DOMINGO DE SOL em todo o estado,
com temperaturas subindo no
decorrer do dia. A mínima ainda
será de 9ºC em Palmas, e a máxima de 31ºC em Foz. Curitiba:
12ºC/23ºC.
☛ Página 23

C U R I T I B A

Má conservação de rodovia afasta turistas do Guartelá
SOLUÇÃO

Licitação para obras
O governo estadual reconhece os problemas da PR-340 e coloca a rodovia
na posição de segunda prioridade nos Campos Gerais. A primeira é a PR-092,
entre Wenceslau Braz e Jaguariaíva. Ambas estão no pacote de 1,8 mil quilômetros a serem recuperadas nos próximos meses. Segundo o secretário estadual
de Transportes, Waldir Pugliesi, a recuperação da PR-340 foi licitada no valor de
R$ 4,1 milhão. Se não houver pedidos de impugnação do processo licitatório, as
obras começam em breve. "Garantirá ótima rodovia, no mínimo, por dez anos",
diz o secretário. Segundo o superintendente regional do Departamento de
Estradas e Rodagem, Paulo Montes Luz, para evitar caminhões com excesso de
carga, há previsão de implantar uma balança no próximo ano.

☛ Cad. Classificados, página 3

Cartão postal resgatará
imagens das capitais

ções. Além dos paredões de pedra,
os visitantes escolhem Tibagi por
causa do turismo rural e de aventura. O principal motivo da deterioração da estrada é o tráfego
intenso de caminhões carregados
de calcário, geralmente acima da
pesagem permitida, buscando
escapar de dois pedágios e uma
balança.

R$ 3,00

C O LU N I STAS
BELMIRO CASTOR
Quanto custa assaltar um turista
☛ Página 9

OSMAR DIAS
A polêmica sobre
a criação da Ancinav
☛ Página 9

ELIO GASPARI
PPPs atendem interesse
de empreiteiras
☛ Página 21

Pesquisa mostra as
tendências salariais
A pesquisa de indicadores de recursos humanos, realizada pela
Associação Brasileira de Recursos Humanos, Positivo e Gazeta
do Povo revela que houve baixo
aumento real nos salários no
último ano. Os dados mostram
que para os cargos de gerência
os aumentos foram da ordem de
13,25%; os cargos administrativos alcançaram 11,64%; na
área de produção, 12,49%, e
para cargos técnico-profissionais, houve incremento de cerca de 13,56%.

Ano 86 – N.º 27.418

DOMINGO ESPECIAL

Morreu ontem no
Rio, aos 84 anos, o
economista Celso
Furtado, que foi ministro do Planejamento no governo
João Goulart e da
Cultura no de José
Sarney. Doutor em
Economia pela Sorbonne, de Paris, Furtado teve
grande contribuição na elaboração do programa de governo
do PT. O anúncio da morte foi
feito pelo senador Aloísio Mercadante, durante a reunião do
Diretório Nacional do PT, em
☛ Página 22
São Paulo.

Estrada ruim
prejudica turismo

aqui, mas isso quase não acontece
mais." Quem passa pela estrada
ruim, não indica a cidade para
outros turistas e também acaba
não voltando à cidade. Metade dos
60 quilômetros da PR-340 estão
esburacados.
Falta sinalização de trânsito e
sobra trepidação. Mesmo em frente ao portal do Cânion Guartelá, o
asfalto está em péssimas condi-

DOMINGO, 21 de novembro de 2004

Morre o economista
Celso Furtado

Para chegar ao Guartelá, visitante precisa viajar pela PR-340, que está esburacada.

TIBAGI – A DIFICULDADE DE
ACESSO A TIBAGI está afastando os visitantes do cânion Guartelá.
Empresários do ramo turístico estimam em 70% a queda no movimento em um ano. Além de prejuízos, eles afirmam que precisam
ouvir as reclamações dos visitantes. "O turista já chega aqui de mau
humor e nada que se oferte a ele
contorna a situação", explica a
diretora do Hotel Itagy, Simone Tomashewski Arnt. No último feriado
a lotação foi completa, principalmente por causa de uma excursão
de Ribeirão Preto (SP), mas no
feriado de finados, o hotel registrou
10% de ocupação.
O único restaurante à la carte
da cidade está prestes a fechar.
Ismário Bezerra Júnior, proprietário do Empório Tibagy, pensa em
transferir seu restaurante para
Londrina ou Curitiba. Ele diz que
este ano está amargando prejuízo
mês a mês. "Tinha pessoas que vinham de Curitiba ou Ponta Grossa
só para comer um prato típico
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INFRA-ESTRUTURA ❚ PR-340 ESTÁ SEM MANUTENÇÃO
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PARANÁ

Praticantes da samkya: troca da malha de ginástica pela dança.

Ricardo Pereira: sotaque lusitano na nova novela.

VIVER BEM

REVISTA DA TV

■ Mescla de ritmos orientais, a dança samkya vem caindo
no gosto das mulheres, que encontram nela um caminho de
interação entre corpo e mente.
■ Gestação precoce, um fenômeno que deve exigir dos pais
uma postura de amparo para com a adolescente grávida.

MUNDO

■ O futuro do Oriente Médio sem a liderança de
Yasser Arafat; as perspectivas de paz na região, a
ameaça do terror e a criação de um Estado palestino.
■ Os 40 anos da Lumen Gentium, o documento
mais importante aprovado pelo Concílio Vaticano II.

■ Estréia amanhã Como Uma
Onda, a nova novela das 18 horas. No principal papel masculino, a Globo aposta no ator português Ricardo Pereira.

AUTOMÓVEIS

■ Sucesso dos veículos a gasolina
e álcool faz montadoras avançarem
no desenvolvimento de motores
que funcionam com três e até quatro combustíveis diferentes.

Pequeno empresário ignora
cálculo gerencial
☛ Economia, 2

NOSTALGIA
A urucubaca que se abateu
sobre Paranaguá
☛ Página 15

VERÍSSIMO
A tétrica aritmética das guerras
☛ Página 10

FÁBIO CAMPANA
Quem responde pela tragédia
de Paranaguá?
☛Página 13

A infância no limite

Exploração sexual de crianças, uma
chaga social nas fronteiras do Brasil
Meninas de 9 a 12 anos são prostituídas em troca de pastéis e doces em Foz e Ciudad del Este

A pesquisadora Patrícia Schleumer, de São Paulo, está trabalhando em um projeto que busca resgatar por meio de postais
antigos imagens esquecidas ou
que desapareceram das capitais brasileiras. Em Curitiba, a
estudiosa procurou em vão pela
Praça Municipal (foto do cartão) – hoje Praça Generoso
Marques. Outro objetivo do projeto é resgatar a importância
cultural e histórica dos cartões
postais.
☛ Caderno G

❧ KATIA BREMBATTI

Nova lei de adoções
será votada em 2005
Até março do próximo ano, a
Câmara dos Deputados deve votar uma nova lei para as adoções. Uma comissão especial de
parlamentares que trata do projeto vem promovendo audiências públicas para discutir a
matéria e, a partir daí, a tendência é a apresentação de um
texto substitutivo. Uma das
questões polêmicas é a alteração de alguns pontos do Estatuto da Criança e do Adoles☛ Páginas 18 e 19
cente.

NOSSA OPINIÃO

Albari Rosa/Gazeta do Povo
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A paraguaia Serena dorme no barraco onde era explorada, em Ciudad del Este: crime ocorria a 100 metros de um posto policial.

OS 7 MIL QUILÔMETROS da
fronteira brasileira entre Chuí
(RS) e Corumbá (MS) tornaram-se território livre para a
exploração sexual de crianças
e adolescentes, um dos crimes
mais combatidos em todo o
mundo. Aqui, a fraqueza dos
controles migratórios e a falta
de repressão policial permitem
o trânsito de jovens de um país
para o outro. E dá lugar a casos como o da paraguaia Serena, de 12 anos, submetida a
“programas” em Ciudad del Este em troca de pastéis e espetinhos de churrasco. Informadas
pela reportagem da Gazeta, autoridades locais resgataram a
menina, que está agora em um
abrigo. Reportagens de Mauri
König e de Albari Rosa, que
percorreram a região entre 1.º
e 30 de outubro, mostram essa
realidade de hoje até a próxima
sexta-feira.
☛ Páginas 6, 7 e 8

■ Leia Momento histórico, sobre

os passos importantes dados na
reforma do Judiciário; e Ciência
& Tecnologia, que aborda a
necessidade de maiores investimentos no setor.
☛ página 9
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A CRIAÇÃO DE AVESTRUZ pode vir a se transformar em uma atividade comercial9

771516 414018

mente viável no Brasil dentro de poucos anos. No Paraná, cerca de 200 criadores estão iniciando
os seus plantéis apostando no retorno que a ave pode trazer em termos de lucro. ☛ Economia, 8

Explosão de navio em
Paranaguá transforma
a vida dos moradores
☛ Página 11

Rodovia esburacada
compromete turismo
na região do Guartelá
☛ Página 12

População avalia bem as
instituições públicas de
ensino, mostra pesquisa
☛ Página 5

LEI FISCAL

Orçamento da
UFPR terá
reforço de 30%

Prefeitos gastam
tudo antes de
entregar cargos

A UNIVERSIDADE Federal do

PREFEITOS atuais têm até o

Paraná vai receber em 2005
um reforço de 30% no orçamento – cerca de 31 milhões.
A informação é do reitor Carlos Moreira, que esteve em
Brasília na semana passada.
Os recursos serão aplicados
nos setores mais carentes da
instituição que atende cerca de
50 mil pessoas. ☛ Páginas 3 e 4

fim do ano para gastar tudo o
que economizaram por força da
lei fiscal nos últimos anos – um
total de R$ 4,5 bilhões, segundo o Ibam, Instituto de Administração Municipal. Aqueles
que não se reelegeram tendem
a esvaziar os cofres, gastando
tudo o que podem antes de deixar o cargo.
☛ Página 17

