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CASO BOLSHOI

CPI da Sapatilha vai para
a Procuradoria da Alesc
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CANSADA DE ESPERAR

alwee não quer Falcão e cobra R$ 645 mil
irne de Jaraguá desiste do maior jogador de futsal do mundo, mas vai à Justiça por quebra de contrato. Surpreso, Falcão disse ao Correio que pode jogar no Japão. - PAGINA 7

EM,JARAGUÁ DO SUL

odos OS bancos são autuados pelo Procon
enhuma das 14 agências e postos da cidade tinha controle de tempo de atendimento de clientes através das senhas. E três deles demoraram demais para atender. - PAGINA4

REPROOU Ao CORREIO

ELES NÃO FORAM CULPADOS
Depois de mais de um mês, a Polícia recebeu ontem o laudo da perícia sobre os acidentes
em quemorreram Elisângela da Cruz Pereira, 20 anos (foto à esquerda), e Benta Brand, 50,
que saiam de casa com suas bicicletas para trabalhar e foram atropeladas e mortas por
veículos pesados no mês passado. Ao contrário do que os primeiros laudos apontavam, as
duas estavam na faixa certa e o delegado responsável pelo inquérito deverá indiciar os dois

motoristas, um da empresa de ônibus e outro da coleta de lixo, por homicídio culposo,
(em que não há intenção de matar). Agora, a Polícia apura como foi o atropelamento,
também por um ônibus, de Antônio Pereira, que saia para trabalhar de bicicleta,
anteontem, da casa dele no Santo Antônio. As primeiras versões de queele seria culpado
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Céu de brigadeiro
Contrariando todas as

expectativas, a balança
�omercial brasileira conti

�ua colecionando su

�erávits. Na segunda
semana de abril, o volume

bxportado superou em US$
I •

i1,1 bilhão o importado,
elevando para US$ 9,712
bílhões o acumulado do ano.

b resultado é 44,7% superior
I

fio registrado em igual

reríodo de 2004, quando
apresentou superávit de US$
6,71 bilhões. Os números

jogam por terra as previsões
pessimistas apontadas por

�etores do mercado,
fundamentadas na taxa de
câmbio favorável ao real. O

dólar, moeda usada no

eomércíc internacional, está
(no menor patamar desde o

final de 2002.
Contra fatos não há

"argumentos. As exportações
('

não sofreram revés em

;função da queda do dólar,
iílinda que os exportadores
C

FRASES

pudessem ter melhores
resultados. Esta preocu
pação, aliás, levou o ministro

do Desenvolvimento, Luiz
Fernando Furlan, a defender
a intervenção do governo

para elevar a cotação da
moeda estrangeira. Na visão

do ministro, a desvalorização
do dólar prej udica as

exportações. Para ele, o

mercado de câmbio poderia
dar prejuízos ao país. Os

argumentos do ministro são

sustentados pela expansão
das indústrias. Ontem, o

IBGE divulgou que produ
ção industrial registrou cres

cimento em 11 das 14 áreas

pesquisadas em fevereiro. Na

comparação com igual mês
do ano passado o aumento

� As exportações não sofreram revés em

função do dólar, ainda que os exportadores
pudessem ter melhores resultados

"

câmbio ideal é entre R$ 2,90
e R$ 3,00. Já o ministro da
Fazenda, Antônio Palocci,
acredita que a queda do
dólar é um "fenômeno"
mundial e que a intervenção
do BC é inócua.

O tempo tratou de

comprovar que Palocci
estava certo. Que o dólar
está caindo em relação às
demais moedas mundiais e .

que uma intervenção no

foi de 4,4%. Crescimento
industrial garante a

manutenção das expor

tações, já que o mercado
interno não absorve toda a

produção.
Para completar o quadro

favorável, o FMI elevou o

prognóstico de crescimento

econômico do Brasil neste
ano. A projeção passou de

3,5%, prevista em setembro
de 2004, para 3,7%,

QUARTA-FEIRA, 13 de abril de 2005 MIOaaat'lm,aut...

reveladas ontem. Para 2006,
o fundo projeta avanço do
PIB brasileiro de 3,5%. Ao
optar pela ortodoxia

econômica, Palocci pro
vocou uma divisão no

governo e no PT. Todavia,
não há como negar que a

opção, pelos resultados, foi
acertada. Isso prova que o

radicalismo pregado poderia
comprometer o país no

cenário mundial.
Por outro lado, a inflação

volta a rondar. A taxa

registrada em São Paulo foi
de 0,98%, a maior desde

agosto, o que inviabiliza a

redução da Selic. Juros altos

significam menos inves

timento no setor produtivo,
com reflexo em toda econo

mia. Por enquanto, o governo
trafega em céu de briga
deiro, mas pode encontrar

turbulências caso se deixe
levar pelo sectarismo ideoló
gico ou pelo projeto eleitoral.
É preciso comprometimento.

"Nestes dois anos, os olhos do Governo têm se voltado para Jaraguá e região. As verbas estão
aparecendo. O que precisa ser feito é mobilizar o empresariado para cobrar e mostrar as

contrapartidas':
·1 "

.1 • PauloObenaus, presidente da Acijs, logo depois da palestra da secretária regional Niura dos Santos sobre os dois anos de atividades da SDR

(,

u
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I Fatos & Pessoas I
Fernando Bond

"

� Bauer no PSOB pode
fE desagregar o partido
A passagem do deputado .federal

,,�

�Paulo Bauer do PFL para o PSOB

[pode acontecer em 19 de junho, dia
rem que estão marcadas as conven

!:ções municipais. Bauer assinaria a

[flcha de filiação no diretóri� de

bJoinville. Bauer conta com o apoio
�.

�ntegral do senador Leonel Pavan,
�ue assim pretende fortalecer sua

�osição em nossa região. A notícia,
1iainda de bastidores, não foi digerida
pelo tucanato local, que também vê

.

a possibilidade de uma candidatura
a federal.Outro problema no"ninho"
de Jaraguá é que não é certa a

composição em chapa única para a

sucessão de Célio Bayer na

presidência. Há setores descon-

.tentes com.os rumos do PSOB na

"cidade, além da defecção que houve
°com a desfiliação do vereador

r:Afonso Piazera (que está levando

�)unto alguns quadros do partido).
'Jp bombeiro desta história se chama

Oalírio Beber, presidente estadual,
«que vem acompanhando de perto o

=que acontece em Jaraguá do Sul.

Fazer planos
Apenas dois municípios da região - Jaraguá
do Sul e Guaramirim - serão alvos da

grande campanha nacional que o Governo
federal põe no ar em maio, para todos os

municípios brasileiros com mais de 20 mil
habitantes tenham seu Plano Diretor até
2006. O Governo quer planos novos, que
tenham correspondência com a situação
atual das Cidades. Se é este o caso, Jaraguá
do Sul pode começar a fazer outro.

Trabalhar é preciso
Quem não dá nada pela candidatura de
Garotinho à Presidência da República
pode ir se preparando para uma campanha
de lavagem cerebral pesada no fim deste
ano e no ano que vem. O mote do casal
Garotinho é "aqui se trabalha'; referindo-se
ao que estão fazendo no Rio de Janeiro.

Aliás, quem tem mais de 40 anos e morou

no Paraná vai lembrar que este era o slogan
do Governo Paulo Pimentel, que certa feita
mandou colocar uma placa "Paraná, aqui se
trabalha" na divisa com São Paulo. No que
os paulistas responderam prontamente,
com outra placa:"lsso aqui não é novidade:

Oui, temos bananas
A Banana Brasil, de Schroeder, vai participar
da mostra Viva Brasil 2005, que marcará o

Ano do Brasil na França. Outras três
empresas catarinenses também estão com

stands: a Farfalla Têxtil e a Karsten, de
Blumenau e a Oxford, de São Bento do Sul.

Boa notícia
A indústria de Santa Catarina cresceu 13,4
% em um ano. É o que diz o IBGE, em
pesquisa divulgada ontem. Com relação a

fevereiro de 2004, houve expansão de

9,9%. Também cresceu o acumulado do
ano (10,7%). O Estado ficou com o segundo
melhor resultado de fevereiro, perdendo
apenas para o Amazonas. O Paraná ficou
abaixo da média nacional (2%) e o Rio
Grande do Sul teve um decréscimo de

produção (- 1,8%).

Resultados
É de elogiar o trabalho que Juliano Nora
vem fazendo no Procon de Jaraguá do Sul.
Pode-se até dizer que ele é pago para isso
e não faz mais que a obrigação, mas
ninguém pode negar que Juliano tem feito
incursões em setores que poucos teriam a

coragem de enfrentar, como os bancos e os

postos de gasolina.Tem agido com rigor,
mas ao mesmo tempo com muito bom
senso.

Paris-Floripa
Ligações internacionais constantes ontem

de manhã Florianópolis e Paris. Informantes

daqui municiavam o governador Luiz
Henrique sobre a decisão de encerrar a

CPI da Sapatilha, sobre as denúncias no

Bolshoi Joinville. Este é um dos problemas
que o LHS levou na bagagem. O outro é o
Fundo Social, parcialmente vetado no

Tribunal de Justiça fbond@ibest.com.br
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A Equação da Minha
Vida

Hoje é o Dia do Jovem, e, em virtude desta
data comemorativa, passei a recordar de minha
trajetória e da criança que fui. Vieram à mente

duas imagens de minha infância que me

marcaram: na primeira, por volta dos 5 ou 6

anos, indagava às pessoas de minha
convivência porque deveria ir à escola todos
os dias, fazer os deveres, depois cursar o

"ginásio", etc., se um dia morreria. Numa

segunda imagem, já no final de minha primeira
década de vida, encontrei uma menina que, por

vezes, mirava o céu e aspirava a liberdade.
Os anos passaram, aquela garotinha cresceu

e, no início da fase adulta, indagou-se "onde
estão aquelas aspirações de criança?" Naquele
momento, senti o despertar de anelos que jaziam
em um sono profundo dentro de mim. Mas o

tempo transcorreu e eu me encontrava na

faculdade, com estágios, provas e muitas outras

atividades. Certo dia, a caminho da

Universidade, percebi que eu sempre teria mais

e mais responsabilidades e atividades a cumprir.
Dentro desta perspectiva, perguntei-me: como
conquistar um tempo para me dedicar.a um

processo de superação que me permita resgatar
aquelas aspirações de criança, criar novas

outras, praticar novas habilidades, ampliando
minha vida e fazendo ela mais feliz?

Com o estudo e prática da Logosofia, percebi
que, se quero 'forjar uma vida como a descrita

acima, devo começar a equacionar meu tempo

diário, para dedicar uma pequena parte dela ao

estudo e cultivo de conhecimentos que me

habilitem a conhecer a mim mesma e, por

conseqüência, as causas de tudo o que limite e

impeça o livre desenvolvimento de minhas
faculdades mentais e sensíveis.

Em princípio, pareceria que, dedicando-me
a tal labor, eu teria menos tempo para meus

afazeres diários. Entretanto, ocorre justamente
o inverso, pois o estudo e prática dos

Conhecimentos Logosóficos são as potências
que intensificam esta "equação diária" (e que
todos nós temos de resolver para atender a

todos os aspectos da vida), e propiciam
elementos que me levam à reflexão e me façam
compreender minha missão de jovem, de ser

humano, com possibilidades de ampliar minha
vida indefinidamente.

Juliana Paula Silva Moretto, 25 anos, docente da Fundação
Logosófica

po 12,
Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de c�r. de
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direitO

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

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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POLíTICAQUARTA-FEIRA, 13 de abril de 2005

� Ônus do poder
o presidente Lula (PT) quer ver escla
recidas as denúncias que envolvem o .

ministro da Previdência, Romero Jucá,
'

e O presidente do 'Banco Central, "

Henrique Meirelles, antes de retornar ao .'
Brasil, amanhã. Acredita que a protelação
pode comprometer o governo.
Na luta para manter os cargos, Jucá !

reuniu os documentos para "provar" a
inocência. Já o BC alardeia que a saída .

de Meirelles ser-ia péssima para a ,:
imagem do Brasil no exterior e poderia;
provocar alvoroço no mercado
financeiro.

II' Transferência
o presidente da Câmara de Jaraguá do

sul, Ronaldo Raulino (PL), sugeriu
transferir as sessões das segundas
feiras para as terças-feiras. Justificou a

proposta afirmando q.u� a i.�éia era

opor,tunizar a parncipaçao dos

vereadores na reunião semanal da Acijs
(Associação Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul).

Segundo consta, Raulino teria

argumentado que a Acijs tem discutido

assuntos de interesses da região e os

vereadores, em sessão plenária, não

participam. A proposta foi rejeitada.

� Atrito
o PT de Schroeder realizou no

domingo a primeira discussão acerca
dos possíveis pré-candidatos a

deputado estadual e federal do,

município, no próximo ano. Estão no

páreo o ex-presidente do-partido, João
Reis Filho, e o candidato a vice-prefeito
em 2004, José da Cruz, o Zeca da Laje.
[\. direção do partido promete definir
os nomes ainda este mês.
O debate revela as divergências
internas e a intenção da porção
schroedense do PT em não apoiar a

reeleição do deputado Dionei da Silva.

� Candidaturas
o ex-prefeito Irineu Pasold (PSDB),
cotado para ser candidato a deputado
estadual em 2006, disse que vai

participar do processo de escolha dos

postulantes, mas que está disposto a

abrir mão da candidatura em nome do
consenso.

Disse que vai trabalhar pela proposta
da Acijs de unificar os partidos em "favor
de Jaraguá do Sul': A idéia é lançar três
candidatos a deputado estadual: um do
PT, outro da coligação "Viva Jaraguá" e o
terceiro das demais legendas, além de
um federal da cidade.

� Na dúvida
Na semana passada, um contribuinte

questionava, nos corredores da Prefeitura
de Jaraguá do Sul, quanto o HSBC paga
pelo espaço onde funciona a agência, se
é o banco quem paga as contas de água
e luz do prédio e se tem os alvarás.

'

Sem conseguir as respostas, prometeu
protocolar pedido de informação e

aguardar o prazo legal para as respostas.
Se cumpriu a promessa, ainda não se sabe,
mas que levantou a lebre todos
concordam. Aliás, não é nada além do
direito de saber os procedimentos da
coisa publica.

'..

JUSTiÇA EM GUARAMIRIM Promotor sugere que Procon

pesquise preço dos combustívei�
. tjCaos nos processos faz diretora

!

pedir novo prédio para
}ARAGUÁ00 SUL - o promotor

. de Justiça da Comarca de Jaraguá
do Sul, Leonardo Henrique
Lehmann, sugeriu que o Procon
faça pesquisas e divulgue os postos
de combustível 'que praticam os

'melhores preços. Ele acredita que a

medida vaiestimular a concorrência.
Na tarde de ontem, Lehmann se

reuniu com o diretor do Procon,
JulianoNora, e os vereadores Dieter
[anssen (PP) e Jaime Negherbon
(PT), vice-presidente da Câmara,
para discutir o assunto.

, O vice-presidente da Câmara,
que organizou a reunião de ontem,
apresentou na sessão do último dia
28 o resultado de uma pesquisa sobre
O preço dos combustíveis, realizada
pelo gabinete do parlamentar. De
acordo comNegherbon, a gasolina
em Jaraguá do Sul- R$ 2,47 - é

uma das mais caras do Estado. "Em

Joinville, por exemplo, a gasolina
comum pode ser encontrada a R$
2,28, com 40 dias para pagar", disse.

O promotor apresentou dados

levantados pela promotoria em 13

postos da cidade, além de uma

pesquisa realizada pela Associaçãç
das Donas de Casa de Santa
Catarina, que registra os menores �
maiores preços nos posto�
catarinenses. Segundo o
I

"

evantamento, o maior preço esta

sendo praticado em Videira, t
R$2,61. Já o mais barato foi
encontrado emCriciúma, aR$2, 10
o litro da gasolina comum. 1

Quanto à qualidade dos
combustíveis, Lehmann disse que J
promotoria desenvolve o serviço d�
monitoramentopormeio de amostra
no �stado e que n�s últimos anos t
regiao Norte tem sido uIl'l:a das qu�
apresenta os melhores ,Wd,ices e�
termos de qualidade. .J

O diretor do Procon, Juliano
Nora, disse ter dificuldades pela falt�
de estrutura, mas se comprometeu
em realizar pesquisas sobre os

combustíveis nos próximosmeses e
divulgar a cada quinze dias os

,

menores preços:

a

a

e

e
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� Diretora do Fórum

!afirma, que são 17 mil

[processos acumuladosI
pela falta de estrutura

�
GUARAMIRIM - Uma comitiva,

erada pela diretora do Fórum da
marca deGuararnitirn, juízaCaren
mç:i$,S,.shubert, Xªi�9.Jh!?l!IWI g�., .

tiça deSantaCatarinaparapleitear
'a (o'�truçã�de umnovo prédio'par�-

l. \ r !

a comarca. A audiência com o

desembargador Jorge Mussi está
marcada para a próxima segunda
feira, 18, às 16 horas, na sede do
Tribunal, emFlorianópolis.
A juíza dedireito disseque oprédio

londe o fórum está instalado não tem
l11a1S condiçõesde abrigaravaraúnica,
com 17milprocessos acumulados, por
causada falta de espaço fisico. São 10

lmilprocessos cíveis, doismil processos
IcriJninais e outras cincomil execuções
fiscais, que são as cobranças de
impostos.Cada umdos processos pode
levar de seismeses a dez anos para ser
concluído,
A falta de espaço também impede

"
a instalação da segunda vara, que já '

foi criada, e que praticamente
solucionaria o problema do acúmulo
de processos, segundo Caren. Ela
informou que oTribunal recomenda
a criação de uma nova comarca a

cada 300 processos, o que não
acontece na prática.Com a segunda

u

e

e

n

o

a

,S

a

,S

o

n

Juíza Caren mostra parte dos 17 mil processos acumulados, que já não cabem mais nas salas

A comarca também já tem o projeto
de construção -:- padronizado pelo
'Iiibunal-, orçado entreR$ 500mil e
R$ 1 milhão. "O1] jámanifestouque
Guararnirirn é uma das ptioridades e
inclusive chegou a ser incluído no

orçamento doTtibunalem 2002, por
isso precisamos ,mobilizar a

comunidade", disse.
Em função de até agora não ter

sido construída a nova estrutura, a

Prefeitura precisa alugar outros
espaços para suas necessidades e o

vara, 11 novos funcionários, incluindo
juiz e promotor, passam a atuar no

Fórum, hoje com 30 funcionários.
"Mas a instalação da segunda vara
não é possível enquanto não for
construído o novoprédio", disse.

Caren disse que há cinco anos o

Tribunal recebeu da Prefeitura um

terrenode cincomilmetros quadrados
'

naRuaJoãoSotterCorrêa, no Bairro
Amizade, para construir o novo'
prédio. Em troca, o Tribunal deu ao

município o atual prédio do Fórum.

Fórum, da mesma maneira, aluga
salas em um prédio próximo.A juíza
informou ainda que o atual não está
de acordo com as normas de

segurança exigidas pela leimunicipal
e só conta com três vagas no

estacionamento para a população,
alémde não terumsalãode júri. "Não
é só trabalharnum localpequeno,mas
envolve aluguel, central telefônica,
internet. O Tribunal paga tudo em

dobro e a população também paga",
declarou,

'

a

Postos devem ser pesquisados pelo Procon nos próximos dias

Decisão sobre CPI do Bolshoi só sai depois de parecer jurídico Prefeito rejeita proposta de

reajuste dos servidoresFLORIANÓPOLIS .. A CC]
(Comissão deConstituição e Justiça)
aprovou, na reunião de ontem, o

'I
encaminhamento' do deputado
Onofre Agostini (PFL) solicitando
manifestação da Procuradoria
Jurídica da Assembléia sobre a

�ontinuidade ou não da CPI que
Investiga denúncias sobre o Instituto
EscolaBolshoido Brasil, de [oinville.

O pedido feito pelo líder do

��verno, deputado João Henrique
asl (PMDB), é para que aCPI seja

encerr d
d

a a, uma vez que o fato
etenninado ' - fiI para sua cnaçao oram

las
denúncias do Ministétio Público

acerca d '

e irregularidades em

�ontratos de patrocínios. As

�n�ncias foram rejeitadas pelo juiz
Iiíd4"VaraFederal de joínville,MarcoseoHamasaki.

ParaAgostini, a existência daCPI
é um fato liquidado, o que resta

dúvida é quanto à juridicidade de
sua continuação. BIasi também

, I

reforça que as dúvidas são quanto ao

aspecto jurídico da existência do fato
determinado que justifique a criação
deumaCPI.

Já o deputadoVanio dos Santos
(PT) rechaça a responsabilidade de
uma decisão pela Procuradoria

Jurídica. "Não vamos transferir aos
outros uma responsabilidadeque é

nossa. A questão será determinada

pelas posturas políticas", defende, O
líder do Pp,deputado [oares Ponticelli,
criticou o que ele classifica de
manobras governistas para tentar

fulminar aCPI. "O governo tem algo
a esconder, senãonão haveria esforço
tãogrande parao seufim", comentou. Reunião da CPI foi bastante agitada ontem em Florianópolis

}ARAGUÁ 00 SUL - O prefeito
Moacir Bertoldi rejeitou a proposta
salarial dos servidores, que pediram
reajuste salarial de 9 a 10% e

aumento de R$ 1 no vale-refeição. '

Bertoldinão abremão dos 7% - pagos
em duas vezes - e também não

aumentou o valor do vale-refeição,
que está em R$ 5,50.A informação
é da presidente do Sinsep (Sindicato
dos Servidores Públicos) Idinei
Petry. No sábado, o Sinsep faz uma
assembléia, às 9 horas, noSindicato
doMobiliário, para apresentar o fato
aos servidores.

De acordo com a presidente do
Sindicato, o prefeito se com

prometeu a discutir novamente o'

reajuste do vale-refeição em julho,
mas já aceitou o pagamento da val�
de forma proporcional e aboliu.o
desconto do �ale, para quem
apresenta atestado em caso de falta.
"Quem faltava um dia perdia dois

vales-refeições. Agora não perde
nada", afirma Idinei.

A proporcionalidade, segundo a
sindicalista, representa uma grande
conquista, já que só recebia valy
refeição quem trabalhava 30 horás
semanais oumais. Com a proposta
do prefeito, passa a receber 250/0
quem trabalha 10 horas; 50% que� �r
trabalha 20 horas; 75% quem
trabalha 30 horas e integram para

quem tem 40 horas semanais.

2,
je
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Quais as regras do jogo?

Caso 1

Os EUA perderam na OMC contra o Brasil em relação ao subsidio

aplicado ao algodão, tornando desleal a concorrência
internacional. Obviamente, o produto americano não tinha

cornpetitlvidadé suficiente para este tipo de disputa, afinal a

vocação americana não vem sendo a agricultura. Supõe-se que
o Brasil teve um prejuízo entre 1999 a 2003 de cerca U$ 1,5 bi,
valor muito difícil.ser utilizado pelo Brasil no seu direito de

retorno, em razão do volume de comercio estabelecido entre os

dois países (política da boa vizinhança). Este cenário e resultado
de duas situações distintas: (a) Um setor (no Brasil) se mobilizou
para a devida discussão; (b) O setor nos EUA é composto de

minifundiários, que representam somente 15% do todo o volume
têxtil circulante no Pais, possuindo assim pouca expressividade
econômica.

Caso 2

Outra informação interessante é que urna empresa brasileira

que possuía monopólio em seu setor, conseguiu mobilizar o

nosso governo na aplicação de questão de anti-dumping
contra duas empresas, uma dinamarquesa e outra norte

americana. Logo, a empresa dinamarquesa - com maior

concentração de riqueza - adquiriu a companhia brasileira

que "importunava" seus negócios. A Câmara de Comércio

Exterior Brasileira após a transação decidiu encerrar o processo
de anti-dumping.
Tal evento nos faz refletir mais um pouco em: (a) Fez-se valer
a questão de quem tem forca no cabo de guerra de mercado;

. (b) O que seria do comercio mundial sem um organismo que

regu!amentasse os termos de acordo? (c) com a queda do
mecanismo anti-dumping o governo teve a intenção estimular
a concorrência internacional; (d) por que não houve
investimento do governo na criação de uma alternativa
nacional para a produção deste artigo, se afinal falávamos de

monopólio?

I
I

I
I

I
,
I

�

Brasil firma acordos diversificados com cinco países
africanos
O Brasil assinará acordos diversificados com os cinco países
africanos que serão visitados pelo presidente Luiz Inácio Lula da
Silva até a próxima quinta-feira (14). Segundo o ministro das

Relações Exteriores, Celso Amorim, em alguns países a ênfase
maior será comercial. Noutros, cultural ou política - dependendo
do potencial de cada um. "Procuramos ter uma relação
equilibrada, sem discriminar países grandes e pequenos';
declarou o chanceler em entrevista logo após a chegada à

República de Camarões nesse domingo (10) à tarde. A missão,
iniciada na segunda-feira, inclui Nigéria, Gana, Guiné-Bissau e

Senegal.
Segundo dados do Ministério do Desenvolv.imento, Indústria e

Comércio Exterior, de 2003 para 2004 a corrente comercial

passou de US$ 6,137 bilhões para US$ 10,43 bilhões. As

exportações brasileiras para a região cresceram 48,42%,
totalizando US$ 4,24 bilhões. As importações atingiram a cifra
de US$ 6,18 bilhões - 88,75% a mais do que em 2003.

"Importamos sobretudo petróleo da Nigéria e exportamos coisas

variadas de maneira bastante distribuída';explicou Celso Amorim.
"Em alguns, países, como Camarões, a relação ainda é pequena
comercialmente, na faixa dos US$ 30 milhões, mas há um grande
potencial'; assegurou.

Feira Transnacional 2005
A Feira Transnacional 2005 - Fornecedores de Serviços para o

Desenvolvimento do Comércio Internacional, acontecerá dias

28 e 29 de abril no Centro Sul em Florianópolis - SC.Este evento

seguirá o mesmo posiciona,mento, único e diferenciado,
adotado na edição de 2004, ou seja, reunir os principais
fornecedores de serviços para os exportadores e importadores
brasileiros, trazendo como visitantes pessoas qualificadas, pré
selecionadas e com poder de decisão.

Em um ambiente moderno, climatizado e dotado decompleta
infra-estrutura tecnológica, o evento permitirá aos expositores
que ampliem ou iniciem seu relacionamento com executiv.os

altamente qualificados da área de comércio internacional. A

Feira Transnacional 2005 é promovida pela Transnacional Feiras
e Eventos Ltda., que atua há 26 anos na mídia segmentada com

produtos de informação dirigidos ao comércio internacional. A

empresa editou, por 23 anos, o caderno semanal Marinha
Mercante no jornal O Estado de São Paulo. Hoje a empresa

publica o portal NetMarinha e o anuário ABCEX.

Sua opinião é muito importante para nõs, Encaminhe suas

dúvidas, sugestões e críticas 'para nosso e-mail

cambra@portalcambra.com.br.

Alex Becker é Diretor de Negócios da Câmara de Negócios
Internacionais - CAMBRA, Professor do Curso de Administração -

Hab. em Comércio Exterior da Unerj e Pós-Graduando em Gestão

de Negócios Internacionais.
E-mail: alex@portalcambra.com.br
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NENHUM ESCAPOU'

Fiscalização do Procon autua
todos os bancos de Jaraguá

MÁRCIA BENTO

� As 14agências que
foram fiscalizadas não
tinham registro do
tempo de atendimento

JARAGUÃ DO SUL - Nenhum
banco da cidade escapou de

punição do Procon. Todas as 14

agências e postos fiscalizadas
entre 6 e 11 deste mês

descumpriram a Lei 2.695/2000,
que regulamenta o tempo de

atendimento, a entrega de senhas
com horário de chegada ao banco
e registro da hora de atendimento
feito no caixa. Todas as agências
foram advertidas pela faltá da
senha eletrônica. Três delas
também demoraram mais do que

•

o tempo previsto na lei para o'

atendimento do cliente .

A Lei diz que os bancos
devem atender os clientes em

até 15 mínutos nos dias de
movimento normal. Para os dias
de maior movimento, entre 5 e

Juliano Nora (dir.), �o Procon: "Vamos voltar a fiscalizar os bancos"

12 de cada mês, a Lei dá 30 Besc tinha a senha eletrônica,
minutos para atender 6 cliente.
Este tempo é medido através de
senhas com horário impresso
eletronicamente na entrada do
cliente. Para medir quanto

tempo cada um fica na fila de

'espera os caixas devem autenti

car a senha assim que o cliente

começar a ser atendido. "Só o

Dinheiro da Jaraguá Fabril sai
com assinatura de ex-sócio

JAIMGUÃ DO SUL - Os ex

funcionários da Jaraguá Fabril estão
.

revoltados com a demora da Justiça
em liberarR$ 1,2milhão depositado
em juízo há cerca de um ano para o

pagamento das rescisões.O dinheiro
é resultado da venda dos bens
leiloados e penhorados depois que a

empresa faliu, fechou e não pagou

ninguém, em maio de 1998 e foi

depositado há cerca de um ano. A

liberação do dinheiro, de acordo com
a assessoria jurídica do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias do

Vestuário, depende agora do
recebimento de notificação porparte
de um dos ex-proprietários da

empresa, quemora emNatal, noRio
GrandedoNorte.AJustiçanão libera

o dinheiro até que o ex-proprietário
tenha sido notificado, já que os

advogados locais da empresa
renunciaram ao cargo e a lei exige o
recebimento da notificação.

.

O advogado dos trabalhadores

demitidos, Airton Sudbrack, afirma
também que a demora se deve ao

fato de que, em 2000, 67 ex

funcionários fizeram acordo com os

advogados dos patrões, comprome
tendo as negociações. "Levamosmais
dois a três, depois de 2000, para anular
os acordos", enfatiza o advogado.

Mesmo com a liberação dos
valores já depositados, os traba
lhadores ainda ficarão no prejuízo.O
valor de R$ 1,2 milhão não será

suficiente:

o projeto "Hospital Desce o Morro" mobilizou cinqüenta
funcionários da Malwee ontem. O curso para gestantes e pais está

sendo feito pela primeira vez fora do Hospital Jaraguá. Com 6 horas de

aula, o curso traz para a realidade dos funcionários da Malwee os cuidados
com a gravidez.e com o bebê. Um exemplo da rotina que deve ser

mantida é a ginástica laboral, que ajuda as mães a relaxar e as prepara

para o parto. Entre os profissionais envolvidos estão fisioterapeutas,
psicólogas, enfermeiras nutricionistas e médicos obstetras.

mas assim como nos outros

bancos, não existe a segunda
autenticação com o horário do

atendimento", relatou o coorde
nador do Procon, Juliano Nora.

Esta é a primeira fiscalização'
que o Procon faz nos bancos,
mas logo os fiscais estarão de
volta às agências. "Queremos

saber agora se os bane
cumprem a Lei nos dias de po�
movimento", diz Juliano Nora.

Pelas irregularidades at '))
agora constatadas, os banCos!i DÊ'
ser advertidos, Com os 14 alit oi.
de infração, o Procon vai ab
processos administrativos qu
serão levados à Procuradoli
GeraldoMunicípio. Depois,se (

bancos reincidirem, seri )

multados em 300Ufirs (Unidaa
Fiscais de Referência). Cada U
vale hoje R$ 1,06. Com mais li
reincidência o banco passa as

multado em 1.500 Ufirs. r

banco pode ainda perder
alvará de funcionamento p
seis meses se contím,

descumprindo a lei.
Os gerentes do Besc, HSB

Bradesco, ltaú disseram que n'

podem comentar sobre
fiscalização do Procon e que es

questão poderia ser resolvi

apenas com as assessors

jurídicas dos bancos. Já (

gerentes do Real, Cair
Unibanco e Banco do Brasiln
foram encontrados para falar.

Receita alerta -para e-mail sobr

problemas na declaração do nu!
DA REDAÇÃO - O supervisor

nacional do programa do

Imposto de Renda, Joaquim
Adir, alerta os contribuintes
sobre um e-mail falso que vem

circulando na internet em nome

da Receita Fede�al.
A mensagem afirma que

foram detectados erros na

declaração do IR 2005 do
contribuinte e pede que ele
abra um arquivo em anexo para

corrigir os dados.
Segundo Adir, esse é um

golpe aplicado por quadrilhas
que tentam obter informações
dos contribuintes para depois
utilizá-las indevidamente. O

vírus. Quem receber

mensagem não deve preenche
qualquer campo. O ideal

apagar o e-mail imediatamente
"O Fisco não comunica qual
quer problema na declarad
dos contribuintes por e-mail. h

notificações são feitas sempli

por corres-pondência", disl!

Adair.
Adir destacou que a Rece

está aprimorando seu sistema a

segurança. Um desses me

canismos é a certificaça
digital. Um cartão eletrônic
codificado que permite a

usuário fazer uma série a

operações com a Receita a

forma segura pela internet.

o presidente da Apevi (Associação das Micro e peque�a�
,

Empresas do Vale do Itapocu), Alessandro Coelha �
homenageado no Centro Administrativo do Estada, e

e

Florianópolis, em comemoração ao Dia Estadual da MicrOal
Pequena Empresa.Trinta outras lideranças de micro e pequ�n(a'
empresas de Santa Catarinà foram homenageadas com P;na
comemorativa à data, iniciativa da deputada estadual
Paula Lima.
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REVIRAVOLTA

PANORAMA

Vítimas não eram culpadas
pelos acidentes com morte

a� �� Motoristas de
Ya DE • _

It oônibus e caminhão

ildevem ser iniciados

,:'por homicídio culposo

REPROOUÇOES CORREIO DO POVO

Benta, Elisângela e Antônio: aos poucos a perícia vai apontando pela inocência nos acidentes

temunhas, uma delas indicada

pela família", disse Ribeiro. O
, laudo com a causa da morte

chegou esta semana. Nele, está
confirmado que Benta morreu

com múltiplas lesões e trauma

tismo craniano.
Nesta semana o caso vai ser

revisado pelo delegado. "Se tiver
necessidade de ouvir mais alguém
vamos fazer". Depois o inquérito
deve ser levado para o Fórum, onde
o promotor vai decidir se existe

'necessidade de abrir um processo
ou não. Segundo o delegado, as

investigações da polícia apontam o

motorista do ônibus como culpado

pelo acidente. "A equipe de

investigação acredita nohomicídio
culposo, mas quem vai decidir é o
juiz do caso", disse.

As investigações do caso de

Elisângela estão sendo menos

demoradas. Ela foi atropelada na

manhã do dia 31 demarço por um
caminhão de lixo da Engepasa. O
acidente foi na principal Rua José
Theodoro Ribeiro, a principal da
Ilha da Figueira. Os investigadores
da Polícia já ouviram quatro
testemunhas. "Também estamos

concluindo esta investigação.
Deve ser levada para o Fórum junto
com o caso de Benta", disse o

��;Caldo de cana e outros sucos com novas normas

As garapeiras também entram na regulamentação da Anvisa

Cecília e um dos filhos: quem sabe agora uma vida melhor

delegado. Assim como no caso de

Benta, Ribeiro confirmou que o

motorista deve ser indiciado por
homicídio culposo, aquele que não
há intenção de matar.

O último acidente foi na

madrugada de segunda-feira. O
gari Antônio Pereira de Jesus foi
atropelado por um ônibus no bairro
Santo Antônio. Ele saiu para o

trabalho um pouco antes das

quatro horas e foi atropelado perto
de casa. A polícia ainda aguarda o
laudo com a causa da morte. O
IML (Instituto Médico Legal) tem
10 dias para mandar a docu

mentação.

CORREIO ECONÔM,ICO

Aumentou de novo,
Só para confirmar: abril

começou com alta

generalizada nos preços e a

inflação voltou a bater recorde
dos últimos dez anos na cidade
de São Paulo na primeira prévia
do mês. O índice de Preços ao
Consumidor (IPC), calculado
pela Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas (Fipe),
alcançou 0,98% na primeira
quadrissemana de abril. Em

março, a taxa havia sido de
'

0,79%, também a maior desde
1995.

Capam pode ficar num impasse
Analistas dizem que apesar de o mercado ter aumentado as

expectativas de inflação para este ano, o Banco Central não deverá
aumentar a Selic na reunião do Copom da próxima semana. Se
isso acontecer, fica difícil entender as medidas do Copom.Quando
a inflação estava (um pouco mais) estável, o Conselho de Política
Monetária aumentou os juros à estratosfera, para evitar que a

inflação subisse. Bem, ela está subindo e então agora, pela lógica,
era preciso continuar aplicando o remédio. Certo? Errado. O que
não se sabe ainda é o que vai ser feito com a inflação. Se o

Copom vier agora com outras fórmulas para conter os preços,
pode-se dizer que até agora vinha acertando o diagnóstico, porém
errando no tratamento.

Ata, que chatice
Outro problema grave do

Copom é a divulgação da tal da

reunião, com uma análise das
razões do "viés de alta" ou do
"viés de baixa': A Ata leva quase
uma semana para sair e en

quanto não chega à imprensa,
é motivo de especulações de
todo o gênero, que só servem

para conturbar mais ainda a

economia. Na era digital, o
Conselho de Política Mon,etária
não conseguir fechar uma ata

no mesmo dia da reunião, só

pode ser duas coisas:

incompetência ou interesse no

tumulto.

Poderosa chefona
Podia estar nas páginas
policiais, mas vai aqui mesmo:
a Polícia Federal (PF) indiciou a

presidente da Brasil Telecom,
Carla Cico, por formação de .

quadrilha, divulgação de

segredo (espionagem ilegal) e

corrupção ativa em virtude da

contratação da agência de

investigações Kroll, em
processo movido pela
Telecom Italia.

Impressionante
Da coluna da jornalista Miriam

Leitão, ontem em "O Globo":"Em

99, o Brasil precisaria de quatro
anos deexportação para pagarsua
dívida externa; hoje, bastam 15

meses. Para pagar os juros, o' país
precisaria de mais de um ano de
tudo o que ganha na exportação
e agora precisa de menos de seis

meses de exportação': A dfvída
externa, que já foi um monstro
tão grande quanto a inflação, está
virando gatinho de estimação.

) }ARAGUÁ DO SUL - A Polícia

recebeu ontem os laudos com a

íl causa da morte de Benta brand,
li 50 anos, e Elisângela Pereira, de

s 520, duas das três pessoas que

morreram nas mesmas circuns

tâncias em Jaraguá do Sul, quando
lÜ saiam de bicicleta de casa para

u' f trabalhar. A Polícia que estava

esperando estes laudos terminar
)os inquéritos, que devem ser

li; levados para o Fórum na semana

que vem. O último caso, que
:5 c.aconteceu na segunda-feira,

i ainda está sendo investigado: o
/, gariAntônio Pereira de Jesus saia

( (de casa de bicicleta no Santo
1 Antônio quando foi atropelado
h,. por um ônibus.

O delegado responsável pelos
três casos,UrielRibeiro, confirmou

� que as investigações do caso de
v Benta Brand estão no fim. Benta

DI � fqi atropelada por um ôr:ibus da
n f Canarinho na rótula perto da

'Ponte Abdon Batista. O acidente
foi na madrugada do dia 3 de

fi

março. "Já ouvimos três tes-
'D

_

redacao@jornalcorreiodoP9vo,com.br

Investir em tu:rismO é
contribuir para o crescimento

de Iodo o Estado�

OÊ; DA REDAÇÃO -Desde segunda
;,Lfeira a Anvisa (Agência Nacional de
51Vigi]ância Sanitária) está aceitando

SH 51 sugestões que poderão ser incluídas no
regulamento técnico de procedi

�i' Blmentos higiênicos para a venda 'de
I sb alimentos e bebidas preparados à base

'3 de vegetais. O documento- base está
'llna página da Anvisa na internet

OJ (WWw.anvisa.gov.br).
OL Esta é aprimeira vez que o preparo
3Lde alimentos e bebidas à base de
sh vegetais será regulamentado noBrasil.

InclUi sucos industrializados, vitaminas
e outros 'derivados, como o, caldo de
cana, Entre as propostas do regula
mento, a obrigatoriedade dos comer-

10 � ciantes em manter cadastro de fome

I
cedores com nome, endereço e identi

� ficação da origem da matéria-prima.
r------------�---------------------------------

[Família da Corticeira começa a receber ajuda
I
I JARAGUÁ DO SUL - A família de
r TerezinhaCastilho deOliveira, que
t tem8filho "

id d' ,

I S e esta gravi a o nono,
mOstrada ontem pelo Correio,

, começa a receber ajuda. Quatro
�as já ligaram para oferecer apoio
a f míl'

'

, b
a

,

la que vive numa casa sem

anherro, de chão batido e com uma

parede de lona nobairroCorticeira
. e� Guaramirim. Além de roupas:
, deetrodomésticos emóveis, a famíliaaI eVe nha

'

:oi 'C
ga r também umnovo teto.

ecu' R
,�

la ocha, quer doar uma casa
I e ' �ue tem copa e cozinha conjugadas,

: anherro e área de serviço. Ela já
COnseg ,

E
P

UIU um caminhão com a

6
f
refeitura de Guaramirim e quer
azerUInm ,-

0, ,

utiráo paramontar a casa
na '--Ol'ticeira.

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

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

secretaria de EstadO de
COlUra, TurIsmo e Esporle
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Irã aprova lei qUe permite o

aborto para salvar mãe e bebê

VATICANO

Passado funeral,clima ruim
Para entrar' em vigor, a lei

deverá ainda passar pelo exam�
do Conselho dos Guardiães,
órgão ultraconservador que tem
a tarefa de verificar se cadanova
normativa não se contrapõe à

Constituição e às leis islâmicas

aplicadas no Irã.
A interrupção da gravidez

fora dos termos previstos pela lei
é castigada com penas quevão
de três a dezanos de reclusão. O'

projeto de lei não permite aborto
em caso de gravidez indesejada.
Abortos ilegais são praticados no
Irã, mas não há estatísticas

disponíveis.

TEERÃ (AE-ANSNCO'RREIO')
- O' Parlamento iraniano,
dominado por políticos con

servadores, aprovou ontem uma

lei que permite o aborto, dentro
dos quatro primeiros meses de

gravidez, se a vida da mãe

estiver em perigo ou se a criança
puder nascer com alguma
deficiência física ou mental.Até

hoje a lei autorizava o aborto
somente em caso de' risco à vida
da mãe. Tais perigos devem ser

, certificados por três obstetras e

confirmados pelo instituto

médico médico legal, disseram
fontes locais.

toma conta da sucessão do Papa
.1 JI

O Conclave para elêger um novo;' �
Papa vai começar às 16h30m d
(11 h30m, hora de Brasília) na I
próxima segunda-feira, na� �

,

Capela Sistina, depois de

uma1 e
missa pública na Basílica de São I
Pedro, informou o Vaticano
ontem. Depois de uma procissão I
cerimonial, os 115 "cardeaisl
vo�antes" �om 'menos de �O anos!
farao um Juramento de sigilo e,� �
então, ficarão isolados do di
mundo até que elejam um', �sucessor do Papa João Paulo II, I

morto no dia 2 de abril. Na manhã'� pi
de segunda-feira, às 1 Oh, tOdos1j

:eJ
os cardeais em Roma, votantes Ir
ou não, celebrarão uma miis�1 !CI
pública na maior igreja d�u :21
Cristandade para orar pelO� :d,
,resultado da eleição. Um� :dl
comunicado 00 Vaticanol' ;d,
convidou bispos, padres, freiras"

HI iV("e todas as pessoas de Deus

presentes em Roma" para
. .

O
II IW

comparecer a missa. cornu,
nicado também pediu precesaosil, Idl
católicos do mundo todo par?, Ire
que ajudem "a .ilurninar as:!1 lja
mentes dos votantes e insPiraml1 I'tra harmonia para que obtenham) cc

uma eleição rápida e unânim�1 IVf
do novo Papa'Conhecida com�i Ifoa "Missa para ,a Eleição do"

'ql
Romano Pontífice'; a cerimôni{ \

n' 'P'será presidida pelo cardeal' .'
Joseph Ratzinqer.do Colégio dos r,
Cardeais. 11 Ite

� Lei do silêncio, os
casos de pedofilia 'e

suspeitas sobre os

gritos de "Santo Já!"

DA REDAÇÃO - O' clima no

Vaticano não émais o mesmo do dia

seguinte ao funeral do Papa.A lei do
silêncio impostapela cúpula da Igreja
aos 117 cardeais que na segunda
feira fazem oConclave para escolha
do sucessordeJoão Paulo II criou um
mal-estarentreos religiosos,Também
contribuiuparapioraro clima o fato
de a missa na Basílica de São Pedro
em luto pelo papa João Paulo II ter
sido celebradapelo cardealamericano
BernardLaw, ex-arcebispodeBoston,
acusado de acobertar padres que
cometeram abusos contra crianças
110s Estados Unidos.

A eclosão de sucessivos

escândalos de pedofilia no clero
católico no início da década
desencadeou uma das mais graves
crises na IgrejaCatólica nos últimos
anos.Os casos eclodiramnaEuropa e
nos Estados Unidos. O' problema.
remontava à década de 80, mas
acentuou-se no final dos anos 90 com
casos graves que vieram à luz e.

desencadearam uma onda de
denúncias contra padres e bispos.
Um dos casos mais notório foi o do

Cardeais não vivem um momento de harmonia no pré-Conclave

padre americano Paul Shanley _,
condenado à prisão em fevereiro
deste ano.

Para os fiéis, porém, o maior

choque talvez tenha sido causado

pelos episódios de acobertamento.

Algunspadres que cometeramabusos
foram tolerados no seio da Igreja por '

décadas, com conhecimento de
líderes. O' próprio Vaticano, porém,
foi acusado de lentidão e omissão.

Ontem também jornais italianos
começaram a noticiar que alguns
cardeais estão duvidando da real

espontaneidade da demanda

popular de santificação do Papa
morto, clamada na sexta-feira

passada pormilhares de peregrinos
.
na praça São Pedro.

, A idéia de que o clamor da

multidão: "santo subitol" (santo
agora!) não tenha sido totalmente
espontâneo está ganhando força
entre alguns prelados, afirmou
Luigi Accattoli, vaticanista do

principal jornal italiano, o

Corriere della Sera, citando uma

fonte que não quis se identificar.
De acordo com Accattoli, faixas
com a inscrição "santo subito" já

-

haviam sido vistas nos dias que

precederam os funerais do Papa, o
que demonstraria, segundo ele, a
existência de manipulação. Além
disso, centenas de intelectuais e

outras personalidades protestaram
contra a iniciativa de rebatizar a

Termini, a principal estação de
trens de Roma, de "Estação João
Paulo II".

Educação, saúde, habitação, infra-estrutura e saneamento.

Estes foram os setores prioritários da Secretaria de
Desenvolvimento Regional em dois anos de atividades. Foi o que
disse a secretária Niura dos Santos na reunião semanal da Acijs -

Apevi. Niura destacou a confirmação da construção da Arena

Multiuso, a nova subestação de energia do Rio da Luz, a

.recuperação rodovia SC-416 (Jaraguá-Pamorede) e a ampliação
da UTI do Hospital São José, em parceria com os empresários.

CORREIO TV redacao@jornalcorreiodopovo,com,b, ]:
, ) (

Diretor sai dellAmérica"
Jayme Monjardim não vai mais dirigir a novela
"América': O diretor anunciou sua saída à Rede Globo
dizendo sair da trama "espontaneamente" para se

dedicar a outro projeto. Em um comunicado enviado

pela emissora, Monjardim alegou "visões diferentes"
da autoraGlóriaPerez. O fraco desempenho de
Deborah Secco vinha sendo atribuído nos bastidores à

direção. Segundo a colunista a escalação da atriz foi
uma escolha de Glória Perez.

DedénoSBT
"Dedé Sántana e o 'Comando Maluco'; novo proqrama de humor 'etc 5BT,
estréia neste domingo, ao meio-dia. Na próxima quinta-feira, a emissora d

fará a festa de lançamento para a imprensa no Villa Country, em São C

Paulo. Serão exibidos trechos do humorístico e um show com Dedé, Beto\ A

Carrero e o Comando Maluco. I (I
! F

Kajuru fica i ir

O jornalista e 'apresentador Jorge Kajuru foi sondado para o lugar de
1 S(

Roberto Avallone no esportivo "Bola na rede'; da Rede TV!. Kajuru recusou' S(

a proposta por já ter sido contratado 'por seis meses pelo SBT para fazer o � je

talk-show "Fora do ar'; ao lado de Hebe, Adriane Galisteu e Cacá Rosset. 'L

Avallone foi afastado pela Rede TV! porque estava negociando sua ida h

para a Bandeirantes.
. T

) c

Maisuma
Ex-diretor da Rede Globo, onde consolidou o

"Fantástico'; o jornalista Carlos Amorim assinou com o

SBT para fazer uma revista eletrônica semanal.
Amorim aplicou parte da fórmula do "Fantástico" na

implantação na Redé Record do "Dornlnqo
Espetacular'; programa que vem obtendo boa

pontuação no Ibope.

Tom ironiza Pizza do Faustão
o programa Shaw do Tom (totó) de hoje
apresenta uma sátira do quadro Pizza

do Faustão, do Domingão do, Faustão.
O humorista Pedro Manso;
caracterizado de Fala Silva, comanda
a atração. Os convidados ,da noite
são: o humorista Shaolin; as ex-
BBBs, Manuela Saadeh e

. Antonella e os covers de

Wanderlea, Raul-Seixas, Elvis
Presley, Reqlnaldo Rossi e Tim
Maia. Bate-papo, musical e
muito humor são as receitas
do humorístico desta noite.

O Shaw do Tom vai ao ar à

meia-noite ..

) di
ti

Iv
) 01

)
I diOntem, por volta das 16h30, o mecânico Ademar Mader, de 31

anos, perdeu o controle da Courier, placa MAQ-9673, de Joinville,
e 'entrou na porta da Panificadora Italis Pan, na esquina das ruas

João Januário Ayroso e Walter Marquardt, no Centro.

,
Na opinião do proprietário da panificadora, José Inácio, 39, Mader
sofreu um ataque epilético. "Ajudei a socorrê-lo. Ele estava

desacordado e as características eram de ataque epilético; contou,
informando que o motorista não apresentava ferimentos graves.
"Graças a Deus apenas danos materiais'; completou. No acidente, a

. porta do estabelecim_ento e alguns vasos de flores foram

quebrados.
Mader foi levado pelos bombeiros para o Hospital São José, onde
chegou consciente.

Ela chega lá
Luana Carvalho não foi escolhida para ser a próxima
atriz da novela "América'; em concurso realizado pelo
programa "Caldeirão do Huck" mas chegou' perto:
teve os votos de 45% dos telespectadores, na final
realizada ao vivo no último sábado. Quem se

decepcionou com o resultado, terá a chance de
conferir a atuação da jovem atriz em breve nos

cinemas,exatamente nos filmes "O passageiro'; de
Flávio Tambellini, e "Mulheres do Brasil'; de Malu de
Martino. l.uana é filha da sambista Beth Carvalho e

também sabe cantar.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ACABOU ANoVELA

ESPORTE

Diretoria da Malwee anuncia

que Falcão não volta mais
)ULIMAR PIVATTO

I � por quebra

1 �o contrato, a Malwee
naj entrará na justiça e
na I

'

�a1 exigirá RS 645 mil
)ao I .

}ARAGUÁ DO SUL - Os

�orcedores da Malwee que sonha
: amcom a volta do craque Falcão

pãopoderãomais vê-lo co� a camisa

rio time jaraguaense. O diretor de

futebol, Cacá Pavanello, disse que o
�razo se encerrou e que agora vai

'entrar na Justiça, por não cumpri,

mente do contrato.AMalwee tinha

!contrato com Falcão até o final de

:2005 e o valor damulta rescisória é
deR$ 645mil. Cacá informou que a

ldecisão foi tomada esta semana e foi

;duro:"Pra Malwee o Falcão não

:volta nem pintado de ouro".
:

Enquanto isso em São Paulo,
Iurna novaespeculação sobre o futuro

Ido jogador surgiu. Falcão teria

Irecebido uma proposta do futebol'

as:' :japonês e poderia es tar se

iraml itransferindo depois do término do
am)1 Icontrato com o rime paulista, que
m�! I vaiaté odia30 de junho.Aproposta
m�l Ifoifeitaporumgrupo de empresários

�ir lq�� tel3l ,�evado atletas bras!leir;os
g' �paraaAsla.

ea, .

Elos! m entrevista ao Correio por
II i telefone, o jogador confirmou o

,

ARQU'VO/CORRElO

Se depender da diretoria da Malwee, cenas como esta do craque Falcão não vão se repetir

interesse do futebol japonês. Mas,
entre o Japão e [araguá do Sul, ele
prefere voltar pra cá. "Eles não

falaram qual time está interessado,
só disseram que tem três times

interessados. Amanhã (hoje) devo
mandar a proposta pra eles". Falcão
ficou surpreso quando soube que a

diretoria da Malwee não tem mais

interesse nele. "Eu disse que até

J
r

Juventus já não sabe mars

m) quando estréia no Catarinense
}ARAGUÁ DO SUL - Com a

desistência do Tubarão, o iníciodo
CampeonatoCatarinense da Série

to\ A2 terá de ser adiado. Mas a FCF
I (Federação Catarinense de
! Futebol) ainda não tem a data de
i início da competição. Na próxima

semana, haverá uma reunião na

lU 1 sede da entidade, para definir os
o I jogos. Segundo o Estatuto do

Torcedor, a nova tabela precisa ser

homologada pelo Departamento
Técnico 45 dias antes do início do
campeonato.

, Anotícia dada pela reportagem
do Correio' pegou de surpresa o

técnico do [uventus, Gilmar Silva.
Mas ele prefere a confirmação

I
I

oficial da FCF, porque a tabela já foi
J I divulgada. "Mas será atémelhor para
, 1 apreparação do rime. Teremosmais

tempo para trabalhar", reconheceu.
Os trabalhos com os jogadores do
Juventus já começaram e os reforços
continuam a chegar: hoje
desembarcam em Jaraguá o lateral
direito Pereira e o atacante Tainha,
que vem do Roma de Apucarana.

Além deles, até sexta-feira deve
chegar também o atacante' Roni,
campeão e artilheiro do campeonato
alagoano com o Asa de Arapiraca.
"Vamos trabalhar com um grupo de
20 profissionais. O que não impede
de podermos contratarmais durante
a competição, até porque alguns
jogadores podem sair durante o àno

também", disse Gilmar. Quem
também volta ao [uventus é o ex

atacanteAlaor, artilheiro do tricolor
no Catarinense de 1994. Ele será o
auxiliar técnico deGilmar Silva.:

ctSAR JUNKES

depois do jogo com o Mogi Mirim
(no domingo) eu daria a resposta.
Agora possomudar osmeus planos".
Parao jogo de hoje contraoQuilrnes,
pela Libertadores, ele nem foi

relacionado, mas espera jogar no
domingo.

Desde que .(Z.hegoUJ ao São
Paulo, no início do ano, o melhor

jogador de futsal domundo foipouco

aproveitado. Em 21 partidas, Falcão
entrou em apenas seis, sempre no

segundo tempo. O máximo que o

jogador ficou em campo foi no

sábado, contra a Ponte Preta, por 19
minutos. A diretoria do São Paulo
anunciou que tem intenção de

I,epwar,Ç,9w' {t, jqg\ldor, mas qllo\m
decidirá se ele fica ou não é o técnico
Émerson Leão.

Guga perde na primeira do
Master Series de Monte Carlo

DA REDAÇÃO - O tenista

Gustavo Kuerten não passou da
estréia noMasters Series deMonte
Carla - o primeiro torneiomasters
desde que retornou às quadras,
depois de sete meses se

recuperando de uma cirurgia no

quadril. Na manhã de ontem,

Guga foi derrotado por 2 sets a 0-
parciais de 7/5 e 6/2 - pelo croata
Mario Ancic, em jogo que teve

1h33 minutos' de duração.
Bicampeão do torneio, em 1999 e

2001, Guga teve agora de se

.

conformar com uma atuação
apenas razoável e evidenciou sua

falta de ritmo ao mostrar certa

irregularidade em seus golpes.
Pelomenos, por um lado, este

jogo diante de Ancic deixou uma
boa impressão. Afinal, Guga não
revelou sintomas de dor no

quadril direito. Seus golpes ainda
estiveram um pouco curtos e sem

a costumeira agressividade, mas
isso pode ser apenas a falta de ritmo
e confiança, o que se ganha
apenas com a seqüência de jogos.

No primeiro set, Guga
manteve um bom equilíbrio, com
boas seqüências de jogadas,
deixando esperanças de retomar
o seumelhor jogo. No segundo set,
porém, perdeu o serviço logo no
segundo game e não conseguiu
mais segurar o adversário. Guga
agora volta ao Brasil e seus planos
são de jogar os Masters Series de
Roma e Hamburgo, antes de

disputar o torneio de Roland

DIVULGAÇAO

Guga: feliz sem dor no quadril
Garros. Na sua volta ao circuito,
no ATP de Valência, semana

passada, Guga parou na segunda
rodada.Napróxima rodada, Ancic
vai enfrentar o vencedor do
confronto entre o espanhol
Fernando Verdasco e o chileno
Fernando Gonzalez.

. "Para mim está sendo
fantástico, porque foi um longo
tempo fora", disse Guga, após a

partida. "Saí da quadra após uma
partida dura e não senti dor

nenhuma, então para mim foi uma

grande vitória. Se continuar assim,
serei o homemmais feliz domundo,
Nos meses depois da operação não
podia nem 'andar, e acho que
assisti a uns 350 filmes, essa foi a

.

pior parte. É por isso que estou tão
feliz agora. Naquela época, não
achei que pudesse voltar a jogar
tão em breve", acrescentou o

tenista de 28 anos.

JULIMAR PIVATTO

LINHA DE FUNDO,.___�

Luto
Morreu ontem o autor do

primeiro gol em Copas do
Mundo. O meia francês
Lucien Laurent tinha 97

anos e morava na cidade
de Besançon, no Nordeste
da França. Laurent marc9u
o primeiro gol da França na

partida de abertura da

Copa do Uruguai, em 13 de

julho de 1930, contra o

México, vencido pelos
franceses por 4x1. Laurent

vestiu dez vezes a camisa

da seleção e marcou dois

gols.

Será difícil
A tarefa de trazer jogadores que atuam no exterior para a Malwee
está cada vez mais difícil. Tudo porque a maioria deles têrn

contratos de até três anos e a multa rescisória é muito alta. O

exemplo é o ala Schumacher, um dos principais jogadores do

Boomerang Interviú e da Seleção Brasileira, que já disse que não
tem como sair da Espanha. O diretor de esportes Cacá Pavanello
conversou também com Lenísio, artilheiro da Liga Espanhola, mas
o jogador já acertou com outro clube espanhol. Mas Cacá acredita
que, com o plantei atual mais os jogadores do juvenil, pode-se
montar um bom time para o próximo Mundial.

Acumulando funções
Este agora vai ser o desafio
do supervisor técnico da
Malwee, Kléber Rangel.
Depois da final de domingo
na Espanha, o presidente da

Confederação Brasileira de
Futsal Aécio Barbosa de
Vasconcelos anunciou que
ele será também supervisor

,
da seleção Brasileira Sub-20.
Para Rangel, a decisão foi
màis um reconhecimento do
trabalho do futsal

jaraguaense. Fica aqui o
desejo de bom trabalho para
Rangel.

Boa notícia
As crianças da região viraram
fãs de Daiane dos Santos vão
ter uma chance de praticar o
mesmo esporte dela, a
Ginástica Rítmica Desportiva.
A Confederação Brasileira está
contratando duas técnicas
ucranianas e uma búlgara e

pretende montar mais cinco
centros de treinamento. Um
deles será em Joinville. A,

função das técnicas será da de

supervisionar o trabalho
nesses centros.

Juvenil
O time juvenil da Malwee/
FME não estreou bem no

Estadual Sub-20. No último
fim de semana, empatou as

três primeiras partidas da

competição e está em

terceiro lugar na chave. O
técnico Renato Vieira

espera melhorar a posição
no returno, nos dias 13 e 14

de maio em Jaraguá do Sul.
Vale lembrar que a Malwee
é a atual campeã da

categoria.
julimar@terra.com.br

Flamengo transfere jogo da

Copa do Brasil para o MS
DA REDAÇÃO - Apesar da

péssima campanha no

Campeonato Carioca, onde teve
um desfecho humilhante ao ser

goleado pelo Fluminense, por 4
a 1, o Flamengo certamente terá
o apoio de seus torcedores no

Mato Grosso do Sul para tentar

superar o Ceará hoje, às 21h45,
no Estádio Pedro Pedrossian,
pelas oitavas-de-final da Copa
do Brasil. O Rubro-Negro, que
detém o mando de campo,

optou por tirar o jogo de ida do
Rio por questões financeiras -

vai receber cerca de R$ 100 mil

líquidos - e também para afastar
o jovem elenco da forte pressão
exercida pela torcida no

Maracanã.
"O Flamengo vive de

vitórias. Tem que ir a campo um

time motivado, capaz de
mostrar sua verdadeira

qualidade", declarou o volante

Júnior, que, apesar de jovem,
tem um discurso de quem
conhece os prós e contras de
vestir a camisa rubro-negra. "A
pressão é sempre grande".

Na Gávea, todos vêem o

jogo contra o Ceará como uma

boa oportunidade de apagar a

má impressão deixada na

derrota para o Fluminense, na
Taça Rio. [unro com a

eliminação, vieram as críticas e

a desconfiança sobre a

qualidade técnica de alguns
jogadores. "O grupo deixou uma

imagem ruim no Fla-Flu, a

imagem de um time apático. O
Flamengo sofreu uma goleada
inesperada e precisa agora fazer
deste jogo o início da reviravolta",
afirmou Alessandro.

Embora cobre reforços da

diretoria, o técnico Cuca tenta

passar confiança aos jogadores,
principalmente aos mais jovens.
Diante do afastamento do
atacante Dimba, da venda de
Marcos Denner e dos desfalques
dos meias Fellype Gabriel, na
seleção brasileira sub-20, e

, Renato, sem inscrição no torneio,
o treinador se viu obrigado a

chamar três jogadores dos

juniores para ficarem no banco
de reservas.

• O novo reforço rubro

negro Obina teve' sua

inscrição regularizada
ontem na Confederação
Brasileira de Futebol, mas
não joga por problemas
físicos.

• Na Gávea, todos vêem o

jogo contra o Ceará como

uma boa oportunidade de

apagar a má impressão
deixada na derrota para o

Fluminense, na Taça Rio.
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'10/4'
Darci Correia
labelle Krawuski Minei

RolfBrandenburg
Michelle G. Souza
Cleide Bartel
Norberto Kopp
Verônica Sevegnani
Charles Cristiano
Schunke
Rafaela Jungton
Evaristo Jr.Kiatkowski
Silvéria Jacob Boder
Rafael Alexandre
Schmmacher
Eduardo Klug Hahn
Djoe Junckes
David Pommerenin�
Danuzio Andrisch
Jane Ribeiro de Jesus

'11/4'
Venilda Rode
Norina Krenke
Julien Jr. Nunes da Silva
Lucas Matheus Leal
Ana Beatriz Leal
Frderico Mayer
Alfredo Hanemann Neto
Fernando Francisco Grim

.

Marlene Schmidt

Schirley Maas Barg
Fátima Marlei Ciconeti
Sandro Bartel
Vivian Karoline A. Koch
Suelen Schmitz
Amélia Langer
Inácio Meier
Carlos RobertoThies

'12/4'
Gabriel Luan Schiochet
Marta Maria S. pfiffer
Doraci L. Braun
Salete Formigari
Denny Cristian Scwartz
LurdesModro
Marlene Herrmann
Juliana Franzner
Ursula Bening
Raulina Z. Constantino
Arlete C. Jahn Laube

'13/4'
Hilmar rubens Hertel
Zuleica Schramm
Maria V.de Garcia
César Pradi Floriani

Ingrid Nascida Siewerdt
Rute Stelnert Krueger
Neuza Forlim
Josiela S. de Souza
Beatriz Ruysam

'14/4'
Iso Ide Lenzi
Verônica Winter
Maicom Luiz Bras'
Talina Machado
Michelle Michels
Amanda da Costa

Geórgia Mariah
Rossweiler
BrunaGiovanella
Eduardo Baumann
Pedro Paulo Morais
Cardoso
Juraci Satler

Regilene Hinsching

Milda M. Muller aniversariou dia 9.

Quem lhes deseja muitos anos de
vida e felicidades. São seus netos

Carlos e Paulo. E sua filha Lorena e

Wilson. "Te amamos Orna!"

'15/4'
AbílioAbude
Rosicléia L. Demathe
Junilto Dalpiaz
Rosane L. Hoffmann
Eduardo Reckziegel
Ricardo Reckziegel
Diogo Kersting
RcilfHedler
Rudolfo Szirkowski
ÉdioTomaselli
Caetano S. Pedri

Dayane Pasold
Cleiton Schulle
Rosicler Adriano Schmitz
Simone Scwirkowski
Mário de Oliveira
Ana Gabrieli Zangheline
Michel Luan Martim

'16/4'

Morgana Maiochi
Teresa Saplinski
Valdir Bertoldi
Marciane Hornburg
Regis Hornburg
Amadeu Gadotti
Fabiana Karsten
Daniel Carlos Steinert
Raulino Esbiteskoski
Luiz Narloch
Enoc de Souza
WerneStahl
Miria Rodemel
Afonso Piazera Neto
Roberta Caroline Küster
Verônica Maria B.Torri

Irma Goulart
Sandra Silvete Schroeder
Charlene G. Konell
Luiz Felipe A. da Silva
Taiana A.da Silva
Adilson Schunke

Rosangela J.W. Franzner

No dia 4 de, às 17h30min, na Igreja Luterana do

Brasil, em Schroeder, contraíram matrimônio
Orlices Denker,e Bárbara Luciane de Amorim.
Felicidades!

Pascoalina Ana Zapellini Santos,
conhecida como nona Gonzaga,
aniversaria hoje, e completa 86 anos.

Parabéns dos se�s familaires

QUARTA-FEIRA, 13 de abril de 2005

o casal Luis Cláudio e Josiane
trocaram as alianças no último dia

2. O casamento realizou-se na

Igreja Nossa Senhora do Rosário,
Rio Molha, e após a cerimônia os

convidados foram recepcionados
na Recreativa Duas Rodas

.!#.\.,."i\

Cola grau em Administração no dia

15/04, Mirian Estevo.
A família parabeniza e lhe deseja
muito sucesso

Sucesso ao formando Ailton

Bertoldi, do Curso de

Administração da Unerj que colará

grau em 15/,4. Parabéns de toda
família Betoldi: Genésio, Terezinha,
Vilson, Denise e Alex

Talita Cristina Lehmei't" completa- idade
nova no dia 15. parabéns dos pais
Dulcineia e Walmir

.:. JAN:rAR SHOW
.A Escola de Música Arte Maior promove nesta quinta-feira,
dia 14, na Recreativa dr Marisol, as 19h30 min, Jantar Sh�w
Grandes Orquestras, com os formandos Daiane Camila

.

Maestri,Thayse Caroline Freibérger e Fábio Anderson de Lima.

Valor do ingresso adulto RS 14,00 e infantil RS 8,00.

Felicidades Marcela Alves (O) pela sua formatura de
ciências contábeis. Que Deus abençoe sua conquista.
De seus amigos que te adoram e admiram, Sonia
Sardagna e Jaime Adriano Narloch ao lado

.:. PRÊMIO
< •

Ganhou o prêlnio Podhium em melhor Clínica de Fisioterapia,
a Clínica Ser,da Dra,Rita Grubba.

Viviane Schulz aniversariou dia 5 e

comemorou junto com as amigas

C IN El\1iA
Quarta e Quinta-Feira

Em clima de muita

alegria, Meire
Cristiane Koehler

festejou junto com seu

namorado, familiares e

amigos a colação de
.

grau do Curso de

Administração em

Marketing/Unerj, no
último dia 10 de abril

Jaraguá do Sul- Rua Emílio C. Jourdan
SALA FILME/HORÁRIO

Bob Esponja
Sessão Única: 15:15

O Chamado 2

17:00 -19:15 - 21:30

Desaventuras em Série
14:45 -17:00 -19:15

Entrando Numa Fria Maior Ainda
Sessão Ú_nica: 21:30

Fantasma da Ópera
15:00 - 17:15 - 20:30

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




