
VENÂNCIO DA SILVA PORTO 1 1919 - 1922 • ARTHUR MÜLLER 11923- 1936 • HONORATO TOMELlN 11937 - 1957 • EUGtNIO VICTOR SCHMOCKEL 11958 - 2004 .YVONNE ALICE SCHMOCKEL 12005

N° 5.114 I RS 1,25

VATICANO

João Paulo II poderá ser

canonizado ainda este ano

• PAGINA6

mínima: 23° máxima:31° Máxima:28°
HOJE: • Terça-feira de sol,

nebulosidade variada,
..............................

,��,� ���V����I:�:sS de

mínima: 22°
AMANHÃ: • Quarta-feira

nublada com

probabilidade de
, , , I, I' '" I chuva de 80%
,', I', ,

AS TRAGÉDIAS SE REPETEM

(41) 371-7'511
Aflvm'Ht'ín 1':m,JI"'MItI'iuf '

i",r./,"" Ii'; {f1/uloI/I" •• , ,1"/0/"+0;,,,1 ,"lliI'I,I'I,I, il.,11

UM í:f0VP CONCEITO
}I""PR,É,�IMPRESSÃO

,379. <!?S16
�'/Jl�����,�A,COM .es

rabalhadormorre atropelado por um ônibus
,

varredor de rua

ntônio Pereira de Jesus,
8 anos, saía para

abalhar de bicicleta (no
etalhe) d� casa dele, no
anto Antônio. Na Rua

omingo Anacleto
areia (na foto as marcas

e sangue cobertas com

areia), ele foi atropelado
Dr um ônibus. Os

ntônio ainda com vida
ara o pronto-socorro,
as minutos depois ele
stava morto. É o terceiro

aso, praticamente igual,
esde o dia 3 de março.
ais uma vez também os

epoimentos das
estemunhas são confusos

'RRm e a empresa de ônibus diz
apenas que vai afastar o

motorista para ele fazer
um "tratamento p s i

cológico". Ontem o pai de
uma das vítimas foi até o

prefeito Moacir Bertoldi e
fez um apelo: �ais
egurança e ciclovias na

cidade.

Malwee, vice do
Mundo, confirma
Mundial em se

onfirmando notícia do
orreio do Povo do último
ábado, a direção da
alwee garantiu que o

i ampeonato Mundial do
I no que vem será em Santa
I Catarina, com sedes em

'1 araguá do Sul e Brusque.
time agora é vice-cam

eâo mundial. Na final de
o

'

u
mingo, na Espanha, per

ueu
-

por 5 a 2 do Boome-
fang (fIJto) . _ PÁGINAS 7 E 8

Três velórios,
três famílias

desesperadas
As fotos ao lado são dos
velórios das três vítimas
do trânsito que
morreram de' forma

praticamente idêntica
em menos de 40 dias em

Jaraguá do Sul. Benta

Brand, 50 anos, saía de
casa para trabalhar no

dia 3 de março quando
foi atropelada por um

ônibus perto da Ponte
Abdon Baptista. No dia
31 de março, Elisângela
P e r e i r a, 2 O a.n os,

também saía de bicicleta

quando foi pega por um

caminhão de lixo na Ilha
da Figueira. Eontemfoi a
vez do varredor Antônio
Pereira de Jesus. Nos três
casos, as vítimas a

princípio foram

apontadas como cul-

padas. _ PÁGINAS

A miséria toma
conta de

uma família

Algumas pessoas já come

çaram a se mobilizar para
ajudar a Terezinha Castilho
de Oliveira, 41 anos, que
mora na Corticeira, em

Guaramirim. Ela foi
abandonada pelo marido e

ficou com oito filhos. Está

grávida de mais um e por
isto não pode nem traba
lhar. Com a chuva e o co-

. meço do frio, a situação só
I piora no barraco. _ PÁGINA 4
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



OpfNIÃO
OO�; j F li'· W&iWVWTrrwrr-rwmmzmw-rtm'

..

f

Lei da selva
"A ONU fracassou na

proteção aos direitos huma
nos". A declaração do

secretário-geral das Nações
Unidas, Kofí Annan, feita
na Suíça, na semana

passada, expõe a impotência
do organismo internacional

�iante dos abusos come

:tidos. Criada logo após a

segunda guerra, a ONU

pretendia evitar a repetição
dos horrores cometidos nos

campos de concentrações e

nas frentes de batalha;
promover a paz e a segurança
no mundo. Todavia, nestes

,60 anos de atividade, não

conseguiu pôr em prática os

objetivos traçados. E, aos

'poucos, foi se submetendo
aos caprichos dos Estados
Unidos.

"

Ao fazer mea culpa,
Annan, admite a nece s

.sidade de reformas estru

,turais na ONU e do sistema

.de proteção aos direitos

.humanos. "Chegamos a um

FRASES

ponto em que a credibilidade
decrescente da comissão

representa uma sombra para
a reputação da organização
como um todo". O alerta
ecoou por todo o planeta e

bateu nos ouvidos dos líderes
mundiais, que devem repen
sar as ações de governo em

favor de uma nova ordem
mundial, onde o respeito às

, humanos, desde as guerras,
. passando pelas "limpezas"
étnicas, até Q flagelo da fome
e da miséria. Neste contexto,
os Estados Unidos ocupam o

centro dos debates e o

secretário não deixou de

mencionar, ainda que
indiretamente, as ações
promovidas pela. maior
economia mundial. Lembrou

� Alguns princípios éticos e morais não

acompanharam os avanços tecnológicos, o que
deturpa a concepção dos direitos humanos

leis internacionais, à

autodeterminação dos povos
e aos direitos humanos sejam
a linha mestra de atuação no

século 21.
Embora Kofi Annan

tenha se referido especifi
camente aos genocídios de
Ruanda e do Sudão, não

restam dúvidas que o

discurso incluía todas as

violações aos direitos

o desrespeito ao Conselho de
. Segurança, as guerras e 3.S

invasões de países soberanos,
além das interferências em

outros.

Para tentar uma "reso

lução decisiva para que uma

tal negação da humanidade
nunca possa voltar a

ocorrer", Kofi Annan propôs
a criação, no âmbito das

Nações Unidas, do Conselho

de Direitos Humanos. Este

órgão teria o mesmo status e

poder do Conselho de

Segurança ou do Conselho
Econômico e Social. Na

opinião do secretário-geral,
chegou o momentO da

implementação de medidas
concretas para conter as

constantes violações e

garantir um mínimo de

dignidade à pessoa humana.

Infelizmente, alguns
princípios éticos e morais

não acompanharam os

avanços tecnológicos o que

possibilita toda a concepção
deturpada. acerca dos
direitos humanos. Aliás, é

comum a perseguição a

entidades e militantes de
direitos humanos. Ou a

humanidade repensa seu

papel na construção de um

mundo mais fraterno e justo
ou continuaremos a con

viver com a violência, a

intransigência e os abusos de

poder. Depende de nós.

r

"Não escondo o que faço.Meufilho cursou universidade, defendeu tese, é um economista com trabalho
reconhecido. Faço o que a sociedade e a imprensa querem. Fui muito criticado por não ter diploma':

• Severino Cavalcanti (PP), presidente da Câmara dos Deputados, voltando a defender o nepotismo, durante a posse do filho, o
economista José Maurício Valladão Cavalcanti, na Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Pernambuco.
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I Fatos & Pessoas

A Costa do Encanto
interessa à nossa região

.Um dia depois da inauguração pelo
;Vice-Presidente José Alencar, pelo
"governador Luiz Henrique e o ministro

,
Gilberto Gil das primeiras etapas de
.obras do Programa Monumenta em São
i Francisco do Sul os resultados já
(começavam a acontecer. No domingo,
com o barco de turismo Príncipe de
Joinville (completamente lotado)
atracado no novo Terminal Turístico

Naval, a cidade portuária experimentou
o que é ter equipamentos turísticos
modernos e uma infraestrutura que
receba bem os visitantes. Lojas, bares e

J- resta'urantes estavam cheios e os hotéis
(.
não tinham o que reclamar da

� ocupação, excepcional para um fim de
\_

( temporada e uma semana depois de
f' um feriadão. O Museu do Mar recebeu
f-. durante o sábado e domingo centenas
b de famílias e as crianças tiveram uma
!; aula completa sobre os segredos da vida
� marinha e da pesca. O Mercado Público,

;: ainda em obras, estava iluminado por

;, holofotes ejá mostra que será um lugar
l. muito diferente daquele prédio
acanhado de poucos meses atrás.

Fernando Bond

Festa ao ar livre
o pessoal que veio no Príncipe de Joinville
estava muito alegre e descontraído. Depois
de visitarem os museus e as lojas, eles
sentaram pelos bares e no principal
restaurante da orla, onde ocuparam
praticamente todas as mesas. Muitos
voltaram para o barco, onde improvisaram
uma festa ao ar livre. Para completar o
cenário, os meninos "nativos" mergulhavam
do novo cais nas águas da Baía de

Babitonga, que estava um espelho.

Teatro ao ar livre
Mas a festa de domingo só ficou completa
mesmo quando o comandante do Príncipe
de Joinville apitou para avisar a todos para
embarcar. Aí veio correndo pelas ruas da
cidade Um "Carlitos" com chapéu côco e

tudo, e uma mala na mão. Gritava para que
o barco parasse e esperasse por ele. O
talentoso palhaço ganhou uma iriesperada
torcida, que vinha dos restaurante e dos
bares e também dos que estavam no barco.
São Francisco parou para ver a

performance. "Carlitos" só não fez chover

porque não havia uma nuvem no céu.

Completaram o espetáculo dois
marinheiros que foram "socorrer" o palhaço
que estava no cais. Ele caiu dentro da
lancha salva-vidas, que saiu em disparada.
Depois de muitos tombos e acrobacias,
nosso herói ficou em pé, agarrou-se na

corda e "domou" o barquinho, para' delírio
dos turistas .. Um espetáculo inesquecível e
surpreendente, que foi aplaudido.de pé.

I
Parque do Ervino
Com o programa Monumenta, do Ministério

da Cultura, e o projeto Costa do Encanto, do
Governo do Estado, São Francisco do Sul tem
tudo para se transformar num dos principais
pontos turísticos do país, igualando-se a

cidade como Parati, no Estado do Rio de

Janeiro, e a Praia do F.orte, sede do projeto
Tamar no litoral norte da Bahia. A completar
esta perspectivas, está a criação do Parque
Ecológico do Ervino, na praia do mesmo

nome, junto ao Canal do Linguado. O
processo está andando no Ibama, as novas
construções da área já foram proibidas e há
um movimento muito grande pela

.

preservação de toda aquela riqueza, que
compreende também as Ilhas Tamboretes.
Muita gente de Jaraguá do Sul e região tem
propriedade ou faz veraneio naquela área.

Hora de integrar
Por tudo o que foi descrito e registrado
nesta coluna é que fica cada vez mais claro
que a integração turística da região do Vale
do Itapocu com a Costa do Encanto é

fundamental pára que os municípios da
nossa região também usufruam dos
reflexos econômicos e ambientais do

projeto. Afiliai, as distâncias são mínimas

(de Jaraguá a São Francisco são pouco mais

de 60 quilômetros e temos distâncias

pouco maiores para Barra do Sul, Ervino,
Enseada, Ubatuba e Barra do Itapocu). Então,
é preciso criar atrativos - especialmente
fora da temporada - para que os turistas

que vão ao mar, venham à terra também.

L� � �fb�o�n�d�@�ib�es�t�.co�m�.�br
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SUA OPINIÃO

Operação padrão
Um amigo me explica como está sendo desenvolvido
o processo de "leanmanufacturing", ou "manufatura
enxuta" na sua empresa. Essa é a moda da hora, um
processo que prevê produzir mais com menos

recursos. Tem resultados assombrosos, obtendo
índices de produtividade crescente com menos

gente, menos máquinas, menos operações, menos �

espaço, menos tempo. O que chamou a atenção foi

quando ele me contou que criaram um time

apelidado de "swat", para analisar as mudanças,
necessárias e implementá-las imediatamente. O

grupo não usa o processo de compras normal, não
espera para mudar as coisas, resolve os problemas'
imediatamente. Quebra as normas burocráticas para
obter o resultado necessário. Imediatamente. O
irônico é que a empresa passa, neste momento por
um processo de burocratização insano. Depois dos

escândalos fiscais das grandes corporações, foram·
criados procedimentos para garantir a integridade
fiscal do negócio que .exigem um nível de'

documentação que está engessando. as empresas,'
Uma compra que era feita na hora, hoje leva uma'

semana. Uma contratação resolvida em minutos,

hoje leva dias.
.

A pressão pela transparência das transações está

fazendo com que as responsabilidades sejam'
pulverizadas. A tomada de decisão que ontem era

feita por uma pessoa hoje é de um departamento. Tem I

.

gente no jurídico, no RH, na auditoria, na

contabilidade, especializando-se em garantir que as:

normas sejam seguidas à risca. Normas ...

E os processos começam a ficar complicados,
demorados. O senso de urgência desaparece. A
eficiência operacional cresce, mas a capacidade de

resposta ao mercado, aos clientes e à concorrência, é

pulverizada. É então que o sistema começa a criar

soluções como a tal "swat", feita para driblar os

processos paquidérmicos que o mesmo sistema criou,
I

Não é o samba do crioulo doido?
Normas ...
Lembrei-me daquela placa com limite de velocidade
de 40 por hora num lugar onde perfeitamente podemos
chegar a 80. Normas. Lembrei-me das operações'
padrão nos aeroportos ou na polícia federal. Todos os

vôos atrasam. As filas ficam quilométricas. Gasta,se
horas num processo que normalmente leva minutoS,

A razão?
Normas seguidas à risca ... Sempre as normas .. ,

Quem é .que 'vai ganhar esse jogo, hein!
A burocracia selvagem e burra baseada na

desconfiança mútua? Ou o discurso do "foco nO

cliente", da velocidade de decisão e da inovaçãO!
Não sei. Mas talvez seja hora de entender que o

controle é inimigo da imaginação.

Luciano Pires, jornalista, escritor, conferencista e

cartunista.

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo�;
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direitO

ai !
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem corno

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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� Novo endereço .

o Instituto Rã-bugio está de malas

prontas para Jaraguá do Sul. Segundo a

vereadora Maria Lúcia Richardt (PMDB),
a saída da ONG de Guaramirim é em

função da falta de apoio do governo
municipal."Em princípio, esse é o motivo

da saída'; disse, lamentando a

possibilidade do instituto deixar o

município.
O Conselho de Desenvolvimento do
Meio Ambiente já discutiu o assunto. e a

Prefeitura de Jaraquá do Sul colocou à

disposição da ONG uma área para a

construção da sede do instituto.

� Saúde
o presidente da Câmara de Jaragu� do

Sul, Ronaldo Raulino (PL), se reúne

amanhã com o gestor de Saúde, Jocélio

Voltolini, para discutir a possibilidade de
a Prefeitura contratar clínicas para a

realização de ressonâncias magnéticas.
Segundo Raulino, existem cerca de 300

pessoas na fila de espera. "Precisamos.
acabar com essa demanda reprimida';
disse, apostando na quantidade de

ressonância para reduzir o valor do

exame. O presidente defende a idéia

de abrir o quanto antes o processo de

cotação.

� Aliás
Muitos caciques da aliança "Viva

Jaraguá" já não escondem de ninguém
que a redução de 50% no número de

cargos comissionados na Prefeitura não

acontecerá. "Tem espaço para reduzir,
mas não 50·%. Isso inviabiliza a

administração'; defendeu uma fonte,
informando que devem ser contratados
mais profissionais na área de saúde.

Segundo essa mesma fonte, o novo

organograma vai apontar cortes, mas
nada próximo dos 50%. Atualmente, a

administração de Jaraguá do Sul tem
cerca de 370 cargos em comissão.

� Pra depois
Fontes da coligação "Viva Jaraguá"
revelaram que o novo organograma da
Prefeitura deve ser enviado à Câmara no

mês que vem. Acreditam que, somente

depois da aprovação, serão colocadas em
práticas as mudanças prometidas.
Já não era sem tempo. Afinal, 100 dias já
se passaram e não há qualquer sinal de
mudanças. Nem mesmo a redução do
número de cargos comissionados,
prometidosem campanha. Éverdadeque
o tempo é curto para mudanças
significativas, mas suficiente para

sinalizações.

� IPTU
Termina hoje o prazo para o

pagamento do IPTU de Guaramirim,
que poderá ser feito nas agências ban
cárias ou casas lotéricas do município.
O contribuinte que optar pelo
pagamento do imposto em cota única

terá três oportunidades: 12 de abril, com
desconto de 20%; 11 de maio, com
desconto de 10%, e 11 de junho, com
desconto de 5%. Quem preferir
parcelar poderá pagar em seis vezes.
A Prefeitura projeta arrecadação de RS
1.553.497,34, com o pagamento dos
7.921 carnês.

ELEiÇÕES Moradores criticam falta d'água
POT vai lançar candidatos a
deputado sem fazer alianças

embaixo de uma ponte. ''A equipe
técnica trabalhou no sábado todo
e a noite, no domingo de

madrugada e só conseguiu localizar
o onde estava o rompimento às 6
damanhã", informou.

Nos outros casos em que houve
falta d'água nos dois bairros, Jair
disse que estes são abastecidos por
um sistema independente,
localizado no Rio Molha, que
abastece os moradores. Segundo
ele, quando o.correm chuvas,
aumenta a turbidez da água e o

sistema não consegue tratar e é

automaticamente desligado!
Quando desce o nível de turbidez,
o sistema volta a funcionar e as
casas voltama ser abastecidas. "É
um sistemamais simples, até porque
a água é mais pura", disse.

'

}ARAGUÁ DO SUL - Os
moradores dos bairros VilaNova e

Barra do Rio Molha estão

indignados e preocupados com a

falta d'água freqüente. Neste
final de semana a novela se

repetiu, mas se estendeu pormuito
mais tempo do que se podia
imaginar: do sábado demanhã até
o domingo à tarde. Umamoradora
da VilaNova disse que nos últimos
15 dias, faltou água em sua casa

por três vezes, o que ela
considerou um "absurdo".

Segundo o diretor do Samae,
Jair Alexandre, houve um

rompimento da adutora na Rua
Frederico Kurt Vasel, o que causou
um vazamento na galeria de águas
pluvias, dificultando a localização
da adutora atingida, que ficava

!
ICAROLlNA TOMASELLI RAPHAEL GÜNTHER

regionais, 19 delas já instaladas em
Santa Catarina, e todas terão

candidatos a deputado estadual e
federal. "Até agosto, todas estas
coordenadorias definirão os nomes

a serem indicados". Na

microrregião, o presidente do PDT
de Jaraguá do Sul, vereador Ruy
Lesmann, é o nome mais cotado

para disputar uma vaga na

. Assembléia Legislativa, e inclusive
já colocou seu nome a disposição.
"O Ruy é um nome na lista dos

possíveis, mas quem vai decidir são
os companheiros do'partido. Para
nós, é de suma importância a

candidatura dele", afirmou Dias.
O presidente, também

secretário nacional do PDT,
confirmou seu nome como pré
candidato ao governo do Estado.
Dias disse que a idéia de lançar
candidatura própria àmajoritária
é uma maneira de unificar o parti
do, que conta com 48 mil filiados
no Estado. Em Jaraguá do Sul são
467 filiados, somados ao ex-pete
bista, JoãoAlves, e aAntônioMar
cos da Silva, o Dega, que ingres
saram ontem. Dega era filiado ao

PT mas deixou o partido para

ocupar o cargo de diretor da Saúde
na Prefeitura. O PDT integra a

base aliada do prefeito Moacir
Bertoldi (PL), com o qualDias teve
audiência ontem pelamanhã.

I
I

I� Presidente estadual

iveio a Jaraguá do Sul

le também confirmou
kandidatura ao governo
I
! ]ARAGUÁ DO SUL - o PDT vai

lIançar candidatos a deputado
estadual e federal nas eleições do
próximo ano sem fazer alianças.A
informação . é. do presidente .

estadual do PÚT, Manoel Dias,
I ,}.',) t.i.. �.I , l

.

J '

jque esteve ontem em Jaraguá do

[Sul para se reunir com lideranças

Ido partido na Câmara de

I
Vereadores. Dias visitou a cidade

[justamente para fortalecer o

partido com vistas às eleições, assim
Ícomo está fazendo em outras
I.
Cidades catarinenses.

O partido, que historicamente
elege deputados estaduais e

federais, não quer repetir em 2006
o que aconteceu há quatro anos.

Naquela eleição, o PDT
conseguiu dois terços dos votos da
sua coligação, que elegeu dois
deputados estaduais, mas acabou
ficando apenas com a primeira
suplência (César Cim). O
deputado federal eleito Fernando
"Coruja" Agostini acaboumigran
do para o PP�. ''A última eleição

Montada comissão da Avevi'"
MárciaAguiar (PFL), ficou com a

vice-presidência e o presidente da
Câmara de Vereadores de

Massaranduba, Almir Trevisani
(PFL), como secretário.

A comissão provisória será

responsável por elaborar um novo

estatuto para a entidade e

coordenar a eleição da 'diretoria,
que vai acontecer no dia 6 de m ', "

na Câmara de Vereadores de
Massaranduba. A Avevi foi

.
fundada emGuaramirim em 1984
para reunir e fortalecer os

vereadores dos cinco municípios,
mas acabou sendo desativada pela
falta de participação. A iniciativa

de reativar a associação partiu do
vereador Marcos Mannes.

BARRAVElHA - Presidentes de
Câmaras e vereadores montaram
uma comissão provisória para dar
seqüência aos trabalhos de

reativação da Avevi (Associação
dos Vereadores do Vale. do
Itapocu). Na sexta-feira, eles

participaram do segundo encontro
para tratar do assunto, em Barra

Velha, que contou com a

participação da secretária

executiva da Amvali (Associação
dos Municípios do Vale do

Itapocu), Maria TerezaNora. .

. O presidente da Câmara de
Vereadores deGuaramirim, Marcos
Mannes (PSDB), vai presidir a

comissão, a presidente da Câmara
de Vereadores de Barra Velha:,

o presidente Manoel Dias (dir.) recebe os novos filiados de Jaraguá

foi o pior momento. Elegemos
deputados federais e estaduais mas

perdemos, pois saíram do partido",
comentou Dias.

Ele acredita que as próximas
eleições serão a grande oportu
nidade para o partido, que "precisa
priorizar a organização, suas

propostas nacionalistas e socialis
tas". Na opinião de Dias, o PT não

traz alternativas à população, o que
dá va�tagem ao PDT. ''Agora é o

melhor momento. O PT chegou
ao poder e frustrou a nação", disse,
acrescentando que a intenção do

partido no Estado é eleger um
deputado federal e dois ou três

deputados estaduais.
Segundo o presidente, o

partido possui 24 coordenadorias

,Maternidades garantem que já respeitam "lei do acompanhante"
I

_

.

DIVULGA ÁD

DARI!oAÇÁO-Apartirde agora, podem seralocados paraoutras areas.
as gestantes direito a acompanhante .Segundo o médico neonato-

nos Partos realizados em qualquer logista e professor da UFSC, Carlos
hospital público ou conveniado ao Eduardo Pinheiro, o parto
SUS (Sistema Único de Saúde). O acompanhado permite umamelhor
�rojeto de lei que garante este direito relação afetivadamãe como filho, o

I as. mulheres foi sancionado quinta- que é fundamental para o próprio
ferrapelopresidenteemexercício,José desenvolvimento do bebê. A
Alencar. De autoria da senadora Ideli Universidade Federal de Santa
Salvatti (PT), o projeto foi aprovado Catarina tem inclusive um núcleo

noSenadonofinalde2003evotado que desenvolve estudos sobre a

rlaCâmaradosDeputadosno último humanização do parto. Para a

la 10 demarço.
.

senadora Ideli, a saúde da mulher

d
Ongs e profissionais da saúde requer cuidados especiais na hora do

efendem que o simples fato de a parto. "O parto acompanhado deve
Parturiente tercompanhiadurante o ser um direito de todas as mulheres
pano e noPÓS-parto imediatodiminui gestantes e não apenas daquelas que

I o str d II d
ess a mulher, reduzindo riscos podem pagar hospitais partícu ares",

I
e doenças para a criança, defende.

i"Itlelhorando as condições de Jaraguá do Sul ternduas
I amamentação e fazendo com que o maternidades, a doHospitalSãoJosé

I Ctrabalho de parto seja mais rápido. e adoHospitalJaraguá.Neste último,
om'

l._
• ISSO, reduz-se o tempo de o diretor Hilário Dalmann afirmou
'Intern -

dirnin
açao. Assim, também

uem os Custos para oSUS, que

PL defende que coligação lance
candidato a deputado estadual .

tudo será levado para a plenária da
coligação, provavelmente' no
próximomês", informou.

Sobre as eleições do próximo
ano, Nora disse que não foi tratado
do assunto, mas defende que a

coligação deva ser mantida para
2006 e que ela defina os nomes a

serem indicados. "Esperamos .lue a

partir do sábado possamos discutir
as tendências e possibilidades", disse,

r

informando que a Executiva

jaraguaense se reúne no próximo
sábado com a Executiva estadual
do PL, em Florianópolis.

O encontro, que acontece a

partir das 9 horas na Assembléia

Legislativa, vai tratar não só das

eleições, mas vai traçar um

planejamento do partido em âmbito
estadual e discutir a gravação de

programas eleitorais.

}ARAGUÁ DO SUL-AExecutiva

municipal do PL se reuniu pela
primeira vez depois das eleições de
3 de outubro, quando o então

candidato do partido, Moacir
Bertoldi, foi eleito prefeito da
cidade. A reunião aconteceu no

sábado e tratou' das metas e

atividades a serem realizadas este

ano pelá partido.
Uma das definições da

Executiva, explicou o presidente do
PL, Leônidas Nora, é .que a

coligação PL/PTB/PDT/PPS terá

pelo menos um candidato a

deputado estadual e poderá ter um.
nome para disputar uma vaga na

Câmara Federal. A decisão, no
entanto, dependerá de umconsenso

entre os partidos, que vão trocar

idéias depois das reuniões internas
que estão sendo realizadas. "Isso

Na semana passada, o Vice Alencar assinou à Lei junto com Ideli

realizados peloSUS. 'Abrimos espaço total.NoHospitalSãoJosé, oCorreio
para que pais e familiares assistam o não conseguiu entrevistar o. diretor
parto. Faz parte do nosso projeto de Vilson Santin, em reunião. Mas

humanização", disse. Segundo ele, o segundo informações' da

Hospital Jaraguá realiza, emmédia, administração, os acompanhamentos-
70 partos pelo SUS ao mês, o que já acontecem no caso de partos
representaaproximadamente 60%do normais, principalmente.'

.

que o hospital já permite o

acompanhamento, inclusive para os

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ECONOMIA

CORREIO ECONÔMICO I
Mercado: inflação sobe, PIS desce
Já não é mais uma tendência, é quase uma constatação: a inflação
vai mesmo continuar subindo. Pela sexta semana consecutiva, o
mercado elevou a estimativa em 2005. Segundo pesquisa
semanal do Banco Central junto a cerca de 100 instituições
financeiras, o índice de Preços ao Consumidor Amplo deve fechar
o ano em 6,04%, contra 5,88% da semana anterior. A meta do BC

ajustada para este ano é de 5,1 %. Para 2006, no entanto, a mediana
das expectativas permaneceu em 5%. Já para o crescimento do
Produto Interno Bruto em 2005, o mercado reduziu liqeiramente

:

sua projeção, passando de 3,69%, há uma semana, para 3,67%
neste ano. Para 2006, a mediana das expectativas é de que o PIB

cresça 3,57%, bem abaixo da previsão da semana anterior, cuja
estimativa, era de 3,70%.

Contraponto
A balança comercial
brasileira registrou
superávit de US$ 1,1 bilhão
na segunda semana de

abril, dos dias 4 ao 10. As

exportações no período
chegaram a US$ 2,377
bilhões, com média diária
de US$ 475,4 milhões, e

importações de US$ 1,77
bilhão e média diária de

US$ 255,4 milhões. No ano,

o resultado positivo já
chega a US$ 9,712 bilhões,
com exportações de US$
27,416 bilhões e

importações de US$ 17,704
bilhões. Na comparação
com o mês de março, as

exportações subiram 17,5%
até a segunda semana de
abril. As importações, por
sua vez, caíram 2,3% no

período ..

I,
"

Novidades
A Marcatto está colocando

t:las lojas o boné pólo. E está
desenvolvendo nova coleção
a ser apresentada na Texfair,
em maio.

os

5'

cC

ic

Nomês
Para o mês de abril, o mercado
também elevou a estimativa,
passando de 0,51 %, há uma

semana, para 0,60%. Na última

sexta-feira, o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE)
divulgou a inflação oficial em

março, que ficou em 0,61%,
pouco acima da estimativa do

mercado, de 0,60%.

Foxé O xodó
O Fox é o novo xodó da Volks
do Brasil e também de um bom
nicho do mercado europeu.
Amanhã a montadora

�despacha mais 2.510 unidades

para a Europa pelo Porto de
Paranaguá. O Fox está chegan
do nas revendas de lá por cerca
de R$ 30 mil (8:950 euros).
A Europa está sendo
transformando no maior
mercado da Volkswagen do
Brasil e deve superar México,
Argentina e Estados Unidos. A

empresa comemora ainda os
lucros de 2004, depois de seis

anos consecutivos de perdas. O
valor do lucro ainda não foi
revelado.

1----------------------------------------------------
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JARAGUÁ FABRIL

,

Há sete anos trabalhadores

esperam receber as rescisões
MARIA HELENA DE MORAES

� Empregados já
ganharam na Justiça,
mas dinheiro
continua bloqueado

}ARAGUÁ DO SUL - Os ex

funcionários da Jaraguá Fabril há
sete anos esperam receber o

pagamento dos direitos trabalhistas.
São aproximadamente 250
trabalhadoresdemitidos sem justa
causa em maio de 1998 e que não

receberam nada da empresa, que

faliu, trocou de dono e não pagou
as verbas rescisórias dos demitidos.
De acordo com o presidente do
Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias Têxteis, Gildo Alves, a
Justiça já deu ganho de causa ao

processo trabalhista dos ex

empregados. Inclusive existe um
valor depositado em juízo há mais
'de um anor de R$ 1,2 milhão, e
que ainda não foi repassado aos

trabalhadores porque "faltam
assinaturas do ex-proprietário,
que ninguém consegue

localizar", afirma.
No dia 17 de maio fazem

exatamente sete anos que o processo

começou. "São sete anos de,

peregrinações e sofrimento para os

trabalhadores, que perderam o

emprego e até agora não receberam

Prédio onde funcionava a Jaraguá Fabril foi vendido, dinheiro foi depositado, mas ninquém recebeu

nem um tostão do que tinham

direito", lamenta Alves. Segundo
ele, a culpa é da lentidão da Justiça
e da alta rotatividade' dos juízes
trabalhistas. ''Ano passado, por essa
época do ano, falei com a juíza e ela
disse que a liberação do dinheiro
seria para breve, mais tardar em

agosto. Já se passou um ano e até

agoranada. Somos solidários à causa
dos trabalhadores, mas, infelizme
nte, a decisão final cabe à Justiça,
que até agora nem sequer liberou o
dinheiro que já está depositado",
argumenta o sindicalista.

Ainda de acordo com o

presidente do Sindicato, o dinheiro
já depositado não é suficiente para
o pagamento da dívida. Amédia é

de R$ 10 mil por pessoa. Alves
informa ainda que o processo
voltou pára Jaraguá do Sul em abril
do ano passado, para que f�ssem
feitos novos cálculos. O dinheiro

que foi depositado é da venda do
imóvel onde funcionava a fábrica,
na Jorge Czerniewicz.

Os trabalhadores da Jaraguá
Fabril foram demitidos em

dezembro de 1998 e maio de 1998.

O juiz Nelson Hamilton Lei·
concedeu ação cautelar

indisponibilidade dos befi ['

patrimoniais da empresa. No dial
de maio de 1998, o procurados
empresa, AfiniNeto, assumiu co

.

fiel depositário dos bens.
Na época, os trabalhador j

. permaneceram 15 dias acanipd
em frente à empresa e fizeramdu Bi

passeatas em protesto contraora

pagamento dos salários atrasads
dezembro de 97 amaio de 98, avi; ),

prévio, férias, 13° salário, FGTS

seguro desemprego.

Família vive em barraco de madeira e lona na Corticeira
t

GUARAMIRIM - Imagine viver
em um loteamento irregular,
sem energia elétrica, água
encanada e banheiro. Para piorar
o quadro, a casa foi construída

pelos filhos mais velhos, com

madeira, eternit e lona. Todos
doados pela comunidade
vizinha. Nesta situação vive

uma família em Guaramirim. A
mãe está grávida de cinco meses

-

e divide a casa com mais seis

filhos. Outros dois moram foram
de casa, O marido abandonou a

família para viver com outra

mulher.
Foi há mais ou menos um

ano, Derci .Fernandes de Lara

largou Terezinha 'Castilho de

Oliveira, de 41 anos e toda

responsabilidade de um pai.
Depois de 20 anos de
casamento, ela ficou sozinha
com os oito filhos, só dois deles
com mais de 18 anos. O mais

velho, de 21 anos, não mora

mais com ela, e ajuda a mãe e·
os irmãos sempre que pode. Ela
está desempregada e por causa

da gravidez de risco o médico

proibiu Terezinha de trabalhar,
O segundo filho mais velho está

com 19 anos e trabalha em

Jaraguá do Sul. Ele é ajudante
de pedreiro e' é responsabilidade
dele ajudar a mãe. "Minha filha
mais velha, que tem 17 anos,

está casada com um filhinho de
sete meses, Eles são pobres e não

têm onde morar. Por isso

arrumei pra ela construir a casa

Teresinha foi abandonada pelo marido, tem oito filhos, cuida de seis e está grávida de mais um

aqui nos fundos", conta
Terezinha.

Na casa, o piso é de chão
batido, e as divisórias entre o

quarto e a cozinha são feitas de
tecidos pendurados, Não
existem camas suficientes e as

três crianças mais novas, de 5, 6
e 8 anos, ainda dormem na

mesma cama da mãe. Para

comprar o terreno ela paga R$
65 por mês. "Só depois que eu

comprei é que me disseram que
este loteamento era irregular",
conta. Ela tem até comprovantes

da compra. Ontem a reportagem
do Correio entrou em contato

com o dono do terreno, sem se

identificar como sendo do

jornal. Ele admitiu que o terreno

é irregular e que até o fim do
ano quer estar com "tudo
certinho na Prefeitura".

Para sustentar os filhos
Terezinha conta apenas com a

ajuda dada pelo programa Bolsa
Escola: são R$ 95 por mês. "Eu
só sobrevivo por que as pessoas
me ajudam, com comida e

algumas madeiras para ir

,

d
.

"nta El
construm o a casa, co

'

diz que a Prefeitura cortOU
cesta básica que recebia, P

causa do benefício do BoI!
Escola. "Eles acham que Colll

95 a gente consegue sustentar,
filhos". A assistente social Cali

Zípf, da Secretaria de Saúde
Bem Estar Social, se negoU
revelar os benefícioS qU

raOITerezinha recebe, mas ga
.

I

1 bíd "oúlttn
que e a tem rece I o'. De ".

atendimento dela aquI na 8
Estar Social foi feito na dia

março"
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Mais um ciclista é morto quando ía trabalhar
MARCIA BENTO

"� É o terceiro caso em

40 dias. Desta vez, foi

�' um varredor de rua no

. Bairro Santo Antônio,

,ia
� .

f }ARAGUÁDO SUL - E o terceiro

! caso desde o dia 3 demarço, Desta

] vez foi o varredor Antônio Pereira

:, de Jesus, de 48 anos, que saia de

'; casa com sua bicicleta para o

: trabalho quando foi atropelado
, pelo ônibus daCanarinho no bairro
� SantoAntônio. Eramquatro horas

� damanhã. Quando os Bombeiros

�, Voluntários chegaram Antônio

<: ainda estava vivo. Ele foi levado

t para o hospital São José, onde
f morreu pouco tempo depois.
t·
o Na Rua Domingos Anacleto
t! Garcia as marcas do acidente
k '�: '

t� ainda são visíveis. A poça de

r; sangue foi coberta com areia. O
'-'"

ônibus da linha "Três Rios do
Norte" estava indo em direção ao

T bairro de Nereu quando - perto
,i da lanchonete Spot - pegou a

r bicicleta do varredor, que,

S trabalhava na Engepasa. Antônio
j) saía pela Rua José Vicenzi e estava

. ; entrando na Rua.Domingos
Anacleto Garcia. Segundo a

'j' polícia, as testemunhas do
o acidente são os passageiros do
Bi ônibus,' que tinham saído do

I , terceiro turno da Kolbach.
I,)) Antôniomorava com amulher
GI' Tereza Rosa Cubas, numa casa

perto ao local do acidente, na Rua

Na madrugada do dia 3 de março a costureira Benta Brand (detalhe),
de 50 anos, foi atropelada por um ônibus da Canarinho quando ia para
o trabalho de bicicleta. Benta morreu na hora. O acidente foi perto da

rótula da ponte Abdon Batista. A família já encontrou testemunhas

que provam que a ciclista estava na faixa reservada para pedestres e

ciclistas.

o velório de Antônio (detalhe), ontem à tarde: mais uma família de luto por causa do trânsito

Max Wilhelm Beber. "Há uma

semana ele parou de usar o ônibus
,

pra ir pro trabalho e voltou a usar a

bicicleta, que tinhamandado para
o conserto", conta Tereza .

Omotorista IvaniCambrosi e o
cobrador foram afastados e vão

fazer tratamento com a psicóloga
da empresa. "Eles vão passar por
um trabalho de reciclagem e

devem retornar ao serviço quando
a psicóloga acharmelhor", afirmou
o supervisor de segurança da

Canarinho Elemar Kamer.
Antônio é a segunda vítima fatal
em acidentes com ônibus da

empresa este ano. O primeiro foi
há pouco mais de um mês (veja
rePQrtagem nesta página). A
Canarinho afirma que todos os

motoristas fizeram o curso de

direção defensiva regulamentado
por lei, "Temos um trabalho interno

para conscientizar motoristas" mas
o que estamos percebendo é que
falta consciência da população.

Pai de jovem morta pede ciclovia ao prefeito
}ARAGUÁ DO SUL - Num

�.: encontro ontem 11,0 gabinete do

� prefeito Moacir B'ertoldi, o pai
(" de Elisângela Pereira, João Pedro
�� Oliveira Pereira, fez um apelo
� para diminuir o número de

r; acidentes e sugeriu a construção

� de mais ciclovias. O prefeito não
permitiu a entrada de repórteres

I

r na sala, apenas de fotógrafos.
r João Pedro disse que pediu mais

, segurança para pedestres e

!' ciclistas. Ele acredita que com
.'

� essas medidas a vida da filha

I
C.' não teria sido tirada por um

,

B caminhão de lixo. Algumas
t testemunhas afirmam que

r· Elisângela estava de bicicleta em
cima da calçada quando o

caminhão a atingiu. O prefeito arqurnenta com João Pedro (dir.), pai de Elisângela

"Força - tarefa" prende traficantes no fim de semana
}ARAGUÁ DO SUL - Neste fim

de semana a Polícia Civil e a

PolíciaMilitar de Jaraguá do Sul
, e Guaramiri� se uniram para
. cutnprir quatro mandados de
Ú' bu

,

sca e apreensão, instaurar um
Illquérito policial e fazer três
prisões em flagrante. QuatroI

peSsoas foram levadas para o
Pre ídí dSIlO e J araguá do Sul.
Corno resultado, a "força-tarefa"
apreendeu nove buchas de
COe '

ama, 30 pedras de crack, um
revólver calibre 22 celulares e

I

d;versos aparelhos �letrônicos e
e etrodOmésticos sem nota fiscal.

Comandada pela delegada
re

'

glonal Jurema Wulf e pelo

tenente Kuze a' "força-tarefa"
reuniu cerca de 25 polícias civis
e militares. Todo o processo de

investigação - da campana até a

abordagem e revista em várias

residências - foi realizado entre
a noite de sábado e a madrugada

. de domingo.
O planejamento da operação

.

foi cuidadoso. A entrada nas

residências foi simultânea, para
evitar fugas. Ao entrar nas casas

a primeira providência dos

investigadores era cortar

qualquer comunicação, prin
cipalmente através do telefone
celular.

O fim das operações foi por

volta das cinco horas da manhã
de domingo, quando três pessoas
da mesma família foram levadas

para o Presídio acusadas de
tráfico de drogas e uma quarta
pessoa foi presa por porte ilegal
de armas. A polícia vai inves

tigar o comerciante M.P. por
crime de receptação, já que na

casa dele foram encontrados

aparelhos eletro-eletrônícos sem
nota fiscal.

'

Também foi registrado um
arrombamento nà metalúrgica
Sipaca, em Massaranduba. O
roubo foi na madrugada de
sábado. 'Segundo informações
levaram tudo.

Nestes dois acidentes os ciclistas
invadiram a pista", disse Kamer.

Antônio deixa, além damulher,
um filho uma nora e dois netos. A

polícia já falou com a família, que
acredita na versão oficial. "Parece

que ele invadiu a pista e omotorista
até tentou desviar", falou
conformado o filho Jorge Andrieti
Rosa. Para ele a faInília domotorista
não pode pagar sem ter culpa ..
"Temos que entender os dois lados
do acidente", disse.

Com apenas 20 anos a vida de Elisângela Pereira (detalhel.fol
interrompida. Ela ia para o trabalho de bicicleta quando um caminhão
de 'lixo da Engepasa bateu nela, que morreu no local do acidente na

Ilha da Figueira. O acidente foi no dia 31 de março e desde então os

pais procuram saber o que aconteceu no dia e se ela realmente foi

culpada.

Investir emlurismo é
conttibuir para o crascilBento

de todo o ESlado.

Ninguém discute a força do turismo em Santa Catarina. Para valorizar
ainda mais 'esse segmento, o Governo investe em obras importantes.
A revualização das rodovias estaduais e as operações especiais na ârea da

segurança pública são alguns exemplos. Outra ação e a instalação dos
Portais do Lazer nos principais destinos turísticos do Estado .. Juntas, todas
essas obras e ações contribuem para dar mais força ao turismo, além de
movimenrar a economia e levar mais qualidade de vida a toda a população.

secretaria de EsI8dO de
,COlura, TunsDlO e Esporte
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Servidores oficializam pedido
de reajuste de 10% ao prefeito

}i\MGuÁ DO SUL-Adiretoria do

Sinsep (Sindicato dos Servidores

Públicos)· protocolou ontem na

Prefeitura ofício endereçado ao

prefeito Moacir Bertoldi com as

propostas da categoria: 9 a 10% de

reajuste salarial, pagos em duas
parcelas e aumento de R$ 1 no vale

refeição, que é deR$ 5,50. Os índices
de reajuste foram definidos em

assembléia realizada na sexta-feira,
no Parque Municipal de Eventos,
com a participação de cerca de 600
dos 2.640· servidores públicos
municipais. O prefeito Moacir

Bertoldi, que compareceu à

assembléia, ofereceu 7% de reajuste

e garantiu a proporcionalidade para
o pagamento do vale-refeição.

Avice-prefeitaRosemeireVasel
disse que o prefeito vai conversar

ainda hoje com a presidente do

Sinsep, Idinei Petry. Na avaliação
de Rosemeire, é quase certo que o
prefeito não vai aceitar a proposta
dos servidores e deve continuar

firme na oferta de 7% de reajuste,
pago em duas vezes: 5% no próximo
salário e 2% em julho. De acordo
com a vice-prefeita, a

administração já está oferecendo o
dobro do que foi deixado no

orçamento pelo prefeito anterior,
que era 3,5%.

I
I

IBom senso é a palavra de ordem entre os fiscais da Vigilância

'i Sanitária que começam a visitar hoje as garapeiras da cidade,
interditadas desde 21 de março como medida preventiva à

I contaminação pelo Mal da Chagas.5ão sete pontos de venda de caldo

de canáPt'à cidade/q't(EiJOrflêi'ít(§'sêrão liberadosse estivererrrdeacordc

I com asnovas normas.Acoardenadora da Vigilâmja,SàiQ}táriia,J.=,efJ!1am.qja

liMoraes, afirma que a intenção não é punir ninguém, e sim orientar.

"Não ficamos dentro da área de risco'; justifica Fernanda. Ela acredita

que será possível liberar todas as garapeiras de Jaraguá do Sul.

Falecimentos
F�lec�� àsQ9:00h do dia 09/04,0 senhor Otto Gumz,com idade

de nanos. O velório foi realizado na Igreja Luterana Martin Lutero
.
e ó sepultamento no cemitério Martin Lutero.

.

� Faleceu às 02:00h do dia 09/04, o senhor Heinz Blosfeld, com
idade de 77 anos. O velório foi realizado na Vila Lenzi e o ,

sepultamento no cemitérioMunicipal do Centro.
Faleceu à,s04:00 do dia 11/04,0 senhorAntônio Pereira de Jesus,
com idade de 48 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária
de Nereu Ramos e o sepultamento no cemitério de Nereu Ramos.

SIMULADO AVALIATIVO

É REALIZADO NO MARISTA

COLÉGIO MARJSTA
Na primeira semana de abril, os alunos do Ensino

Médio do Colégio Marista São Luís realizaram o

Simulado Avaliativo do 10 Bimestre, A partir deste
ano este instrumento de avaliação será utilizado em todos os bimestres,
possibilitando ao aluno rever os conteúdos e prepará-lo para o vestibular,

A programação esteve organizada para que o aluno sentisse como se estivesse

realizando um vestibular. Estavam divididos em salas por ordem alfabética,
responderam à.cinqüenta questões das diversos componentes curriculares,
elaboradas ou escolhidas pelos professores e para responder preencheram a

Folha de

Respostas. Fitando assim, com o Caderno de Questões para conferirmais tarde
com o Gabarito disponibilizado no site do Colégio,
O Simulado Avaliativo faz parte do processo de avaliação do rendimento

escolar do aluno, é muito mais que um estimulo, o aluno deve estudar

diariamente para alcançar um bom résultado, Este é o objetivo maior da Equipe
.docente, Levar o aluno ao estudo e gosto pela pesquisa, pois nesta fase a

autonomia do educando o leva a criar seus próprios hábitos e formas de

aprendizagem.

I

SÃO JOÃO PAULO

Cardeais assinam petição para
canonização de João Paulo II

� Igreja já tem relato
de milagres e a

decisão pode sair

já em outubro

DA REDAÇÁO - U� grande
número de cardeais já assinou uma
petição pedindo a abertura de um

processo rápido de canonização de
João Paulo II, diz a edição de ontem
do jornal italiano "Corriere della
Sera". Em entrevista ao diário, o
secretário daCongregação daCausa
dos Santos, o arcebispo Edward

Nowak, disse que é "plausível" a

canonização do Papa ainda neste

ano. "O sínodo de bispos reúne-se
emRoma em outubro e essa poderia
ser uma oportunidade de tomar tal

decisão", disse o arcebispo, que é

polonês.
Apesar disso, segundo o jornal

italiano, o assunto está longe de ser
uma unanimidade.

Muitos cardeais temem que a

pressão popular influencie o

Conclave, a eleição do novo Papa,
que começa no dia 18. Esses cardeais
estão pedindo prudência e respeito
aos trâmites tradicionais para que
umapessoa seja canonizada - uma

regr"a"'que o próprio João Paulo II

quebrou, ao permitir que o processo
de canon�ação deMadre Teresa de
Calcutá fosse aberto dois anos depois

sua morte, e não cinco como se

costuma exigir.

João Paulo II foi sepultado na sexta
feira, dia 8. Durante as cerimônias

fúnebres públicas, os fiéis aclamaram
o Papa como santo e pediram sua

rápida canonização, aos gritos de
"Santo Já", O reconhecimento

popular duradouro da santidade de
.uma pessoa é o primeiro requisito para
abertura de um processo de

canonização.
,

Na sábado, o porta-voz do

Vaticano, Joaquín Navarro VaUs,
disse que o assunto caberá
exclusivamente ao próximo Papa.
Mas, no domingo, o jornal "La
Stampa" trouxe relatosdoque seriam
os primeirosmilagres atribuídos aJoão
Paulo II.

"Não é a Igreja que canoniza,

nem ontem, nem hoje, mas o povo
que reconhece e confirma a

santidade de uma pessoa.Aprimeira
iniciativa é sempre popular, o que ser
chama de 'fama de santidade"',
explicou o arcebispo Nowak. "O

processo em vigor atualmente foi
estabelecido pelos papas, e o novo
Papa tem plena autoridade de
derrubá-lo. Não é necessário que

espere um julgamento d�
Congregação da Causa dos Santos,
com todas as suas etapas."

O arcebispo diz que a

comprovação de um milagre
posterior à rnortede João Paulo II -

há relatos anteriores - poderia facilitar
muito as coisas, mas afirma que os

relatados já "são tantos.quase diários,
como se ouve dizer, que não será

difícil que surjamnovos".

João Paulo no altar: agora a Igreja procura milagres depois da morte

Uma velha estufa de ferro vai
queimar as cédulas a cada

. votação no processo de
escolha do ríovo Papa, e o

processo de sinalização por
fumaça será mantido. A

fumaça branca indica que foi
escolhido um papa. A fumaça
negra indica que ainda não,
A estufa foi apresentada pelo
Vaticano através de uma

gravação em vídeo. O

equipamento tem um metro
de.altura e pequenas portas,
Em seu interior, onde se

produz a queima, já uma

bandeja. Uma abertura lateral
permite a entrada de ar.

Ainda não se desconhece que
método será usado para que
a fumaça branca seja branca
de verdade e não ocorra como

em,1978, quando a escolha de
João Paulo II foi anunciada por
uma fumaça cinza. O Vaticano

já se comprometeu a tomar

medidas para evitar

equívocos e, para não haver

dúvidas, os sinos da Basílica
de São Pedro vão soar

quando o novo Papa tiver

sido eleito. Já a tumba do Papa
João Paulo II será aberta à

visitação a partir de amanhã
informou o porta-voz do

Vaticano, Joaquín Navarro

Valls. As Grutas Vaticanas, com
é conhecida a cripta sob a

Basílica de São Pedro, serão
abertas pela manhã, .

O cardeal alemão Joseph Ratzinger, um dos favoritos para suceder o Papa João Paulo II, foi incluído na lista das 100 pessoas mais influentes do

mundo, publicada neste domingo pela revista "Time': Desde 1981 à frente da Congregação para a Doutrina da Fé, o cardeal alemão é uma das

personalidades mais poderosas do Vaticano. Ele foi um dos homens mais próximos a João Paulo II.
_."

.

Apesar dos seus 78 anos, é um dos favoritos do campo conservador, pois manteve com mão-de-ferro as posições de João Paulo II contra

inovações n9 doutrina católica, reclamadas pela ala progressista. Isso, no entanto, também mobiliza contra sua candidatura os cardeais

alinhados com a modernização da visão de mundo da Igreja.
Decano do Colégio dos Cardeais, Joseph Ratzinger é também presidente da Pontifícia Comissão Bíblica e da Comissão Teológica Internacional.
Nascido ernMarktl am Inn, na Alemanha, em 1927, ele foi ordenado padre em 1951. Estudou filosofia e teologia na Universidade de Munique
e numa faculdade em Freising e em 1953 obteve seu doutorado em teologia. Tornou-se professor de teologia dogmática e de história do

dogma em universidades alemãs. Em 1977, foi designado arcebispo de Munique e Freising e tornou-se cardeal em 1977.

CORREIO TV i-----
Zorra Total
Para participar de qualquer evento a BBB-5

Pink está cobrando RS 6 mil. Quer

aproveitar agora porque daqui a pouco o

cachê começa a cair, a não ser que ela
acerte mesmo no "Zorra Total"da Globo.

Ontem, a comemorou 25 anos numa casa

de festas da Barra da Tijuca, no Rio,
especializàda em adolescentes. Com
direito a jogos eletrônicos e arvorismo. E,
Claro, bolo rosa e decoração idem.'

Saia justa
Agora já se sabe o motivo da ex-BBB

Grazielli não ter assinado ainda com a

"Playboy" para posar nua. É que esta

semana, na quinta-feira, vence o contrato

dela com o concurso Miss Brasil. Enquanto
valer o contrato, ela terá que repassar 20%

dos cachês que ganha à organização do
concurso. Aliás, o contrato diz também

que Grazi é obrigada a participar da
próxima edição do evento, também na

quinta-feira. Como o evento é feito pela
TV Gazeta, de São Paulo, não se sabe se a

Miss vai ser liberada pela Globo. Das duas
uma: ou ela paga a multa prevista pela TV
Gazeta ou falta e a arca com a

responsabilidade judicial.

Raul,segundão
Mais uma vez, o programa Raul Gil (foto) reinou na tarde
de sábado e ficou em segundo lugar com 8 pontos de

média, No horário das 13hOO às 19h14, a Globo marcou

16, o SBT também registrou 8 pontos e aBandeirantes 5.

Já o quadro Quem sabe canta quem não sabe dança, das
16h55 às 18h38, marcou 10 pontos de média contra 7 do

SBT e 2 da Rede TV!.

Premonição
A Record também conquistou a vice-liderança na noite de

sábado. O filme "O Dom da Premonição'; exibido das

22h29 às 00h32, marcou 9 pontos de média, pico de 12 e

18 de share(número de telespectadores da emissora a

cada 700 aparelhos ligados). No mesmo horário, o SBT

também marcou 9 pontos, a Bandeirantes 3 e a RedeTV 1.

\':;

redacao@jornalcorreiodopovo,com,br

Tipo Indiana
Jones
«Sahara», o primeiro
lançamento do ano no

-

gênero aventura, liderou
as bilheterias americanas
no fim de semana. «Sin

City», baseado na história
em quadrinhos de
mesmo nome, caiu para
o segundo lugar.
«Sahara», lançado pela
Paramount Pictures com

classificação restrita para
menores de 13 anos,

arrecadou USS 18,5
milhões nos cinemas doS

I
EUA. O filme tem como I

protagonista um

personagem ao estilo
Indiana Jones,
representado por
Matthew McConaughey,
que parte em busca de

um navio de guerra
perdido da Guerra Civil
americana. Também
estão no elenco

Penélope Cruz e William'
H. Macy. I
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COM O p� DIREfTO

Equipe de Jaraguá vence a
/

Etapa do Estadual de Bicicross

Apaixonados por motos de todo o Estado se reuniram, no sábado,
no Parque Municipal de Eventos em Jaraguá do Sul. A 1 a Festa dos
Amigos foi promovido pelo Motoclube Pista Livre, que tem 62
associados na cidade.Além de exposição das motos, o público que
compareceu acompanhou show de manobras com os Star Boys e

também demonstrações de som automotivo.

JuLIMAR PIVATTO

� Equipe ficou com

�40 pontos, dois a

�ais que Gaspar
I

f Brusque

JARAGUÂ DO SUL - A Equipe
Duas Rodas de Bicicross

começou bem o Campeonato
Estadual de Bicicross.

Defendendo o título' da

competição, fez 240 pontos e

conquistou 24 troféus entre os

oito melhores das 30 categorias
disputadas. Em segundo lugar,
ficou a cidade -de Gaspar, que

lempatou,com Brusque com 238

Ipontos, mas ficou à frente no
I

!critério de desempate. A
I

'competição aconteceu no

sábado, no Parque Malwee.
Os pilotos jaraguaenses

conquistaram sete troféus de

primeiro lugar, seis de segundo e

seis de terceiro. A etapa contou
.com a participação de 172

pilotos. Os campeões foram:

IJoyce Moretti (Unerj) na

icategoria Elite Woman;
I Leonardo Spreddman na Boys 9
'anos: Guilherme Boursheidt na

,

'Bois' 12 ano�; Guilherme

:Getelina (Behlíng Veículos) na
'Boys 13 anos; Guilherme

As provas foram muito disputadas e os pilotos mostraram habilidade nos obstáculos

Boursheidt na Cruizer até 12

anos; Cláudio Bertoldi na Cruizer
na 25/29 anos; Sebastião Vieira
na Cruizer 40/44 anos e Dorival
Gruetzmacher na Cuizer acima
de 45 anos.

Outro destaque da etapa foi o

piloto de Schroeder CarlosMiguel
Strelow (Angerô Malhas/Maikon
Confecções/Auto Posto Salómon/
Casa Azul Imóveis) � Ele terminou
em segundo lugar, na categoria
Boys 9 anos. Ele e Leonardo

(campeão da etapa) vem

disputando ponto a ponto todas
as competições que disputam. Largada: foram 175 pilotos catarinenses em 30 categorias

A Escola Renato Pradi (meias pretas) conquistou o Campeonato
Escolar Moleque Bom de Bola. Eles venceram o Colégio São Luís, na
final disputada sábado, no Acaraí. No feminino, o título ficou com a

l.ilia Ayroso Oechsler, que bateu a Holando Marcelino Gonçalves.
Os dois campeões ficaram com o troféu BV Financeira e agora
representarão Jaraguá do Sul na etapa regional da competição.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARA-GUÁ DO SUL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N° 002l2Ó05.
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul-Se, de conformidade corri o disposto no artigo 26, § 3°, I, b, do Decreto n° 3.225/1995, através do presente
editai, notifica o(s) contribuinte(s) abaixo relacionado(s) de seu(s) débito(s) de contribuição de melhorias, para que efetue(m) o seu pagamento no prazo
de 30(Trinta) dias da publicação deste, e em não o fazendo, ficará(ão) sujeito(s) ao lançamento em dívida ativa e ao ajuizamento da competente ação
executiva fiscal.

'

CPF/CNPJ/RG Notificação Cadastro de CM Rua Pavimentada Edital Valor ,em R$

821.179.779-87 3.889/2005 26.613-0 928 016/2004 3.243,12
936.848.439-20

1 R.554.761 3.884/2005 227-0 627 018/2004- 6.384,63

1R.193.712

Marcelino Schmidt

(Secretário de Gestão)

..-------II L I N HA DE FUNDO Itt---------.
I

JULIMAR PIVATTO
•

Custando caro
A "Folha de S. Paulo" ironizou,
no sábado, que cada drible do

craque Falcão custou R$ 60 mil

para o São Paulo. Antes do jogo
contra a Ponte Preta, o jogador
havia atuado por 47 minutos e

deu apenas três dribles. A
diretoria acredita que o craque
se pagou, principalmente por
atrair muito público e porque a

camisa 12 é uma das mais
vendidas. Mesmo com o São

Paulo apenas cumprindo
tabela, Falcão não deve

começar jogando contra o

Mogi Mirim no próximo
sábado.

No finalzinho de novo
Em decisão, o Atlético de
Ibirama está se

especializando em fazer gols
no final do jogo. Depois de

conquistar a vaga contra o

Joinville, foi a vez da torcida
do Criciúma se calar. O

Não foi desta vez
A Malwee quase chegou lá. Mas ser o segundo melhor time do
mundo em apenas quatro anos de existência já é, um grande
feito. O time representou muito bem a cidade de Jaraguá do Sul,
o nosso Estado e também o Brasil. Jogou de igual pra igual do
primeiro ao último minuto e o placar s6 foi assim elástico graças
aos dois gols de contra-ataque no final do jogo, na hora em que a

'

Malwee era só pressão e estava com o goleiro linha Marcinho.
"

Agora o time volta e vai em busca do título inédito da Liga
Nacional. Quem sabe, o tftulo vem em 2006 com o apoio da
torcida "ao vivo':

PrecisandoVencer
Esta é a situação dos times

jaraguaenses na Copa-Norte.
Em casa, o Vitória empatou
em 2x2 com o Vila Nova de
Rio Negrinho. Para se

classificar, precisa empatar
em três gols ou mais ou

vencer. Já o Flamengo
perdeu fora de casa para o

Torino de São Bento do Sul

por 1 xO. O empate classifica
o Torino. Os jogos de volta

acontecem no próximo dia
21 de abril.

Adiado
Agora é oficial. O Tubarão não

disputará mais a Série A2 do

Campeonato Catarinense por
falta de dinheiro. Por causa
disso, o campeonato deverá

começar apenas no início de

junho, Isso porque a

Federação Catarinense de
Futebol terá que fazer uma
nova tabela, e precisará desse

tempo para que ela seja
homologada. O Juventus ia

estrear no dia 8 de maio.

,
,

,

,

,

,

,

,
'

Ação Social de Jaraguá do Sul
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos todos os nossos sócios contribuintes e sócios:
colaboradores para participarem da Assembléia Geral Ordlnária, a:
realizar-se no dia 28 de Abril (quinta-feira), com início em primeira:
convocação, às 08:00 horas e em segunda e última convocação às: .

08:30 horas, na sede da Ação Social de Jaraquá do Sul, sito à rua;
ExpedicionárioGumercindo da Silva, nO 430, com a seguinte ordem:
dodia:

1) Análise e aprovação ou não descontas, e balanço geral encerrado:
em 31.12.2004

. 2) Eleição da diretoria para o biênio 2005/2007
3) Outros assuntos de interesse da Entidade

Jaraguá do Sul, 11 de abril de 2005.

Marita Mahfud da Silva
Presidente
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ESPORTE

o CORREIO ANTECIPOU

Jaraguá do Sul será sede do próximo Mundial
JULMAR PIVATTO
COM ,INFORMAÇÕES DO ENVIADO ESPECIAL

PUERTOLLANo/EsPANHA - Além do vice-campeonato
, Mundial, a Malwee trouxe outra boa notícia para
Jaraguá do Sul. No ano que vem, será sede do 3°
Mundial Interclubes da Fifa. A novidade é que o

número de participantes aumentou de seis para
oito times e que a competição terá uma subsede,
provavelmente na Arena Multiuso, em Brusque.
A decisão foi tomada após a final do domingo,
em que a Malwee perdeu por 5x2 para o

Boomerang Interviú e ficou com o segundo lugar.
A notícia, antecipada pelo Correio do Povo na

edição de sábado, confirmou o prestígio do
futsal brasileiro junto aos europeus,
especialmente com relação ao Sul do país. No
próximo ano, além da Malwee, os outros

participantes serão: o campeão da Liga Nacional
do Brasil, o campeão e vice da .Espanha, os
campeões de Portugal, Itália, Rússia e,
provavelmente, o da Argentina.
O VICE - Participando pela primeira vez do
Mundial, a Malwee não fez feio. Perdeu a final sim,
mas realmente para o melhor time da competição.
O placar de 5x2 para os espanhóis do Boomerang
Interviú não refletiu o jogo, que foi disputado do
primeiro ao último minuto. Agora a concentração
da equipe está no Estadual e na Liga Nacional. O
próximo desafio será no próximo sábado, em
Joaçaba, contra o time da casa, "pela Divisão
Especial do Campeonato Estadual. Pela Liga, o
próximo jogo será no dia 20, quarta-feira, contra
o Chapecó, noWolfgang Weege.

QÁDlO ���
.JARAGUÁ

FOTOS PUERTOlLANO/MARCA MEDIA/AGENCIA o GLOBO/CORREIO

Jogadores, comissão técnica e diretoria com as medalhas e o troféu de vice-campeão do mais importante torneio de clubes de futsal do mundo

Chico tenta parar o ala do Boomerang. Ao lado, Gabriel consegue driblar e escapa de Éka

o brasileiro Marquinho chuta para a defesa de Bagé. O pivô pode ser um dos próximos reforços

·NoVemesês
desaúdee
boa forma ..

Hidroginástica para Gestantes
na Academia Impulso. A melhor
opção para a saúde de mamães
"e bebês durante toda a gestação,, '
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