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ase 40 trabalhadores vão

rder um dos mais antigos
regos da cidade, o de vigia
cancelas da ferrovia, para

Prefeitura instalar sistemas

trônicos em 9 passagens de
vel. Com os trabalhadores, a
efeitura gastava R$ 57 mil.
ora serão R$ 75 mil por mês
é a compra do equipamento
48meses.

Motoristas são

acusados e vão,
, ganhar defesa '

SUCESSÃO DO PAPA

Cardeal Ratzinger assume
a condição de favorito
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nublada com
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ESTRADA DE FERRO ESPORTES

m motorista de ônibus e

tro de caminhão de lixo
diciados por homicídio
lposo pelo atropelamento e

,

arte de duas mulheres nos

timos 40 dias em Jaraguá do
I devem ser defendidos pe

advogados de suas empre
, aCanarinho e a Engepasa.
o começo do inquérito para
urar as causas dos acidentes,
vítimas eram apontadas

mo culpadas. PAGINAS 4 E 5 Cena em extinção em Jaraguá: o vigia junto aoposto em estilo enxaírnel, a cancela e a ferrovia

Demitidos 37 vigias para a

stalação de cancela eletrônica
,

v'
�

N

Artilheiro da Espanha e mais
4 craques com um pé na Malwee

O diretor Cacá Pavanello disse que está quase tudo certo.

Devem vir Lenísio (din), artilheiro da Liga Espanhola, Pablo
(esq.), Fabiano, Sirni e Serjão, todos brasileiros que jogam na

Europa, Quanto a Falcão, Cacá diz: "Não falo mais dele".

I LINHA DE FUND
JULlMAR PIVATTO

Obras da ArenaMultiuso começam
antes por causa do Mundial Futsal

,

A Secretaria de Esportes resolveu apressar o projeto da
Arena com o anúncio de que a Malwee vai trazer o Mundial
de Futsal para Santa Catarina. O secretário e um empresário
vão agora conhecer ginásios emCuritiba e Carlos Barbosa.

Juventus traz o goleador do
Campeonato Paranaense 2004

,

O atacante Tainha, que era do Prudentópolis, já está na

cidade. No ano passado ele bateu atéWashington, do Atlético
Paranaense, na artilharia do estadual. Tainha está negociando
com os dirigentes e pode acertar a qualquermomento.

'
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OPINIAO

Ponto de equilíbrio
o impasse nas nego

ciações acerca do reajuste
salarial dos servidores muni
cipais pode provocar esgar

çamento nas promissoras
relações entre a Prefeitura
de Jaraguá do Sul e o

sindicato da categoria.
Ainda que o Sinsep reco

nheça que houve avanços e

que a conexão atual "é
muito melhor que no passa

.

do", vai continuar exigindo
do governo os benefícios
que julga de direito. A

administração, por sua vez,
.

deixou patente que não vai

ultrapassar o percentual
oferecido. Diante da
situação, é nítida a falta de
disposição das partes para o

diálogo. As cartas na mesa

limitam os espaços\ de
manobra.

No início das negocia
ções, o sindicato reivindi
cava reajuste de 15%, mas
9 orçamento do município
permitia apenas 3,5%.

Algumas rodadas depois, a

proposta do governo subiu
para 7%. Levada para a

assembléia, os servidores a

rejeitaram e pediram 10%.
O prefeito Moacir Bertoldi
contra-atacou e avisou que
o máximo possível é 7%,
nada além deste índice.

Apesar dos dois lados terem

cedido, ainda não se

O problema, todavia, reside
na inflexibilidade dos

respectivos percentuais e na

falta de um diploma legal
que estabeleça prazo para

pôr fim à peridenga. e
parâmetros oficiais de

reajuste salariais dos
funcionários públicos. Estes
não têm data-base nem um
índice para o reajuste de

.... Sinsep e administração municipal testam
limites e ambições. É uma metodologia
natural em negociações desse tipo

\

chegou a um consenso que
permita pôr fim à queda
de-braço. Aliás, o Sinsep já
adiantou que em agosto vai

querer rediscutir o valor do
vale-alimentação - hoje em

R$ 5,50.
Na realidade, tanto o

Sinsep quanto a admi

nistração municipal testam
limites e arnbíçõesf Trata-se
de uma metodologia natural
em negociações desse tipo.

FRASES

salário. A Constituição
Federal prevê revisão anual
dos proventos do funciona
lismo público, mas não exige
dos Executivos o reajuste
dos salários.

Para que as partes se

entendam e aceitem .os

limites recíprocos é preciso
mais do que boa vontade.
Necessita de compromissos
mútuos e honestidade na

condução do proces.so.

Neste caso, a falta de prazo

para o desfecho é um con

vite à interrupção das nego
ciações. O Sinsep realiza,
sábado, assembléia para
bater definitivamente o

martelo. É pouco tempo
para se buscar uma solução
conciliada e menos pragmá
tica, como exigem acordos
dessa natureza. Todavia, é

mais uma tentativa de
encontrar o meio-termo,

É verdade que o governo
tem um orçamento a cum

prir - herdado da adminis

tração anterior. Mas pode
negociar reajustes maiores

para o próximo ano, repondo
as perdas salariais deste. O

impasse pode ser resolvido se

convocado o bom senso. Até

porque, se insistir na queda
de-braço pouco se avançará
e o desgaste para os dois
lados será grande. Sem

esquecer da frustração dos
servidores. Ainda é tempo
para o acordo. Basta querer.

"Lembro bem que um certo genro foi presidente de uma agência reguladora e quando se

, separou da filha do presidente Fernando Henrique Cardoso foi demitldo"

• Deputado professor Lulzlnho (PT) em resposta à colega Zulaiê Cobra (PSDB) quando esta disse que nunca viu tantas mulheres de
ministros trabalhando na Esplanada como no atual governo

.'

I Fatos & Pessoas
Fernlndo Bond

Bananicultura, um
momento importante

�A reunião que se realiza amanhã na

fCAmara de Jaraguá do Sul sobre a

iSituaçAo da bananlcultura na região
ibem que poderia ser um marco para a

blaçAo de uma "agenda positiva" parar

:este segmento do mercado. Com o

:pedido feito pela Cidasc ao Ministério

;da Agricultura para que Santa Catarina

;seja declarada "área livre da sigatoka
fnegra�resta agora apenas o sinal verde
[do Governo Federal para que cessem

todas as restrições de importadores
'naclonais e estrangeiros sobre os

:produtos da região. Além disso, deve
;ser confirmada a ampliação por mais
:60 dias do prazo para exportações para
;a Argentina, que era para estar

:vencendo na próxima segunda-feira. Só
.estas duas medidas já serviriam para
idar algum alento aos agricultores, que
:hoje têm custos de produção mais

:altQs do que o preço mercado está
.oferecendo pelo produto. Resta saber
se os polfticos que convocaram a

I
.

: reunião vão ter novas medidas para
I •

.anuncrar, que possam reverter a
1 caótica situação em que se encontra a

; bananicultura.
,

.

Relembrando
Depois da reportagem do Correio sobre os

ex-empregados da Jaraguá Fabril que estão

esperando há sete anos para receber

indenizações e outros direitos trabalhistas,
leitores desenterraram outro caso que está nos

escaninhos judiciais. t o da Menegotti,
conçessionária que há mais de seis anos
vendeu consórcios e não entregou a maioria
dos carros. O processo movido pelos lesados
está na 1" Vara crvel de Jaraguá do Sul.

Sinalvermelho
Os estudantes da Unerj fazem plenária hoje às
oito da noite para discutir a cobrança de esta

cionamento. O edital de licitação para escolha
da empresa que fará o serviço já foi lançado. O
DCE, que convoca a plenária de hoje, é contra
a cobrança e quer mobilizar os alunos.

Viajando
o senador Leonel Pavan foi à tribuna para
denunciar o descalabro do Governo Federal
nos gastos com viagens, transporte e cartões
de crédito. Ano passado, R$ 1,1 bilhão.Três
vezes e meia mais do que foi investido no

Ministério da Cultura. Mas a comparação mais

impressionante o senador não féz: para a

duplicação do trecho Sul da BR-101 só existem
R$ 53 milhões no Orçamento da União.

Cheque-Cheque
O PP não toma jeito mesmo: vai trazer o

presidente da Câmara, Severino Cavalcanti, a
Blumenau na quarta-feira que vem. Pra quê?

I
I;Qngede nós
{,impressionante como a agenda do
governador em exercício Eduardo Pinho
Moreira não privilegia outra região que não o

Sul, onde ele tem base eleitoral. Passou o tim
de semana em Criciúma, na segunda e terça
fez inaugurações e outras solenidades por lá.
Passou o Aeroporto de Forquilhinha para a

Infraero, deu R$ 2 milhões para o Hospital de
Criciúma. Não que o Sul nãomereça, mas Pinho
Moreira precisa lembrar que é o vice

governador de todos os catarinenses. Ou não?

Rubro-verde
Jabaculê de amigo: como tem muita gente de

Jaraguá e região indo a Curitiba no tim de
semana assistir a tinal do Campeonato
Paranaense, tica a dica: o catarinense Dante

Mendonça (de Nova Trento) e Lurs Pimentel
lançam sábado, véspera de Atletiba, às 11 horas,
no bar "Ao Distinto Cavalheiro" (esquina da
Saldanha Marinho com a Visconde do Rio

Branco), os livros Piadas de Sacanear Coxa-Braca
e Piadas de Sacanear Atleticanos.

Contrapartida
A Agência da Caixa inaugurada esta semana

em Criciúma é 1 038 nova agência do banco
aberta nos últimos três anos. Jorge Mattoso,
presidente da Caixa, disse que chegar a SOO
novos pontos de atendimento até 2006. t
preciso reconhecer que a Caixa melhorou
muito o atendimento nos últimos anos e não

perdeu o foco no seu papel social. Mas ainda
precisa melhorar muito.

fbond@ibest.com.br
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fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como as

correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Três Mortes

Sr. Prefeito I

Para início, esclareço que não acredito em

I

I
qualquer forma de diálogo, então se quiser deixar
de ler esta, será um favor! Ou, caso leia, seria
outro tipo de favor se não me respondesse, já que ._

�eus argumentos teriam por força maior peso; I
ainda eu, em possível tréplica, estaria indefeso, �
diante de toda demagogia decorrente de nossa �(
história e da insignificância ultrajante que seja, tr
o menor querer algo do maior. bj

Fosse-lhe fazer dez perguntas quaisquer, a ·1
principal, a de número um, seria diante de �lacontecimentos que não são desse ano, se o

casenhor como médico, se sente responsável ou por
assim dizer, colaborador direto na recuperação da

. �e
vida de algumas ou da maioria dos seus pacientes PI
mirins. Creio mesmo, que várias e várias vezes, o �a

ka
senhor. tenha concluído a favor e salvado a vida II

(r.
de inúmeras pessoas, já que é este o principa
desafio da medicina, quando não remediar, I�
antecipar-se ao mal e sempre "salvando vidas", Ic
já que não há sementes eternas. Assim acho

fclaro: o senhor Doutor já salvou vidas (bem pago
e satisfeito o ego) ! �.•

A pergunta seguinte seria: o senhor agora I
como atual prefeito, não se sente responsável '"'

direto pelas absurdas mortes de três ciclistas em

tão curto espaço de tempo, por empresas que

prestam serviço a todos nós, à Prefeitura? Ou vai

dizer que fatalidades são tsunamis divinos? Em Ilj�minha louca opinião, creio o senhor Prefeito fI

responsável sim, além de todas as outras mortes I�
não naturais que aqui ocorram, desde mortes em

lebássaltos, crianças que se afoguem, de quem se

suicide, da maca que balance, do carro que se

estraçalhe, quanto mais dos atuais atropelamentoS
derivados da pressa das empresas em cumprirem
seus contratos.

Culpar os ciclistas por suas próprias mortes é

um absurdo!

Culpar os motorista, outro cúmulo!
Atribuir a Deus, balela!

.

Então o culpo! Por fazer muito calor, chover,
amanhecer e anoitecer! A quem mais culparia ...

Ou queres apenas os louros da América?
. I

n

o

CI

n

fi

João José Lacerda, servente Municipal de Jaraguá
do Sul
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I; :5�r�!:!�:ent6 - <com três vítimas

fatais, apenas nos últimos 40 dias -

confirmaAS denúncias das autoridades
sobre a imprudência dos motoristas.

como uma das principais G1U5d dos

:acidentes de trânsito emJaraglUá doSul.

Dois dest€sacidrentes envolvem ônibus

da Canarinho. É um número baixo se

se levar em conslderação.asmanobras
dos motoristas. É comum fezharem

.

outroSveículos, não pararem nas faixas

de pedestre.• 'Onde não há .seméforo, e

saírem apressados dos pontos, quando
param.

ArmadiJha
A Câmara de Jaraguá do Sul aprovou
outras duasmoções reivindicandomais
cartórios de registre para o município.
Volta emeia oassunro é discutidopelos
vereadores, com defesas empolgadas.
e "comprometidas':Tudo bem ensaiado

para distrair o distinto público. Porém,
não páuma ação objetiva sequer para
concretizar o pedido.
Aliás, é comum os nobres vereadores
fazerem estardalhaço em cima de
'assuntos da moda, criar expectativas
na população e depois abandoná-los,
para retomá-los em ano eleitoral.

Quem explica?
A saraivada de críticas ao presidente
da Câmara dos Deputados, Severino
Cavalcanti ('PP). é frutodesuaspróprias
ações.Iem uma inclinação compulsiva
de afrontar a .sensatez. Não perde a

oportunidade para demonstrar °

despreparo para exercer o cargo, de
ofender o cidadão e de desonrar a

instituição que preside:
Envergonhada e atônita, a nação 5€

pergunta como pôde se eleger
presidente doPoder legislativ'Ü.Talvez
o deputado Paulo Bauer (PFL), eleitor

,confesso de Severino, possa explicar.

� Maisum
A criação de mais um partido em

JaragllJá do Sul- o PMN foi criada esta
:semana - é mais uma joqada de

marketing do que projeto político.
Ainda qU€ o partido já existe no paês I

há anos.Todavia, não resta dúvida que
legendas sem representatividade nns
parlamentos e governos são usados
como moedas de troca.

.

Quem nunca ouviu falar em partido
de aluguel? Aliás, por essas bandas
tem legendas que não têm mais do

quemeia dúzia de filiados. Negociam
tempo na TV e no rádio por cargos.

.� Fim damamata
A Comissão de ConstituiÇão e Justiça
daCâmara Federal aprovau ontem,por
unanimiclade, o parecer do deputado
Sérgio Miranda (PCdoB-.MG) fa:vor:áve�
à emenda constitucional que proíbe o
nepotismo (contratação de parentes
para o 5erviço público sem zonrurso)
nos três poder.es da l:J.nião e nas três
esferas de governo.
Se o projeto passar, temmuita-multIer,
filhos e demais parentes de ministro,
governador, prefeito e outras

autoridades que ficarãosem emprego
público e as respectivas m'Ordomias.

)

1 '
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)j �), O dinheiro vai para
ia ooperatívas e para .

rnkrocrédltO, feito

rtravé5 do Badesc
i

I ]>ARlS, FRANÇA - . o

�oveInadOI Lurz .Henrique
pro:ticipon ontem daassinanrrado .

�eoFdoeutre oEadesce oGroupe
pe',Cledit Cooperasivf 1 qn�:

.

garanre à instituição financeira

F,atarinense cincomilhões de emas .

t�de18rrriTIiõesnerealli)para
,aplicações emapoioaosProgramaside Microcrédito e de Crédiro
ICoopei:ativode Santa Catarina. O
�residente doEadesc,Renato de
JMelloVianna, que tambémpreside

laABDE (AssociaçãoErasileirade
T--"itl1ições Ftnanr++ras de

I en n _ .:lu \ (;rm;t.:. o

"cordo'com O grupo .rancês e, em
nome da Instituição catarinense,
o governadnr Luiz Henrique
celebrou o convênio.
i "Este seráum convênio inédito,
I·,

Ila que nenhuma .insrirrriçãc
franresa havia antes liberado

Irecursos a�)llossoEstado. São cinco .

milhões de eurospara pagamento

lem cinco ano:s com juros

Ibaixíssimos, e estes repassados as

!lassas dezenove ills titui.ções
financeiras emais duas instituições
públicas (Chapecó e Blumenau)

o

II

V1AGEM DO GOVERNADOR

LAS e Renato Vianna (dir.), do Badesc, discutem o acordo com os representantes franceses

._ p.omov consolidará Lo·

sistema de rmcrocrédito, e isso irá
reforçar aindamais:as ações sociais
através de umnovo crédito seguro
e responsável", afirmou o'

presidente Renato Vianna.
O acordei foi assinado na sede no
banco francês e contou com a

presença doministro deAssuntos
Exteriores da França, Marc
Basquin, líder deProjetos do banco
francês,Karol Sachs, dopresidente
do Credit Cooperatif, Jean-Clapde
Detilleux, além do governador
Luiz Henrique da Silveira1 do

Contrato com porto francês
, LE llAVRE (FRANÇA) - O
!gOvernador LuizHenriquev.i.ajou até
lo POrto le Havre para assiElar o
protocolodeintençóes eumcontrato
de '.

' .

atlVldades por cinco anos.

Parti .

Clparam também do enCQntro o
diretor doPorto de São iFirarrcisco do

ISul.F
'

.

, etnandoCamacho e o diFetor-

IleráldoPort<iJdeleHavr�,JeanMarc
I
a.caVe. O Porto de le Havre é

I�tlSicletadGum dGS rnaisimpontantes
I a ElUIopa'e oThIlaÍor da Franra em
Itráfj '"

, ego de oontêin.eF.es, onde 60% da

�O"ilirreIiltaçãG .de m6rcarololfi:as
t alQ:cesas .

.

al!1\1 'S.aI pOlf este tteItDl.llil. .

I o�acordG_doentre GS dois paises
, �oprevistos trocasde experiências

I
� .atriVidades 1iY\rtuárias em infra-
estru '

l"� ,•
. turas, estlildos de TIlercados
n· '

CteJnentos .de !importação e

�francesaeCa1Bl'ÍIlense'{'leh
\

dois portos, formação de equipes
técnicas portuárias, promoção de
relaçõescomentidades constitucionais,
além do traba1ho direto com as ações
comerciais entre os dois portos. "Le,
Havre é o passaportepara os produtos
brasileirosnarrança, capazrle oferecer
omelhor acesso logístico, tanto fluvial,
md.oviário e ferroviário, agu.emexporta
pataa região parisiense", comentou o
dimtordoporto francês.

.:Parao govemadorLuizHenrique,
este :acmrdG toIlílOU-se 1IDl doismais

1i1iIilportantes para o Estado. ''A
asSÍTIa1ma des1Ie Gonura'to faz de Santa
Catarina umponto de ligaçãomm o

ores.cinrentG. Mas nosso SGlnho não
acaba aqui. Temos aindaumcompro
missomma cotlStrução comaestrada

. bioceânica, que co11l:aIá oEstado até o
OceanoJlací:6co"; lembrou.

'T ,o.,� nte Badesc, Renan Viana,
do secretário de Articulação
Internacional,Roberto Colin e da

presidente do Banco daFamília de
Santa Catarina, Izabel Baggio.
Após a assinatura do convênio, o

governador Luiz Henrique
expressou a sua satisfação "por este
ato estar indo de encontro com os

objetivos doEstado de injetarmeios
de' crescimento às micros e

pequenas empresas podendo,
assim, gerarmais emprego e renda",
disse. E acrescentou: "Estamos
buscando os bons exemplos. A

França é lnscentralizada, dividida
em departamentos com autonomia

de decisão local. E em Santa
Catarina descentralização o

governo em 30 Secretarias de
Desenvolvimento Re:gionais,
cada uma delas com economia

crescente. Outro exemplo foi a
nova condição do catarinense ter
maior ace-sso a informação,
dando condições de pequenos

jornais e rádios crescerem na

função de difundir a

informação", afirmou o

governador.

Luiz Henrique acompanha assinatura de cor:lVênio entre os portos·

.',

Vereadores aprovam moção
pedindo instalação de .cartónos'

JARAGU.ÂDO SUL-Na sessão

de .segnnda-feíra, a Câmara de
Vereadore:saprovou uma::mo:ção
:pedindo .a :instalação de mais

cartários de registro no

.rormícípío. Ovíce-presídente da
Câmara e autnr da .moção;
vereador].a:imeNegherbon (PT),
disse que .a popnlação .rern

reclamado ronsrantemente das
filas

.

e do de:sr:onfórto no

.atendimenro do único cartório

da cidade. Neghe:rbon ciron

esemplos demunicípios.menores
como São Francisco do Su1 e

Indaial, que con:tam com

dois cartórios, e Rio do Sul qne
tem trê:s. "'Te�ho 'Conhecimento
que outros vereadores, de.
Iegislatnras ..R.�S.Sflr1qs, já deha
teram o assurrto e buscaram
.solncionar o pmblem.a, .porém
continuamos .com apenas um

prestador desse serviço em
. jaraguá", desabafou,

AveI.eadOIaM�telaMienel
(sem partido) fez um apelo na
tribuna para que a "lutánão.:seja
índivídnal.rnas detoda a Câmara",
aleganrlo que a atuação coninnta
dos vereadores terá mais "força
perante a Justi" O ve

reador Pedro Garcia (PMDB)
sugeriuaNegherbon queprocure
o vereadorBeta Gonçalves (PP),
que na legislatura passada enca

beçou a luta pormais cartórios no

município, inclusive mantendo
audiências com as autoridades

:responsávei:s e elaborandolevan- ,

·tamentos de dados, para
fundamentar 'o apelo dos us1!iários

.

insatisfeitoG com a demora no

atendimento, o desconforto das
atuais instalações e as .cons-

tantes filas, �

AGllIDADE-Outra:nm.ção,
:apr.ovada .na última S�SB.o faz um,
apelo pn.a que o Congresso
Nacional :agilize a :aprfJV�ã0 da:
refoIDlapolíô:ca,até30de setenil:nro:
para. efeitonas::pFó?XÍnilas eleições,
Os autores.:são osvereadores.Dierer'
Janssen (.l?JlL Eugêni0 G.a1l'éia'

(pSDJ3).,]osé deÁVilil {PEL),-pedrd
GMcia'(pMD�) eRM01fu Gessetf
(p.P), que\1:ãoencà:rrm:ihar a:m.oção
de apelo ao jrresãdenre d�
Câmara dósDeputados,Severinpl
Oalvacanri (pJl), e.aes d:e_putados:
federaíse senadores catarinenses. I

]:anssen e Garcia rlefenderam!·
na rribunaareievâncía da7eforma!
.polífica, qu� v81msJiWil:�
p� o financiamentoplÍo1ico das!
campanhas, praz0 mínimo dej
filiação, e tratará também da

fidelidade, restrições eproibições'
,

partiiliírias.

N1eghe:�bon: compara;çõ'es

lNl'EGRATOR- COM0200 Aviso de�ic1!ta�ão

Estado de Santa Catarina
FUNDOMUNIClPALDE5AÚDE·-GUARAM1:R1M

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Adm. N°.:.2/20D5
Edital:TaMADA DE PRECo.S PICOMPRAS E SERVICaS N°.:ll20US

Tipo:Menor Pre-ço/Por Item
abjeto; AQL:JISlçÃaDE CalVlBUSrfvEL
Entrega dos Er:l\ilelop:es;:D9:QQ horas do dia D0is deMa1io.de2DD.5.
Abelítura dDs Eny,elope.s.: ·14:15 hurcas do diaD.óis de Ma'io,d'e .liDDS
a Ec!,ital e e.sclare.cil1Tlentos pode'rão ser ohfidos.no se9luii:rrte
endereço e htJ�áriD: Rua 28 de A_gDSto, 2D�2., ,mos dIas ,úte:is., .mas
Seg u nda à Sexta, das 08:30iàs �2:00(e das B:30às il m::3® hor.a:s, O'l]
pelo fone 373-02147.

ZBNITAM K:RUE6:ER

CaMISSÃOPERM7\NENiJiEIDElIClTAÇ7itO:LD:05

Gl!JARAMIRIM,14deab:riilô-e2'00:S
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CORREIO ECONÔM ICO

o Brasil e o FMI
,

Com o fim do acordo entre o Brasil e a instituição, o Fundo
Monetário Internacional agora está virando "conselheiro': O FMI
afirmou que as reformas estruturais do Brasil e suas políticas
macroeconômicas estão dando resultado, mas pediu ao país que
mantenha uma postura fiscal rigorosa para continuar reduzindo
SUa dívida pública. "A economia, alimentada por um forte
investimento e fortes exportações, cresceu fortemente em 2004.

,

A previsão é de que o Brasil cresça 3,7% neste ano e 3,5% no

próximo'; disse o Fundo em seu informe. semestral "Panorama
Econômico Mundial': No relatório anterior, de setembro, a

projeção era de crescimento de 3,5% para este ano .

r.
E aArgentina?
Um diretor do Fundo
Monetário Internacional disse
ontem que se a Argentina não

reabrir as negociações com
seus credores, o organismo
multilateral não facilitará mais

empréstimos ao país."A
Argentina deve reabrir as

negociações de boa fé'; disse
Pier Carla Padoan, diretor
executivo do FMI, na rede de
televisão Sky, da Itália.

Chame o ladrão!
Mais uma nota que podia estar

na página policial: o banqueiro
Daniel Dantas, dono do

Opportunity, depôs ontem na

Superintendência da Polícia
Federal do Rio. O delegado
responsável pelo caso disse

que Dantas deverá ser

indiciado nos mesmos termos

da presidente da Brasil Telecom,
Carla Cicco. Na segunda-feira, a
executiva foi indiciada por
formação de quadrilha, divulga
ção de segredo e corrupção
ativa. O rolo é grande: a Anatei
já tirou de Dantas a gestão da
Brasil Telecom, Telemig Celular
e Amazônia Celular.

Força do pijama
o número é impressionante:
estão sendo feitos 25 mil

empréstimos por dia para
aposentados no Brasil. Os
empréstimos consignados para
aposentados e pensionistas do
INSS, ou seja, com desconto de

parcelas diretamente no
'

benefício, já ultrapassaram a

casa dos R$ 5 bilhões. De
acordo com balanço divulgado
ontem pela Dataprev já foram
realizadas 2.065.997

operações de credito, num
total de R$ 5 bilhões.

,
t·',
I,
,
f' Disque-busca

Tempos modernos: Gooqle
lançou nos Estados Unidos um

serviço de busca pelo telefone
celular. O Yahoo! Já tinha feito

lançamento igual em 2004.

Segundo a direção do Google,
o serviço não gera receita e

serve apenas para promover a
busca na internet.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
_1i\'11]fmrmm1i\'11]f1i\'11]fmrmm1i\'11]fmrmm1i\'11]fmrmm1i\'11]f'w�mm'_mrmrwwwnn�
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I. COLÉGIO MARISTA
'i
...

"Educando para a

solidariedade e a Paz"

www.marista-jaragua ..com.br
3710313

MARIA HELENA DE MORAES

... Prefeitura vai gastar
.

RS 75 mil por mês no
novo sistema e, quase
40 perdem emprego

}ARAGUÁ 00 SUL - Até o final
de maio todos os vigias que cuidam
das passagens de trem na cidade
serão substituídos por equipamento
eletrônico. São 3 7 pessoas que ficam

desempregadas em nome da

modernidade, segurança e

economia. pelo menos é esse o

argumento da administração
municipal. O secretário de

Comunicação, Terrys da Silva,
assegurou que a mudança vai

acontecer, mas lamenta a

conseqüência social da decisão. "O
prefeito vai fazer o possível para
encontrar emprego para os

desempregados", afirma o secretário.
D� acordo com ele, a mudança vai
gerar economia, segurança, dispensa
contratações e ainda coloca a cidade
no patamar de modernidade.

Ao todo, são nove pontos de

passagem de trem que serão

controlados por equipamento
eletrônico. Todos ficam na área
central e adjacências. O secretário

PASSAGENS DE NíVEL
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Obras para a instalação das cancelas eletrônicas já começaram. Equipamentós serão instalados em 9 ponto!

repassou para o Dnit (Depar-'
tamento Nacional dé Infra

estrutura, de Transportes) o

patrimônio da,RFFSA. Agora, a

administraçãomunicipal pretende
aguardar algumas semanas para
reiniciar a conversa e conseguir
usar o prédio da Rede, que fica no
CentroHistórico de Jaraguá do Sul.
A intenção é instalar no local o

Arquivo Histórico Eugênio Victor
'

Schmõckel e a Biblioteca Pública.

, O gerente da Siban emJaraguá
do Sul,MarcosFari, afirmaque todos
os vigias já foram avisados e que no
dia 8 demaio serão enviados avisos

prévios para a demissão. Dos 37 vigias,
pelomenos 10 serão aproveitados pela
empresa. O restante fica sem

emprego. "Vários deles não terão

mais emprego por causa da idade e

da falta de qualificação profissional",
lamenta Fari. Ele enfatiza que a

empresa fez o que pôde para salvar o
emprego dos vigias, rnaso contrato
entre a Siban e a Prefeitura acabou

no final do ano passado.
A segurança da populaç,

devido à possibilidade de sabotagerr
é uma preocupação entre os vi��
que serão dispensados. Hamilton

José Adão cuida da cancela pert�
da MarisoI. Ele tem 51 anos. Faltarr
dois para a aposentadoria, En I

janeiro, completou 30 anos OI "'I
trabalho como vigilante e nãosalx
o que vai fazer da vida. "Espero
conseguir alguma coisa na minM ;,

h " ,I
área porque ten o experiência]
afuma.

Cancelas eletrônicas substltuen
37 vigias emJaraguá do Sul

garante que o sistema é seguro,

registra até vandalismo e vai

pertencer a Prefeitura, depois que
forem pagas as 48 prestações de R$

. 75 mil a empresa Datrapon
Equipamentos e Serviços, de

Curitiba, vencedora da licitação,
feita ano passado pela antiga
administração municipal. A
Prefeitura gasta por mês R$ 57 mil
no pagamento dos vigias que
cuidam das 'cancelas. O serviço é

terceirizado para aSiban (Segurança
Industrial e Bancária).

Adiada compra do prédio da Rede p,ara o Arquivo Histórico
O prefeito Moacir Bertoldi

cancelou a visita que faria à ALL

(América Latina Logística) em

Curitiba esta semana para tratar da

compra ou cessão por comodato do
prédio da RFFSA (Rede
Ferroviária Federal) . A informação
é do assessor do prefeito, Eni
Voltolini. De acordo com ele, a

viagem foi cancelada porque,
através daMP 369, de seis de abril
último, o presidente da República

}ARAGUÁ 00 SUL - A sigatoka
negra, considerada a doença mais
destrutiva dos bananais nomundo,
será tema de uma audiência

pública amanhã. Promovida pelo
deputado estadualDionei da Silva,
deputado federal Carlito Merss e

pela senadora Ideli Salvatti, a

audiência será realizado naCâmara
de Vereadores de Jaraguá do Sul a
partir das 9 horas.

A principal discussão será sobre
a portaria 96, do Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abas

tecimento, que restringe o trânsito
da fruta e de mudas da bananeira
entre os estados que estão em área

livre ou de mitigação de risco da

doença. Também serão abordadas
outras medidas relacionadas à
defesa sanitária com impactos.na
produção e comercialização da
banana catarinense.

A sigatoka negra é uma doença
causada por fungos e o principal
fator de queda na produtividade,
com reduções de até 100% na

produção comercial de bananas do

)'

ARQUIVO/CORREIO

"',

o prédio da

estação e o

depósito
passaram para
o patrimônio
do Qnit

tipo prata e nanica. Segundo
pesquisas da Embrapa, a doença,
quando comparada com a sigatoka
amarela, é muito mais destrutiva,
pois provoca amorte prematura das

folhas, ataca um número. muito

Os produtores de banana esperam melhorar as condições para exportar e preços mais altos

dí tordO ]

maior de cultivares de bananeiras presença na audiência o tre

dade
e, nas regiões quentes e úmidas,] Departamento de .San! r),

exige até 52 pulverizações por ano Vegetal, Girabis Evangelista Raf!1
ão

Para ser controlada. e o coordenador-geral de probteç, ,

Ri e�"
Além da participação dos

.

de Plantas, José Geraldo
, ul�

parlamentares, confirmaram ambos doMinistério daAgrtc
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ACUSADOS DE HOMICfDIO CULPOSO
J

Empresas preparam defesa para motoristas

JARAGUÁ DO SUL - Um dia

depois que o delegadoUriel Ribeiro
.

nunciou que vai indiciar por
,� a

_ ,

homicídio culposo (em que nao ha

intençãO dematar) ummotorista da

, empresa Canarinho e outro da

Engepasa envolvidos em

atropelamentos com morte nos

últimos 40 dias, as duas empresas

começam a tomarmedidas para se

defender e também aos dois

acusados. 9 motorista da

i Canarinho é Márcio Valczak, que
"

atropelou a ciclista BentaBrand no
�dia 3 de mar.ço, quando ela saia de

r casa para trabalhar. O acidente foi

�'pertoda Ponte Abdon Batista, no
, centro. Já omotorista da Engepasa
é João Miranda. Ele atropelou
Elísângela Pereira, de 20 anos; no

,

dia 31 de março. Assim como

iBenta, Elisângela saía de bicicleta

';parao trabalho e foisurpreendidapelo
caJVinhão de lixo numa rua da Ilha
da Figueira. A princípio, os laudos

"apontavam as duas vítimas como
;[ 'culpadas pelos acidentes,mas durante

o inquérito e depois dos laudos
00 • definitivos daperícia, o delegadoUriel

Ribeiro concluiu que os dois
m

motoristas tiveram culpa.
Ontem a reportagemdoCorreio

I
'procurou a Engepasa. O gerente
regional,Mário Luiz dosSantos.disse

ro I.
quepororientação do advogadonão

� .:'poderia falar sobre o assunto, mas
I,

deixou claro que a empresa já
esperava por este resultado. "Como
teve morte era.obrigado a ter

investigação", disse. Segundo ele, os
advogados vão defender também o

motorista. "Ele é nosso funcionário e

se for julgado e condenado pode ser
preso. Isso é muito sério", disse. O
motoristaJoãoMiranda também foi

procurado pela reportagem do
Correio e disse que só poderia falar
com a presença de um advogado,
"mas eu nem sei o nome dele".

Aempresa de ônibus Canarinho
disse que não sabia da decisão do

delegado e que ainda não tinha
decididocomo proceder com relação
à ação de homicídio culposo. Sobre
o motorista, a empresa afirmou

apenas queMárcio Valczak já tinha
voltado ao trabalho. "Ele fez
atendimento com a psicóloga e

tambémpassou por uma reciclagem',
disse o gerente administrativo
AntônioBlunk. ACanarinho deve
defender seu funcionário.

O terceiro caso de atropelamento
aconteceu na última segunda-feira
no bairroSantoAntônio. A história
mais umavez se repete: ogari�tônio
Pereira de Jesus ia de bicicleta para o
trabalho quando foi atropelado por
um ônibus da Canarinho. Antônio
foilevadopraoHospitalSãojosé,mas
morreu logo depois de chegar. A
Polícia aindanão recebeuo laudo com
a, causa da morte, mas continua

investigando o caso.

Ministério diz que já destruiu
as amostras do vírus da gripe

DA REDAÇÃO - O Ministério
da Saúde informou ontem que
as amostras do vírus letal da
gripe que causou milhões de
mortes em 1957 na Ásia,
enviadas por engano para o

Brasil, foram destruídas na terça
feira à noite, logo depois do
alerta da Organização Mundial
de Saúde (OMS). Segundo o

, ministério, o Brasil recebeu
apenas duas amostras do vírus,
enviadas para o Hospital Albert
Einstein e o Laboratório Fleury,
ambos em São Paulo. O

JI rministério descarta a

"; POSSibilidade de ter havido
i Contágio porque, segundo sua

: assessoria de imprensa se tivesse
I ,

'Oc 'd
I : "orn o contaminação, o doença
,

:' Ja teria se manifestado.
',' Amostras do vírus foram enviadas
� a3.747 laboratórios de 18 países
i" Como parte de testes rotineiros

f: que se fazem todos os anos. Por
"

en
: gano, o College of American
I �athologist enviou o vírus letal no

dlt Com microorganismos que

I
everiam ser identificados pelos
abor ,.

datonas entro do teste a que
,
se submetiam.

!
d
GENEBRA - Por uma

.

eci-
:' �quivocada, quase 4 mil
"

laboratórios em 18 países
receberam, de uma instituição
de pesquisa americana, amostras
de um vírus especial letal da
gripe. O Brasil está entre eles. A

Organização Mundial de Saúde

pediu nesta quarta-feira a

destruição de todas as amostras,
temendo o risco de uma

pandemia - que é considerado

pequeno, mas não desprezível.
O vírus enviado é do subtipo
H2N2, causador da pandemia
da gripe asiática de 1957-58, que
matou um a quatro milhões de

pessoas. "O vírus poderia causar

uma epidemia global de gripe.
Foi uma decisão pouco ace�tada
enviá-lo", disse o coordenador do
programa de gripe da OMS,
Klaus Stohr.

Stohr ressaltou que "há um

risco, pode-se dizer que baixo e

não há por que assustar-se", já
que os laboratórios estão

habituados a tratar com

materiais perigosos e adotam
medidas de biossegurança.
Ele acrescentou que "os riscos

para a população geral são

baixos", ainda que recomendou,
como medida de precaução, a

destruição total das amostras.

Benta Brand (detalhe) foi atropelada perto da ponte Abdon Batista

A vizinha mostra onde Elisângela (detalhe) morreu na Ilha da Figueira

. Vigilância Sanitária não libera
ainda a venda de caldo de cana

}ARAGUÁ DO SUI/GUARAMIRIM
Os vendedores de caldo de cana da

região aguardam avisitados fiscais da

VigilânciaSanitária parapodervoltar
a vender, Mesmo depois do anúncio
oficial da Anvisa de que a liberação
poderiaocorrercoma visitados fiscais,
nadamudou. O proprietário de uma
garapeirano centro deJaraguádoSul,
Inésio [ones, afirmaque estáesperando
a ordem de liberação para tentar

,

recuperar o prejuízo de R$ 2mil que
teve desde que foi proibida a venda
de caldo de cana, em 22 demarço.

EmGuaramírim, o comerciante

Josué Jorge foi pessoalmente até a

Prefeitura para saber o que deveria
fazer, "Me disseramque preciso cercar
com tela a área de trabalho", informa
Jorge, que gastou R$ 150 na compra
da tela. Nenhum fiscal apareceu para
veroqueprecisa sermudado. "Espero
acertar tudo logo para resgatar o

prejuízo", atirmaJorge.
A coordenadorr da Vigilância

Sanitária de Jaraguá do Sul,
FernandaMoraes, explica que só vai
mandar a equipe para a rua depois
que receber documento oficial da

VigilânciadoEstado.
CESAR JUNKES

Garapelro mostra a tela protetora que passará a utilizar

o lugar onde Antônio (detalhe) foi atropelado no Santo Antônio

Procon SÓ precisa de um carro

para fiscalizar preços nos postos
}ARAGUÃ DO SUL- Falta apenas

um carro para que a fiscalização do
Procon de Jaraguá do Sul chegue

, aos postos de combustíveis. A

fiscalização dos preços foi sugerida
pelo promotor de Justiça da
Comarca de [araguá do Sul,
LeonardoHenrique Lehmann, Ele
acredita que a divulgação de uma

pesquisa de preços poderia estimular
.a concorrência. OProcon já estuda

. o cronograma de atuação.
O. coordenador do Procon,

Juliano Nora, disse que no

momento a prioridade da entidade
é a fiscalização, dos bancos.
"Acredito que assim que a

Procuradoria entregar os autos de
advertência os bancos devam
recorrer da ação", disse. Desde o

dia 6, o Procon fiscaliza as agências
e postos da cidade verificando o .

cumprimento .da Lei que

regulamenta o tempo de
atendimento de cada cliente.
Nenhum dos 14 bancos escapou da
advertência, porque não tinham

registro do horário de entrada e saída
de cada cliente.

A partir de maio, com a

contratação demais dois estagiários,
o Procon deve começar a pesquisa
de preço e a fiscalização dos postos

,de combustíveis. "A gente não

descarta a possibilidade de fo�ar
parcerias com entidades de classe e

sindicatos para esta fiscalização",
garantiu JulianoNora.

Enquanto a fiscalização não

começa, o Procon aproveita para

organizar um cronograma de

fiscalização. "Est� cronograma é

importante par�e a Procuradoria
libere um carap;ra a nossa fiscal",
disse. E completou: "Na verdade é

só isto que está faltando", A
fiscalização nos postos de

. comSústíveis�ão vai ser anun�iada.

• Com um carro e mais dois

estagiários o Procon vai

pode fiscalizar os preços
dos combustíveis da
cidáde. O car-ro deve ser

cedido pela Procuradoria.

• O Procon também estuda

a possibilidade de formar

parcerias com entidades
de classe e sindicatos para
esta fiscalização.

VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

�VIAÇAtCANARINHO�. #h'W& iWi%_ ..

' mm

Umil(Tr�port8d�ri d�'Vidas�'

Onibus Leito Turismo
Ónibus Executivo

Microônibus

Rua Roberto Zlernann, 460
Czerniewicz - Jaraguá do Sul, SC

Te/. (047) 371-1422 .. www.canarinho.corn.br
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.Conselheiros eleitos do ISSEM .

nãoaceitam indicaçõesdopref,eito
]ARAGUÁ DO Sm.- Os seis

conselheiroseleitos doConselho
Administrativo do ISSEM

QnstitutG de SeguridadeSeciát)
prometemzecórrer .àJustiçapara
anular a homologação de :dois

conselheiros indicados pêlo
prefeito e que não têmvínculo
c�m á Prefeitura, Ontem, os
eleitos �e .renraram da .reanião,
reamada noSamae, emprotesto
diante dainsisrencia da diretoria
do ISSEM em mantér· como

superintendentes Niló Simm

{Assistência à Saúde) eNicácio
Gonçaves (previdência).

De acordomm apresidente
do ISSEM. Natália Perry
(.nomeada pelo prefeito) foi
�p:ro�ada na :reRDaa� a

.hnmologação dos nomes .ind.i

�ado.s:p�prefeito.Ela acredira

�e o assunto está encerrado é

'usaoparágFâfo segundo do anigo
9 do estatuto, que die que as

indicações devem recair,
"preferencialmenze",para quem
é funcionário }'lúblico. "Pre
ferencialmente não é o mesmo

que obrígaroríamenre", argu
mentaNatália.

Os conselheiros eleitos, em
documento assinado pOIOsmar
Pedrelli, afirmam que o conselho
não está sendo .respersado,
"Foram .realizadas quatro
.reuníões para homologar uma
coisa que não queremos porque
mio é correto.Eiesjá perderam
na primeira votação por B a 1 e

cenrinaam rentandoempnrrara
:inmca_ção depessoas quenão têm
-víncn1o com 'a 'Prefeitura",
desabafa uma das conselheiras

eleiras, que preferiu não .se

idenÜÍic.ar.

Dólar recuapela 14a sessâo
eonsecutiva e fecba aR$ 2,562·
DA REDAÇÃO - O dólar

domercial caiu :peIa 14ª .sessão
corrse curiva e encerrou a

rIuarra-fetra em queda de

�,5D%, cotado a R$2,56paraB.
40mpn e B. R$ .1,'561 prua a

venila. No .mês, o dec11n'io
acumulado da .mceda 'ame

�anaé de3,94%e,noâno, de
_.$ ,43%.Nomercado futuro, os
�ontratos çomvencimento em

maiotecnaramaR$2,576, com
�l1eaade 0,66%,após39,2:mi1
títulos. .

:. .Em estabilidade, o ]1lamle1o
kchul!! a.R$2,72 n'a comp.ra e a

�$ .2,81 na ve.nda_ O dól:aT

�nrismD :teve tÍo:cas entre R$
�,53 e .R$ 1,.63, enquanto o

Jiral"e1l:er CA.'e.dc teye transações
�ntreR$2,53 eR$.l,61 - amhos·
�mT.e.trração de 1,13%.

Nomercado :secundário, o

-tisco-Bn.sil, m'edido 'pe.lo
. 'Emhi+ ao]PMorgan,:apontavB.
queda de .1,04%, .aos 43.1

pontos. .Ao'rnesmo tempo, o C-
'

'Bond, um dosprincipais rírulos
da divida do governo, caia

O,13%para mO,15%Íl.e.seuvru.or
de face.

]UROS- Os contratos de

jurns:futums caíramnovanrente
na BM&"F (Bol"a de M:er
cauDIias &"Futums)_ "Faltando
mna..semanapm-a a:reurii:ão do

C,upo:rn, (Comitê de :Folític:a

Monetária), do Bnn:co Cen
tI a 1, o :üep 6si1: o Jn1erfi
narrceiTO de jupho deste ano
fechou o ilia em. queda de

0,1'0%, passando de 19,4'6'% ao

anQ p.aTa 19,42.lil1o_ Entre as

aiçõ;es mais negociadas esta

vam Vale Íl.o Rio Doce PNA,
"Te1emar:FN e P�trobIa:S:FN.

.'
"

.'
"

.

. ' Falecimentos
"

, [Fialeceu às 14:30hdodia 12/04, a :sen horaTereea Henckel, com
:'jdade de 51 ano.s. O velório foi realizado em sua residênc1a e o
.'

'�5epwltamenlo no cemitério Muo·i:cipai de"Pomerode.
:Falece,g às 10:00 hdodia 13:104,0:senho:rJulio:FeJix Daniewski,
. .

I �com idade die 68 anos.O velório foirea:l·izado na Igr,eja Ana Paula
�e o:sepultamento no {;emitério VilaLenzi.

;E:stado de Santa Catarina
..

3'REFEITU"RA MUNICIPAL DE ,GUARAM1RJM
,",
,.

,�VJS01)E l.1CITAlÇÃO
OPro[ess� Adm. N°.: 1772005
iEdital:TOMADADEPRECOSP7COMPRAS'ESHnllCO:S N°,:: 17/2005

Tipo ,:'Men:o:r Preço/Por Item
Objeto: AQUISiÇÃO D� COM:lBU.STíVEL
Entrega dosEnvelopes.: 09:00 horas do dia Dois de Ma·io de 200.5.

.Abertw1\a dos Emrelop.e:s: 0.9.:15 horas do diaDois de 'Maio de 2'005,
O Edital e 'e:scl:aredmelilltos poderão Ser obtidos mo se.g'tii:nte�
endereço e horário: 'RliIa 28 de Ag05il:O, 204.2, IilDS di:a's 'Úteis, da·s'
Seg � rida ;à Sexta, das 108:30 'às 12:00 e das fi 3':30 'às] 6:3D tlOTilS,
Otl pelo'fone373-f:I247.

G.l!J:�R:4.íMliR]!M" 14. de;abriill de 20:0.'.5

,ZENITAM ilml1JEGER

(DMISSÃO PEB"MANHrrEDEt.:ICIl"A'ÇÃO 2DQ�
, lrn�iEGRAT()"R-I(OM020U Aviso de :Licitação

QU1NTA-FE1RA,14 de abri! de 20D5

GRUTASVATICANAS ABERTAS

DAlUD�o,�de��
voltarám a fazer fila ontem parn

reederhomeaagensajoãoPaUlon.
desm.vez,dianterleseumnn1kmas,
GrutasVatiamas,abertas:aopúbliro
pelapnmeaa vez desde o enterro.
nasexta-feú:a�.Apósamone
deJoãoParil.oJI,nBlliõesdepessoas

,

passaram díaare do COlpO de João
"Paul.o 11 em três dias de velório

]JO]1lnlar.A..illa roi fechada quando
.mniras pessoas .ainda tinham

e:JqJectafuraderenderhom�.
.

1'or .isso, a expectariva é ,de gue:a
:abertm:a da tumba .arraia .uma

:multidão mais contida, mas ainda
furvomsa.

.

Esrima-:..se qne a sepnlmra do

JXilntífu::epolouês..seCilllvettern.nmn
destino premleto de pere_grinaÇão
católica-aíndamaíscomosrelatos

Íl.emilagres:anJ.buídos:à.intercessão
deXaroIWoj�eoclamorpopular
para que sejaconsideradosanto.À:s
7h (Ih em 'Brasília), quando se

oalu'íraIm:as GrutasVaticanas - um

cemitcriosobaJ3asi1icaedeSão:Fedro
. onde vários antecessores de João
ParuolIeommuloào:apóst61oPeillo
- .cerca .de mll estavam na fíla,

Algumas centenas llgnarda:vam .

desde :amadrugada.
Havia -numerosos poloneses,

algnnsenvclrosnabandeirabmnca e .

-vermeJhanopaís,<estndantes".Famíllas
itàlianas.mreirns e .muitos tutistas.

Depois IIe passar pélo detector ae

metàis, 0S:treis encamll:iham.-:seatéa
criptaatravésdemnconedor:à,direita
da basílica.No flrn dele, nescem
escadas.A truriha aeJnão ::PacloTI,

.

mmoadeParu0VI,Iolescavadano
so10 e coberta com uma lá§lide de
:mármnIe branco, ligeiram.ente
ele:vada. Um quadro da Virgem
Maria comoMeninoJesus adoma a .

parede interna.Os peregrinos passam

diantedaSiJ>ukurn,sempoderpann;
AFRICANO, O arcebispo

anglicano da África do Sul,
DesmondTiUlll, ganhadornoPrêmio
Nobel da -Paz, torce para que os

cardeais reunidos no Vaticano
esoolbam. um Papa amcano, para
colocar :a questão do desen

VOl.vimenlnDOmpodaagendaglobal
Tum tanibém espera que o novo

pontífu:e élü.nmeapromição douso
rle:pFeserv.ari.vo5.O lí:dernng1i.cano,
'que ajudou li conscientizar a

. comunidademtemacíonalsoiae o

:3._panheiél, o regime de segregação
.raciai :na África do Sul, disse que
um pf!1Pa· do .múndo em

d:esenv.olvimemo ajudaria B.

eq.uí]ih.raraordemnnmdial.
''Tor.ço amríro p:a:ra que o

Conclave, o COlégio :de Cardeais,
vote por um candidato afucano",·
disse Tutu, por telefone.. "Mas o

importante é que rleve ser 1lID

candídatodoTerceooMundo.ÉaJi.
que . a 'Igreja está crescendo

.rapiriaraerrte" . O avanço do
catolicismo em alguns jraíses em

rlesenvohzimenro é um forte

ccnnasteasnaestagnaçãonamaíor
.

:partedaEuropa.AAm:éricalatina
re:sporrdehojepor43% de 'todos os,

carólicosdnmnndo, eaÁfri:ca, 13%
- o que alimenta especulações de

.quea Igrejapossa _em breve querer
elegermnpapa originário ile suas

com.unidades gne:ma:is.crescem. "É
de.seesperar qlle:J.1lIU candidato assim
tliarlsÍÜrme:aspreocnpa._ç(iesdaÁfri.ca
e do""Tel.'ceimMumioemprioridade
na agenda da ]greja e do :nmndo.

Qllesl"Óe5 como: -por quenão temos
mnaolidemecouôrnicalillundialmais

jgruili:tária? l'IDf que o FMI, oEanco
Mundiale aOMCnão estãofazendo
o que deviiliü estar, que é cuidando

dos:pobres?"

o .cardeal "Ratzinger aumenta dia a dia o .seu favoritismo

o cardeal 1:onserv:adm .Joseph :Ratzinger ganhDu Tarte apo.io entre

ns cardeais carólrcns romanos que procuram um .sircessor para o

Papa.JoãoPaulo Jl,masmuito.s ríeles.ainda estão indecisos. O teólogo
alemão, que to] durante 23 arros o ;guardião:da doutrina do Vaticano,
éo favorito por 'enquanto. mos 05 moderadas consideram lançar
uma candidatura .sirnbólica do cardeal Carlo Maria Martinl, ex

arcebispo. de Milão, disse a fonte.

Esta, no entanto, é apenas a formação provável da primeira rodada
rie votação, que costuma .ser .urna forrrralidaríe para concentraras

forças dos diferentes campns, e não um .stnal de quem poderá.ser o

Papa, 05 conclaves podem ríurar diversos dias e costumam produzir
.surpresas." Batzinper parece forte,mas ainda está muito .lonf)e de
ficar claro quem :surgirá e corno será a votaç'ã0';·disse a auto.ridílde;
q:ue pediu anonimato. ,., .

;'

O Conclave co:n;leÇil n,a segunda-feira, e é n�;ces&ár�a maioria .d,e,rio�
.

terço:s- 77 :do.s 1 ] 5 votos-para uma vitória.Segundo jornais italian05,
ehtre4D e50 cardeais :demonstraram :apoio:a Batzinger em encontros

pré-concJaveinesta sem:ana.A campanha conserVadora para declarar
Jo:ão Faulo Il.simto. com Tapid-ez também Farece ter favo.recido

Ratzin:ger, devido à sua forte ligação. com o P.:apa, morto no dia 2: f'lo

:entanto, muitos cardeal:? levantam .suspeita de que aS faixas e gritos
de "'S:anto J:á" no dia do:s. funerais de João Paulo II não foram

, espontáne:as.e :sim vis:an:do o Condave."O:s simpatizantes:de Ratzinger
intensificaram as esforços para elegÊ-Ia rapidamEnte"; escreveu o

jornal/la RepDbblic:a�
.. "

Em medid'a que .ser:á vista :como parte :da campanha, Ratzinger
publicou ontem um novo livra, chamado. "Valores em ,.mpos

'

Reviravo"'1, ,:m que crgume��3 que a Europa deve voltar a ê o

su·a herança cristã .se quiser evitar o. :vazio espirituaL J

CORREIO TV redacao@jomalcorreiodopo�o.(om.br

Surpresa
Carolina Dieckmann (foto) vai .ser uma
roqueira gay e também vai cantar no seu

primeiro filme, "Onde andará Dulce \leiga?':
dirigido por Guilherme de Alnieida Prado.

Câmera na mão
A blumenauenseVera Fischer, :aos
53 ano.s, resolveu experimentar
facetas diferentes na vida

profissional e ganhou não.5ó a

apro"v:ação "Como a companhia
do.s filh05,na nova

emprei,tada. É tema de

reportagem da última

edição de "Quem':
Vera roteirizou e

dirigiu dois curtas de

terror., em que
Rafael:a e Gabriel

participl'am como

a�mes e pilotam a

câmera. em vári'a;s
Gemas. Empolgadíss.ima, a trupe já pensa nos próximos mme.s.

Cara nova
Vai 'Surpr.e·ender nas bancas de revista: a mi:ss Graiielli Massafera �aS50U a

tarde de :segunda-fEira fotografando em .es�údio para "Nova::Í a primeira
vez que uma ex-Big Brother sai na capa da publicação, geratmente
ocupada por globais bem-sucedidas. Grazielli ameaça ter mais que os 15

min.utos de fama dos BBBs.

) .

Moment.os difíceis em "America"
A autora de "Améri.ca'� Glória Perez divul.gou um

comunicado logo depois que .soube do

de:sligamento do diretor de núcleo da trama,Jayme.
Monjardim.-:"Acabo de receber da Central Globo de

Comunic'ação a inforrl'ração :sobre o desligamento
de Jayme Monjardim da direção de minha nm/ela,
"Amé·�ica� Seus ·argumentos foram apr.esentados à

dirE'ção da' eml:ssor.a, que os achou pertinentes e o.s

acatol.l.Temo.s, eu eJay.mE, uma longa bis!ória de
su�cesso junto.s. "Amé ri;ca" estreo.u b-atendo .recordes
de alldiiél'lci:a no horário, sUJ)erando -até mesmo

nossa paKeria anterior., "O Clon:e� um Êxito n:ão:só
na Rede Globo mos em vários países. M'as, conforme

.

ele mesmo o.b:servou, recentemente passamos a ter

·idéia:s ,e:nfe.re:ntes50hre â "Co,ndução da trama e seus

personagens, uianq'O uni ,de:s:compasso que poderia
ViT<l "COmprometer o resulitado fimal. Não.posso
deixar de ressa'ltar que Jay.me ab:re m:ão do trabaJho

.

em um momeil'llo ,de :s.w�e5'S:Q, p-T.0Vil ,de :sua .gralnde
-:gerire:rosida:de e p:reD!:upação em pneservar o bom
àe:se;nl/o;lirme:nto dia novel·à::

'Não Jka po,raí
A saíI!J:a rlJ-e Jla1l!11i1lle 'Mo'l'ljanilim Mão s·i.grnrnii"Cia;qilJl'e Xl
6.lob'0 dê ,a '5'i!l:l!IaÇcr<i> de "'�r.r.teriiLa" por ne's0:hii.da. n
al�o agOira é a -a:tlrizDê'IYOTil �e;oo0" fi)ivô Cio

à:e:sre;rnmen:dlíiliTilern�o, erntre ,a'url!oira e dLrellior. [inql!lalrn�o ;a

'PnimeiraH�barnIlDl!(" a 'bndina.ção .d.e Débora para o

paJ)el àeprotagolilista, o:segundo rtinha ollltril
:GI!ndidata e niío r:onsegulu engolir a Gmastri:ce da
,atriz que lm1!er.p.retil :sol. A ele.ita de Monjardim era

CaA:lila Mor_gado.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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� Cinco jogadores
que estão na Europa
podem reforçar a
Malwee ainda este ano

JARAGuA DO SUL - Se a

mtenção de trazer Schumacher e

Marquinho, ambos do Boomerang
Interviú, não deu certo, a:diretoria
daMalwee já está atrás de outros
nomes para reforçar o elenco. Os
cinco mais cotados são os ala

Lenísio e Pablo, o fixo Fabiano e os

pivôs Simi e Serjão. Destes cinco,
quem deve chegar em breve é

Serjâo, que já defendeu a Ulbra e

atualmente está no TTG Java
Yugorsk, da Rússia.

Segundo o diretor de futebol
da Malwee Cacá Pavanello as

negociações estão em andamento

e, se esses jogadores não vierem

ainda neste ano, podem reforçar o
time para o próximo Mundial.
Todos são de nível de Seleção
Brasileira.

O destaque fica para Lenísio,
que joga no EIPozo Murcía, da
Espanha. É o atual artilheir� da Liga
Espanhola e, no ano passado, bateu
o recorde de gols da competição,
balançando a rede 69 vezes. Ele é

considerado um dos melhores

QUINTA-FEIRA, 14 de abril de 2005

"DREAM TEAM"

jogadores de futsal do mundo e

tem urna das melhores médias de

gols por jogo.
O pivô Simi também está no

futebol espanhol e defende o

Polaris Cartagena. Com 27 anos,

chegou este ano no clube espanhol,
vindo do Perugia, da Itália. No

Brasil, defendeu times corno o

Banespa, Vasco da Gama,
Corinthians e Barueri. O fixo
Fabiano está no futsal italiano e

defende o Roma. O ala Pablo

conquistou, no ano passado, o
título da Liga Nacíonal com o

Carlos Barbosa. Depois disso, se
transferiu para a Espanha e joga
atualmente no Playas de Castellon.

FAlCÃO - Na reportagem de
ontem do Correio do Povo o

craque Falcão disse que ficou

surpreso quando soube que a

diretoria daMalwee não temmais

interesse nele. Sobre a repercussão
da notícia, o diretor Cacá disse que
não falamais sobre este assunto.

Em São Paulo, Falcão disse
ontem aoCorreio por telefone que,
nas últimas 24 horas, ninguémhavia
entrado em contato com ele. Mas
admitiu que a notícia o fez mudar
de planos e que vai esperar que

alguém da diretoria entre em

• contato.Ele jáenviou aproposta para
ogrupodeempresários japonesespara
jogar futebol e aguarda a resposta até
o fim de semana.

ESPORTE 1711
......mm mmmRmmmmmmmmnmammmamamammMam .

Lenísio, atual artilheiro da Liga Espanhola, está nos planos da diretoria

Diretoria daMalwee pretende
montar um11time dos sonhos"

Ajab fecha patrocínio para equipes de base
]ARAGuADO SUL - Foi assinado

ontem, noGinásioArthurMüller,
o patrocínio da Unimed para as

equipes daAjab/FME de basquete
masculino, nas categoriasMirim e

Infantil. O apoio será para o

Campeonato Estadual da
categoria, que começa em junho.
Será a primeira vez que a

Federação Estadual organizará
uma competição na categoria
Mirim. .

Segundo o coordenador da
Ajab (Associação Jaraguaense de
Basquete), Airton Schiochet, a

base desses times é formada pelos
pólos mantidos na cidade e que
atingem mais de mil alunos.
"Dificilmente urna cidade
brasileira do porte de Jaraguá do
Sul atende tantas crianças".

Os atletas treinam até quatro
ve.zes por semana, aprimorando
pnncipalmente as partes técnicas

u

tbr

CESAR JUNKES

Representantes da Unimed, da FME e da Ajab assinaram ontem o contrato

e táticas. A tabela do Estadual participante haverá um

ainda não foi divulgada, mas, no quadrangular, e urna equipe
Infantil, as equipes estão divididas folgará por rodada. A primeira
em três grupos, divididos por rodada do Infantil já, está
região. No Mirim, são apenas marcada de 3 a 5 de junho, em
cinco equipes. Em �ada cidade Florianópolis.

Atlético-PR faz jogo decisivo em casa

P
DA REDAÇÃO ., O Atlético

fuaranaense tem um jogo

��ental para as pretensões na

às
Libertadores daAméricahoje,

21h15, na Arena da Baixada,
COntraoAmérica deCalí. Se vencer;
sornará sete pontos, assumindo a

dsegundacolocaçãO, com três pontos
ev '

I
antagem sobre o terceiro

CO OCado, o IndePendiente, também
• colombo
A-

lano. O líder do grupo é o
'\lné'nca, que está comnove pontose se v

c[ass.
encer o Atlético garante a

ificação.

A grande dúvida é saber se os

jogadores conseguirão assimilar as

orientações do técnicoEdinho, que
foi apresentado ao elenco apenas na
terça-feira, tendo feito apenas um

treinamento.Apesar dosmistérios, o
mais provável é que o time tenha
urna nova formação tática, com o

retorno do esquema 4-4-2.
Principalmente porquenosprimeiros
ensaios realizados sob o comando do
técnico interino Lio Evaristo esse

esquema foi testado.
Com anova formação, o zagueiro

Danilo deve ir para a reserva,

entrando Cocito como segundo
volante. Com o retomo de Baloy na
defesa, Marcão passa à lateral

esquerda. No ataque, a escalação
deMaciel depende apenas de uma
melhora nas dores musculares nas

coxas. Se isso ocorrer, Dênis

Marques, que tem sido um dos

jogadores mais improdutivos nos

últimos jogos, vai para o banco de
reservas.Na lateral-direita Jancarlos
deve entrar porque Etto não está

registrado nesta competição.

LINHA DE FUNDOa---------,�
JULIMAR PIVATTO

Hora de se apressar
Representantes da Fundação Municipal de Esportes e um

empresário Jaraguá do Sul viajam, no fim desta semana,

para conhecer alguns ginásios e arenas. Com a confirmação
do Mundial Interclubes na cidade no ano que vem, o

secretário de Cultura, Esportes e Lazer Jean Leutprecht disse
que tem quatro terrenos à disposição e que pretende
apressar a obra da Arena Multiuso. Entre as cidades a serem

visitadas estão Joinville, Curitiba e Carlos Barbosa. Mas
o

-

Leutprecht sabe que será difícil terminar a construção até o

Mundial, já que o processo burocrático pode demorar. Até -

na sexta-feira o secretário deve receber um novo projeto.
Mas ainda não é o oficial.

Maisum? Artilheiro
Depois da desistência do O atacante Tainha pode ser o

Tubarão da Série A2, mais novo camisa nove do

um time está à beira do Juventus. Ele chegou ontem ,

abismo: o União de Timbó. em Jaraguá do Sul como um

Alguns jogadores já até dos destaques do
estão deixando o clube Prudentópolis-PR. No ano

porque não existe definição passado, ele foi o artilheiro
por parte da diretoria. Se do Paranaense, ficando na

confirmada mais esta frente até do atacante

desistência, serão 11 clubes Washington, então no

disputando nove vagas na Atlético-PR. Junto com ele,
elite do futebol catarinense. chegaram também o lateral-
Ficou muito mais fácil para direito Pereira e o zagueiro
todo mundo. Quem sabe Careca, que disputou o

ainda termina em promoção último Gaúchão com o São

automática. Gabriel.

E no São Paulo••• Em Massaranduba
A perseguição não é só em Para quem mora na cidade,
cima de Falcão. O técnico uma boa opção a partir desta
Emerson Leão também não sexta-feira: o Campeonato
sabe se continuará com o Aberto de Futsal. A abertura

atacante Luizão, que será às 18h45 no Ginásio

também vem sendo pouco Poliesportivo Alfredo

aproveitado. Curiosamente, Jacobowski. São 15 times

os dois foram contratados em busca do título da

sem o aval do treinador. Mais competição, que segue até

uma prova que, em time que maio. Após a abertura, três
tem Leão, ninguém pode partidas dão início ao

rugir mais alto. ' campeonato.

Sanla Calarina recebe seus
visilanles de braços abenos.

Milhares de turistas chegam (la nosso Estado todos os anos. E, para recebê
los ainda melhor, o Governo está investindo em obras e ações importantes.
Na área de infra-estrutura, os recursos garantem novas e melhores
rodovias: na segurança, ações especiais, corno a Operação Veraneio,
assegurammais tranqidlidade aos visitantes. EnosPortais doLazer; instalados
nos principais destinos, os turistas contam com informações sobre serviços,
hospedagem, roteiros e muito mais. É o Governo valorizando aforça do
turismo catarinense.

secretaria de Estado de
CUlUra, TurIsIIO e Esporte
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- ChoperiaBierbude
Música ao vivo com Acústico Edgand '5 (ltajaf).

JI

I '

por Max Pires �} Ricardo Daniel Trais -Dia 15 "Sexta.,;fenll
-Choperia Bierbude
Música ao vivo com Betinho (BaI.Camboriú).

-15Anos BichoGrilo'l Notre
Comemoração dos 15 anos da escola de música.

Apresentação das bandas Código Urbano, Letargia,
Karikatura, Plasmódio, Frade Negro, Arrogantes e 4 Narna.
Inicio 20h30,

*Dia16,_Sábadoll
- Choperia Bierbude
Música ao vivo com Leni,Cláudio e Cia (Blumenau).

- Showcom Engenheiros do Hawaii I Notre
Vide nota

*Dia 17v_Domingo,",I
- ChoperiaBierbude
Música ao vivo com Paulo Henrique (Jaraguá).

Show nacional na Notre

A Notre, uma semana após ter produzido o

bem-sucedido show com a banda Reação em

Cadeia, traz a seu palco outra atração de peso, a
também gaúcha Engenheiros do Hawaii, que fará
apresentação nos moldes de seu acústico feito
pelaMTV.

Ingressos antecipados: O Boticário
(shopping), Posto Mime (Kohlbach) e na 115

lounge Bar. Primeiras 1.000 unidades a R$15,OO.

Renato Russo nas telas
Dia 27 de março Renato Russo faria 45 anos,

agora, quase nove anos após sua morte, está em

andamento o projeto do filme Religião Urbana
(título provisório, que faz alusão à idolatria de
muitos fãs da banda},que irá contar a trajetória do
cantor.

A idéia é contar a vida de Renato da
adolescência ao primeiro show do Legião. "É um

trecho pouco conhecido e muito impactante da
vida dele.Assim,o filme fica mais jovem e mais para
cima", diz o diretor Antônio Carlos da Fontoura,
que está filmando com autorização dos pais do
cantor e banda.Com esse enfoque,o episódio mais
triste e trágico da vida de Renato Russo ficará de
fóra: a descoberta de que era portador do vírus da
aids, em 1990, o que levou a sua morte, seis anos

depois, fato que muitos preferem esquecer.
Filme ainda sem previsão para lançamento.

-.,

Sucesso total a noite do sushi promovida pelo
Hotel Saint Sebastian, na última quinta, Para tanto
que já está marcada data para realização do

segundo evento: 05 de maio. Para quem foi, eis o
repeteco, e quem não pôde ir, uma segunda
chance.

I
�

Nossa identidade ganhando o

mundo: "Ginga - The art ofmovement" é a

nova coleção mundial da Nike inspirada
100% na cultura brasileira. A coleção é

lançada fazendo referências à praia,
capoeira, futebol e peças assinadas pelo
estilista paulistanoJum Nakao.

Serão 4 linhas. A primeira faz
referência à descontração das praias
brasileiras e cultura de capoeira, com

camisetas, calças e acessórios sobre o

tema. A segunda traz camisas com

estampas sobre futebol,desenhadas pelos
meninos grafiteiros da ONG Escola Aprendiz. Depois vem uma das linhas consideradas
mais especiais.a Remix,onde a Nike resgatou camisetas da seleção de 2002 e reconstruiu

peças com os retalhos dos uniformes. Linha limitada.
Para encerrar, a quarta linha assinada por Jum Nakao. É a coleção mais sofisticada,

que inova no uso de cores e silhuetas sensuais.Tem um ar retrô, inspirada nas festas de
Copacabana dos anos 50 e 60.Show de bola.

Combat e Santo Mariachi
A inédita parceria dos promoters Chico

Piermann e Neni Junkes vai render a balada da

próxima quarta-feira (véspera de feriado), dia 20
de abril, na casa de eventos Hari Om.

Conforme já divulgado,a atração principal da
noite será a banda Sexy Machine. A abertura da
festa ficará por conta dos DJs Xalinho e Anthony.

Ingressos antecipados já disponíveis na loja
Rosa Choque e Posto Mime da Walter Marquardt,
ao valor de R$1 0,00,

Voltou
A revista Blzz, publicação lançada em agosto de 1985

sobre música,está com retorno previsto para hoje, dia 14, às
bancas. A volta acontece em edição especial com as 100
Maiores Capas de Discos de Todos os Tempos, escolhidas
por jorna!istas,músicos,críticos,escritores e estudiosos.

Foram utilizadas como base outras listas.já publicadas
por prestigiadas revistas de música domundo.Além das 100

capas, Bizz traz uma entrevista com o autor das legendárias
imagens dos discos do Pink Floyd, Storm Ihorqerson. A
publicação tem preço de capa de RS 14,95.

8y Depiné em novo endereço
Fica o toque: Ricardo Depiné, profissional

body piercer jaraguaense, trocou o endereço de
seu estúdio, onde' atendia há mais de 9 anos, por
um novo espaço na Reinoldo Rau.

Agora atende na sala 12, piso superior do
Centro Comercial Maiochi (defronte ao Smurfs).
Atendimento das 11 h às 14h, e das 15h às 20h, ou
qualquer horário com hora marcada. Telefones
para contato: 372 2644/990� 6424.

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




