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MAL DE CHAGAS

Exames supensos: laboratórios estão lotados
Os laboratórios de Joinville que estavam fazendo exames de Chagas em pessoas sem sintomas pararam ontem. Já são 1.600 pessoas na fila. Venda do caldo pode ser liberada. - PAGINA 5

OUSADIA

Ladrões levam RS 330 mil de supermercado
Eles entraram pelo teto do Brasão da Vila Rau, arrombaram o cofre e levaram parte do faturamento da Páscoa: R$ 50 mil em dinheiro e R$ 280 mil em cheques pré-datados.

- PAGINA 6

, SOBROU PRA voes

Os ladrões subiram pelo telhado e arrancaram 0 forro para entrar na sala do cofre, que foi aberto com pé-de-cabra. O supermercado vai fazer uma campanha para sustar os cheques

TIME PARA VENCER

Reajuste de 10% na tabela do
IR cai c�m a MP do Imposto
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Tributo à competência
A inauguração da

unidade fabril da China - a

Weg Nangtong Eletric Motor
Manufacturing - mostra a

capacidade e a competência
do Grupo Weg em disputar a
liderança mundial em

motores elétricos. Ao fincar

pé na Ásia, consolida o

planejamento estratégico da

empresa genuinamente [ara
guaense para se transformar
na maior fabricante de
motores elétricos do Planeta
até 2007. Nos últimos anos,

o grupo Weg ampliou as

unidades brasileiras, instalou
fábricas no ex terior e

perseguiu, com sucesso, a

meta de atingir R$ 1 bilhão
em faturamento anual, cifra
que já foi superada em muito.

A trajetória de sucesso do

Grupo Weg, iniciada há 45
anos, é fruto da determi

nação, aliada à competência
e à visão estratégica. A
instalação de uma unidade
fabril na China confirma o

FRASES

espírito empreendedor, reve
lando o perfil ambicioso do

grupo que mais gera empregos
no Vale do Itapocu. A aposta
no mercado chinês não se

deu por acaso. A China
cresce a uma taxa média
anual de 9,5%. Um percen
tual muito significativo se

comparado ao crescimento

de outras nações, como os

Por meio deles, os fun
cionários apresentam suges
tões sobre segurança no

trabalho, saúde e qualidade
de vida. Muitas das sugestões
resultam em novos processos
de produção e até em novas

máquinas, gerando mais

economia e produtividade. É
preéiso ressaltar ainda os

investim�ntos em capaci-

� Ao fincar pé na Ásia, a Weg consolida o

projeto para setransformar no maior
fabricante de motores elétricos do mundo

Estados Unidos, por exemplo,
maior economia do mundo,
que registrou aumento de

4,3% do PIB, em 2004.
Grande parte deste êxito

deve-se à administração
participativa, um conceito

aplicado desde o chão de
fábrica. Os Círculos de
Controle de Qualidade,
implantados no início da
década de 1980, já fazem
parte da cultura da empresa.

tação, seja no Centroweg ou

no incentivo ao aper

feiçoamento profissional.
O Grupo Weg registrou

nos últimos anos, além do

"espantoso" crescimento,
'

ações voltadas à pre
servação do meio ambiente.
Patrocina iniciativas am

bientais e mantém

prcgrarnas e projetos da
área. Ainda assim, não

desgruda os olhos do

futuro" estabelecendo
novas metas. A previsão é

crescer 25% este ano,

atingindo R$ 3,3 bilhões
em faturamento. São
números extremamente

significativos e importantes
para a economia de Jaraguá
do Sul e região que, com

certeza, contribuem para a

qualidade de vida da

população.
O Grupo Weg é um

orgulho nacional e exemplo
de competência adminis- '

trativa, que deve ser

seguido. Todavia, como

empresa jaraguaense,
grande empregadora de
mão-de-obra e pagadora
de impostos, revertidos

pelos governos em projetos
sociais, tem uma relação
in trínseca com a po
pulação' que precisa ser

mais próxima e espontânea.
Não há como falar do nosso

orgulho sem as informações
necessárias.

liA política brasileira tem de se profissionalizar e deixar o folclore de lado. Os políticos precisam
ser responsáveis, precisam ser cobrados por seus atos e palavras"

e da população.

• Vaguinaldo,Marinheiro,articulista da Folha de São Paulo,em artigo publicado naquele jornal sobre o comportamento dos polltlcos

..,)J)

Mundo I Pessoas & Fatos I
� DINAMARCA

Pedaços de corpo humano
são encontrados na rua
Uma cabeça humana e outras partes de um

corpo foram encontradas em uma rua de

Copenhague, capital da Dinamarca, dias depois
que um braço e duas pernas foram
encontrados perto de uma lixeira. Após a

divulgação da foto dá cabeça, os pedaços
foram Identificados corno pertencentes a um

homem de 41 anos. A polrcia decidiu não

divulgar a Identidade da vftima antes de
Informar a famrlla. Os últimos restos, que

aparentemente foram amputados com serra

elétrica, foram encontrados na segunda-feira.
A polrcla aguarda a realização de autópsia para
determinar a causa exata da morte do homem.

� IRAQUE

Rebeldes seqüestraram
três jornalistas romenos
Três Jornalistas romenos foram seqüestrados
ontem no Iraque. O governo do pafs alertou os

serviços secretos e de inteligência dos aliados

para resolver o caso. Dois dos jornalistas -

Marijan lon e Sorin Mlscod - trabalham para a

emissora romena Prima TV. Um editor da rede
recebeu um telefonema dos próprios jornalistas
do cativeiro avisando do seqüestro. O repórter
Ovidiu Ohannesian, do jornal Romania Libera,
também foi seqüestrado. Eles estavam fazendo
uma viagem-reportagem a Bagdá. A Romênia
tem cerca de 800 militares no Iraque. Mais de
150 estrangeiros foram seqüestrados no Iraque
desde o ano passado.

� EUA

Polícia prende suspeito
de participar da chacina
A lnvestlqação da matança protagonizada por
um adolescente em um colégio de Red Lake
tomou um rumo inesperado com a prisão do
filho do chefe da tribo local. Louis Jourdain, 15
anos, aluno domesmo colégio.Jourdain é o filho
de Floyd Jourdain, o chefe dos índios Chippewa.
Jourdain eJeffWeise, 16 anos e autordamatança,
trocavam e-maUs nos quais discutiam como a

chacina ira ser realizada.O conteúdo dos e-maUs
seria o suficiente para comprometer o rapaz por
conspiração para cometerassassinato.Além disso,
outros dois adolescentes que também trocavam

e-mails com Weise poderão ser detidos nos

próximos dias.

� EUA

Ex-diplomatas rejeitam a

indicação de John Bolton
Num desafio aberto à Casa Branca, 59

diplomatas estadunidenses aposentados'
pressionam o Congresso do pafs para que
rejeite a indicação de John Bolton para o posto
de embaixador dos Estados Unidos na ONU.
"Ele é o homem errado para essa posição';
denunciam os diplomatas na carta entregue
ao senador Richard Lugar, presidente da
Comissão de Relações Exteriores do Senado.
Ele terá de analisar a indicação antes de o

nome de Bolton ser submetido ao Senado.
Lugar marcou audiências sobre o assunto. para
7 de abril. "Exortamos a rejeitarem essa

indicação'; exigem os diplomatas na carta.

� IRAQUE

Parlamentaresexpulsam
jornalistasda sessão
o exemplo não foi dos melhores para a

democracia no Oriente Médio. Poucos minutos

depois de dar inrcio à sessão, o Parlamento do

Iraque ordenou a sarda dos jornalistas e o

fechamento das portas enquanto vários

deputados questionavam a competência dos
líderes. A sessão, a segunda desde que o

Parlamento foi eleito há dois meses, deveria

eleger os titulares de vários cargos importantes,
entre os quais o de presidente da casa. Mas a

reunião se transformou em um caos depois de
o presidente interino ter declarado que eles não
conseguiriam eleger um novo presidente e ter

determinado a discussão das regras de tal eleição.

� VATICANO

Papa deve ser internado
novamente, diz jornal
Papa João Paulo" provavelmente voltará ao

hospital nos próximos dias para submeter-se
a mais exames, em meio a temores de que o

estado de saúde do pontlficie seja mais grave
do que admite o Vaticano."O estado de saúde
do papa é talvez menos animador do que o

Vaticano gostaria de divulgar�afirmou Corriere
della Sera. "Deve ser levado de novo ao

(hospital) Gemelli nos próximos dias';
completou o jornal. O Vaticano não comentou
a reportagem. Em um artigo, o jornal disse
que médicos do hospital, em Roma, querem
checar o tubo que foi inserido na traquéia do

Papa em fevereiro para ajudá-lo a respirar.
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'SUA OPINIÃO

Fica na história a arte de

Moacyr Silva
SidneiMarcelo Lopes"

No último 26 demarço, data em que Jaraguá doSul comemorava
os seus 71 anos de emancipação político-administrativa, também
despedia-se do Sr. Moacyr Silva.

Moacyr Silva, conhecido comoCylo, nascido no dia 24 demarço
de 1931, que durante muito tempo foi agente de estação, tinha o

dom e a habilidade de desenhar. Entre muitos de seus desenhos, um
está perpetuado na história de nossa cidade, pois foi oSr. Moacyr que
no ano de 1968 deu forma à idéia de Eugênio Victor Schõmockel,
desenhando o brasão e a bandeira domunicípio de Jaraguá do' Sul.

Conforme relatos do Sr. Eugênio e do Sr. Moacyr, o brasão
conseguiu retratar através de sua simbologia a história e o

desenvolvimento da cidade, tanto que hoje, após 36 anos, continua

atual, demonstrando em seus quartéis a natureza, a agricultura, a

força da indústria, a influência européia, a fé cristã e o lema: Grandeza
pelo Trabalho.

A grandeza pelo trabalho também fez parte da vida do Sr. Moacyr,
que teve a honra de, ainda em vida, ser lembrado e homenageado
por toda a comunidade jaraguaense em cerimônia realizada em 2003

e que teve como principal objetivo destacar a importância de pessoas
quemuitas vezes passam despercebidas pelo passar dos anos e que, no

entanto, são peças fundamentais da história.

Moacyr Silva, o Cylo, certamente será um nome lembrado pela
geração de ontem, de hoje e das futuras gerações, pois através de sua

arte nos deixou uma peça para ser vista, apreciada e deslumbrada e

que retrata tão bem o que é Jaraguá do Sul.

* superintendente de Cultura da Secretária de Cultura, Esporte e

Lazer de Jaraguá do Sul
'

A (não) Reforma Ministerial
Ítalo Puccini*

Surpreendeu positivamente a atitude do presidente Lula de não
ceder ao fisiologismo partidário e aos interesses obscuros com relação
à Reforma Ministerial, que na verdade acabou não ocorrendo como
se previa. Ainda bem.

A gota d'água para que Lula nomeasse apenas Paulo Bernando,
do PT, para oMinistério do Planejamento e Romero [ucá, do PMDB,
para o Ministério da Previdência, foi a ameaça chantagista do rei do
baixo clero, Severino Cavalcanti, ao exigir uma pasta ao seu

companheiro de partido, Ciro Nogueira ou se debandaria para o

oposição. Em apenas um mês na presidência da Câmara dos

Deputados, Severino já causou um prejuízo da ordem de R$ 30 bi aos
cofres do governo e fezmais barulho lá dentro do que todas as escolas
de samba do carnaval juntas no sambódromo.

Espera-se, agora, que os dois novos integrantes da equipe do

governo realizem programas cujos resultados sejam benefícios ao

cidadão brasileiro, que se encontra saturado de tanto contribuir e

pouco receber em troça.A grande expectativa se deposita em Romero

Jucá, para que ele consiga ao menos diminuir o enorme rombo que

projeta oMinistério da Previdência a um caos total, algo em tomo de

R$ 40 bi, capaz de atingir em cheio a economia brasileira e prejudicar
sua trajetória crescente.

Se o presidente Lula realizará futurasmudanças no seuministério,
ninguém sabe, mas tem-se o desejo de que ele não cogite novamente
ceder cargos em função de pressão política-partidária, somente com

o intuito de satisfazer aliados, inclusive alguns questionáveis, leia-se, a
turma do baixo clero.

* estudante

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 3? linhas, de corpo 12,
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de

fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem' como as

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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... Novo round
Conselheiros administrativos do Issem

(Instituto de Seguridade dos Servidores

Municipais) reclamaram que, desde

novembro, não são repassadas as infor

mações sobre a arrecadação e os

investimento da autarquia que, segundo
ele, era feito mensalmente através de
boletim.
O presidente do Issem, Walter Falcone,
disse que desconhece a existência do tal

boletim, mas que pretende distribuir
documento com todas as informações."Os
conselheiros têm as informações, quem
não tem ainda são os servidoresretrucou.

... Propaqanda
A administração municipal de Jaraguá
do Sul está veiculando, em horário

nobre das TVs, propaganda dos prazos
de ,pagamento do IPTU e os

"benefícios" que os recursos do

imposto trazem à população.
No primeiro caso, não tem razão de

ser, já que o imposto é obrigatório e

não tem como fugir do pagamento.
Sobre os benefícios, nada mais normal.
do que reverter os recursos dos

impostos em benefício da população.
É chover no molhado e gastar dinheiro
público.

... Recursos
Os deputados Dionei da Silva (PT)
e Mauro Mariani (PMDB) se reúnem
hoje com o ministro da Saúde,
Humberto Costa, em Brasília, para
pedirem mais recursos do
ministério para os hospitais da

região norte.

Dionei vai buscar também subsídios

para o PSF (Programa de Saúde da

Família) e informações do Ministério
da Educação sobre o andamento de
dois projetos da Unidade do Cefet

(Centro Federal de Educação
Tecnológica) de Jaraguá do Sul.

\

... Seminário
A Comissão de Agricultura e Política Rural
da Assembléia Legislativa promove
amanhã, em Guaramirim, a partir das 14

horas, no Parque de Exposição, o

seminário Políticas públicas: agregação
devalor na agricultura familiar.
O evento pretende ainda divulgar as

políticas dos governos federal e estadual'
Voltada ao pequeno agricultor. "A

intenção do evento é viabilizar a

atividade agrícola e melhorar as

condições de vida dos agricultores'; disse
o deputado Dionei, propositor do

seminário.

NINHO TUCANO

Conselho de Ética apresenta
amanhã punição de Piazera

CAROLINA TOMASELLI

� Relatório final com
a punição do verador
deve ser apresentado
ao Diretório domingo

}ARAGUÁ 00 SUL - o Conselho
de Ética do PSDB se reuniu ontem e

já tomou as primeiras decisões sobre a

punição que aplicará ao vereador
Afonso Piazera Neto. Hoje, os

integrantes do conselho voltam a se

repnippara,e,qn:çhLir,9, r�hiJ,órAo final
sobreo processodisciplinarcontra o
vereador, que poderá receber desde
uma advertência até ser expulso do
partido.

'

Na eleição da Mesa Diretorada
Câmara de Vereadores, a direção do
partido acusa Piazera de ter

contrariado adecisão dobloco formado
pelo PFL;PSDB/PP.O bloco apoiava
a candidatura deRudolfoGesser (PP)
para a presidência da Câmara. Piazera
votou emRonaldoRaulino (PL), eleito
com seis votos, com apoiá do prefeito
Moacir l3ertoldi, que derrotou os

tucanos na eleição de 3 de outubro,

Depois da eleição, o vereador negou
que tivesse recebido qualquen
orientação formal dopartidopara votar
no candidato do bloco.

O presidente do Conselho de

Ética, Vander Kunrath, disse que
desde que foi instaurado o processo,
no dia 10 de fevereiro, foram

foram ouvidas as pessoas envolvidas
no caso, inclusive Piazera. "Estamos
tentando há duas semanas chegar ao
relatório, que deve ficar pronto até a

quinta-feira (amanhã)". O
documento será entregue' à

Executiva do PSDB, que poderá
acatar ou não a decisão.

Já o presidente do PSDB, Célio
Bayer, garantiu que se o conselho

apresentar o relatório ainda esta

semana, o assunto será pauta da
reunião do Diretório, que acontece
no domingo, a partir das 8h30, na
RecreativaKarlache. "Caso contrário,
v,amQs .convocar. o Diretório
exclusivamente (para .tratar do

assunto, mas eu espero que domingo
oConselho dê o parecer", completou.

No encontro de domingo,
também será discutida a posição do
partido com relação ao governo
municipal e a postura de atuação na
Câmara de Vereadores. Além de

Piazera, oPSDB contacomo vereador
EugênioGarcia. A tucanaNiura dos

Santos, que ocupa a Secretaria de
DesenvolvimentoRegional, disse que
o PSDB ocupou grandes espaços nos
últimos oito anos, especialmente na
administração municipal, e agora

"precisa entender" que perdeu a

eleição. Na opinião dela, filiados até
poderão vir a ocupar cargos na

Prefeitura, mas independente de

algum apoio na Câmara, "ou se

licenciam do partido". "Ocupar
espaços políticos e por causa disso o
PSDBomitir críticas necessárias, acho

realizadas sete reuniões, nas. quais que não é correto", Piazera: com a cabeça a prêmio, não quer nem falar no assunto

Diretórios do pp são renovados hoje em três municípios
}ARAGUÁ DO SUL - Os

Diretórios do PP de Guaramirim,
Corupá e Massaranduba realizam

hoje as convenções municipais
para renovação 'das diretorias e

executivas. Em Guaramirim, a

eleição acontece das 19 às 22h. Os
filiados ao Diretório de Corupá
podem votar entre as 18 e 21h. Já
emMassaranduba, a eleição do PP
será das 19h30 às 22h30. Nas três
cidades, as convenções serão

realizadas nas respectivas Câmaras
de Vereadores.

Em Corupá, a presidência do
PP deve ser assumida por José
Norberto Müller, no lugar do
irmão, o prefeito Conrado Müller.
José, inclusive, já havia presidido o
partido, nomandato anterior ao do
irmão. Já o PP deGuaramirim deve

ter como presidente o atual
secretário de Desenvolvimento
Econômico,Maurici Zanghellini,
que assume no lugar do vereador
Luiz Antônio Chiodini. O atual

presidente do Diretório do partido
em Massaranduba, Carmelino
Dolsan, não foi localizado para
informar quem deve ocupar o

cargo.
Até o fechamento desta

edição, havia apenas uma chapa
inscrita em cada um dos três
diretórios. A intenção do partido
é eleger as novas diretorias e

executivas, com mandato de
dois anos, por consens�. Nos
outros dois municípios da

microrregião, as convenções já
foram realizadas. Em Schroeder,
aconteceu no último dia 20. O

atual chefe de Gabinete da
Prefeitura, Harildo Konell,
assumiu a presidência no lugar
de Dalmir Tomaselli. Em

Jaraguá do Sul, o vereador Dieter
Janssen foi reeleito presidente.

[anssen, inclusive, está sendo
cogitado para assumir a

coordenadoria regional do PP e

não descarta a possibilidade. O
partido, que elegeu vereadores
nos cinco os municípios, também
já anunciou a intenção de lançar
candidato a deputado estadual
pela microrregião. O próprio
Janssen, o vereador mais votado
da história de Jaraguá do Sul,
confirma a pré-disposição em ser

indicado. "Estamos conversando
com outros partidos, mas temos
interesse em lançar um nome". Dieter: mais um mandato

... Protesto
A campanha nacional contra a "farra" na
Câmara dos Deputados - mordomias,
nepotismo, etc. - é válida, mas carece

de muito mais. O melhor e mais
. eficiente protesto deve ser feito nas

urnas, avaliando os candidatos e votando
a favor do país, e não em troca de

promessas de emprego ou de

"presentinhos': Em 2006 tem eleição. É
a oportunidade de se dar o troco.
Até porque nenhum deputado está lá

por obra e graças de Deus, mas pelo
voto do povo, co-responsável direto
pela bandalheira geral.

Governo vai pedir para retirar
reforma tributária da pauta

BRASÍLIA - Temendo o

fatiamento da reforma tributária -

isto é, a aprovação apenas de

pontos específicos, em vez do

projeto integral-, o líder do governo
na Câmara, Arlindo Chinaglia
(PT), disse ontem que a base
aliada vai apresentar um

requerimento pedindo a retirada
da reforma da pauta do plenário
da Câmara.

O líder acusou a oposição de
usar a pressão dos prefeitos para
fatiar a reforma e afirmou que o

governo não vai permitir que isso

ocorra.Omedo do governo é que

apenas projetos de interesse dos

prefeitos e governadores sejam
aprovados. "A oposição quer

cavalgar na pressão dos prefeitos e

ver a reforma fatiada. Nós não,
queremos aproveitar a pressão dos
prefeitos para promover um acordo
com os governadores e aprovar de
forma global. Sabemos que a

pressão dos prefeitos é salutar e

pode ajudar a agilizar acordos",
afirmou.

O líder do PT na Câmara,
Paulo Rocha disse que a reforma
tributária vai ser votada quando
governadores e governo acertarem
um texto de consenso. Pelamanhã,
a governadora do Rio, Rosinha
Matheus, se reuniu com os

ministros Aldo Rebelo, Anronío
Palocci e José Dirceu para discutir
o assunto. Rosinha disse ter saído
do encontro sem resposta, mas com

promessa de uma nova reunião.

O senador Aloizio Mercadante

(PT) considerou um grave erro

protelar a aprovação da reforma
tributária. Ele disse que até agora
a proposta não avançou porque os

estados temem perder com a

unificação do ICMS (Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e

Serviços).
Ele ressaltou a importância do

Fundo de Desenvolvimento

Regional, que, considerou, é a
.

contrapartida para o fim da guerra
fiscal.

A resistência dos go
vernadores ao projeto é uma das
maiores dificuldades do governo
para aprová-la na Câmara. Os

governadores reclamam das

perdas na arrecadação estadual

que resultariam da desoneração
do ICMS nas exportações, uma
das principais medidas da
reforma. Numa série de reuniões,
o governo federal propôs com

pensações. A última, com 11

governadores, foi no' dia 22 deste
mês.

Na ocasiao, o ministro da
Fazenda, Antonio Palocci,
comemorou o avanço nas

negociações e disse que a reforma
não aumentaria impostos. Duas
semanas antes, o governo já havia
cedido em três pontos: o valor do
Fundo Nacional de Desen
volvimento Regional subira de

R$1,2 bilhão para R$l,9 bilhão; o
percentual da alíquota mínima do
ICMS fôra de 4% para 7%; e as

restrições previstas no texto para
a prerrogativa dada a estados de .

aumentar, em até cinco pontos
percentuais, a alíquota de quatro
produtos haviam sido retiradas.

A cobertura sobre aMP do

Imposto você acompanha
na página 4.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A PRESIDENTE DA SOCIEDADE CULTURA ARTíSTICA - SCAR,
.

no uso de suas atribuições,com fundamento no art.31 .alínea'b"
do seu Estatuto, resolve convocar a Assembléia Geral Ordinária

deque trata o art. 18 do mesmo Estatuto, a ser realizada nas

dependências da SCAR, na Rua Jorge Czerniewicz, n° 160', bairro
Czerniewicz, nesta cidade de Jaraguá do Sul (SC), na sala 305,
terceiro piso, no dia 25 de abril de 2005, às 18h30min, os membros
do Conselho Deliberativo, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1 ° Prestação de Contas do Exercício 2004;
2° Balanço Social das Atividades do Exerdcio 2004;
3° Assuntos Gerais.

Jaraguá do Sul (SC), 29 de março de 2005.

Monika Hufenüssler Conrads
Presidente
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ECONOMIA

POR MARCOS AUGUSTO PORDEUS DE PAULA

� Contratos pessoais comerciais no Mercosul
e O fantasma da legislação trabalh ista

No decorrer das duas últimas semanas, uma questão se tornou

corrente nos bate-papos com colegas, alunos e com alguns
empresários: a dificuldade de se firmar relações comerciais firmes
em países estrangeiros, ganhar mercados e, ainda, cuidar para que
as diferenças nas legislações não suguem os lucros já tão minguados
pela competitividade do mercado internacional.

Especificamente quanto ao tema, pode-se dizer que, curiosamente,
foram muito semelhantes, relacionando basicamente o comércio

regional (MERCOSUL) e os problemas enfrentados com o registro
demarcas, abertura de empresas e, principalmente, o risco-trabalhista
na contratação de profissionais fora das fronteiras do Brasil.
Assim como ocorre com o Brasil, os demais parceiros do Mercosul

também são signatários da Organização Internacional do Trabalho

(OIT), refletindo em suas legislações a proteção ao trabalhador, a

quem se entende seja a parte técnica e economicamente mais

fraca na relação de trabalho.
O empresário brasileiro bem sabe o que significa a ele todo o

peso da proteção trabalhista. Em algumas organizações, o 'preço'
do trabalho chega a ser proporcionalmente reduzido ao "risco

trabalhista;mesmo se tendo acesso à legislação, conhecendo-a e, .

na medida do possível, buscando seu total cumprimento.
Se, mesmo conhecendó tão bem, a legislação brasileira é tida

pelo empresariado como "bicho-papão'; o que se pode dizer de

uma legislação estrangeira, desconhecida por essência, da qual
tudo o que o empresário sabe é ser ela protecionista (tal qual a

brasileira).
.

Ao empresário que deseja expandir seus negócios além da fronteira
nacional de forma consistente, outra opção não há senão a

contratação de profissionais no próprio pàís de origem, tal qual
Representantes Comerciais, Distribuidores ou até mesmo

vendedores autônomos.
Mesmo que se pudesse relacionar algumas dicas para se evitar

prejuízos (tal como a preferência por contratação de empresa,
evitando-se contratos pessoais), certo é que a melhor atitude a ser

tomada pelo empresário é a contratação de profissionais de sua

inteira confiança aqui mesmo no Brasil, a quem incumbirá a tarefa
de investigar caso a caso o melhor meio de se efetuar negócios
com a maior segurança possível.
A DIFICULDADE PARA INTERPRETAÇAo DE LEIS "ABERTAS"

Muitas leis, inclusive no Brasil,são consideradas"abertas"porterem
, réínf'se'us dlspósltivos termos amplos, que permitem que a

interpretação lhe dê o formato adequado à situação concreta e a

mantenha adequada nos passar dos tempos. Porém, o que revelaria
a sua inteligência por aproxima-Ia da Justiça, também é fator de

insegurança, especialmente quando se "olha de fora" para essa

legislação.
Veja-se o caso do artigo 22 da Lei que dispõe sobre o Contrato de
Trabalho na Argentina (Ley n. 20.744), a qual enumera como

requisito para a existência.da relação de trabalho estar o

empregado sob dependência voluntária do empregador,mediante
remuneração.
Nessas condições, saber o que significa essa "dependência"
voluntária pode significar para o empresário a diferença de alguns
milhares, 'quiçá milhões de reais, em indenizações trabalhistas.
ELABORAÇAo DE CONT,RATOS E ARBITRAGEM NO
MERCOSUL

Especialmente nos negócios internacionais, a eleição de um

Tribunal de Arbitral para resolver o litígio tem se mostrado eficaz.
Via de regra, tais Tribunais contam com profissionais habilitados a

enfrentar as difíceis questões de comércio exterior, além da

vantagem de serem capazes de dar uma resposta rápida aos

conflitos (ao contrário do JUdiciário).
No âmbito do Mercosul, a opção pelos Tribunais Arbitrais fica clara

,

tanto no Protocolo de Buenos Aires sobre Matéria Contratual de
1994 (que não se aplica aos contratos de trabalho) quanto no

Protocolo deOlivos para a Solução de Controvérsias no Mercosul,
de 2002 (este voltado especialmente a resolver conflitos entre os

Estados-membros).
APARTE: SANTA CATARINA COMEMORA VITORIA no BRASIL
NA "GUERRA DO FRANGO"
Um painel da Organização Mundial do Comércio (OMC) manteve
na última quinta-feira oparecer fa vorávelao Brasilna disputa sobre
a carne de frango com a União Européia. Por meio de nota, a
chancelaria brasileira mostrou-se satisfeita com a resolução, cujo
conteúdo ainda é de caráter reservado.
A decisão preliminar.dlvulqada em fevereiro, também foi favorável
ao Brasil e à Tailândia;que questionaram a reclassificação aduaneira
da União Européia (UE) para suas exportações de frango congelado
e salgado, que entrou em vigor em 2002.

Suaopinião émuito importanteparanós.Encaminhesuasdúvidas,
sugestões e críticas para nosso e-mail

cambra@porta/cambra.com.br.

Marcos Augusto Pordeus de Paula é Advogado, Professor
Universitário, Mestre em Ciência Jurídica e Pós-graduando em

Gestão de Negócios Internacionais e Comércio Exterior pela
UNIVALI.

.

e-mail: rnarcos.pordeusêterra.corn.br
,
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Governo garante que vaimanter
tabela do Imposto de Renda

� A tabela que corrigia
a isenção do IR em

10% cai junto com a

MP dos Impostos

DA REDAÇÃO - O líder Ido
governo na Câmara, Arlindo
Chinaglia (PT-SP), anunciou que
o governo vai rejeitar todo o texto
da Medida Provisória 232,
inclusive a correção de 10% da
tabela do Imposto de Renda. A
medida provisória causou polêmica
ao também elevar a tributação
para os prestadores de serviço.Com
a rejeição daMp, o limite de isenção -

do IR, que havia subido para R$
1.164 em janeiro, volta aosR$1.058
do ano passado.

Chinaglia afirmou também

que o governo vai enviar um

projeto de lei ao Congresso, num
prazo de 15 dias, propondo a

correção do imposto de renda em
10%. Segundo líderes do PT, o
governo vai continuar tentando

compensar a perda de arrecadação
com a correção, que chega a R$

Carlito derrubou o relatório e agora Paloccivai ver o que fazer

2,4 bilhões, segundo oministro da

Fazenda, Antonio Palocci.
Para que o contribuinte não tenha

que devolver o dinheiro pago a

menos entre janeiro e março,

período de vigência da correção,
será necessário um decreto
legislativo da Câmara e do Senado

regulamentando a correção da
tabela até a data da rejeição da
MP. Nesse decreto, os parlamen
tares deverão dizer se continua

valendo a correção ou se os

contribuintes terão que devolver o

que já foi restituído no período em
que a correção esteve em vigor.

Indagado se considera a rejeição
da proposta uma derrota do

governo, o líder respondeu:
"Quem é responsável pela não

correção do imposto de renda de 7
milhões de brasileiros? Quem
aumentou a carga tributária a

níveis insuportáveis? Estamos
derrotando a MP .para conti

nuarmos buscando a correção e

teremos agora 7 milhões de
brasileiros ao nosso lado", afirmou.
Segundo o líder, a MP seria

derrotada no plenário da Câmara.
" Se não tomássemos essa decisão,
a MP seria derrotada mesmo.

Quem desencadeou o processo
para rejeitar a MP tem que

respondei pela derrota da correção
do IR", disse Arlindo Chinaglia.
Na segunda-feira à noite, o

ministro da Fazenda, Antonio
Palloci e o secretário da Receita

Federal, Jorge Rachid, não

conseguiram convencer os líderes

da base aliada a votar a favor da
MP 232. Já ontem, o deputado
Carlito Merss (PTSC), relator da
Mp, havia anunciado que seu

parecer vai propor a rejeição de
todo o texto. O relator disse que
.não há uma discussão racional em
torno da MP e que deputados da
própria base aliada afirmam ser

contra o novo texto mesmo sem

conhecê-lo.
CarlitoMerss lembrou que a Lei

de Responsabilidade Fiscal proíbe
aumento de despesas sem indicação
de receita, por isso, o governo não
tem como dar a correção do IR sem

encontrar fontes de receita." Não
há uma discussão racional em torno

da MP. A 232 virou sinônimo de

palavrão, é o estigma da 232. Virou
símbolo da luta política de 2006",
afirmou o deputado.

se Parcerias nasce para tomar conta de obras como a BR-280'

FWRIANóPOUS
.

- oGoverno do
Estado deu o primeiro passo "formal"
ontem para concretizar a

estadualização de obras como a

duplicação daBR-280. O governador
LuizHenrique participou da posse do
empresárioVinícius Lummertz frente
à presidência da SC Parcerias. A
solenidade aconteceu no Centro de
Convivência doGovemodoEstado,

A SC Parcerias é uma empresa
criadapeloGovemodoEstado, regida
pela Lei das Sociedades Anônimas

(SA), aprovada pela Assembléia

Legislativa no dia 11 de f�ve�eiro. O
objetivo da SC Parcerias é captar
recursos e coordenar os grandes
investimentos no Estado através das
Parcerias Público-privada (PPPs).

Conformeopresidenteempa;sado, Lummertz (dir.): cientista político toma posse na SC Parcerias

Jaraguá do Sul foi .uma das 40 cidades catarinenses onde foram
realizados ontem os cursos básicos de Comércio Exterior,ministrados por
orientadores do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
em parceria com o Governo do Estado. O curso foi dirigido para médios e

pequenos empresários e foi realizado no Centro Empresarial. O suporte
para os cursos foi dado pela Secretaria de Desenvolvimento Regional,
Fampesc e Cambra (Câmara de Negócios Internacionais).

a institucionalidade da se Parcerias
nasceu do conjunto de carências

sofridos pelos governos estadual e

federal, em especial, pelas finànceiras.
Para o governador Luiz Henrique, a
SCParcerias proporcionaráoEstado a
investir em seus pólos de
desenvolvimento. "Esta é umamanhã
históricaparaSantaCatarina".

O empresárioVinícius Lummertz
é formado em Ciência Política pela
Universidade Americanade Paris, foi
diretor do Sebra.e/SC e do Sebrae
Nacional. Natural de Rio do Sul,
morou oito 'anos na Europa (1977 a

1985).Atuano InstitutoConselhode
NegóciosdaJuventude (SP) e preside
oConselho BusinessScholl daUnisul.
Fez pós-graduação em Cestão de
GovemoemHavard (EUA).'

O Correio do Povo recebeu ontem a visita da secretária de
Desenvolvimento Regional, Niu_ra Demarchi dos Santos. Veio para
convidar a equipe do jornal para um dia de confraternização pelos
dois anos de atividade frente à Secretaria, que sara realizado no

próximo sábado. A secretária foi recebida pelo diretor Francisco
Alves e pelo editor-chefe Fernando Bond. Estava acompanhada
pela assessora de imprensa Tânia Dantas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MAL DE CHAGAS

Laboratórios sem condições de fazer os exames
Caldo p�derá ser liberadoMARIA HELENA DE MORAES

.... Amostras de sangue
de.tOâ pessoas estão
sendo estocadas em

Jaraguá do Sul

DAREDAÇÃO - Avenda de caldo
de cana pode ser liberada ainda esta
semana em algumas regiões de Santa
Catarina, informou ontem aAgência
Brasil. O consumo da bebida está

diretamente ligado aos casos de

doença de Chagas. A Secretaria da

Saúde, no entanto, 'ressalta que a

liberação será parcial e não vai incluir
os estabelecimentos situados na zona
de alerta, entre os municípios de

Itapema e Itapoá.A venda de garapa
estava proibida em todo o território
catarinense desde o dia 21 demarço.
A diretora da Vigilância Sanitária de .

SantaCatarina, RaquelBittencourt,
disse que a situação do estado
evidencia lia fragilidade da

fiscalização do comércio de alimentos
em geral". Ela está em Brasília para
uma reunião com a Diretoria de
Alimentos daAgência de Vigilância
Sanitária (Anvisa), onde vai relatar
os casos de contaminação doMal de
Chagas emSanta Catarina e buscar

apoiopara a questão da normatização
do comércio do caldo de cana no

Estado, que deve ocorrer até o fim
destemês.

"Nós constatamos que um dos

pontos de extrema fragilidade dos
caldos de cana é o armazenamento

da cana já pronta para moagem",
afirmou, explicando que ela fica

,

descascada e, emmuitos lugares, sem
nenhuma proteção contra insetos.ou
pequenos animais que possam se

aproximar.Em função disso, a

Vigilância Sanitária do Estado está

trabalhando para ter uma norma

estadualmais rigorosa em relação ao
I
caldo de cana para evitar que a

contaminação volte a acontecet'Essa
norma específica para a venda do
caldo de canadeverá estarpronta até'
o dia 31 de março, porque estamos
trabalhando com a expectativa de ter
a situação totalmente elucidadaainda
esta semana", garantiu.

Segundo ela, oque aconteceu em
seu estado poderia ter acontecídoem
qualquer outro lugar do Brasil, uma
vez que o comércio de alimentos está
delegado aosmunicípios desde 1998.

" Não podemos admitir que o

alvará sanitário, que é umdocumento

que diz ao consumidor que aquele
estabelecimento foi inspecionado e

está seguro, seja emitido sem uma

fiscalização rigorosa que vise a

segurança de quem vai consumir o

produto", argumentou.
A diretora reforçaque é preciso

que as autoridades olhemcommuita

atenção para o comércio de
alimentos, hoje sob jurisdição da

Vigilância Sanitária, seja de pequeno
ou grande porte.Na suaopinião, "esta
é uma área de risco que precisa ser
cuidada por todos aqueles que são

responsáveis: gestor municipal,
_" ,li. r. '! r.� ;

. estadual e' o federal. Mas a
'.' ','.

•

,"
-

•• I

responsabilidade maior está-sob i o

gestormunicipal".

}ARAGUÁ DO SUL- Depois de

apenas um dia, foram inter

rompidos os exames de sangue dos
casos suspeitos de Mal de Chagas
da cidade enviados aos

labora tórios de Joinville,
credenciados 'pela SUS. O chefe
do setor de Epidemiologia de
Jaraguá do Sul, Fábio Cizeski,
disse ontem que as amostras estão

sendo estocadas aqui mesmo,
Desde segunda-feira, quando a

Vigilância Epidemiológica do
Estado autorizou o exame em

pessoas que lião. apresentam o

sintoma, mas tomaram caldo de
cana em Navegantes e Penha, foi
coletado sangue de 103 pessoas.

O Lacen (laboratório do

Estado, em Florianópolis)
continua fazendo os exames das

pessoas que apresentam os

sintomas. Até agora, 66 exames

foram feitos no Lacen. Dois deram
resultado positivo: Ionara Laís
Verdin e o noivo Messias Camargo
Júnior. Eles estiveraminternados
no Hospital São José, mas já
receberam alta. Ambos tomaram

. .caldo de'cana.na BR�101"altura
de Barra Velha.

A Vigilância Epidemiológica,

Cena que se repete: de manhã, no posto central em Jaraguá, fila de gente que tomou caldo de cana

chegar a 2 mil.

Ontem, o programador
Amarildo Gonçalves, 38 anos,

esteve no posto de saúde do centro

acompanhado da mulher e dois
filhos. Ele se diz preocupado com
a possibilidade de toda a família
ter contraído a doença, já todos
tomaram caldo de cana. O

problema maior, na avaliação dele,

são· as informações desencon
tradas. "Vi pela televisão que os

exames seriam feitos em todas as

'

pessoas que tomaram caldo 'de
cana na BR-1O 1. Agora, descobri
que a informação vale apenas

para quem tomou caldo de cana

emNavegantes e Penha", reclama
Gonçalves, que teme pela saúde
da família.

de Jaraguá do Sul continua
cadastrando as pessoas sem

sintomas que tomaram caldo de
cana no litoral Norte entre 10 de
fevereiro a 20 de março. Desde o

dia 21 de março, cerca de 1.600

pessoas procuraram os postos de
saúde da cidade para se

cadastrarem. Cizeski calcula que
o número de cadastrados possa

Descentralização: um
novo tempo pQra a

educação catarlnense.
A Praça Angelo Piaze'ra
"ganhou"da Prefeitura três

placas que foram fincadas
no gramado proibindo

jogar lixo. O que
surpreende é que o setor

de meio ambiente,
responsável também pela
poluição visual da cidade,
tenha escolhido placas de

péssimo gosto visual e

que foram pregadas em
ripas de madeira sem

qualquer acabamento, Ou
seja, a praça não vai

escapar da poluição: o lixo

pode até diminuir, mas o

cenário (que tem ,ao fundo
o Museu Emílio da Silva)

está comprometido.

•

Gente vinda da região, de
outros estados e até índios

que saem de suas aldeias

para mendigar na cidade
estão se transformando em

personagens comuns no

centro de Jaraguá do Sul. O
.

movimento é maior aos

sábados, mas nos dias de
semana é possível ver
cenas como esta: duas

pessoas dormem
embrulhadas em

'cobertores esfarrapados
numa garagem da Rua

Coronel Procópio Gomes.
Mesmo acionado, o serviço'
de Assistência Social não
toma providências para
atender os mendigos.

Com a descentralização, o Governo está sempre por perto, realizando
obras e ações importantes para a população. Como as reformas,
ampliações, construção de ginásios e quadras de esportes nas escolas
da rede estadual. E:fTl dois anos, loram' mais de R$ 800 milhões em

investimentos. Altfm de mais qualidade na educação, tudo isto deixa os

pais mais- tranquilos, porque sabem que, com uma educação melhor,
seus filhos estão no caminho de um/futuro promissor.

doEstado

SAlTA CATARINA

I' /
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



GERAL
,---,-,---,--,-----

Prefeitura não vai fazer nada

para melhorar transporte
JARAGUÁ DO SUL - Por

enquanto, a Prefeitura de Jaraguá
nãovai tomarnenhumamedida para
resolver o problema das pessoas que
ficam "presas" em casa nos fins de
semana por falta de ônibus. A

reportagemde ontemdoCorreio do
Povomostrou que várias linhas não
funcionam aos domingos e feriados.
Milhares de pessoas não têm

condições de transporte para o

trabalho, para visitar amigos e

parentes eou fazer compras no centro.
.

Para a Divisão de Trânsito, a
'

única forma de solucionaroproblema
é esperarpelo doTransfácil.Oprojeto
vai a tarifa única, com a construção
de terminais de ônibus descen

tralizados, ruas exclusivas para ônibus,
mudançana sinalização e construção
de calçadas e ciclovias. O projeto já

, foi aprovado no Bndes (Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social) e está na fila do
Tesouro Nacional para liberação do
dinheiro. Orçado em R$ 43 milhões,
odinheirodeve ser liberadono terceiro
trimestre deste ano.O problema é que
esta solução está longe de resolver os
problemas atuais da população dos
bairrosmais afastados.

C) diretor daDivisão de Trânsito,
Sérgio Zapella, admite que a

Prefeitura conhece o problema dos
ônibus. '�pessoas não usamoônibus

por doismotivos: têm carro e porque
as linhas e horários não satisfazem a

necessidade". Para ele, mudar agora
para depois implantar o projeto não
soluciona o problema. "O projetovai

I
ser adaptado às reais necessidades da

população".

A reportagem de ontem do Correio do Povo mostrou que em Jaraguá
do Sul e região é grande a lista dos bairros em que não passa ônibus
nos domingos e feriados. Quanto mais longe o bairro, menos linhas.

Algumas localidades não contam com ônibus nem no sábado. É o

caso da linha que vai de.Chico de Paula para a Barra, da Barra para o

Rau e-também as de Piraí, Serenata, Rio Branco e Santa Luzia.

Quem mora no Rio Cerro I, como a família de Zulma Martins (foto),
teve que achar outras soluções de transporte, como comprar bicicletas
para chegar ao trabalho. No bairro João Pessoa a família de Francisco
da Silva perdeu o ônibus e não sabia quando viria o próximo."A hora

que erà pra sair de lá,já estava aqui. Com certeza saiu antes'; reclamou.
Ele também reclama da

"superlotação':
Segundo o engenheiro de

tráfego da Canarinho, Rubem
Missfeldt, a conseqüência de
colocar "muitos" horários à

disposlção da população seria :'0
aumênto brutal no preço da
t�rifa':"A gente aproveita a 'lotação
nesses horários de pico para
proporcionar outros horários
durante' o dia': Sobre os

problemas de, superlotação,
Missfeldt alega que a empresa
atende os requisitos exigidos
pelo Deter (Departamento de

Transportes e Terminais), que
tolera que o ônibus tenha o

mesmo número de passageiros
em pé que os sentados.

Falecimentos
Faleceu às 08:00h do dia 28/03, o senhpr Arno Dorn,com idade
de 47 anos. O velório 'foi realizado na Capela Municipal da Vila
Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
Faleceu ,às 1 O:OOh do dia 28/03,0 senhor Alvicius Hileshein,com
idade de 80 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério do Rio Molha.
Faleceu às 20:30h do dia 28/03, a senhora Maria Fernandes

Zapella, com idade de 72 anos. O velório foi realizado em sua

residência e o sepultamento no cemitério Municipal do Centro.
Fale.ceu às 08:00h do dia 29/03,0 senhor Elmo Drews,com idade
de 75 anos. O velório foi realizado na Igreja Evangélica Luterana
Ilha da Figueira e o sepultamento no cemitérioMunicipal do Centro.

'ABANDONO DE EMPREGO

De conformidade com o artigo 482Ietra"i�da consolidação das leis
de trabalho, informamos que a funcionária Verônica Gonçalves
Pontes, CTPS nO 5014403 série 001-0, deverá comparecer até o dia
09 de abril de 2005 à empresa JubilarMóveis. Sob pena caracterizar
se abandono de emprego.
Jaraguá do Sul, 29 de março de 2005.
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VIOLÊNCIA

Assaltantes levam R$ 330 mil
de supermercado da Vila Rau

,

FOTOS RAPHAEl GÜNTHER

o cofre foi forçado com um' pé-de-cabra: todo resultado das vendas da Páscoa foi levado

nenhuma pista. A sala roubada
não tem nenhum sistema de
alarme ou câmeras: "Os caras

sabiam exatamente onde estava",
afirmou Dalmora. O cofre tem

sinais de arrombamento com pé
de-cabra.

Para recuperar o prejuízo o

supermercado vai fazer uma

campanha com os clientes da loja.
Quem quiser sustar o cheque, vai
ganhar R$ 10 para pagar as

despesas com o banco e mais 3 O
dias de prazo nas compras de
Páscoa. Para conseguir uma cópia
do Boletim de Ocorrência;
obrigatório para sustar o cheque,
os clientes devem ir até o

supermercado ou ligar para 371 <

9229, com Andressa ou Anselmo. Dinor Dalmora acredita que ladrões sabiam localização do cofre

Governo autoriza hoje a restauração da Ponte Hercílio Luz

FLORIANÓPOLIS - Após 22 anos
de .espera, o sonho de ver a Ponte
Hercílio Luz totalmente restaurada
está próximo de acontecer. Hoje, às
11 horas: na Casa do Jornalista, em
Florianópolis, o governador Luiz
Henrique e o secretário de Infra
estrutura, Edson Bez de Oliveira
d�rãoautorização aoDepartamento
Estadual de Infra-estrutura
(Deinfra) para o Lançamento do
Edital de Licitação da Reabilitação
da ponte. As obras podem começar
já no segundo semestre deste ano,

desde que todas as formalidades
legais sejam vencidas até lá.Aponte,
que é cartão postal de Santa

Catarina, foi fechada no início dos
anos 80 por conta da rachadura
interna num "olhal", que são os elos
que sustentam as correntes laterais
da estrutura. Ponte Hercfho Luz: primeira interdição foi no começo dos anos 80; agora, a restauração definitiva

MARCIA BENTO

� A polícia ainda não

tem suspeitos. A sala'
do cofre não tem

sistema de alarme

JARAGUÁ DO SUL - O
, resultado das vendas da Páscoa
do supermercado Brasão, na Vila
Rau, foi todo roubado. Os ladrões
levaram R$ 330 mil. O horário do
roubo n:ão foiconfírrnado, mas a

Polícia desconfia que foi na noite
de domingo para segunda-feira;
O� bandidos entraram na sala do
cofre pelo teto, sem disparar
nenhum sistema de alarme. A
Polícia não tem pista dos ladrões.

Dos R$ 330mil roubados, R$
50 mil eram em dinheiro. O

restante, R$ 280 mil, eram

cheques pré-datados. Os clientes
ganharam 45 dias de prazo nas

compras feitas na semana da
Páscoa. O diretor da rede Brasão,
Dinor Carlos Dalmora, não sabe
informar quantos ou de quantos
clientes eram os cheques levados.
Não existe um registro nominal
de cada um dos cheques. "Todos
tinham uma senha, resultado da

pesquisa do Serasa (empresa de

consulta de crédito) ". Segundo
ele, todo o comércio da cidade

já foi avisado para não receber

cheques de terceiros sem

consulta. "Quem receber um

cheque já marcado com o código
deve ligar para a polícia, porque
podem ser os assaltantes", disse
Dinar.

A Delegaçia de Polícia

Jaraguá do Sul está investigando
o roubo, mas ainda não tem
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JUVENTUS

Anunciados os doze primeiros
jogadores do time para a A2

JULlMAR PIVATTO

.� Acássio, Grisley
e Fábio Lopes foram
campeões da Bl

no ano passado

]ARAGUÁ DO SUL - A semana

continua movimentada no João
Marcatto. Depois da apre

sentação oficial do novo técnico,
a diretoria anuncia agora os doze

primeiros contratados da

temporada. Desses nomes, três

estiveram no elenco campeão da
Série Bl em 2004: o zagueiro
Acássio, o volante Fábio Lopes e o

meia-atacante Grisley, além do

zagueiro Djonatan, que estava no
time Junior do tricolor. A

informação é do site oficial do

Juventus.
O técnico Gilmar Silva

confirmou os nomes, mas disse

que preferiria conversar com a

diretoria para divulgar a lista.
"Amanhã (hoje) mais alguns
nomes serão divulgados". O
treinador deixou escapar o nome

do goleiro Adilson, também

campeão no ano passado, e que
está no Guarani de Palhoça.

A diretoria espera contar com

25 atletas para a competição, entre
profissionais e juniores. Além
destes 12 nomes, outros seis

FOTOSA ARQUIVO CORREIO

Acássio, Fábio Lopes e Grisley confirmaram a volta para o Grêmio Esportivo Juventus

atletas já estão praticamente
acertados com o [uventus, mas
ainda não podem ter os nomes

divulgados por estarem vinculados
a outros clubes ou por, faltar

alguns detalhes no contrato.

Destes seis, quatro eram titulares
do técnico Itamar Schüller no ano

passado.
Outro nome praticamente

certo é de um ex-atacante do
Caxias-Rf e que atualmente está

no Nordeste, onde é o artilheiro
do campeonato estadual que
disputa. Até o fim de semana a

diretoria pretende fechar o

elenco, já que os treinamentos

começam na sexta-feira da

próxima semana.

Outro nome confirmado é o

Futsal de base se prepara

para o início do Catarinense
CESAR JUNKE

Categoria Sub-1S estréia na sexta-feira em Blumenau

]ARAGUÁ DO SUL - Quatro ''Agora eles já estão mais maduros
times da Wizard/CE]/FME e mais ritmo de jogo. O que

começam, a partir de sexta-feira, estamos' trabalhando é para
a disputa do Campeonato diminuir a descontração durante
Estadual de Futsal. São quatro as partidas". Ele também reclamou

categorias: Sub-17, Sub-15, Sub- do regulamento, principalmente
13 e Sub-l l. Equemdá o pontapé porque todos já estão classificados
inicial são os garotos do Sub-15, para a segunda fase.

que viajam sexta-feira para "Serão muitos jogos e isso
Blumenau para a disputa da aumenta muito O custo. Outra

primeira fase. As outras categorias questão é a mudança de idades.
começam na semana que vem. O . Se nós ficarmos campeões, no ano

time estreante está no Grupo D, que vem alguns jogadores não
ao lado de Luiz Alves (atual poderão disputar o Brasileiro
campeão), Hering e Apama porque já não terão mais idade",
(ambos de Blumenau). disse Ferrari. A primeira -fase

O técnico da equipe definirá as posições dos grupos da
Augustinho Ferrari diz que está próxima etapa, que formará chaves
confiante com o time e afirmou regionais. Os jogos começam na

que a intenção é voltar com no sexta-feira no Ginásio da AD
mínimo seis pontos marcados. Hering.

.).

meia-atacante China, que

disputou a Série AI pelo Tubarão.
O Juventus vinha negociando
com o jogador desde o ano

passado, quando ele foi um dos

destaques do Blumenau na Série
Bl, ao lado de Fabinho. A

principal característica do meia é

a visão de jogo, além de sermuito
técnico.

Uruguaios pedem paraRonaldo
usar muitas caneleiras no jogo

Mesmo em má fase, o ídolo Ronaldo preocupa uruquaios
DA REDAÇÃO - O Uruguai Seuparceironazaga,DiegoLugano,

alertou o atacanteRonaldo para usar doSão Paulo, também tem reputação
muitas caneleirasnoconfrontodehoje de ser ríspido.
entre as equipes pelas eliminatóriasda Na segunda-feira, o técnico

CopadoMundo.O técnicoJorge Fos- brasileiroCarlosAlbertoParreiraalertou
sati afirmouque não seria iludidopela oUruguaiparanãoser "suicida" contra
falsa sensação de segurança devido à um time que tem craques como

má fase de Ronaldo. "Nenhum de Ronaldo e Ronaldinho. O Uruguai,
nós é louco o suficiente para pensar que nunca perdeu em casa para o

que ele passa por umamá fase. Fortan- Brasilem jogo de campeonato, estána
to, precisamos ter cuidado com ele", quinta posição das eliminatórias, com
afirmou Fossati à imprensa uruguaia. 15 pontos em 12 jogos. O Brasil é o

"Se ele jogar, deveria ir a campo segundo, com 23 pontos.
com muitas caneleiras, porque (o A CBF emitiu ontem um

jogo) seráduropara ele", disse aindao comunicado oficial no qual diz que
treinador.O capitão uruguaio Paolo não liberou' nenhum jogador da
Montero, que jogou naJuventus por disputa daCopa das Confederações,
mais de uma década, é considerado O recado foimais precisamente para
um dos defensores mais duros do Ronaldo, que em entrevista ao site

mundo e detémo recorde de cartões oficial do Real Madrid disse que foi
vermelhosnoCampeonato Italiano. liberadoda competiçãoparadescansar

ESPORTIVAS
... BICICROSS

Pllotcs voltam do Pan-Americano
Oito atletas de Jaraguá do Sul e um de Schroeder estiveram, no
último fim-de-semana, participando do Campeonato Pan
Americano de Bicicross, disputado em Sorocaba-SP. Participaram
da competição atletas do Chile, Venezuela, Colômbia, Equador,
Argentina, Aruba e Brasil, com disputas de alto nível técnico. O

representante de Schroeder, Carlos Miguel Strelow (Auto Posto

Salornon/Casa Azul Imóveis/Angerô Confecções/Maikon
Confecções) terminou em quarto lugar na categoria Boys 9 anos.

A Equipe Duas Rodas de Jaraguá do Sul esteve com oito atletas, e
conquistou um 40 lugar com Jade Hillscheim (girls 9/10 anos), um
50 com Dorival Gruetzmacher (cruizer 50+), três 60 lugares com
Joyce'Moretti (elite woman), Leonardo Spreddman (boys 9 anos)
e Nei Boursheidt (cruizer 40/44 anos), um 70 lugar com Ricardo
Gruetzmacher (boys 16 anos) e dois 80 lugares com Guilherme

Bourscheldt (boys 12 anos) e Guilherme Getelina (boys 13 anos).

� CONGRESSO NACIONAL

Senado quer acelerar projetos do futebol
o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), se

comprometeu ontem com oito dirigentes de clubes de futebol a

apressar a tramitação de duas propostas de interesse do setor: a

medida provisória que cria a Telemania (uma nova loteria cuja
arrecadação servirá para pagar a dlvida dos clubes com a Receita

Federal) e o projeto de lei disciplinando, entre outras coisas, a

venda de jogadores para o exterior.

De acordo com o presidente do Flamengo, Márcio Braga, a

expectativa da Receita é que, com a loteria, a dívida dos clubes
será paga no prazo máximo de oito anos. Braga disse que as duas

propostas, preparadas pelo Ministério do Esporte, estão sendo
analisadas pela Casa Civil e devem chegar ao Congresso no inído

de abril. Segundo ele, a "exportação" de jogadores para o exterior

alcança números absurdos, tendo chegado a 793 atletas em 2003
e 811 em 2004.

� PAU LISTÃO

Dirigente são-paulino ataca diretoria do Santos
o superintendente do São Paulo, Marco Aurélio Cunha, reagiu com

irritação à decisão da diretoria do Santos de transferir o clássico de

domingo entre as duas equipes, da Vila Belmiro para a cidade de

Mogi Mirim. Os dirigentes santistas decidiram mandar o jogo para o

interior para evitar que o rival, virtual campeão paulista, faça a festa
do título em Santos."Foi uma atitude pequena.Mogi não é a casa do
São Paulo tampouco do Santos, Isso só afp,�t� público e será �.�,

... ,

desastre do ponto de vista financeiro'; disse Cunha.
"lsso é só uma demonstração de que o Santos jogou a toalha, muito
antes de o São Paulo se sentir campeão'acrescentou o superintendente.
Para Marco Aurélio Cunha, a atitude do Santos evidencia falta de

profissionalismo e indica falta de respeito para com a FPF (Federação
Paulista de Futebol), organizadora da competição. "Ele (Santos) está
abrindo mão de lutar pelo vice, já que o Corinthians está em ascensão.

A menos que eles (santistas) menosprezem os troféus e medalhas

oferecidos pela Federação'' afirmou.
O dirigente são-paulino acha até que atitudes como estas

enfraquecem os clubes numa eventual negociação de venda de
direitos de transmissão dos jogos. "Como um clube pode pleitear
arrecadação-maior da tevê se deprecia seu próprio produtor;
pergunta Cunha. O São Paulo joga nesta quinta-feira contra a

Portuguesa de Desportos e se vencer será campeão paulista de
2005. Com isso o clássico de domingo poderia se transformar
numa festa são-paulina em pleno Vila Belmiro.

� FÓRMULA 1

Montoya pode ficar fora por cinco semanas
Segundo informações da imprensa européia, o colombiano Juan

Pablo Montoya deverá ficar afastado das pistas por cinco semanas

por causa da fratura sofrida no ombro em um jogo de tênis, no
último sábado. Caso isso se confirme, o piloto da McLaren não

disputará os Grandes Prêmios do Bahrein, no próximo domingo, e
de San Marina, que acontece no dia 24. A Mctaren ainda não

confirmou o afastamento de Montoya, mas o favorito para ocupar
a vaga do colombiano é o espanhol Pedro de Ia Rosa, que pilotou
o terceiro carro da equipe nos treinos livres de sexta-feira na

Austrália e na Malásia

� CORINTHIANS

Kia prometemanterTevez por cinco anos
o argentino Carlos Tevez não fará do Corinthians apenas uma

ponte para a Europa. A afirmação é do presidente do MSI, o iraniano
Kia Joorabchian. O dirigente prometeu empenhar-se para manter

o craque no clube por cinco anos, prazo do contrato do jogador
com o MS!. Contrato que pode ser prorrogado para que a empresa
não perca dinheiro (ao final dos cinco anos o jogador estaria livre).
"Espero que ele fique no clube por cinco anos e vamos fazer todo
o necessário para conseguir isso'; prometeu o iraniano . Para o

presidente do MSI, a proximidade de Buenos Aires, cidade natal
do atacante, pode favorecer a permanência do craque no

Corinthians. Porém, ele admite que os dólares dos grandes times
do futebol europeu podem atrapalhar seus planos."Acho que todos
os jogadores passam por etapas, mas se ele estiver feliz aqui não'
vejo motivo para uma transferência. O Tevez vai ter uma carreira
de sucesso no Brasil e está a duas horas de Buenos Aires"
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Felipe Schmitz Régis
·27/3· ·29/3· Helga Gutz
Rafael Franzner

. Sandra Maria Rosa
Jucelia da Rosa Machado. ·1/4·
Márcia Murara Rorneo Piazera Denise Henn
Maria lsolete F. Gesser Fabricio Trentini Olga Bortollni tornelin
Valmor E. Bona João Gorqes Simone A. Zanella

.

Michele Bertoli Cíntia Reinert Alex Sipert
Zeno Bublitz Júnior

.

Mauro. Luiz Salvador Evandro Luis Bartel
Fabian Radünzki Carlos Roberto da Cruz Cristian Andrei Bortolini
Daiane Glatz Silvano Schro.eder Geovani Roberto Klein
Valmor Bona Mareio. Luiz Ferreira Rovena Lemke
Leticia Regia Saganski Sueli M. da Silva Júlio. Deamrchi
Eliete R. Theurer Salete A. Borchardt
Maria Àparecida dos ·30/3· Alrniro Schro.eder
Anjos Mllton Maiochi Ro.seli Finta
"Doralice Sardagne Áurea Maióchi Juliana 'Hilbert
Andrei Richert Wellingto.n M. Batalha Bianca da C. Ro.drigues

Paulo. Roters Do.racema R, Rumph
·28/3· Sandra Maria Blesing

, Sebastião. Rezende Filho.
Mário Voiqt Deise G. Muller Cardaine Kopp
Priscila Carollna Rosileia R. Michels Deiza da Silveira da Silva
Freiberger Beatriz Wenk dos Santos Adriano. Vieira
André Luís Largura Marcos Junkes
Edílso.n Liandro Celi Fórlim ·2/4·
Neila Bianchi Aldo. Jenfen Everton Ho.rnburg
Arthur Borchers Elio Vicenzi Heloa Andreza Rublo.
Melita Kneubuhler Guilherme Selho.rst Márcia Demétrio
Alessandra Thais Gustavo. Selho.rst Etelvina Dalri Busnardo
Ho.rnburg Marcos Bier
Ro.semary Maffezzo.lli ·31/3· lderaldo Reichert
dos Reis Edinà M. B, Sarti Neiva Antonio
Joyce Moretti Marlene Parabone Schwerko.wski
Josiane Petry Malgarin Roqério Limberger
Lucas de Souza Kátia C. Wasch Sandro. Wachho.lz
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Kátia Jenifer
Theilacker cola

grau em

Comércio Exterior,
pela Unerj nesta

sexta-feira dia 1 /4.
Parabéns e muito.

Cola grau em

Comércio Exterior,
pela Unerj no. dia 1,
Gisele
Bornhausen.
Parabéns dos pais
Marivaldo, Rose
Maria e seu irmão.

Daniel

A Fran Stúdio Fotoqráflco e o. Jornal
Correio do. Povo parabeniza Marli e
Marioni pela inauguração. de sua loja de
linha infantil, ocorrida no. último. dia 21.

Sucesso. por mais esta conquista

A equipe do. Saláo Tok Moderno, Linda, João e Mari,
parabenizam a esteticista Duda, que aniversariou dia 26

Aniversaria no.

próximo. dia 1/4,
Roseli Zonta.
Felicidades de

Sofia.Albano,
Roberta e Ivan

Parabéns e felicidades para Duda
Stinghen que completou 2Ó anos. "i::"
que a ,gente seja muito. feliz juntps) Ê ','I.

o que deseja sua namoradawanda":

Hoje, dia 30, Guilherme
Selhorst completa 1 S anos, e sua

irmão. Gustavo, 12 anos.:

Parabéns dos pais, Roqerio
Selhorst e lsolete Selhorst

Completa 14

anos, no dia 1/4, '

Bianca da Costa

Rodrigues.
Felicidades dos
seus pais Alfredo.
e Maria Helena, e
sua irmã Nicole

Aniversariou
dia 29,
Sandra

Machado.
Parabéns do.

marido, suas
filhas e neto

C INEMA
Quarta e Quinta-Feira

.:. PARABÉNS
Parabéns a Maria de Lurdes Cipriani que
comemoro.uaniversário no. último dia 23. Felicidades
dos seus coleqas de trabalho da Escola Municipal de
Ensino. Fundamental Waldemar Schmitz

O Chamado 2

14:45 - 17:00 -19:15 c 21-20
.:. INUAGURAÇÃO
Inaugura neste sábado mais uma nova opção de
Pizzaria em Jaraguá do. sul, é a la Forrnazza,

Bob Esponja
15:00 - 17:00 .:. LANÇAMENTO

O Instituto Histórico eGeográfico de Santa Catarina,
lançou no. dia 29/3, o livro, Notas sobre a minha

Vida, do ex-governador, senador, deputado e ex

presidente do IHGSC,Vidal José de Oliveira Ramos.
O evento aconteceu em Florianópolis, no Palácio
Cruz e Souza na ocasião fez uso da palavra em

nome IHGSC o. conselheiro Salomão Ribas Júnior.

,,>l

Entrando Numa Fria Maior Ainda
19:00-21:15

Vozes do Além
15:30 - 17:30 - 19:30 - 21 :30

l'
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