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28 I PESQUISA

PSDB
comemora

avanço de
é:'�lcl{min

')esquisa do Instituto

Datafolha, divulgada
ontem, mostra que o tucano

Geraldo Alckmin subiu

"ete', pontos de 22% para

290/0, enquanto o presidente
Lula oscilou de 450/0 para
460/0 .

. 3 I DESPERDíCIO
",

Prefeitura de

Jaraguá
recusa verba

,

',' federal

j
1

o prefeito Moacir Bertoldi
enviou à Câmara de

Vereadores projeto de lei

propondo a devolução de

R$ 50 mil depositados na
conta da secretaria

municipal de Saúde para a

implantação do Programa
Farmácia Popular
desenvolvido pelo governo

federal. Segundo mensagem
,

do chefe do Executivo, o
,

dinheiro é dispensável.

r FiM DE�SEMANA, 1°/2 DEJULHO DE 2006
,

JARAGUA DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.428 • R$ 1,50
. '

•

8 I COPA DO MUNDO: ATÉ À VISTA, IRMÃOS
•

•

•

,

A Alemanha levou a melhor contra a Argentina e está classificada para
semifinal da Copa do Mundo. O jogo foi um verdadeiro duelo e só terminou

na disputa de pênaltis, com os donos da casa fazendo 4x2. No outro confronto,

de ontem, a Itália venceu a Ucrânia por 3xO e é a adversária dos alemães na

próxima fase. E hoje é dia de torcer pelo Brasil que enfrenta a França
,

, ,

tentando fugir do clima de revanche.
JASPER JUINEN ,AP· AE
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61 JOGO DO BICt:lO

Ilegalidade
não

intimida

apostadores
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: Qualidade que valoriza,

i o seu corpo!
,

; Rua Bernardo Dornbush.432.Baependi
,

Jaraguá do Sul- Fone:(47) 3275-3290

,
,

,

•
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•
,
,
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"

Fashion

I

,
,

Unimed I\l
Unimed. Seu Plano, Sua Vida i

,
.

, ,

;
;
,

\ ,r�1 06-2200,
www.unimed.com.br

51 PIONEIRO

Juizado
Especial
é totalmente
eletrônico

7 i OLESC

Equipes de
tênis de mesa

querem fazer
\

bonito em casa

Inverno na Yang
. '.,

NaYang você encontra a mais

completa coleção de blusas.
casacos. boleros em lã e fios de
modal,bem como toda a linha
fitness em supplex.São calças,

, corsários,bermudas, tops, blusas,
jaquetas e maiôs de natação para a

prática de exercício físicos a preços
de-fábrica.

Yang Fashion,qualidade que
valo';za o seu corpo!

,

• \

•
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•

•

O CI.lf\l!A HOJE:

, ,

período nublado com

possibilidade de melhora
,

e chUvaxa Qualquer
hora do dia

www.studiofm.com.br
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'. EDITORIAL
I

,

•

•

de reestruturação de 1,7
milhões dos 2 milhões de
servidores públicos brasileiros
- entre ativos, inativos, civis

I e militares. Serão concedidos
I
I

aumentos de, no mínimo, 5%

I e, no máximo, 190% para
reestruturar as carreiras dos
servidores públicos. Segundo

,
,
/ . /

: o secretano, o governo esta

I preparado para lidar COlU os
I
custos do reajuste salarial.O
aumento passa a valer a partir

i do mês que vem. O irnpacto
i no orçamento deste ano será

I
I

III FRASE

. ,

,

II CORREIO DO LEITOR

O CORREIO DO POVO

•

•

de R$ 5,5 bilhões. Já para

2007, o valor deve chegar a

R$ 10,8 bilhões. A folha de

pagamento deste a110, já com

o reajuste, será de R$ 106
bilhões - o correspondente a

, 5 %
.

de todas riquezas
produzidas pe lo país, o

,

Produto Interno Bruto (PIB).
Mendonça disse também que
foi feito um ciclo importante,

•

que permite ao

,

, .

proximo

Enquanto isso, o governo

ameaça vetar emenda do

deputado catarinense Ivan
Ranzolin propondo aumento

de 16,60/0 para todos os

aposentados e não apenas
parte deles, alegando que isso

quebraria a Previdência. E,
mais grave ainda, dona
Marisa Letícia, mulher do

presidente Lula, que não

pode ter despesas pessoais
custeadas pela União, porque
não é funcionária pública,
não tem direito a diárias de

,

viagens, com roupas e,

cabeleireiro que devem ser

pagas pelo marido, continua
usufruindo de verbas públicas.
A funcionária Maria Emilia
,

Evora usou, via cartão, R$ .441
mil, dos quais R$ 198 mil em
dinheiro sacado, para pagar

despesas da primeira-dama, .

O montante equivale apenas
ao período de janeiro a agosto
do ano passado. Isso equivale
a uma média mensal de R$
55 mil, ou ainda, perto de R$
1.800 por di . No total,
representa a alimentação de
8.820 famílias pelos critérios

do Fome Zero.

,

presidente da República
trabalhar com concursos, com

a atracão de servidores
,

públicos altamente quali
ficados, C0111 salários que

podem competir com o

.
mercado privado. A maioria

das ca tegorias bene-ficiadas
reivindica o reajuste 11á mais

de um a110.· Coinciden-
•

temente, o governo r.esolve
concedê-lo só agora, às

vésperas das eleições. O
aumento passa a valer a partir
(to mês que vern.

•

•00 cantor Martinho da Vila sobre os jogos da Copa do Mundo. Imagine se a moda pega!
•

.'

o governador
licenciado \

•

Luiz Henrique
escreve aos

• sábados,

: Lendas & Verdades
Há 95 anos, num 10 de julho

de 1911, o arqueólogo norte

americano Hiram Bingham
descobriaMachu Picchu - a cidade

perdida dos Incas. Não satisfeito
com a glória da descoberta, talvez
inspirado no exemplo dos

conquistadores espanhóis,
Bingham pilhou centenas de
artefatos da civilização Inca e os

escondeu nos porões da
Universidade de Yale, financiadora
da expedição. Em 2003, o governo
do Peru fez UlU pedido formal para
que os objetos fossem devolvidos
ao país. Yale respondeu que eles
haviam sido doados e que não os

devolveria.
L- .

Tanto a efeméride, quanto a

pilhagem, me sugeriram a

reprodução do brilhante discurso
feito pelo cacique de uma nação
indígena da América Central,
Guaicaipuro Cuatemoc, diante de
chefes de Estado europeus, na

conferência da União Européia,
Mercosul e Caribe, em maio de
2002 .:

Eis uma síntese do seu discurso

!
. sobre a dívida externa la�ino-

,

amencana:

•

Aqui estou eu, descendente dos que
povoaramaAmérica há40mil anos,
IJara encontrar os que a encontraram
só há 500 anos. O irmão éuropeu da
aduana me pediu um visto para que
eu pudesse descobrir os que me

descobriram. O irmão financista
.

europeupede aomeupaís opagamento
de uma dívida contraída porJudas, a

. /

quemnuncaautorizeiqueme vendesse.
Outro irmão europeume explica que
toda dívida se paga comjuros, mesmo
que para isso sejam vendidos seres

humanos e países inteiros.
Eu também posso reclamar

pagamentos e juros. Consta no
,

"Arquivo da Cia. das Indias
,

Ocidentais" que entre 1503 e 1660

chegaram a São Lucas de
•

Barrameda 185 mil quilos de ouro
e 16 milhões de quilos de prata
provenientes da América.

Teria sido isso um saque? Teria sido
espoliação? Teria sidogenocídio?

Não, esses 185 niil quilos de ouro
e 16milhões de quilos de prata foram
o primeiro de tantos empréstimos
amigáveis da América destinados ao
desenvolvimento da Europq, Tão
fabulosa exportação de capitais nao foi
mais do que um plano

"MarshaIITesuma", para garantir a
reconstrução de uma Europa
arruinculci por suas guerras contra 8S

muçulmanos.
�

Para celebrar o quinto centenário
. desse empréstimo, podemosperguntar:
os irmãos europeus fizeram uso

racional, responsável ou pelo menos

produtivo desses fundos?
Não! DilaPidaram-no em

batalhas, em terceiros reichs e várias

formas de extermínio mútuo. Foram

incapazes, depois deUrMmoratória de
500 anos, tanto de amortizar o capital
e seus juros, quanto independerem das
rendas líquidas, das matérias-primas
e da energia barata que lhes exporta e

provê todo o TerceiroMundo.
Este quadro corrobora a

afirmação de que uma economia
subsidiadajamaispode funcionar, o que
nos obriga a reclamar-lhes, para seu

próprio bem, opagamento do capital e
dos juros que, tão generosamente,
temos demorado todos estes,séculos em
cobrar.

Não nos rebaixaremos a cobrar
de nossos irmãos europeus as mesmas
vis e sanguinárias taxas de 20% e até

30% de juros que eles cobram aos

povos do TerceiroMundo.

Emprego, escolaridade e faixa etária ern se
A oferta de mão-de-obra no Brasil, sob o

ponto de vista da escolaridade, se encontra
ainda em uma posição muito atrasada em

relação à outros países, mesmo latino
americanos. Esta característica, óbvia
men te coloca limites aos avancos da

. ,

qualidade e da produtividade, especial
mente se considerarmos o conteúdo atual
do trabalho, que requer crescentemente,
\ um trabalhador mais preparado e qua
lífícado ..
Parece evidente que trabalhadores mais'

,

escolarizados têm mais chance de obter um

emprego em relação às pessoas com menos

escolaridade, além de se reempregarem
luais rapidamente, quando ficam desem

pregados, por qualquer que seja a razão.
.

Do ponto de vista da rerida as vantagens
da escolaridade no Brasil também são

óbvias. Os dados do emprego formal em
Santa Catarina, por exemplo, mostram
claramente que, quanto maior o grau de

escolaridade, maior também a remu

neração média. A diferença do salário
médio entre os trabalhadores analfabetos
e os de. superior completo, é de 3 vezes

entre os admitidos. Entre os desligados
essa diferença é ainda maior (3,2), fato que

•

também indica que as empresas estão

substituindo, no processo de rotatividade,
mão-de-obra mais cara por mais barata.
As exigências de maior escolaridade

•

crescem ano a ano, o gue dificulta a

inserção no mercado de trabalho, para

quem tem pouca ou nenhuma escolaridade.
O Cadastro Geral de Empregados e

Desempregados (CAGED), Ulll registro
administrative do Ministério do Trabalho
e Emprego, mostra a movimentação da

força de trabalho no mercado formal

brasileiro, e traça o perfil educacional dos
admitidos. Segundo estes dados, em 2004,
52% ·do pessoal admitido, em San ta

Catarina, possuía até a 8ª série completa.
Este percentual, já em 2005, cai para 48% .

,

Nas faixas de menor escolaridade a queda
foi ainda maior. Por outro lado, aumen

taram as chances para quem tem maior

escolaridade. Em 2004, 3,92% dos postos
foram abertos para curso superior /

com leto, percentual que se eleva para

4,5 Voem2005. ' .

O aumento da escolaridade dos
trabalhadores formais é algo normal e, porI

,

si só, bastante positivo, pois agrega
produtividade e qualidade ao processo
econômico. O grande problema é que no

caso do mercado de trabalho brasileiro, enl
termos gerais, o fenômeno tem bene
ficiado exclusivamente as empresas, já que•

•

o salário médio vem decrescendo em

termos reais. As empresas vêm

empregando -um trabalhador mais esco

larizado, por'um. salário menor, situação
bastante cômoda, já que elas aumentam

produtividade e qualidade sem adição
proporcional de custos. Em função da
elevada taxa de desemprego, as empresas
aumentam as exigências na seleção dos
recursos humanos, fenômeno détectado
em várias pesquisas. Muitas empresas não
estão mais admitindo candidatos sem o 1 °

grau completo, e algumas já estão exigindo \

o 2° grau, a in d a que para fu n
ç

ô

es

relativamente simples. Isto significá que
os níveis de desemprego estão possibili
tando às empresas fazerem exigências além
daquelas realmente necessárias ao cargo,
sem a devida correspondência salarial.
A observação da movimentação de pessoal
a partir das faixas salariais em Santa
Catarina é outra forma de constatar a

redução de custos de pessoal através da

reposição de trabalhadores com _salário
,

médio real menor. E cada vez maior o peso
relativo das faixas salariais inferiores entre
os trabalhadores admitidos, aqui no

estado, como revelam os dados do CAGED
em 2005. Corno sendo a outra face da
mesma moeda, entre os demitidos aumen

tou o peso das faixas superiores de salário
de 2004 para 2005. Elu 2004, 78% dos
admitidos' es tavarn localizados na faixa
salarial que ia até dois salários mínimos,
percentual que aumentou, em 2005, para
800/0.
A análise da remuneração dos trabalha
dores em Santa Catarina, considerando a

faixa etária dos trabalhadores mostra que
a remuneração média aumenta corn O

passar dos anos, como era esperado, visto
que o r e torno que o trabalhador mais

experiente fornece ao sell empregador é,
maior. Entretanto, esta diferença é muito.
pequena .. Um trabalhador de 65 anos ou

mais obteve remuneração média de R$
748,00 em 2005, apenas 2,1 vezes superior
a remuneração média naquele ano de UlU

,

jovem até 17 anos. E muito modesta esta

diferença, considerando que as respon
sabilidades financeiras do trabalhador vão

.

,
.

aumentando ao longo da vida, na medida
em que nascem os filhos e crescem as

,

despesas com saúde e outras. E claro que,
dados os níveis salariais já bastante baixos,
esta diferenciação de salários teria que
ocorrer pela ampliação da remuneração dos
trabalhadores mais velhos e não pelo
achatamento da remuneração dos mais
.

Jovens.
Um fenômeno importante e preocupante
é o processo de "rejuvenescimento" da

força de trabalho empregada em Santa
Catarina. Em 2004, 29% dos trabalhadores
movimentados tinha até 17 anos,

. percentual que aumentou para 36% em
.

•

2005. Se tomarmos a faixa de 18 a 24 anos,

também aumentou de 50% para 51%. A
busca por um trabalhador mais jovem,
como se sabe, além de ser uma exigência
de trazer inovação e "sangue novo" para a

empresa é também um mecanismo - e aqui
está o problema - de reduzir salários
médios. O trabalhador mais jovem tern

.,
,

mais disposição, aceita mais desafios e
•

novidades, além. de se resignar com um

salário médio inferior. Para uma economia

que já tem salários muito baixos,
certamente esta é uma péssima decisão

empresarial, sob todos os pontos de vista.
,

"[osé Alvaro de Lima Cardoso

Economista e Supervisor Técnico do DIEESE em

. Santa Catarina.
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O Diário Oficial da União

!pt,!blicou ontem seis medidas

Provisórias e um decreto
, g

!p:Ç'esidencial concedendo
,-

,reajuste salarial para mais de
,30 categorias do

:funcionalismo público. O

[anúncio foi feito por Sérgio
.

:Mendonça, s�cretário de
I

iRecursos Humanos do
Ministério do Planejamento.
:0 reajuste faz parte de um

I plano
I

! � O impacto no orçamento deste ano será de
I R$ 5,5 bilhões.' Já para 2007_, o valor deve

I chegar a R$ lO,8 bilhões
I

'Jogadores ganham salários tão milionários que deveriam ser multados se jogassem
mal. Passeerradc deveria ter desconto de 10% no salário. Perdeu gol feito, 20%. Pênalti

desperdiçado; 50%". '

•

O CORREIO DO POVO
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SAÚDE: PREFEITURA NÃO QUER VERBA FEDERAL

•

CELSO MACHADO

� Prefeito pretende
devolver recursos
para implantar a

, Farmácia Popular
•

}ARAGUÁ DO SUL-
, Está na

Câmara de Vereadores à espera
de votação projeto de lei assinado
pelo prefeito Moacir Bertoldi
(PL) propondo a devolução de R$
50 mil depositados na conta da
secretaria municipal de Saúde

para a implantação do Programa I

Farmácia Popular desenvolvido ,I
pelo governo federal. Segundo
mensagem do chefe do Execu

tivo, o dinheiro é dispensável
. " .. ".

porque omunicipio ja conta com

sua Farmácia Básica. A atitude de
Bertoldi causou indignação ao

presidente do diretório muni

cipal do PDT, Ruy Lessmann.
"Somos co-partícipes desta

administração (o PDT esteve

coligado na eleição proporcional
com o PTB, PL e PPS), temos

,

compromissos com a população,
especialmente aquela mais

carente, que precisa ser alertada

quando o governo municipal
comete este tipo de erro", reagiu
o pedetista. Crítico da política
econômica adotada pelo presi-
1ente Lula, "copiada do governo
, le Fernando Henrique Cardoso,
com absurdas taxas de juros, que

, 1

}I
. ,

•

•

•

•

•

•

C· 'f

mais baratos que os encontrados
nas farmácias comuns. "Medica
mentos para hipertensos, diabé
ticos, depressivos, úlceras gás
tricas, asma, infecções, queima
duras, alcoolismo são apenas

alguns dos oferecidos", lembrou
Lessmann. Acrescentou que o

objetivo é atingir, também, a

população que não busca
diretamente o atendimento pela

»

rede do SUS (Sistema Unico de

Saúde), mas que tem dificuldades

para dar continuidade a

tratamentos pelo alto custo dos
remédios. "Na Farmácia Básica
da prefeitura, nunca tem nada em

quantidade suficiente, a, não ser

o trivial, embora ,lá exista uma

lista com 160 medicamentos.
Aliás, não fazem nada demais do

que toda a prefeitura deveria

oferecer", disparou. Sugere que
,

.

poderia até haver convênio com

as farmácias, intermediado pela
prefeitura, sem ônus para estes

estabelecimentos que poderiam'
usufruir dos subsídios do governo. ,

Ou utilização de áreas junto a

hospitais e mesmo uma sala no

Centro Vida. "Não se pode
desprezar recursos que, queiram
ou não, através do barateamento
de medicamentos, vão ajudar, a

curto prazo, a diminuir filas no

Sus e nos postos de saúde onde as

pessoas obrigam-se a esperar de
trinta dias a seis meses para uma

consulta", 'concluiu Lessmann.

•

PP homologa nome de Janssen para a Assembléia Legislativa
,

,

}ARAGUÁ 00 SUL- No ano em
.

que o ex-governador Esperidião
Amin (PP) concorre pela quarta
vez ao governo do Estado, cargo
que já ocupou entre os anos de
,1983/1987 e 1999/2003, o

vereador Dieter Janssen (PP)
disputa pela segunda vez um cargo
eletivo. Em2004, com3.272 votos,
um recorde na história das eleições
municipais de Jaraguá do Sul,
elegeu-se vereador em sua

primeira investida como

candidato ao Legislative local.
Líder da bancada de seu partido

,

naCâmara de Vereadores, teve seu
nome homologado na convenção
estadual do PP realizada em

Florianópolis na última quinta-

I

,

Ruy Lessmann critica decisão do prefeito de rejeitar recurso

• MOSAICO I
pol itica@iornalcorreiodopovo.com.br

Ele pode responder
Leitor da coluna indaga sobre os motivos que levaram o prefeito'
Moacir Bertoldi (PL), como admitiu em depoimento na Câmara
de Vereadores, e o irmão e procurador geral da prefeitura,
Jurandyr Bertoldi, a ir à empresa de transporte colefivourbano

negociar com urn dos diretores a quitação de dívida com o ISS: '

,

Quando, por certo, o pagamento deveria ser efetuado via banco'
"

ou no caixa da secretaria de Finanças. A coluna sugere que a

pergunta seja remetida ao chefe do Executivo. Ninguém rnaís"
indicado que ele para responder. ":

"outros governos", lembrou, citando
o historiador inglês Paul Johnson:
''A_solução paramelhorar o que está
errado é investir na educação". A
segurança pública também está na

plataforma de propostas de Janssen.
,

"O Estado, cada vez mais, repassa .

responsabilidades aos municípios,
esquiva-se de suas obrigações e não
costuma repassar os custos", espeta

,

o vereador.Na saúde, outra de suas
,

bandeiras, também cobra inves- I

timentos do Estado no aten

dimento a pacientes dependentes "

de pequenas cirurgias, como de

catarata, por exemplo, que em

Jaraguá do Sul já tem uma fila ao

redor de cinco mil pessoas. (Celso
Machado)

.

Sem financiamento para obras, Pl, mantém nomes para disputa
,

}ARAGUÁ 00 SUL- Frustrada
a tentativa de liberar verba junto
ao BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Social), as

candidaturas da vice-prefeita
Rosemeire vasel (PL) à Câmara

•

dos Deputados e do vereador
Ronaldo Raulino (PL)' à

Assembléia Legislativa estão

mantidas. O vereador Terrys da
•

; Silva (PTB), que participou da

convenção estadual de seu

!
,

engessam o crescimento da
indústria e inibem novos

investirrientos", Lessmann
defende que "coisas boas" não
devem ser desprezadas, referin-

,

do-se à farmácia Popular."Pior,
ainda, é ver oExecutivo querendo
que a Câmara de Vereadores

.aprove a devolução do dinheiro,
alegando que a farmácia Básica

implantada pela secretaria de
Saúde supre todas as necessidades

. '

das pessoas necessitadas".
Lembra que o dinheiro não

chegou ao cofre da prefeitura sem
,

)

feira. O PP adotou uma estratégia
eleitoral ern regiões distintas do

'

Estado para viabilizar coin reais

chances as candidaturas do partido
à Assembléia Legislativa. Embora
sem restringir a presença de outros
candidatos da sigla, o PPmapeou o
Vale do Itapocu, com cerca de 180
mil eleitores, para a candidatura de

Janssen, como o fez COIU can

didatos de [oinville, São Bento do
Sul e Itajaí, regiões geografi-

\ camente mais próximas. Além
disso, observa o candidato,
referindo-se ao PSDB,"como

. , .

somos antigos parceiros, como'

ocorreu nas eleições municipais de

2004, vamos buscar apoio dos

tucanos, que não vão 'lançar

partido, em Florianópolis, na.

quinta-feira, disse ter estranhado
notícias de que o PL, para aceitar a
vaga de vice na chapa majoritária
do petista José Fritsch, queria
garantias da liberação de

empréstimo pleiteado pela
prefeitura junto ao BNDES para
as obras do projeto Transjaraguá.
"O PL continua como parte
integrante do 'frentão', que, além
destes dois partidos, tem o PSB,

-,

que alguém tenha encaminhado

pedido neste sentido ao
,

Ministério da Saúde. "Dizer que
a instalação e operacionalização
do programa não se coaduna com
seus objetivos, em função do
custo, não é verdade. Alegar
diversidade de medicamentos
oferecidos pela Farmácia Básica é

. "
outra mentira", atacou o

I pedetista. Baseado em uma lista
com 107 medicamentos e 85

princípios ativos oferecidos pelo
programa do governo federal, ele
lembra que os preços são até 90%

candidatos à Assembléia

Legislativa". Niura dos Santos,
anteriormente cGi:'àda pelos
tucanos, integra a chapa dopefehsta
e candidato ao Senado, Raimundo
Colombo, na condição de segunda
suplente. Três propostas básicas são
defendidas pelo candidato. Uma
delas na área da educação. O
vereador entende que', os
.. ",_

investimentos continuos nao

devem se restringir a obras físicas e
aumento da oferta de matrículas.

, "O salário da categoria também

precisa ser visto como prioridade",
diz, ressaltando que a defasagem
existente hoje não é fruto dos
últimos três anos emeio do governo

,
'

do PMDB. "E coisa que já vern de

PMN e PV, cujas lideranças.
,

. -' "
estiveram na nossa convençao ,

disse o vereador. A convenção do
PL (ontem) seria apenas

homologatória", afirmou, 'a

exemplo do PV que, em

Blumenau, homologaria Gerson
Basso como candidato ao Senado,
fechando amajoritária comAmin
a governador e Hugo Bhiel a vice.

'

O PTB, em convenção estadual, '

,

indicou o candidato a vice-

governador na chapa de Antônio'
,

,

Sontag (PSB). E o vereador Jair
Miotto, de Florianópolis.O
partido, segundo Terrys, vai
disputar as eleições proporcionais
com 17 candidatos à Assembléia

Legislativa e outros nove à
Câmara dos Deputados. Pela

região Norte, Getúlio Ferreira

(estadual) e o pastor Balduíno,
ambos de Joinville.

Resistências
Termo de ajuste sobre

expediente integral proposto pelo
Ministério Público de Santa
Catarina, para que médicos

cumpram horário integral para o

qual foram contratados pelas
prefeituras por concurso público,
continua provocando reações da

categoria. Já chiaram em

Jaraguá e Concórdia. Querem
noranos compatíveis com

afazeres particulares.

Os mesmos
Passados um ano e meio das

eleições municipais de 2004,
em Jaraguá do Sul não se vê
nenhuma nova liderança nos

partidos políticos de maior porte
despontando a ponto de
evidfií1ciar potencial para uma

candidatura majoritária. Salvo
acidentes de percurso, em 2008
serão as mesmas opções de

hoje.
•

Positivo
Está na Câmara dos Deputados
projeto de lei do deputado
paulista Vicentinho (PT),
liberando recursos do Fundo
Nacional de Segurança Pública
para reequipamento,
treinamento e qualificação dos

corposoe bombeiros
voluntários. Em 4.900
municípios não existe serviço
de combate a incêndio ou

'

atendimento de sinistros
emergenciais .

Inelegível,
A parti� de 6 de julhó o

govemador em exercício,
Eduardo Pinho Moreira (PMDB) ,

assume definitivamente. Depois
do prazo final para registro de
candidaturas. Em 10 de janairo
e não tem jeito- entrega o cargo,
para Luiz Henrique, Amin ou

Fritsch. Fica sem mandato, mas
deverá ser peça fundamental no

governo se LHS se reeleger.
Será recompensado.

Todo gosto
Eleição para govemador em
Santa Catarina bate recorde em

número de candidatos. São oito.
, Luiz Henrique (PMDB), Amin
(PP), Fritsch (PT), pela ordem,

o os três primeiros colocados em

2002; Manoel Dias (PDT),
Antônio Sontag (PSB). João

, Fachini (PSOL), César Alvarenga
(PSDC) e Elpídio Neves (PTC). ,
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Deputado Dionei Waiter da Silva ; ..,[;
(PT) vai à reeleição com o

mesmo número da eleição de
2002: é o 13.789. Na milhar do
jogo do bicho, onde valem os

quatro dígitos à direita, 3.789
representa o urso (grupo 23).
Cada um real apostado em

milhar "na cabeça", equivale a '.
,

R$ 4 mil pagos pelas bancas de
I ��Jaraguá. O jogo não é crime, é ' '

contravenção penal.

,
1 ,',

,
"

,_I

,
I"

· "
"

(

Vale tudo
Uma semana depois da visita de j?

Lula da Silva a Chapecó, o site do
.

PT catarinense estampava
infonnação de que "pelo menos"

r I�
14 mil pessoas foram aplaudir o
homem. Seriam mais?

""

Evidentemente que, de maneira � 1

nem tão subliminar, tentativa de ')�

transferir prestígio para o

candidato a govemador José
Fritsch, que foi prefeito lá duas
vezes .

E daí? •

----- ,�-----�-�--��,-,------�

Antes e durante o início da Copa
do Mundo, a imprensa alemã
massacrou o treinador Jürgen
Klinsmann porque ele mora em

Los Angeles (EUA). No nosso

caso, Parreira mora no Brasil,
mas a seleção, não. Temos três
brasileiros- Rogério Ceni, Mineiro,
e Ricardinho- e isso por causa da
contusão de Edmilson. E a

Alemanha está na semi-final.

Em pauta
Talvez, entre os dias 10 e 14 de

julho, a Câmara dos deputados
, vote Emenda à Constituição 333/
04, que restitui 8.258 cadeiras
nas câmaras de vereadores em

5.562 municípios, extintas pela
Resolução 21.720 do Tribunal
Superior Eleitoral. Depois, será
preciso resolver outra coisa: os
afastados terão seus mandatos
restituídos ou vale só para 2008?

'

Gastança
O próximo 7 de setembro, em
Brasília, já tem custo estimado
de R$ 2 milhões só com a

contratação de empresa para
cuidar da infra-estrutura do

'

desfile, segundo edital de

licitação lançado pela
Presidência. É mais que os R$
1,9 milhão aplicados nos

programas Luz para Todos,
Inclusão Digital e Paz no Campo
de janeiro a junho de 2006.

"

merece,MAIS comodidade
.

I�X inicial �o�ta�entoortodô�tico, todosos
",' _oto�"G $ª9' :r;eallzados aquI mesmo na
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,,'

alizadas, no centro da cidade:
.1',,:>," .', ""':":" .-

,

'&' , �v,' I.

t, ' ' "",Á.

\ "

,"

I
,

,

'.

diSrto
,cLINICA DE OATODONTIA

, ,

f

•

I
II
,

"

"

,

I

I
!
,

'I'
i
I

I

!
I,

I
'

,

I

, ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I

4 I FIM DE SEMANA, i "/2 de julho de 2006

•

• POUCAS & BOAS
_

I
I
,

!

•
I I

i
i
I
I

I
I
,
l_

I

I Verba 1
,

Vereadores Urival Weiss e Nelson João Zoz, ambos do PSDB,
representararn Legislativo de Scbroeder em viajem esta semana
a Brasília. Lá, receberam a informação sobre a liberação de R$
60 mil para construção de um pórtico. O, dinheiro é de emenda

i. individual apresentada pelo deputado Carlito Merss (PT), '

: 'candidato à reeleição. A notícia ruim informou Weiss, é que
I
havia cerca de R$ 800 mil para o município, que não foi liberado

[ pelo governo federal por falta de projetos.
I
I
I

•

,

Verba 2 , Moção
o vice-presidente da Câmara
de Vereadores de Schroeder,
Valmor Pianezzer (PFL), é autor
de moção de apelo cobrando

ill!Jminação no viaduto do
entroncamento das BRs 101
com 280, A moção será
encaminhada aos deputados
estaduais e federais da
bancada catarinense, e

também para Secretaria de
Desenvolvimento Regional,
governo do Estado, Denit e
Deinfra.

, \

FISCALIZAÇÃO: CÂMARA DEVE FORMAR COMISSÃO NA PRÓXIMA SEMANA
\

O CORREIO DO POVO J -:3 {
I ,,..,_

•

/

que o dinheiro era provenientet
de UlU trabalho particular.

O denunciante tarnbénr
I afirmou não ter nada contra aj

,

pessoa trabalhar na Prefeitura
mas disse que ele não poderia' �l
atuar 110 mesmo setor em qool
presta serviços particulares.
Também afirmou que colegas de

profissão vão registrar queixa
-

contra o funcionário público]
I

que estaria prejudicando o�

profissionais da área dé
município. Kitzberger citou 0;

legislação que proíbe servidor

público de se prevalecer do cargo;
para benefício próprio.

"Não podemos ser omissos.

Se a denúncia for verdadeira,
teremos de tornar as

,

•

providências cabíveis", afirmou
Rudibert Ta11k, apoiado pelo
vice -presidente da Câmara,
Valmor Pianezzer (PFL), que
pediu a presença do setor

jurídico do Legislativo na

reunião de segunda-feira. O
líder do governo, Décio Piske
(PP), não se pronunciou

,

durante a sessão.

Bernadete confirmada candidata a deputada estadual pelo PPS
,

-

•

amza oes

•

CESAR JUNKES

Presidente da Câmara convocou vereadores para reunião na segunda

edificações, de prestar serviços
particulares durante horário de
trabalho. Dono de um escritório

de arquitetura e planejamento
do município, Kitzberger
relatou que certa vez, ao ir a

,

Prefeitura, teria flagrado UlU

mapa aberto sobre o balcão, com
bloco de recibo e dinheiro,
levantando suspeitas sobre a

transação. Ao questionar o

funcionário, ele teria admitido

mente, para o PMDB, com 12
nomes. PFL terá oito e, o PSDB,'
cinco candidatos, A coligação
será repetida na eleição
majoritária, caiu chapa encabe
çada pelo governador licenciado
Luiz Henrique. da Silveira

(PMDB), candidato à reeleição.
,

ACâmara Federal, COlUO não tem
candidato, o PPS da região vai

.

apoiar a investida do deputado
federal Fernando Coruja à

reeleição.

•

.Prorrogação de prazo para apreciar projeto pega vereadores de surpresa

segunda suplência do candidato
ao Senado pelo PFL, Raimundo
Colombo,

"Vejo isso até como uma

vantagem para a minha earn

panha", comentou Bernadete,
que disputa pela segunda vez urn

cargo eletivo, Na sua primeira
tentativa, à época filiada ao

PMDB, foi a vereadora mais

votada nas eleiçõesmunicipais de
2004, com 511 votos, Antes

disso, foi secretária de Educação

de Corupá por oito anos, na

administração do prefeito Luiz
Carlos Tamaniní (PMDB) .

Dos 41 pré-candidatos, a

convenção homolcgou 30
candidaturas do partido, que não
estará coligado na eleição para

,
'

deputado estadual. A Câmara

Federal, serão dois candidatos, já
que o PPS estará aliado
formalmente ao PMDB, PSDB e

PFL, abrindo rnão de uma terceira

vaga a que teria direito, inicial-

,

IL_ �

Nas andanças pelo Congresso
Nacional, o vereador tucano
Nelson João Zoz também foi

I
,

I
, informado que a bancada

I catarinense não .desfinou um

centavo para Schroeder. As
emendas coletivas dos!

� deputados e senadores, segundo
ele, ficaram divididas entre os

municípios com mais de 100 mil
habitantes, "São poucos no

Estado e a maioria, que os

pequenos municípios, não foram
agraciados, sendo que são os

que geralmente mais precisam",
I

I reclamou, ,

Pedido
Na sessão de quinta-feira
Pianezzer também solicitou,
através de indicação, que a

Prefeitura realize uma da�
•

audiências públicas sobre o

Plano Diretor no sábado, para
que a população possa
participar, já que a maioria
trabalha e/ou estuda. Aliás, é
justamente este o propósito
das audiências, porém com

público aquém do esperado, A
última, realizada na quarta
feira, mostrou isso, As
próximas estão marcadas para
o dia 12 e 19, ambas em dia de
semana,

CAROLINA TOMASELLI

� Funcionário estaria
fazendo serviços
particulares em

horário de expediente

SCHROEDER - A Câmara de
Vereadores deverá formar uma

, - .

comissao para averiguar uma

suposta denúncia envolvendo
servidor público da Prefeitura
de Schroeder. A decisão foi

•

anunciada na sessão de quinta
feira pelo presidente da Casa, .

Rudibert Tank (PMDB), que
convocou os vereadores para I,

._ ,; .

uma re uruao na proxima

segunda-feira, às 17 horas, para
discutir o assunto e dar
encaminhamento aos

trabalhos.
A denúncia foi feita pelo

técnico ern edificações, Silvio
Kitzberger, que ocupou a tribuna
na sessão do último dia 19,
acusando um servidor da

, Prefeitura, também técnico em

CORUPÁ - A presidente da
•

Câmara de, Vereadores I de

Corupá, Bernadete Hillbrecht,
teve sua candidata a deputada
estadual homologada na C011ven

ção estadual do PPS realizada

ontem, ern Florianópolis. A
vereadora será a únicamulher no
Vale do Itapocu a disputar uma
vaga à Assembléia Legislativa, já
que a tucanaNiura Demarchi dos

Santos, antes cotada para a

disputa, foi indicada para a

•

,

GUARAMffiIM - Os líderes das
bancadas do PP e PMDB afir
maram ontem que foram pegos de

surpresa caiu o anúncio do
adiamento dá votação da proposta
de revisão do Regimento Interno
e Lei Orgânica do município. Na
sessão de quinta-feira, o

presidente de) Câmara, Marcos
Mannes (PSDB), num ato da

presidência, decidiu prorrogar por
mais 30 dias o prazo para deli

beração e votação do projeto.
Como julho é mês de recesso, a

comissão especial terá de 1 o a 31

de agosto para dar apreciar e dar o
parecer.

A decisão levou ern C011ta a

,

ameaça dos vereadores das duas
bancadas, que somam a maioria,
de votar contra a proposta, como
aconteceu com todas as emendas

apresentadas pelo tucano,

rejeitadas em plenário. O projeto
chegou a ir para votação, em 13 de

,

junho, luas pepistas e peeme-
debistas pediram vistas, alegando

que as mudanças propostas na

nova redação serão incorporadas
à atual legislação.

"Para nós foi urna surpresa,

porque quando as lideranças do
lueu partido e do PMDB pedimos

.
mais tempo para apreciar o pr?jeto,
ele (Mannes) dell 2-l horas, depois
sete dias. E agora dá mais prazos",
disse o líder da bancada do Pp,
Alcibaldo Germann, informando

. -

bancada diante da novidade. "Não
tivemos tempo para analisar:'
Vamos reunir os quatro vereadores

(do PP) e estar aberto para
conversar com as outras

':Jbancadas", concluiu.
•

Da mesma maneira, o líder do
,

PMDB, Osni Bylaardt, disse que
só ficou sabendo da decisão do

presidente na sessão, mas se

mostrou satisfeito com a

prorrogação do prazo por 30 dias.
"Acho que é tempo suficiente para
fazermos a análise do projeto. Pelo
menos o presidente escutou os

vereadores", declarou Bylaardt,
informando que são 201 artigos

,

da LO e outros 180 do RI.
'

,

,

Adiado
• I

Falta de quorum na sessão do
Legislativo de Blumenau motivou
adiamento da votação do projeto
que acaba com a remuneração

I dos parlamentares em sessões

I extras convocadas pelo prefeito.

I Para ser aprovado, são
necessários dez votos, mas
apenas seis vereadores
compareceram à sessão de

quinta-feira, Também foi tirada da

pauta a matéria que pretende
proibir o nepotismo no Poder,

, Público, que seria votada em

primeiro turno,

•

Nepotismo
Ainda sobre a contratação de

parentes em cargos de

confiança, Câmara de
Vereadores de Barra Velha votou
ontem a proposta. Assinam o

projeto os vereadores Claudemir
Matias e Oleias Nogaroli, ambos
do PMDB, e o líder de governo
Dalete Vieira (PFL), ausente na

sessão de terça-feira, o que
adiou a votação para ontem,
Para aprovar, são necessários

! seis votos, por se tratar de
emenda à Lei Orgânica,

,

Hino
Prefeitura de Schroeder
realizou ontem concurso' para
escolha do hino cívico do

município, Ano passado o

concurso foi realizado, mas,
não se sabe por qual motivo,
não deu em nada, Também
ninguém sabe explicar porque
se passaram tantas

administrações até alguém ter

a iniciativa, Em 4 de outubro, a

clqade completa 43 anos de

emancipação político
aornínístratlva

PUBLICIDADf

,

Mais Informações na edição de terça-feira.

,--------

:

, i

---

CONTABILIDADE
•

\
,
I'

•

, -

pouco tempo para apreciaçao e

também inconsti- tucíonalídade,
,

A época, o líder do Pp, Alcibaldo
Germann, disse que os vereadores
autorizaram que fossem
apresentadas emendas à LO .

vigente, e não a elaboração de um
novo texto, como aconteceu. Esta

semana, o presidente anunciou

que ontemmesmo solicitaria uma
,

cópia do ato da presidência para
tomar conhecimento sobre o teor

do documento. "Não se trata

apenas de prazos", afirmou o

vereador, preferindo não se

manifestar sobre a postura da

caJ •

eis

,

I

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1594 . Sala 7 . Centro- Jaraguá do Sul
Tel. 3275-3036 · globcont@terra.com.br
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PROJETO: R$ 4,2 MILHÕES ECONOMIZADOS NO SUL DO PAís
•

. �

• �\

•

•

DAIANE ZANGHELINI

� Agilidade, economia
e; menos burocracia

.

f.... •••

., sao as principals
vantaqens do sistema

•

(

J Jaraguá do Sul- A partir de
segunda-feira, o juizado
Especial Federal de Jaraguá do
Sul e os dois Juizados Especiais'
Federais de Blumenau são as

primeiras unidades da Justiça
Federal em Santa Catarina a

•

funcionar de forma totalmente
eletrônica. Todas as etapas do

processo passam a ser realizadas'
,

eracompanhadas pela Internet,
pois as unidades não receberão

,

mais processos de papel.
De acordo com o Juiz do

". Juizado Especial Federal de
J J araguá do -SuI, Emmerson
.

.

, Gazda,' um levantamento
constatou que, durante o

período de experimentação do
sistema eletrônico na região Sul
do país, economizou-se R$ 4,2
milhões em insumos (como
'papel, tinta de impressora,
etiqueta, pasta de grampo,

autenticações e outros), em 250
mil processos eletrônicos.
Como o Juizado Especial
Federal do município recebe
250 processos por mês, sendo
que cada um tem custo médio
de R$ 20, a economia

aproximada será de R$ 5 mil por
mês, o equivalente a R$ 60 mil.
anuais. Além disso, enquanto
um processo "de papel" demora

\-

cerca de '525 dias para ser

finalizado, um processo
eletrônico fica pronto em 239
dias. "Apesar do número de

processos continuar grande,' o
funcionário não vai mais gastar
tempo para perfurar as folhas,
colocá-las em uma pasta de

grampo e digitar a etiqueta. Ou.
seja, a produtividade vai

.. " .

aumentar e, por consequencia,

a. demanda será agilizada",
exernplifica.

Esta é a segunda fase de

exper imeritação do proj eta
piloto desenvolvido pelo
Tribunal Regional Federal da 4ª
Região' em 2002,. e a

implantação custou R$ 800 mil.
,

Com isso, advogados poderão
regis trar todos os a tos e

acompanhar etapas de. processos
pelo sistema no período das 6h
às 24h, todos os dias. O sistema

também vai disponibilí aar
intimações e comunicações
virtualmente, evitando o envio

de cartas e publicações oficiais

pelos Correios, além de dispor
de UIU controle de prazos de
" �

mtimaçao.
Aqueles que têm ações no

Juizado e que não possuem
•

acesso à Internet continuam
,

sendo informados' sobre a

situação do processo por carta.

Somente os profissionais da área
de direito com carteira da OAB
(Ordem dos Advogados do

Brasil) podem se cadastrar para
acessar o sistema, que funciona
no site www.jef-sc.gov.br.As

Acijs capacita empresáriospara
inteligência competitiva
,

; }ARAGUÁOOSlfL-Ações para
planejamento e inteligência
competitiva forma discutidas
ontem, 30, durante a palestra do
•

•

mestre e doutor em engenharia de
. produção Paulo Mendes Luna. O
evento ocorreu no auditório do
Centro Empresarial de Jaraguá do
Sul (Cejas) e contou com a

narticipação de cerca de 30
,r . I

representantes de diversos

segmentos empresariais.
,

De acordo CaIU o palestrante,
viabilizar a cooperação deve ser

uma das primeiras opções quando
o assunto é o bom desempenho de

•

um ·negócio. Para LUl1a, a

."ideologia de competição" que
.

domina o mercado, e por

conseqüência, a realidade da
maioria das empresas, corre o risco
de ocasionar o inverso do
esperado. Ao invés de fortalecer, ,

este tipo de administração, por
vezes, enfraquece ou estagna o

crescimento de dererminada
marca. "Devemos ter a

consciência de que a visão de
mundo é essa (a competição) , luas,

não precisamos.acreditar nisso

como forma de viver", explica.
Com solução, Luna comenta que
se cooperar pode ser uma dos
caminhos a ser traçado,
dependendo dos objetivos
buscados .

\ Outra dica do doutor em

engenharia de produção é prestar
,

atenção 11a simbologia dos

produtos ou serviços oferecidos.
Isto quer dizer que cada empresa
deve verificar o público-alvo e

também conhecer as expectativas
dele. "O lado simbólico é muito

decisivo no consumo", diz. Como
exemplo, Luna cita o segmento da

. .

moda, 11a qual os consumidores
usam determinada marca GOmO

identidade de grupo.
. .

A palestra foi organizada pela
capacitação empresarial da

AssociaçãoComercial e Industrial
de [araguá do Sul (Acijs). Paulo de
T. Mendes Luna" é engenheiro
mecânico pela Universidade do '

•

Ceará, mestre e doutor em

engenharia de .produçâo pela
Universidade Federál de,S�nta
Catarina" (Kelly Erdmann)'

..

•

,
...

. .
•

•

•

CESAR JUNKES

,

\

1

",
•

,

,

Juiz Emmerson Gazda diz que economia aproximadà em Jaraguá será deR$ 5mil

ações antigas não serão

atingidas por essa mudança.
O processo eletrônico já

funciona em 14 J uizados
Especiais Federais em 11

municípios, mas era usado
somente em processos que não

reuniam provas (corno revisões·
I /

do INSS, por exemplo), E que

(Instituto nacional de

Seguridade Social), que
.

,

transcorriam somente no papel
por demandarem mais

documentos, corno cópias de
certidões e termos de audiência.
Em Jaraguá do Sul, o processo
eletrônico 'com essa restricão

,

funcionava desde novembro no
ano passado, No município de
Londrina (PR), o sistema

virtual começou a ser testado
, .

em julho de 2003 e foi adotado
totalmente em julho de 2004,

- /' ."'.

nesses casos, nao e necessano

examinar muitos documentos
nem ouvir testemunhas, ao

contrário de ações como

obtenção de benefícios do INSS

.
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,

Ecatur I
Termina hoje em Florianópolis, o Encontro Catarínense de ' I

I

Turismo que reuniu cerca de seis mil visitantes, garantindo '

. ,

negócios da ordem de R$ 50 milhões. Organizado pelas,
seccionais catarinenses da Associação Brasileira da Indústria de I
Hotéis (AB)H- SC) e Associação Brasileira de Agências de Viag�ns

'

(ABAV-SC), o evento inclui feiras, palestras, seminários
,

acadêmicos, cursos, apresentação de cases e uma área especial
I

I
para apresentação das principais atrações turísticas do estado, !
Segundo o presidente da ABIH-SC, João Eduardo Amaral Moritz, !
o encontro é uma oportunidade de rever e aprimorar as estratégias �- i
de captação de turistas. "Em todo o mundo, a tendência é de Que i

o turismo ocorra principalmente dentro de um raio de até dois
mil qeilõmeíros a partir da residência dcviaiante. Por isso, temos

,

que atuar fortemente nessa.área". Na prática, significa dizer.que
O'S esforços de captação devem se concentrar no turista
catarinense e nos vizinhos gaúchos e paranaenses, alem de
paulistas, argentinos, uruguaios e paraguaios especialmente pela
possibilidade de integração dos roteiros, \ i

i

Público
Outro público que merece

atenção é o turista de negócios.
"Muitos indivíduos que visitam
um destino durante eventos
voltam mais tarde com a família
em viagens de lazer", diz Moritz.
"Precisamos oferecer atrações
interessantes para estimular
esse retorno", Segundo o

presidesíe da ABAV, Sérgio
Bertoldo, a discussão e o

planejamento de ações e roteiros
integrados servirão de estímulo à

criação de rotas mais atrativas,
"Assim ficará mais fácil 'vender'
o destino Santa Catarina".

Horas extras .

Mais de 600 mil chineses morrem

todos os anos por trabalhar em I

excesso por causa da I
I

concorrência feroz no mercado de
trabalho de um país onde já se

trabalha mais que no vizinho

Japào.Seqenoo o jornal
ChinaNews, o fenômeno japonês
do Karoshi (morte por excesso de
trabalho) se torna uma realidade
cada vez mais habitual na China, i
na qual o crescimento econômico I
se traduz agora em estresse e, I

.

contínuas horas extras para os

trabalhadores.
,

Muitas empresas estão tocadas
apenas nos rápidos beneãcíos
sem se dar conta de que a mão
de-obra é fundamental para o

desenvolvimento da companhia,
.

Conhecida em mandarim como .

guo!aosi, a morte por excesso de
trabalho na China afeta

\

principalmente os proüssonaís
liberais, como pesqusadores,
empresários, professores e

jornalistas, onde o "estresse
mental é rnuto .

pronunciado".Embora a lei -

trabalhista chinesa estabeleça
uma jornada máxima de oito
horas, as horas extras costumam
ser obrigatórias em muitos i

setores.

�I
I
I
I
,
,

Polêmica
A Fundação Procon-SP e outras
entidades de defesa de
.consumdor organizaram uma

frente para pressionar o governo
federal a impedir a comer

cializacão do chamado telefone
,

popular pelas operadoras.A partir
de noje, o telefone popular, que
tem uma assinatura mais barata

que o normal (R$ 22,87 contra R$
38,13 em São Paulo), começa a

ser comercializado nas cidades
,

com mais de 500 mil
habitantes.A frente, entretanto,
prepara um documento a ser

enviado para o Ministério das

Comunicações.

•

I

I
I

" .1

• INDICADORES ECONOMICOS I
I
,

T '

•

COMPRA VENDADOLAR (EUA)
,
COMERCIAL 2,163 2,165 It

PARALELO 2,260 2,393 11
•

TURISMO 2,123 2,267 It

EURD
COMPRA VENDA

2,766 2,768
PESO (Argentina)
0,700 0,700

'. POUPANÇA .

PONTOS OSCILAÇÃO
11 BOVESPA 36.630 0,40%
6t DOW JONES (N York) 11.150 -0.360/0
11 MERVAL (B. Aires) 1.711 1.270/0

. NIKKEI, (Tokio) 16.951 1390/0

0,650 •

R$863,55li

PlIBLICIDADE

•
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O CORREIO DO POVO iI

,

,

JOGO DO BICHO: CONDENADO PELA LEI, PRATlCADO PELO POVO

•

•

Jogo atrai apostadores de todas as idades e classes sociais

•

salário", diz. O banqueiro
destaca que a clandestinidade
do trabalho é um grande
problema, "Se fosse uma

prática legalizada, poderia
oferecer mais empregos, pagar
meus impostos, contribuir
com ações sociais, enfim,
atuar com mais intensidade

para o benefício da comuni

dade. Muitos dizem que O

controle para cobrar imposto
seria muito difícil. Eu
discordo. Poderia ser por

amostragem, como são

calculados e cobrados vários

tipos de tributos", destaca.
A instalação onde fun

ciona a banca, em local
central e discreto em Jaraguá
do Sul, pouco lembra o

imaginário popular sobre o

assunto. Nada de seguranças
armados, pelo mesmo em

ostentação, n e nh um "b i-
,

cheiro" de camisa estampada
e sapato branco, com grossas
correntes de ouro no pulso e

pescoço, enfim, um ambiente .

de trabalho discreto.
"Este é um local de

trabalho como outro qual
quer", afirma o banqueiro.

Pagando m e nsa lm ent e ,

uma média de R$ 600.mil em
prêmios, a banca aceita apos
tas máximas de R$ 50. "Esta é

a regra do setor. Apostas até
30 reais, que podem dar

prêmios de mais de 100 mil,
nós absorvemos aqui mesmo
na banca. Apostas maiores

que esse valor até o limite de
50 reais passamos para São
Paulo. Se este prêmio de 200
mil sair, o prejuízo é dividido

por todas as bancas do
Brasil". Com extrações as 14,
18 e 21 horas, o sorteio dos
números é feito no Rio de

Janeiro. "Os organizadores do
sorteio se reúnem num galpão,
junto com representantes de
todas as bancas do Brasil e

,

CRENDICES E INTERPRETAÇÃO DOS SONHOS
,

Nosso entrevistado, que chamaremos de João da Silva, pois pediu
sigilo sobre o verdadeiro nome, é um conhecedor da arte do jogo do
bicho. Joga faz mais de vinte anos. Onde quer que vá, leva com ele
uma caderneta onde estão anotados os resultados dos últimos trinta
dias, tendo na ponta da língua os resultados do ano anterior. O livreto
é mais para fazer companhia, já que sabe de cor o que está escrito ali.
Ele confirmou a complexidade do jogo e afirmou que muitos jogadores

,

deixam de ganhar por tentar simplificar uma coisa tão complexa. "Por
exemplo, a pessoa sonha com um número qualquer e joga aquele
número. Não é assim. O sonho com números e algaritmos dá águia,
jacaré, porco ou veado", conta. Em outros casos, na opinião de João
da Silva, a coisa é mais complexa' ainda. "O jogador às vezes sonha
com um ônibus. Aí ele joga no elefante porque o elefante é grande,
mas dá o peru. Tem que saber analisar se o ônibus é' bonito, se é
colorido, porque aí pode dar o pavão, ou a 'borboleta que é uma coisa
linda .

Sonhar com traição dá o quê? Todo mundo lembra logo de cobra. E
está certo, segundo João da Silva, mas outros sonhos também resultam
em cobra. Sonhar com uma pessoa nua, homem ou mulher, dá o

mesmo resultaco. Sonho que tem polícia dá macaco. João da Silva,
para quem o jogo, do bicho é um "investimento", uma maneira de

conseguir dinheiro fácil é sonhar com uma pessoa conhecida. E explica
como: "Quando eu sonho com alguém que eu conheço, eu vou e

pergunto o dia do aniversário dela, depois é só dividir por quatro, que
é a quantidade de números que cada bicho tem. É dinheiro no bolso",
garante.

'

CARLOS BRANDÃO

.. Polícia da região
diz que repressão
não está entre
as prioridades

,

•

venção penal, a atividade

envolve, pais de família, que
trabalham nas mais variadas

funções. "a honestidade é

requisito fundamental para o

trabalho. Além dos apon
tadores, têm os motoqueiros

,

que fazem a coleta das

apostas, o pessoal que auxilia
internamente na banca, além
de outros prestadores de

serviços. No total, só minha

banca, tenho a respon
sabilidade direta sobre a

manutenção finanee ira de
130 pais de família. Isso sem

falar 'nos apontadores, que

ganham comissão sobre os

jogos", afirma o 'banqueiro.
Os apontadores ganham
comissão no valor de 20%
sobre as apostas. "Muitos, mas
muitos mesmo, arrecadam
m a is de dez mil reais em

apostas por mês, o que dá dois
,

mil de comissão. E um ótimo

. .

I •

I

}ARAGUÁ DO SUL
Prática centenária, criado

pelo Barão João Batista Viana
•

Drummond, propri-etário do

Zoológico do Rio de Janeiro,
q jogo do bicho foi a forma de

compensação financeira
encontrada pelo Barão que,
com a Proclamação da Repú-

> blica, perdeu a subvenção da
Coroa Brasileira, no valor de
dez contos de réis. Dis
seminado pelo Brasil, como

rastilho de pólvora, o jogo é

considerado um dos mais

populares, superando até
mesmo as loterias oficiais do
Governo Federal e dos
Estados, "A grande vantagem
é que a gente pode fazer

apostas de até cinco centavos

e, se tiver sorte, acertar .a

milhar inteira na cabeça, que
dá R$ 400,00", diz um

apostador, pedindo anon i-
.

mato. Após mais de meio

'século de existência, em 1944,
o Decreto-Lei 6259, que
instituiu a Lei de Con'

travenções Penais, em seu

artigo 58, colocou o jogo do
bicho à margem da lei,
transformando o negócio em

crime e seu operadores em

alvo das autoridades. Ern

Jaraguá do Sul, o jogo também
tem seus admiradores e

críticos, Atualmente, três

bancas' atuam no mercado

regional. A reportagem de O
Correio do Povo, conversou

,

com um destes banqueiros,
que revelou urn pouco sobre a

engrenagem desta atividade,
que, mesmo ilícita, tem fãs em
todos os se grn en to s da
sociedade .

-

GERAÇAO DE
.

EMPREGO E RENDA

Segundo este banqueiro,
•

cujo 110me manteremos ern

sigilo, só a operação sob sua

responsabilidade tem mais de
800 pontos de apontamento
- COIUO é denominado o ato

,

de escrever as apostas,,110
bloco - do jogo. "São locais
e m J araguá do Sul,
Guar amir irn, Schroeder e

Corupá", revela. Ele informa

que, mesmo sendo contra,

\,.�t'\�itt<;�,

t<;SSIN�
O (,o�ie.\O 00 '10'10
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•

,

• FALECIMENTOS •

Faleceu às 02:30h do dia 30/06, a senhora Maria Lulza Emmendorfer,
com idade de 57 anos.O velório foi realizado em sua residência, e o

sepultamento no cernltérloManicipal do Centro.
Faleceu às 20:30h do dia 29/06, a senhora Lucia Morsch de Souza,
com idade de 84 anos.O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério Municipal de Guaramirim.
Faleceu às 16:25h do dia 29/06, o senhor Nilson Treib, com idade de
37 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e o

sepultamento no cemitério da Vila Rau.

•
•

,
e

•

,

convidados. Estes últimos é

que fazem o sorteio através de
um sistema eletrônico, que
não permite fraude. Afinal,
confiança é o nosso principal
argumento. Se não existisse

confiança, entre apostadore�
apontadores, coletores, ban.
queiras e todos os demais
envolvidos, o jogo já teria

acabado", acredita o ban.
,

queira.
•

27

São cerca de 800 pontos de apontamento de jogo no Vale do Itapocu

CONCORRÊNCIA
NO MERCADO

Sobre a concorrência, o

dono da banca conta que já
foi mais acirrada, inclusive

•

com troca de atos de violên-

cia, mas 110je a paz está

reinando. "Duran te mu i to

tempo o jogo do bicho, prin
cipalmente nos grandes cen

tros como Rio e São Paulo,
foi sinônimo de confusão.
Isso mudou. Hoje para

- -,

REPRESSAO NAO E
PRIORIDADE

Tanto o comandante do 14º
, Batalhão de'Polícia Militar,
tenente - coronel Ricardo

•

Alcebíades Brôering, quando a

delegada regional de polícia civil,
Jurema Wul£, concordam que a

repressão ao jogo do bicho não

está entre as prioridades da

segurança pública na região,
"Nossa função é prevenção. Só
vamos atuar se houver uma

,

, , '

mantermos o rie g o c ro ,

também temos que man ter

uma c o n v iv ê
n c ia harm ô

nica", declara. A única res

salta, afirma, diz respeito aos

banqueiros que nãohonram
seus compromissos. "O

banqueiro que não honra a

palavra e os prêmios tem que
sair da atividade", defende.
Para este banqueiro a

atividade vai deixar de ser

rentável e, por conseqüência,
se tornar inv iá ve l nos

próximos 10 anos. "O jogo do
bicho não aumenta o preço. O
valor mínimo é cinco centavos

e máximo 50 reais e pronto, não
tem como mudar. Os custos, por
conseqüência, não param de
crescer. S6 minha banca tem um

custo mensal, médio, de R$ 120

mil", finaliza o banqueiro.

queixa", declara Brõering. "O
,

. ,. -

Jogo e sun urna contravençao
penal, mas ternos prioridade para.
crimes muito mais violentos e

. .",

que causam rnaiores prejuízos a

sociedade.O jogo do bicho é uma

loteria não legalizada, joga quem
quer. Nós não temos estrutura

para esse tipo de investigação",
destaca Jurema Wulf, O jogo do
bicho está tipificado no artigo
58 da Lei de Contravenções
Penais, prevendo um ano de

. detenção para o banqueiro e até
40 dias de prisão pata os

apostadores.
Propostas de legalização já

bateram nas portas do Senado e

no Congresso Federal. Anthony
Garorinho, quando eleito

governador do Rio de Janeiro em
1998 pelo PDT, também falou em

legalizar o jogo.

I

,

'I

I
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TACADA: MENINAS ESTRÉIAM
,

•

•

•

. Luiz Felipe Alves da Silva

.JARAGUA'OD SUL - 130 ANDS

•

O CORREIO DO POVO•

>-
•

:: JOLIMAR PIVATTO
••
•..�------�--------------
· ,

•

: ,.. Modalidade exige
"

� muita técnica e
,

praticamente impede a

chamada "zebra"

}ARAGUÁ DO SUL - O tênis

de mesa jaraguaense chega com
duas situações distintas na sexta,

·

edição da Olesc. Enquanto os
�. . .

.

<.melllnos, mars experrerites,

: brigam pelo título da
,

competição, as meninas da

equipe participam novamente,

<.já que no ano passado Jaraguá
,

(,do Sul não teve representação
:" no feminino. E das inscritas,
apenas ]éssica Formigari tern

,
'1'\ • • ,_

experrencra em competiçoes
·

estaduais e fora de Jaraguá do
,

�·Sul. As outras começarem a
�

: treinar este ano e ainda estão
em fase de adaptação.

.

ti "Vai ser importante para elas
,

pegarem experiências. Todas
,

•

, .
'

·

" -
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•

,
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,

•
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.. Tatiane Badaz
•
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•

Eder Fernando Borges

/
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•

•
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•

Equipe de tênis de mesa espera que o fator casa traga ainda mais motivação para os atletas

elas, inclusive a Jéssica, tern

apenas 14 anos e podem, além
deste. ano, participar de mais

duas edições da Olesc", disse o

técnico Israel Oliveira Santos.

Para ele, se elas ficarem entre

os seis primeiros colocados (ou
seja, na zona de pontuação) será
um bom resultado. "Não ternos

corno cobrar Ulna meLhor

posição para este ano, mas

acredito que. para as próximas
edições a gente possa chegar
bern", emendou Santos,

No masculino a história é

• NÚMEROS

Israel Oliveira Santos

Classificação nas outras edições
2005
2004
2003
2002
2001

12° (M) e Não participou (F)
6° (M) e 5°' (F)
3° (M) e 1° (F)
2° (M) e 1° (F)
2° (M/F)

Campeões
2005
2004
2003
.2002
2001

Joinville (M/F)
Joinville (M) e Concórdia (F)
Joinville (M) e Jaraguá (F)
Joinville (M) e Jaraguá (F)
Joinville (M) e Rio do Sul (F)Daiane Ochner Jésslca Formigari

\

Principais adversários

Joinville
Criciúma

•

Patrocinadores

• Sem patrocinador

• TÉCNICO'
Renato de França Germano Witczak

•

•

•

Adriel Braz

, '

,

I
"

,
,

J
•

•

O CORREIO DO POVO

FOTOS: PIERO RAGAZZI DE FREITAS
•

•

,

•

diferente. Com uma boa equipe,
o treinador acredita que possa

figurar entre os três primeiros
colocados. "São pelo menos sete
cidades que chegam no mesmo

nível. Podemos tanto ficar em

primeiro 'como terminar em

sétimo. Mas acredito que esta

mos preparados para esta

competição", avaliou. Além dos
atletas jaraguaenses, todos
revelados pelo Pee (Programa
Esporte e Cidadania), o treina
dor terá o reforço de Guilherme
Costa, que vem de Videira.

Jogar em casa traz uma

motivação maior 'para os

jogadores. "Acredito que eles se

sentirão mais à vontade, mesmo
sendo o tênis de mesma urn

esporte em que a torcida não

ajuda tanto. O que vale é a

técnica e quem estiver melhor

preparado vence a partida, por
isso quase não existem zebras

. - "

nas cornpetiçoes , comentou o
, .

tecrnco, r
,

Um dos maiores problemas
enfrentados pela modalidade é

a saída dos jogadores quando
atingem a faixa dos 16 anos.

"Muitos precisam sair para
trabalhar e isso dificulta quan
do montamos a equipe. Acre
dito que no ano que vem a gente
volte a sofrer com este

problema, por isso estamos

buscando patrocínios para
tentar manter os atletas aqui",
comentou.

•

[

•

•
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Outros participantes .
.

Araranguá (M/F)
Balneário Camboriú (M)
Blumenau (M)
Caçador (M/F)
Campo Alegre (M)
Canoinhas (M)
Capivari de Baixo (M)
Chapecó (M/F)
Concórdia (M/F)
Florianópolis (M/F)
Fraiburgo (F)
Herval d'Oeste (M/F)
Indaial (M)
lomerê (M)

•

Irani (M)
Itéjja( (M/F) _

Jacinto Machado (F)
Lages (M)
Pinhalzinho (M/F)
Porto União (M)

.

Pouso Redondo (M/F)
Rio do Sul (M/F)
São Bento do. Sul (M/F)
São José (M)
Timbó (M/F)
Videira (M)
Xaxim (M)

•
•C

,

•

• Ginásio do Beira Rio

,

"
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DEFINIDO: KAKÁ CONFIRMADO •

•

•

•

JULIMAR PIVATTO

� A única mudança
deve ser a entrada de
Gilberto Silva no

lugar de Emerson

FRANKFURT (ALEMANHA)
- Quando os times de Brasil e

França pisarem o gramado do
Frankfurt Stadium, a partir dás
16h, de hoje (horário de
Brasília) entrarão em campo
também fantasmas de oito anos

atrás. Por mais que os craques
de Carlos Alberto Parreira

neguem, a derrota na decisão do
Mundial de 98 e o drama vivido

por Ronaldo, marcaram a

geração. O clima pode não ser

de hostilidade - muitos dos
•

rivais jogam juntos e são amigos
•

-, mas há desejo intenso de
mandar para o espaço os 3xO

daquele fatídico 12 de julho.
"Essa história de dar o

troco não existe", advertiu
Parreira, antes do treino da

seleção. "Só poderemos falar em
revanche no dia em que
brasileiros e franceses vol
tarem a se enfrentar em final
de Copa do Mundo", com-

•

parou.
Dessa forma, o técnico faz

•

I
•

(MARCELO SAYAOIEfElAE)

, . ,... "

Brasileiros tentam esconder o clima de revanche de 98 e acreditam na nova fase de Ronaldo (D)

clara tentativa de aliviar a
.

o

expe ctativa em torno do

primeiro grande teste da equipe
.

na torneio alemão. Ele prefere
fechar o foco na necessidade de
driblar vacilos, indepen
dentemente do valor do rival.
E não deixa de ter razão. ACopa

cia, Austrália, Japão e Gana. O
desafio verde e amare lo
também não oferece meio-

em suas escolhas, conservador
nas alterações e dificilmente
surpreenderá com formação
que destoe de tudo o que fez até

agora. Kaká, por exemplo, vai
jogar. Resta' Ulna dúvida no

meio-campo. Gilberto Silva

agrada porque torna o setor

mais seguro toda vez que
substitui Emerson. Além disso,
o ,titular também ficou de
molho por conta de contusão

no joelho. Em favor de Emerson
está a experiência, apesar do
memento tecnicamente
oscilante que vive.

A • • , •

termo: OU vern a quinta vitoria
e a permanência no caminho
do hexa, ou a derrota significá
levantar' acampamento,

•

arrumar as malas e voltar para
casa. Com a desclassificação da

Argentina, o Mundial viraria
uma edição condensada da

Eurocopa, o campeonato
europeu de seleções.

Não hámuito o que mudar

para pegar Zid ane e seus

companheiros. Parreira é lógico

/. .

e torneio curto, capctos(),
implacável com derrapadas e

não poupa nem os grandes.
Além disso, a seleção tem a

chance de mostrar, contra os

"Bleus" que não chegou a este
/ .

estagio por pegar apenas

galinhas-mortas como Croá-

Pomerode comemora a difícil 'vitória alemã nos pênaltis
Pomerode - �a disputa

entre intercambistas alemães e
'

turista argentino, melhor para
os que vieram da terra da Copa
do Mundo. Depois de muito'

sofrimento no tempo normal e
na prorrogação, a disputa de

pênaltis selou.a vitória da
Alemanha por 4x2. A festa

regada a chopp e muita música

típica tomou conta da choperia
em que houve a concentração
para assistir a partida. O turista

argentino, Geraldo Gurvich,
que confiava na vitória do país
e até mesmo numa possível
final, saiu de fininho quando o

goleiro, Lehmann defendeu o

pênalti cobrado por Cambiasso
e decretou a classificação para a

semifinal.
Melhor para os inter

cambistas que estão há 11 meses

no Brasil, que teceram elogios
para o nosso país e também para
o comandante do time alemão,
o técnico [ürgen Klinsmann.

"Alguma coisa mudou no time.

Ele está mais ofensivo e acredito

que é por causa do treinador

(Klinsmann foi atacante antes

de ser treinador)", disse
Lennart Laufmann, de 19 anos,
e que mora em Jaraguá do Sul.,
Ele ainda se ressente de ter de
assistir à distância, pois, se

CESAR JUNKES

alemães" .

Já o argentino, que

conversou com a reportagem
de O Correio do Povo quando
a seleção vencia por 1xO, não
hesitou em dar uma

"espetadinha" .
no time

brasileiro. "O .Brasil não está

bem. Vi apenas o jogo contra

Gana e venceu jogando mal.
Acredito mais na Argentina
na final do que o Brasil",
comentou. ,

Jogo - Depois de' u rn
primeiro tempo em que as duas

equipes ficaram se estudando,
e gol mesmo só na etapa final.
Aos quatro minutos, Ri

quelme levantou bola na área
e o zagueiro Ayala cabeceou

para fazer 1xO para a

Argentina. O empate alemão

chegou aos 35 minutos, com

Klose, também de cabeça.
Com o gol, o atacante chegou
aos cinco gols e é o artilheiro
isolado da Copa do Mundo. A

prorrogação tarnbém . ter

minou empatada, ern OxO, e a

decisão foi para os pênaltis. O
goleiro alemão Lehmann fez a

diferença, defendendo as

cobranças de Ayala e Cam
biasso e a Alemanha venceu

por 4x2.

Vitória alemã trouxe choro e muita alegria aos descendentes em Pomerode

estivesse lá, estaria assistindo
aos jogos no estádio. "Moro

perto de Dortmund, de Colônia
e Gelsenkírchen, três cidades
sedes. Mas valeu como

experiência viver no Brasil".
A jovem Lea Schmidt, de

1 7 anos e que faz intercâmbio
ern Indaial, disse que não

gostaria de voltar tão cedo para
a Alemanha (a passagem de
volta é para daqui a duas

semanas). "O Brasil é um país
maravilhoso porque tem várias

culturas diferentes aqui. Para a

gen te foi mais fácil de se

acostumar porque chegamos
numa região colonizada por

,

1

•

LINHA DE FUNDO
10 dias parado
A princípio, este é o tempo 'que
o craque Falcão terá de ficar
sem jogar. No jogo contra a

Intelli, na quinta-feira, o

camisa 12 saiu contundido
ainda no primeiro tempo.
Ontem ele fez uma ecografia e,

para saber a gravidade da

lesão, deve ser esperado mais
48 horas depois de feito o

exame. Mas, segundo o

supervisor técnico Kléber
Rangel, o tempo que Falcão
ficará parado é menor do que
era esperado pela comissão
técnica. .

De saída
A eliminação da Argentina já
causou mudanças no

comando da equipe. O técnico
Jose Pekerman entregou o .

cargo logo depois da partida.
•

"E o fim de um ciclo, não vejo
motivo para continuar",
alegou. A substituição que fez,
quando a equipe vencia por
1xO, não agradou em nada a

imprensa argentina. Ele tirou o

meia Riquelme, responsável
pela criação de joqadas, e

colocou o volante Cambiasso,
para tentar segurar a partida. A
tática não deu certo .

Mistério
Quem também está gostando
de esconder a escalação é

Felipão. Sobre a possível
.

entrada de Cristiano Ronaldo,
recuperado de uma lesão na

coxa, ele foi enfático: "Pode
jogar ou não". Além disso, o
jovem atacante vem sendo
alvo de manchetes nos jornais
portugueses. Segundo a

JULI"lAR' "1\/"""10IV/'\ ! ,./·\1 ,i

,

imprensa, ele teria recebido
uma proposta de 65 milhões de
euros para deixar o Manchester
United e ir para o Real Madrid .

Revanche
Os ingleses também encaram a

partida de hoje, ao meio-dia,
contra Portugal como revanche.
Não contra a Seleção, mas
especificamente contra Felipão,
que eliminou a Inglaterra na

Copa de 2002 com o Brasil e da ,

Eurocopa 2004 com Portugal. O
único título' da equipe em

mundiais completa 40 anos e o

lateral-direito Gary Neville
disse que é a hora de provar
que esta também é uma

geração de ouro.

COPA DO MUNDO
Oltavas-da·flnal
Alemanha 2xO Suécia

Argentina 2x1 México
Inglaterra 1 xO Equador
Portugal1 xO Holanda
Itália 1 xO Austrália

. Suíça (O) OxO (3) Ucrânia
Brasil 3xO'Gana

Espanha 1x3 França
Quartas·de·final
Alemanha (4) 1x1 (2) Argentina
Itália 3xO Ucrânia

Hoje
1.2h Inglaterra x Portugal
16h Brasil x França
Semifinal

. Terça-feira
16h Alemanha x Itálía

•

Itália elimina a Ucrânia
encara agora a Alemanha

HAMBURGO (ALEMA
NHA) - Como era esperado, a
Itália não teve dificuldades

para bater a estreante Ucrânia

por 3xO, ontem, no' Estádio
AOL Arena, e garantir a

classificação às sernifinais da

Copa do Mundo da Ale
manha. A "Azzurra" pega

agora os donos da casa, que
eliminaram a Argentina nos

pênaltis (4x2). O jogo acon

tece na terça-feira, em
•

Dortmund.
Atuando um pouco mais

ofensiva em relação aos

quatro jogos antériores, a

seleção italiana conseguiu
abrir o marcador logo aos seis

minutos do primeiro tempo,
Depois de fazer uma boa
tabela com Francesco Totti, o
la teral- esquerdo Zarnbrotta
chutou de longe e acertou o

can to esquerdo do goleiro
Shovkovskyi.

Apesar de ter mais posse'
de bola na primeira etapa do
confronto (52%), a Ucrânia
só conseguiu levar perigo à

meta da "Azzurra" na etapa
final, Logo aos quatro
miri.u tos, Kalinichenko

.

lançou Shevchenko na área.

O ex-atacante do Milan não

conseguiu chegar na bola, mas
Gusin cabeceou para Buffon
fazer ótima defesa.

Depois de ser muito

. pressionada, a Itália conseguiu
um bom contra-ataque e

ampliou, Muito bem na partida,
Totti recebeu na esquerda e

alçou na pequena área para Luca

Toni, que, sozinho, só empurrou
para o fundo das redes.
Momentos depois o juiz belga
Frank de Bleeckere deixou de�, .

marcar um pênalti para a Itália;
quando Camoranesi foi
derrubado por N esmachnyi
dentro da área.

Mas, aos 24, a Itália chegou
ao terceiro gol. Em lance
semelhante ao tento anterior,
Zambrotta foi lançado na

esquerda e, na entrada da área;
cruzou para Luca Toni fazer o

seu segundo gol na partida. O
atacante da Fiorentina, ar-

,

.
tilheiro do último Càmpeonato
I taliano, ainda não havia
anotado nenhuma vez na

Mundial da Alemanha. Além
de garantir a vaga na próxima
fase, a Itália mantém, ao lado do

Brasil, a marca de levar apenas
um gol até o momento.

•

J
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� GLOBO - iSH

Sinhá Moça
Ana afirma para Nina que Ricardo não ama

Cândida e confessa que ele lhe deu um

beijo. Inez vai até a fazenda do Barão ver

como Ricardo está. Inez diz a Sinhá Moça
que acha que o casamento dela com

Rodolfo não vai ser possível depois do que
aconteceu. Cândida confessa para Frei José

que Ricardo está mesmo apaixonado por
ela e implora que o Frei não permita que o

Barão descubra. Frei José afirma para
Ricardo que Cândida não sente nada por ele
e espalha pela cidade que o rapaz foi até a

fazenda. do Barão resolver a questão da
mina d'água. Ricardo volta para casa.

.

� GlofJBO • 1 9foj

Cobras e Lagartos
Leona convida Duda para sair. Alberto pede
desculpas ao filho. Martim quer ajudar as
pessoas e o pai constata que ele realmente
mudou.Celina exige que Letícia conte o que
tem contra Otavlano, mas ela se nega. Bel
abre uma conta conjunta com Estevão.
Leona se encanta com Duda e lhe dá um

beijo. Otavlano diz a Celina que Letícia deve
ter problemas. Leona dá outro beijo em

Duda, que corresponde sem entusiasmo.
Alberto conhece' Letícia. Milu não acredita

,

quando Leona mostra-se apaixonada por
Duda. Júlia segue o pai e flagra-o com Milu.
Estevão dá um cheque em branco a Leona,
que vai embora, triste. Leona se hospeda
em um hotel e liga para Duda, desesperada.
Duda encontra Leona desacordada.

> GLOBe) - 21 H

Belíssima
•

Bia promete que Sabina vai conhecer o

mundo. Gigi confessa que foi pressionado
por Bia para entregar-lhe a fita. Júlia fica
revoltada. Cris não conversa com Vitória,
mas escuta atenta quando ela fala de sua

vida. Mary li Guida olham o palco do teatro e

choram abraçadas. Bia diz a Medeiros que
vai sumir no mundo com Sabina. Katina

compra o vestido para o casamento de Taís.
Rita sai e Bia procura a carta que Vitória
escreveu culpando-a, se algo lhe acontecer.
Cemil participa da reunião de diretoria.
Cemil pressiona André para saber quem
disse que ele seria ,um alvo fácil para seu

plano. Edmilson vai à casa de Cemil e dá de
cara com Soraya. André percebe que Cemil
leu a caderneta e exige saber onde está. Bia
acha a carta. \

� SST - 18h30

Rebelde
Diego flagra Inaki beijando Roberta. Ela

pede a Diego que esqueça que o beijou na

noite anterior. Inaki reclama com Roberta

por ter beijado Diego. Ela responde que fez
.

isso para distrai-Ia e roubar o disco com sua

música, Roberta também lembra Inaki que
não existe nada entre eles para que faça
uma cena de ciúme e ela tenha que lhe dar

explicações sobre sua vida. Gastão ameaça
Roberta e diz que se continuar implicando
com ele, fará com que Josy pague as

conseqüências.

,

� RECC)R[) - 191, 15

Prova de Amor
.

Júlio diz que vai fazer o reconhecimento por
fotos. A testemunha vê as fotos e aponta
para Dani e Rafa. Julio diz para Fialho que vai
convocar os irmãos para o

reconhecimento. Júlio liga para Diana e

relata o caso. Diana fica muito triste e chora.

Gui, Alice, Clarice e Nininha estão
·Ianchando de repente o cachorro negro
aparece e rosna para todos. Daniel espanta
o cachorro. Nininha diz que a alma de Lapa
entrou no cachorro. Gui fica desconfiado
porque o mesmo cachorro entrou na casa

de Padilha. 'Felipe liga para Joana. Felipe vê
Fialho por perto. Felipe se disfarça e desliga
o teletone. Fialho manda Felipe parar. Felipe
corre.

� RECORL1 - 2111

A Escrava Isaura
Marcelo socorre Tereza. Ela desconfia que
foi Represália. Dias mal consegue se

levantar mas liga para a polícia e avisa que
foi atacado. Marcelo liga também para a

delegacia e conta o que houve com Tereza.
Dr. Bicas diz para Antonio levar Luiza em um

ginecologista. Dias vai para o hospital. Tião
conta para Atllio que já cumpriu sua missão.
Atllio diz que agora é a vez de Jorge, Alcides
e o barbeiro ganharem seus recados. Dr.
Leão diz para Marcelo e Tereza quef ataquefoi uma Jogada politi ca. Marcelo percebe
que Atllio é quem está no comando. Lals e

Crlstlria entram no jornal. Lals fala para
Homero que val estar no hotel em Ribeirão.
Ele fala que val vê-Ia.

,
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��HOMENAGEM
Por esta a princesa do

Pop, Britney Spears não

esperava" A cantora Pink
dedicou uma música em

homenagem à ela em um

show em Los Angeles, na
noite da. última quarta
feira. Poderia até parecer
um ato irônico, mais não

foi, Don't Let Me Get Me,
foi a música que
surpreendeu à platéia do
show de Pink, quando
pediu para que todos
mandassem boas
vibrações e declarou ser

sua fã.

��JÁ FOI
MEL�OR
Thiago Lacerda está
de volta em Páginas

,

da Vida. O galã
viverá Jorge, um
rapaz dividido entre
duas paixões:
Simone, interpretada
par, Christine
Fernandes e Sandra,
vivida por Danielle
Winits. Apesar do
cobiçado posto de
galã, Thiago garante
que a melhor fase de
sua vida já passou
faztempo.

��MULTI
PROFISSIONAL
Jennifer Aniston quer ir para
trás das câmeras, segunda
informações do site
internacional FemaleFirst. A

atriz, em cartaz nos cinemas
norte-americanos com o filme
The Break Up, disse que gostaria
de experimentar um novo

ângulo da profissão: "Eu
tenho planos de dirigir. Na
verdade, estou fazendo
um curso sobre isso
atualmente, Você tem de
ser um "multi-profissional"
nesta área".

)
"
•

��NO FINAL

•

•

,

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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Baile
/

E hoje, a partir das 23h, o
grandioso Baile promovido pelos
acadêmicos da segunda fase do
curso de Processos Industriais,

•

. da Fatej A animação será da
Banda Som Sete e acontecerá na

Sociedade Amizade .. Ingressos
antecipadgs ao valor de R$ 8,00,
contatos pelos fones: 9131-7692
ou 3372-6679 com Wilson, e

8804-9774 ou 3370-8385 com

Aloísio.

Aniversariantes do dia

1/7
,

•

Cleto Franzner

Rafaela Skinen

Luis Alberto Guths
.

Fernanda Giovanella
Gilberta Peters

Ingo Heinert.

Clovis Vieira da Cunha
Andrielli Mader

Karla F. Grutzmacher

Tarcisio O. Buzzi

Adriana Wehrmeister

Maria Terezinha Boeing

•

2/7 •

Isabel D. Ceolin

Dionara R. Bruns

Gerson L. Lemke

Marcos Bertoldi
,

Gilmar Brais Alves

Ruth Edite W. Braier •

Helio Murara Garcia

Alexandre Zimmermann

Flávio da Luz .

Carlos Henrique Heinert
Ademar Schulz
'Gabriela Giovanella

, Vera Ruth de Oliveira
Ari Alves Vieira

Jadiel Veigsding Filho

Antonio Julio Ilibio •

,
,

Garota.]angada
Acontece hoje 11a "Moinho
Disco" a escolha da "Garota

Jangada 2006", a partir das
22h30min. Ingressos antecipados
no valor de R$ 10,00,
disponíveis no Posto Mime

Matriz, Center Som Shopping,
Pink and Blue Freedom e COIU

os alunos dos terceiros anos do
Instituto Educacional Jangada, E
para agitar a galera: a DJ Mary
Zander e os DJs Edu Schwartz e

Antony.

,

•

A coordenadora de capacitação da Acijs, Cássia Morgana Busanello, ao lado do doutor em engenharia de

produção, Paulo Mendes Luna, que ministrou palestra para empresários jaraguaenses sobre inteligência de

competitividade, na manhã de ontem, no Cejas. Ao lado dele, Beatriz Zimmermann, executiva da Acijs, Paulo
Chiodini, presidente da associação, e a supervlsora de serviços, Rejane Nunes.

Apresentação ,

Nesse domingo, tem atração
A

musical na Praça Angelo
Piazera. A Banda Sam Remy se

apresenta a partir das .18h naDelícia na mesa
.

-

A Recreativa das Duas Rodas serve hoje ao meio dia uma deliciosa feijoada, além de marreco

recheado, carnes grelhadas e outras opções. O preço por pessoa é de R$ 15. Reservas pelo telefone
3275 11 35, falar com Simone-ou Adilson.

, - .

programaçao comemorativa aos

130 anos do município de
Jaraguá do Sul.

I

!II HORÓSCOPO
•

r

Arie.s 20/3 a 20/4
\ Nossa, então o frio do inverno está lhe deixando'

ainda mais aceso?! Oue.tal espalhar esse fogo
por pequenos focos no mundo, em várias

direções? Calma, carneirinho, ninguém quer
arrancar seu couro. Hehe, como se isso fosse

possível ... A sugestão é levar sua luz para além
do itinerário cotidiano. Percorra outros lugares,
outras gentes, ilumine o planeta.

•

Libra 23/9 a 22/10
Você espalhou as pistas, deixou tudo preparado.
Suas estratégias estão funcionando, vá
apertando os botões. Com calma, mas com

,

decisão. Sinta o timing da coisa e persista com

seus objetivos, não se desvie por outras

direções. Se quiserem pensar que tomaram a

iniciativa, deixe que pensem. O que importa é

que role aquele rock 'n' roll tão esperado ...

Capricórnio 22/2, a 21/1 -

Lembre-se do primeiro instinto que você teve
sobre uma situação. O que você decidiu naquela
hora foi prematuro? Talvez não. Não
desconsidere, caprica, sua intuição é melhor do
que você imagina. Ficar se agarrando muito

•

firmemente às suas idéias não vai lhe' ajudar em
nada. Qual o problema em paquerar alguém que
(você acha que) não é o seu tipo?

(

Peixes 19/2 a 19/3
•

•

Avante, pisciano, a galera está esperando
você! Você tinha alguma dúvida? Ok, você
tem dúvidas sobre tudo, mas faça-se o

favor, não questione tanto seus afetos.
Você tem feito tantos gols, tem conseguido
fazer jogadas consideradas impossfveis ...

. abraço!

Câncer 21/6 a 21/7
-

Você anda mais sensível, e o que é que tem?
Não fique se segurando tanto, puxando o freio
de sua concha, deixe-se fluir e aflorar. O .

momento é seu, Sol alto iluminando a sua

praia, você se vendo e se descobrindo, se
dando a conhecer. Aproveite a oportunidade:
muito prazer! Não esconda tanta vida na

. sombra, siga o natural caminho do florescer.

Touro 21/4 a 20/5
Você pensava que estava indo numa direção,
mas de repente está em outra completamente
diferente. Não pense nisso como um erro de ,

percurso: este pode ser o melhor desvio da sua

vida. Algo novo, algo bom. A emoção quer S.B
declarar e se anunciar com flores, com um

outdoor em frente à janela do tal alguém ... Dê

passagem, deixe a emoção falar.

Leão 22/.7 a 22/8
Claro que o pessoal vai estranhar se você faltar
à reunião, mas avise que é por uma boa causa:

você. Até os requisitados leoninos

vezenquando precisam ser um pouco
esquecidos. Se recolher para organizar as
idéias também requer concentração, esforço e

. paciência. Lavrar a mente é parte do preparo
para novas plantações.

Escorpião 23/10 a 21/11
Parece muito o que estão querendo lhe dar,
Scorpio? Sei, quando a esmola é demais o

santo desconfia ... Será por que, desta vez, você
não teve que travar batalhas, correr atrás,
enfrentar provações e dificuldades
indescritíveis? Em algumas vezes, sim, você foi
feliz, pura glória; outras tantas, sofrimento.
Descomplicar é um novo desafio.

Aquário 21/1 a 18/2
Você pode até estar paradinha, debaixo dos
edredons, mas sua mente ... Já está lááá,
zummm, levando a bandeirada final da Fórmula
1. 'Será que nada faz esses neurônios
descansarem da maratona? Se o seu corpinho
decidiu curtir um relax, faça sua cabeça.
obedecer. Impossível? Tente o velho truque do
cafuné, chame aquela pessoa bacana.

Sagitário 22/11 a 21/12
Sabadão, animação. Com tanto agito, não vá
-esquecer de cumprir suas promessas.
Cuidado no. trato de coisas e pessoas
importantes. Quando estiver aconselhando um

amigo quanto a assuntos amorosos, fique
ligado para que Isso não soe como crítica, Sua
empatia é genuína e seu coração está no lugar
certo ... Espalhe gentilezas,

Gêmeos 21/5 a 20/6
Será que você não está precisando fazer uma
.

,

escala em seu hangar? Você tem um monte de
energia, é verdade, mas sua aeronave precisa
muito mais que alimento para o espírito. Pense
bem, umas horas de sono a mais não serão
perda de tempo. Muito pelo contrário: além do
benefício ao seu veículo, seu brevê lucrará

,

horas de vôo pelo mundo dos sonhos.

Virgem 23/8 a 22/9
,

Pare de tentar provocar impasses com seu

bem-querer e relaxe na paz doméstica. Pra que
se meter em encrencas? Esqueça picuinhas e

faça com bom humor e criatividade o que tem

que ser feito. Você é tão especial que até
mesmo quando você está naqueles dias as

pessoas ainda querem ficar perto de você ...
Mas não precisa exagerar.

(
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... Sem tríángulo
'! Dirigentes do PMDB es
�
tímam que às bases vão

* aderir a candidatura de
,

Colombo ao Senado. Pelo
menos, calçulam menores

i as chances de um triângu-
!, lo com a petista Luci Choi
!'I nacki. Teria sido mais diff-

1m com Idel! Salvatti que man-

I:; tém relação bem mais
amistosa com o partido.

.. Fumaça
A cidade de Seara dá o

exemplo no combate ao
,

•• fumo. Fez pesquisa e apu-
@,
rou que há mais de mil tu

,%'1 mantes atfvos e 1,9 mil

I passivos, numa popula
& I ção de 17 mil pessoas.
,. Agora, a Saúde monta um

" plano para convencer os
� fumantes a largar o vício.

.,' ... Os pequenos
Depois de dois anos de

negociação, está pronta
para ser votada pela Câma
ra de Deputados a Lei das
Micro e Pequenas Empre
sas. Desburocratiza e dimi
nui os impostos do setor. O

�.� presidente da Fecomércio,
,m Antônio Pacheco, é um dos
, Ilíderes do lobby para apres
• ,I sar a votação em Brasília.

•

... Arco-íris
$' Volta à cena política a

,� .
,

� transexual Katielly Lanzini.
O PFL vai hornoloqar 'can
didatura à Asse-nbléia Le

gislativa. Lanzlni, que ern

Chapecó trabalha com jor
nalismo e escultura, já con

correu às câmaras de vere
adores e dos deputados.Í;

•

Informação:

,

A

, ELEITORES: PETISTA TEM PREFERENCIA DOS MENOS ESCOLARIZADOS
•

... Petistas
Luci Choinacki em, dispu

ta ao Senado abre terreno
no Oeste para a candidatu
ra a deputado federal de
Pedro Possarnal, muito
mais do que para aereelei

ção de Cláudio Vignatti. Pos- I

samai agita as mesmas!
bases. O PT, aliás, terá que I

rebolar para manter as cin- I
co vagas facilitadas pela I.onda Lula de 2002. '

... Chance I

, Com a definição do PSDB
em lançar 'chapa pura para
a Assembléia, muitas regi-

,

ões trocaram candidatos do
PMDB por tucanos, devido
ao quociente eleitoral. O pre- 'Isidente do PSDB, Dalírio
Beber, alega que com a lis
ta de mais de 40 candida

tos, 25 mil votos elegem um

estadual, contra os 40 mil

previstos para as legendas
do PFL e PMDB.

.... 5º palanque
Antonio Carlos Sontag

(PSB) assegura que, ape
sar da tentativa de enqua
dramento nacional patro-]
cinada pelo PT, vai concor- I
rer ao governo de SC com

I
apoio do PL e do PTB. I

I
I .

... Esmola não
A Celesc ganhou desta

que na revista Imorenseí ,

por ter sido incluída entre I
28 empresas do país no I

índice de .Sustentabilidade
Bovespa. São as campa-Inhias que fazem reais in
vestimentos sociais e I
aquelas que fazem ape
nas filantropia.

\

LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLINICAS LTDA.
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.... Candidato tucano subiu de 22% para 29%,
enquanto o presidente Lula oscilou de 45% para 46%

ASSOCIAÇÃO nos IlfÁRJOS DO INTERlOR (ÁDI!SC)
c 01 UNAAD I@CNRSC.COM,DR

A superaliança governista de Luiz Henrique tem

sido definida por deputado tucano como uma espé
'cie de "casamento sem sexo", Fechada a partir das

, cúpulas estaduais do PMOS, PFL, PSOS e PPS, a
união apadrinhada pelo candidato tucano a presiden
te, Geraldo Alckmin, pelo desenvolvimento natural,
não teria sequer chegado ainda à fase do sofá. Mas,

,

já que é um casamento de papel passado entre par-
tidos de dote considerável- são os três maiores de
cinco e somam 192 prefeitos - e entre parceiros

, ,

desinibidos com o poder, pode esquentar. A esprei-
ta, fica o PP de Esperidião Amin, liberado de com

promisso formal com candidato a presidente, na 'aza
ração' de antigos parceiros do PFL. Em 2004, PP e

"
PFL disputaram cesaooetso prefeituras, enquanto

I,
PFL e PMOS, apenas 30.

AGÊNCIA ESTADO
,

SÃO PAULO - Pesquisa do
Institute Datafolha, divulgada
ontem, mostra que o tucano

Geraldo Alckmin subiu sete

pontos percentuais e atingiu
29% das intenções de voto à

Presidência. No entanto, o

presidente Luiz Inácio Lula da
Silva ainda venceria as eleições
de outubro no primeiro turno,
com 540/0 dos votos válidos, se

a disputa fosse hoje.
Alckmin cresceu de 22%

para 29% desde o filial de maio,
enquanto o presidente Lula
oscilou de 45% para 460/0. A

•

,

pesquisa foi a primeira
realizada pelo instituto após a

escolha formal dos candidatos
à Presidência da República. A

margem de erro da p�sq�isa é

de dois pontos percentuais.
Num eventual segundo turno,
Lula derrotaria Alckmin por
51% a 40%, segundo a pesquisa.
A pesquisa mostra que o

presidente vence o tucano
,

,

entre os eleitores menos esco-

larizados, com menor renda e

•

I

nordes tinos. J á o tucano

Alckmin vence no Sul, entre' .

os eleitores mais ricos e
."

; .

instruídos. A pesquisa indica iJr"'
ainda que o tucano é visto

como "sério, confiável e borrq
administrador" e Lula teria a, "

, I.

"afinidade com os pobres e oSr ()';
de origem humilde". ,c1

-. i 1_-1'
, -.\ .

,

LEVANTAMENTO : ','.� 1
Além das estratificações usuais, o Instituto Datafolha utilizou nesta pesquisa o Critério de Classificação ,';;q
Econômica Brasil da ABEP (Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa) com o objetivo de segmentar ,) "I

,

a população do país segundo o poder de compra dos entrevístados. Ele mede o acesso de estratos da

população a itens de conforto e é dividido em cinco classes: A (maior acesso a itens de conforto), B, C, O e ';'1
E (menor acesso),

'

i J
I

A pesquisa do Datafolha é um levantamento por amostragem com abordagem em pontos de fluxo populacional
com cotas de sexo e idade e sorteio aleatório dos entrevistados. O conjunto da população com 16 anos ou

,:,

maiS é o, universo da pesquisa. Neste levantamento, realizado nos dias 28 e· 29 de junho de 2006, foram :"

entrevistados 2.828 eleitores em 177 municípios em 25 unidades da Federação. A margem de erro máxima. r ;,

é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. :;1::,

• . \',
" ,,'

Lula escolhe Luiz Carlos Guedes Pinto para ministro da Agricultura :��
BRASÍLIA- O presidente Luiz

Inácio Lula da Silva indicou
ontem o engenheiro agrônomo
Luiz Carlos Guedes Pinto para
assumir o Ministério da Agri
cultura em substituição a,

Roberto Rodrigues, que pediu
demissão na última quarta-feira.

,

A posse do novoministro deverá
ser na segunda-feira, às 17h.
Guedes Pinto ocupava a Secre
taria Executiva do ministério

desde dezembro de 2004 por

indicação de Rodrigues. O
, . .,

secretano-executivo e uma

espécie de vice -rninis tro e

substitui o titular da pasta em

caso de viagens internacionais,
por exemplo.

Rodrigues e Guedes Pinto

estiveram com o presidente (Relações Institucionais) que tem ligações históricas com ; <

nesta manhã no Palácio do afirmou que o novo ministro os movimentos sociais do ,� ,i

Planalto, onde Lula apresentou "vai assumir mesma linha campo; Nos tempos de professor
o convite ao novo ministro e

\
técnica, e política" empregada da Unicamp, atuava como uma ;

informou que a pasta teria um _ por Roberto Rodrigues, "não espécie de conselheiro '�J' I

reforço no 'Orçamento de R$ havendo nenhuma ruptura". intelectual do MST.
42,6 milhões. O valor será Também eram cotadcs- para "" Por etrtro lado, a-índícaçãe-'t i. J I

destinado para o programa de' assumir o ministério o de Guedes Pinto deve agradar.'"
seguro agrícola. , presidente da Embrapa, Sílvio além do MST, o Ministério do

O novo ministro disse que Crestana, e os .secretários do Desenvolvimento Agrário e o :
,

"

não irá fazer alterações na pasta ministério Ivan Wedekin Incra (Instituto Nacional de J;�"
e que recebeu do presidente Lula (Política Agrícola) e Linneu

I Colonização e Reforma, .:;:'

orientação paramanter um bom Costa Lima (Produção e Agroe- Agrária). Com Guedes no
.. ,

, f ' : 5

relacionamento com a bancada .nergia). O principal empecilho comando, a expectativa é que a
_

L l1 f

à indicação de Guedes Pinto era agricultura familiar seja tratada ,\J'
suas ligaç.ões com o MST como a agricultura patronal.com (;�i
(Movimento dos Trabalhadores as mesmas prioridades para ,:;,
Rurais Sem Terra). Guedes foi pesquisas na Embrapa e nas in
presidente da' Associação negociações de comércio

"

Brasileira de Reforma Agrária, exterior. (

ruralista no Congresso. "Me
,

sinto honrado com o convite. E
um desafio muito grande
substituir o ministro, irma das

figuras mais preparadas", disse.
J á o minis tro Tarso Genro

:-' .;
� .

•

- ... 'i. ,,

,
,

Varig 'vive', apesar das críticas e comprador herdará as linhas
SÃO joss DOS CAMPOS - O

presidente da Agência Nacional
de Aviação Civil (Anac),
Milton Sérgio Zuanazzi, disse
ontem, na sede da Embraer em
São José dos Campos, no Vale
do Paraíba, que a Varig está

operando "normalmente" e que
as linhas da companhia estão

"congeladas", porque quem

comprar a empresa levará todas
as linhas apesar do cance

lamento de diversos vôos.

Segundo ele, somente após 30

,

dias de paralisação total da
, companhia haverá distribuição
dos vôos para os concorrentes.

"A' Varig está viva. O

programa de emergência não

deixou nenhum passageiro em

casa até agora, ninguém deixou
de chegar. Houve transtornos,
mas foram resolvidos", afirmou
Zuanazzi, que participou-da
cerimônia de certíficação 'do
jato comercial Embraer 195.
Sem esconder a expectativa
sobre a cOmpra da Varig,

semana passada as passagens "ii
/ ,-

não foram mais vendidas. IDe .�)
acordo com a demanda, e por (J
causa do período de alta :,r]

temporada estamos autoriz- ,r,

ando vôos extras das outras

empresas". Informou também
,

que nas rotas internacionais

a Varig colocou aviões

menores e fez acordos com

outras empresas. "E antes que
vocês perguntem, na Ale
manha está operando nor-

Zuanazzi disse que gostaria que
o problema fosse resolvido
"hoje" e acredita que até terça
feira os vôos sejam retomados
normalmente. "A Varig que
solicitou este prazo até dia três.'

Não sabemos se será preciso
'I "

prorroga- o:
Zuanazzi explicou o plano de

estratégia para atender os

passageiros. "Nas rotas

nacionais a Anac opera com as

demais empresas e a demanda
está dirainuindo já que desde a

•

malmen te".

Ieletonías querem aumento de até 4,5% para chamadas locais
BRASÍLIA - Empresas de

telefonia querem reajustar em
4,5% as tarifas de ligações locais

,

entre telefones fixos, e em 2,6% as

chamadas locais de fixo para,
, celular. Representantes das
concessionárias apresentaram na

quinta-feira suas propostas à

Agência Nacional de Telecomu-
,

nícações (Anatel), mas o órgão
regulador quer evitar aumento de

•

tarifas neste ano, segundo fontes
da agência. O assunto está na

pauta da próxima reunião do
conselho diretor da Anatel,
'marcada para quarta-feira. O
reajuste das tarifas neste ano será

.
calculado com base no IGP-DI, de
junho a dezembro do ano passado,
que foi negativo de 0,75%, mais a

,

correção do Indice de Serviços de
Telecomunicações (1ST) de

janeiro a maio deste ano, que foi
de 1,37%. Com isso, o resultado
final deverá ficar próximo de zero,
como já foi antecipado pela

itens da cesta de serviços, como o

pulso ou a assinatura, para aplicar
umporcentualmaior de aumento,

'

desde que haja uma redução na

mesma proporção em outro item.

Até o ano passado, as empresas
preferiram, na maioria das vezes,

aplicá-lo na assinatura, que é uma

, taxa que tem de ser paga: todo mês,
independentemente de o cliente
ter feito ou não ligações,

, .

agencia.
As empresas, no entanto, estão

pedindo os aumentos com base em
um dispositivo previsto nos

contratos de telefonia - chamado
de excursor - que permite que as

companhias escolham um dos

• k
I

•

j
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TlíV10R LESTE: PAís VIVE SUA PIOR CRISE DESDE QUE SE TORNOU INDEPENDENTE
o,

o

I

� Sérgio Pinheiro foi secretário de Direitos
Humanos no governo Fernando Henrique Cardoso

,

•

EUA - O secretário-geral das
Nações Unidas, Kofi Annan,
nomeou o brasileiro Sérgio
Pinheiro -Secretário de Direitos
Humanos do governo Fernando

Henrique Cardoso (1995-2002)
para chefiar a Comissão Especial
Independente para o Timor Leste.
A comissão vai trabalhar para

estabelecer fatos e circunstâncias

relevantes sobre os violentos
incidentes que ocorreram no país
em 28 e 29 de abril e em 23,24 e 25
demaio, segundo um comunicado
emitido pela ONU, em referência
aos confrontos na capital, Dili, que
eixaram mais de 30 mortos. "A

.
comissão inclui esclarecer a respon
sabilidade pelos acontecimentos e

recomendarmedidas para assegurar
a responsabilização pelos crimes e

,
.

. graves violações dos direitos

humanos alegadamente cometidos
durante esse período", acrescenta
o documento. Também foram

,

nomeados a sul-africana Zelda
Holtsman e o britânico Ralph
Zacklin. A comissão vai iniciar os

. trabalhos em Dili a partir de julho
". . ,;"

proximo e tera tres meses para
conclui-lo. O governo timorense

havia pedido a criação de uma

comissão de inquérito no último
dia 8, o que foi apoiado pelo
Conselho de Segurança da.ONU.

No final de abril, cerca de 600
militares exonerados realizaram
violentos protestos em Dili,

, denunciando discriminação étnica
nas Forças Armadas. Segundo
dados oficiais, cinco pessoas

morreram, mas os líderes rebeldes
falam em até 60 vítimas. Emmaio,
a violência foi retomada na cidade,

,

,

depois que umgrupo rebelde atacou
um quartel da PolíciaNacional. As
forças de Defesa se desarticularam
e grupos de civis armados '-.'
promoveram saques e incendiaram
casas, levando mais de 130 mil
'moradores da capital a deixarem
suas casas,Apedido das autoridades
timorenses, mili-tares e policiais de

,

Portugal, Austrália,Nova Zelândia
e Malásia foram enviados ao país
para estabilizar a situação.

Esta semana, a crise teve mais

um capítulo. Acusado de ser um

dos principais responsáveis pela
crise e de distribuir armas a civis

para eliminar adversários políticos,
o primeiro-ministro Mari Alkatiri
renunciou na segunda-feira,
'atendendo a exigências do
presidenteXananaGusmão. Desde
ontem, milhares de partidários
manifestam na capital seu apoio a

Alkatiri. O presidente negocia a
,

formação de umnovogoverno, mas,

já admitiu a possibilidade de
dissolver o Parlamento e convocar

eleições antecipadas .

Japão com ,26,8 milhões habitantes
,

,

idrOS'Q'S tern a maior parcela do rnundo
.

TÓQUIO!JAPÃO - O Japão
ultrapassou a Itália e tornou-se

� ta nação com a maior per

centagem de idosos do mundo,
anunciou ontem o governo,

�
o íntensífícando preocupações

,
.

sobre os efeitos do rápido
envelhecimento da população
na segunda maior economia do
planeta.

Pessoas com 65 anos oumais

representavam 21% dos japo
neses em 2005, ou 26,8 milhões
dos 127,7 milhões de
habitantes do arquipélago,
superando a Itália, com 200/0, '

,

informou o Ministério da

Comunicação e Assuntos

Internos. O percentual de
habitantes com menos de 15
anos também passou a seromais

ISRAEL - O Exército
israelense disparou em 24 horas
500 mísseis contra a faixa de

,

Gaza, enquanto continuam os

ataques aéreos contra alvos
móveis e infra-estruturas no

,

,

território. "N as últimas 24
horas disparamos cerca de 500

projéteis de artilharia, tanto de '

,

terra como de mar, sempre'
contra áreas desabitadas e nas

,

quais confirmamos anterior-
mente que não havia popula-

,

ção", disse um porta-voz do
Exército israelense. Ques
tionado sobre a lógica militar
de disparar contra descam
pados, o porta-voz explicou:

baixo do mundo, 13,60/0,
superando a Bulgária, com 13

.

80/0, segundo o relatório
baseado num censo nacional
realizado no ano passado.

,
'

"Isso mostra uma forte
tendência para menos crian

ças", explicou Kuniko Inogu
chi, o ministro governamental
incumbido da tarefa de reverter
a situação. ,"Estamos
determinados a fazer de tudo

,

para lidar com o problema",
afirmou. A queda do índice de
natalidade e a expansão da

população idosa apresenta um

sério desafio para o Japão, que
tem de resolver a questão da

redução da força de trabalho e

da base fiscal. A questão da

previdência social é das mais
I

"As estatísticas indicam que,
quando disparamos contra áreas

abertas, cai o número de foguetes
que disparam contra o nosso

território".Ontem, apesar da
"chuva" de mísseis israelenses,
grupos terroristas palestinos
conseguiram disparar três foguetes
Qassam [de fabricação caseira 1
contra o tertitório de Israel, que
não causaram nem danos mate-
.. . ".' ,

nais nem vitimas.
,

O porta-voz informou que
uma parte dos mísseis foi
disparada no norte e outra parte
no sul da faixa de Gaza, que o

Exército israelense ocupa desde a .

última terça-feira, quando deu in!-
•

o

,
' ,

preocupantes, j a que um

número cada vez menor de '

empregados terá de sustentar

um número cada vez maior de

aposentados.
A população japonesa

registrou pela primeira vez enl

2005 uma contração, fruto do
número de mortes superar o de
nascimentos. O índice de
natalidade em 2005 atingiu o

,

recorde de baixa de 1,25 bebê
,

por mulher, bem abaixo do
índice de 2,1 necessário para'
manter estável a população" A

I.,

expectativa do governo é de que
em 2015 um em cada quatro
japoneses tenha 65 anos ou

mais. Em 2050, será um pata
cada três se as projeções se

•

confirmarem.
•

cio a uma operação chamada
"Chuvas de Verão", após o se

qüestro de um soldado israelense
dois dias antes. Também no sul
de Gaza, membros de grupos
extremistas palestinos dispa
raram uma granada antitanque
'contra um veículo blindado
israelense, que não foi
danificado. Os rebeldes também
dispararam contra os soldados

, .

com armas automancas,

No norteda faixa de Gaza, o
Exército manteve os ataques
aéreos contra supostos coman
dos palestinos, como o que
sacudiu ontem o bairro. de

Shejaeya, naCidade de Gaza.

••

•

. Milhares de pessoas protestam no

Egito contra ofensiva israelense
C,AIRO!EGITO - Milhares de

•

pessoas reuniram-se ontem em

uma das maiores mesquitas do

Egito em protesto contra a

ofen-siva israelense contra a

Faixa de Gaza, muitos pedindo
aos gover-nos árabes que
tomem alguma atitude para

proteger os pales-tinos.
Também houve protestos em

outras partes do Egito, na

Turquia, no Líbano e na [or
dânia.

Centenas de policiais da

tropa de choque alinharam-se
em frente à mesquita de AI

Azhar, no Cairo, durante o
•

protesto realizado depois das
tradicionais orações islâmicas
de sexta-feira.

A polícia, porém, não inter
feriu na rnanifestação. A ordem
da cúpula das forças de seguran-

ça era para que os policiais
evitassem eventuais confrontos,
apesar de o protesto ter sido

organizado pela Irmandade

Muçulmana, principal rival
político do governo egípcio.
"Governantes dos países árabes,
iniciem uma guerra santa. Deus
é grande", gritavam homens
reunidos namesquita. Mulheres
em outro ponto do templo
pediam: "Mantenham nosso,

país livre e digam ao embaixador
israelense que saia. Não temos

medo, não recuaremos e não nos

calaremos". Manifestações
menores foram realizadas em

outras partes do Egito no Líbano
e na Jordânia. O protesto na

mesquita de Al-Azhar reuniu
cerca de 3.000 pessoas. Todas as

•

manifestações transcorreram

pacificamente.

EUA investigam seus soldados por
10

.

massacre de família iraquiana
BEIJI!lRAQUE- O Exército

dos Estados Unidos'abriu uma

investigação criminal contra
cinco de seus soldados por

•

denúncia de terem estuprado
uma jovem, e depoismatado ela
e três membros de sua família,
incinerando então o corpo da

•

mulherA ordem de invés-

tigação, feita pelo general James
D. Thurman, comandante das

força-s da coalizão em Bagdá,
informa apenas que' os

incidentes ocorreram em

Mahmoudiya, ao sul de Bagdá.
Não foi especificado quantos
soldados teriam participado

. dos supostos crimes.

"Será investigado tudo que

possa ter ocorrido naquela
noite. Não estamos divulgando
detalhes da investigação em

curso", disse o porta-voz ame

ricana major Todd Breasseale.
"Não há indicação do que levou
os soldados àquela casa. A
. . - "

mvestigaçao apenas começou ,

alegou. Entretanto, oficiais dos
EUA próximos à investigação
disseram que pelo menos um

dos soldados, do.S02° Regi
mento de Infantaria, admitiu
participação nos fatos e foi

preso. Dois soldados do rnesmo

regimento foram mortos este

mês. depois de terem sido

seqüestrados num posto de

checagem perto de Youssifiyah.
O oficial, entretanto, disse

que os soldados pertenciam ao o

mesmo pelotão dos militares

mortos, cujos corpos foram
mutilados. De acordo com ele,
a mutilação dos corpos dos
soldados alimentou senti

mentos de culpa e pelo menos
.

um deles admitiu em 22 de

junho sua participação no

estupro seguido de massacre

ocorrido emmarço. Pelo menos

quatro outros foram obrigados
a entregar suas armas e estão

confinados na Base de Operação
de Mahmoudiya, ao sul de

Bagdá.Segundo o oficial, que
.

exigiu anonimato, os assas

sinatos parecem não ter relação
com os seqüestros. Todos os

envolvidos tinham patente
inferior à de sargento.

Conselho de Direitos' Humanos

aprova resolução sobre palestinos
•

EUA - O Conselho de
Direitos Humanos da' ONU

aprovou ontem, pouco antes de
concluir sua primeira sessão,
uma resolução determinando
que especialistas do órgão
multilateral informem em sua

próxima reunião sobre as

"violações israelenses aos

direitos humanos" nos territó-
r

rios palestinos ocupados.A
segunda reunião do novo órgão
das N ações Unidas acontecerá
de 18 de setembro a 6 de
outubro próximos. A proposta
-apresentada pelo Paquistão,
em representação da Orga-

•

I�

nização da Conferência: Islâ
mica (OCI) - estabelece tam
bém que esse tema seja abor
dado nas próximas sessões do
Conselho de Direitos Hu

manos, assim como. o assunto

.das implicações da "ocupação
israelense dos territórios

palestinos e de outros ter-
•

ritórios árabes". Na votação, a
resolução recebeu o apoio de
29 países, entre os 47 que

integram o Conselho. de
Direitos Humanos, máxima
instância em matéria de'
direitos humanos no sistema
das Nações Unidas.

•

•

.

• BREVES
,

NO REINO UNIDO
•

�Religião
No próximo domingo" a Igreja
Universal do Reino de Deus
comemora seus dez anos na

Grã-Bretanha com o seu maior
evento desde que chegou ao

país.No encontro, "Sinais"
("Signs"), onde se espera
reunir 30 mil pessoas no

estádio do West Ham United,
zona leste de Londres, a igreja
anuncia "centros para ajudar
centenas a arrumar

empregos", núcleos de
aconselhamento e trabalho

para jovens.Contudo, a

atividade assistencial é só

urna parte do objetivo de
"Sinais" .Mais conhecida na

Grã-Bretanha como UCKG

(sigla em inglês para Universal
Church of the Kingdom of God),
a Universal dá seqüência a um

. trabalho intenso de cuidado
com a imagem, perceptível
nos últimos anos.

NO ExíliO
....Mensagem
O milionário saudita no exílio
Osama bin laden defendeu em

uma nova mensagem as

ações do extremista jordaniano
Abu Musab al-Zarqawi contra
civis.Na gravação publicada
nas primeiras horas de ontem
em uma página na internet
conhecida por divulgar
mensagens de extremistas
islâmicos, a voz atibuída a Bin
laden disse que Zarqawi agia
sob ordens da rede extremista
AI-Qaeda para matar qualquer,
• •

um que apoiasse os o

americanos no Iraque. .

Bin laden homenageou o
. extremista jordaniano morto
recentemente no Iraque ao

longo da gravação de 19
minutos na qual um vídeo com

imagens antigas de Bin laden
sao mostradas enquanto a

mensagem é transmitida por
um narrador com voz parecida
com a do líder da Al-Oaeda.

NA HOLANDA

....Renúncia
O pri'meiro-ministro da
Holanda, Jan Peter

. Balkenende, ofereceu ontem a o

•

renúncia de seu gabinete de
governo à rainha Beatriz, numa
atitude que dev,e levar a \

eleições antecipadas, '

.

A coalizão de governo rachou
•

na quinta-feira por causa de
uma crise interna provocada
por uma iniciativa para retirar a
cidadania da ex-deputada
Ayaan Hirsi Ali, uma somali
naturalizada holandesa
conhecida como uma das
maiores críticas do Islã na

Holanda.

•

NA HOLANDA
.

....Avaliação
No sistema holandês, a rainha
precisa acetar a renúncia de
Balkenende e depois reunir-se
com um conselheiro especial e
com os líderes de todos os

partidos representados no
\

Parlamento Juntos, eles
analisarão se existe apoio para
que Balkenende lidere um

govemo de minoria por um
curto período antes da

convocação de novas eleições.
O novo pleito deverá ocorrer

,

antes do fim do ano, e não em

maio de 2007, conforme'
originalmente programado .

Israellança mais de 500 mísseis comra Gaza

,

,
,

•

,

. .

,
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NO BOLSO: CONSUMIDOR DEVE PAGAR MAIS COM FIM DA StXFRA DA CANA
•
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FRANCELISE MARTINI/DIÁRIO DO IGUAÇU.

... Alíquota do ICMS para
gasolina e álcool no
Estado não sofreu
nenhuma a�eração

]ARAGUÁ DO SUL -

Diferente do que está sendo

divulgado por alguns veículos de
comunicação, o ICMS (Imposto
Sobre Circulação de Merca
dorias e Serviços) sobre o álcool
e a gasolina não vai baixar em
Santa Catarina a partir de hoje,
Notícias davam conta de que
haveria redução na alíquota de
50/0 na gasolina e de 7% no álcool
em todo o Estado; dessa forma, a
média da gasolina deveria passar
de R$ 2,65 para R$ 2,55 e o

álcool, de R$ 1,98 para R$ 1,75.
De acordo com Lourival José

Demarchi, gerente administra-.
.

tivo de um posto de gasolina do

município, o PMPF (Preço
Médio Ponderado a Consumidor
Final) da gasolina comum,

, diesel, gás liquefeito de petróleo,
querosene de aviação e álcool

,

I •

I
I

I

. '

•

•

•

•

/

•

CESAR JUNKES

•

•

Diferente do que foi publicado em outros jornais do Estado, Lourival explica que tarifa não foi reduzida em se
, .

,

etílico hidratado não foi alterado
em Santa Catarina, ao contrário
do que aconteceu (1)m outros

estados. A decisão de rever a

pauta (valor sobre o qual incide
a alíquota de Imposto sobre

Circulação de Mercadorias e

Serviços) foi tomada após

reunião do Confaz (Conselho
Nacionai de Política Fazen-

. .

dária), e a nova tabela vigora a

partir de hoje.
. A alteração da pauta do
ICMS acontece em 12 Estados,
conforme o Ato CotepelICMS,
11° 34/06 (Comissão Técnica

,

Final de semana frio e chuvoso anima comércio
•

" ]ARAGUÁ DO SUL - O final
de semana promete ser de céu

nublado e temperaturas amenas
na região do Vale do Itapocu. O
clima, além de motivar os

comerciantes locais, anima,
alguns cohsumidores a

movimentar as lojas em busca
de roupas e acessórios

específicos para o frio.
Desde a metade da semana,

quando uma massa de ar polar
entrou no estado e despencou

,

os termômetros, a procura por

peças como jaquetas, mole tons
. e lãs, cresceu de maneira
considerável. Pelo menos é isto

que Patrícia da Silva, gerente de
uma loja de roupas no centro de

Jaraguá, viu nos balanços
diários das vendas. Para Ana

Leitholdt, que gerencia outro

comércio no Calçadão, o

melhor dia da semana foi

quinta-feira. A temperatura
baixa refletiu na vontade de

adquirir artigos "pesados" e

trouxe os 'clientes de volta às

compras.
Um pouco menos

empolgada com os resultados
momentâneos do clima des,

I , ,

últimos dias, a empresária
Miriam Marchi explica que o

frio precisa continuar até o dia
10 de julho, época de pagamento

. de salários para a grande
maioria dos trabalhadores. Caso
-isto aconteça, a expectativa de

,

bons negócios aumenta..
.

'

Para inrensífícar as vendas,,

além da cooperação da
temperatura, os empresários do
ramo também apostam nas

promoções. Várias loj as
começam a liquidar parte dos

,

Temperaturas mais baixas obrigaram jaraguaenses a vestir roupas pesadas

estoques ao longo do mês de

julho. No próximo dia 7, sexta
feira, o Portal de [aragua inicia
a 8ª edição da Feira da Malha ..
Até 22 de julho, cerca de 25 mil

pessoas devem passar pelo local,
aberto ao público das 9h às 20h,
de segunda-feira a sábado, e

entre às 10h e 19h, nos

domingos. Além disso, outros
estabelecimentos se

programam para participar da
Feira de Ponta de Estoque, nos
dias 15 e 16, no Parque
Municipal de Eventos.

temperatura de 15° C a 20°' C.
Clima que, de acordo com Pedro
Kraus, é ideal para assistir aos

jogos da Copa do Mundo
comendo 'churrasco e bebendo
vinho, em casa. O sol deve
voltar a brilhar na segunda
feira, porém a nebulosidade alta,
ainda traz chances de o céu

nublar durante o dia. Os
terrnôrne tros oscilam e

ultrapassam um pouco os 20° C.
Para quem não acredita no

inverno, como Doraci Braun

que diz não comprar roupas de
frio porque o clima da região
não exige, Federizzi. sugere

,

preparação. E que a

rneteorologia indica constante

verificação de massas de ar polar
e, por conseqüência, quedas na
temperatura. (Kelly Erdmann)

�

PREVISAO
Segundo o meteorologista

Mauri Federizzi, da
Universidade de [oinville, a

tendência é de o final de
,

semana ser de chuva fraca e

Perrnanente do Imposto sobre

Operações Relativas à Circu-

.lação deMercadorias e Serviços),
de 23 de junho de 2006. "Como
a pauta é válida por 15 dias, o
preço desses combustíveis não

vai ficar mais baixo pelo menos
,

até 15 de julho", assegura

Demarchi. A tendência é que o

preço fique estável e aumente à

medida que o fim da safra da cana

(que termina em setembro) se
•

,

aproxima.
Dessa forma; O ICMS

contínua representando 25% do
valor final do litro da gasolina
comum e 18% do preço do
álcool. Hoje, amédia do litro da
gasolina em Santa Catarina é R$
2,62, dos quais R$ 0,65 são

referentes ao imposto. Já no litro
do álcool, que custa, em média

-

R$ 1,88 no Estado, R$ 0,34 são

ICMS.

COMPARATIVO
Em [araguá do/Sul, o preço

do litro da gasolina comum até

ontem estava R$ 2,58, emmédia,
enquanto o do álcool está R$

•

1,79, - mantendo-se

praticamente o mesmo em

relação ao mês de maio. Para
abastecer o tanque de um carro

(que comporta, em média, 45
litros de combustível), o

consumidor precisa desembolsar
hoje R$ 116 com gasolina e R$
80 com álcool, .

Em comparação com abril, o
•

•

O CORREIO DO POV07iil .�

mês de maio registrou uma

queda de R$ 0,25 no litro de
álcool e R$ 0,10 no da gasolina,

. Um dos fatores da queda no

preço no mês de maio é a maior

quantidade de álcool disponível
110 mercado em virtude da safra
antecipada da cana-de-açúcar.
Dessa forma, a demanda entre

oferta e procura se equilibrou e o

preço ficou mais barato.
Neste ano, o mês de março

registrou amaior alta nos preços'
da gasolina e do álcool em todo
Estado, Em Jaraguá do Sul, o litro
da gasolina chegou a custar R$
2,71, enquanto o litro do álcool

atingiu R$ 2,17. O reajuste
aconteceu em virtude da

mudança na composição da

gasolina, COIn 20% de álcool
anidro e não mais 25%, redução

,

que aumenta o grau de pureza do
cornbusrível. A medida foi
tomada pelo Governo Federal

para aumentar a oferta do álcool
combustível 110 mercado
interno, que estava em falta
devido ao aumento de fabricação
e de vendas de veículos bi
combustíveis (movidos a álcool
e gasolina) no ano passado,

Falta 'de banheiro público irrita população central
.

}ARAGUÁ DO SUL - A
inexistência de banheiros

públicos na área central de

Jaraguá do Sul está causando
transtorno a alguns moradores,
principalmente àqueles
residentes nas proximidades da

,

Praça Angelo Piazera. O

problema é que várias pessoas
,.. .. .

nao aguentam mais o mau

cheiro ocasionado pela falta de

higiene dos que procuram o

local nos finais de semana para
se divertir.

Segundo José Amaral,
síndico de um dos prédios da

região, cabe à Prefeitura'
resolver essa situação. Isto
porque a maioria dos eventos

que ocasiona o aglomero, e por
conseqüência "o fedor de urina
humana l10S muros e entradas
das casas", vern dos eventos

organizados pela
adm inistração municipal,
explica. Para ele, a instalação
de banheiros móveis nos

sábados e domingos poderia'
resolver o incômodo.

A solicitação. foi feita
através de dois telefonemas ao

setor de ouvidoria da
Prefeitura, sem qualquer tipo
de resposta, pelo menos por

enquanto. A terceira tentativa
ocorreu com a 'entrega de um

abaixo-assinado à Câmara de
Vereadores de Jaraguá, há cerca
de 30 dias, também sem

sinalizações positivas até agora.
Outra reivindicação dos

moradores é que a Polícia
Militar fique mais atenta. ''A

.

PM poderia coibir esse tipo de
,

coisa se ficasse nas ruas laterais
da Praça", sugere o síndico.

.,

CESAR JUNKES
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secretário de Administração da
Prefeitura, Marcelino Schmidt,
explica, somente está aberto
das 7h às 17h30, de segunda
feira a domingo. I Nos dias de
shows, o local.geralmente com

poucas condições de higiene,
fecha no momento em que a

apresentação termina. (Kelly
Erdmann)

,

,
.

Banheiro do Terminal Urbano é um dos únicos e higiene é criticada
,

'

Vale lembrar que o

problema da falta de banheiros
públicos persegue os

.
.

jaraguaenses há bastante

tempo. Os únicos existentes'

estão no Terminal Urbano de
,

Onibus (abertos durante o

período de trânsito de
passageiros) e na própria Praça
,

Angelo Piazera, mas, como o
•
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