANHA) - Quem vai jogar
ao lado de Crespo? A resposta
completa o time da Argentina,
que já tem Abbondanzieri;
Burisso, Ayala, Heinze, Sorín,
Mascherano, Cambiasso, Maxi
Rodrigues, Riquelme e o próprio
Crespo para a estréia contra a

Costa do Marfim, sábado, em
Hamburgo. Saviola é o favorito.
Tevez, Messi, JúlioCruz e Palácio,
com menos chance, disputam o

,

lugar. E uma situação diferente

paraCrespo, sempre àmargem de
Batistuta. Na Copa passada,
mesmo tendo sido o artilheiro

argentino
I

nas Eliminatórias,
jogou pouco. Bielsa não abriu
mão do esquema com dois pontas
abertas e um único atacante de
área. Em 1998, não estava bem
fisicamente e não foi páreo para
Batistuta.

Agora, é indiscutível. Uma

presença garantida, mais baseada
,

no passado dó que no presente. E

o terceiro goleador da história da

Seleção Argentina, atrás de
Batistuta eMaradona, com 29 gols•

•

em 55 jogos, mas tem sido pouco
efetivo nas últimas partidas.
"Estou guardando os gols para

quando começar oMundial", disse
ao jornalEI Clarín.

A preferência de Crespo é por
Saviola. Eles têm um bom
entendimento e Saviola "joga por
Crespo". Ao contrário de Messi,
que se juntaria a Riquelme,
deixando-o isolado à frente,
Saviola atuando pelo lado lhe
daría muitas chances de marcar.

•

Como Tevez, que treinaberne luta
por uma vaga.júlio Cruz é como

Crespo. Um atacante forte, de
área. Sem a efetividade do titular,
que tem 266 gols na carreira, mas
chegando ao Mundial depois de
haver feito UID-a bela campanha

,

com a Inter deMilão,. E difícil que
os dois atuem juntos, mas caso de
Crespo ter algum problema será a
vez de Cruz. (AE)

•

. ..nada conac+a mais
• •
I .1

COPA DO MUNDO
Luciano "Boca" de Oliveira, piloto de Motovelocidade
Favorito - O Brasil, por ter os melhores jogadores e estar ;

c

indo bem nos amistosos que vêm fazendo. O time vem se

acertando cada vez mais.
Surpresa - Eu não acompanho muito futebol, mas sei que
sempre existem surpresas. Como em todo esporte, existe
sempre a evolução e é por isso que os times considerados
pequenos vêm crescendo a cada competição. .

Decepção - Pelo mesmo motivo, como os times pequenos crescem, ele�
podem surpreender e derrubar algum favorito. Mas não sei dizer qual seria
a decepção deste ano. '

o

;2
t :D
;,::::0
m

o

Fernando Ferretti, técnico da Malwee Futsal
Favorito - O Brasil e a Argentina são os principais
candidatos. Tem grandes chances da final ser entre estas
duas equipes.
Surpresa - Não vai ter surpresa. Nenhuma equipe pequena
que se classificou tem chances de brigar com os grandes .

Decepção - O maior candidato, a decepcionar é a

Alemanha. Eles jogarn com a pressão de vencer em

casa, mas não têm time para isso.

QÁDIO 1��1
.JAQAGUÁ

•

•

,

Equipe masculina infanto-juvenil (branco) ocupa a vice-liderança do Estadual

somente em agosto. Na semana

que vem, duas atletas vindas de
.

São Paulo devem ser apresen-
tadas em Jaraguá do Sul.

do Mundo".
Cafu elogiou Parreira por

conseguir conduzir a seleção
acima dos egos e méritos

pessoais de cada atleta. "Ele

conseguiu fazer de um

conjunto de estrelas um

grupo unido e competitivo.
Sabemos que sozinhos não

vamos ganhar essa Copa",
explicou o camisa 2.
Roberto Carlos afirmou que
Croácia, adversária do Brasil
na estréia, daqui a uma

semana, em Berlim, deve
adotar em campo a postura
característica das seleções que
enfrentam o Brasil. "Ela vai

jogar fechada, procurando
usar contra-ataques e

.

tentando se aproveitar de

jogadas de bola parada. Já
sabemos disso e estamos

preparados para enfrentá
los", afirmou o lateral, antes
do início do segundo treino

do dia. (AE)
,

R$ 7�OO
(Fern./Mas) .

J

I
,

I { V()CÊ PODE SER O QIJE QUISER

. ' .

O icano
•

que um presente do
•

,

j
•
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GIGANTE: ESPALHADA POR SANTA CATARINA
•

•

CARLOS BRANDÃO

.... Rede planeja
expandir ainda
mais e investe
em fidelização

]ARAGUÁ DO SUL - Com
,

uma história de sucesso de SO

anos, o Grupo Breithaupt -lojas
de material de construção,
hiper e supermercados - busca
através de uma variada gamade
estratégias de marketing,.
ampliar sua participação no

mercado catarinense. Com lojas
em Jaraguá do Sul, Guaramirim,
[oinville, São Bento do Sul,
Mafra, Canoinhas e Brusque, a
empresa aposta em diferenciais
de qualidade no atendimento,
valor agregado e promoções,
para atrair consumidores das
mais variadas classes sociais e

faixas etárias. "Crescemos em

tomo-de 10% ao ano e bus
camos ampliar nosso mercado
através de diferenciais de

fidelização, como por exemplo,
o cartão de crédito Breithaupt",
ressalta o gerente de marketing
do grupo, Thiago Sarmanho.

Detentor de vários prêmios
. .

oferecidos por fornecedores,
sendo o mais recente o Prêmio

•

Revenda do Ano - Destaque
Karcher, que é atribuído
anualmente as revendas que
obtiveram melhor desem

penho em vendas de lavadoras
de alta pressão e aspiradores. O
Breithaupt ganhou este mérito

pelo segundo ano consecutivo,
por oferecer, em parceria com a'

Karcher, variedade, qualidade,
preço justo e ótimas condições
de venda e de assistência
técnica. Além desta premiação,
o grupo é detentor do troféu

Top Of Mind como marca de

loja de material de construção
mais lembrada do norte de ,

Santa Catarina. Atualmente
•

com 20 mil cadastros, o Cartão
de Crédito Breithaupt, se

transformou em uma mania

entre os clientes do grupo.
,

"Estes 20 mil clientes sâo fiéis
à marca Breithaupt, fazendo

compras periódicas, utilizando
as vantagens do cartão de

•

crédito, que em determinadas
datas, oferece até 60 dias de

prazo para o pagamento",
destaca Thiago.

Maior rede de lojas de
material de construção do norte

,

••

•

de Santa Catarina, o Breithaupt
é também a maior revenda Skill
e Bosch de Santa Catarina e a

máquinas e ferramentas

BOSCH, no CPL em Jaraguá do
Sul. As empresas Breithaupt e

Bosch, parceiras de longa data,
têm realizado regularmente
eventos COlTIO estes, cuja
finalidade é divulgar lança
mentos e inovações tecnoló

gicas em equipamentos e

ferramentas para a construção
civil, com o intuito de
modernizar e facilitar o trabalho
destes profissionais.

grupo, que acontece no segundo
semestre deste. ano, várias

- --

promoçoes e atraçoes estao

programadas. "Estamos in

clusive pensando na pes
sibilidade de trazer um show
nacional para Jaraguá", finaliza
Thiago.

NOVIDADES
As Lojas Breithaupt e a

BOSCH realizaram a última

semana, palestra para

engenheiros e arquitetos sobre

.

maior revenda de produtos
Menegotti da América Latina.
"Estamos em pleno processo de

.

expansão,' que iniciou com a

reforma de loja de Joinville .e,

em breve, estaremos inau-
•

gurando o novo layout da loja
de São Bento do Sul", conta o

gerente de marketing. Para a

comemoração dos SO anos do

•

.QÁDIO

JAQAGUA.'(

Breve histórico
Fundada em 9 de dezembro de 1926 em Jaraguá do Sul, pelos irmãos Walter e Arthut Breithaupt, oferecia
inicialmente aos consumidores produtos coloniais da região, como lingüiça, banha, açúcar mascavo,
tecidos, armarinhos, louças, terraçess, secos e molhados. Atualmente a empresa possui:
- 1 Magazine
- 3 Supermercados,

- 2 Hipermercados
- 10 Lojas de Materiais de Construção, Maquinas, Ferramentas e Eletrodoméstiéos
Também opera o único shopping center da região com 12.130,48 metros quadrados de área total
construída. Este shopping possui seis lojas ãncoras, duas lojas semi-âncoras, 28 lojas satélites, 11 lojas
de alimentação, 10 quiosques, 10 serviços, 4 depósitos e escritórios, 4700 vagas de estacionamento
rotativo.
Todas as unidades do Grupo Breithaupt estão construídas numa área de 74.000 m2, com mix de 70.000 .

itens e oferecem 1.400 colaboradores diretos.
•

• OCORRÊNCIAS POLICIAIS

Apreensão de Mercadoria
Policiais Rodoviários Federais de Rio do Sul apreenderam' na

,
.

madrugada de ontem, durante fiscalização no Km 135 da BR
470 em Rio do Sul, 163 itens de informática e eletro-eletrônicos
sem documentação fiscal. A mercadoria estava em ônibus de
linha Francisco Beltrão/PR-Florianópolis/SC, nas bagagens de
L.C.G., 35 anos, residente em Foz do Iguaçu/PR. Foram
encontrados 140 itens de informática (notebooks, placas de

vídeo, placas-mãe) e 23 itens eletro-eletrônicos (filmadoras,
aparelhos de OVO e câmeras digitais), no valor total estimado de
R$ 20 mil. Tudo foi relacionado e entregue para a Receita Federal,
de Blumenau .

Furto de carteira
Foi furtada, na tarde de

segunda-feira, de dentro
da bolsa da Sra. tO. de 46
anos, a sua carteira
contendo vários
documentos, um cartão do
Bando do Brasil e R$ 50
reais. A bolsa estava em

um Museuda cidade ,

local onde a Sra. T.O.
trabalha, quando a carteira

.

Furto de bicicleta I
Furtada na tarde de segunda-feira
uma bicicleta Tropical CP26 de cor

branca que estava estacionada no

bicicletário da Escola Machado de
Assis, Bairro João Pessoa.

•

sumiu.

Furto de bicicleta II
Foi furtada a bicicleta Lady
Mountain, modelo feminino de cor

.

roxa que estava na frente do
estabelecimento comercial Chalé

. .

Imóveis, na Rua Reinoldo Rau, na

última sexta-feira.
Furto
Invadiram uma residência
na tarde de segunda-feira
na Rua Irineu Franzner,
Bairro Tifa Martins, e

furtaram um aparelho
celular Aiko VS 8U.

Assàlto
Um jovem de 18 anos foi assaltado
na noite de domingo, no Centro de
Jaraguá do Sul. W.L.M. estava
andando com seu colega quando foi
abordado por dois rapazes, que o

derrubaram no chão, imobilizaram
no e pediram o aparelho celular
marca Siemens MC60 de cor verde,
pegaram o celular e fUgiram. A
vítima afirma que não conseguiu
ver os bandidos' e que o amigo que
estava com ele saiu correndo.

Acidente fatal
Três pessoas morreram

em um acidente no Km
459 da BR 101, às
14h30min de domingo, em
São João do Sul- SC. A
colisão aconteceu entre
um GM Corsa e um

caminhão M.BenZ/Atego
1725, o condutor do Corsa
A.P de 57 anos, a

passageira I.M. de 50 anos

e o menino U.M.M. de 5
anos morreram. O
condutor do caminhão
saiu ileso.

Furto em veículo
Foi furtado na tarde de domingo de
dentro do veículo VW/Gol MI de
Jaraguá do Sul um aparelho de CO
MP3 marca Pionner. O carro estava
estacionado na Rua Wolfgand
Aman, no Bairro Costa e Silva em

Joinville e teve a porta do motorista
arrombada.

•

(47) 3376·1555
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II NOVELAS
� GLOBO - i8H

Sinhá Moça
Sinhá Moça manda Bentinho deixar
uma mala de Adelaide na estrada. José
Coutinho se desespera ao saber que
Coutinho comprou Adelaide, mas Frei
José deixa claro que ela não passará
para as mãos dele. Augusto conta para
Juliana que Mário vai trabalhar na

tlpoqrafla. Adelaide se despede de
Sinhá Moça. Inez descobre que Rodolfo
vai seqüestrar Adelaide e fala que ele é
um irresponsável. Justino fica
arrasado ao saber que Adelaide foi

. vendida. Rodolfo mostra a Sinhá Moça
que é o Irmão do Quilombo e depois
leva Adelaide da fazenda do Barão.
Sinhá Moça fica encantada.

•

� GLOf30 - 19H

Cobras e Lagartos
Kika conta que o herdeiro é Daniel
Miranda e que agora ele é rico. Martim
instrui Leticia a dar pontos em seu

ferimento. Ela pergunta se ele é médico,
mas ele não se lembra de seu passado.
A família escorraça Foguinho. Foguinho
recebe um telefonema dos advogados
de Omar e quebra a placa de homem
sanduíche. Leticia pergunta quem é a

mulher na foto, mas Martim não
lembra. Duda anima Sushi. Kika conta

para Ellen que Foguinho agora é o

patrão. Foguinho tem um ataque
quando descobre que tentarão

•

encontrar algum homônimo. Foguinho
vai à casa de.Silvana. Geléia e Nicolas

chegam com contas e a carta de Omar.

•

+ GLOBO - 21 H '

Belíssima
Murat garante que havia feito somente
uma suposição. Cemil pergunta por que
Bia Falcão esteve no casarão pouco
antes de desaparecer. Katina

interrompe a conversa e diz que o

assunto era sobre a venda do casarão.
Bia se enfurece quando fica decidido

que o casarão não será demolido.
André fala ao celular que não pode sair
do esquema, mas não vai abaixar a

cabeça. Mônica diz a Aquilino que só o

perdoa se ele contar tudo para ela .. Ele
diz .que não vai contar nada. Sabina,

. Tadeu e Vitória fazem o reconhecimento
de Aquilino. Júlia marca encontro com

André. Aquilino fica em pãnico quando
Gilberto avisa que o juiz autorizou sua

prisão. Murat se encontra COrTJ Bia.

� ssr - 181130

Rebelde
•

Giovanni diz a Tomás e Diego que não

quer que eles se intrometam em sua
. vida e depois os expulsa. Santos diz a

Lupita que gosta muito dela e pergunta
se pensa nele de vez em quando. Lupita
diz a Santos que já teve problema com

Lola por causa de um rapaz e não quer
viver essa experiência outra vez. Tomás
diz a Diego que se preocupam tanto
com Giovanni e ele os trata sem

nenhuma consideração. Roberta diz a

Diego que está sendo traído por sua

namorada e dá o endereço onde poderá
flágrá-Ia. Mia encontra Miguel em sua

casa. Miguel pergunta a ela se o ama

tanto porque desconfiou dele.

� REC()RI) - 191115
•

Prova de Amor
Clarice está nervosa. Clarice diz que
está tendo um ataque do coração.
Daniel tenta acalmar Clarice. Nininha
entra em desespero. Daniellembra que
é a crise de pãnico. Nininha abre o

berreiro. Clarice diz que está muito mal.
Daniel chama o médico do hotel. Lopo e

Murilo chegam no hotel disfarçados ..
Daniel pega um lenço e enxuga o suor

abundante que escorre no rosto de
Clarice. Lopo e Murilo descobrem o

apartamento que estão hospedados
Daniel, Clarice e Nininha. Gabi liga para
Haquel. Raquel diz que o namoro deles
terminou.

� f{ECORO - 21 h

A Escrava Isaura
Não há exibição.

,

��LOTOU
Jennifer Aniston e Vince
Vaugh estrearam neste
fim de semana nos

cinemas com o Idnga
The Break Up, e para
surpresa da crítica - que
não poupou comentáriós
negativos ao filme - o

público lotou os
•

cinemas, e o

faturamento atingiu
US$38 milhões. O
resultado superou até as

expectativas da '.'

Universal, e rendeu
quatro milhões a mais

que a estréia de X-Men.
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��DIFERENTE
O ator Adam Sandler, conhecido
por ser estrela do gênero
comédia, vai se dedicar ao
drama. E vai ericarar filmar
uma produção de Quentin
Tarantino. O filme, sobre a

Segunda Guerra Mundial, vai
se chamar "Inglorious
Bastards". Dando seqüência a

sua nova linha de trabalhos,
Sandler também estará no

próximo filme de Mike Binder,
,

"Empty City". Ele viverá um

homem que perde a família nos

atentados de 11 de setembro de
,

2001 ao World Trade Center, em
Nova York.

��HOMENAGEM
Luana Piovani, Emílio Orciollo
Neto, Michel Bercovitch e Bebel
Lobo foram os famosos que
esquentaram a fria noite de
segunda-feira, no Rio de
Janeiro. Os famosos foram
conhecer o nabalne de Geraldo
Maia, um pernambucano que
se apresentou nos dias 4 e 5,
no Mistura Fina, no bairro da
Lagoa. E Luana acabou

ganhando uma homenagem. O
cantor, pouco conhecido no

sudeste, dedicou à atriz a

música Marizinha, que fala do
amor de um homem, que seria
capaz de fazer tudo pela
mulher.

��FELICIDADE
A apresentadora Angélica
revelou à revista Estilo de
Vida deste mês que não
tem envergonha de se

sentir dentro de um

comercial de margarina',
por causa de seu

casamento estável com
Luciano Huck: "Sempre
achei que poderia ser

muito feliz dividindo
minha vida com alguém.
Meu casamento supera
todas as expectativas.
Tenho certeza de que
estámos construindo
uma bísténa bonita".

��PESOU
O apresentador Eduaroo
Guedes, marido de Eliana,
chorou ao defender Ana
Hickmann durante um

,

debate ao vivo com o
, advogado de Suzane Von
Rictlthofen, Mauro Otávio
Nacif.O debate que
aconteceu na manhã de
ontem no programa Hoje
em dia, da Record, o
advogado afirmou em

uma frase que Suzane,�
mais bonita que Ana .,'"

.

Hickman e por issO o'

julgamento chama muito
a atenção.

--------�------------------------------------------�--------��--------.-

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
DIVULGAÇÁD

'Prêmio Recriar .

Do hoje até ao dia 9 de

junho das 7h30 às 17
horas acontece o VI Salão

-

Municipal de Criatividade
no Lazer Prêmio Recriar,
exposição realizada pela
Prefeitura Municipal de ,

Pomerode. O local da

exposição é o Salão Nobre
da Prefeitura Municipal
de Pomerode e no dia 12
de junho às 19 horas
acontece a premiação dos

brinquedos classificados

para a fase Regional.
•

Festival
No próximo sábado, 10 de

junho, acontece o Festival
Acarai Rock III. As
bandas que estarão do
evento são: Leftover Soup
(Jaraguá do Sul), Break
Myself (Florianópolis),
Neural (jaraguá do Sul),
My Rage (Jaraguá do SuI)
e Lost in the Box

(loinville). O festival será
realizado na Sociedade

Acarai, a partir das 22
horas. Ingressos

,

antecipados a R$ 6 com as

Bandas e na Loja
Adventure do Shopping
Breithaupt.

,

!TI"""""''!:
"""�,;A�.;:�Ej ;,�,{

Humberto e

Ana Wolf,
proprietários
da H.Wolf
Construtora,
apresentaram
a empresa
durante

plenáriada
Acijs na última
sequnda-teira.
O casal
também
ofereceu um

coquetel para
os convidados

y

g PARABENS!
Aniversariantes do dia

Maria de L. Picolli

Heinz Kuhl

Jean Carlos Valentini

Ruthilda Muller

Eufrida P. Zoz

Adelaide B. D. Ender
•

Ema S. J. Baade

Kátia de Aguiar
Aparecida de Oliveira

Ademar Grutzmacher

DIVULGAÇAO
Jarbas V. Adriano

Ingrid B. Adan

Bethina Plautz

Jane Casteller

Ana Flavia KÍlihs

Gilmar peggau
Doraci Mathias •

O deputado federal, Paulo
Bauer, e candidato à

presidência da República,
Geraldo Alckmin, em frente
a um carrinho de cachorro

quente na Praça Nossa
Senhora dos Navegantes em

Itajaí. Alckmin esteve na

cidade na semana passada e

embarcou para São Paulo

algumas horas depois

Touro 21/4 a 20/5

,

Aries 20/3 a 20/4
Procure diferenciar o assertivo do agressivo.
Mantenha suas teorias para você mesmo

enquanto tenta compreender onde suas

descobertas se encaixam no grande quadro dos
amores. Procure segurança nos braços do seu

querido ... Grandes mudanças estão em

progresso: apóiem-se um ao outro para
descobrir um novo caminho conjunto.

\

Parece que um peso caiu sobre seus ombros?
De novo, amigo taurino?! ,O embrulho é grande,
mas tudo. parece maior ainda quando você
enfrenta aquela papelada toda ... Será que você
não deu uma mordida maior do que conseque
mastigar, muito menos engolir? Certifique-se do

que.está fazendo, nem que seja com o seu

dentista. .

Gêmeos 21/5 a 20/6
Agilizou-se bem antes e encaminhou o que
faltava? Legal, antenado geminiano, até parece
adivinhar o que vem por aí. Não é de caso

pensado? Ponto pra sua intuição! Você já está
livre e o resto do pessoal ainda está tentando
salvar esse dia cheio de confusôes. E então, já
decidiu o que vai fazer agora? Uma visitinha
àquele alguém ...

•

Câncer 21/6 a 21/7
Aquele romance não emplacou? Fazer o quê,
se o seu interlocutor se fez de surdo e não quis
entender a sua mensagem? A fila anda e as

águas rolam, caranguejo querido ... Enquanto
você fica ai, fazendo sessão nostalgia, está
deixando de ver as novas e interessantíssimas

propostas de felicidade que estão aportando
•

em sua prata.

Libra 23/9 a 22/10
Deixe isso pra lá, o que é que tem? Só porque a

Lua saiu de curso e pediu para você aguardar os
.

acontecimentos não há motivos para quebrar
seus pratos. Jogar tudo pra cima (ou na cabeça
de alguém) pode lhe causar mais prejuízos do que
abrir mão de algumas horinhas. Seus objetivos
têm propósitos coletivos, não é assim? Aja de
acordo.

r

II HOROSCOPO

Leão 22/7 a 22/8
Uma contrariedade nos assuntos do coração
faz você pensar em desistir de tudo e fazer um
voto de solteirice? Que é isso, meu rei?'
Pensando bem, talvez seja bom aproveitar este
momento e se permitir ficar um pouquinho pra
baixo... Assim você ganha uma nova

perspectivas consegue mudar o rumo das
coisas mais rápido 'e para muito melhor.

Escorpião 23/10 a 21/11
Resolveu largar todas as questões complexas e

complicadas daquele trabalho e .cuidar de si?
Muito bem! Não se preocupe, ninguém vai ocupar
o seu lugar. Você só está tirando uma folga, mas
não está abandonando o posto de comando.

Massagem, banho de ofurô com essências
aromáticas e ervas relaxantes? Um tratinho e

você volta mais brilhante.
. ,

Sagitário 22/11 a 21/12T
Sua energia está a mil, claro, mas não

desperdice sua vitalidade. Seu corpo e sua

mente não merecem tantas pressôes. Com a

Lua Fora de Curso até o final da tarde, há que
dar atenção para suas pendências pessoais.
Abraçar o mundo, é? Não seria bem melhor

abraçar aquela pessoa mais que especial? Abra
o olho, ajuste o foco nas prioridades.

Virgem 23/8 a 22/9
Não dá pra exigir que tudo e todos sigam os

passos da cartilha de excelência virginiana.
,

Pessoas, processos, computadores, relógios,
cada qual tem seu timing. Arrancar os cabelos
e avançar sinais em função do que você
consldera ser a incompetência alheia só vai lhe
dar dor de cabeça. Respire fundo e conte até
cento e vinte e nove.

Capricórnio 22/2, a 21/1
Pegar no batente, planejar metas, construir
plataformas ... Sem criticas para sua

determinação em progredir, apenas um

puxãozinho de orelha. A semana recém chegou
na metade e você já está de língua de fora ...

Pegue leve, pois a Lua fica Fora de Curso até a

tardinha e seus loucos esforços poderão ser em

vão. Nada como um dia depois do outro.

Aquário 21/1 a 18/2
Seus planos são traçados com perfeição, mas
determinação para realizá-los também é

importante. Você tem muita energia, só precisa
focalizá-Ia melhor. Não deixe que a dispersão

,

atrase suas viagens há tanto planejadas. Se
alguns passageiros se negam a embarcar, fazer
o quê? Seu lugar está reservado. Sim, na
janelinha.

•

Peixes 19/2 a 19/3'
, As ligações ocultas o atraem, mas você não

quer saber de perder o controle? Não permita
que experiências passadas afastem nóvas e

, brilhantes oportunidades. Você só encontrará a

tão sonhada profundidade quando se permitir o
mergulho. Equipamento e técnica não lhe
faltam. Seu coração merece bater mais forte
outra vez ...
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,

UDA O QUADRO POLíTICO I
o quadro político estadual sofreu uma clara mu- I

dança ontem, dia em que Luiz Henrique amanheceu i
! nos principais telejornais do País como "primeiro go
vernador do PMDB a apoiar publicamente Geraldo,

I

Alckmin". A informação vinha na seqüência da notí-
I

J cia de que o PMOB tinha comunicado ao presidente !
,f
,

Lula que não aceitaria ser vice na chapa do PT. A

posição de Luiz Henrique abriu mais ainda a porta da I
, negociação entre PMOB-PSOB-PFL no Estado. Jan- I
�' tando segunda-feira' em Brasília, o senador Jorge I
� Bornhausen e o presidente daAssembléia, Júlio Gar- I
, '

i '

cia, faziam avaliação parecida. Já o ex-governador
t' EsperidiãoAmin não se fez de rogado: "Aqui, a opo-

,I

.

sição ganha. Por isso o governador está tentando

,�� sabe que tera dificuldades enormes no segundo". E i

i!:j disse que continuará negociando com PFL e PSOB

iii "com humildade e paciência, mas sem agonia".
I '

,

,

•

, �t Decepando '

,

ir� o que não faz a crise: o prefeito de Correia Pinto,
I

1�" Claúdio Ziliotto, demitiu todos os secretários e optou
lí'� por um supersecretário. Já Altamir Paes, de Otacílio

It Costa, pôs na rua 50 funcionários da sua equipe. Se a I
#:;,. i

,til moda pega ... '

OLIVETE SALMÔRIA/CORREIO LAGEANO II', ,

� I',!?jf. �.�. �

li I

IA Sem volta
t� ,

�j Do seu gabinete em Bra-

t'l sília, o senador Leonel Pa-

f:�' van 'antecipou ontem que a

-Convenção do PSOB dia 25
,'", vai ser transferida da Capi
i tal para Camboriu: "Preci-

1 samos espaço para três ou

quatro mil pessoas, já que
teremos candidatura pró
pria. Se formos coligar, fa

lã zemos em Florianópolis
I� mesmo". Mas garantiu que
il sua candidatura :'é quase
I. irreversível".
li
'M

:�, ,----------------------"'"
liM

� ••'. "Foi uma decisão inteligente, para
f�� I recuperar o terreno perdido, já
� ,I que apoiou Lula' em 2002""

:'!

Abertura

DO SENADOR, LEONEL PAVAN
SOBRE O APOIO DE LHS A ALCKMIN

:�
MAIS UM _

O PP sofreu mais um

, revés na Justiça: o juiz elei
toral Oscar Juvêncio Neto
mandou arquivar ação em

que o partido queria tirar
,

: I o site do Governo do ar por

III .

,m

ral" de LHS. '

MANGUEIRJl� _

FERNANDO BOND, COM A COLABORAÇAO DE PIlISCILA lotll/ll'OllSIJL
, ' ,

, ,

'"', ' "

II FALECIMENTOS
Faleceu às 03:00h do dia 06/06, o senhor José de Melo Gomes, com
idade de 86 anos. O velório foi realizado em sua residência na Vila
Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal de Corupá
Faleceu às Q.7:00h do dia 06/06, o senhor Leopoldo Dehner, com
idade de 60 anos. O velório foi realizado na Igreja Rainha da Paz e o

sepultamento no cemitério da Barra do Rio Cerro.
Faleceu às 21 :OOh do dia 05/06, o senhor Luiz Carlos Sikoski, com
idade de 26 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila .r
Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.

ENTREVISTA: CONQUISTAS E DESAFIOSi

FERNANDO BOND

FLORIANÓPOLIS (CNR/
ADI) - "O Brasil está marcando

passo no desenvolvimento, em
franca desvantagem quando
comparado aos países com os

quais concorre diretamente,
,

como Rússia, India e China. As
taxas de juros inibem
. . ,t

mvestimentos e o consumo .

Quem diz isso é o empresário
Roque Pelizzaro Júnior,
presidente da Federação das
Câmaras de Diretores Lojistas
(FCDL/SC), ao fazer uma análise
da situação econômica, social e

política do País neste ano

eleitoral. Pelizzaro aponta o que
para ele é o maior empecilho ao

desenvolvimento: a maior taxa

básica de juros do mundo -

1�,7S%. Pelizzaro Júnior é de
Curitibanos e formou-se em

•

r

CNR • Em âmbito estadual,
� . �

como estão as negociaçoes entre

lojistas e governo?
Pellizzaro Jr.• A FCDL

encaminhou" ao governador em
. exercício Eduardo Pinho
Moreira uma importante
reivindicação, que é o

parcelamento dos débitos de
ICMS relativos às vendas de

,

dezembro. Nesse período, quase
todos os consumidores pagam

, ,.

suas compras em varras
� , .

prestaçoes e e pratIcamente"
inviável para o lojista quitar seus
débitos de ICMS em apenas uma

parcela. Isso compromete
pesadamente o fluxo de caixa.

CNR. O comércio tem sido
\

afetado por este cenário?
Pellizzaro Jr. - Costumo

. ".""

repetir que o comercio e o para-

choque da economia. Sofremos

..... Não aceitamos nenhuma espécie de
aumento de alíquota ou a criação de tributos �

seja em nível munícípaí, estadual ou federal
"

Economia pela Universidade
Federal do Paraná e em Direito

pela PUC-PRo

com' a expectativa de uma

"'aprovação o mais rápido
, possível, embora este projeto da
Lei Geral que tramita esteja
bastante diferente do original.
De qualquer forma, a Federação
enviou uma carta para a bancada
catarinense na Câmara e no

Senado e obtivemos retorno de

comprometimento com a

aprovação da Lei Geral.

com o desequilíbrio cambial, que
quase destruiu a sólida
economia de cidades fabricantes
de móveis, revestimentos

cerâmicos, papel e celulose, ou
que cultivam madeira de
reflorestamento. A seca, que
tem sido cíclica, mas sem uma

solução definitiva por parte das

autoridades, também

compromete a produção agrícola
. , .

e impacta no comercio.

CNR. E a expectativa em
médio prazo?

Pellizzaro Jr.• Os empre
sários cobram uma solução
duradoura, retomando o

crescimento, gerando poder
aquisitivo para a população,
com um crédito sirnplifícado e

\

•

•

"

O CORREIO DO POVO,

•

acessível para as empresas de
,

rrucro e pequeno porte.

CNR • A questão dos

cheques sem fundos é outro

front do comércio? .

Pellizzaro Jr • Sem dúvida,
este é um problema que atingiu
proporções dramáticas. Pior do

que não vender é vender e não

receber. Os bancos não têm a

mínima responsabilidade ao

conceder talonários aos clientes
e geram uma cultura de

negligência. Temos casos de
indivíduos que distribuíram

,

mais de 100 cheques sem fundos
em seqüência. Os bancos

•

• .,.,
•

_.

_.
·

.i
•

,

J

••
,
,

•

Fazendo coro ao sena

dor Pavan, o presidents
estadual do PSOB, Oalírio
Berber, bate na tecla na I

candidatura própria em SC. !
Sobre o apoio manifesta-'

. CNR • Quanto à Lei Geral

do por LHS a Alckmin, dis- dasMicro ePequenas Empresas,
se que "esta era até agora qual é a expectativa?

.
. -

do vi
," Pellizzaro Jr.• Trabalhamosuma posrçao o vice-go- i

vernador Eduardo Moreira, i.
mas o coloca o PMOB na

'

relação de partidos com os

quais podemos conversar

no Estado".

,', -.;;: ...
",- -,

. "

,

-

,
•

,
,

na Câmara e estamos no,s,
articulando para convencer Q"

relator do projeto, deputado
Mendes Ribeiro (PMDB-RS), a
um parecer favorável. Com ela,
os bancos terão que dividir com,
os lojistas os prejuízos em.

cheques de até R$ 150.
! •

CNR • O que os lojistas
esperam das eleições?

Pellizzaro Jr. - Temos uma,

agenda mínima, que é essa sobre
a qual já discorremos, mas com
um ponte. inegociável: não'
aceitamos nenhuma esp,écie de

I
aumento de alíquota ou a criação.,

de tributos, seja em nível
,

,

..... Pior do que não vender.é vender e não

receber. Os bancos não têm a mínima

responsabilidade ao conceder talonários aos

clientes e geram uma cultura de negligência
,

precisam ser solidários no

prejuízo, o que os obrigará .a
,.. . . . .

praticas mais restntivas,

especialmente quando o caso for
de reincidência. "A Lei do

Cheque, de autoria do deputado
federal ca tarinense Ivan
Ranzolin (PP), está tramitando

.'

"

municipal, estadual ou federal."
Os candidatos que desejarem,

"

nosso apoio terão que assinar

um documento se compro-,
metendo em não apoiar,
aumento da carga tributária.

Venda do Dia dos namorados gera dúvidas aos comerciantes

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

;

,
; .

I· alguns parlamentares que

I reafirmaram o
,
;

!

,

Hoje é o Dia "O" para a

conservação e o abasteci-
,

mento de água em SC: i JaraguádoSul-Asopin�õesdos
estará aqui o presidente da I comerciantes de Jaraguá do Sul

Agência Nacional de! ainda estão divididas em relação

Águas (ANA), José Macha- i à expectativa de vendas para

do. Vem para acertar um I este ano: enquanto alguns
convênio de R$ 70 milhões I... ,

apostam em um incremento·

corn-o Governo do Estado. ' entre 8% e 10% nas vendas em

AJAPRA

ACABE com c

preconceito racial.
Vita-Iatas também amam!!!!!!

,

Contate-nos 99125897
clCaroline ou 3370-7540 cl

Isolete

Apoio: O CORREIO DO POVO•
... " , " " " , ' , , " , , '

, , .. , ..

relação à 2005, outros acham

que à movimento será fraco e

que deverá ficar 1 0% mais baixo
ou manter a média do ano

passado.
Apesar das poucas promoções
voltadas especialmente para a

data, alguns comerciantes

apostam em produtos diferentes
e em edições limitadas de

produtos para aquecer o

movimento e não deixar a data
, .

passar em branco. E o caso da
r

.

empresária Michele Kruger,
proprietária de uma floricultura

que investiu em novidades para
aumentar cerca de 300/0 das
vendas em relação ao Dia dos
Namorados do ano .passado.
Segundo ela, a grande aposta são
kits "românticos", com artigos
que não são 'encontrados em

nenhuma outra floricultura do

município. O preço dos kits
.

prontos, tanto masculinos

quanto femininos, varia entre
-

R$ 60 e R$ 100. "O kit para a

namorada inclui uma boneca ou
bichinho de pelúcia, flores,
chocolates, entre outros. Já o

masculino é composto por uma
bebida (cerveja, vinho ou

champanhe), castanhas,
chocolates, flores e outros",
explica, salientando que
também são oferecidos kits

personalizados, montados
conforme o gosto do freguês.
Uma loja de perfumes também
resolveu expor kits e produtos
com edição limitada para
chamar a atenção tanto dos

apaixonados que não

pretendem gastar muito

I

quanto daqueles que podem
,

gastar um poucomais: os preços
vão de R$ 59,90 até R$ 189,90.
Nas loj as de confecções e

calçados, a previsão é de
aumento na venda de blusas de

meia-estação, botas, tênis e
A '

sapatems ..
Não poderíamos deixar de fora
as bijuterias e as bolsas, paixões
das namoradas de todo o Brasil.
A proprietária de Lima loja de

.

. acessórios do calçadão, Jane
Moretti, ressalta que a grande
variedade dos materiais que

compõem as bolsas e de modelos
torna o preço final bastante
diferenciado. "O cliente tem

opção para comprar uma bolsa
de R$ 15, feita de lona, ou uma

de R$ 200, de couro", comenta.
(Daiane Zanghelini)

.
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REIVINDICAÇAO: TERRA PARA REFORMA AGRARIA

CENTRAL DE NOTíCIAS REGIONAIS
, ,

�i Presidente da Câmara mandou prender os
manifestantes, entre eles está Bruno Maranhão,
q'�e também é secretário nacional de movimentos

, ,

populares do PT e integra a Executiva do partido
BRASÍLIA - Ao menos 26

pessoas ficaram feridas no

quebra-quebra promovido
pelos sem-terra ontem na

C�mara dos Deputados.
Munidos de pedaços de pau, os

manifestantes invadiram a

Câmara e quebraram vidros,
janelas, mesas e armários.Um

segurança foi atingido na

cabeça e está em estado grave.

Segundo a Câmara, ele sofreu
,

•

,

traumatismo craniano.Os sem-
,

terra cercaram e fizeram um

cordão de isolamento no Salão
Verde da Câmara e impediram
a saída de quem lá estava.

O presidente da Câmara,
Aldo Rebelo (PC do B-SP),
rejeitou o pedido para negociar
a prisão dos sem-terra que
invadiram a Casa. Vários

deputados haviam pedido para
Aldo determinar a prisão

Incentivo fiscal é debatido em

Comissão do Senado

,

BRASÍLIA (CNR/ADI) - A
política de incentivo fiscal foi o
tema central de uma audiência
pública na Comissão -de
Assuntos "Econômicos do
Senado, ontem, quando várias
autoridades públicas se reuniram
com o secretário-executivo do
Ministério da Fazenda, Bernard
Appy; que representou o

ministro da Fazenda, Guido
Mantega, para um debate a

respeito das ,políticas de
concessão de benefícios fiscais a

empresas participantes de

programas de incentivo ao

desenvolvimento dos estados.

Appy explicou que o governo
aposta hoje num modelo de
desenvolvimento regional
baseado em "medidas de impacto
voltadas para o longo prazo",
explica. Para ele, o programa
Bolsa Família, o Fundeb e a

construção de rodovias são
"

.

d 1mecanismos e cornp e-

mentação do gastos dos estados

cuja transferência beneficia os

estados mais pobres".
O senador Leonel Pavan

(PSDB) defendeu o incentivo
,

fiscal com critérios específicos.
"Não é negar o incentivo, mas
verificar onde e como aplica-lo",
destaca. "Em regiões mais

interioranas, o governo teria que
ter um mecanismo para gerar

motivação e investimento por,

parte da iniciativa privada". O
problema só existe, segundo o

senador, na "concorrência

predatória" quando o incentivo

fiscal atrai, para uma localidade,
produtos ou serviços já oferecidos
à população do local.

"Isso acaba sendo algo que traz
prejuízo e o grande beneficiado
acaba sendo o grande
empreendedor e até

multinacionais, que não têm

necessidade de ter desone-ração",
critica a senadora Ideli Salvatti,
para quem o incentivo fiscal não
é a saída. Ela defende o projeto
que unifica impostos, reduz o

ICMS e cria o Fundo Nacional'
de Desenvolvimento Regional,
aprovada no Senado desde 2005,
mas ainda em tramitação na

Câmara. "Nos estamos com uma

grande expectativa para um

acordo para que essa mudança
entre na Minirreforma Tri
butária.

Para o presidente da

Federação Nacional do Fisco, o
Catarinense Rogério Macanhão,
ao invés de ajudar, os incentivos
estão prejudicando os estados. ''As
grandes corporações estão

leiloando os estados", critica.
Macanhão defendeu "maior

poder de imposição para o

Conselho Nacional de Política
Fazendária (Confaz)" e criticou a

uni-ficação de tributos. "Descen
tralizar é melhor, disse e

completou, "tem que dar

competência maior aos estados

para legislar", finalizou.

somente dos líderes do MLST
(Movimento pela Libertação dos
Sem Terra). Mas Aldo descartou
a negociação e mandou prender
todos os manifestantes.
Com isso, a polícia chegou a

deter 400 manifestantes que
invadiram e depredaram as

dependências da Câmara. No
início do tumulto, os seguranças
da Câmara chegaram a informar

que havia 700 manifestantes.
No local, teria um sorteio da

Associação dos Servidores da
Câmara dos Deputados e os

manifestantes pegaram o carro

que seria sorteado e o lançaram
contra o vidro da Câmara.

Já nas dependências da Casa, eles

•

,

•

•

,
,

•

pegaram uma estátua do ex-
.

Segundo a polícia, os sem-

governador Mário Covas e terra serão autuados por dano
atiraram longe. Vários e-destruição do patrimônio
pedaços de pau foram público e agressão. Alguns

,

recolhidos pela segurança da serão autuados também por
\

Câmara, que não conseguiu ,teotativa de homicídio.
conter 'os manifestan- A polícia deve usar a gravação
tes.Segundo o movimento, o em vídeo da invasão para

quebra-quebra aconteceu iden tificar os agressores.

porque eles foram proibidos de Aqueles que ficarem detidos
entrar na Câmara. Eles podem ser levados para o

presídio da Papuda. Apesar
. das agressões, João Alfredo
saiu em defesa dos sem-terra.
"Temos que compreender que
são anos e anos de promessas

[sobre a reforma agrária] e

nada foi feito. Chega a um

que o aumento do preço da

varrição de rua teve foi exagerado
devido às ações trabalhistas em

decorrência do fim do programa
Cidade Limpa", comentou

Valencise.
O programa Cidade Limpa,

uma frente de trabalho (em
parceria com associações de

.

. ,

bairros), de autoria do próprio
Lopes, foi criado no governo

anterior, e foi extinto por Palocci
'em 2001. Ações trabalhistas
foram movidas contra a

prefeitura e, segundo o delegado,
Palocci teria justificado que isso

teria provocado o aumento da

varrição em bairros periféricos.
"O custos dessas ações não

justíficam o aumento de 1000/0
na varrição", afirmou o delegado.
Valencise informou ainda que já

nicípio de Tamboril para a Santa
Casa de Misericórdia de Sobral,
quando bateu de frente com um

carro, desceu o acostamento,

capotou e explodiu.
As quatro pessoas que

estavam na ambulância - o

motorista, dois doentes e uma

menina que ia de carona - não

tiveram tempo de sair do veículo
e acabaram morrendo carboniza-

•

•

cobram a destinação de terras

pelo governo, para a reforma
, '

agrana.
Entre os presos está Bruno

Maranhão, que também é

secretário
". nacional de

movimentos populares do PT
e integra a Executiva do PT. ponto que dá nisso."

Delegado ouve vereador que contradiz versão
do ex-ministro Antônio Palocci

_

à polícia'

,
.

,

II BREVES
•
,

� Frente
Interessados em formar uma

,

frente de oposição para
,

enfrentar o PMDB no Paraná,
líderes do PSDB, PDT, Pp, PFL e

PSB elaboram um plano de

govemo e definem as

estratégias de campanha em
,

conjunto, ·Mas somente

permanecerão unidos se o

senador Osmar Dias (PDT) for o
candidato a governador. Dias
recupera-se, em Curitiba, de
uma cirurgia vascular nas

pernas. A definição, no entanto,
somente se dará no dia 19, após
a Convenção Nacional do PDT.

� Verticalização
A pretensão de todos é que seja
estabelecida uma coligação.
Mas, em razão da

verticalização, pode ficar
inviável, caso o partido

.

confirme a candidatura do '

senador Cristovam Buarque a

presidente. Nesse caso, as seis

legendas tendem a apoiar o
senador do PSDB do Paraná,
mesmo sem formalizar a

aliança, No caso de Dias ficar
fora da disputa, as seis siglas
devem tomar rumos próprios.

,

� Indenização
o laboratório Schering do Brasil
foi condenado a pagar
indenização de R$ 60 mil a
IIdete Dias, em razão de uma

gravidez indesejada. O ..

processo, que se arrastou na

Justiça paulista desde 1999,
culminou agora na 4a Câmara
de Dire�o Privado do Tribunal de

Justiça, IIdete tomava

regularmente o anti

concepcional Diane 35, mas
mesmo assim engravidou. O
laboratório reconheceu que em

uma das partidas do anti
concepcional a cartela veio com
20 drágeas em vez de 21, como
seria o correto, o que diminuiu
sua eficiência.A decisão
condenatória foi por votação
unânime com base do voto do

desembargador relator Luís
Scarabelli.

� Aécio

"

•

RIBEIRÃO PRETO- O delegado
seccional de Ribeirão Preto,
Benedito Antônio Valencise,
ouviu o depoimento do vereador
Nicanor Lopes (PSDB), ontem,

, /.

no mquerrto que apura

superfaturamento do contrato de
lixo e de limpeza urbana. O

interrogatório de Lopes foi
necessário para que fosse
esclarecida uma informação dada
à polícia pelo ex-prefeito
Antônio Palocci filho, em seu

depoimento, em Brasília, quando
foi indiciado por quatro crimes

(peculato, falsidade ideológica,
formação de quadrilha e lavagem
de dinheiro).

"O vereador provou, com
documentos, que não é verdade'
o que o ex-ministro (da Fazenda)
falou em seu interrogatório, de

enviou um resumo desse

inquérito, à CPI dos Bingos, que
irá apresentar o relatório final.
No resumo, o delegado citou os

nomes de todos os=ehvolvidês'
.nas fraudes do lixo e até de caixa
dois.

_ Para encerrar o inquérito,
Valencise ainda espera dois

depoimentos, que ocorrerão por
meio de cartas precatórias. Um
em Brasília, de Donizeti Rosa, o
ex-secretário de Governo de
Palocci e de seu sucessor,

Gilberto Maggioni (PT), que
ainda não foi localizado e

intimado pela polícia. O outro

em São Paulo, de Marcelo
Franzine, ex-diretor da Leão

Leão, que tem habeas-corpus
preventivo proibindo o seu

indiciamento.

Acidente entre ambulância e carro deixa
cinco mortos no interior do Ceará

FORTALEZA - Uma' colisão
entre uma ambulância e umcarro

de passeio deixou cinco pessoas
mortas ontem, no interior do
Ceará. O acidente aconteceu por
volta das 6h30, na CE-171,
próximo à sede da cidade de Santa
Quitéria, a 217 quilômetros de
Fortaleza.
'A ambulância levava pacien

tes do hospital regional do mu-

das. O motorista do outro carro,

Alex Marques Araújo, chegou a .

ser socorrido, mas não resistiu aos

ferimentos e morreu a caminho
do hospital. Os cinco corpos
foram levados para o Instituto
Médico Legal (IML) de Sobral,
onde aguardam identifi-cação por
parte de familiares. De acordo
com a polícia cearense, ninguém
testemunhou o acidente .

O govemador Aécio Neves
. '(PSDB) disse ontem que não tem

a ilusão de que os altos índices a

favor de sua reeleição irão
representar uma transferência
-;

absoluta de votos para o pré-
candidato do partido, Geraldo
Alckmin, em Minas Gerais. De
acordo com a última pesquisa
Data Folha divulgada no dia 25 de
maio, Aécio obteve um patamar
de 70% das intenções de voto, o
que lhe garantiria a v�6ria no

primeiro tumo com ampla
vantagem sobre os demais
candidatos. "Eu não tenho a

ilusão, até porque conheço a

história polttica brasileira
razoavernente.lsso jamais
existiu em qualquer plano",
afirmou, .
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• BREVES

NO PARAGUAI

..... Sentença
O ex-presidente do Paraguai Luis
Gonzalez Macchi foi sentenciado
a seis anos de prisão num caso

de corrupção que envolve cerca

de US$ 16 milhões em fundos do
banco central enviados a contas
bancárias no exterior em 2000.
Macchi nega as acusações
segundo as quais ele teria
autorizado a transferência do
dinheiro, e seu advogado
anunciou que apelará do
veredicto. A sentença foi
transmita ao vivo pela televisão
Paraguai.

EUA

.... O "Quinto" Beatie
Billy Preston, cantor de R&:B que
cantou e tocou piano com os

Beatles (em Let it ee e Abbey
Road) e os Rolling Stones (em
Exile on Main Street, Goats head

Soup, �'s Only Rock'n'roll, Sticky
Fingers e Black & Blue), morreu
ontem em uma clínica de
Scottsdale, Arizona, nos Estados
Unidos. Nascido em Houston,
Texas, em 1946, ele faria 60 anos

em setembro e estava em coma

desde novembro. Sua morte foi
comunicada por seu agente,
Joyce Moore. O cantor sofria de

hipertensão maligna, resultado
de complicações de doença que
sofria, segundo a Fax News. Em
1975, com Bruce Fisher, ele

.

compôs o clássico soul You are

so Beautiful, que tomou-se um

grande sucesso na voz rouca de
Joe Cocker. Billy começou na

carreira aos 10 anos, tocando
com a diva gospel Mahalia

, Jackson.

•

NA PALESTINA

.... Diputa
•

O Hamas -do primeiro-ministro
palestino, Ismail Haniyeh- tem
enfrentado uma disputa de poder•

com o Fatah "movimento politico
de Abbas- desde que o gnupo
islâmico extremista venceu as

eleições de janeiro. O partido de
Haniyeh não aceitou os termos
do documento apresentado pelas
lideranças palestinas mantidas
em presídios israelenses. O

plano pede a criação de um

Estado palestino em toda a

Cisjordânia e na faixa de Gaza,
que Israel anexou, .

respectivamente, da Jordânia e

do Egito na guerra de 1967.

•

I •

NO CHILE

.... Negado
o juiz Jaime Rodriguez negou a

extradição ao Penu do argentino
Daniel Borobio, antigo assessor

do ex-presidente peruano Alberto

Fujimori, que mora no Chile
desde março de 2001.Borobio -

requerido pelo Estado penuano
sob acusação de associação
ilícita e conluio- já tinha obtido
uma resolução favorável em
2001.0 juiz Rodriguez sustenta,
em sua decisão, que não .há

.

elementos suficientes para
configurar os crimes de que

, Borobio é acusado. Segundo a

resolução, Borobio não era

funcionário público na época dos
acontecimentos, mas um

assessor particular de imagem
do ex-presidente penuano, que
permanece no Chile, onde
também enfrenta um processo
de extradição sob

responsabilidade do juiz Orlando
Alvarez.

GUERRA: CONTABILIDADE MACABRA
•

•

• •

, .

AGENCIA ESTADO

.... Todos os dias número aumenta em função das

.acões das milícias e de grupos como a AI-Qaeda
..

BAGDÁ - O principal
necrotério de Bagdá recebeu

, .,

nos cinco primeiros meses

deste ano mais de 6 mil corpos,
a imensa maioria de vítimas da
violência sectária em que se

engalfinham xiitas, maj 0-
./... '.

ntanos, e surutas, minoria que
dominou o país na época de
.Saddam Hussein, informou o

Ministério da Saúde do Iraque.
Só no mês passado, 1.400
pessoas foram suma-riamente

executadas pelos bandos
• •

sectários, terroristas da Al-

Qaeda liderados. pelo
jordaniano Abu Mousab al

Zarqawi, ou rebeldes, fiéis ao

antigo regime. Se o atual ritmo
da violência não for contido,
o total de mortos em 2006 vai

superar o de 2005 que chegou
a 10.150. Ern média, estão

morrendo 1.200 iraquianos
por mês, 40 iraquianos por dia
ou um a cada 36 minutos. Mas
o total de mortos pode ser

muito maior do que o oficial.
Isso porque muitos corpos são

sepultados sem passar pelos
necrotérios. Além disso, as

autoridades iraquianas esta

riam maquiando a realidade

•

mataram um estudante,
feriram outro e seqüestraram

A '

tres mais.

Numa tentativa de serenar
os ânimos, principalmente dós
sunitas, o primeiro-ministro
anunciou planos para libertar
2.500 presos. "Trata-se de um

gesto de reconcil iaç
ã

o

nacional", definiu. A maioria
dos beneficiados com a anistia

será de sunitas, Ao que tudo
indica, Maliki atendeu, caiu
essa decisão, a uma reivin

dicação do vice-presidente
Tariq al-Hasemi, que é sunita.

Gianni Magazzeni, porta-voz
das Nações Unidas, disse que
as autoridades iraquianas
mantém milhares de pessoas

presas de forma ilegal. Estima
se ern 29 mil a total de detidos

. - '

em pr tso e s a rne rrcan as e

iraquianas, a maioria deles

sunitas suspeitos de atacar

marines e agentes iraquianos.
Al Maliki informou que a

primeira leva de prisioneiros,
cerca de 500 pessoas, será

liberada na quarta-feira. Os
detentos foram escolhidos

• A •

por um comité que revisou

seus casos.

O premier acrescentou

que foram excluídos do

processo partidários de
Saddam Hussein e seu parti
do, o Baath, e "terroristas

cujas mãos estão sujas cóm o

sangue do povo iraquiano."

Presidente desafia direita
.

SANTIAGO - A presidente
chilena, Michelle Bachelet,
desafiou ontem a oposição
votar UIU projeto para elevar a
qualidade do ensino no país,
lembrando que em 2005 uma

proposta similar foi rejeitada
,,- .

por que nao tivemos os votos

da direita". Ao mesmo tempo,
os líderes dos' 600 mil
estudantes secundaristas, que

.
. � .

caiu suas exigencias
estremeceram o país, discu-

tiam se voltavam às aulas. Os lí
deres estudantis se reuniram on

tern para debater se estão de
acordo com os benefícios obtidos

depois de três semanas de ma

nífestações. Os estudantes do
ensino médio, que já tiveram vá

rias de suas exigências atendidas
querem ter o direito de escolher
500/0 dos membros do conselho
de assessoria presidencial sobre,
educação, que analisará as refor
luas do sistema educacional.

•

para evitar um incremento da
1u ta sectária

Ontem, a polícia
e nc on tro u nove cabeças
de cepad a's depositadas em

caixas de frutas, abandonadas
perto da cidade de Baquba, a

nordeste de Bagdá. Os agentes
já haviam encontrado outras

cabeças nesse mesmo local há
cerca de um mês. Nenhuma
delas apresentava qualquer

•

indício da identidade das
vítimas. Grande parte dos

corpos que chegaram ao

necrotério de Bagdá
pertenciam a pessoas que
foram seqüestradas e

torturadas. As autoridades

policiais temem que os 5 O

iraquianos seqüestrados na

segunda-feira tenham a

mesma sorte. Ontem, o,

primeiro-ministro Nuri al
Maliki prometeu intensificar

esforços para pôr fim aos

conflitos religiosos. Pouco

depois 'de seu discurso, a

explosão de um carro-bornba
num funeral xiita em Bagdá
matou quatro pessoas e feriu
outras 20. Na Universidade de

Bagdá, homens armados

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
COMÉRCIO DE JARAGUÁ DO SUL

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA-
-'

EDITAL DE CONVOCAÇAO
Pelo presente edital, ficam convocados todos os trabalhadores (associados ou não do Sindicato)
pertencentes às categorias profissionais representadas, inclusive os trabalhadores em concessionárias
e distribuidoras de veículos dos municípios de Jaraguá do Sul, Corupá, Guaramirim, Schroeder e
Massaranduba. para comparecerem às ASSEMBLÉIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS que serão
realizadas por cidade nos principais locais de trabalho, no horário comercial das empresas e também no

mesmo dia em locais fixos conforme segue: em Corupá,no dia 12 de Junho de 2006 , na Sub-sede do
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil e do Mobiliário sita à Rua Nereu Ramos,
150, centro; em Schroeder, no dia 12 deJunho de 2006 no Centro de Múltiplo Uso, sita à Rua PauloJahn,
243, centro; em Guaramirim, no dia 14 de junho de 2006, na sede do Corpo de Bombeiros. à Rua 28 de
Agosto, 2700, centro; emMassaranduba,no dia 14de junho de 2006, na Associação Comercial, Industrial
e Agrícola sita à Rua 11 de Novembro, 2785, centro; em Jaraguá do Sul, no dia 16 de Junho de 2006, na
sede deste Sindicato, sita à Rua Frederico Bartel, 140, centro. Todas as Assembléias acima endereçadas
ocorrerão no horário das 18(dezoito) horas em primeira convocação e às 18:30(dezoito horas e trinta
minutos) em segunda convocação, com a finálidade de discutirem e deliberarem sobre a seguinteORDEM
DO DIA:
1 Q CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO: discussão e aprovação das normas das Convenções
Coletivas de Trabalho a serem firmadas com as Entidades Sindicais Patronais, para o período de 2006/
2007.
2' DiSsíDIOS COLETIVOS: no caso de insucesso nas negociações das Convenções Coletivas de
Trabalho, delegar poderes para a diretoria requerer a instauração de DiSsíDIOS COLETIVOS perante
a Justiça do Trabalho, realizar acordos, em juízo ou fora dele.
3'CONTRIBUiÇÃO NEGOCIAL PROFISSIONAL: discussão e deliberação sobre a contribuição negociai
profissional a ser paga ao Sindicato pelos membros da categoria profissional representada, garantido
ao trabalhador não associado o direito de oposição ao desconto da contribuição, mediante manifestação
individual na assembléia. ,

As deliberações serão adotadas por escrutínio secreto e a assembléia será realizada nos termos do

artigo 524, letra "e" e artigo 612 da CLT

Jaraguá do Sul, 07 de junho de 2006.

Ana Maria Roeder
Presidente

Programa AtendImentos diários
"0',

275 ..1144
T01almente gra&.i10

e slSilolo.A linha da vida
,

NOI momentos .de angústia; triste.a e dese$,e�;
Quando a vida parece não ter ,mais sentido,

, LIGUE!.I DESABAFEI!I
Atendimento: Telefone das 11:00 às 23:0Dh I Pessoal das 11:00 às 22:00

Rua Antonio Cunha, 160· Sala 09 (Piso Superior Rodoviária)
JaraQuá do Sul - Santa Catarina

.

,

Alcibaldo Pereira Germann - Lembra o Dia Internacional do Meio Ambiente.
"Precisamos fazer uma reflexão não só no dia 05 de Junho, mas todos (J.\" dias.
Quero chamar a atençãopara um dado no Estado: Santa Catarina, em saneamento

básico, só /](171110 do estado do Piaui. Te/lias apenas 2% de saneamento. Uma
vergonha! Precisamos reverter esse quadro".
LuizAntênlo Chíudini - Está solicitando ao Executivo o confecção de uma cartilha
de Segurança 119 Trânsito e Segurança Residencial para ser distribuída It população
do municipio, "A comuntdade pode

.

elaborar esta cartilha, com algumas
orientações de CUIIIO se prevenir de assaltos e 1'()lIIJOS e, /(11I11,élll, orientações de

,., . . .

como se comportar lia transito ,

Adllson André Araújo - Está solicitando ao Prefeito M unicipal firmar urn
convênio com aAção Social objetivando ceder um professor para atender os alunos
do Projeto Pequenos Querubius. "Er/1 visita (/ Ação Social pude observar o

atendimento que éprestado às crianças, e qile estãoprecisando de apoio. Acredito
qllese conseguirmos uni pI1Jje.l"SOr{JiJI"2() floras Viii auxiliar aquela entidade ",
.Joã.(lDiniz Víck· Esteve en) Florianópolis numa audiência no Deinfra onde foi
tratar do Projeto de implantação de um Terminal Rodoviário no municipio. "A
construção deste terminal retiraria do centro da cidade o trafego de veiculas
pesados. Será elaborado /1111 projeto L' esperamos qllL' en! breve inicie esta obra tão

importantepara Guaramirim ".
Jorge Luls Feldmann • Faz elogios a Associação de Moradores do Bairro
Figueirinha que estevc na Câmara para reivindicar melhorias para aquela
eomunidadc. "E uma associação que está sempre ti frente e de unja forma
orgqnizada. E assim que devemosfazer: pedirpara o iegislativo e II executivo, para
que asobras sejam realizadas ". _

i\larcos]\1 annes - Quer que li cobrança da Taxa de Illlll1ínação Pública seja revista
no l1ll1nicipío, já qlle telll lllofadores que pllgaln c não telu o benetlcio. ''As peSSll(lS
esliio lI/e 1!llestiotlCt/ldoPi)t' Ilue pagllnt a ílulflfllll,Çil() [Jtiblica e Ilàl) lê/ll 11(/ jJ/'ôpri(1
rlia? A res/losla é ,�eIIlIJl'e illlleSllltl: Illte qlJand() (l Tllorador velll pllra o centro telll

ilulrlifração. Ell leu c{() que não é.i/lsto ".
E,'aido João Jllnkes (1·llpO) - Falalldo sobre a saúde, disse que não entende l-lorquc
urna Rcssollânci� �1agIlética custa luais caro ern Blu.menatl do qu.c ell! Curitiba. "Eu
('()f).sigo I/l) £,;'Iadl) (lo PalY/l/cí 111110 ressolllÍlIC'ía P())." R,� 450,00 reai.\', A
adlnillistraçiio cOl1se,gue a /lIeSllla ressolll711çia enl BlitlllellalljJOr R,� 490,0(J reais .

Por que essa di,fereflça? ", .

OSIJi IJylalirdt - l_cJnbrou do projeto elo BN[)ES que ainda não toi liberado,
"Pclreee f/lle I) fl/"ejeilo IIC10 lelll n/ttis C()1I1/lflllnisSi) ('(Jfll () /JI)VO, O Pr(!ieli) lio
B,\IDE,':), eIJlprésfilllO de R$ 9 IlIilhôespara Ohl'CL\ (Ie a.�[altanlellt() 11ão ,vllill, Dizelll
por ai qlle é culpa dos l1ereadore;\, e ql,ferelll se C,IC(}llder 11/rás c(â e,illiarci, Mas 11()S
•
fiZe1110S a flpssa !)Orle, al)rO�'CJIIIOS oprOj'elO ",
j\!laria I_,ucia da Silva Ricllard - Está solicitando à adtninístraçào municipal a
construção de urn ginásio de esportes no bairro Caixa D'água, "Este ginilsío vai

belleficiar a CO/llll/litiade e a escola., })ois (JS /Jro:!esSl)reS não lélll 111" local
, a!l!'o!lriad,) llara a/lrilliea da educaçãofisico, O illll)or/anle é vel" as criançct� e os

.jovellsIJrOlicaJl(}o CS!JOi"tes ",

As sessões dos vereadQres estão sendo transmitidas ao vivo pela
.

.. ....

RADIO CAMARA, através do site www.cmg.sc.gov.br .

www.cmg.sf.gov.hr�Rádio Câmar.. vi.. internet. Aresse:
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•

O'CORREIO DO POVO

Prodi:
atentado
contra
italianos não
altera plano

•

de retirada
Roma - O primeiro

ministro italiano, Ro
mano Prodi, disse ontem

que o ataque contra um

comboio italiano rio

Iraque, que deixou um

soldado morto e quatto
feridos não afeta os planos
de retirada das tropas
'italianas do país. "Em

relação à retirada de nosso

soldados, nada muda",
afirmou o premier no

Parlamento. "O novo

tributo de sangue de
nossos militares italianos
não nos separa de nossos

.

';' ,... ,,-

pr o p o s t to s e n a o t e r a

nenhuma repercussão no

cronograma de retirada de
•

nosso contingente, que
está sendo estudado pelo
governo junto aos aliados
e às autoridades ira-

. "

q u t a n a s , acrescentou;

O it al i an o Alessandro
Pibiri morreu no ataque
de segunda-feira e outros

quatro soldados. ficaram
/

fcridos, um deles g r a-
.

vemente, quando ulua

bornba explodiu e atingiu
o carro no qual viajavam
no sul do Iraque. O
•• ••

primeiro-ministro
•

A

expressou seus pe s arnes

aos familiares das vítimas

e reafirmou sua vontade
de "reiterar a paz e seguir
na luta contra o ter-

, "

rorlsmo .

O ministro da Defesa
da Itália, Arturo Parisi;
também garantiu que o

atentadode segunda-feira
"não muda os planos e o

programa de volta" das

tropas. Parisi, em decla

rações à imprensa italiana,
reconheceu que a pre-

- '-

ocupaçao com a situaçao
no Iraque "se acentua

ainda ma is
" devido ao

,

.atentado. Mas "nada muda
nos planos e no programa
de volta de nossos

militares, que estamos

acertando com o governo
,

i r a q u i a n o e as forças
aliadas" .

Prodi anunciou em 18
de maio que proporia ao

Parlamento a retirada dos
2.600 militares postados
em Nassiriya, "nos prazos
técnicos necessários" e

atraovés de consultas conl

todas as partes interes-.

sadas para garantir as

condições de segurança .

•

'O governo anterior,
encabeçado por Silvio

Berlusconi, também tinha
feito pública sua intenção
de retirar as tropas antes

do fim deste ano, de forma
escalonada e em consenso

com Bagdá.
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