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, Falcão estará amanhã com a torcida da Malwee
"

. Como o Correio antecipou ontem em entrevista exclusiva, Falcão se apresenta amanhã à torcida no jogo contra o Chapecó (ingressos a R$ 7 já à venda) e estréia no sábado. - PAGINA 8

HOJE É DIA DO íNDIO DESCUIDO FATAL

Protesto solitário de um índio que veio do Ri? Grande do Sul vender artesanato e depende da solidariedade para sustentar afarnflla

Região vai ter dema.rcações
Na véspera de Dia do Índio, que se comemora hoje, o depu
tado DioneíWalter da Silva informou que 8mil hectares de
terras serão desapropriados em Araquari, Barra do Sul e São
Francisco do Sul para serem devolvidas aos índios. As

indenizações somam R$, 100milhões. Ontem o índio caigan
gue Alberto Lopes fez um protesto no centro da cidade. Ele
está morando com a família embaixo da . Ponte Abdon
Batista e lamenta a situação da sua gente. • PAGINAS 7 E 2
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Fios do poste estão emaranhados no alambrado e causaram descarga

Fio de luz junto de alambrado
eletrocuta e mata um menino
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Vigilância começa a liberar

venda do caldo de cana hoje

Este é o cartaz

que a Saúde vai
distribuir na
cidade para
mostrar que,

com higiene, o
caldo de cana e

www.studiofm.com.br
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Bom para nós
Terminou com' final feliz

a novela Falcão x Malwee,
que iniciou em dezembro

passado, quando o maior

jogador de futsal do mundo
deixou as quadras para
tentar a sorte no futebol de

campo. N a noite da última
sexta-feira, Falcãoestava de
volta a Jaraguá do Sul, onde
se reuniu com representan
tes da equipe e com o diretor
'da Associação dos Amigos
do Esporte Amador para
negociar o retomo à
Malwee. O último capítulo
teve a participação especial
do gestor de empresa Gui
lherme Weege, responsável
direto pelo desfecho feliz.

Graças à -sua intervenção, o
'craque está de volta.
,

Neste três meses que
'Falcão ficou longe da
.Malwee e de Jaraguá do Sul,
.tanto ele quanto a cidade e

os torcedores experimen
'taram dissabores. O melhor

jogador de futsal do mundo

,

FRASES

foi simplesmente ignorado
pelo técnico Leão, que não
lhe deu chances de mostrar

a qualidade. do seu futebol.
Amargou o banco de reser

vas do São Paulo por pura

pirraça do treinador. Por

aqui, apesar dos títulos

conquistados pela Malwee,
a ausência de Falcão nos

privou das jogadas fantás-

mesmo nas últimas partidas,
'

quando o título do cam

peonato paulista já estava

assegurado. Seja qual for a

intenção da afirmação, não
tem nenhuma importância.
Para nós, o importante é

que Falcão está de volta
para reforçar a Malwee,
tricampeã da Taça Brasil,
pentacampeã estadual,

... A ausência de Falcão das quadras nos

privou das jogadas fantásticas, dos dribles
mágicos e dos lances de efeito,

ticas, dos dribles mágicos e

dos lances de efeito. Ainda

que os outros jogadores nos
recompensaram com vitórias,

A hipocrisia ficou por
conta do presidente do São
Paulo, Marcelo Portugal'
Gouvêa. Ontem, ao falar
sobre a saída de Falcão do
Morumbi, disse que não

entendeu porquê o técnico
Leão não o aproveitou. Nem

campeã da Copa América e.

do Sul Americano. Aliás,
na ponta do lápis, quem

perdeu foi o São Paulo.
Falcão renovou o

contrato com o time da
Malwee por mais um ano e

meio. Todavia, pelas reper
cussões positivas e' dis
posição do atleta, pode
ficar em [araguá do Sul até
2008. O retorno do craque

às quadras é, como disse o

técnico Fernando Ferreti, o
diferencial. Mas também'

representa uma nova etapa
para equipe e para o futsal
do Brasil, que vai contar de
novo com o talento ,de
Falcão. Antes de ctiticar a

�abeça d�ra de Leão é

preciso agradecê-lo pelo
serviço prestado ao fut�al
de todo o mundo.
A história chegou ao fim

com benefício para todos.
Falcão não esconde o

contentamento pela volta.

"Aqui posso viver tran

qüilo. Tenho reconheci
mento. Sem contar a

vontade de voltar a Jogar
futsal". As diretorias do
time, e da. Associação dos

Amigos do Esporte Amador
estão felizes e os torcedores
certos de novas e impor
tantes conquistas para a

Malwee e [araguá do Sul.
A volta de Falcão é boa
para todos.

"Espero que ninquém mais sofra nenhum tipo de discriminação por causa de cor., raça ou

qualquer outra coisa. Foi um começo pelo menos':

• Do jogadorGrafite sobre as conseqüências.da prisão do jogador Oesábato, doOuílrnes, da Argentina, que cometeu atos deracismo
, contra obrasllelro durante.a partida.dos dois time no Morumbi.

.
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I Fatos & Pessoas I
Fernando Bond ,

N'() Dia do rnd'io,o certo é

(que demarcações vão sair
rHá um ano e-melo que o governador Luiz
.Henrlque vem pedindo ao ministro da

.Justlça, Márcio Thomaz Bastos, e. ao

'presidente da Funai, Mércio Gomes, a

-formação de uma comissão interminis-

terial, com representantes dos governos
-federal e estadual, índios e aqricultores
para discutir a questão da terra indígena
"nas 27 áreas de conflito existentes em

JSanta Catarina. Fonte da Funai em Brasília
'informaram ontem, véspera do Dia do

lndlo, que essa comissão não sai, a não
sér que haja uma reviravolta muito

grande na política de demarcação de
r terras. Como noticiou esta caiu na na

�semana passada, esta política atinge em

2cheio propriedades em Araquari e São
( Francisco do Sul e a decisão da Funai de

(desapropriar e devolver as terras aos

:, rndios é irreversrvel, pelo menos enquanto
(Lula estiver no poder. Os processos de

-dernarcaçao estão sendo executados em

<todo o País através de laudos antro
'. pológicos e levantamento fotográficos. Em
J alguns lugares está havendo reação de
( agricultores" posseiros e prefeitos, mas a
t: Funai tem uma boa retaguarda oferecida
(. pela Polícia Federal, que também faz parte
"da estrutura do Ministério da Justiça.
,

Já existe
Na verdade, a tal comissão da questão indrgena
já existe no papel. Ela foi criada depois de muita
insistência do sec;retário-executivo da Articula

ção Nacional, Valdir Colatto, e o procurador
especial do Estado de Santa Catarina em BrasRia,
Loreno Weissheimer. O que falta é convocar os

representantes das diversas áreas para dar
cumprimento.à portaria 2.711, de 23 de setem

bro de 2004. O último pedido oficial foi feito
pelo procurador Loreno Weissheimer durante
audiência que manteve com o presidente da
Funai, Mércio Gomes, no dia 23 de fevereiro ..

Paralelas
A agenda da Casa Militar confirma para quinta
feira às 18h30 a presença do govemador Luiz
Henrique na inauguração da UTI do Hospital São
José. Pelo menos uma conversa politica de
bastidor deverá acontecer, no compasso de

arrumação e alianças para as eleições 2006.

lá como cá
.

Assim como a região do Vale do Itapocü e o Sul
do Estado do Estado sofrem com suas estradas

federais, também Papanduva vem vivendo

tragédias por causa da BR-116. No últim9 fim de
semana a estrada foi fechada pelo moradores. O
protesto foi marcado pelo luto por causa da
morte de uma professora de 36 anos e de dois
filhos, de 7 e 11 anos. O marido, que também
estava num carro que bateu de frente com uma

caminhonete, está entre a vida e a morte em

Curitiba. Qualquer semelhança com nossas

tragédias não é mera coincidência.

Na·dobrada
Algumas arestas que estavam com as

pontas para fora depois que o deputado
federal Paulo Bauer lançou o balão de
ensaio de sua transferência do PFL para o

PSOB já foram devidamente aparadas no

ninho tucano local. Já existe consenso de

que um nome como Bauer pode puxar
muitos votos e garantir ao partido a elelção
de um deputado estadual na "dobradinha':
Já há quem se habilite.

'

.Nepotismo
Ainda tem muito para ferver na Câmara de
Vereadores a panela de pressão que se

transformaram os casos de nepotismo na

Prefeitura e no próprio Legislativo local.
Nos bastidores correram ameaças nofím
de semana e alguns que ficaram

indignados já não estão entusiasmados
assim com a, idéia de moralizar a questão
de contratação de. parentes. Há grandes
interesses em jogo.

Tanque cheio
Foi lançado ontem à noite no Centro

Empresarial o livro "Combustíveis
.

Automotivos - Manual dos Usuários e

Revendedores'; de Paulo Boamar. Uma obra
interessante não só para as empresas das
área, mas também para o consumidor
comum. Num país de apaixonados por
automóveis, émuito importante saber o

que dizem as leis e. quais são os direitos dos
motoristas.
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SUA OPINIÃO
,

Um Indio é tão bom

quanto o outro

Max Rogério Alves, Antônio Novely Cardoso de
Vilanova, Tomás Oliveira de Almeida e Eron Chaves de
Oliveira, jovens, passeavam de carro em Brasília, à noite,
por volta das 3h da'madrugada, quando resolveram fazer,
segundo eles, uma "brincadeira". Colocariam fogo num)
suposto mendigo que dormia no banco de um ponto de
ônibus. Simples. Foram a um posto de gasolina e compraram
dois litros de álcool. Colocaram-nos em dois vasilhames de
plástico, mas não executaram o fato de imediato. Rondaram
pela�idade e, duas horas depois, por volta das 5h, dirigiram- r

se ao local onde a futura vítima se encontrava. Esconderam
o automóvel, atravessaram a rua e derramaram o líquido"
em Galdino Jesus dos Santos, indígena Patax6 - Hã-Hã

Hãe, que dormia. Riscaram fósforos e o incendiaram. O
índio morrera. Lembram-se disso?

Hoje é o dia do índio. Quero comemorar com todos a
ri

justiça brasileira, esse exemplo de humanidade que deixou
"

'livre os acusados de tal barbárie.
" .. ,

1

Pude ler o processo ao caso, e fiqliéi chocado 'con{a'D
. maneira como esses playboys, filhos'dé 116in�ns impordirird;ib
conseguiram a absolvição. Eles simplesmente subestimaram ,�
o bom senso. Os exemplos eu retirei do próprio processo, ;
vejamos: "Após pôr fogo na vítima, ficaram afobados e

'

'desesperados, atitude interna que não se coaduna com o
1

dolo de matar". Leram isto? Se vocês matarem alguém e ,1

depois se desesperarem, o crime de assassinato não ocorre.
'1

)

Interessante, não? E ainda tem mais: "O fogo normalmente
não mata". A vontade é de gargalhar. Os bombeiros;
trabalham para salvar propriedades e não para salvar vidas.
'Por último, a desculpa é a emoção (corno são sentimentais �
os juízes): "O caráter dos agentes e seus depoimentos

,

prestados imediatamente �pós ofato demonstram que nã�)
havia indiferença com o resultado do ato". Quando voce

matar alguém, se emocione, chore, arranque os cabelos e j
ria só depois do julgamento. Os advogados desses jovens.
ainda chegaram a dizer que os rapazes compraram 2litros

1

de álcool, mas que só despejaram um litro em cima de ;
Galdino e isso significa que eles não tinham a intenção de ;
matar. Só uma criança pensaria dessa forma! Como se pode

I
botar fogo em algo e esperar que não queime? Busque em

.

b
"

suamente ummotivo óbvio para a absolvição dos "play oys

(descontando o dinheiro e o poder que os pais deles têm). )
Não deixemos que esse tipo de atitude caia no

esquecimento. Um fato sério, inescrupuloso, que muitoS

de nós nem lembramos'que aconteceu, que ficou por [sso I
mesmo. Pôr quê? Porque Galdino era índio, e. só teve nome;
enquanto foi notícia. Depois disso ele foi apenas mais um

I

índiomorto. ..' ,

, , I
A tribo Pataxó tem um conceito de vida mUltO

i

civilizado: eles acreditam que um índio é tão bom quanto,
outro. O homem branco também tem um conceito que

julga ser civilizado: quem tem dinheiro pode mais (inclusive:
��.

.
,

Pataxó - Hã-Hâ-Hãe Ga:ldino Jesus dos Santos morr�u i

porque era indígena, porque era solidário. Estava em Brasrtla
à procura do bem para sua tribo, tratando do andamentO
das ações judiciais relativas à posse e propriedade das terras

ondemorava. A solidariedade o matou. E as chamas que o

consumiram não mataram só o homem. Atingiram a tribo'

Pataxó, porque "um índio é tão bom quanto outro".

AndruzVianna, estudante do curso de Letras Licenciatura
datlner]

d rpo 12,
Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, e co. de
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direitO

aS
fazer 'os cortes exi9idos para adequar os textos ao espaço, bem

corno

correções ortográficas e ,gramaticais necessárias.
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� Intervenção
A direção estadual do PT deve intervir

no diretório de Jaraguá do Sul nas

próximas semanas. É mais um round

da briga das alas 'Articulação de

�squerda e Campo Majoritário.
O motivo da intervenção é a

interinidade do atual presidente, Leone ,

Sil�a; considerada irregular, já que não

obedeceu a linha natural de sucessão

após as renúncias do presidente Luiz

Schórner e imediatamente do vice,

Mário Pappen. Segundo o estatuto, o,
ca'rgo deveria ser assumido pelo
tesoureiro, Luiz Henrique Ortiz.

II> Alternativa
Fontes do PT garantem que Leone

sequer integrava a diretório municipal
quando assumiu a presidência do

partido, em março do ano passado.
Ainda segundo essas mesmas fontes,
para se evitar a intervenção estadual,
o diretório local estuda a realização de

eleição, nos próximos dias, para
regularizar a situação. Em princípio, a

escolha dos novos dirigentes ocorreria

apenas 18 de setembro, juntamente
com o PED (Processo de Eleição Direta),
que elegerá as novas executivas

municipal, estadual e nacional.

II> Disque denúncia
A bancada governista da Câmara de

Jaraguá do Sul apresenta nos

próximos dias projeto criando o

disque denúncia de violência,
exploração e abuso sexual contra

crianças e adolescentes e de uso e

vendas de drogas.
O presidente da Casa, Ronaldo Raulino
(PLl, justificou a proposta argumen
tando que o problema é cada vez

mais grave e que, na'maioria das vezes,
o agressor fica impune,"por causa do
silêncio e do medo': A idéia é facilitar
a denúncias de crimes desta natureza.

II> Eleição
Apesar dos esforços da classe

empresarial, os partidos de Jaraguá do
Sul e região não parecem dispostos a

negociar um acordo suprapartidário
sobre candidaturas em 2005.

Segundo o ex-prefeito Irineu Pasold
(PSDB), a idéia é lançar três candidatos
a deputado estadual e um a federal,
"para garantir a eleição e a

representatividade da região':Mas o PT

já decidiu que lança candidato a federal.
A aliança "Viva Jaraguá" não descarta a

hipótese e PFL, PSDB e PP se articulam
também.

II> Data
Ontem completou 27 anos que o então

guerrilheiro José Genoíno foi preso nas

selvas do Araguaia por militares do

Exército, comandado pelo então coronel
LícioMaciel, em 1978.
A data foi comemorada no Rio de Janeiro
ao' avesso. O vereador Carlos Bolsonaro,
filho do ex-capitão do Exército Jair

Bolsonaro, hoje deputado federal pelo PP,
homenageou o comandante - hoje na

reserva - com a Medalha Pedro Ernesto.
No outro lado, Genoíno, presidente
nacional do PT, falava em pacto para
reduzir impostos.

Janssen conversa' com governo
sobre contratação de parentes

ICAROLlNA TOMASELLI

� Vereador resolveu
"

discutir o nepotismo
ntes de apresentar
projetona Câmara

J��A�l.!� � ,�9 SUL - o
vereador Dieter Janssen (PP)
mformou que durante essa

�
1 � \ \

'
-

, • f \! •

semana está se reunindo com
JL'

'

; r ',I';(.i',,:: ::
'

,_:

'I representantes do governo
� "1 d

'

m�mC1pa I e ,ve;rea,qres, para ,

di;'ç;�üi sobr,e':íL>l,ll,ist�-9 �dQ.
coritr,a�Q.:çã9iA:�,!B�r,yl)tes na

Prefeiturast:!� �smçrl1_-S;O público.
Nasessão.de quinta-feira, Janssen
disse que iria apresentar projeto
propondo o fim do nepotismo no
município, rnas ontem não

confírmou que entrará com a

proposta, "Hoje não há uma

definição. Quero conversar com

todas as partes para tomar as

medidas necessárias", disse.
Na semana passada, o

Correio divulgou os nomes de
parentes do prefeito Moacir
Bertoldi (PL), de cinco secretários
e três vereadores que ocupam
cargos comissionados na Pre
feitura. Até agora, foram
confirmados cinco parentes do
prefeito, cinco parentes de

ARQUIVO/CORREIO

Dieter não confirma que apresentará projeto contra o nebó ISJ{O
• ,rL'

-
•

)':C

funcionários de primeiro escalão
e sete parentes de vereadores em

cargos de confiança na admini

straçãomunicipal.
Moacir tem cinco parentes na

Prefeitura: amulherNilda Sanches
Bertoldi na Secretaria de
Desenvolvimento Social, o irmão'
JurandyrBertoldi naProcuradoria
geral do município, o sobrinho

Eduardo .Bertoldi na Chefia. do

Suponedo Patrimônio, o cunhado
Ademir NÉives Sanches como'

.

secretário executivo e o primo Alíre
José Bertoldi na Gerência de
Recursos Humanos e Patrimônio.

O 'secretário de Desenvol
vimentoMunicipal, Luís Fernando
Marcolla, teve a irmã Suzete
Marcolla nomeada chefe doNúcleo

I

1 ;

Esportivo. Já o gerente de Meio

Ambiente, CarlosAlberto Dias, teve
a mulher, Marilice Ferraz de

Almeida, nomeada diretora da
Divisão de Recursos Humanos. O
chefe de Gabinete Sadi Terres da
Silva também trouxe amulher para
a Prefeitura: SandraTerres da Silva
é ch�fe de Serviço de Estatística.

O coordenador do Procon,
, [ulianoNor�, é filho do sec�etáÍib de
Produção, Leônidas Nora.: E
Manoela dos Santos, filha do

. .
presidente da Fundação Cultural,

{!i:if\fiMa1('lb"xàtiei'd-os SàWt8s; é'
funcionária da fundação. Os
vereadores Maristelá Menel (sem
partido), Ronaldo Raulino e Ruy
Lesmann também têm parentes
trabalhando na Prefeitura.

Desde .a semana passada, o

prefeito não se pronunciou sobre O

assunto, mas disse através de sua

assessoria que não vai exonerar os

parentes que ocupam cargos
comissionados' na Prefeitura .

Segundo o chefe de Gabinete Sadi
Terres da Silva, Moacir pediu
apenas para informar que os parentes
são pessoas qualificadas e formadas

para suas respectivas funções. "Não
estão empregados por estar

empregados. Todos têm formação
para os cargos, e não só os parentes'
dele, como todos os outros

comissionados", afumou o porta-voz..

Governos assinam protocolo para construção de 30 mil casas
FLORIANÓPOliS - O governador

Luiz Henrique e o ministro das
Cidades, Olívio Dutra, assinaram
Ontem um protocolo de intenções
para construção e reforma de 30
milmoradias em Santa Catarina.
A casa é a "carteira de identidade
dafa '1' "
,

rm la e não há programa de
lnclusão social sem mecanismos
que propiciem o acesso a ela para
famílias de baixa renda, disse Luiz
Henrique. .

A presidente da Cohab

�ompanhia de Habitação do

D�ad? de Santa Catarina), Maria
P
rcí Beck, informou que o

Arograma Estadual de

Mssentamentos Humanos e

oradias Po.pulares (Nova Casa)util' ,

C!
lZara recursos do FGTS (Fundei

teGarantia porTempo de Serviço) .

ambém vai usar dinheiro de
programas do Governo Federal
e

'

entre eles o Crédito Solidário, a
arta de C êd A

"

rer ItO ssocianvo, o

PSH (Subsídio à Habitação de
Interesse Social) e o PAR (Arren
damento Residencial).

O Programa Nova Casa
beneficia moradores das zonas

urbanas e rurais e áreas indígenas.
Ele foi lançado em 2003 e já
viabilizou a construção de 2,8 mil
unidades habitacionais no Estado.
Dados da Cohab apontam um

déficit de 126 mil moradias em

Santa Catarina, distribuído
regionalmente: 36,9mil no Oeste;
21,6 mil no Sul; 20 mil em

Florianópolis; 17,7 mil na Serra;
16 mil noNorte e 13,8mil no Vale
do Itajaí. No Brasil, o déficit
habitacional é de 7 milhões de
moradias � atinge 92% das famílias
com renda inferior a R$ 5 mil,
informou oministro Olívio Dutra.

Também participaram da
solenidade o vice-governador
EduardoMoreira; os secretáriosJoão
Mattos (Coordenação e

FLORIANÓPOllS/NEIVA DALTROZO/SEI

Governador e ministro assinam protocolo de intenções do programa

Articulação); César Cim (Desen
volvimentoSocial);MauroMariani
(Infra-estrutura); Moacir Sopelza
(Agricultura) e o secretário
executivo daArticulação Estadual
Miguel Ximenes. Além deles, os

presidentes Ivete Appel da Silveira

(FundaçãoNova Vida);Walmor de
Lucca (Casan) e Rogério Portanova
(Fundação de Apoio à Pesquisa
Científica e Tecnológica do Estado
de Santa Catarina). Mais informa
ções sobre o Nova Casa podem ser

. obtidas no sitewww.cohab.sc.gov.br.

Reunião do PT discute postura
do único vereador do partido

GUARAMIRIM - O diretório
do PT vai discutir as atitudes
do único vereador petista do
m um crp ro , Evaldo João
Junckes, o Pupo, que vem

tecendo críticas ao próprio
partido. A reunião mensal será
realizada na próxima segunda
feira, 25, a partir das 18h30, na
Câmara de ,Vereadores. Na
semana passada, J unckes
declarou à imprensa local que
não vai mais apresentar projeto
contra o nepotismo em Guara
mirim por existirem vários
casos no governo federal
envolvendo lideranças petistas.
"O sujo não pode bater no mal
lavado", declarou .

"'Na opinião do presidente do
PT, Charles Longhi, o vereador
fez um desserviço ao não propor
a proibição na contratação de

parentes na Prefeitura. "O
vereador não tem nenhuma
�oral para tecer críticas ao seu

partido. Ele tem sido um mau

exemplo para o PT e para a

população em geral", criticou
Longhi através de uma nota à

imprensa. Longhi defende que

J unckes deve pedir a desfi

liação se não está satisfeito
com o partido. "Afinal, se o

partido não atende os seus

ideais tem mais é que sair

mesmo".

Segundo o presidente, o

vereador "não procura o partido
para discutir projetos e só

participa das reuniões quando

lhe interessa". Longhi também
disse que "antes de fazer
qualquer crítica, Pupo precisa
lembrar que descumpriu a

determinação do partido na

eleição
da mesa diretora da Câmara.

"O vereador tem desmotivado
militantes que, por causa das
suas atitudes, tem se afastado do

partido. Alguns .inc lus ive

pediram desfíliação", declarou.
Já o vereador Junckes, tarn

bérn através de uma nota �
imprensa, disse es tranhar a�
declarações de Lorighi, q
vereador afirmou q,:!,ej q
presidente do PT, quando era
diretor da Câmara, abriu mão d4
cargo para' ser assessor "dq
deputadcDíonei "sem á-prévi4
autorização ou consentimento
do partido". "Ele (Longhi) mente
quando fala que eu negociei por
fora a presidência da Câmara,
-pois o mesmo participou da
reunião e não reivindicou nada

para nosso partido, aceitando
todas as negociações impostas
pelo PMDB e PSDB", rebateu.

RACHA - Os deseiJ.ten
dimeritos entre o 'presidente do
Diretório do PT de Guaramirim e

o vereador Evaldo [unkes não são

de hoje. Enquanto Junckes já
anunciou sua candidatura a

deputado estadual, Longhi deferi
de a reeleição do deputado Dionei
da Silva, do Campo Majoritário.
Já o vereador é da outra ala petista,
a Articulação de Esquerda.

Na avaliação do deputada
Dionei, que já foi professor, .a
incidência de disfonias entre os

professores é tão comum quanto
às lesões por esforços repetitivos
nos trabalhadores de fábricas. Ele
salientou que, como �odo
programa de prevenção, este

acarretaria ganhos em termos de '

saúde e de economia para o

Estado. "A disfonia é uma

conseqüência comum do uso

permanente da voz e leva à

necessidade de tratamento

médico e fonoaudiológico,
obrigando até ao afastamento do
professor. É mais um problema
enfrentado pelos nossos

professores, que já convivem com

o estresse, com a falta de estrutura
nas escolas e os baixos salários I' ,
disse -.

Deputados apresentam projeto
de saúde vocal do professor

FWRlANÓPOliS - Os deputados
petistas 'Dionei da Silva e

Francisco de Assis apresentaram
na Assembléia Legislativa um

projeto que dispõe sobre a criação
do Programa Estadual de Saúde
Vocal do professor da rede
estadual de ensino.Aproposta visa

prevenir o di<Jnóstico de disfonias

(alterações de voz) em professores.
O Programa Estadual de

Saúde. Vocal deve abranger a

assistência preventiva na rede

pública de saúde e estabelece a

realização de, no mínimo, dois
cursos teórico-práticos por ano

para orientar os professores sobre
o uso adequado da voz. Apesar
de seu caráter fundamentalmente
preventivo, o programa assegura
tratamento fonoaudiológico e

médico ao professor que necessite.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PANORAMA

CORREIO ECONÔMICO
Indústrias estão contratando
As indústrias catarinenses contrataram emmarço. O índice de aumento
no quadro de pessoal, de 0,27%, mantém uma tendência de alta no
ano, revelou a Federação das Indústrias. Em 2005, já são 2.741 novos

, empregos - um aumento de 1,31% no trimestre -, segundo a Unidade
de Acompanhamento Econômico da Fiesc. Apena� em março, foram
559 postos de trabalho criados entre as empresas pesqulsadas,
Uma análise dos índices aponta que o crescimento doernpreqo na

indústria catarinense vem demonstrando vigor há mais tempo. No
ano de 2004, por exemplo, todos os meses apresentaram resultado

positivo, com exceção de dezembro. Segundo a Fiesc, o último mês
do ano é sazonal e tradicionalmente reflete um ajuste. A retração; no
entanto, não afetou o bom desempenho do ano passado: o emprego
industrial fechou com alta de 8,19%.

Grandemistério Banco Santos
o Comitê de Política Monetária O Banco Central não vai
do Banco Central reúne-se mesmo injetar nenhum
hoje e amanhã para decidir se

' tostão no Banco Santos,
mantém ou eleva os juros pela que está sob intervenção.

- oitava vez consecutiva. Embora A tendência é de que esta
o mercado esteja dividido, a semana saia 'a decisão de
maior parte dos analistas afirma liquidação éxtrajudlcial,

r-

esperar que o Banco Central Entrando o BancoSantos, o.-

, encerre o ciclo de aumentos BC terá na "carteira" nove
"

instituições em liquidação,, da taxa básica, iniciado em,
,

setembro, e mantenha os juros mas numa situação de,

...

.�

em 19,25% ao ano . bastante estabilidade.•
"
" Uma das razões mais citadas porque nenhuma delas','
.'
" por analistas para que a taxa representa um grande"
.'

Selic permaneça estável é a impacto."
"
,"

desaceleração do nível da..
.'
�' atividade econômica. Só grandes,::
•

o impacto do Banco Santos·
•

AdobeMacromedia-

não é grande porque sua•

� Adobe Systems Incorporated atuação no varejo não era

anunciou ontem a compra da significativa. No entanto, a

Macromedia por meio de troca intervenção na instituição
de ações avaliada em US$ 3,4 está sendo péssima para
bilhões. Os acionistas da bancos menores, porque
Macromedia receberão 0,69 os investidores estão

1111,
ação da Adobe por cada um de ressabiados e levando suas

seus títulos, o que representa aplicações para onde
um prêmio de 25% sobre o tenha mais segurança,
fechamento dos papéis na ainda que com menor

sexta-feira. rentabilidade.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
, IIIIIIIIIII_EIIÍI__.... _
,
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BUTZ NOS ACESSOS

Condec cria força-tarefa para
fiscalizar cargas perigosas

MARCIA BENTO

� Vários órgãos
atuaram juntos e

surpreenderam
motoristas na BR-280

JARAGUÁ DO SUL - Os
motoristas de caminhões, vans e

utilitários que passaram pelo trevo
doBairroNereu Ramos naBR-280
foram surpreendidos por uma

fiscalização conjunta formada pelo
Comdec (ConselhoMunicipal de
Defesa Civil) de Jaraguá do Sul,
com participação da PRF (Polícia
Rodoviária Federal), PF (Polícia
Federal), Corpo de Bombeiros de
[araguá do Sul,Vigilância Sanitária,
Gerência de Meio Ambiente e

Receita Estadual. Cerca de 25

pessoas trabalharam em conjunto
para avaliar o transporte de cargas
perigosas. O objetivo erá

conscientizar os motoristas sobre
questões de segurança.

A ação começou às 8h30, e até
o meio-dia cerca de 50 vistorias
foram feitas. "Cada um viu a sua

especialidade, Os caminhoneiros
receberam várias orientações",
disse o coordenador do Condec,
Carlos Alberto Dias. A Polícia

Rodçvíária Federal, em conjunto,
com as Polícias Civil e Militar,
organizou a fiscalização. �Temos

Vários fiscais fizeram a inspeção dos caminhões e orientaram os motoristas quanto às cargas
I

Oliveira. Uma multa foi aplicada também procurou por drogas, m�

por erro de preenchimento da nota nada foi encontrado. "Fizemo' ,

fiscal. ''A fiscalizaçãominuciosa de várias orientações. Mas acabama ,

responsáveis por parar os mercadorias não foi feita, por que advertindo duas empresas quena
caminhões e vans. Só a Polícia o objetivo era ver o transporte de estavam com a documentaçr c

cargas perigosas", completou. correta", informou o delegado.
Esta foi a primeira vez que a Mais operações como a di

Polícia Federal de Joinville ontem já estão previstas. "Ai

participou de uma fiscalização fiscalizações vão ser freqüentes, em
conjunta na região. "O transporte vários pontos diferentes de aces

de produtos químicos, como a Jaraguá", assegurou Dia"

solvente, deve passar por um Segundo ele, é importante que
cadastro na Polícia Federal, por isso várias áreas de atuação trabalhem
estamos de olho", disse o delegado em conjunto para dar segurançsi J

Rômulo de Castro.APolícia Federal população.

nos trevos próximos policiais de

plantão para evitar fugas", explicou
Dias. Os policiais também ficaram

Rodoviária deu três multas: duas
por falta de equipamentos de

segurança e uma por falta de
extintor de incêndio.

A Receita Estadual também
não ficou só nas orientações.
"Claro que a gente também veio

pra esclarecer as dúvidas, mas não
podemos deixar de notar uma

falha", disse o áuditor fiscal Jesus

Venda do caldo de cana começa a ser liberada hoje na cidade

Revista vai fortalecer O' associativismo na microrregião

JARAGUÁ DO SUL - A
secretaria municipal de Saúde
e o setor de Vigilância Sanitária
assinaram portaria divulgando
que a partir de hoje os fiscais
estão autorizados a liberar a

venda de caldo de cana

mediante cumprimento das
normas básicas de higiene. As
garapeiras do Estado foram
interditadas em março (dia 11
na região de Navegantes e no

dia 22 nas outras cidades .de
Santa Catarina) depois de

comprovada a contaminação do

JARAGUÁ DO SUL - Foi lançada
ontem, com coquetel na Acijs
(Associação Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul), a revista

"Negócios", da editora jaraguaense
Cromoart. A publicação, que será

bimestral, tem aproposta de integrar
as Associações Comerciais da

microrregião (Guaramirim, Corupá,
Jaraguá do Sul, Massaranduba e

Schroeder), abordando assuntos de
interesse comumdosmunicípios.

Estaprimeira edição, com 24
páginas, traz como assuntoprincipal
oCartãodeGestãode BeneficiosUtil
Card, um projeto da Facisc
(Federação das Associações
Empresariais de SantaCatarina), que
foi lançado oficialmente também na

noite de ontem,naAcijs.OÚtilCard
está sendo implantado grada
tívamentenoEstado, comoobjetivo

Mal de Chagas por ingestão de
caldo de cana. Em Jaraguá do
Sul, sete garapeiras foram fecha
das pela Vigilância Sanitária.

A novela em torno da

liberação das garapeiras já tem

duas semanas, desde que a

Anvisa e a Vigilância do Estado,
por meio de uma telecon
ferência, repassaram as novas

normas técnicas e autorizaram a

liberação da garapa. Em Jaraguá
do Sul, que nunca esteve em

área de risco, a coordenação da
Vigilância Sanitária exigiu do

de agilizar, através da informatização,
as práticas de adiantamento salarial e
convênios que já existem- nas

empresas. Além de ser um beneficio
para os trabalhadores das empresas
conveniadas, este sistema vai facilitar
o trabalho dos' setores de Recursos
Humanos e fortalecer o comércio

local.Nos cincomunicípios devemser

distribuídos, somentenoprimeiro ano,
cerca de 35mil cartões.

Outro destaque desta primeira
edição da revista é um perfil da
empresária do mercado publicitário
Christiane Hufenüssler, a única

mulher, até hoje, a ocuparo cargo de
presidente daAssociaçãoComercial
e Industrial de Jaraguá do Sul. A

publicação também aborda assuntos
relativos aoAssociativismo, uma das
bandeiras das Associações
Comerciais.

Estado uma autorização oficial.
"Esse documento veio, mas não
contemplou o que queríamos.
Por isso assinamos, eu e o

secretário de Saúde, essa

portaria, que autoriza os fiscais
a liberarem a venda de caldo de
cana e outros sucos de origem
vegetal desde que observadas as

normas básicas de, higiene",
explica a coordenadora do setor
de Vigilância de Jaraguá do Sul,
Fernanda Moraes.

. A coordenadora acredita

que todos os pontos de venda

serão liberados.r-pondo fim ai

drama dos comerciantes, qUI

amargaram prejuízos que, em

alguns casos, chegou a R$ 2 m�
em 29 dias de proibição de venth
Fernanda salienta, porém, quelO
será liberado quem estiver di

acordo com as exigências, comi
armazenamento da cana I

ambiente de trabalho fechadr
com tela. A Vigilância do Estado
está fazendo uma campanha di

resgate ao caldo de cana,

incentivando as pessoas a tom�

o suco.

sarial
Lançamento reuniu lideranças ontem à noite no Centro Empre

:t;Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TRAGÉDIA EM POMERODE

PANORAMA

I Choque elétrico mata um e

deixa mais dois feridos.
MARCIA BENTO
�;>,��---------

[\� Fios de alta tensão

�do poste encostam

f�a tela de proteção.

�jTrês levaram choque

l' POMERODE - Era pra ser um

! domingo alegre, com jogo de

l.futebol da Liga de Pomerode no

, campo Friedel H. F. Siewerdt, da

tSociedade Esportiva e Recreativa

t Cultural Nacional. Mas o dia

rlacaboumuitomal. O adolescente

l!'Jairo Luan Jantz, de 13 anos,

IJUorreu depois de ter levado um

i%choque elétrico na tela de

rroteção do campo.
l, O jogo entre o time Local, o

racional, e o Atlético, já tinha
"1erminado. Crianças e

adolescentes usavamo campo para

� ,r,jogar uma pelada. Cerca de 100

li ,(:pessoas ainda se divertiam no

} 2(Jcampo de futebol. Com a noite

ic DEveio a tragédia. A luz do poste

i� aNue ilumina o campo foi acesa. Os
fios elétricos estão encostados na

5ltela. Um dos adolescentes que

II albrincava por ali levou um choque
I me acabou ficando;preso. Numa
o OI tentativa de salvar omeninoM.G.,

,

",de-,tO anos, f�iro o agarrou: Foi
e :üneste momento que .ele, levou o

n m-choque. Jairo estava sem tênis e

f,frecebeu todo o: impacto da

Este é o campo do Nacional, em Pomerode, onde Jairo brincava e acabou morrendo no domirigo

corrente elétrica, que foi ainda
mais forte nele. O pai de M.G.,
MarcionGrutzmasher, também foi
levado ao hospital porque ele
também teria sido atingido pelo
choque. "

A Polícia de Pomerode sóficou
sabendo do acidente ontem à tarde
e foi até o local. Uma investigação

deve ser aberta depois da perícia.
O campo de futebol ainda não

tinha sido interditado até o fim da
tarde de ontem. O poste de onde

,

saiu o fie que eletrificou a rela de

.proteçãoainda estava,fa;�ndo ,um
r jbaru\ho forte.

i ,O primeiro menino a levar o

choque foi liberado pelo Hospital

�Grávida diz que teve que pagar serviço do SVS
\ . \. • � 1

�

,

eusa Vieira teve que pagar R$ 60 por um exame que poderia ter sido feito pelo SUS

}ARAGUÁ DO SUL - Neusa
tV'
, teira e omaridoOscar pagam por
tnês ao INSS mais de R$ 200, mas
na hora de usar o serviço do SUS
(Sistema único de Saúde) não

Conseguiram. Foram obrigados a

PagarR$ 60 por uma ecografia, que
teve de ser feita em clínica
particular porque pelo SUS, o

�x2ame seria possível apenas no diade abril.
Neusa está grávida de pouco

tnals de um mês e tem tido
, problemas desde o início da

I'
gesta -

Elçao. a começou o pré-natal
no posto de Saúde daVila Lalau,

I ,�as Por apresentar risco de aborto,
!5110len '

cammhada a um especialista

em gravidez de alto risco, De
acordo com Neusa, o médico
mandou que ela procurasse o

Centro de Imagem do Hospital
Jaraguá para fazer uma ecografia.
"O médico deixou bem claro que
o exame era urgente. Mas me

informaram que pelo SUS só é

possível dois exames deste tipo por
mês. Fui obrigada a procurar uma

clínica particular e pagar R$ 60 para
saber se o meu nenê está bem",
reclama Neusa, que é funcionária
da empresa Sasse Alimentos e está

afastada do trabalho por

determinação médica. "Não estou
nem trabalhando porque corro o

risco de perder Q bebê. Neste

estado, não tenho condições de '

esperarmais ummês", argumenta
Neusa, que já tem dois filhos, de
13 e lO anos.

O diretor administrativo do

Hospital e Maternidade [araguá,
Hilário Dalmann, afirma que se a

cota destinada ao SUS já foi

preenchida, não se pode fazer
nada. "Acontece que temos custos
e ninguém paga ao hospital. Esse
problema é culpa do SUS e da
Secretaria de Saúde, que deveriam
liberar mais cotas. Se fosse caso de

urgência, omédico dela deveria te
solicitado a internação da paciente.
Com ela internada o exame seria

feito de graça", resume.

Jaraguá, ainda na noite de

,domingo.,Ontem demanhã os pais
de M. G. nptaram que ele estava

tremendo e.com 0 braço paralisado.
O .meriirio foi levado para o

,,hospital,�Jlçl���:r�Wl ;i�l1)ªdQ,l).a
,}::rn:Nemp Hospitaljaraguá, nem
o São José,confirmam a internação
domenino.

População colabora com a

campanha de desarmamento
JARAGUÁ DO SUL - O ex

sargento do Exército Paulo
Roberto Oliveira Santos, 40 anos,

foi sábado à Praça Ângelo Piazera

para entregar uma espingarda de

pressão e assim colaborar com a

campanha de desarmamento.
Desde que foi lançada pelo
Governo Federal, em 23 de junho
do ano passado, foram recolhidas
em Santa Catarina 1.500 armas

de fogo. Em Jaraguá do Sul, de
350 a 400 foram entregues na

delegacia de polícia é uma média
de 30 no sábado de manhã, na
barraca montada pela Polícia
Federal no centro da cidade.

"O nosso objetivo foi
intensificar a campanha nos

municípios da região Norte",

explica a delegada da PF (Pªlwiª
Federal) em Joinville, Sílvitl Pelai.
De acordo com ela, a campanha
encerra no dia 23 de junho. Até
lá, a PF deve ir a ou trosmunicípios
na tentativa de aumentlU g
número de armas entreglles fOftl
da delegacia de polícia "Fomos ª
São Bento e recolhemos 50 armlU
e pretendemos também ir at�
Mafra", comenta a delegada.

Na avaliação da delegada
Sílvia, as pessoas se sentem mais à '

vontade ao entregai a arms, :1::;

praça. "Muitas pessoas não gostam
de entrar em delegacia" , afirma
Sílvia. Em troca da arma o governo
paga de R$ 200 a 300, dependendo
do modelo. O pagamento é feito
via bancária.

( �,:.� 1 ; , i
"

i 'I' r- r. " ...�-' ,
"

O ex-sargento entregil à 'súaarrna na praça no sábado de manhã;
, '. " "" � .. ,.

,
1"

•

Proleto Inolador vai y

lonal8cer a":8conom:ia' do
none do Estado.

Inovação: esta é a marca do Costa do Encanto. um graúde projeto
de desenvolvimento turistico, que envolve oito municípios do norte

catarinense. Além de contar com a participação da população na sua

implantação, o projeto prevê ações integradas nas áreas da cultura,
do transporte e do meio ambiente. Os moradores, como a Silvana, estão
'otimistas e acreditam que o Costa do Encanto vai contribuir para
o desenvolvimento de toda a região. É o Governo investindo em turismo e em

novas oportunidades para Santa Catarina crescer,

S8cre1arla• EstadO da
lnfra-eslrUtUra
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Falecimentos
... '; t', Faleceu às08:30h do dia 18/04, o senhor Odias Costa Silveira,
·t: b com idade de 51 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária
:;'daVila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

<. ! Falete" às 15:3Sh do dia 1f7/04,a senhora Amanda Beier Bolduan,

»'�.�c;?m .idade de82 an�s. o 'velório foi rea.li:�d(') no �alãci da Igreja
..
\Martin Lutero e o sepultamento no cemtteno Martin Lutero .

.

. i"Fàle'�êu às'23:30h do dia 17/04, o senhor Norberto Bruch, com
"

�;idadéde 62 anos.O velório foi realizado na Igreja Evangélica Luterana
..

� Cristo Salvador e o sepultamento no cemitério Rio da Luz I.

,�r=al�ce� às 1,S;30h do dia 17/04,a senhora Isabel Machado Pedro,
::com idade de 43 anos. O velório foi' realizado na Capela Santos

��Ai!ljós:ebsepultamento no cemitério de Guararnirlm.
i:Falêcê" às 17:30h do dia 17/04, o jovem Jairo Luan Jantz,com
ihdade de 13 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

'�; ['sepultamento no cemitério Alto da Serra.
:,.. ç:
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, )'<�' }.i. X COLé'GIO MARISTA
"

." 'J�,,: � <, '. i..f.i••iftiLi

/, <' //< ��Aconteceu no iilfimófinafde semana o 30 Féstivai intermarista deTeatro
" .:; "",' '5'·!'ElÍc'éna Sai'tta� realizado noColégioMarista Santa Maria, na cidade de Curitiba.

.

:,,'; to �vento tinha como objetivos a integração entre grupos teatrais de
.

:', instituiçõesmaristas, a apresentação dê espetáculos, performances teatrais e
,�í�,revélação de novos talentos, bem .como fortalecer a importância do teatro

...... ;.,i cemofonte de lazer e de educação no desenvolvimento físico, psicológico e
.

'. ,,: )'eiTlocional da criança e do adolescente.
'

..

!�;Participaram do festival grupos teatrais do Colégio Santa Maria (Curitiba/PR),
;,
ColégioMarista São Luís (Jaraguá do SuI/SC), Colégio Marista Pio XII (Ponta

", Grossa), Escola Ecológica Marcelino Champagnat (AlmiranteTamandaré/PR),
1;,'ColégioMarista de Maringá eColégioPasso a Passo Evolução (Curitiba), como
,. convidado. .

:'; o 'Cólégío Marista São Luís partldpou pela segunda vez do evento e nesta

:� edição com 15 alunos atores qúe 'apresentaram a peça
U O país dos dedos

� 9i'os50S�com direção e adaptação deMery Pety.
;;' "Merydesfáiq que speçs. urna adaptação de um conto deRubemAlves, faz
Y umaaaveftêhciapi1i'aqueosjovensvivam cada fasedesua vida de forma intensa
�t equeaprendam ;jeondliarOsestudos em especialo vestibular, com todasas

. !;� 'o_Utr;asatividj&�!quépossam vira desenvolver,semsofrimentosouangústias.
"

Colégio São Luís
no Encena Santa

Primeira votação entre os 1'15
cardeais termina num lmpass

0,00

DA REDAÇÃO - A primeira
votação dos cardeais reunidos no

conclave não foi suficiente para
escolher o novo papa. Uma fumaça
preta emergiu ontem por volta das
15h (horário de Brasília) da chaminé
da Capela Sistina, no Vaticano,
indicando que os cardeais reunidos
no local ainda não tinham chegado a
urn acordo sobre o nome dopapaque
irá sucederJoãoPaulo II.Mais de dez
mil pessoas se reuniram na Praça de
São Pedro para acompanhar ao vivo
a hora em que a fumaça começou a

sairda chaminé, informouo siteTerra.
As portas daCapelaSistina fecharam
às 17h23 (12h23 de Brasília) dando
oficialmente início ao conclave,

� Como se esperava,
não houve consenso.
Hoje de manhã os

cardeais voltam a

se reunir em

0,00

TERÇA-FEiRA, 19 de abril de 2005

FUMAÇA NEGRA

Interior da Capela Sistina, onde se realiza o Conclave

período durante o qual os cardeais

permanecem isolados domundo no
recinto vaticano para eleger o papa.

Depois de urna noite de descanso
na Casa Santa Marta, onde se

hospedarão durante esta reunião

crucialparao futuroda IgrejaCatólica,
os cardeais voltarão hoje, às 9h (4h de
Brasília) àCapelaSistina para as duas

votaçõesmatutinas, depois das quais
haverá uma nova fumaça. A eleição

do papa será anunciada com fumaça
branca, que este ano será acompa
nhadapelo tocar dos sinos da Basílica
deSãoPedro. l.ogoemseguida, onovo
Papa aparecerá na sacada e será
saudado pelos fiéis. Entre as missões

que aguardam, uma bastante

espinhosa: executar o processo de

canonização de João Paulo II, que
alguns líderes católicos querem que
se concretize ainda este ano.

Em entrevista concedida ontem
ao jornal "O Globo� o vaticaniS10
alemãoAndreas'Englisch,correr
pondente do jornal "Bild; gou
de ótima reputação dentro 00
Vaticano, tem conhecimento e

expressa sua análise com clare)l
e sinceridade, Ele escreve�
diversos livros sobre a Igrej.
Católica e entrevistou várial
vezes João Paulo lI. Conhecendo' ,

bem o . seu cornpatríq,
Ratzinger, ele discorda dOI
vatkanlstas italianos que indi·
cam o ,decano dos cardeail
como favorito ao Trono de
PedroNão acho que Ratzing�
será eleito. Ele nunca terá ma!
que 40 votos, porque tem

inimigos demais. Em todas ai

dioceses do mundo ele elimi·
nou alguém, criando estel

inimigos. Porém, a coisa �pil'
importante é que não é cáp�
de ser Papa. Ele não gosta deira
público e fazer pronunceme
tos; disse o vaticanisfa.

Votações serão quatro vezes por dia; só vale maioria de,doi9.tYfçqs;
DA REDAÇÃO- Os cardeais

da Igreja Católica Romana

começaram ontem o Conclave
para elegei o sucessor do Papa
João Paulo II vão escolher o 265º
Sumo Pontífice da História. São
cento e quinze cardeais com

menos de 80 anos e vindos de 52

países. Dois outros cardeais aptos
a votar estão doentes e não

compareceram. Sessenta e seis

cardeais com mais de 80 anos

não podem participar. A pessoa
escolhida como Papa não tem

que ser necessariamente um dos

cardeais eleitores, mas, na

prática, quase sempre é. Às
16h30(11h30 em Brasília), os

cardeais encontraram-se na

Capela Sistina, sob os afrescos de

Michelangelo inspirados em

passagens bíblicas como a da

criação do mundo. Eles

chegaram à capela em procissão
solene, entoando cânticos que
invocam os santos da Igreja
Católica. Uma vez lá dentro,
cada um deles prestou juramen
to, prometendo manter segredo
sobre o que ocorrer ali dentro.

A palavra conclave vem do
latim "cum clave", que significa
"com chave", uma referência ao

isolamento. A expressão vem
prolongada eleição de Celestino
IV, em 1241, quando os cardeais
foram trancados num palácio
decrépito. Um conclave do
século XIII durou dois anos,

nove meses e dois dias. Em

média, os oito conclaves do
século XX duraram apenas três
dias. O último, que elegeu João
Paulo II, em 1978, durou menos

de três dias.

.,;: ;
i i " , fj 1(", ,

. ,·1
Os. c;ar,<;leíit�� y,�tar�m pe,

prrmeira jVJtz. ,otn tem ,jª� llOil\
Como; � tr8çljç�,o? a p,�itmm
votaçãq J�HPJ?Ju'em iIl\J;lp;��"j
partir dt;!Jwje ,�J� devem voll

duas vezes .,d�\ I]jl,aIlhã, �)ul
vezes à tarde, A �ada três di
sem acordo, a vo�ação é;stjsperu
por um. Paiá vena;, o}c(arldida
tem que conquistar maioriaj
dois terços - pelo menos 77 vct

Depois de 22 01!.}4 rodadas�,
votação, os cardeais pode
decidir que o novo Papa sell!
eleito por maioria. I

CORREIO TV ,,___I--
Quem volta
Angélica voltará a gravar o "Video game" no fim
deste mês. Na primeira semana de maio, antes
mesmo da estréia de "Fama'; ela já estará no ar.

Quem vai
Ludmila Dayer, a Danielle de "Senhora do

destino'; conversa com o SBT, A atriz foi
convidada para ser Sofia Martins, uma vilã, na
nova novela da emissora, "Os ricos também
choram':

Por Joãosinho
Marlene Mattos. organiza shaw beneficente para
arrecadar fundos para Joãosinho Trinta, que ainda
se recupera de uma isquemia e teve problemas
para se manter internado num hospital particular.
Alcione, maranhense como a diretora e o

carnavalesco, já confirmou participação.

Tema "preconceito"toma conta da tv
Ontem à noite o Repórter Record mostrou

detalhes do caso do jogador argentino Leandro Até que enfim
Desábato, que chocou o Brasil e o mundo. Os Fórmula desgastada, o programa "Cidade Alerta"
repórteres do programa viajaram para Quilmes, deve sair do ar ainda este ano. O apreser.ttador
na Argentina, para contar a trajetória do atleta Marcelo Rezende (foto) chega a colocar a

racista. Depoimentos exclusivos sobre o extinção do policial como uma das condições
escândalo e as provocações que ,esquentam os para a permanência dele na Rede Record.
ânimos entre as seleções mais rivais do mundo. Rezende tem um projeto pronto para pôr no ar

, Com a reação da torcida do Quilmes, que um telejornal ao meio-dia, chamado "Balanço
estendeu uma faixa voltando a provocar Grafite, Geral': O editor-chefe deve ser o jornalista Simão
este assunto ainda vai render muito e deve gerar Pedro, hoje no "Domingo"Espetacular': Mas o

muitos debates sobre o preconceito nos "Cidade Alerta"do Rio de Janeiro deve
programas de tv. permanecer no ar nas telinhas cariocas, Mesozóica.
�---------------------------------------------------------------------------�__-/

redacao@jornalcorreiodopovo,com�

Bola fora .

A tentativa' de fazer um
. . I

programa esportivo de humor
na Band começou bem, com o'

"Na Geral"ao melo-dia.
integrando o "Esporte Total':
Mas não pegou: depois de um'

embalo que levou o ibope até,
-

5 pontos, semana passada o

programa ficou mesmo em um

ponto e meio, o que pode
decretar o seu fim prematuro"

Parabéns pra você
Neste fim de semana, o

Domingo Espetacular esteve
em festa e comemorou os

bons resultados deste primeiro
ano no ar. Muitas novidades
estão por vir e para começar,
Márcio Garcia estreou o quadro
"Marcia & Garcia'; irmãos
gêmeos 'que apresentam deis
novos quadros do programa,
No primeiro Márcio apresentO�
os mais curiosos e incríveis
vídeos além de clipes da

internet. No outro, Garcia, um
rapaz culto, sério e estudiosa
apresentou a série da BBC
Monstros Submarinos (Sea
Monsters) com os animais que
viviam nos mares' na Era

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FUTEBOL AMADOR LINHA DE 'FUNDOIt--------1
JULIMAR PIVATTO

\
,

Cinco goleadas na 3a rodada
do Campeonato Varzeano

Dificuldade
Mais um empecilho no caminho do Juventus. Depois de acertar

com o atacante Roni, do Asa de Arapiraca, o clube alagoano
resolveu não liberar o jogador.O Asa disputa a Série C do Brasileiro
e pretende contar com Roni para a competição. O time foi

campeão alagoano e o atacante foi o artilheiro com 11 gols.'
Quem chegou ontem ao clube foi o meia Giovani Fleck, que
esteve no tricolor no ano passado. Esta semana deverá chegar o
goleiro Vanderlei, que será reserva de Adilson. O goleiro Nei, que
já havia sido anunCiado e desistiu, agora quer jogar no Juventus.
Mas a diretoria não quer mais' o jogador.

I:
I

I�
f:,
L
t

.

�:.

aSAR JUNKES

Na maior delas,
Rozzaco/Am izade

ateu o Rubro

egro por 7xO

Em segundo lugar
A equipe feminina de

Basquete da Ajab/Faculdade
Jangada/FME voltou de Itajaf
com a vice-liderança do

Estadual lnfanto-Juvenll. O
time é a atual vice-campeã
catarlnense e perdeu apenas
para o Vasto Verde, de
Blumenau, na estréia. Nos
outros dois jogos venceu o

Salesiano de Itajaf por 56 a

42 e passou facilmente pelo
Bandeirante de Brusque (77
a 16). O próximo
quadrangular será de 6 a 8

de maio, em Blumenau.

Parceria
Uma nova parceria pode
dar fim à crise no

Flamengo. O ex-jogador
Leonardo, atualmente
procurador do Milan,
desembarca amanhã no

Rio de Janeiro para
conversar com o

presidente Márcio Braga. A
parceria envolveria apoio
financeiro e cessão de

jogadores em troca da

prioridade na contratação
de revelações.. O vice de
futebol do Flamengo,
Gérson Biscotto, disse que
o Flamengo tem interesse.

i.
r<
I

,
I,·

]ARAGuA DO SUL ..:... Em oito

Irial ogos, a rodada do 230

rdo' �ampeonato
Varzeano de

lota utebol registrou 42 gols, uma
�Ol lllédiade5,25 por partida. Foramndf I,

'

f, cinco goleadas, com destaque
:all

IA
'

d
de ,ara o Rozzaco .

rruza e que

enceu o Rubro Negro por 7xO e

ssumiu a liderança da Chave

com seis pontos. No outro jogo
da mesma chave" o Guarani

goleou o Estrela por 4x2. Três
times estão em segundo lugar no
grupo com três 'pontos: Caxias,
iGuarani e Estrela.

-

I Pelo Grupo B, apenas uma

partida, onde o Gesso Jaraguá
enceu o Atlético/Enec B por
3xl e chegou a liderança da

competição com S!!Ís pontos.,
Com dois a 'menos, o segundo
lugar está com o Atlético/Enec
DA, A'Chave C não teve rodada
:e três times estão na liderança
ICom" três pórü'os! Kiferro,
�o{afogo e Indepérrderíte.

,

l, Na Chave D, a liderança é'
1do Água Verde/Consistem, que

i 'i'·

Mudança
A volta de Falcão para a

Malwee já mudou até
mesmo a programação da TV

para a Liga Nacional. A

SporTV já comprou os

direitos do jogo entre

Malwee e Joinville, no
próximo sábado no Parque
Malwee. A partida estava

marcada para as 19h e, por
causa da transmissão, será às
11 h. Prova de qUE! o melhor
do mundo traz muito !lhe I :

retorno de mídia.

Contratação
O Figueirense apresentou
ontem o novo reforço para
o Cámpeonato Brasileiro. O
atacante Cláudio, 26 anos,
foi uma indicação do
técnico Marco Aurélio. Mas
ele ainda não tem data

para estrear. O jogador
começou no Vitória e já
P<:lSSOU pelo PSV (Holanda),

,

Botafoqo.Bahla, Paysandu
e pelo, Unia,Q Leiria '''I'' 111'" ,

(Portugal).
.. .

julimar@terra.com.br

Zaga do Supermercado Brandenburg (chão) conseguiu vencer o ataque da Add Makler/Juventude

goleou a Borracharia Senem por
ôx l , e alcançou os seis pontos.
Na segunda colocação, com três,
-estão Garíbaldi e Clube Rio

Molha, que vençeu o No Stress

por 6x2. Já o Atlético venceu a

Vila Lenzi por 4x 1 e assumiu a

ponta na Chave D, com seis

pontos. Foi o único jogo da
rodada desta chave, que tem na

segunda posição a Depecil e

Estrada Nova, com três pontos.
E pela Chave F, o

Supermercado Branderiburg
venceu a ADD Makler/
Juventude por 2xO e lidera com

seis pontos. A Metalúrgica TS
venceu a Vila Lalau por 3xO e

está em segundo lugar, com três

pontos.
A 40 rodada do Varzeano

será no próximo sábado com as

seguintes partidas: Depecil x
N icoccelli e Garibaldi x Rio
Molha (no Garibaldí), Sertanejo
Rio Molha x União/Posto
[araguá e Caxiás x Guarani (no'
Caxias); Belmec x Metalúrgica
TS e Acaraí e Real (no Acaraí):
Estrada Nova x Atlético e

Botafogo x Independente (no
Botafogo). Os jogos começam a

partir das 13h45.

J\gricultores desapropriados devem receber indenização
]ARAGUÁ DO' SUL - O

'deputado estadual Dionei
['
,Walter da Silva (PT), terá na
B ., , .

proxlma semana a resposta do
,governo do Estado sobre a

I indenização a agricultores que

íterão suas terras desapropriadas
Ipela,Funai (Fundação Nacional
ido In?io). A área abrange

,aproXlmadamente
oito mil

hectares localizados nos

ri municípios de Araquari, Barra
o' I do ?ul e, São Francisco do Sul.

I Asmdenizações sornam cerca de
! R$l00milhões e os recursos para
o pagamento deverão ser obtidos
através de convênio entre os

I governos estadual e federal.
i i De acordo com a Consti
I tu' -

I tçao, a área que está sendo

I demarcada pela Funai passaria
I
a ser propriedade do Estado. Na

I opinião de Díonei, "não é justo
I �ue os agricultores que adqui-"I Tlram suas terras das Companhiasde Cal '

-

I
omzaçao agora percam

�uas propriedades, recebendo
Inde '

I b �lzação apenas pelas
enfeltorias". Dionei é o relator

I da proposta de emenda

I �Onstitucional que prevê as

Indenizações. A autoria do
I pr

' ,

i'p O}eto é do deputado petista
! edro Baldissera.
t B .

De acordo com Clóvis

i I ��henti, membro do ConselhoI t l�enistaMissionário, ligado à
! grelaCatólica há 226 índios a
tnaio ' .'. '

na cfianças, vivendo em

condiço-es ' ' ,

ld '
precanas em seis

a
elas, divididas entre, os três

tnunicípios.
Em Jaraguá do Sul, o índio

MUITO OBRIGADO!

Neste dia em que, comemoramos 46 anos de
existência, nos é grata a possibilidade de podermos]
externar nossos mais sinceros agradecimentos a

Deus, pelo privilégio de servi-los. Marcante é o nosso'
sentimento de gratidão a todos que nos distinguem
com a preferência. Junto com nosso muito obrigado,
colocamos em nossas preces, pedindo a Deus que
nos retribua de maneira mais eficaz que a nossa, aos

governantes de todos os poderes, as equipes: médica,
de enfermagem, de administração e de apoio pelos
seus abnegados serviços cotidianos. Que Deus oriente
a cada um de nós. Que Deus abençoe cada um de
vocês.

Alberto Lopes, da tribo caingangue de Getúlio Vargas, diz que não tem motivos para comemorar

Alberto Lopes veio de
Getúlio Vargas fugindo da

estiagem, que destruiu mais da
.

metade da lavoura de feijão que
havia plantado. Sem assistência

de ninguém, Lopes decidiu

partir em busca da sobrevi
vência. De acordo com ele, foi
possível colher apenas 10 das,JOO
.sacas de feijão previstas. "A
situação do índio está cada vez

pior. Não temos nada a come

morar", afirma Alberto Lopes.

caingangue Alberto Lopes está
morando embaixo da ponte
Abdon Batista, no centro. Ele
veio da aldeia Posto Ligeiro, em
Getúlio Vargas, para vender
artesanato e aproveitou o Dia do

Índio, comemorado hoje, para
protestar contra a situação de

pobreza em que vivem. "Índio
não pode ter nada em seu nome,

não tem profissão, não tem

emprego e o artesanato mal dá

para alimentar as crianças",

resume Lopes.
Esta é a terceira vez que,

Alberto Lopes vem para Jaraguá
do Sul vender artesanato Está
com a família: mulher e cinco

filhos, que necessitam da
solidariedade das pessoas para

conseguirem comer mais de uma
vez por dia. "Tem gente boa aqui
na cidade. Está difícil vender

artesanato, mas muitas pessoas
dão algum dinheiro para ajudar
a gente", comenta Lopes.

"

Sociedade Divina Providência
Maternidade São José

Hospital e

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Apresentação oficial de Falcão
será amanhã no ParqueMalwee
JULMAR PIVATTO

� Primeira partida
do jogador será no

sábado contra o

Joinville pela Liga

JARAGUÁ 00 SUL ., o jogo de
amanhã pela LigaNacional contra o
Chapec6 terá uma atração especial:
a apresentação oficial do craque
Falcão para a torcida jaraguaense.A
partida, válida pela Liga Nacional,
será às 20h no Ginásio Wolfgang
Weege. Os ingressos já estão sendo
vendidos por R$ 7,00 na Rede de
Postos Mime. Aprimeirapartidade
Falcão coma camisa daMalwee será
no sábado, às 11h, com transmissão

daSpor1V e os ingressos começam a

ser vendidos a partir de amanhã, no
horário do jogo.

O diretor de futebol daMalwee,
CacáPavanello, acredita que avolta
de Falcão traz três pontos importantes
parao time.Oprimeiro é teromelhor
domundo em quadra.O segundo é

. que o jogador é o ponto de

desequilíbriodo time. E o terceiro é o
retomo de mídia que ele traz para a

MalweeeparaJaraguádoSul. 'Além
disso, Falcão tem um bom
relacionamento fora de quadra,
principalmente com as crianças e a

torcida. Isso é bom para a imagemdo

ft
• AMIIIl.A.DIO uno

.JÂQÂGUÁ
, Na reunião de sexta à noite, Wilmar, Falcão, Guilherme e Cacá acertaram a volta do melhor do mundo,

time", disse o dirigente.
Para ele, o jogadorseráumgrande

reforço embusca do título inéd\tó da
Liga Nacional. "Somos um dos
favoritos porque já conquistamos o
tri da Taça Brasil e somos vice

campeõesmundiais.Com abase que
temos, que sempre foi o nosso

diferencial, e com a chegada dele

(Falcão) temos grandes chances de
conquistar o título". O contrato do

craque com aMalwee vai até o final
de 2006,mas Pavanello jámanifestou

Parreira chama Homário para
o amistoso contra a Guatemala

DA REDAÇÁO _ O técnico
Carlos Alberto Parreira convocou
nesta segunda-feira 22 jogadores
que atuamno Brasil para o amistoso
contra aGuatemala, dia 27 de abril,
no Pacaembu, em São Paulo, nas
comemorações dos 40 anos da Rede
Globo de Televisão. A maior

I

novidade ficou por conta do
atacante Romário, do Vasco da
Gama. O jogador de 39 anos já
tinha feito uma partida de'

despedida da seleção, no ano

passado em Los Angeles, mas

Parreira resolveu convocá-lo.
A lista traz nomes esperados,

como os de Ricardinho e Rabinho

-:- que estiveram nas últimas

convocações _ mas apresentou '

também algumas surpresas, entre

elas, o lateral Gabriel (Fluminense),
o zagueiroGláuber (Palmeiras) e os
atacantes Femandão (Inter) Fred

,

(Cruzeiro) e Grafite (São Paulo).
Brasil eGuatemala se enfrentam

apenas uma vez.No dia5 de fevereiro
de 1998, naCopaOuro, emMiami.
A partida terminou empatada por 1
a 1. Terceira colocada nas Elimina
tórias da Concacafpara a Copa do
Mundo de 2006, aGuatemala foi a
quarta opção da CBF para este

amistoso. Antes, a entidade havia
convidado a Argentina, Uruguai e
Paraguai, sem sucesso.A seleção do
Brasil joga pelas eliminatórias no dia
5 de junho contra o Paraguai no
Beira-Rio; e 8 de junho contra a

Argent+ 1, em Buenos Aires.

Romário: último jogo pela seleção

Goleiros
Marcos (Palmeiras)
Rogério Ceni (São Paulo)
Laterais
Cicinho (São Paulo)
Léo (Santos)

, Gustavo' Nery (Corinthiansl
Gabriel (Fluminense)
Zagueiros ,

Fabiano Eller (Fluminense)
Anderson (Corinthians)
Leonardo (Santos)
Gláuber (Palmeiras)
Meio-campistas
Mineiro (São Paulo)
Marcinho (São Caetano)
Roger (Corinthians)
Magrão (Palmeiras)
Fernandinho (Atlético-PR)
Josué (São Paulo)
Carlos Alberto (Corinthians)
Ricardinho (Santos)
Atacantes
Robinho (Santos)
Fernandão (Internacional)
Fred (Cruzeiro)
Grafite (São Paulo)
Rornério (Vasco)

o interesse empoder renovaraté 2007
ou 2008.O dirigente tambémconfir
mou que Falcão já acertou a saída do
São Paulo e que vaianunciar oficial
mente hoje, em entrevista coletiva.

,

A reportagem do Correio do
Povo tentou contato com o jogador
ontem, mas ele estava gravando
comerciais para o seu patrocinador.
Mas, no programa Bola na Rede, da
Rede1V!, no domingo, ele criticou o
técnico Émerson Leão. "Às vezes o,

<'

técnico é paizão e defende o jogador

na imprensa, mas cobra no vestiário.
Mas comigo não. Cobra-se na

imprensa e no vestiário não se fala
nada".

TIME DOS SONHOS _ As

negociações com os jogadores que'
atuam na Europa continuam, mas
Pavanello sabe que será uma

tarefa difícil. "Eles querem voltar
pro Brasil, mas os clubes não
liberam. Faremos o possível para ter
um rime que seja campeãomundial
no ano que vem", disse.

Beto Alchini lidera duas

categorias no Paranaense

GUARAMIRIM _ o piloto de
Guaramirim Beta Alchini teve um
fim de semana inspirado. Dispu-

I tando em duas categorias no

Campeonato Paranaens� de
Motovelocidade, o piloto de
Guararnirim conquistou um segundo
lugar na Nacional até 250cc e

venceu na Força Livre Nacional.
Esta foi a 2a etapa da competição,
realizada em Lapa (PR). Com os

resultados, Betamantém a liderança
nas duas categorias.

O fim de semana começou bem

para o piloto com a categoria
Nacional até 250cc. Mesmo

largando em sexto lugar, fez umaboa
prova de recuperação até alcançar a
segunda colocação.Na disputa pela
liderança com Flaviano Ramos; de

Mafra, acabou caindo, mas.voltou
namesma posição,mas 15 segundos
atrás do líder. No final, acabou
cruzando a chegada ao lado de
Flaviano e, porpouco, não conquista
a vitória. Beto lidera esta categoria
com40 pontos.

, Na Força Livre Nacional ele

largou emquinro lugar e, na quinta
volta, já estava em segundo. Mais
uma vez, encontrou pela frente
Flaviano e, novamente na briga pela
liderança, cai, mas volta em quinto
lugar, ficando a 14 segundos do líder.
Inspirado, Beta se recuperou,

ultrapassouFlavianona última curva
e venceu a prova, atingindo a

.líderança com50 pontos.A próxima
etapa será nos dias 30 de abril e Iode
maio emCampo do Tenente (PR).

Beto Alchini (6) briga pelo título do Paranaense de Motovelocidade

Edição extra do Correio ontem
se esgotou em poucas horas

TERÇA-FEIRA, 19 de abril de 2005

}ARAGUÁ DO SUL -'A edição
extra do Correio do Povo que
circulou ontem nas bancas e foi
distribuída para os assinantes

durante todo o dia se esgotou
rapidamente. O jornal trouxe a

cobertura completa da volta do
melhor jogador de futsal domundo,
Palcão.: a Jaraguá do Sul e à
Malwee e, também dafinal do

CampeonatoCatarinense 2005. Na
página 4, uma entrevista exclusiva
de Falcão feita na sexta-feira à

noite, logo depois da reunião em

que ele definiu seu retorno com o

gestor de empresas Guilherme

Weege,Wilmar Rabock (ambos da
Malwee) e o diretor de futebol
Cacá Pavanello.

Para cobertura da final do

Campeonato Catarinense o

Correio enviou a Ibirama o

repórter Julimar Pivatto e os

fotógrafos Cesar Junkes e Raphael
Günther, Enquanto o repórter

percorreu as ruas da cidade pa
,

I'
q

sentir o c rma entre os torcedorel
da final, os fotógrafos registraram
os momentos decisivos da partia�
entre o Atlético de Ibirama e o
Criciúma. Mesmo perdendo em
casa o título do Catarinense, �
torcida do Atlético mostrou
maturidade e aplaudiu o bom
futebol.

Muitos fãs da Malwee, ae
Falcão e até torcedores do São
Paulo pararam para ler a manchete
"Falcão é Malwee". Um delesfoio
cobrador de ônibus Thiago
Zezuino. "Mesmo sendo são,
paulino acredito que o lugar ao
Falcão é no Futsal. Isso quer dize '

que ele tem que voltar pra Selecão
Brasileira e praMalwee", disse. iáo
caixa' do posto Mime Édson ae
Souza informou que o Correio
tem esgotado cedo,mas que ontem

bateu recorde. "Foi muito rápido
mesmo", disse.

o cobrador Tiago Zezuino diz que o lug�r de Faleão é no futsel

Torcedor do Atlético-PR morre

baleado quando festejává.titdo
--o

DA nEDAÇÁO _ A festa pelo
título do Campeonato Paranaense
conquistado pelo Àtlético-PR,
após.a vitória por 4 a 2 na decisão

por pênaltis contra o Coritiba, no
último domingo, na capital
pàranaense, não foi

completamente tranqüila. O
estudante Alison da Silva, de 16

anos, morreu após ser atingido com
três tiros disparados, 'segundo
testemunhas, por quatro jovens
que se identificaram 'como

torcedores do Coritiba, enquanto
festejava a vitória da sua equipe
juntamente com outros colegas.

O crime aconteceu em um bar
localizado na ruaQuênia, às 21h30
do domingo, em Pinhais, na Região
Metropolitana de Curitiba,
conhecida pelo alto índice de
violência. A polícia ouviu ontem

um dos suspeitos do assassinato,
conhecido por Ezequiel, que se

apresentou na delegacia, foi ouvido
e liberado em seguida. Nesta
semana, ele ficará à disposição da

polícia, que convocará uma

testemunha para fazer o

reconhecimento. Os outros três,
segundo a polícia, devem ser

detidos nos próximos dias.
Segundo o delegado Gerson

Machado, Ezequiel negou os

disparos em seu depoimento. "Não
queremos incriminar ninguém
antes de termos todas as

evidências. Estamos investigando
e logo encontraremos os

• O crime aconteceu em um

bar localizado na rua

Quênia, às 21 h30 do

domingo, em Pinhais, na

Região Metropolitana de

Curitiba, conhecida pelo
alto índice de violência.

• O Atlético divulgou,
através de sua assessoria,

,

um prejuízo de R$ 28,5 mil
relativo à destruição de

150 cadeiras das

arquibancadas e algumaS
partes do vestiário,

ocupado pelos atletas do

Coritiba.

responsáveis pelo crime", afirmoU,
Além damorte do torcedor, a festa

do título também registrOU
prejuízos materiais ao clube, O

Atlético divulgou, através de su;
, " de R$28,

ass.essona, urr: preJuiz� _ 150
. mil relativo a destrUlçao de

cadeiras das arquibancadas e

, 'nO
algumas partes do vestia

I d Coiitiba,ocupado pelos at etas o

b uuJllaComo prova, o clu e entrego

I M'l' para a
fita para a Po ícia i itar

As
identificação dos torcedores, •

ib nao
empresas de ônt I)S

mas
divulgaram valores, r.:

1 "o que
apresentaram um re ator!

57
indica a depredação de

coletivos.
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