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Lula vai ao enterro de
�, João Paulo II na sexta
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Chance de Falcão voltar à Malwee é de 90°A,

dele".

o melhor jogador de
futsal do mundo disse
ontem ao Correio do

Povo, falando por
telefone da Capital

. paulista, que vai

tentar ser escalado

para as duas últimas

partidas do São Paulo
no Campeonato
Paulista, ganho por

antecipação pelo
tricolor. Se não

conseguir agradar ao

técnico Leão, Falcão
volta para a Malwee.
O diretor de futebol
da Malwee, Cacá

Pavanello, garantiu
ao repórter Juli�!':':
Pivato que "são de'"
90% as chances do'
Falcão voltar a jogar
com a gente e agora
tudo só depende

• PÁGINAS

FORÇA DA REGIÃO

CORREIO DO POVO COM A MALWEE NA ESPANHA!
Cobertura completa, de 7 a 10 de abril, com reportagens e fotos,
em parceria com a Agência Globo.
E mais: entrevistas e fotos
exclusivas para você!

Malwee perde em Erechim por
3x2 e agora só pensa no Mundial

Jogando fora de casa, a Malwee (foto) foi surpreendida
pelo Atlântico e acabou perdendo a segunda partida
consecutiva na Liga Nacional. A derrota deixou a

Malwee com apenas três pontos em três partidas.
A equipe viaja hoje, às lOh30, para a Espanha, onde

disputa oMundial de Futsal da Fifa.

• PÁGINAS

MOTOVELOCIDADE

Beto desiste e Boca assume a

ponta do Campeonato de SC
• PÁGINA 7

Governador garante apoio ao Hospital S.José
FLORIANÓPOLIS/ANTONIO CARLOS MAFALDA/SEI

Um grupo de empre
sários da Acijs e a

secretária do Desen
volvimento Regional
Niura dos Santos esti
veram ontem à tarde

I

com o governador Luiz
Henrique para pedir
recursos para o projeto
do novo Hospital São
José. O governador ga
rantiu o apoio e vai
definir o valor tão seja
resolvido o impasse do
Fundo Social, relata a

enviada do Correio a

Florianópolis, Caroli
naTOmaselli. • PÁGINA 3
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TUCANOS

Piazera se antecipa à expulsão
e pede a desfiliação do PSDB

o vereador Afonso
Piazera (foto) pediu para
sair do PSDB pouco antes
do início da reunião do
Diretório em que seria
votado o parecer do

Conselho de Ética, que
exigia a expulsão dele
por ter votado contra a

orientação do partido na

Câmara. Agora, Piazera .

diz que vai ficar sem sigla.
• PÁGINA 4 "'--_-=c...----"-"""'""'_
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Mea culpa
A cada nova palavra, ato

ou. omissão cresce a certeza

de que'a eleição de Severino
Cavalcanti para presidir a

Câmara dos Deputados foi
uma irresponsabilidade,
Disputa política-partidária
tem limites e isso os nobres

parlamentares não souberam
dosar. A nação assiste estar

recida e. envergonhada aos

impropérios proferidos pelo
chefe do Legislativo e às

medidas tomadas em favor
,', '

dos pares com o dinheiro

público, Os "pecados"
públicos de '<natureza política
.que comete sem nenhum

pudor revelam as entranhas.
do poder e confirmam as

renitentes críticas à classe

política.
Durante a campanha à

presidência, Severino Ca
vàlcanti prometeu, caso

eleito, reajustar em quase
70% o salário dos deputados.
De' olho nos próprios b�lsos
ti indiferentes aos anseios da

FRASES

nação, 300 parlamentares o

elegeram presidente da
Câmara e, de roldão, leva
ram para a Mesa Diretora da
Casa deputados obscuros,
suspeitos e inexperientes. O
aumento de salário não foi

possível em virtude' da

pressão popular. Todavia,
Severino compensou os

colegas elevando para R$ 44

ao corporativismo; demons
trou falta de respeito para
com o cargo que ocupa e de

compromissos com as leis e a

nação. Severino Cavalcanti
é fruto de erros e vícios

sustentados pela ignorância
polítiéa e mantidos pela
corrupção, Enquanto a

população não se der conta
da importância da política

... Severino Cavalcanti é fruto de erros e

vícios sustentados pela ignorância política e

.

mantidos pela corrupção

mil a verba de gabinete,
mantendo as mordomias e os

privilégios, além de possibi
litar a criação de outros.

De dedo em riste deu um

ultimato ao presidente Lula,
exigindo um ministério ao PP.
Dias depois, revelou-se um

falastrão ao dizer que a

exigência não passava de
brincadeira. Fez apologia ao

nepotismo, ao fisiologismo e

no seu cotidiano, as chances
de se mudar o atual quadro
é praticamente zero.

Por outro lado, talvez a
,

seqüência de ações incom

patíveis com o cargo de
Chefe do Poder Legislativo
seja a oportunidade que a

sociedade tanto esperava

para descobrir quem é

quem na Câmara Federal,
de conhecer as verda-

de ir as intenções de cada
um dos 513 deputados e

separar o joio do trigo. Se
existem oportunistas e

falastrões, também há

políticos honestos e

compromissados com o

país. O desserviço pres
tado por Severino ao Brasil

pode ser o divisor de águas,
resta saber se os eleitores

querem.
Os deputados que ele-

. geram Severino Cavalcan
ti - indesculpáveis, já que
sabiam a quem estavam

elegendo - deveriam fazer
um exame de consciência

e reparar o erro com ações
de combate aos V1ClOS

defendidos pelo chefe. Na
mesma situação está a

população que elege os

deputados e paga a farra
oficial. Precisa estabelecer
critérios mais rígidos e éticos

na escolha dos representantes
para não permitir mais

.

tamanho descalabro.

"É O mínimo que um operário pode fazer por outro operário,um homem que marcou tanto a

minha época"

próxima sexta-feira, ,; ,

�. Presidente Lula, confirmando em entrevista coletivaà imprensa que se sentia na obrigação de ir ao enterro de João Paulo II, na
."
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I
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Céu de brigadeiro

I
<'

J�àt{)s & J�essoas

A assessoria mais próxima ao

governador LuizHenrique reg istra com
alívio a mudança de humor do chefe
nos últimos dias. Mais precisamente
depols de dois fatos: a decisão doJuiz
da 4a.Vara Federal de Joinville, refutando
as denúncias feitas sobre o dinheiro do

patrocínio do Bolshoi, e o pontapé
tníclal para as obras de recuperação da
Ponte Hercílio Luz, cartão-postal do
Estado. Não por coincidência, ligados
diretamente aos dois maiores colégios
eleitorais do Estado.Quanto a Joinville,
Luiz Henrique vinha de duas ou três

decepções muito grandes, que

começam com o escândalo da cúpula
da Segurança na boate da Marlene Rica.

Depois, rio caso Bolshoi, além da própria
denúncia, o desentendimento com o

prefeito Marco Tebaldi. Já em

Florlanópolls. o inferno astral de LHS

começou com o apagão de outubro de
2003 e cresceu nas eleições, quando
uma pesquisa revelou que os ilhéus
achavam que Luiz Henrique que não

tinha feito nada pela Capital. Pois tudo
mudou. LHS voa para a Europa esta

semana em céu de brigadeiro.

Fernando Bond

Outra praia
Quem quiser conferir o bom humor de Luiz

Henrique é só conferiro teor da palestra que
ele vai dá agora de manhã no CentroSul, em
Florianópolis, com o tema "O Novo Estado de
Santa CatariniLHS fala do cumprimento do
Plano 15, que preqava nas eleições de 2002 a

"deslitoralização" do Estado e contenção do
êxodo das áreas agrícolas para as grandes
cidades que se encontram na faixa litorânea.

Ninguém tira da cabeça de Luiz Henrique que
este foi o ponto determinante do plano de

·governo que o levou à vitória nas urnas.

Dural.ex
Políticos da região vão acompanhar atentos
nos próximos dias a votação pela Comissão de

Constituição e Justiça e de Cidadania da
Câmara dos Deputados do projeto do senador
catarinense Jorge Bornhausen que muda as

regras da fidelidade partidária. Pelo projeto de

JKB, o tempo de filiação para concorrer às

eleições é de quatro anos, Para quem quer
concorrer pela primeira vez, um ano. Difícil

passar, mas acaba com a folia de pular de um
partido para outro ao sabor das conveniências.

Seria o primeiro
No caso do projeto Bornhausen passar no

Congresso, o vereador Afonso Piazera, que
pediu desfiliação do PSDB antes que fosse

expulso, já estaria impedido de concorrer às

eleições do ano que vem e também em 2008.

Só com esta constatação já dá para sentir como
a coisas mudariam daqui para frente,

I
índio e cacique
o tal "inchaço"na Prefeitura de Jaraguá faz
coisa: na Secretaria de Obras, o setor de
borracharia (é, tem "setor de borracharia")
tem dois funcionários. E, agora, nesta
administração, estes funcionários ganharam
dois chefes, Um chefe para cada um. É bom
porque dá "quorum" pra jogar buraco, Com a

paradeira na Secretaria, nem os dois chefes
nem os dois subalternos têm nada para
fazer.

Sinal de alerta
Com a decisão já anunciada pelo deputado
federal Paulo Bauer (PF1) de concorrer à
reeleição, algumas lideranças do partido a

nível regional se vêm obrigados a alertá-lo
de que, no cená'rio atual, não repetiria o

desempenho que teve no Vale do Itapocu
nas eleições de 2002. Além de aparecer

pouco (ontem esteve com o prefeito Moacir
Bertoldi), Bauer tem trazido muito pouco ou

quase nada de Brasília, o que vem se

refletindo por enquanto nos formadores de

opinião.

Ovadas
Depois do sucesso da 1 a Noite da Ilha
sábado passado, na Arweg, os
"manézinhos" de Jaraguá já começam a

armar uma nova festa. Desde vez uma

super-tainhada, logo que os primeiros
"lanços'; como dizem os antigos
pescadores, aparecerem na praia. A idéia é

trazer um músico para 'um concerto e logo
depois cair na beira do fogo para assar as

tainhas e fritar as ovas,
fbond@ibest.com.br
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Guarda responsável e
faca na cabeça

Nossa cidade foi notícia nesses dias pelo fato de que um

gracioso cãozinho definido pelos veterinários como sendo um

S.R.D. (Sem Raça Definida), popularmente um vira lata,
apareceu barbaramente com uma faca cravada na cabeça,
Completamente repugnante' essa cena, mas ela me fez lembrar

que nossa cidade ainda necessita que a lei municipal que trata

sobre a guarda responsável de animais de estimação seja
colocada em prática,

Comum em "feiras de animais" os apelos de propaganda
mostrando apenas os lindos filhotinhos sem se preocupar em

deixar claro que esse simpático animalzinho irá crescer como

um ser dependente de cuidados o que causará mudanças
significativas à rotina da família dos seus proprietários. Afinal
ele não é de pelúcia, massim de carne e osso e muitas vezes de

temperamento que gera comportamentos que não agradam ao

dono.
Muitos resumem essa lei apenas como sendo a da

"carrocinha", mas ela na verdade é uma ampla forma de

controlar zoonoses e disciplinar a guarda responsável dos anim,�is
para evitar que fatos como esses sejam notícias, bem como

tenhamos um controle populacional principalmente de cães'e

gatos em- nossa cidade.
Na administração passada o grupo de trabalho esteve

reunido, grupo esse que envolvia representantes do Executivo,
da Câmara e da sociedade civil através de ONG's e associações
profissionais e comunitárias. A lei está praticamente pronta,
está na hora de o Executivo apresentá-la e os vereadores

aprovarem e colocarmos em prática, afinal nossa cidade é

marcada como sendo exemplar em várias áreas, vamos ser nessa
também e que sejamos lembrados não como sendo a cidade do

cãozinho com a faca na cabeça, mas sim como a cidade que
trata de forma responsável e civilizada seus animais de estimação,

Emerson Alexandre Gonçalves, Secretário Geral da Adeajs
Associação de Defesa e EducaçãoAmbiental de Jaraguá do Sul.

Preço dos combustíveis
,

em Jaraguá do Sul
Acho de suma importância trazer a tona a questão dos

preços dos co;nbustíveis em Jaraguá do Sul e quero agradecer a
este jornal por ter lembrado e ter divulgado que este já foi

assunto levantado na Câmara de Vereadores, porminha pessoa,
quando tive oportunidade de ser Vereador durante um pouco
mais de um ano em Jaraguá do Sul. Só que a nota colocada em

29/03/05, cita que o então VereadorJoão Prim, em 2001 - foi na

verdade em 199911té'Iuarço de 2000. Fico muito triste em ver

nossos Vereadores, preocupados com seus próprios interesses e

muito pouco discutem de interesse da comunidade.
Está de parabéns o Vereador Jaime Negherbon q�e teve a

coragem de colocar o dedo em uma ferida aberta a muito tempo
em Jaraguá do SuL

Não dá para concordar com a política de venda dos

administradores de nossos postos, deste jeito estão chamando
de incompetentes, todos os administradores de outras cidades,
por estarem vendendo muito mais barato e muito mais distantes
da Distribuidora do que Jaraguá do SuL

Muito obrigado,

João Prim, coordenador Regional do Movimento de

Cursilhos de Cristandade do Brasil e Presidente do Instituto
São Paulo Apóstolo de Santa Catarina.

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

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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"" Quem viver, verá
Confirmado, o ministro da Integração
Nacional, Ciro Gomes, vai se filiar ao
PSB. Diz que ele e aliados estão sendo
"massacrados" no PPS. Apesar de a

troca de partido ocorrer em tempo
hábil para que possa disputar as

eleições do próximo ano, Ciro Gomes
tem dito que o único projeto em 2006

é o de ajudar o presidente Lula na

campanha pela reeleição.
Com a saída da estrela maior, o PPS
limitará a ser coadjuvante no cenário

político. A prova de fogo virá nas

eleições do ano que vem.

"" Debate
o Dieese promove hoje, em

Florianópolis, o debate "A Alca e os

trabalhadores: riscos e desaflos da

integração'; que acontece às "4 horas"
no auditório da Federação do.
Comércio.
Entre os temas em discussão, os riscos'
para o Brasil, caso fique fora da Alça -

O país exporta 18% para os Estados
Unidos e 20% para os outros países do
continente =, as razões da integração,'
a políticas de desenvolvimento.do .

comércio internacional e os bastidores
das negociações entre os governos.

"" Alerta
Ec importante conferir - e bem - o

cupom fiscal dos supermercados, As
leitoras óticas de códigos de barra costu
mam errar quando há alguma rasura ou

sujeira, Os erros, pra mais, lógico, são
mais comuns do que se pensa.
Por outro, lado, se constatado a

diferença nos valores, basta procurar
o supermercado e pedir a restituição,
Não há registro de recusa por parte
do comércio. É um direito do
consumidor e obrigação do estabe

lecimento.Todavia, se houver recusa,
o Procon deve ser acionado,

"" Cancelada
o presidente Lula (PT) cancelou a visita

que faria a São Francisco do Sul na

próxima sexta-feira, quando participaria
da inauguração da restauração do

patrimônio histórico da cidade e daria a

largada às obras do porto. Ele embarca
na quinta feira para Itália. Vai participar
dos funerais do papa, que começam
sexta-feira. No sábado. Lula segue para
a África, onde visita Camarões, Nigéria,
Gana, Guiné-Bissau e Senegal.
A programação prevista em São
Francisco não será alterada em razão

da ausência do presidente.

i-- MAURfLlo DECARVAlHO,------------------------------------------------------------,'-'�;'--.

SAÚDE PÚBLICA REGIONAL

Os empresários, a secretária Niura e o governador: definindo estratégias para em três anos Jaraguá e região terem um novo São José

Governo garante participação
nas obras do Hospital São José
CAROLINA TOMASELLI ser executado em três anos, inclui

a reforma da Ala Santo Antônio,
reforma e ampliação do pronto
socorro em 800 metros e a

,

construção de um novo prédio, de
quatro andares, para internações
hospitalares, passando de 100 para
200 o número de leitos. Também

prevê reformas na área industrial,
lavanderia,' cozinha e

estacionamento.

As obras estão orçadas em
.

aproximadamente R$ 12,7
milhões. Deste total, o hospital já
conseguiu R$ 1,2 milhão, através
de doação do empresárioWander'

Weege. Os empresários pedem que
o governo do Estado participe com
50% do valor, o município com

25% e a iniciativa privada com os

outros 25%. "Nossa idéia, já que
estamos falando de três anos, é ter
a tranqüilidade de avançar nas

obras. Mas antes de comprometê
las, queremos uma sinalização
forte", disse o presidente da comis
são de construção do hospital,
empresário Vicente Donini.

O governador garantiu que
dará a contribuição, mas pediu para
que os empresários aguardassem
até maio para definir qual será o
repasse, em função do Fundo
Social estar sendo analisado no

Tribunal de Contas do Estado.

� Mudanças à vista

Corre à boca pequena que a nova

estrutura administrativa da Prefeitura

de Jaraguá do Sul, a ser implantada a

partir deste mês, vai custar o cargo de

muitos comissionados. Uns por causa

do enxug.amento' da máquina,

prometido em campanha, outros por

falta de sintonia com o modelo adotado

e um tanto por "não estar capacitado
para as exigências do cargo':
O novo organograma está pronto e a

((Ipula da aliança "Viva Jaraguá" analisa
as estratégias e o foco da administração.
É esperar pra ver.

ENVIAO� A FLORIANÓPOLIS

� Luiz Henrique apóla
empresários, mas pede
para aguardar definição
do repasse até maio

FI.ORlANórOus - o governador
Luiz Henrique garantiu que o

Estado investirá no projeto de
ampliação e reformas do Hospital
eMaternidade São José. Na tarde
de .ontem, empresários da Acijs
(Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul)
tIveram audiência com o

governador para pedir apoio
financeiro às obras. O encontro foi
intermediado pela secretária de
Desenvolvimento Regional, Niurados Santos.

'

O presidente do conselho

�stot do hospital, advogado Paulo
Dattos, apresentou o Plano
Iterar, um estudo detalhado das

�bras consideradas necessárias ao

aspirai, e entregou uma cópia do

��cumenro a Luiz Henrique.
sse plano levou seis meses para

ser COn I ídc UI o e obedece rigoro-
samente a' -,

h
s regras te cruc as

OSPiralares", explicou.
O projeto, com previsão para

CESAR JUNKES

A ala Santo Antônio vai ser também reformada com os recursos

"Esse é um tipo de projeto pàra ser
aprovado pelo Fundo Social,
porque está dentro das diretrizes
dele", justificou. "A iniciativa de
estender a mão ao poder público
deve ser incentivada. É muito

importante esse exemplo de

Jaraguá do Sul", afirmou o

secretário de Saúde do Estado,
Dado Cherem.

Mattos também falou sobre a

construção da nova UTI do

hospital - a primeira etapa do

projeto -, que foi praticamente
concluída e será inaugurada no

próximo dia 29, às 18 horas, com

presença confirmada do

governador e do secretário de
Saúde. do Estado, deputado Dado
Cherem. Mais de R$ 1 milhão foi
investido na construção da UTI,
inclusive com participação do

governo estadual.
AUDIÊNCIA - Participaram

da Audiência com o governador,
além de Mattos e Donini, o

presidente' da Acijs, Paulo
Obenaus, o vice-presidente da
Acijs e representante da Weg,
Jaime Richter, e o presidente da

Junta Comercial, Antônio Carlos
Zimrriermann.

Lula viaja para o enterro do

Papa levando Severino e Renan
DA REDAÇÃO' O Palácio do domCláudio Hummes.arcebíspode

Planalto confirmou ontem que o SãoPaulo. Embora seu nome já fosse
presidente Luiz Inácio Lula da Silva citado há algum tempo, ainda não
embarca às 7h da manhã desta havia recebido destaque tão forte em
quinta-feira para Roma, onde jornais estrangeirosquanto no

acompanhará o enterro do PapaJoão domingo, quando o "SundayTimes' .

Paulo II na sexta-feira. De lá, Lula publicou a reportagem "Cardeal

segue direto para aÁfrica, no sábado brasileiro radical lidera a corrid�, :'}
de manhã. Inicialmente,. Q sucessória".

presidente só embarcaria para a Em entrevista ao programa da , ,

África no domingo, mas o início da rede Globo Fantástico, no domingo,' .

viagem foi antecipado porque Lula o cardeal Hummes negou' ser
já estará na Europa para o enterro de favorito e disse que "todos os cardeais
João Paulo II. são candidatos". Ele está muito

Acompanhamo presidente Lula gripado e, por recomendação
na viagem a Roma os presidentes da médica, adiou a viagem a.Romapara
Câmara, Severino Cavalcanti, do participar dos funerais de João Paulo
Senado, Renan Calheiros, e do Il, que faria nesta segunda:f�;ia.

J

Supremo Tribunal Federal, Nelson Segundo o "Times" - um dos

Jobim, além de Dona Marisa. O jornaismais respeitadosde Londres-'
cerimonial doVaticano está rigoroso dom Cláudio, podeose-romarvo.

'

e só liberou cinco lugares para ·a· _

' primeiro Papa latino-americano se 0_ ... :
comitiva brasileira, por isso, nenhum conclave decidir refletir a força da
ministro estará com Lula no enterro. Igreja Católica no mundo em

O avião presidencial fará escala em desenvolvimento. A reportagem

(Natalparareabastecerechegaànoire indica que a América Latina, que
emRoma. tem 21 cardeais-eleitores e abriga

A expectativa é que nas doze metade dos católicos batizados, deve
horas de viagemSeverino e Renan fazer "uma forte reivindicação" no
conversem sobre uma caso de nenhum candidatoconseguir
reaproximação com o Planalto. os dois terços dos 'votos.

Lula e Severino também devem Para o "Sunday Times", dom
falar sobre as díficuldades do governo Cláudio seria 'uma escolha
na Câmara. Em Roma, Renan deve audaciosa: embora conservador em ..

se encontrar com o embaixador matéria de doutrina católica, é' -

Itamar Franco para falar sobre o mostrado como um radicai em,
PMDB. No sábado, Lula e Dana temas sociais, membro de um grupo
Marisa seguem para a África, onde de cardeais que enfatizam a justiça' .

"

ficam até o dia 14. Renan, Jobim e social.
'

,
"

Severino voltam em vôo comercial Na rede deTVCNN, o perfil de '

para o Brasil, provavelmente no dom Claudio apareceu entre os 11 '

domingo. papáveis apontados porJohnLAllen
SUCESSÁO-Oscardeaisainda Jr., autor do livro "Conclave" e

não decidiram quando começa o correspondente em Roma da revista

Conclave, a reunião que elegerá o "National Catholic Reporter".
sucessor do Papa João Paulo II, Numa análise, Allen cita dom
informou o porta-voz do Vaticano, Cláudio como o primeiro dos três

JoaquínNavarro Valls, Pelas regras cardeais latino-americanos commais

do Vaticano, o conclave deve chances no conclave. O arcebispo
começar não antes de 15 e nãomais de São Paulo.aparece seguido pelo,
de 20 dias depois damorte do Papa - cardeal Jorge Mario Bergoglio, -de
o que significa de 17 a 22 de abril.Os Buenos Aires, Argentina, e por
cardeais realizaram nesta segunda- NorbertoRiveraCarrera, da Cidade
feira seus primeiros encontros oficiais ,doMéxico.
desde a morte do Papa no sábado No "Washinton Post", dom'
(chamados de congregações). Cláudio aparece numa listà de ape-
Estavam convocados 184, dos quais nas seis cardeais, entre o nigeriano
65 puderam comparecer. Uma nova FrancisArínze; o hondurenhoOscar
congregação será realizada hoje.Na Rodriguez Maradiaga; o, alemão
primeira congregação, eles prestaram Joseph Ratzinger; o austríaco
um juramento previsto pelas normas Christoph Schoenborn; e o italiano
doVaticano. Na segunda, tomaram Diogini Tettamanzi. Num perfil, o'
decisões sobre os funerais do Papa. jornal o chama de "Campeão dos
Paralelamente aos preparativos para' trabalhadores e do povo" e o cita
do funeral, crescem os debates sobre como uma voz pela democracia
a sucessão. durante o regime rnilitar..

O nome de um brasileiro tem O jornal observa que em termos de
aparecido com freqüência' na doutrina, ele apóia decisões do
imprensa estrangeira como um Vaticano como a que proíbe meios

possível sucessor de João Paulo II: artificiais de controle de natalidade..
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ECONOMIA

CORREIO ECONÔMICO I
Acertos e erros
Se a ministra da Energia, Dilma Roussef, dependesse da promessa
que fez pouco antes do Natal de que não haveria mais a'pagões,
estaria desempregada. Porém, se depender da capacidade de

prever o tempo, tem assento garantido no Ministério Lula até o

fim do Governo. No primeiro caso, o dos apagões, a ministra deu
uma tremenda bola fora: já foram 11 blecautes só este ano. O
último foi no fim de semana, sábado à noite em São Caetano do

Sul, mas pegou uma parte de São Paulo. No segundo caso, também
no fim de semana, a ministra previu que as chuvas voltariam e que
os reservatórios das hidrelétricas do Sul voltariam a encher. O Sul,
que é fornecedor, está recebendo energia do Sudeste

principalmente para podermovimentar as empresas. Enfim, como
cartomante Dilma Roussef é uma grande meteorologista.

Jaraguá na China
Não é só na viagem à Europa
esta semana que o governador
Luiz Henrique pretende estar

acompanhado de empresários
e representantes de Jaraguá do
Sul e região. Ainda este ano,

LHS vai à China e já está

mapeando quem vai convidar
da região para fazer parte da
missão que pretende ampliar
os negócios entre catarinenses
e chineses. Pesa bastante o fato
de a Weg ter inaugurado a

fábrica na China na semana

passada, o que para o

governador é um cartão de
,

visitas de Santa Catarina

naquele País.

Tiradentes no ar
Começou a boa guerra de

preços entre as empresas
aéreas para lotar os aviões no

feriado de Tiradentes, de 21 a

24 deste mês. Varig e Tam

anunciam descontos de
70%. Chega a ser um

absurdo: uma passagem São

Paulo-Salvador, ida e volta,
que tem tarifa cheia de R$
2,4 mil vai cair para R$ 721.

Amigos da
Informação-
7:J � !.t/'''�'M'',"� pC ,t',NAtl..ss "UN!C",S·l.TOA

371 0882

Contraponto
Os preços do petróleo atingiram
novos recordes ontem, com o

barril superando US$ 58, devido
aos rumores de que a demanda
vai superar a oferta. Ao mesmo

tempo, a Organização dos Países

produtores de Petróleo (Opep)
anunciou que começará a

discutir um segundo aumento
na produção para tentar conter a

disparada nos preços. É um
contraponto ao registro feito
pela Petrobrás, que na semana

passada novo recorde na

produção de petróleo no Brasil,
chegando a 1,65 milhão de
barris por dia.

Loucura
Por incrível que pareça, com os

juros na estratosfera, o mercado'
elevou ontem, pela quinta
semana consecutiva, a estima
tiva para o fndice de Preços ao
Consumidor Amplo em 2005.
De acordo com pesquisa sema

nal do BC realizada junto a

cerca de 100 instituições finan
cei ras, a inflação oficial deve
fechar o ano em 5,88%, contra
5,83% da semana anterior.

TERÇA-FEIRA,5 de abril de 2005

NINHO TUCANO

Piazera sai do PSDB antes

CAROLINA TOMASELLI

� Conselho de Ética
decidiu expulsar o
vereador. Diretório não

teve tempo de acatar

}ARAGUÁ DO SUL - o vereador
AfonsoPiazeraNetonão émais filiado
ao PSDB, partido pelo qual foi eleito
nas duas últimas legislaturas, em 2eOO
e 2004. Piazera entregou o pedido de
desfiliação no domingo, durante a

reunião do Diretório que decidiria
qual a punição dele. O Conselho de
Ética do partido resolveu expulsar o
vereador do partido, mas o Diretório
nem teve tempo de acatar a decisão.

Piazera chegou logo no início do
encontro, entregou a carta em que se

desfilia do partido e foi embora, antes
que fosse aberto o relatório final sobre
o processo disciplinarmovido contra
ele. Ontem, o vereador disse que não
precisaria passar por um julgamento,
por issodecidiu sairdo PSDB. "Minha

preocupação é continuar trabalhando
por Jaraguá do Sul".

Sobre a possibilidade de assumir
cargo de confiança no governo
MoacirBertoldi (PL) - informações
extra-oficiais apontam que Piazera
está cotado para ser Secretário de

Planejamento e que já estaría
exercendo informalmente a função
-, ele disse que '''nunca tive esse

•
•

'de ser expulso do partido

Tucanos se reuniram mas não chegaram a ver o parecer sobre Piazera nem apoio a Moacir

pensamento. Sou um profissional,
engenheiro da área de planejamento,
há 20 anos na vida pública", resumiu.

Na reunião de domingo, os

integrantes do Diretório ficaram
atônitos com a atitude do vereador.
Pormais de 30minutos, discutiram se

abririam ou não relatório final do
Conselho de Ética. No meio da
discussão, o ex-deputado federal
VicenteCaropreso foi enfático ao dizer
que o partido precisava se impor, pois
poderia perder a "credibilidade diante
dá população". "Pode doer na carne,
mas temos que tomar uma atitude,

até para reconhecer o trabalho do
conselho".

Outro assunto que seria um dos
temas do encontro nem chegou a ser

discutido: a posição do partido com
relação ao governo municipal e aos

filiados que ocupam cargos na

administração. Quando perguntado
sobre o assunto, o presidente do
Diretório, Célio Bayer, desconversou.
"Vamos fazer oposição responsável",
disse apenas.

O processo contra Piazera foi
instaurado peloConselho de Ética do
PSDB depois da eleição da Mesa

Diretora da Câmara, na qual a direção
do partido acusava o vereador de ter

contrariado a decisão do bloco
formado pelo PFL/PSDB/PP.O bloco

apoiava a candidatura de Rudolfo
Gesser (PP) para a presidência da
Câmara. Piazera votou em Ronaldo
Raulino (PL), eleito com seis votos,
com apoio do prefeitoMoacU:Bertbldi,
que derrotou os tucanos na eleição
de 3 de outubro, Depois da eleição, o
veréador hegoü que tiv'esse recél5iào
qualquerorieritação formaldo partido
para votar no candidato do bloco.

CESAR JUNKES

}ARAGUÁ DO SUL - Os
investimentos em tecnologia não

poluente estão cada vezmais namira
/

das empresas. Desde novembro do
ano passado Jaraguá tem o primeiro
posto de combustível do país livre da

, poluição.O investimentoem tanques
duplos, piso impermeável, coleta de
resíduos e tratamento da água
devolvida para a natureza chega a

R$200mil.
OSeloVerde do Imamb (Instituto

de Monitoração Ambiental) é

resultado de uma parceria com a

Fatma (Fundação do Meio

Ambiente), Sindipetro (Sindicato dós
Petroleiros) e comoNúcleo de Postos
da Acijs (Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul). Hoje já
existem três outros postos com esta

certificação no Estado, um em Barra
Velha e dois em Blumenau. Em Com este aparelho o posto mede vazamento e a corrosão'

371 2322·

24 - 56 - 57

Posto com Selo Verde faz balanço dos resultados anti - poluição
[araguá, mais dois postos estão se

adaptando para conseguir a

certificação. ",

O posto Amizade, no [araguá
Esquerdo, adaptou mais de 181 itens

para conseguir o Selo Verde. Além
das licenças normais, como alvará e

cadastro no lbama (InstitutoBrasileiro
doMeio Ambiente) ,o posto comprou
equipamentos que impedem o

vazamento de combustível, poços
de monitoramento, testes de
afluentes e recolhimento e destino
final de latas e filtros.

O dono do posto, Aristeu Corrêa,
acredita que o retomo vai vir àssim
que os consumidores perceberem o

poderque possuem. "Se os clientes

mudarerude atitude,os outros postos
vão fazer as mesmasmudanças e isto

vai beneficiar a todos, mas principal
mente as fu turas gerações", disse.

Chuva vem com frio e alivia cidades que estavam racionando
-}ARAGUÁDOSULEFWRIANórous

- Depois de quase trêsmeses demuito
calor e pouca chuva, o tempo começa
a mudar. Nesta semana em Jaraguá
do Sul e região deve esfriar (com
mínimas que chegarão a 12 graus) e
a temperatura não deve passar dos 22

graus. O frio vem acompanhado de
muita nebulosidade e chuva. Domin

go à noite choveu muito forte, mas
não houve prejuízos, a exemplo do
que aconteceu em Gaspar; Blume

.

nau eBrusque, onde algumas famílias
chegaram a ficar desabrigadas.

A chuva do fim de semana foi Gente de guarda chuva: uma cena que' estava ficando rara

muitoboa para os agricultores do Oeste
do Estado, que vinham enfrentando
urna das mais longas estiagens da

história, com prejuízos que chegam a

R$1,2 bilhão. Caíram sobre a região
entre sexta-feira e ontem mais de 220
milímetros de chuva, mas do que tudo
que choveu desde o início do ano

Cidade que estavam racionando água
já suspenderam a medida, mas ontem
a Casa em Florianópolis alertou que é

preciso continuar economizando até

que haja garantia de que os

mananciais permanecerão cheios
durante o outono e o inverno.
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SEM EXPLICAÇÃO

Transferência de extensionista
causa revolta dos agricultores

MARIA HELENA DE MORAES

.... Juana Borchardt foi
transferida para

Jaraguá do Sul a

pedido de Oávio Leu

MASSARANDUBA - Depois de 13

anos de trabalho na cidade, a

extensionista social da Epagrijuana
Borchard foi transferida para

Jaraguá do Sul. O problema é que
a transferência da funcionária

aconteceu contra a vontade dela,
dos colegas de trabalho e inclusive
de agricultores domunicípio. [uana
ainda está no escritório de
Massaranduba, mas garante que a

vinda para Jaraguá do Sul é certa.
"Não gostaria de sair. Não pedi
transferência. A Epagri está me
mandado para Jaraguá do Sul por
solicitação do prefeito Dávio Leu",
lamenta [uana, que trabalha há 19,
anos na Epagri.

De acordo com Juana, o

prefeito colocou a transferência
como condição para a assinatura de
convênios, "mas ninguém me disse,
até agora, os motivos que levaram
o prefeito a exigir a minha saída".
Na avaliação da agricultora Ilda
Martins, juana está sendo vítima de'

,

p,e!�eguXç}q" 0,9)�'f��)<<lql�i9�ki,'
�j\-!e tem urna ),qtérfc!l, no centro da

.

\:idade e tarnbérné agricultor, é da

Engenheiros agrônomos Vitali, Haverrith e Juana Borchardt, inconformados com as mudanças
mesma opinião de Ilda. ''Acho
lamentável a atitude do diretor da

Epagri em transferir [uana, sendo
que a Epagri é a melhor empresa de
extensão rural do Brasil", afirma.

Na tentativa de manter Juana
na cidade, Ilda e mais quatro pessoas
foram falar com o prefeito. "No dia
2 de março fomos até a Prefeitura,
eu e mais quatro pessoas, para falar
com ele e entregar um abaixo
assinado com 708 assinaturas.

Também entregamosmanifesto de
apoio assinado pelo presidente da

Associação dos Bananicultores,
Produtores Rurais, Sindicato,Rural
e dos colegas de trabalho de Juana,
mas nada deu resultado", relata
Ilda. Segundo ela, o prefeito ainda
comparou a extensionista com "uma

laranja podre que deveria ser

retirada do cesto para não estragar
as outras".

Além do abaixo-assinado e dos
manifestos de apoio, os colegas de
[uana, engenheiros agrônomos
Valdir Vitalis e Hectar Silvio
Haverroth resolveram pedir

Exames de

Chagas agora
são divididos

]ARAGUÁ DO SUL - Depois de
ummês assustando os catarinenses
o número de pessoas que procuram
o cadastro para fazer o exame de

idel'tificação do Mal de Chagas
está diminuindo. A Secretaria
estadual de Saúde e a Vigilância
Epidemiológica estão pedindo que
as regionais dividam as pessoas
cadastradas em dois grupos. O
primeiro é das pessoas que

, tomaram garapa na Barraca Penha
2, que fica na BR-101, em

Navegantes, no km 112. As pessoas
desta lista 'também devem ter

tomado o cald� de cana entre os

dias 13 e 20 de fev�reiro. No outro
grupo entram todas as pessoas sem
os sintomas da doença.

A Vigilância Epidemiológica
de Santa Catarina redefiniu o local
e o período de exposição da doença
porque nos 24 casos confirmados
as pessoas tomaram caldo de cana
no período de 13 a 20 de fevereiro
no mesmo local, em Navegantes.
Até semana passada o número de
casos confirmados' em Santa
Catarina era de 30 pessoas. O
nÚmero caiu, mas a Vigilância
Sanitária não soube explicar o

motivo. Cerca de 60 pessoas estão
nesta fila e devem ser procuradas
pela Vigilância Epidemiológica
para fazer o exame.

Em [araguá do Sul, mais de duas
mil pessoas esperam na lista dos
assintomáticos para fazer o exame.

Falecimentos
Faleceu às 02:15h do dia 04/04, a senhora Edla Lange
Weiss, com idade de 56 anos. O velório foi realizado na Igreja
Batista Manancial e o sepultamento no cemitério Municipal
de Schroeder,
Faleceu às 02:00h do dia 03/04, a senhora Antônia

Bernades, com idade de 87 anos. O velório·foi realizado na

Capela Santos Anjos e o sepultamento no cemitério

Municipal.de Guararnirirn.
Faleceu às 23:00h do dia 02/04, o senhor João Sciepiet,
com idade de 56 anos. O velório foi realizado na capela
Municipal da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério

Municipal da Vila Lenzi.
Faleceu às 18:00h do dia 01/04,0 senhor Secando Dalpra,
com idade de 78 anos. O velório foi realizado na Igreja
Sagrada Família e o sepultamento no cemitério de Rio
Branco.
Faleceu às 21 :30h do dia 01/04, o senhor Leopoldo
Bernadino Freiberguer,com idade de 37 anos. O velório foi
realizado na capela Mortuária da Vila Lenzi e o sepultamento
no cemitério da Vila Lenz-i.
Faleceu às 08:00h do dia 01/04, o senhor Nilton Murara,
com idade de 61 anos. O velório foi realizado no salão da

Igreja São Luiz Gonzaga e o sepultamento no cemitério da
Barra do Rio Cerro.
Faleceu às 12:40h do dia 31/03, a senhora Ana Hasmnn,
com idade de 83 anos. O velório foi realizado na Igreja
Evangélica Texto Central e o sepultamento no cemitério
Texto Central.
Faleceu às 06:00h do dia 31/03,0 senhor Evaldo Benthien,
com idade de 81 anos. O velório foi realizado no Salão da

Igreja Evangélica Cristo Salvador e o sepultamento no

cemitério da Barra do Rio Cerro.
Faleceu às 09:00h do dia 31/03, a senhora Soph iaWielgosz,
com idade de 74 anos. O velório foi realizado em sua

residência e o sepultamento no cemitério Santo Antônio.
Faleceu às 06:40h do dia 31/03, o sen hor Alex Wienen,
com idade de 75 anos. O velório foi realizado em sua

residência e o sepultamento no cemitério Rio da Luz 1°.

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 Luz Vitória e o sepultamento no

cemitério Rio da Luz Vitória.

transferência. "O clima aqui ficou
muito difícil", desabafa Hector, que
deve ir paraGuaramirim.Yitalis quer
voltar para Blumenau. "[uana
sempre foi uma excelente

profissional. Até agora não

entendemos osmotivos do prefeito",
resume.

A reportagem do Correio do
Povo esteve na Prefeitura ontem à
tarde. De acordo com a secretária,
Dávio Leu estava em Florianópolis
para uma audiência com o

governador.

A secretária de Desenvolvimento Regional, Niura dos �BfHêg,
marcou com umalmoço para a imprensa lacaios dois an<;>s deatividade§
frente à Secretaria. Niura disse que vem se empenhando para arhptfàr
a captação de recursos junto ao Governo do Estado, em benefldc da
região, como por exemplo para a construção da subestação de energia
do Rio da Luz e a Arena Multiuso de Jaraguâ do Sul. O assessor de

imprensa do governador Luiz Henrique, José Augusto Gayoso, esteve
no evento e falou em nome da Secretaria da Informação.

Botafogo Futebol Clube

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.

Jarél-gI-Já dq S,I.,II, ,3Q.de Março de 200,5.
lt;I'h,:i ,.' ,"

A Diretoria .

Mais um caminho
para o desenvolvimento
é abeno no Estado.

/'1/'0 in/cio deste mIO, mais uma importante obrá de infra-estrutura [oi entregue
(lOS oatarinenses: a pavimentação da se 469. É uma rodovia moderna, que
contribui significativamente para dar um: novo impulso à economia agrícola
da região Oeste. Um dos municipios por onde ela passa é Campo Erê.
o segundo maior produtor de milho do país. Por lá, l/lotadores f' produtores
Já estão comemorando a diminuição da distância entre a safra e () comprador.
É (J Governo investindo em obras realmente importantespara os catarinenses.

secretaria de Estado da
IDIrHs1nItura

SANTA CATABIHA
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PODIUM PESQUISAS & PUBLICIDADE S/C LTDA.
RUA ÉRICO VERfsSIMO, 717 - ALTO ALEGRE -

e-mail: podhium@pop.com.br
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POOHIUM - PESQUISAS & PUBLICIDADE, DjVULGA OS "DESTAQUES EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS" RESULTADO DA

PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA REALIZADA EM JARAGUA DO SUL - SC, NO PERfoDO DE 22 A 26. DE NOVEMBRO DE 2004.

ÁREA DE SAÚDE:
1. . CUNICA DE FISIOTERAPIACUNICA SER .371 6022

2. CUNICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRfcIA CUNICA DONNA 274B651

3. CUNICA DE RADIOLOGIA CENTRO DE IMAGEM HOSPITALJARAGUÁ , ..371 9653

4. GASTROENTEROLOGISTA "'" Dr.LUIZ CARLOS BIANCHI.. ..3719331

5. GINECOLOGISTA E OBSTETRA .. . Dra.ADRIANA COMELLI... � 274 B651
6. OTORRINOLARINGOLOGISTA Dr.RICARDO PUFF ..371 6363

7. CUNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA.. . CENTRO DE IMAGEM HOSPITALJARAGUÁ .371 9653

B. PEDIATRA .. Dr.MOACIR BERTOLDI 2753670

:
PROFISSIONAIS:

9. ARQUITETO ..

10. CONTADOR , .

11. DEPUTADO ESTADUAL .

12. ESPORTISTA ..

13. MÚSICO ..

1 ,

..................................................................................................................................................OTAVIANO EDUARDO PAMPLONA.... .. 275 260B

.. NICÁCIO GONÇALVES ..371 3751

. DIONEIWALTER DA SILVA. 3716549

. ALESSANDER LENZI... 275 0259
"

.. ADELAR MUSICAL SHOW ..3709237

'EMPRESAS:
1

,14. AGtNCIA BANCÁRIA .. BAN(,O DO BRASIL. .371 3444

,15. AGtNCIA DE EMPREGOS . RHBRASIL. 3719565

.16. AGtNCIA DE MANEQUINS E MODELOS.... . .. .. CEKAT AGtNCIA DE MODELOS .3717647
,

17. ANTENAS PARABÓLICAS - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO BRASFAX 2751496
1 B. ATELIER DE COSTURA J. MOSER 2750646
19. AUTO ESCOLA CFC LESSMANN .370 1215/371 5933
20. BAR .. . ÁGUA DOCE CACHAÇARIA .371 B942

. 21. BOUTIQUE :......... .. . : BELA MULHER 275 3223

22. BRINQUEDOS : : � MUNDO DOS BRINQUEDOS .370 097B
'23. CALHAS . TECNOCALHAS 275 044B
24. CHAVES E FECHADU RAS .. . .s.O.s.CHAVES 3700444

25. COLCHÓES COLCHÓES CENTER .3719442/ 371 B505
26. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E ASSISTtNCIA TÉCNICA.. .. HELP INFORMÁTICA .371 BB50
27. COMÉRCIO DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR GUTO PESCADOS .370 1142

.

2B. CORRETORA DE SEGUROS SEGUROS GARCIA. .37117BB

29. CORTINAS E ACESSÓRIOS .. CORTILEX CORTINAS E PERSIANAS 275 OS14

30. CURSOS PROFÍSS'IONALlZANTES SENAI/ SCJARAGUÁ .372 9500 r J 1.1, -I ,'>, i' "

: 31. DESPACHANTE .. . DESPACHANTE CILO 275 2779 I n�, .. - 'I' ..,

/32. DIVERSÓES ELETRÓNICAS .: BRAZ FOX .3716059 ( -, 'e

,33. ELETRIFICAÇÃO (INSTALADORA) '.... . : ..INSTALADORA ELÉTRICA CONTI... 275 4000

34. ELETRODOMÉSTICOS E FOGÓES (CONSERTOS). . HILÁRIO PAULL " 275 2571
35. EMBALAGENS DE PAPEL . .<� � CIA EMBALAGENS MEGABRILL ..3713400

36. EMBALAGENS PLÁSTICAS . UNIPLAST 371 2227

37. ESCAPAMENTOS E AMORTECEDORES . .sILENCAR........................................................................................... . 2751307

3B. ESCOLA DE CABELEIREIROS . PODIUM , 275 24Bl

39. ESCOLA DE IDIOMAS . . WIZARD 371 OBOO

40. ESCOLA DE INFORMÁTICA . ESCOLAS SID 275 0533

41. ESCOLA ESTADUAL
v-» .. • : ESCOLA DE ENSINO MÉDIO ABDOM BATISTA................................... . 2750716

42. ESQUADRIAS DE ALUMfNIO '

ESQUADRIAS DE ALUMfNIO BENTO 275 072B

43. ESTÚDIO FOTOGRÁFICO .. FLASH STUDIO DIGITAL. .3705055

44. FACTORING FOMENTO MERCANTIL. .. �.TAFAc................................. . . .. 3711910

: 45. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS RECEITUÁRIO......................... .. .. . 275 0764

,46. FLORICULTURA FLORISA .371 0515

147. FRIGORfFICO FRIGORfFICO MATHIAS 3761499

4B. GESSO - FÁBRICA E COMÉRCIO GESSOJARAGUÁ ..3713522

49. GRÁFICA . GRÁFICA REGIS .371 4133

50. HOSPITAL HOSPITAL E MATERNIDADEJARAGUÁ 2743000

51. IMOBILIÁRIA : CHALIO IMOBILIÁRIA 3711500

52. INSTALAÇÃO DE SOM PARA AUTOMÓVEIS GARAGE BEST AUDIO 275 3032
• 53. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CUNICAS .. FLEMING 275 2755

54. LABORATORIO FOTOGRÁFICO .. FLASH STUDIO DIGITAL. 370 5055

55. LAJES PRÉ - MOLDADAS .. . ARTE LAJE 2752000
56. LAVANDERIA BONAVITA (ANTIGA LAVITA) 3716532

57. ,LOCADORA DE TRAJES FINOS E ARTIGOS PARA NOIVAS DOCE MEL.. 371 3349

5B. ,L0CApàRA DE V!DEp E DVD JOA VfDEO LOCADORA : 371 B042

59. LOJA DE CONFECÇÓES ARTIGOS PARA BEBtS ., AQUARELA BEBt & INFANTIL. 3721 B21

60. LOJA DE CONFECÇÓES INFANTIS JUJU MODA BABY .371 77BB

'61. MADEIREIRA : PAOLEITO MADEIRAS 275 3334

:�: �:�:N��: :��A"cAMiN'H'õE'S"::::::::::::::::::::::::::::::::'::::: .:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: : ::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::�����1��:oRo�����.. �..�.�.�.�.����.::· :·.:::::·.::::::::::::::::::::::::::::::::::3':;(;;0533734747
64. MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO FLORIANI 2751492
65. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ENGEPASA .474333234
66. PET SHOP E PRODUTOS VETERINÁRIOS .. REALAGROPECUÁRIA E PETSHOP 371 2BB8
67. PISCINAS (COMÉRCIO E ARTIGOS) . PERSONAL PISClNAS 37-2 179B

•

::: ���������;���I;�iT·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :.: .. ::. ::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::.:::::::::::::..:::.::..: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.·.::::::::::::::::E���E;..�.�.��.����.�.�.�.?�.�::::.:::::::::::'::,,':':.:'.:'.::::::::::::::::::::::::::::::::::'::.'.�.��.�.�.��....... . , 3714444

zo. RADIADORES - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO CASA DOS RADIADORES GUTHS 371 6337

71. RELOJOARIA E JOALHERIA. .. PALÁDIO E SIMARA........................................ .. ., ..2752214

72. SINDICATO MAIS ATUANTE . .sINDICATO DOS METALÚRGICOS .371 2100

73. TECIDOS .. . KOXIXO 3719021

74. TELEFONIA CELULAR E APARELHOS MARANGONI 370 1111 E 3711111

'75. TOLDOS E COBERTURAS SÓ LONAS .3704523

76. TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOM ENDAS. . MTR. .370 4477

77. UNIFORMES - INDÚSTRIA E COMÉRCIO .. MAJOKA 3Vl B680

78. VEfcULOS NOVOS , CARAGUÁ VEfcULOS .3714000

79. VIDRAÇARIA . VIDRAÇARIAWILLE .371 056B

80. VIGILÃNCIA HUMANA E MONITORAMENTO DE ALARMES BACK .3718075

IMPRENSA:

81. COLUNISTA SOCIAL .. .cELSO LUIZ NAGEL. 997389B9
B2. JORNAL ESTADUAL .. .. A NOTfcIA.................. .2759700
B3. JORNAL REGIONAL . . CORREIO DQ POVO 371 1919
B4. JORNALISTA ESCRITO . . NEY BUENO 9975 3444
B5. LOCUTOR FM .. JOE JUNIOR .371 0991
B6. RÁDIO AM :.... . . JARAGUÁ AM ..3711010
'B7. REVISTA REGIONAL .. REVISTA NOSSA 3702900

JI

•

J
E

C

'"
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MOTOVELOCIDADE
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Com a vitória da etapa, Boca (e) atinge os 45 pontos e assume a liderança

Boca vence em LuizAlves e
assume a liderança do Estadual

JULlMAR PIVATTO

� Nas 50cc, o pequeno
Jéferson Laube vence.
e desponta como um

candidato ao título

]ARAGUÁ DO SUL - Sem o

grande rival, Luciano Boca
Oliveira assume a liderança do

Campeonato Estadual de
Motovelocidade, na categoria
Força Livre N acional. O ,,��

jaraguaense venceu a 2a etapa da

competição, no domingo, em Luiz
.

Alves. Com a desistência do piloto
de Guaramirim Beto Alchini,
Boca não tem mais seu maior
adversário nas pistas. Nas 50cc, o
destaque ficou com Jéferson
Laube, de [araguá do Sul, que
venceu a prova de ponta a ponta.

O jaraguaense, Boca (Elite
Móveis/Águia Negra Transpottes/
Koru Motos) largou em �egundo
lugar, atrás de Eduardo Zonta, de
Guaramirim, masassumiu a ponta
já na segunda volta. Foi tomando
distância' e chegou � dar um� volta
no terceiro colocado. "O mau

tempo deixou a pista muito lisa e

commuita lama. Mas fiz uma boa

Jéferson Laube mostra que é um dos candidatos ao título da éategoria 50cc

prova e consegui o resultado que

esperava para brigar pelo título",
disse Boca. A segunda colocação
ficou com Dehísio do Nascimento,
de Brusque, maior adversário do

jaraguaense na competição. Boca
tem 45 pontos, contra 36 do.
brusquense.

Já nas 50cc, o destaque foi a
vitória de [éferson Laube (Laube
Jateamento e Pintura/Moto Trilha

Rubão/Montefab Montagens/
SacaniUsinagem/Sol Paragliders),
que bateu o atual campeão

. estadual José Brayan Soares, de
Massaranduba. Com isso, os dois

pilotos empatam em pontos e

lideram a competição, com 45
pontos. O terceiro lugar ficou com
Thiago Winiarski, de São Bento
do Sul, e o quarto com a

jaraguaense Maysa Pianezer.

Jéferson está com a nova moto na

competição e a equipe acredita que
ele tem grandes chances de brigar
pelo título.

Outro piloto da região que

conquistou uma boa colocação foi
Jean Carlos Maiochi, de Guara

mirim, que terminou em segundo
lugar na categoria Nacional 250cc.
A próxima etapa acontece nos dias
16 e 17 de abril, em Papanduva.

cORRE 10 TV �I------re-d-ac-a-o-@-jo-r-na-I-co-r-re-io-d-O-P-O-vo-.c-o-m-,,--br--------
"América" na berlinda
A Globo já está marcando a primeira reunião
de telespectadores para fazer uma avaliação
da novela "América':No ibope, a novela de
Glória Perez e Jayme Monjardim é motivo de

Comemoração depois dos 14 capítulos iniciais:
48 pontos. Na mesma fase, "Senhora do
destino" teve 46, "Celebridade; 44; "Mulheres
apaixonadas; 40; 'Esperança" 40 e "O clone; 42.
Mesmo assim, a direção da emissora está

preocupada porque não sabe se a trama está
funcionando e se esta audiência não é "inércia"
de "Senhora do Destino':Além disso, começa a

ficarmuito forte a reação de grupos
ambientalistas contra os rodeios apresentados
na noveta Há inclusive protestos sendo
�arcados em algumas capitais. Um detalhe
Importante: "Senhora do Destino" em
mOmento nenhum passou por avaliação dos

telespectadores, mesmo porque o autor

Aguinaldo Silva se responsabilizou por
mudanças caso fosse necessário, Chegou a

Cuidar pessoalmente da assessoria de
imprensa da novela, aproveitando a excelente
relação que tem com os jornalistas desde o

tempo em que foi repórter policial.

Turma boa
Depois da Miss Paraná Grazi, que
estréia esta semana no Caldeirão do

Hulk, agora é a vez de Pink emplacar
na programação da Globo, onde terá
um quadro no "Zorra Total': Alan já está
convidado para fazer uma

participação. Isso significa dizer que os

tops da última turma do Big Brother
serão praticamente todos

aproveitados pela emissora,

Estica e puxa
Parece a história das contratações do
Juventus aqui em Jaraquá, Depois
que a Record inventou de esticar "A

escrava Isaura" por causa da

audiência, os atores então

começaram a pedir alto para renovar

os contratos por muito tempo. Com
isto, "Isaura'; que teria 140 capítulos,
foi esticada só para 168. Em tempo:
serão gravados quatro desfechos

para a novela. O último capítulo será

em torno da pergunta "quem matou

Leôncio?':

Galãjovem
A volta do personagem de Bluno Gagliasso
(foto), Júnior, ao Brasil, depois de uma

temporada nos Estados Unidos, é uma das

apostas da autora e do diretor de "América" na

manutenção da audiência. Júnior é filho de
Neuta (Eliane Giardini), que sonha' em fazer do
filho um peão famoso. Só que ela vai cair do
cavalo: constrangido, o filho vai ter que explicar
que nunca subiu numa cela na vida.

o����
o��

Av. MÀL DEODORO, 89Q • SAlA 3
CENTRO - (PRÓ)( HOSPITAl. SÃo JOSt)

,IC:279,i,Q$t$I'

Loja Tailanda
Parabeniza todos os seus clientes aniversariantes do mês de abril. Caso seu

nome não esteja na lista, entrar em contato com o fone da Loja Iajlanda
376-0413.

01 - Edeltraudt sell
02 - Doraci schul � Leila Laube - Marlene sasse

03 - Francylleane Costa Alecrin - Odair siewerdt

SigfriedWudtke - Marli Mathia -Ineldi Mathias
04 - Edivno Steinert - Elenir Glatz Fischer

Rogério Pickler- Sandra Mara Kath
Gladimir Carlos Blóedorn - Nércio Krenhke - AlineWienem

05 - Kátia Schulz - Cristiane Büetner - Marlete Alves Ferreira Kõpp
.

06 - Ruth Berndt - Hamilton Utpadel (sócio-proprietário da choco leite)
Victor Eduardo Kamke - GuidoWienen
07 - Rosane Titz Laube - Silvane G, Erdmann - Cidi Schneider - Nelson Ehlert - Sueli

Aparecida Rodrigues
08 - Andréia Tówe - Carim Strelow - Alice'Maia - Jéssica Daniele Schüenke

,

suzane Gelschleiter - Maicom Grossklas - Mariliz S, Boaventura (sócia proprietária de
verduras e frutas mariliz)
09 - Rosângela Baumgartel-lIhete B, Krüger
10 - Cintia Krüger - Vilson Küester - Alessandra Mathias
11 - Norma Krenke
12 - Diego Rafael GrosKlass - Sérgio Strelow
Ketlin Boaventura (dupla Carla e Ketlin)
Leda Mara Ohf. Wanfried schroeder-
Laura Frõelich
13 -Ingrid Romig - Ruth Krüeger - Sabrina Gaedke -Iza�ira ��r.reir� �,os,Santos
14 - Michelle Michels (sócia Loja Tailanda)
Marcelino Butzke

' '-'

15-Eliaschneide[-RafaeIDichmann ,j <'''-,;, i '"?' ,\f

Valdemar Krause - Jonas Michel Siewerdt

16 - André Roberto Prochnow - Adilson Schüenke
Sandra S, 5, Bruch (prof') - Elfina G, Blõedorn
17 - Mirtes Butzke Draeger - Adriana Z, Finger-
Deise Gnewuch - Ingrid v, Herber (proprietária móveis Herber)
18 - Rosane Inês K, da Silva - Asta Kõenig-
Roseli s,siewerdt - Jovana v.Steínert .

19 - Guido Kamke
20 - Daniele Rahn - Rosana Lehn - Guido Brau
Rosane Lange - Romário Hornburg -Iracema Strelow - Lauro Baumgartel (proprietário
distribuidora de bebidas Baumgartel)
21 - Marli Kõpp - Edeltraudt Ehlert Méier
Irini Hornburg
22 - Edson Ritter - Rosane Schüenke
23 - Adilson Steinet

24 - Marlize Rux - Carla Adriana Herber (arquiteta móveis Herber), Rubens Baumgartel
MaraMaas
25 - Conrado Oestreid
26 - Adriana Pangratz - Flavio Grüetzmacher'
27 - Heinz Baumgartel- Laurita Ehlert
Silvio Narciso Urbainski - Edmar Kõpp
Maria Mafalda Barbosa Glatz
28- RolfBorchardt - Paulo Eduardo de Amaral
29 - Tânia H, Braun - Odair José dos Santos
30 - Luiz Carlos da Silva Junior - Valdir Ruediger- Sandro Roberto Engelamnn.

A Direção
Jaraguá do Sul, 30 de março de 2005

EDITAL DE INSCRiÇÃO
E CONVOCAÇÃO

COLÉGIO MARISfA (Associação de Pais e Professores
l,tt.i!ilU,1 do Colégio Marista São Luís)

A Direção do Colégio Marista.São Luís juntamente com a Diretoria da Associação
de Pais e Professores (APP),nos termos do Art.1 O°,alínea"a"e §l°e §2°de seus
Estatutos, CONVOCAM seus associados' (pais/responsáveis e professores dos
alunos em curso) para participar da ASSEMBLÉIA GERALORDINARIA a realizar
se no dia 12 de abril de 2005, no salão Nobre do ColégioMarista São Luís, onde
acontecerá a eleição e posse da nova Diretoria para o próximo biênio. A
Assembléia terá a seguinte ordem do dia:

1°) Eleição e posse da nova diretoria da APP do Colégio Marista São Luís;
Horário: 19h - primeira convocação
19h30min - segunda convocação
2°) Prestação de contas;
3°) Assuntos gerais de interesse da entidade
OBS:

a) As inscrições de chapas devem ser protocoladas na Secretaria do Colégio até
às 17h do dia 11 de abril de 2005;
b) Os Estatutos da APP do Colégio Marista São Luís encontram-se a disposição
dos interessados na Secretaria do Colégio;
c) Caso deseje ser colaborador da APP,inscreva-se na Secretaria do Colégio até
às 17h do dia 11 de abril de 2005.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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LIGA NACIONAL

Malwee viaja para' a Espanha
com duas derrotas na L,iga

JULMAR PIVATTO

..... Depois de perder.
para o John Deere, o
Atlântico venceu a

Malwee ontem por 2xl

]ARAGUÁ DO SUL - o técnico

Fernando Ferretti vai termuito o

que conversar com os jogadores
durante a viagem pra Espanha.
Depois de perder por 4x2 para o

John Deere no sábado, a Malwee,
mais uma vez, foi surpreendida e

acabou perdendo por 3x2 para o

Atlântico ontem, em Erechim.
Com isso, o time jaraguaense
amarga duas derrotas em três parti
das pela Liga Nacional em 2004.

A'partida começamelhor para
o Atlântico, mas quem sai na

f�ente é a Malwee, aos 4'10" com
Chico,' aproveitando passe de
Valdin.'·O empate sai dos pés de

Sananduva, que chuta forte e a

,bola desvia em Messias antes de

,entrar. Em uma falha de marcação,
.

o time da casa acaba virando o

jogo. Tales avança pela esquerda· e
'encontra Eric livre, que só toca para

. "9 fundo do gol.
"

o,' ''Na segunda etapa, a Malwee
volta pressionando e consegue o

.

empate aos trêsminutos. Éka cobra
rapidamente o lateral e Xoxo

ti
,

ERECHIM/RODRIGO ASSIS VARGAS

RÁDIO í�',�
.JAQAGUÁ

Marcinho (com a bola) tentou dar mais movimentação ao time I'}O final da partida

marca. O jogo fica nervoso e

Antônio acaba sendo expulso, após
fazer a terceira falta consecutiva.

Com um jogador a mais em

quadra, o Atlântico faz o gol da
vitória aos 14'30". Tales chuta
cruzado e Sananduva marca.

ESPANHA - O time voltou
de Erechim ontem à noite e sai de

jaraguá do Sul hoje, às 10h30, até
o aeroporto de Joinville. De lá, vai
para São Paulo e, aí sim, vai para' a

Campeonato de canoagem
reúne 32 atletas na Malwee

]ARAGuÁooSUL-A l"etapado
Campeonato Catarinense de
CanoagemVelocidade foi realizado

ontem, na lagoa do ParqueMalwee.
Brigaram pelo pódio 32 inscritos, em
seis categorias: infantil (11 e 12 anos),
menor (13 e 14 anos), Cadete (15 e

16anos),Júnior (17 e 18 anos),Sênior
(19a29 anos) eMaster (30pra cima).
O campeonato tem mais três ou

quatro etapas, dependendo de

patrocínio das prefeituras. As etapas
não são eliminatórias e os campeões
são decididos pela somatória dos

pontos conquistados.
O percurso com aproximada

mente 250metros não é oficial. "Não
temos nenhuma raia olímpica, com
5000u rnilmetros, por isso usamos uma
adaptação com 250metros", explica
o Presidente da FederaçãoCatarinen
se de Canoagem Fábio Sérgio
Persuhn. A próxima etapa deve ser

emTimbó, depois emGuaramirím e

'I

I

talvez tenha uma quarta etapa em

BarraVelha, juntocom a festa doPirão.
'Ainda estamos esperando a confirma
ção da Prefeitura que é um dos princi

. pais patrocinadores", disse Persuhn.
Os 32 atletas representavam as

cidades de Guaramirim, Jaraguá,
Schroeder, TÍmbó e [oinvile. Os que
se destacarem neste' campeonato
devem receber um incentivo maior

da Federação. "Queremos que eles

possam treinar em espaços maiores

para o Campeonato Brasileiro, que
acontece em outubro".

Para o atual campeão da

competição, JoséHerbertdeCarvalho
Freitas, 19 anos, onível deste ano está
mais forte. 'Ano passado tinha uma
vantagem legal, este ano o cara já
chegou domeu ladinho", analisa. Ele
agoraestána categoriaSênior é espera
poder divulgai melhor outras
modalidades da canoagem, como o

Caiaque Surfe o Freestvle.
CESAR JUNKES

I

II

Espanha. Como folga na primeira
rodada, a Malwee deve
concentrar os treinos para acertar

as falhas de marcação das duas
derrotas pela Liga Nacional. Para
o supervisor técnico Kleber Rangel,
o time temchances'de classificação
para a final, já que tem pela frente
apenas um adversário
desconhecido. "Não conhecemos
o time dos Estados Unidos

(Pittsburgh), mas como eles jogam

primeiro com Carlos Barbosa,
temos essa vantagem'.'.
o ala Xande, disse, após a

partida, que agora o pensamento é

oMundial, e que a concentração
precisa sermaior do que na derrota
para o Atlântico. "Tomamos dois

gols que não estamos acostumados
a tomar. A gente treina muito pra
isso não acontecer e acabou
acontecendo. Agora é tentar

melhorar".

FalcãQ vai esperar o. final
do Paulista para definição

]ARAGUÁ DO SUL- O craque
Falcão ainda não definiu o

futuro, mas falta pouco. Ele vai

esperar as duas últimas partidas
do São Paulo no Campeonato
Paulista para decidir se fica ou

volta para a Malwee. Ele
acredita que será utilizado
nessas duas partidas e pretende
dar o máximo para se firmar no
time. Já o diretor de futebol da

Malwee, Cacá Pavanello,
afirmou que Falcão "tem 90%
de chances de voltar para

Jaraguá do Sul" e que agora só

depende do jogador.
Com o título garantido, o

São Paulo tem mais duas

partidas no Paulist:ão: no

próximo sábado contra a Ponte
Preta e no dia 17 contra o Mogi
Mirim. Falcão acredita que o

técnico Émerson Leão dê

oportunidade que ele tanto vem

procurando. "É natural numa
situação dessas o treinador
mesclar o time. Temos um grupo
bom e o técnico pode ter agora
a oportunidade de testar todo
os jogadores".

Falcão se diz preparado para
entrar, por estar ,treinando há
três meses. "Tenho 27 anos e não

posso perder esta oportunidade.
Acho que estou adaptado e

estou confiante para mostrar o

que eu sei fazer. Por enquanto
só falo como jogador do São
Paulo". O craque ainda não

conversou com Leão para saber
se o técnico tem mesmo essa

Segundo a diretoria da Malwee,
só depende da decisão dele

intenção. "Depois do título, ele
não participou da festa. Esta
semana a gente deve conversar

sobre isso".
Falcão acredita que, com a

conquista do título, e por não

precisar mais defender a

invencibilidade, ele terá uma

chance. No dia 13, o São Paulo
tem jogo pela Libertadores da

América, em casa, contra o

Quilmes da Argentina. "Talvez
ele poupe alguns jogadores no

Paulista por causa dessa partida.
Pode ser' a minha chance", disse
Falcão.

s-
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LIN�iA DE FUNI)
JULlMAR PIVATTO

Mudanfa de Estado
Depois de conquistar o tetracampeonato catarinense de
Motovelocidade, o piloto de Guaramirim Beta· Alchini resolveu

disputar o Campeonato Paranaense. Ele não está nem um pouco
satisfeito com a Federação Catarinense de Motocross, que não
vem atendendo os pedidos dele e da equipe. Alchini conseguiu
o patrocínio para as viagens e vai se manter na mesma categoria,
a Força Livre Nacional. O piloto já havia disputado a primeira etapa
do Catarinense, realizada em Jaraguá do Sul, e venceu. Ele

pretende continuar disputando a competição, mas somente

quando o calendário do Paranaense permitir. Alchini disse que
I participará para manter o ritmo de provas.

Em cima da hora
A partir de amanhã, a
diretoria do Atlético
Hermann Aichinger de
Ibirama estará divulgando o

preço dos ingressos para a

decisão do Campeonato
Estadual. Pelo segundo ano

consecutivo o clube do Alto
Vale do Itajaí conseguiu
chegar a final do Catari
nense e, por conseqüência,
a vaga para a Copa do Brasil.
O gol da classificação,
marcado no final da partida,
foi do atacante Marcelo

França, que jogou no

Juventus em 2004.

Reconhecimento
A rainha do basquete
brasileiro Hortência entrou

ontem para o Hall da Fama
do basquete mundial. O

reconhecimento, merecido,
torna a jogadóra a primeira
brasileira na lista dos
melhores do mundo. O outro

brasileiro indiciado, mas não

eleito, foi Ubiratan Pereira

Maciel. O "mão-santa" Oscar
também tem grandes
chances de estar entre os

melhores, que somente são

eleitos depois de cinco .anos
de aposentadoria.

Enquanto isso no Sul
o Criciúma já tem o primeiro
problema para a decisão
contra o Atlético de Ibirama.
O volante Cléber Gaúcho foi

expulso na semifinal contra
o Avaí e terá que cumprir
suspensão. Em seu lugar, o
técnico ,Luiz Carlos Barbieri
deve utilizar Juliano, que
jogará do lado de Erick. Os

jogadores voltam aos treinos

na manhã de hoje.

Volta por cima
O tenista catarinense
Gustavo Kuerten voltou bem
às quadras. Na manhã de

ontem, qanhou de 2 sets a O

do belga Oliver Rochus, pela
primeira rodada do Torneio'
de Valência. O próprio Guga
se confessou surpreso, pois
'estava há sete meses sem

disputar uma partida. Mas
ainda é cedo para dizer que'
o tenista voltará à forma que
o consagrou .

CESAR JUNKES

x Atlético Enec A Acaraí

Vila Lalaux João Pessoa

Garibaldi

Real x Botafogo Botafogo
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