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JOÃO DE DEUS AGONIZA

,

CALVJ. RIO DO PAPA
Ao rezar uma missa ontem à 'noite na

Casa de São Miguel Arcanjo, em

Jaraguá do Sul, o bispodiocesano de

Joinville, d. Orlando Brandes ( foto
abaixo), pediu ,aos fiéis queorem pelo
Papa agora e quando ele estiver

orto. Durante a tarde, rezar era o

que mais fazia a comerciante Indya
Villanueva, 32 anos, que em 1980

ganhou a benção e um santinho de

João de Deus na visita a Curitiba. Até

o fechamento desta edição, o último

boletim emitido pelo Vaticano dizia

que não havia mais esperanças para

João Paulo II.' Às 21h (horário de

rasília) 60 mil fiéis se concentravam

a Praça de' São Pedro. O Papa já
estaria "vendo e tocando o Senhor",
firmou o cardeal Camillo Ruini,
vigário de Roma, durante a missa

celebrada na Basílica de São João de
atrão. Ainda durante a missa, o

monsenhor Angelcl Comastri afirmou
que "esta será a noite em que Deus
abrirá a porta ao Papa". Com essas

palavras, ·a hierarquia da Igreja
preparou os fiéis pára o anúncio da
morte daquele que nasceu Karol
Wojtyla em 18 de maio de 1920 e que
mudou o mundo depois que foi eleito
Papa pelo Concílio do Vaticano em

outubro de 78. É bem provável que o

presidente Lula vá a Roma, em caso

de morte de João Paulo II. Na lista de'
sucessão dele aparecem cinco latíno
americanos: os arcebispos Cláudio
Hummes, de São. Paulo; Oscar
Andrés Rodríguez Maradiaga, de

Tegucigalpa, Honduras; Jorge Mario

Bergoglio, de Buenos Aires; e os

cardeais Darío Castillón Hoyos, da
Colômbia; e Nicolas de Jesús López
Rodríguez, da República Dominicana.
�onheça a história do nascimento, da
JUventude, do padre, do bispo, do
Papa e das visitas ao Brasil, na

repOrtagem especial que o Correio

� para você. _ PAGINAs4 E 5

PARAVOct

Seu jornal vai à Espanha para
cobertura do Mundial de Futsal

o Correio do Povo vai estar junto com a Malwee na

disputa do inédito Campeonato Mundial de Futsal em

Puertollano, Espanha, a pouco mais de 200 quilômetros de
Madri. Além de enviar um correspondente que enviará

fotos, textos e fará entrevistas exclusivas, oCorreio fechou
parceria com a Agência Gloho, do Rio, para a cobertura

completa com repórteres e fotógrafos. A estréia daMalwee
na Espanha vai ser daqui a uma semana.

_ PAGINA 7

�HOJE NO CORREIO�

FERNANDO BOND

Está guardado a sete chaves na secretaria geral do PP o

, documento registrado em cartório que pode mudar o

destino da eleição 2006. _ PAGINA2

I�INHA DE FUNDOI
JULlMAR PIVATTO

Enquanto Xoxo recebe convite para jogar na Espanha, a
Malwee tem interesse em jogadores que atuam lá:

negócios em Madri. - PAGINA 7

leORREI ECONÔMlcol
Têxteis e móveis. São estes dois setores do Planalto Norte

que devem começar a lutar contra a invasão chinesa no

mercado nacional. _ PAGINA4

teoR'REIO TV I
Na verdade, Grazi foi a grande vencedora do Big Brother.
Ela será a futura estrela da Rede Globo. Estréia na semana

quevem no Caldeirão. _ PAGINA6

IOPINiÃol
Censura, nunca mais!

Luiz Henrique da Silveira

4 de Julho de 1976: os EUA comemoravam duzentos
anos da sua independência. _ LEIA NA PAGINA 2
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Falso brilhante
A informação de que a

Prefeitura de Jaraguá do Sul

gastou mais de R$ 100 mil
com publicidade nas TVs, em

junho de 2004, afora os demais
veículos de comunicação,
acende a luz vermelha da

responsabilidade. O valor é

extremamente alto para ser

apenas' computado nas des

pesas do Executivo e ponto
final. Exige do atual governo
ampla e séria auditoria para

investigar os contratos

publicitários e aplicação dos
recursos. O compromisso com
a probidade administrativa

requer das autoridades res

peito para com a coisa

pública. Até porque, 'é muito
dinheiro para ficar sem as

devidas explicações.
Aliás, a Câmara de Ve

readores tem a obrigação
constitucional de investigar o
paradeiro do dinheiro do
contribuinte. Exige -se a

instalação imediata de uma

FRASES

Cómissão Especial de

Inquérito, incluindo nela
outras necessárias e provi- .

denciais apurações. Aliás, a

realização de auditoria em

toda a administração mu- .

nicipal é promessa de

campanha, que a sociedade
. aguarda com ansiedade.
Existem dezenas de denúncias
de irregularidades cometidas

episódio reforça a existência

de labirintos criados na

administração anterior que

precisam ser desvendados,
para não comprometer a atual.
Assunto restrito aos bastidores
da política, mas que muitos já
sabiam, embora resistissem em'
admitir. É preciso apurar o fato
e, caso haja irregularidades,
cabe aos órgãos competentes

�
.

Com R$ 100 mil é possível distribuir
cerca de duas mil cestas básicas às

famílias carentes do município
- a maioria comprovada com

documentos _ que repousam

impunes nas gavetas dos

órgãos responsáveis pela
fiscalização das verbas

públicas.
Seria apenas mais um ato

administrativo rotineiro se não

fosse o volume de dinheiro

gasto num único mês em

publicidade da Prefeitura>
mais de R$ 3 mil por dia. O

os

passada,
'das funções

do ano

mda que

ipolfticas e

"'\�esta dúvida
.":.�. .'

,...

iro para nao

punir exemplarmente os

envolvidos, demonstrando
apreço. para com a coisa

pública e -respe ito ao

contribuinte.
Por outro lado, a denúncia

de gastos exagerados com

. publicidade institucional da
Prefeitura _ feitas ao Correio
do Povo pela a Assessoria de

Comunicação, na última

quarta-feira _ deixa patente

rnu-

"Peço a vocês que rezem por mim ainda em vida e depois da minha morte;
e toda minha Pátria a Jesus misericordioso e Marla"

_•. Papa João Paulo II, no Santuário de Kalwaria, na Polônia, onde confiou à Maria a própria vida e pediJ'
dificuldades de seu ministério.

..

I :Fatos & PeSSOaS I
Fernando Bond

Cartão vermelho
É muito difícil que o parecer do Conselho de
Ética do PSDB, a ser conhecido neste

domingo, aponte outra orientação que não a

expulsão do vereador Afonso Piazera.

As consultas feitas ao Diretório Estadual, em

Florianópolis, podem até ter sugerido outra

direção, mas a pressão das lideranças locais é
.

pelo cartão vermelho.Quanto a apoiar o
governo Moacir, quase certo que a decisão

será de que os comissionados tucanos terão

de se licenciar do partido para ficar na
Prefeitura.

Eleições 2006: será que
vale o que está escrito?

Está guardado a sete chaves na secretaria

geral do PP de Jaraguá do Sul documento
assinado pelos presidentes do PSDB, PFLe
PP estabelecendo compromissos da
aliança para as eleições de 2004 e 2006.

Diz o documento que ao PSDB e PFL se

reservava o direito de indicaros candidatos
a Prefeito eVice no ano passado e que para
o PP ficava garantida a indicação do
candidato a deputado estadual ano que
vem,"independentemente do resultado
eleitoral'no ano passado.O"imbroglio"está
exatamente nesta frase, porque na hora de
assinar opapel (dia 29 de junho do ano

passado, na convenção coletiva dos três

partidos) ninguém contava com uma

derrota em 3 de outubro. Só que agorajá
tem gente querendo roer a corda,
especialmente no ninhotucano,ondeduas
aves de farta plumagem acham que está
na hora de concorrer à Assembléia

Legislativa. Por enquanto, o PP pretende
deixar o documento onde está, para
divulgar"na hora certatseçundo um dos
seus dirigentes. Esta novela ainda vai ter
muitos capítulos..

Sinalverde
Piazera passou praticamente a semana. toda
a portas fechadas com o engenheiro
Antônlo Clóvis Ferraz, o "Coca'; "herói"
que assumiu a responsabilidade de resolver

os problemas de um dos trânsitos mais

violentos do País, o de Jaraguá do Sul.
Piazera está convicto de que o político que
der solução para este verdadeiro nó da

cidade, passando pela implantação do
Transfácil e da Tarifa Única, é candidatíssimo
a Prefeito na próxima.

Atétu?
Alegria de pobre: a Mercedes alemã

anunciou o recall de 1,3 milhão de carros

por problemas elétricos, Um em cada quatro
carros produzidos pela fábrica nos últimos

quatro anos teve que passar pela revisão,

Quem diria, o mundo anda mudado mesmo.

., CORREIO DO POVO
.lli.ritlru:

Francisco Alves

, Editor·Ch"r!,
Fernando Bond
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SUA OPINIÃO

Censura, nunca mais!

4 de Julho de 1976: os EUA
. comemoravam duzentos anos

da sua independência.
Por aqui, começávamos a

sair do auge do período
ditatorial, sob o despotismo
"esclarecido" do general
Ernesto Geisel. Mas a Censura

continuava atormentando os

meios de comunicação, especialmente os jornais
da imprensa alternativa'. Esta, porém, não se

deixava calar facilmente. Muitas vezes conseguiu
ludibriar a Censura, assim como faziam nossos

melhores compositores, Chico à frente.
Numa sacada de gênio, o jornal Movimento

decidiu "homenagear" os EUA e sua

independência, publicando um artigo especial sobre
a história da Revolução Americana e _' toque de

gênio! - um boxe com a Declaração de

Independência dos EUA.

Quem já leu a Declaração sabe que se trata de
um libelo democrático, um verdadeiro convite aos

povos para que tomem seus destinos em suas

próprias mãos. Como nesta incrível passagem:

"Quando uma 'longa série de abusos e usurpações,
perseguindo 'invariavelmente o mesmo objeto, indica o

desígrtio de reduzi-los [os homens] ao despotismo
absoluto, assiste-lhes o direito, bem como o dever, de

abolir tais governos é ins tituit novos ... ".

Pânico entre os censores! Esse corice itd

"subversivo" não podia ser publicado. Era uma
.

provocação falar em abusos e usurpações! Era uma

analogia sub-reptícia falar em despotismo absoluto!

E, pior, no final ainda se fazia um chamamento à

revolta! Impossível permitir sua publicação ...
Até que um jornalis·ta, tentando esconder o riso

e a ironia, fez a pergunta q�e não queria calar:

"Vocês têm .certeza de que vão censurar um texto

histórico, a Declaração de Independência, e ainda por
cima dos EUA?".

Dúvida, angústia, stress, uma azáfama que
lembrava os Irmãos Marx (os do cinema-pastelão).
Por fim, depois de várias consultas aos escalões

superiores, a decisão foi pela censura total do texto,

Como sempre fazia, a direção do jornal Movimento
usava a própria arbitrariedade para contra-atacá

la. Sempre quê era vítima de Censura, enviava

cartas relatando o ocorrido aos principais jornais
. do País e às agências internacionais.

Escândalo.mundial] Escritores, como Gore Vidal,
senadores, como Frank Church, grandes jornais,
como o New York Times, comentaram e ironizaram

o fato.
Fracasso retumbante dos censores! Toda a grande

imprensa brasileira noticiou a censura feita e, pior
(para eles, claro), publicou na íntegra a Declaração
vetada.

LuizHenrique da Silveira, governador do Estado de Santa

. Catarina

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo 12,
,

- fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de

fazer os cortes exigidos para adequar 05 textos ao espaço, bem como as

correções ortográficas e gramaticais necessárias..
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.,. Boletim
Apesar de o presidente do, Issem

(Instituto de5eguridade dos Servidores
Municipais),Walter Falcone, desconhe

cer, existiu o tal boletim informativo da

autárquia. Era bimensal. Aliás, o último
número distribuído aos servidores foi

dejulhc e agosto de 2004, O de outubro

e novembro ficou pronto, mas não saiu

dos computadores dos diretores. Daí

para frente, as mudanças na diretoria

acabou por sepultar o projeto,
Falcone promete distribuir, em breve,
boletim com todas as informações
sobre o tssern,

.,. Aliás
Conselheiros administrativos do Issem

pretendem pedir ao Ministério da
Previdência ou ao TCE (Tribunal de
Contas do Estado) intervenção na

autarquia.Alegam que Falcone não acata
as decisões do conselho e mantém os

superintendentes "vetados" pelos
conselheiros.
A proposta de intervenção no instituto
será apresentada durante a reunião
mensal de .abril.

Falcone pretende discutir a proposta na

reunião,,mas disse que "o conselho não tem
presidente, então todos os atos são nulos':

.,. Proposta
Para o presidente da Câmara de

Jaraquá do Sul, Ronaldo Raulino (PL),
um dos principais incentivadores dá

criação da Guarda Municipal, a
corporação deve proteger o patri
mônio público.tcom atenção especial
às escolas municipais'; e orientar o

trânsito, sem a competência para
multar os motoristas.
"Na minha concepção, a Guarda

Municipal precisa ser bem treinada

para fazer um trabalho de orientação
e educação no trânsito. Até porque, do
jeito que' está não pode ficar; explica.

.... Combustível
A Ujam (União Jaraguaense de

Associações de Moradores) vai entregar
ao vereador Jaime Negherbon (PT), na
sessão da próxima segunda-feira,
documento de apoio à iniciativa do

parlamentar em investigar o preço dos
combustíveis na cidade.
Na quinta-feira seguinte, a diretoria da
entidade sereúne para discutir as formas
de atuação e para definir as ações.Vamos
fazer pressão contra esses preços
abusivos, Se preciso" recorreremos à'
Justiça com uma ação coletiva; promete
o presidente da Ujam, Justino da Luz.

.... Pressão
O deputado Dionei da Silva (PT) vai
colocar um ônibus à disposição de quem
quiser acompanhar a votação do veto ao

projeto que proíbe a cobrança da
assinatura de'telefone fixo, que acontece
na quarta-feira, na Assembléia Legislativa.
O parlamentar petista defla'grou na

região a campanha "Fale agora ou pague
para sempre'; que coletou mais de 15

mil assinaturas contra o veto do

governador Luiz Henrique (PMDB) ao
projeto. Dionei aposta na pressão,
popular para convencer os deputados
da situação.

PARTIDO ACÉFALO

.PMDB desaparece
mas promete voltar

CAROLINA TOMASELLI

... Fedra abandona
o Diretório de Jaraguá
e Tamanini não é visto
nos encontros políticos

]ARAGUÁ DO SUL- Depois das

eleições de 3 de outubro, quando
foi derrotado em cincomunicípios
da microrregião, já que na chapa
majoritária só conseguiu eleger um
vice-prefeito, o PMBB está

praticamente acéfalo. Apesar de
ser o partido do governador Luiz
Henrique, não ocupa sequer o

principal cargo estadual na região:
a Secretaria de Desenvolvimento
Regional.

.

A presidente do Diretório do
PMDB Jaraguá do Sul, Fedra
Konell, deixou a cidade há mais
de um mês e foi morar em

Florianópolis, como já vinha sendo
anunciado desde o final do ano

passado.Mesmo assim, a Executiva
não fez nenhuma reunião para

tratar da sucessão do cargo que,
em tese, está vago. Aliás, este ano
não se tem conhecimento sobre a

realização de encontro do
Diretório.

O vice-presidente do partido,
Carlos Chiodini, disse que na

próxima semana a Executiva vai
se reunir para discutir sobre a saída
de Fedra, "se ela vai se licenciar, e
outras questões de rotina". A

eleição para renovação do
Diretório só acontece em outubro.
Até lá, a presidência será ocupada
interinamente. "Na reunião,
vamos definir quem vai conduzir
ate lá e também queremos marcar

um cronograma de reuniões",
informou.

O coordenador regionàl do
PMDB, Luiz Carlos Tamanini, é

raramente visto nos encontros

políticos: na última vez que o

governador esteve ern jaraguá do
Sul, quando assinou a ordem de

serviço para construção de uma

subestação da Celesc, Tarnanini .

nem foi à Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul), onde foi realizada a

ARqUIVO CORREIO

Tarnanini anda sumido

cerimônia. Quando perguntado
sobre o "sumiço", o coordenador
resumiu: "Estou trabalhando nos

bastidores".
Mas esse cenário de inércia

peernedebista pode mudar: um

experiente dirigente do partido em
Jaraguá do Sul garantiu que dentro
de 15 dias "haverá grandes
novidades no PMDB de Jaraguá
do Sul".

Dionei vai a Brasília levar projetos damicrorregião
FLORIANÓPOLIS - O dep�tado

Dionei da Silva (PT). esteve em

Brasília na quarta-feira
encaminhando reivindicações e

projetos da região de [araguá do
Sul. No principal compromisso da
viagem, acompanhado do
deputado estadual MauroMariani
(PMDB), Dionei foi recebido pelo'
ministro da Saúde, Humberto
COsta. O deputado também teve

audiências nos Ministérios da
Educação e do Desenvolvimento
Agrário. NoMinistério da Saúde
D" ,

.
"

lonel apresentou o projeto de
ampliação do Hospital Jaraguá e

pediu dinheiro para as obras. Lá, o
deputado também foi recebido pela
coordenadora do Departamento
�e Atenção à Saúde Básica, Afra
uassuna Fernandes, e pré
agendou a vinda de um

��rdenador do PSF (Programa de

S:�deda �amília) a Jaraguá do
, Dlonel pretende promover a

capa '

C Citação de membros de
onselhos Municipais de Saúde

veread I'
'

E
ores e ideranças da região.

n� Jaraguá do Sul, segundo

l�:eros doMinistério, o PSF temqUlpes implantadas, com 38

agentes de saúde, o que dá um

percentual de cobertura de 18,5%
da população. O .município tem

cinco equipes de saúde bucal, o
que teoricamente cobre 29% da
demanda. Nos outros municípios
da microrregião, a cobertura é
aindamenor. "Vamos estimular as .

secretarias de Saúde da região a

implantar 100% do PSF. E para que
o programa funcione de fato,
precisamos capacitar nossas

lideranças. Só assim elas terão

conhecimento para poder cobrar
das instâncias competentes",
justifica Dionei.No Ministério do
Desenvolvimento Agrário, Dionei
discutiu com o assessor Mozar
Artur Dietrich a nova redação da.
PEC (Proposta de Emenda

Constitucional) que dispõe sobre
as terras indígenas. O PT vai

apresentar um substitutivo global
para o texto que tramita ria

Assembléia Legislativa, prevendo
a participação fÍl1anceira dos
governos federal, estadual e

municipal no reassentarnento de
agricultores que ocupem terras

indígenas demarcadas. A lei atual
estabelece que as terras indígenas

Oionei: Saúde é prioridade
-

são da União e que por isso não
cabe indenizaçãó aos agricultores.
O deputado esteve ainda com o

secretário de Educação Profissional
e'Tecnológica, Antônio Ibafiez
Ruiz, do Ministério da Educação,
buscando informações sobre o

andamento de dois projetos da
Unidade do Cefet em Jaraguá do
Sul. Segundo o secretário, há
possibilidade de os projetos da
escola serem contemplados com

recursos de emenda da senadora
ldeli Salvarri, destinada à

educação e inovação tecnológica.

................................................................................................................

POLíTICA

Executiva do PDT visita Jaraguá do Sul dia 11
]ARAGUÁ DO SUL-o presidente

doPDT de Santa Catarina, Manoel
Dias, e a Executiva estadual estarão

emjaraguá do Sulno próximo dia 11

para se reunir com lideranças do

partido. As eleições do próximo ano
serão o foco principal do encontro,
que ainda não tem local e horário

confirmados, mas deve acontecer na
Câmara de Vereadores.

Dias, também secretário
nacional da legenda, já é apontado
candidato ao governo doEstado pelo
PDT. A idéia de lançar candidatura
própria à majoritária foi defendida
na convenção nacional do partido,
realizada no último dia 21 no Rio de

Janeiro, e reforçada na reunião da
Executiva Estadual no início da

semana, em Florianópolis.
Assim como em outros muni

cípios ca tarinenses, em Jaraguá do
Sul o 'presidente do' PDT vai

anunciar o lançamento de sua,

candidatura a governador e buscar
a reorganização das coordenadorias
regionais. "É um encontro com

lideranças do partido para hipotecar
apoio à intenção de Manoel e fazer
contatos para reforçar a base e

fortalecer o partido", esclareceu o

presidente do Diretório Municipal,
vereadorRuy Lessmann.

Apesar 'de não estar entre os

quatro principais partidos, Lessmann
defende a participação do PDT nas

eleições do próximo ano, lançando
candidatos tantoà chapa propor
cional quanto à majoritária. Ele
mesmo já anunciou seu nome como

candidato a deputado estadual. "O
PDT está crescendo, se automovi
mentando. Precisamos sair desse
ostracismo e apresentarnossaspropos
tas pára que tenhamos mais uma

opção emJaraguá doSul", discursou.
Na opinião dele, o partido só vai

crescerpoliticamente se participar do
processo eleitoral, não apenas através
das coligações, mas também
lançando nomes. "Em política, se não
dermos opção, serão sempre os

mesmos", resumiu. Lessmann cita

como exemplo a eleição do prefeito

Moacir Bertoldi, do PL, tida como
uma surpresa para muitos. "Quem
diria que ele (Moacir) iria ganhar a
eleição, sem dinheiro e sem poderde
articulação?".

A Executiva estadual esteve
ontem emBlumenau e tem reuniões

agendadas em Chapecó e

Concórdia, dia 4; São Miguel do
Oeste, dia 5; Sombrio, dia 7; Tubarão
e Criciúma, dia 8; Lages, dia 9; e em
São Bento do Sul e [oínville, dia 11.

ARQUIVO CORREIO

Lessmann: organizando o PDT

Governo e empresários
são parceiros em obra de
segurança em Joinuille.

Em fase de conclusão, a Penitenciária Indústrial de Joinviile é mais mil

passo no cumprimento da mela de aumentar o nümero de vagas no sistema

prisional do Estado. Além disso, inova ao criar uma grande parceria entre

o Governo e empresárias catarinenses. Na penitenciária, enquanto cumprem
suas penas, os detentos vão participar de cursos e oficinas profissionalizantes
viabilizados pelas indústrias da região. É o trabalho em equipe contribuindo
para construir uma sociedade cada vez melhor e mais segura.

Secretaria de Estado da
Segurança Pública II
Defesa do Cidadão

w.>dol!.da<!o

SANTA CATARINA
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CORREIO ECONÔMICO I
Não é um negócio da China
Têxteis e móveis. Estes dois setores que são fortes aqui no Planalto
Norte começam a luta para barrar a invasão dos produtos chineses
no país. O ministro catarinense Luiz Fernando Furlan já recebeu o

estudo que o aumento estapafúrdio das importações da China desde
o ano passado. Só nos dois primeiros meses deste ano o aumento

foi de 54,8%, comparando janeiro e fevereiro de 2004. O problema
dos chineses é que eles subsidiam tudo, têm mão-de-obra barata e

a qualidade dos produtos é sofrível. Resultado: o "made in China"

chega aqui com preço menor do que o similar verde-amarelo.

Bons de cofrinho
Para quem era 'considerado
um partido de xiitas anti

capitalistas, o PT realmente é

uma grande surpresa em

termos de competência para
mexer com dinheiro. Fora o

chefe Palocci que tirou o time

verde-amarelo do FMI, aqui na
província Milton Mendes,
presidente da Eletrosul,
apresentou um lucro R$ 193

milhões. Eurides Mescolotto
(que é contador, portanto do

ramo) fechou 2004 com R$ 30

milhões no combalido Besc.

Fica como está
Aliás, esse resultado do Besc

pode significar o sepultamento
da sua privatização. O Besc

resistiu bem às pressões' do
FMI, que pelo acordo agora
rompido, exigia que os bancos
estaduais moribundos fossem

para a iniciativa privada. Aqui é
diferente: os catarinenses têm

uma relação sentimental com
o Besc. Tanto que, mesmo
abaixo de tempestade,
deixaram R$ 1 bilhão na

poupança.

Bonsventos
Outro que mostrou que é bom
de cofrinho é o presidente da

Celesc, Carlos Schrieider,
Depois de dois anos abaixo de

apagão e ameaças de multas

pesadas pela Aneel, a empresa
apresentou um lucro R$ 200

.

milhões. E ainda não recebeu o

dinheiro retido pelo Governo
do chamado fundo de

compensação da distribuidoras
de energia,

Cabeça no buraco
Atenção quem anda
investindo em avestruz. A'

CVM, Comissão de Valores

Mobiliários, está de olho nas

empresas que estão
cometendo irregularidades
em contratos de entrega
futura da ave. O problema é a

garantia de rentabilidade que
elas estão dando, o que põs a

CVM de alerta porque
ninguém sabe como anda a.

saúde financeira desse

pessoal. Por via das dúvidas,
antes de investir nas tais CPRs

(Cédulas de Produto Rural) é
bom consultar a CVM.

rédacao@jornalcorreiodopovo.com.br

ESTADO DE SANTA.CATARINA / PODER JUDICfARIO
Comarca de Jaraguá do Sul / 2aVara Civil
RU9Guilherme CristianoWackerhagen, 87,Vila Nova, - CEP 89259-300, Jaraguá do Sul- se
Juiz(al de Direito: Rafael OsórioCassiano
Escnváío) Judicial:Ana Lúcia Razza

EDITAL DE INnMAçAO - CO� PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS

Espécie e Número do Processo; Falência/Auto Falência, 036.96.001833-1

Autor: Distribuidora de Malhas Jaraguá Indústria eComércio ltda.

Intimando(a)(s): Dr. VALDIR GOMES WOLFF, brasileiro, casado, instrito na OAB/SC sob n' 5.856 - B.

Por intermédio do presente, a (s) pessoais) acima identificada(sl.atualmente em local incerto ou não

sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem
como INTIMADA(S) da decisão prolatada no processo supra mencionado, a seguir transcrita: "Vistos,
etc ... Ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery (in Código de Processo Civil Comentado
e legislação processual extravagante em vigor.São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,4.ed. Rev.
e ampl., 1999, p. 2.133), que o sindico dativo é 'pessoa de confiança do juiz, substituível ad nutum por
ele (LF, art. 66, 2°):Salientam,outrossim, os autores, que nesfe caso a destituição do síndico dativo não

se submete à forma da lei de quebras,mormente, art. 66 (RJTJSP 84/279). Situado está na jurisprudência
corrente, que para substituição do síndico basta a quebra da confiança, não se exigindo, neste caso, a

justificar a decisão de destituição o arrolamento à previsão estatuídano art.66 da LF.Pois bem ,volvendo
atenção ao caso�m estudo, ainda que paire como corolário maior o principio da inocência, não há como
olvidar que a ligação de confiança entre o diretor de processo e o síndico restou estremecida com os

fatos nos documentos juntados. Ora, se nomeado foi o síndico, era porque tinha do juiz confiança para
envergar a administração da massa falida, eis que até então o se tinha como pessoa de boa fama e

idôneaIl.F). Não é que agora, a pessoa do síndico perdeu os adjetivos fixados em lei, todavia é inegável.
que diante dos fatos restaram eles arranhados, derruindo aestrutura necessária da confiança. Diante
disso, destituo o Sr. Dr. Waldir Gomes Wolff da condição de síndico neste processo. É cediço, que a

nomeação de um síndico é obra de difícil administração, pois os maiores credores, ordinarlamente,
nem querem saber em aceitar o encargo. Assim, as nomeações sucessívas se impõem, e com isso
temos retardada, ainda mais a extenuante função de satisfazer os credores na quebra.Tendo em vista

isso, além do que, a circunstância de nem sempre existir afinamento e confiança entre o síndico e juízo,
é que a jurisprúdência criou através duma solução salomônica, a figura do síndico dativo, que tem por
escopo, diante da eleição, emprestar a segurança de fidedignidade necessária para levar o processo
ao seu cabo. Assim, opto outra vez em nomear síndico dativo, e o faço na pessoa do Sr. Doutor Adalto
G. Ossowski. Em 24 horas, torne-se por temo o compromisso (LF art.62, caput). Publique-se e iritimem
se. Jar.aguá do Sul, em 29 de novembro de 2.001. LUIZ ANTONIO' ZANINI FORNEROLU.

'

Juiz de Direito da 23 Vara Civil� E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi
expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado na forma 'da lei.
Comarca de Jaraguá do Sul (SC), 18 de março de 2005.

Rafael Osório Cassiano
Juiz de Direito

Agradecimento

A família enlutada de Moacyr Silva, mais conhecido
como Cilo, consternados com o seu falecimento,
agradecem a todos os que remeteram flores,
coroas, cartões e acompanharam o extinto a sua
última morada.
Também agradecem a equipe da oncoclínica

Jaraguá, em especial ao Dr. Marcos e Dr, André, a
toda equipe de médicos, enfermeiros e

atendentes do Hospital São José, ao Pe. Síldo ao

Pe. Nelson pelo conforto espiritual e à família

Spézia.
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JOÃO PAULO II

Bispo de Joinville pede fé
MARIA HELENA DE MORAES

.... o bispo rezou uma

missa e pediu aos

fiéis de Jaraguá que
orem por João Paulo II

JARAGVÁ DO SUL - o bispo
diocesano de [oinville, DomOrlando
Brandes, não quis fazer nenhuma

previsão sobreo nome do futuro Papa.
Ele esteve na cidade ontem à noite

para a inauguração da Casa São

Miguel Arcanjo, da Associação
Fraterna Mensageiros da Luz.

Celebrou a missa de inauguração e

começou a liturgia pedindo que todos
rezassem pelo Santo Padre. De
acordo comDomOrlando, não existe
nenhuma regra a ser seguida em caso

demorte do Papa, mas informou que
haverá vigílias em todas as igrejas.
"Cada paróquia faz a vigília de
acordo com a disponibilidade dos
fiéis.Mas certamente todos vão orar

pelo Papa e especialmente
agradecer a Deus pelo Papa que
tivemos. Será uma perda muito

grande pelo valormoraldo Papa em
todo omundo", resumiu o bispo.

Ainda de acordo com Dom

Orlando, o Papa sempre defendeu
umamorte natural. Segundo o bispo,
omundo católico já está chorando a

morte doSanto Padre. DomOrlando
disse ainda que, em caso damorte do

CESAR JUNKES

,o bispo da-reqiêo, em Jaraguá, pediu que os fiéis orassem pelo Papa

Papa, os padres devem fazer um
resumo da vida dele para falar aos
fiéis. "Mas o importante é rezar e

agradecer a Deus a oportunidade de
vivenciarmos asmesmas convicções
do Papa", afirma DomOrlando.

O bispo também elogiou a

iniciativa daAssociaçãoMensageiros
da Luz em fundar uma casa de

evangelização e alimentação. Na casa
'será montada um cozinha
comunitária com capacidade para
oferecer 70 refeições por dia para os

moradores de rua de 1araguá do Sul.

Os católicos, de todo o mundo
passar-am por uma tarde de
angústia. Depois do meio-dia, as
notícias sobre o estado de saúde
de João Paulo II eram cada vez

piores. Por volta das quatro da
tarde, o Papa "morreu"pela
primeira vez: A rede americana
de notícias CNN noticiou a morte
do Pontífice. Pouco depois, a

própria CNN desmentia il notícia
e pedia desculpas aos seus

telespectadores em todo planeta.
Pouco, depois, a segunda
"morte"de João Paulo II foi
noticiada pela imprensa italiana,
Mais um momento de angústia,
só aliviado pouco depois quando
o próprio Vaticano negou a

informaçâo/Náo é verdade que,
o Papa está morto e que seu

eletro-encefalograma parou

porque o quarto do P?pa não
tem esse tipo de máquina'' disse
uma autoridade do Vaticano. A
tarde de ontem foi um resumo

da agonia pública vivida por João
Paulo II nos últimos dois meses

o Papa João Paulo II, em que não

conseguiu se recuperar de uma

cirurgia garganta ao qual fora
submetido para aliviar 'proble
mas. respiratórios. O calvário do

Papa começou no dia 31 de

janeiro, quando oVaticano anun
ciou que o pontífice estava com

gripe e que todas as suas

atividades haviam sido suspen
sas. No dia seguinte, João Paulo II

foi, internado no hospital
Gernelli, em Roma.

Vendedora de Jaraguá do Sul foi abençoada pelo Papa
<'

JARAGUÁ DO SUL A
vendedora lndya Villanueva,
32 anos, esta preocupada com

o que ela define como "falta de
liderança espiritual" que a

morte do Papa pode trazer ao

mundo. Indva é uma das raras

pessoas de [araguá do Sul que
teve a oportunidade de ser

abençoada pelo Sumo
Pontífice. A graça foi
concedida em 1980, quando o

Papa esteve em Curitiba. "Eu
tinha apenas oito anos, mas

lembro perfeitamente. Con
seguimos passar por uma

multidão e chegar perto dele.
Ele me 'deu um santinho e me

abençoou. O santinho ficou
com minha mãe, em Curitiba",
recorda Indya.

.Indya é devota de Nossa
Senhora Aparecida e desde

pequena manifes'tou o desejo
de seguir a carreira religiosa.
Justamente por esse motivo foi
levada pela mãe para ver o

Papa. Indya chegou a estudar
em convento. Dos 9 anos 11

anos freqüentou o Colégio São
Vicente de Paulo, em Curitiba.
"Minha intenção era realmente
ser freira. Mas como a minha
irmãzinha d e s�te meses

faleceu, acabei voltando para
. casa para ajudar minha mãe",
relata. Hoje ela é casada e tem

uma filha de 13 anos;

O desejo de ser freira não

se tornou realidade, mas a

religiosidade é a fé na Igreja
Católica continua intacta. Essa
semana, por exemplo, dedicou'
parte do seu em dia orando pela
saúde do Papa.

Indya viu o Papa em 1981, em Curitiba, quando tinha oito anos

O povo brasileiro, principalmente o carioca teve novamente o

privilégio de receber o Papa João Paulo II, que veio para o II Encontro

Mundial do PaPa com as Famílias .oçorrido no período de 2 a 5 de

outubro de 1997, na cidade do Rio de Janeiro.Foi uma jornada'
vitoriosa para a nação católica.
Passados 17 anos de sua última vinda ao Rio de Janeiro. além de sua

passagem em 1991 pelo Aeroporto do Galeão a caminho da

Argentina,o Papa mantém um discurso afiado contra as injustiças
sociais, mesmo estando muito mais debilitado fisicamente.
Confirmando sua vitalidade espiritual, o Papa encerrou o 20

Congresso Teológico Pastoral com muita alegria e entusiasmo

empolgando imensamente as cerca de 2500 pessoas, entre leigos e

religiosos, que lotaram o auditório do Riocentro para ouvi-lo. Ao
final de seu discurso, o Papa falou de improviso arrancando aplausos,
láqrimas, acenos, gritos e até risadas.

.

Foi impossível, virtualmente,
não estar ligado de alguma
forma na maior multidão que,
em toda a História do país, já se

atrelou por tão lonqo tempo e

um mesmo acontecimento e a

um só homem. Foi impossível
não ser atingido pelo rádio e

pela televisão desde que, ao

meio-dia da daquela segunda
feira, João Paulo II beijou o chão

de Brasília e passou a ser

acompanhado PQr uma

audiência diária de 50 milhões
de pessoas.
Na primeira visita do papa ao

Brasil, em '1980; a canção Ioéo
de Deus, composta especial
mente para a sua estada no

País, embàlou milhares de pes
soas que seguiram seus passos
por 14 cidades em 13 dias de

peregrinação. Por onde ia, João
Paulo II era recebido com rimas

e músicas populares. O papa
abraçou crianças,'sorriu muito
e cantou junto com os fiéis na

festa popular por sua visita.

A maratona de João Paulo no

Brasil deu a largada no dia 3D

de junho, na base aérea de
, Brasília, onde pousou, às 11 hD5,
o DC-1 O da Alitalia trazendo Sua

Santidade. Cerca' de 3 mil

pessoas o viram descer as esca

das do avião, todo de branco e

usando sapatos vermelhos. AS

boas vindas ficaram por conta

do então presidente João
Batista Figueiredo. MinutoS

depois do famoso beijo papal
no solo de concreto da base

aérea, um oficial marcou com

giz o local exato da homena

gem, que seriam meticulosa
mente removidos coma

recordação.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A história do homem q��ê;"jj;udou o mundo
PESQUISA CORREIO DO POVO
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o mundo mudariamuito a partir daquele outubro de 78. A

Igreja Católica, equidistante da Guerra Fria que dividia o

planeta entre capitalistas e comunistas, tinha um novo líder.

por ser polonês, com origem nas fábricas e no teatro,muitos

pensaram que Karol Wojtyla penderia para o socialismo.

Não foi assim: sua influência derrubou o Muro de Berlim e
-

demoliu a União Soviética. O Papa se revela um líder

infelxível, que não abre mão dos dogmas da Igreja.

KarolWojtyla nasceu no dia 18

de maio de 1920, uma época de

,guerra entre a Polônia e a República'
Soviética, na cidade de Vadovice.
Sua mãe, Olga, tinha a saúde

debilitada, mas o mimava muito.

Chamava Karol de Lolek e às vezes

de Lolus - o diminutivo do apelido.
Seu pai era um tenente do exército,'

polonês, mas velho demais para ir
ao front, por isso, sempre ajudou na
criação dos filhos. Karol tinha
também um irmão mais velho,
Edmund, por quem nutria muita

admiração. A lenda do nascimento
de João Paulo II Segundo se conta,
não houve dor. No momento do A mãe o chamava de Lolek

parto, a mãe pediu à parteira que
abrisse a janela: para que os

primeiros sons que seu filho recém
nascido ouvisse fossem o canto em

honra de Maria, Mãe de Deus, E
.assim a parteira saltou do pé da
cama para a janela e escancarou as

persianas,
De repente o quarto se

'

encheu de luz e do entoar das
vésperas de maio em honra da
Santa Virgem, vindo da Igreja
Nossa Senhora, no próprio mês a

ela dedicado. Dessa forma, os

primeiros sons ouvidos pelo futuro

papa João Paulo II foram cânticos
entoados aMaria, da igreja paroquial
que ficava bem do outro lado da
rua da casa onde nasceu, num

modesto sobrado cujos proprietários
eram judeus, na cidadezinha de

Vadovice, na Galícia. Essa foi a
história contada pelo velho Papaem
pessoa, enquanto caminhava pelos
jardins do Vaticano no seu

septuagésimo ano de vida,
contemplando o arco descrito por
sua vida notável e descrevendo
essa grande dádiva de sua própria
mãe martirizada.

o jovem,Wojtyla, um trabalhador

Karol Wojtyla �m foto de 38

O amigo judeu registra que,
com 13 ou 14 anos, Karol, ajuda-:
do por uni. dos seus professores,
fundou um grupo de congre
gação mariana. Fundou também
uma pequena companhia teatral.
Em 1938, a fim de que Karol
pudesse continuar os estudos, o
pai mudou-sé com ele para
Cracóvia. PassaraI;Il a morar num
apartamento pequeno e modesto,
de apenas dois aposentos. Karol
lnsrreveu_se na faculdade de
letras da Universidade e também
na "Escola de arte dramática".

Passou a-freqüentar sua nova
paróqUia, dirigida pelos
sale '

slanos� que tinha Santo
Estanislau Kostka como padroeiro.FOi em C .'

K Ir aco v ra que aro

enfrentou' as .. A ' d'consequencias a

segunda guerra mundial.
Abalada pelas múltiplas

dificuldades da guerra, a saúde
do pai declinou rapidamente,
vindo a falecer em 1941.
Encontrando-se sozinho na vida,
Karol foi a Wadovice e con-,

venceu um jovem amigo e seus

pais a morarem com ele em

Cracóvia. A mãe do amigo passou
a cuidar da casa, o pai trabalhava
de mo torneiro, e os dois jovens
estudavam e faziam teatro juntos.
Em 26 de outubro de 1939, o

governador ordenou serviço
obrigatório, para todos os

poloneses de 18 a 60 anos.

Quem não estivesse' em

pregado, não teria a permissão
alemã de livre circulação. Para
fugir à perseguição do nazismo,
Karol empregou-se na usina

química Solvay. Inicialmente, o
trabalho de Karol era numa

pedreira, depois foi transferido
para a usina propriamente dita.
Pelo teatro e por outras

articulações, Karol colaborou
intensamente na resistência dos

poloneses contra os invasores
nazistas. Para despistar a polícia
e não ser preso, precisou deslocar
se diversas vezes de um lugar para
outro. Bem antes de se tornar o

Papa João Paulo II, em 16 de
outubro de 1978, Wojtyla já era

um exemplo de cidadão. Da
infância em Vadovice aos retiros

religiosos no Vaticano, ele foi o
melhor aluno nas escolas e

universidades por onde passou.
Falava alemão, latim e grego.

João Paulo II na sacada do Vaticano saúda os fiéis logo depois dó Conclave que o elegeu em 16 de outubro de 78, O mundo ia mudar

Padre, ele escrevia par.a o teatro A eleição em 78 e o atentado
O arcebispo de Cracóvia, Dom

Sapieha, ordenou Karol presbítero
no dia primeiro de novembro de
1946, Pe. Karol celebrou sua

primeira missa na igreja ,de sua'
paróquia, junto ao altar deMaria
Auxiliadora, onde, anos antes,

rezando, 'amadurecera sua

vocação.
Como padre jovem, cheia de

vida, estudava e pregava,

organizava grupos de jovens e

escrevia peças de teatro e poesias,
passava horas no confessionário e

cantava nos corais. Com os,jov�s>
também gostava de esquiarnós '

ll}ontes Tratas ou de navegar nas
torrentes do Vístula.

Em 1947, o Arcebispo Sapihea
enviou Pe. Karol a Roma. Lá, por
dois anos, estudou no Angelicum,
universidade eclesiástica dirigida
pelos dominicanos. Aí, em 1948,
obteve seu doutorado em filosofia
e moral, com tese sobre a ética,em
São João da Cruz. Durante.este

tempo, nos fins de semana, atuava
numa paróquia de periferia,
especialmente com os jovens.

também, visitou a Bélgica, onde No dia 16deoutubrode 1978,0
conheceu de perto o I'I(ovimento CardealKarolWojtyla foi eleito Papa,
Juventude Operária Católica assumindo o nome de João Paulo lI.
'(JOC), fundada pelo),�,e. .Cardija." 'Sucedeu a João Paulo I, falecido no
Visitou também a 'HolanClá' e a dia 28 de setembro de 1978, que por
França, onde cewneceu a apenas 33 dias dirigira a Igreja,
experíênciamissícnária.de padres' sucedendo a Paulo VI, falecido no

no meio operário e'a;p�rfi�tpação dia 06 de agosto domesmo ano. Foi o
dos leigos.

.

,.: :-: � :_r�" ,.

primeiro Papa polonês da história da·>_t!::"f("v-,,"
Em 1949, Per Karor",etorn,ou a Igreja, o primeiro não italiano desde

Cracóvia, ondê'�éõ6�ãu seus 1522 e omais jovem (58 anos) desde
estudos pa-ra' (fo'u�6;:ali>s�e em 1846. Sua entronização solene no

teologia pela Üh'i-vhsid ade ministériopetrino foiem 22deoutubro

EstaduaJ;. Ao ,_.
> :',," ;"�iilpo," de 1978.

trabalha��+TI'" $1j'i;a, "

.

JoãoPaulo II caracteriza-se como
prontffiêa��f� ".

,�rodos 'pessoa de intensa oração e de grande
os padres que'se :etú::ó.n:tr��sem em atividade.Atémaio de 1996, realizou
dificuldades Ílà('âlâ:eias da 125 visitas aDioceses da Itália e 245 a

montanha. ,". " paróquias de Roina. Fez 100 viagens
Em 1951, dQút���.v·se e apostólicas internacionais, tendo

habil itcu-se a i]e'q,icjh'ar na estado em mais de cem países. Em
, Universidade de�Cr:a.(:�·�ia. Em algunsmais de uma vez.Sua eleição
seguida, 'tornou�se '�f.dte;sor no apapá , após um conclave que durou
-seminário. '

• , três dias, causou surpresa e alvoroço,
Em 1954, assumiu � cadeira de por ser o primeiro papa não-italiano

filosofia naUniversidade Católica desde 1522, ano da eleição do
de Lublin. Passou a ser assistente holandês Adriano VI. Tendo-se
dos estudantes e dos formados da formado em um contexto diferente
Universidade de Cracóvia. dos papas anteriores, João Paulo II

procura imprimir à Igreja um novo

dinamismo, impondo ao mesmo

tempo um maior rigor teológico e

disciplinar. Em seu magistério, insistiu
na conformídade do ensinamepto
conciliar com a doutrina tradicional
da Igreja e repropôs uma antropologia
cristã fundada no tomismo, pata
resolver a crise do homemmoderno,
seduzido pelo materialismo, tanto
liberal comomarxista.

ATENTADO· João Paulo II
sofreu um atentado na tarde de 13
demaio de 1981, emsuaprópria casa.
No meio da Praça de São Pedro, no
Vaticano, o turco Mehemed Ali

Agca disparou três vezes contra o

Papa, As balas o atingiram no

abdômen e no braço, e umamultidão
de pessoas presenciou o incidente.

Alguns fotógrafos registraram a pistola
Browning. de nove milímetros

empunhada no meio do povo.
O terrorista Agca foi condenado à

prisão perpétua. Dois anos após o

atentado, o Papa visitou o turco na

cadeia de Ancona, na região central
da Itália. No ano de 2000, Agca
ganhou a anistia da Justiça italiana.

Bispo como lemadaVIrgemMaria
No dia 4 de julho de 1958,

quando tinha 12 anos de padre e 38
de idade, Pe. Karol foi nomeadobispo
auxiliar de Cracóvia, sendo.
consagrado no dia 28 de setembro

seguinte. Escolheu como lema ''Tatus
Tuus", em relação à VirgemMaria,
de um santo francês, Louis-Marie
Grignion deMontfort.

No dia 13 de janeiro de 1964, foi
nomeado Arcebispo de Cracóvia.

Bispo conciliar, participou dacomíssão
de redação do documentoGaudium
et Spes (Alegria e Esperança) sobre a

Igreja no mundo de hoje.
Pronunciou-se com freqüência nos

debates conciliares, acentuando a

abertura e a prontidão da Igreja para
o diálogo com os homens em

qualquer situação, a dedicação
permanente e prioritária à

Assembléia Geral Ordinária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital ficam convocados os associados quites
com suas anuidades, para a Assembléia Geral Ordinária a ser
realizada no dia 10 de Abril de 2004, às 08 horas e 30 minutos
em primeira convocação e as 09 horas em segunda convocação
com qualquer numero de sócios presentes tendo por local a
sede da sociedade. Para deliberar sobre os seguintes assuntos:

1 - Leitura da Ata e Prestação de contas ref. ano 2004/2005.

2 - Assuntos diversos
3 - Eleição da nova diretoria para o biênio 2005/2006.

evangelização em linguagem própria
dos tempos atuais.

Em 26 de junho de 1967, foi
nomeado Cardeal pelo Papa Paulo
VI. Em outubro desse mesmo ano,

deveriaparticipardoSínodoMundial
de Bispos emRoma. Porém, como o
CardealArcebispo deVarsóvia, Stefan
Wyszynski, histórico opositor do
regime comunista, não recebera

passaporte para ir a Roma para

participar também do Sínodo, em
solidariedade, oCardealWojtyla não
foi. No Sínodo de 1969, o Cardeal
Wyszynski foi novamente escolhido
comodelegadopelos Bispos poloneses.

'

Desta vez, recebeu passaporte.Como
o Cardeal Wójtyla fora convidado
pessoaldoPapa para omesmoSínodo,

,

os dois foram juntos. Daipara frente,
participou de todos os Sínodos.

Jaraguá do Sul, 30 de Março de 2005,

Botafogo Futebol Clube

A Diretoria.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NÚCLEOS E SUPERASSALTO EM POMERODEPAU

Policia investiga mas ainda
,

não tem pistas dos ladrões

� Empresários discutem
sobre MP 232 e reforma sindical
A 'exem pio de entidades de todo o país, a ACIJS vem

acompanhando e se posicionando em relação a propostas que
estão sendo apresentadas pelo Governo Federal, como a

Medida Provisória 232 e a reforma sindical. Para debater as

questões relacionadas com a MP 232, que corrige a tabela do

imposto de renda para prestadores de serviços, tributa
agricultores e amplia a burocracia fiscal, a ACIJS pretendia
convidar o relator, deputado Carlito Merss, para debater o

assunto com empresários da região, antes de sua votação na

Câmara Federal. Outra preocupação dos empresários diz

respeito à reforma sindical, projeto que está tramitando no

Congresso Nacional. Na reunião semanal da ACIJS-APEVI, dia
28 de março, Irineu Bianchi, assessor jurídico do Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul - CEJAS - sugeriu atenção do
setor produtivo em relação ao assunto. Segundo ele, caso
aprovado na integralidade, o projeto trará impactos,
significativos na relação capital e trabalho."As transformações
serão muito grandes e de conseqüências que hoje ainda não
se pode avaliar'; ponderou. O advogado não acredita que o

projeto seja votado em ,2005 ou no próximo ano,

principalmente porque em 2006 haverá um novo período
eleitoral.
O assunto também vem sendo discutido pelas entidades

representativas do comércio e da indústria no estado, Paulo
Rubens Obenaus, Presidente da ACIJS, defende uma

mobilização ampla de todas as representações empresariais
do país para evitar a tramitação do projeto. "Como entidades

associativistas, temos de demonstrar a nossa unidade em favor
dos interesses do setor produtivo'; disse.

quinta-feira, isolamos o local e
chamamos a .perícia", relata
Beduschi. O diretor adjunto do
Deic, delegado Juarez de Souza
Medeiros, informou que os

ladrões entraram pelos fundos,
já que esta parte da empresa está

em reformas.
'

Os delegados também
afirmaram' que o dinheiro

, roubado não fazia parte do

pagamento dos funcionários,
mas comentários de funcionários
que não quiseram se identificar
indicam que havia sim dinheiro

para o pagamento dos salários e

do parcial do PPR (participação
nos resultados), que a empresa

começou a pagar na quarta
feira, dia 30.

De acordo com um dos sete

funcionários usados com refém, os
ladrões, cerca de 10 pessoas,

chegaram a lh35 e saíram às 4h20,
encapuzados e fortemente
armados. Nesse tempo, ficaram em

uma sala. Usaram o cartão

magnético de um dos funcionários .

Primeiro tentaram arrombar o

caixa. Como não conseguiram,
arremessaram um Corsa de um dos
funcionários. Novamente sém
sucesso. Então usaram uma

empilhadeira para carregar o caixa

eletrônico e fugiram. Na fuga,
deixaram cair um capuz. Levaram
também equipamentos de
informática.

Ficaram reféns os funcionários
Ed�ardo Ferro-netto, RalfRadunz,
Dparcio Schumacher, Moacir
Dom. Vanderlei Horst, Rudnei
Robson Brandt e Ria Off.

MARIA HELENA DE MORAES

� Eles entraram numa

fábrica e levaram
nada menos que um

caixa eletrônico

POMERODE - Nove agentes do
Deic (Departamento Estadual de
Investigações Criminais), de

Florianópolis, sete investigadores
e dois delegados estão em

Pomerode para ajudar a polícia
local a investigar o assalto na

empresa Bosch Rexroth,
(fabricante de bombas

hidráulicos) na madrugada de

quinta-feira. Os ladrões entraram
pelos fundos da empresa, no

. centro da cidade, renderam os

funcionários e levaram o caixa

eletrônico do Bradesco:O valor
roubado não foi divulgado. O
carro usado na fuga, um Kangoo,
placas MAY- 4475" da empresa,
foi encontrado no 'mesmo dia dó
assalto, à noitinha, em uma rua

de pouco movimento no Bairro

Gasparinho, na cidade de Gaspar.
O carro, de acordo C0m o

delegado de Pomerode, Augusto
Beduschi Filho, está na Central
de Polícia de Blumenau.

Até o final da tarde de
ontem a polícia ainda não tinha
e nco n tr a d q, os ·ladrões. O,

delegado Beduschi preferiu não

falar .sobre as pistas para não

comprometer a investigação.
"Assim que fomos chamados, lá
pelas 6 horas da manhã de

Os assaltantes entraram por este portão que fica no fundos ...

Falecimentos
Faleceu às 12:40h do dia 31/01,a senhora AnaHasrnann.corn
idade de 83 anos. O velório foi realizado na Igreja Evangélica
Luterana Texto Central e o sepultamento no cemitério Texto
Central.

.

Faleceu às 06:00h do dia 31/03, o senhor Evaldo Benthien. O
velório foi realizado no Salão da Igreja Evangélica Luterana Cristo

Sê)lvador e o sepultamennto no cemitério da Barra do Rio Cerro.
Faleceu às 09:00h do dia 31/03, a senhora Sophia Wielgosz,
com iéfade de 74'�nos. o velório foi realizado em sua residência e

o sepultamento no cemitéri� Santo Antônio.
Faleceu às 06:40h do dia 31/03, o senhor Ale Wienen, com
idade de 75 anos. O velório foi emsua residência e o sepultamento
no cemitério do Rio da Luz.

\

Faleceu às 04:00h do dia 30/03, o senhor Herbert Kath, com
idade 69 anos. O velório foi realizado no Centro Comunitário Rio
da LuzVitória e o sepultamento Rio da Luz Vitória.

... da fábrica em Pomerode, de onde eles roubaram o caixa ...

... e os delegados, nem com reforço da Capital, têm pistas

Reiempaz
Depois de 15 anos, terminou a pinimba entre o

Roberto Carlos e Sebastião Braga, que acusava o Rei de

plágio da música "Loucuras de Amor':Roberto (que
também é Braga) chegou a ser condenado a pagar R$
1 milhão mas partiu para um cardo. Vai pagar só R$ 200
mil. Menos um espinho nesta nova fase de vida do Rei.

Grazi,verdadeira campeã'
A verdadeira campeã do Big Brother foi a Miss Paraná, Grazi
Massafera, 22 anos. Explica-se: apesar de Jean ter levado o

prêmio de R$ 1 milhão, Grazi já está escalada para ser

próxima estrela da Globo. Estréia no sábado que vem como

"repórter'do Caldeirão do Hulk, na comemoração de cinco
anos do programa. Outras redes de tv passaram a disputar a
moça à tapa logo depois que ela saiu da casa do BBB, mas
Globo isolou a moça. Ela confirma que recebeu convite para
posar pra Playboy, mas por enquanto o que fez mesmo foi
um ensaio para o "Paparazzol da Globo.com., onde poderá
ser vista nos próximos dias. A própria Globo revela agora
que, quando os votos começaram a ser apurados na terça
passada, Jean e ela estavam praticamente empatados. Ele
só tomou distância depois, mas hoje podem anotar aí:

quem ganhou o grande prêmio mesmo foi Grazi.

o que a Lua diz
Um dos "eixos"da nova novela das 7, a "Lua Me Disse';
Maria Carmem Barbosa e Miguel Falabella, é Ester

Bogari, a vilã de vivida por Zezé Polessa. Uma mulher
sem passado, com um presente infestado de fantasmas
e um futuro afogado na idéia de vingança. Principal
acionista do Banco Benate Bogari, ela é mãe de
Gustavo (Wagner Moura) e Ricardo (Frank Borges), este
falecido aos 18 anos. A morte do filho faz com que
Ester guarde no coração uma raiva enorme por Heloísa

(Adriana Esteves), a ex-nora que ela nunca aceitou e

com quem Ricardo teve um filho que nem chegou a

conhecer. Mesmo sem permitir que o pequeno Arthur

(Guilherme Vieira) use o nome do pai, Éster passa a vida

perseguindo Helóisa, em busca de vingança por
acreditar que a moça é a culpada da morte de Ricardo
e nem pensar em perdoá-Ia por isso. "Se ela me tirou

um filhó é justo que eu tire dela também':

Nova do Zeca -

Daqui a pouco você vai estar

escutando esta letra no rádio e na tv:

"Eu vi um cão lá da Barrai Dançar com
a cadela/ de uma favela/ O macaco

dançou com a macacal e 'deixóu a

coitada de pernas por ar': É a "Dança
do Pato'; de Zeca Pagodinho, parceria

,

com Dunga, Dernine e Brasil. Mas não

espere ouvir a pataquada no CD

recém-lançado. Ela foi feita depois.

LeBoy
Por falar em Jean: quarta-feira à noite ele ganhou uma festa
de homenagem da boate "Le Boy; em Cpacabana, hoje
sem dúvida a n° 1 do mundo gay. Mas deixou a qalera meio
frustrada. Jean só pôde ficar trinta minutos. Dez seguranças

acompanhava� o baiano que ganhou R$ 1 milhão. Ele até

que queria ficarmais, mas os próprios seguranças, passada
meia hora, o empurraram para dentro do carro e ele voltou
a ser confinado no hotel.

Rei no (asseta
E Roberto Carlos anda mesmo de bom astral.

Depois de ter sido "visitado"pelos cassetas num

cruzeiro em que fez shows, ele deve participar
do humorístico. Só fa,)t�; acertar a agenda.

Fone/Fax: (47) 370-8655
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EM DOIS LUGARES AO MESMO TEMPO I t; NHA D E F lJNDO 11----'-------.

JULlMAR PIIÍATTO

Time titular da Malwee fica Touradas em Madri
A viagem da Malwee à Espanha na semana que vem, para o

Mundial de Clubes da Fifa, não vai ser apenas por esporte. Enquanto
os jogadores se esforçam na quadrá para darmais um titulo inédito

para o time que tem levado o nome de Jaraguá do Sul ao mundo,
os cartolas vão sentar à mesa de negócios para tratar da

contratação de jogadores. Como Xoxo já revelou em entrevista
ao Correjo, existe interesse de um clube espanhol por ele. Pois a

recíproca é verdadeira: a Malwee também anda de olho em

craques que estão jogando na Espanha. Só não tem pressa, porque
está fazendo a lição de casa com o que tem hojé - que não é

pouco. Já foram dois títulos este ano. E é sempre bom lembrar'

que no zoológico de São Paulo leão anda mordendo falcão.

em Jaraguá do Sul para treinar
CESAR JUNKES

JULlMAR PIVATTO

� Em Horizontina-RS,
os novos contratados

jogam hoje contra

o John Deere 10deAbril
Alguns torcedores do Juventus

chegaram a se assustar ontem.

Quem acessou o site oficial do
tricolor se surpreendeu com a

notícia: "Bomba: Amoroso

chega na sequnda" A
brincadeira de 10 de abril
anunciava a contratação do
meia do Málaga, da Espanha,
que volta de contusão, Será

que algum clube vai cobrira
oferta do tricolor?

Fora de campo
Emerson, herói do empate da

seleção contra o Uruguai,
deixou o gramado do
Centenário direto para o

Aeroporto de Montevidéu,
onde um avião fretado pela
Juventus o aguardava para
levá-lo a Turim. O time lidera o

.campeonato italiano, ao lado
do Milan, com 66 pontos.
Emerson andava namorando a

jaraguaense Fabiane Schmitt .

]ARAGUÁ DO 'SUL-A Maiwee
está dividida em duas cidades.

Enquanto o time principal treiná
no Ginásio da Duas Rodas para o

Mundial, alguns jogadores da

equipe juvenil e os novos

contratados estão em

Horizontina-RS, onde jogam hoje,
às sete da noite, contra o John
Deere pela Liga Nacional. Junto
com o grupo principal está o

.

treinador Fernando Ferretti, que
prepara o time para o Mundial de
Futsal da Fifa, de 7 a 10 de abril,
em Puertollano, na Espanha.

Jogadores como Fiu, Leco,
Xande, Chico, James, Bagé e

Valdin treinam com Ferretti e

'viajam no domingo para Erechim,
onde enfrentam, segunda-feira às

sete da noite, o Atlântico, com
transmissão pela SporTY. Depois
do jogo em Erechim, o time volta
para Jaraguá do Sul e, às i 1h de

terça-feira, viaja para a Espanha.
Otécnico explicou que a viagem
para Erechim é uma estratégia do
grupo. "Estamos 'buscando O·

primeiro lugar nesta fase, pois caso

Coração de atleta
As meninas do basquete
jaraguaense passaram a tarde
de ontem num consultório
médico. Todas se submeteram
a uma bateria de exames para
detectar algum problema no

coração. Além disso, os
exames também servirão para
o treinador Júlio Patrício

.

estabelecer a carga de
exercícios apropriada para
cada uma das 15 jogadoras. O
time se prepara para o

Campeonato Estadual Infanto
Juvenil.

Idas eVindas
o artilheiro do Metropolitano
na temporada, Diego Vianna,
renovou com o clube até

2007, mas não disputará a

Série A2 do Catarinense. O

atacante, que marcou sete gols
no Estadual, foi para o Criciú

ma, onde fica por empréstimo
por seis rrieses. A diretoria do

clube blumenauense quer
uma vaga na Série C do Brasi

leiro neste ano. Vale lembrar

que ex-treinador do Juventus,
Itamar Schüller, treinou o. Ver

dão no início do campeonato.

Xoxo e Leco foram alguns dos jogadores que ficaram para treinar com Ferretti

o time gaúcho é 'favorável aos

jaraguaenses, No ano passado, a
Malwee ganhou duas compe

tições contra oCarlos Barbosa: o
bicampeonato da Taça Brasil em
Goiânia, e o Sul-Americano em

Mar Del Pia ta, na Argentina.
"Cada jogo é um jogo. O objetivo
mesmo é chegar na final. O título
será uma conseqüência", disse o

capitão Chico.

disputemos a fase final teremos a

vantagem de jogar a segunda
partida em casa". Na partida de
sábado o time será comandado

pelo auxiliar técnico Marcos
Moraes.

A preparação no Ginásio da
Duas Rodas é justamente para a

equipe se adaptar à quadra de
tamanho grande. Para Ferretti, o
jogo contra o Atlântico, na

segunda-feira, será mais uma

f.orma de preparação para o

Mundial. "Ess'es ,são times

qualificados e praticamente do
mesmo nível dos nossos adver
sários na Espanha". A intenção é

vencer o Pittsburgh e decidir a

vaga contra o Carlos Barbosa.
Mas ninguém fala em

favoritismo, pelomenos na chave.
O retrospecto da Malwee contra julimar@terra.com.br

, Equipe de atletismo compete .agora no EstaduaJ Sub-23 Marista promove manhã de
I

Lazer e Convivênciamais bem preparados, Alguns
,

ainda não atingiram a melhor
forma".

PATROCÍNIO - Com o

apoio da Malwee, o coordenador
disse que agora tem como

manter os atletas treinando e

com melhor qualidade. "Muitos
vezes eles precisam desistir do
esporte porque precisam traba
lhar. Com a ajuda decusto pode
mos manter eles treinando",
disse Moras. "Esse apoio é

determinante para a nossa

equipe", completou.
Moras disse também que vai

fazer um projeto para montar

pólos de atletismo na cidade e

atender cerca. de 200 crianças.
"Não tínhamos essa oportuni
dade antes, porque não tínha
mos como pagar os professores
para manter esses pólos. Será uma
grande oportunidade de revelar
novos talentos para o esporte".

JARAGUÁ DO SUL - Oito
atletas da equipe Apa/FME/
Malwee de atletismo cornpe
tem, a partir de hoje, em Itajaí,
no Campeonato Estadual Sub-
23. A competição soma pontos
no ranking nacional e classifica
os melhores para o Brasileiro,
que acontece nos dias 23 e 24
de abril em Porto Alegre. Essa
será a primeira competição do
ano e na mesma semana em que
o atletismo fechou patrocínio
com a Malwee.

Dentre os destaques da
equipe estão Miriely dos Santos
(100m rasos e 100m com

barreira), Priscila Fritzke

(lan,çamento de dardo) e Sally
Mayara Siewerdt (100 e 200m

rasos)',fiO feminino. No mascu
lino a esperança está com Diego
Peiter (100 e 200m rasos). "Nesse
início de temporada, a gente
percebe que esses atletas estão

. Equipe de atletismo agora conta com novo patrocinador

OColégioMarista São Luís estará promovendo no próximo sábado,09
de abril, com início às 8horas, uma Manhã de Lazer eConvivência.
Oobjetivo principal desta ação é proporcionarmomentosdeconvivência
e socialização de toda a comunidade educativa;escoia, pais e alunos..
Momentos como este enfatizam a formação lnteqral, aproximandoo
conhecimento do lazer,a produção cultural coma esportiva.
Durante toda a manhã serão desenvolvidas uma série de atividades

corno.dobraduras, parque, pintura de rosto,jogosesportivos,jogosde
mesa, sessão de Ioga, eliminatória para o festival Estudantil daCanção e

divulgação doGrêmio Estudantil.

COLÉGIO MARISTA
.fJ�iiija

e Empresa líder em seu segmento contrata .

promotores'de venda e supervisores para
atuar em joinville e região.

II Ofereeemos alimentação, moradia,
treinamento para função e possibilidade
de crescimento dentro do grupo.

II rntCf('ssados comparecer no dia 04 de abrills 08:00h$
110 audit6rio da ll!I..)l)Ciaçio COlnérdal e industrial de

)arnguádo Sulmunidosdedocumentos.

Domingo - Internacional x Juventude

1�!il,glil!,gg,!;1ltl�l,líiriªli�,Ü�iJ;�m�Rg"'�rni;iiiil;l�ll
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'
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Sábado - Atlético x l:ondrina

Sábado - Joinville x Atlético Ibirama
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SOCIAL

A simpatia de Jane e Celenir

BMDIA

Eudes Fernando
Pavanello e

Camila Pradella,
trocaram alianças no

dia 1 2/3. Parabéns]

.:. CLÁSSICO
"Um bonde chamado desejo; peça que imortalizou TennesseWilliams em um dos maiores clássicos da

dramaturgia mundial, é destaque no palco da SCAR neste final de semana: hoje, dia 2, às 20h30min e

amanhã, dia 3 de abril, às 19 horas. No elenco Françoise Forton, Luciano Szafir, Nívea Stelmann,Augusto
Madeira, Ricardo Dupen e Max Neves. Informações e compras de ingressos: Secretaria da SCAR, telefones
275-2477 e 370-6488 .

•:. ALLEGRO
Nó dia 13/4, quarta-feira, o restaurante Allegro promove em parceria com a Decanter de Joinville, uma
noite especial: jantar com o famoso sommelier Guilherme Correa. Além da degustação de vinhos, a
cada prato ser,vido o sommelier explicará que tipo de vinho deve acompanhá-lo. As reservas poderão
serfeitas através do fone 371 -0757.

'
.

•:. ÁGUA DOCE
A Água DoceCachaçaria traz na terça-feira, dia 5, música ao vivo, MPB com Peninha de Pomerode e na

quinta-feira, dia 7, MPB também ao vivo com Paulo Henrique de São Paulo. No sábado, 1 6/4, aomeio dia,
deliciosa feijoada.O telefone para maiores informações é 371 -8942,

.

•:. DANÇA
A Sociedade Cultura Artística de Jaraguá do Sul- SCAR - mantém as inscrições para a formação de novas
turmas de dança nas modalidades de Balé Clássico (acima de 4 anos), Acrobacias aéreas e de solo
(acima de 8 anos), Dança de Rua (também acima de 8 anos). Informações e inscrições na secretaria ou
pelos telefones 275-2477 e 370-6488.

FIM DE SEMANA, 2/3 de abril de 2005

/�eja fiel aos seus sonhos. pois se eles perecerem/
a vida terá uma asa quebrada e deixará de voet:"

Langston Hughes (1902-1967), poeta e escritor americano.

Maria de Lurdes

Cipriani
comemorou

aniversário no

último dia 23

Daniella Santos Silva e Dalton Parucker
Lueders casam-se no dia 30 de abril na Igreja
Evanqélica do Centro, com recepção aos

convidados no Clube Atlético Baependi, Ela é filha
de Achilles Santos Silva e Amélia Silva e ele, filho
de Alidor Lueders e Denise Parucker Lueders.
Felicidades ao casal!

AIS comodl.dede
ente ortodôntico, todos os
Iizados aqui mesmo na

nstalações, que além de
..adas, no centro da cidade.
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