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MELHOR PREVENIR

Filas no primeiro dia de

vacinação contra a gripe
_ PÁGINA4

HOJE: • Terça-fei ra
nublada, com alguns
períodos de melhoria
e chuva a qualquer
hora

• Quarta-feira
nublada, com alguns
períodos de melhoria
e chuva a qualquer
hora

ntra na Câmara projeto contra o nepotismo
vereador Dieter Janssen causou surpresa ontem ao entrar com um projeto proibindo a contratação de parentes no primeiro escalão. Se passar, passa a valer em 4 meses. - PAGINA 3

SALDO TRÁGICO DO FERIADO

iolência no trânsito faz cinco mortes na região

in
101

I
Resultado de
xame dirá se

ic�
la Falcão joga
ce

10,110

05 Depois de uma estréia
l, ensacional com um

01 de placa em que
deu um "chapéu" no

oIf;iro do Joinville,
Falcão ontem se

ubmeteu a uma

o tessonância magné
IS tica em São - Paulo
a para saber da gravida

de da pancada que o

'-""'

tirou no segundo
tempo da reestréia.
Mais de 1.500 pessoas
que assistiram a parti
da vencida pela
MaIwee (4 x 2)
esperam ver o ídolo de

Com estréia marcada para o dia 15 de maio no João

h
Marcatto, o Juventus começou ontem a se preparar

ova no WolfgangW para oCatarinense da Série A2 com um treino no Acarar.

eege, sá b a do, O time quer fazer dois amistosos ainda esta semana e

COntra o Minas. Mar- está procurando times para enfrentar. Ontem direção
dnh '

d
o e o novo titular anunciou a vinda do atacante Dino Sani (nome de

ogo!. • PAGINAS Depois de dar o "chapéu" Falcão espera para fazer o gol; o goleiro (de verde) não podia fazer mais nada. craque doCorinthians nos anos 60). • PAGINAS 7

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

carro onde estavam quatro rapazes que voltavam de uma

nceteria em Tímbó na manhã de sábado bateu de frente

m um caminhão: três morreram e um está na UTI do

aspitaI São José. A mãe de Alexander Enke, de 23 anos,
,

se ontem ao Correio: "Perdi um pedaço de mim. Minha

I�: núlia está arrasada". Alexander dirigia o carro e a polícia
de cha que ele deve ter perdido a direção. Na quinta-feira

sada, um casal que estava numa moto também bateu de

ente num caminhão na BR-280. Os dois morreram na hora.

m Santa Catarina, 14 pessoas morreram no feriadão. Boa

arte dos acidentes foi causada pela mistura de álcool e

prudência. Ontem a vice-prefeita Rose Vasel prometeu que
a a nomes para a Comissão de Trânsito encarregada de uma

em ampanha de emergência saem hoje ainda. • PAGINAS 4 E 5

wwwdueerodas.ccm

Juventus faz o primeiro treinn"
e anuncia o atacante Dino Sani

www.studiofm.com.br
,
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OPINIAO

o desenredo da Selic
Como era de se esperar,

a elevação da taxa de juros
básicos, pelo oitavo mês

consecutivo, provocou rea

ções de toda ordem.
Algumas fundamentadas,
outras nem tanto e as

terceiras relacionadas
apenas ao jogo político - a

disputa pelo poder. No

primeiro grupo encontram

se empresários e empreen
dedores, aqueles que
captam recursos para inves

timentos no setor produtivo
e que se sentem desmoti
vados em virtude dos juros.
O maior alarido, no entanto,
é em função da disputa no

campo de lutas e forças
políticas. A oposição apro
veita o momento para tentar
tirar proveito da situação.

Não resta dúvida que a

decisão do Copom em elevar
a taxa Selic para 19,5% ao

ano é um duro golpe nas

pretensões de centenas de
empresas. Juros altos inibem

FRASES

investimentos, tendo como

conseqüências o refluxo na

economia queda na

produção, na geração de

emprego e da renda, entre
outras. Todavia, o barulho é
maior do que a banda. Os

juros bancários, em muitos

casos, são de 12% ao mês,
atingindo aproximadamente
180% ao ano. Além do mais,

defender um ou outro

mandato, tampouco tentar

justificar as respectivas
razões. Mas sim de tentar

contribuir com um pouco de
luz à discussão. Também
apontar a possibilidade de se

agravar as distorções
decorrentes da alta taxa de
juros tendência de

valorizaçâo do real e a

dições são em função das
'respectivas posições no

tabuleiro. Na oposição, o PT
era um dos maiores críticos
à política de juros altos e

U » nA

suas perversas consequen-
cias. No poder, todavia,
conheceu os limites da

governabilidade e as neces

sidades conjunturais. No
outro lado, a oposição atual
critica o modelo que adotou

quando administrou o país.
A esteira da desavença

leva de roldão boa parte da

população que repete de
forma mecânica as frases de
efeito, sem entender o

intrincado jogo de poder. É
ela que inconscientemente

sustenta o status quo. No
emaranhado do debate,
percebe-se que os números
não importam muito, mas

sim os benefícios eleitorais
advindos deles. Governo e

oposição se digladiam por um

lugar no pódio, indepen
dente das razões.

... Os juros bancários, em muitos

caso�, são de 12% ao mês, atingindo
aproximadamente 180% ao ano

os reflexos da Selic no

cotidiano do cidadão
comum são praticamente
zero. Diferente das taxas de

juros bancários.
É importante lembrar que

no primeiro mandato do

governo de Fernando

Henrique a taxa de juros
chegou a 43% e que em

janeiro de 2003 a Selic era

de 25%. Não se trata de

, atração de capitais
especulativos, por exemplo
, e mostrar as verdadeiras
intenções dos principais
protagonistas deste
desenredo político.

Nas hostes políticas, o

pano de fundo é a eleição
presidencial do próximo ano.

Por mais que se fundamente
o debate, está implícita a

disputa eleitoral. As contra-

"A Igreja está viva! A Igreja é jovem! Ela tem dentrode si o futuro do mundo':

• Do Papa Bento XVI, na missa dominical que inaugurou seu pontificado, assistida por cerca de 350 mil fiéis na Praça de São Pedro.

<'

I Fatos & Pessoas IFernando Bond

Caldelrio 2006 vai ter
PT em pé de igualdade

Com o rompimento do PT paranaense,
neste último fim de semana, com o

governador Roberto Requião,
praticamente só resta ao partido de Lula
a esperança de uma aliança com o

PMOB de Santa Catarina no Sul do País.
Mas Isso também é multo dlffcll e o que
deve acontecer é uma arrumação geral
para ver quem apóia quem no segundo
turno. Hoje há quatro candidaturas
despontando: as naturais, de LHS
(PMOB) e' Esperldlo Amln (PP); a

surpresa, R.lmundo Colombo (PFL); e
a da senadora Idell Salvattl; pelo PT.
Correndo por fora estão Leonel Pavan
(PSOB) e o ministro José Frltsch, que já
avisou que não vai entregar o filé assim
tão fácil 'para a senadora. O PT regional
levou mais um golpe neste fim de
semana, quando a assessoria próxima
ao presidente tula enumerou as obras
e ações com as quais ele pretende se

reeleger: o Bolsa Família; a transposição
das águas do Rio São Francisco; a

construção de gasodutos (só do Sudeste
para cima); a ferrovia Transnordestina; e
o programa de biodiesel. Como se vê,
nada espedfico para o Sul.

Genofno luta
Os interesses regionais estão deixando mais brancos os
cabelos do presidente nacional do PT, José Genoíno. Aqui
em Santa Catarina e no Paraná ele esperava que o partido
se alinhasse aos governadores e abrisse mão da cabeça
de chapa. Assim, enfraqueceria o sonho de candidatura
próprio do PMDB nacional. Deu zebra: o resultado das
eleições municipais "melou" a relação entre os partidos
nos dois estados, mas este não foi o único ingrediente do

rompimento. Os petistas de ambos os estados acham
que não tem lógica abrir mão de um candidato ao

governo tendo um cabo eleitoral como o presidente da

República. Faz sentido.

Bola decristal
Analistas polítlcos de Brasflia diziam ontem à coluna que
se o Governo não tomar cuidado vai tomar mais uma
sova na votação da verticalização para as Eleições 2006.

Schwanke
O mundo das artes plásticas está
concentrado esta semana com a

abertura do Projeto Schwanke
2005. A "Perspectiva das Artes
Plásticas em Santa Catarina" traz a

Jaraquá do Sul 13 nomes do

primeiro time ealnda a Sala

Especial Luiz Henrique Schwanke.
Vai ser na quinta-feira, oito e meia
da noite, no Centro Cultural. Às
sete, está marcado um bate-papo
com Tadeu Chiarelli, de São Paulo.
A visitação vai até dia 19 de junho,
das duas da tarde às nove da noite.

Bola cheia
Quem participou com muita
desenvoltura da reunião do

colegiado ontem em Curitibanos
foi a secretária de
Desenvolvimento Regional de
Jaraguá do Sul, Niura dos Santos.
Niura está entre aqueles
colaboradores dos quais Luiz

Henrique não abre mão. Não fosse
só isso, faz parte da pequena mas

intocável cota de tucanos que
ocupa cargos de primeiro escalão.
Nesta foto da reunião de ontem,
Niura conversa com o secretário
da Saúde, Dado Cherem (também
tucano), enquanto o governador
Luiz Henrique troca

cumprimentos.
fbond@ibest.com.br
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SUA OPINIÃO

Depende de nós, também
De grande pertinência o editorial do Correio do Povo do

dia 12/04/05, intitulado "Lei da Selva". Destaco a última frase,
que diz: - Depende de nós.

O secretário-geral das Nações Unidas, Kofí Annan,
reconheceu semana passada que aONU fracassou na proteção
aos direitos humanos e propôs a criação do Conselho de Direitos
Humanos. Será um novo órgão, porém com a mesma função
de tantos outros, hoje esquecidos por não terem surtido
resultados: Oferecer a cada ser humano mínimas condições de

j

vivência, como proteção, saúde e um sistema educacional
prático e eficiente, para citar apenas três exemplos. Segundo
Kofi Annan, "chegou o momento da' implementação de
medidas concretas para conter as constantes violações e garantir
ummínimo de dignidade à pessoa humana".

Concordo que o reconhecimento de um erro é o primeiro
passo para uma mudança de atitude que futuramente nãc '

venha a acarretar em novo erro. Todavia, acredito que não seja
o suficiente. Entre o plano proposto (mais um dentre tantos) e

sua prática, todos conhecemos a longa distância existente,
Sabemos também que tal distância, até ser superada, é

dependente demuito esforço e planejamento, caso contrário, a I jobjetivo algum se chega. E agora coloco que a efetivação das Sf

normas deste Conselho dar-se-á não só com o empenho dos a
membros da ONU e seus núcleos, mas também com a

participação de cada um de nós, cidadãos do mundo, como
construtores de uma realidade de vivênciamoral e igualitária a

em seus direitos e deveres. Temos nossa importância e devemos
buscá-la, juntos. Antes de querermos mudar as pessoas e

situações/leis a nossa volta, que mudemo-nos interiormente,
com objetivos solidários, jamais individuais. ..,

[talo Puccini, estudante do curso de Letra Licenciatura da Unerj

''1\ ciência da ficagem"
Entãoele veioparamim, comaquelebonéviradopra trás, aquelas

calças cheias debolsos praticamente no pé (onde estão os cabelinhos
lambidos de gel?), enfim, aquele visual lamentável e fez a pergunta
fatal:

Quer ficar comigo?
Sinceramente, é esta a pergunta que mais me irrita,

Simplesmente virei as costas e me dirigi até o orelhãomais próxima
(sim, eu não tenho celular}.

Como alguém pode perguntar para outro que nem conhece, se
esse alguém quer dar uns beijinhos, ficar se esfregando com ele

simplesmente porque o achou bonitinho? Não, comigo essa não

cola. Onde está aquele romantismo todo? Os olhares tímidos e

bilhetinhos de amor?Aquela conversa longa sobre uma coisa que o

outro adora e você nem tanto?Aquela dança tímidano baile? Nada
disso, agora alguém chega semnem te conhecer, e pergunta com a

. \

d "Q fi
. 7" Q

.

graça
I '

maior cara e pau: uer car corrugo.. ue cOISa sem '

Completamente semgraça!
Hoje emdia, nãoexistemais aquela coisaque asmeninas tiflharn

com o primeiro beijo. Aliás, tente procurar por aí uma garota de

quinze anos que ainda não tenhabeijado! A procura vai ser longa,
com certeza. E se encontrar, por favornão espalhe por aí, casa não
queira transformar amenina emmotivo de risos!

Enfim, a "ciência da ficagem' émuito conhecida por aí, mas eu

simplesmente não entendo. E prefiro não tentar, pois há coisas malS
importantes comque {X)SSOgastarmeu tempo.Quanto a isso só�
tirar uma conclusão...Eu deveria ter nascido há uns trinta anos atráS·

Isadora Bernardo, aluna da sétima série da Escola EngenhO

, .

I' h d corpo 12, .

Os textos para esta coluna devem ter, no maxtrno, 35 ln as, e
. de

fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direitO
as

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

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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Discurso
No discurs� de ina�guração da U.TI do
ospital Sao Jose, na sexta-feira, o

I residente da Câmara de Jaraguá do

ui, Ronaldo Raulino (PL), convidou o

overnador Luiz Henrique (PMDB) e

secretário estadual de Saúde, Dado

herem, a se unirem ao movimento

ela manutenção do Centro de

emodiálise da instituição.
a fala, o vereador não deixou por

enos e disse que a ,UTI é uma

ealidade graças ao esforço de muitos

que agora é preciso unir outra vez

para enfrentar o
novo desafio.

� Esqueceram de mim
Em duas cerimônias com a presença

do governador, em Jaraguá do Sul, na
semana passada, o protocolo se

"esqueceu" de convidar o presidente
da Câmara para a mesa das autoridades.

Na segunda vez, o próprio Luiz

Henrique se incumbiu de fazer as

honras e chamou Raulino para a mesa.

O parlamentar não se fez de rogado e,

enquanto o governador discursava,
sentou-se na cadeira dele. Depois do

discurso, Luiz Henrique acenou para

que Raulino ficasse onde estava e se

sentou em outro lugar.

� Celulares
A administração pública de Jaraguá do

Sul está habilitando os novos celulares

para os secretários e· gerentes.
Coincidentemente, todos os prefixos
seguem com número 22, o mesmo do

PL, partido do prefeito Moacir Bertoldi.

Na administração anterior, os celulares

do pessoal do primeiro e segundo
escalões foram alvos de críticas e, em

alguns casos, de denúncias de uso

irregular, como aconteceu na saída do

ex-superintendente de Comunicação
que, mesmo fora, usava o celular da

Prefeitura.

� Tentativa
O PT de Guaramirim reuniu-se no final

da tarde de ontem para, entre outras

coisas, tentar amenizar a crise. O

presidente do diretório, Charles Longhi,
tentou convencer o vereador Evaldo

Junckes, o Pupo (PT), a deixar o partido
ou abandonar as renitentes críticas.

Mas não conseguiu nem uma coisa

nem outra.

Pupo, um ex-pefelista, é o pivô da crise,
que encontrou terreno fértil na região.
Os petistas estão em polvorosa e não

se entendem mais. É cada vez mais

nítida a briqadas alas.

� Seminário
o Moconevi (Movimento de Consciência

Negra do Vale do Itapocu) realiza nesta

sexta-feira e sábado, no Centro de

Profissionais Liberais de Jaraguá do Sul,
a 1 a Conferência Regional de Promoção
da Igualdade Racial.
O evento reunirá lideranças negras e

autoridades dos governos municipal,
estadual e federal.
"0 seminário é dirigido também aos

indígenas, ciganos, judeus, árabes e

demais grupos socialmente discrimi

nado'; disse o diretor de Comunicação
do Moconevi, Francisco Alves.

TERÇA-FEIRA, 26 de abril de 2005
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PROMESSA CUMPRIDA

ieter envia à Câmara projeto
que acaba com o nepotismo

ROLlNA TOMASELLI

Se for aprovada, a

:� ova Lei passará
]f

�IVigOrar
no município

quatro meses

]ARAGUÁ 00 SUL - o vereador

eter Janssen (PP) encaminhou
btem àCâmara de Vereadores um

plojeto que proíbe a contratação
é dlparentes sem concurso público
a . :� Prefeitura é na Câmara. Na
.S I�man� passada, Janssen afirmou
IS �rrante uma sessão que entraria
a c�rn o projeto para derrubar o

�potismo e foi criticado por

tlguns
dos colegas. Inicialmente,

o ereador disse que a proposta iria
Verapartir de 2008, mas o projeto

fLviado ontem passará a vigorar

eju120 dias, se aprovado.

De acordo com o projeto, será
acrescentado um artigo à Lei

Orgânica, estabelecendo que "os

cargos de provimento em comissão

e a designação para o exercício da
função de confiança ou

gratificada, no âmbito do Poder
Executivo e do Poder Legislativo
Municipal, abrangendo a

administração pública direta,
indireta e fundacional, não podem
ser ocupados por cônjuges,
companheiros e parentes,

consangüíneos, afins ou por

adoção, até. o terceiro grau" do
prefeito, do vice-prefeito, do
procurador-geral e dos secretários
municipais, ou titulares de cargos
que lhes sejam equiparados.

Também não poderão
contratar parentes os vereado-res,
os presidentes, diretores-gerais ou
titulares de cargos equivalentes,
ou dos vice-presidentes, ou

equivalentes, de entidades da

administração pública indireta e

fundacional, além dos titulares de
outros cargos, especificados em lei.

No documento, o vereador

afirma que a "retomada da
discussão do tema do plano federal
não pode servir de justificativa para
não se abordar e debater a questão,
paralelamente, no Poder

Legislativo de Jaraguá do Sul (00')
até porque não se tem nenhuma

certeza sobre o deslinde das PEC
/

s

Bertoldi (PL) tem cinco parentes

ocupando cargos comissionados e

ou tros cinco funcionários de

primeiro escalão têm cinco

parentes. A Câmara não foge ii
regra: três vereadores têm sete

parentes em cargos de confiança
na administraçãomunicipal.

j .

_ rvernador propõe participação de empresários no Fundo Social

I I augUração foi prestigiada por empresários como Vicente Donini (ao lado do prefeito) e Wandér Weege, que apoiam as obras do hospital

]ARAGUÁ DO SUL - O
overnador Luiz Henrique da

��e���ropôs aos empresários do
t nlClplo que contribuam com o

/ndo Social, repassando 5% do

i��r do pagamento mensal do

ã
S, Se os empresários aderirem

4b proposta, o que não é

d ligatório, receberão desconto

I

e 10% sobre o valor repassado.
°m do esconto, o governador
retende g

, "-

arannr a participaçao
as empresas, especialmente de
rande Porte como as de J araguá

m� Sul, para viabilizar o Fundo,
llUe v '

f'
ob

ai inanciar boa parte das
ras do governo.

Luiz Henrique fez o pedido
na última sexta-feira, durante a

inauguração da UTI do Hospital
e Maternidade São José. Na UTI,
o governo do Estado, a Acijs e a

Câmara de Vereadores

investiram R$ 1,3 milhão, mas a

obra faz parte de um projeto bem
mais amplo,.que será executado

em três anos. Orçado emR$ 12,7
milhões, o projeto terá uma

participação do governo do
Estado de R$ 3,6 milhões, parte
dele dinheiro do Fundo Social.

Os empresários, que também
vão financiar as obras do

Hospital, garantiram que vão

analisar a proposta de Luiz

Henrique, mas a princípio
demonstraram apoiar o repasse do

imposto para o Fundo. Alguns
deles, inclusive, já fizeram

doações para as obras do São José.
A empresa Weg contribuiu com

R$ 1,7 milhão, a Malwee com R$
1,2 milhão e a Marisol também

com R$ 1,2 milhão. Na inaugu
ração daUTI, o governador Luiz
ressaltou que a obra só foi possível
pela parceria público-privada.
"Este governo sempre terá disponi
bilidade para o processo do desen
volvimento do Estado", disse.

O projeto inclui a reforma da

Ala Santo Antônio, reforma e

ampliação do pronto-socorro em

800 metros e a construção de um
novo prédio, de quatro andares,
para internações hospitalares,
passando de 100 para 200 o

número de leitos. Também prevê
reformas na área industrial,
lavanderia, cozinha e

estacionamento. O Plano Diretor
do Hospital - um estudo
detalhado das obras consideradas
necessárias e com base nas regras
técnicas hospitalares - foi

entregue ao governador no início
do mês, durante uma audiência

com empresários da cidade.

Eleitores têm até sexta-feira para ��.

regularizar títulos nos cartórios
\

}ARAGUÁ 00 SUL /GUARAMIRIM
- Mais de 500 eleitores da

microrregião que estão com os

títulos irregulares têm até sexta

feira para regularizar a situação
perante ajustiça Eleitoral. Devem
procurar o Cartório Eleitoral

aqueles que deixaram de votar nas
três últimas eleições, não

justificaram a ausência ou não

pagaram as multas. Caso contrário,
terão os títulos cancelados e não

poderão participar de concursos

públicos ou tirar carteira de
identidade ou passaporte.

Segundo o chefe do cartório da
17a Zona Eleitoral, Pedro Kremer,
em Jaraguá do Sul 378 eleitores

precisam regularizar a situação. Em ..

Corupá, são 37 eleitores faltosos.
Eles devem ir ao cartório, que fica
no Fórum, das 13 às 19h e levar a
carteira de identidade, título de
eleitor e um comprovante de
residência. Os valores das multas
são em torno de R$ 3 por eleição.

Já na 60a Zona Eleitoral, em
Guaramirim, são 158 eleitores

faltosos: 97 de Guaramirim, 36 de
Schroeder e 25 de Massaranduba.

Segundo a chefe do cartório, Maria
da Graça, apenas cinco pessoas

regularizaram a situação até ontem.

"

�.
Amulta é de R$ 3,62 por eleição e

J
basta levar o título de eleitor e a

q
carteira de identidade.

Se o eleitor não regularizar a
v

situação, ele fic�rá proibido de 11

inscrever-se em concurso ou prova

para cargo ou função pública, bem b
como receber vencimentos por eles; s
de participar de concorrência fi

pública ou administrativada união, q
dos estado, dos Territórios, do 'j
Distrito Federal ou dosmunicípios
e suas respectivas autarquias; de
obter empréstimos nas autarquias, lsociedades de economia mista,
caixas econômicas federais ou

Iestaduais, nos institutos e caixa de
previdência social e em qualquer

j, estahe.lecimento de,�e;r�ºjtp
mantido pelo governo, ou de cuja
administração este participe, e com
essas entidades celebrar contratos;
de obter passaporte ou carteira de _

identidade; e de renovarmatrícula
em estabelecimento de ensino

oficial ou fiscalizada pelo governo.
Em Santa Catarina, o

eleitorado faltoso é de 24.668,
send0559 dos 18aos 20anos, 3.841
dos 21 aos 24 anos, 7.367 dos25 áos

34 anos, 5.188 dos 35 aos 44 �lI}O,S,

4.183 dos 45 aos59 anos, 3.527; dos
60 aos 6 anos e 3 dos 70 aos 79 anos.

")

Cartório da 17a Zona Eleitoral
Rua Guilherme CristianoWackerhagen, 87
Bairro Vila Nova - Jaraguá do Sul
Horário: 13 às 19 h

Informações: 373-0443

Cartório da 60a Zona Eleitoral
Rua 28 de Agosto, s/n
Bairro Centro - Guaramirim

Horário: 13 às 19 horas

Informações: 373-0243

__�
·t

'j

no CongressoNacional, tampouco
quanto ao tempo que será" Dieter: fim ao nepotismo j�"
necessário para finalizar sua

tramitação, não sendo raras as

vezes em que importantes projetos
de lei se arrastam por seguidos anos
naquelas Casas de Leis".

REALIDADE - O nepotismo
na Prefeitura de Jaraguá do Sul foi
denunciado pela imprensa há duas
semanas. O prefeito Moacir

LHS diz que áreas ambientais �
devem garantir indenizações

CURITIBANOS - As políticas
preservacionistas devem ter contato

com a realidade" afirmou o

governador Luiz Henrique ao final
da reunião do colegiado regional na
manhãde ontem.A implantação das
áreas de preservação só pode ocorrer
quando houver dinheiro suficiente
para as indenizaçõesdos proprietários,
acrescentou. "Eu só vejo lógica em
alguma política preservacionista que
garanta o direito legítimo das pessoas
de usar sua propriedade, porque esta
é uma característica da demo

cracia", finalizou Luiz Henrique.A

posição do governador foi motivada j

pelo projeto de criação de duas áreas J

de conservação no meio-oeste!

catarinense pelo Governo Federal.i
Luiz Henrique aproveitou o)

encontro para estimular OSI
secretários regionais a desen-:
volverem forças-tarefas junto às

populaçõesmais carentes.O projeto
I

já apresentou resultados positivos iem Lages, especialmente na

comunidade de Capão Alto.As

forças-tarefas têm como objetivo
levar à população oportunidades
paramelhorar a qualidade de vida

'
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CORREIO ECONÔMICO I

'i

Expectativa de inflação sobe
Pela oitava semana consecutiva, o mercado elevou as estimativas

para o fndice de Preços ao Consumidor Amplo (lPCA) em 2005.

Segundo pesquisa semanal realizada pelo Banco Central junto a

cerca de 100 instituições financeiras, a inflação neste ano deve
fechar em 6,18%, contra 6,10% da semana passada, acima da
meta estabelecida pelo governo de 5,1%. Para 2006, a mediana
das expectativas se manteve em 5%. A expectativa para a inflação
neste mês também foi elevada, passando de 0,67% para 0,70%.
Para maio, a estimativa do mercado é de que o índice oficial de

inflação fique em 0,50%, mesma estimativa da pesquisa anterior.

Juros também Livrodebolso
Para a taxa de juros, as O ministro Luiz Fernando Furlan
estimativa foi elevada de está à frente da reedição do livro

17,50% para 17,75%. Na "Instrumentos de Apoio ao Setor
última semana, o Copom Produtivo: onde buscar apoio
surpreendeu os mercados para o seu NegóciO::Um manual
ao elevar a Selic em 0,25 muito interessante para os

ponto percentual, empresários para saber onde
situando-a em 19,5%. estão as ferramentas oferecidas

-

'-

Depois de elevar pelo governo para apoiar a
- consecutivamente os economia. O Ministério do

juros desde setembro, os desenvolvimento oferece a

analistas esperavam que o publicação de graça.
BC mantivesse a taxa. Informações pelo endereço

eletrônico

Cheque sem fundo www.desenvolvimento.gov.br.
Outro número que

Novomínimoassusta: o volume de

cheques sem fundos O salário mínimo de R$ 300

registrou recorde passa a valer no domingo. Vão
histórico em março, o receber 22 milhões de trabalha-
maior índice desde que o dores, aposentados e pensionis-
Serasa começou o tas, além de idosos e deficientes
levantamento em 91. que recebem benefícios

�,"
Foram devolvidos 20,8 assistenciais. O custo do reajuste".

S cheques para cada mil para os cofres, públicos será de

1"'. compensados. O volume R$ 2,4 bilhões. Em dólar, pela
�. no país é de 3,5 milhões média das cotação dos últimos
I:: de cheques sem fundos dias, dá algo em torno de US$
v

L:: para o total de ,170 120, o que com certeza será
�«<

milhões que passaram devidamente "faturado" pelo�
10"'- pela rede bancária. Uma marketing governamental. Mas

� alta de 31,6% com ainda está longe das promessas
relação a fevereiro. de campanha.

,>

redacao@jornalcorreiodopovo,com.br
r-
,
,

20 - 36 - 41 68 - 79

�
concurso: 03928concurso: 512
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Amigos da
Informação-
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t 371 0882 371 2322

Saúde quer vacinar seis mil
com mais de 60 em Jaraguá

MARIA HELENA DE MORAES

/.... A fila foi grande
no primeiro dia.
Outras vacinas
estão disponíveis

}ARAGUÁ DO SUL - Pelomenos
270 pessoas com mais de 60 anos

. procuraram o posto de saúde do
Centro no primeiro dia da

campanha de vacinação contra a

gripe. No Estado, ameta é imunizar

75% de uma população de quase
500 mil pessoas em 80% dos

municípios. Em Jaraguá do Sul eles
são aproximadamente 8 mil. O
secretário municipal de Saúde
Alfredo Guenther diz que pelo
menos 6mil devem ser imunizados
contra a gripe até o dia 6 de maio,
quando acaba a campanha.

A gerência de Vigilância d�
Doença Imunopreveníveis e

Imunização da Secretaria de
Estado da Saúde informou que
3.616 postos foram instalados em
todo o Estado. Seismil profissionais
foram recrutados para a

campanha, promovida em todo o

Brasil deste 1999 para proteger os
idosos contra o vírus da gripe.
Também estão à disposição vacinas
contra o tétano, difteria e a febre

c amarela. São 61 mil postos de

vacinação em todo o Brasil. Em

TERÇA-FEIRA, 26 de abril de 2005

PREVENINDO A GRIPE

Muita gente procurou o posto do Centro. A campanha prossegue até o dia 6 do mês que vem

Jaraguá do Sul, a vacina está à

disposição nos 21 postos de saúde
domunicípio. O secretárioAlfredo
Guenther acena inclusive para a

possibilidade de serem deslo-cadas

equipes de vacinação para a

imunizaçãodos freqüen-tados dos
clubes de Terceira Idade de

[araguá do Sul.
Ontem à tarde o casal de

aposentadosArtur eMaria Santoro

Os aposentados Onai
Martins Rosa, Madalena Pai\
Odilon Vargas também acredi
na prevenção, Ontem tam

foram até o posto do Centro.

sempre me vacino. É de gra
faz efeito", garante Mada!

que aproveitou a oportuna
para se informar sobre as ou

vacinas oferecidas no posto ju
saúde.

foi ao posto de saúde do Centro

para se vacinar contra a gripe. De
acordo comArtur, 76 anos, a vacina
é importante e deveria ser feita por
todas as pessoas, não apenas'pelos
mais velhos. « Eume vacino contra

.

a gripe todos os anos. É uma

prevenção. Um remédio gratuito
que a gente não deve deixar de

. lado. Todos devem se vacinar",
aconselha Artur.

(
Vice-prefeita promete nomes da Comissão de Trânsito hoje

}ARAGUÁ DO SUL - Será
oficializada hoje a Comissão de
Trânsito encarregada de
comandar todas as ações da

campanha de emergência a ser

deflagradà pela Prefeitura para
diminuir as vítimas de
acidentes. A vice-prefeita Rose
Vasel disse que a divulgação dos
nomes das pessoas que integram
essa comissão, formada por
cerca de 10 pessoas, depende da

aprovação do prefeito Moacir
Bertoldi. "Na reunião de hoje
vamos apresentar a campanha
ao prefeito e os nomes dos

integrantes da comissão. Depois
da aprovação, teremos mais

novidades", informa a vice

prefeita.
O que a vice-prefeita

pretende evitar com a

campanha é que não

aconteçam mais acidentes
como o registrado na manhã de

quinta-feira, quando um Pálio
invadiú a Dellano Móveis. O
motorista (um jovem que tinha
saído de uma festa) não

conseguiu fazer a curva para
entrar na Reinaldo Rau e

A Comissão quer educar motoristas, principalmente os jovens, para evitar acidentes como este

acabou invadindo a loja, que
fica n.a esquina. Segundo
testemunhas, depois que entrou
na loja, o motorista caiu sobre o

volante desacordado. As
mesmas pessoas dizem que ele
estava bêbado. A família do

rapaz teria se comprometido a

Débora. Segundo ela, destaV(
uma caminhonete que vinha
ponte da Reinaldo Rau-

pagar os prejuízos, que, de
acordo a dona da loja, Débora
Vicente, não passam de R$ 10
mil. "Tem que ter uma maneira

de deixar o trânsito mais seguro.
Na madrugada de domingo
mais um carro subiu na calçada
aqui em frente", contou

Os acidentes e dramas da

violência no trânsito estãon!
páginaS

Caldo de cana não foi liberado e a medida ainda não sai agora
}ARAGUÁ DO SUL - O

secretário municipal de Saúde
AlfredoGuenther garantiu ontem
que a liberação da venda de caldo
de cana pode acontecer a qualquer
momento. "Não estamos parados.
A equipe é que se enrola um

pouco", afirmou o secretário, ao

justificar a demora dos fiscais em
vistoriar as garapeiras da cidade e

repassar aos comerciantes as novas

normas exigidas pela Vigilância
Sanitária. De acordo com o

secretário, as vistorias começaram

ontem, mas nenhuma foi liberada.
"A liberação somente vai

acontecer mediante o

cumprimento das normas de

saúde", avisa o secretário, Mesmo
assim, ele salienta que a

administração não está insensível

. nt�' .:

à necessidade dos comerCia
(1 6 "

« .,... esTemos consciencia de que e

Jí 11

garapeiros) estão perden �
dinheiro. Estão deixando de fa�! i' id vote
e ansiosos para que tu o

"

nOI'normalidade, assim coluO

afirma o secretário.
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Em dois acidentes,
ma moto e um carro

ateram de frente

om um caminhão

JARAGUÁ DO SUL - o feriado

e Tiradentes foi marcado por

ragédias nas rodovias federais
estaduais. Quatorze pessoas

erderam a vida, cinco delas na

egião. Na sexta-feira morreram
uas pessoas em um acidente no

m38 da BR-280, em Araquari,
uando uma moto invadiu a

ista contrária e bateu de frente

om um caminhão. Morreram
o acidente Walter Kruger, de
4 anos, e Margarete Hamburg
ruger, de 39 anos. No sábado

de manhã mais três pessoas
morreram em um acidente na

serra que liga Jaraguá do Sul a
Pomerode. Eles bateram de
frente com um caminhão.
Morreram no acidente

Iii Alexander Enke, de 23 anos,

Rogério Silva Júnior, de 21, e

I Eduardo Felippe, de 22. O
l, quarto passageiro do carro

a, Claudinei Valdevino, de 23
I, anes, foi levado em estado grave
�, para aUTI do Hospital São José.

Os rapazes trabalhavam
o juntos em uma empresa da

TERÇA-FEIRA, 26 de abril de 2005

VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO

PANORAMA

caminhão de São Paulo.
Testemunhas dizem que podia
ter óleo 'na pista. O motorista do

caminhão, Edílson Marques de

Macedo, de 37 anos, ficou em

estado de choque e foi levado

para o Hospital. Claudinei
Valdevino, que também estava

no Celta, continua na UTI, mas
não precisa mais de aparelho
para ajudar na respiração (veja

) � J

REPRODUçAo/CORREIO

o Celta dirigido por Alexander ficou praticamente irreconhecível depois de bater de frente no caminhão

cidade e voltavam de uma

danceteria em Timbó pela SC-
416. A Polícia Rodoviária
Estadual de Blumenau atendeu

o acidente. Segundo a polícia, o
motorista do Celta Alexander

Enke teria perdido o controle do
carro. O acidente foi na última
curva da descida da serra. O
carro invadiu a pista contrária e

bateu de frente com um

o dor de umamãe: "Perdi um pedaço demim"

I Morreram 14 pessoas no

I feriadão, cinco só na região

j

: Este foi o local do acidente: a última curva da serra. Alexander teria perdido a direção do carro

"
,

A fé em Deus é que está

ajudando Darci Enke, a suportar
am'alar dor que uma mãe pode
sentir: a da perda de um filho.

' ....�exa��er Enke, 23 anos, foi uma
,

S Vltllnas do acidente que
aConteceu por volta das 6h30 de

�ábado, no quilômetro 29 da SC

, ' p�6, entre Jaraguá do Sul e

t
merode. O rapaz vinha de uma

'I esta em Timbó e dirigia o Celta
".qUe bateu de frente com um

:
,
caminhão. Junto com ele estavam

r

.

OUtros três amigos.
, . A mãe de Alexander conta
qUe o que o filho mais gostava de

fazer era jogar futebol com os

amigos e que até sonhava ser

jogador profissional. "O meu filho
também pensava em se casar, ter

seus filhos e a sua casa. Perdi um

pedaço de mim. A nossa família
está arrasada", desabafa. Ela diz

que também sente muito pelas
outras famílias e pensa nas mães

que estão passando pela mesma

dor. "Quando a gente tem um filho,
espera ver ele crescer, ser feliz, nos
dar netos, mas agora acabou", diz
com profunda tristeza. Uma

tristeza que não pode sermedida.
Alexander dirigia desde os 18

anos e nunca tinha se envolvido
em acidentes. O rapaz era o filho
do meio do casal Rudi e Darci
Enke. A mãe contou que ele era

uma pessoa calma, um filho

carinhoso, responsável, que não

tinha o hábito de sair à noite, nem
costumava beber. O irmão de

Rogério Silva Júnior, Edinei da
Silva, garantiu a Darci, durante o

velório de Alexander, que o rapaz
tinha bebido apenas águamineral.
Edinei, que perdeu seu irmão no

acidente, só não estava no carro

porque resolveu voltar de carona
com uma amiga.

reportagem nesta página).
A Polícia Rodoviária Federal

encerrou a Operação Tiradentes
à meia-noite de domingo. Houve
congestionamentos à tarde e no

início da noite nas principais
rodovias federais. O feriado
também foi movimentado para
os bombeiros de J araguá do Sul,
que atenderam 21 acidentes de
trânsito.

Motorista morre eletrocutado

quando descarregava caminhão
JARAGUÁ DO SUL - O

motoristaWalbertoArlei Maass,
de 23 anos, morreu eletrocutado
namanhã de domingo. Ele estava
descarregando o caminhão emum

dos silos de ração da Seara, em
Apiúna, quando o caracol -

dispositivo que descarrega o

caminhão - atingiu a rede elétrica

que fica perto da área de descarga.
Walbertomorreu na hora.A noiva,

que está grávida de quatro meses,

estava dentro do caminhão e não

ficou ferida.
O pai deWalberto, Valdemiro

Maass, disse quemuitos motoristas
reclamam da área de descarga da
empresa. "Eu não me lembro dele

(filho) reclamando, mas várias

vezes ele me disse que era difícil
encaixar o caracol", disse. Ele
contou ainda que o filho estava

segurando uma manivela €tU!!
ergue o caracol quando o 1t�!dl!l:l€@
aconteceu. "Algumas pesstJãs m@
disseram que o choque i'6i tAg
forte que derreteu os pneus dê
caminhão".

ASSASSINATO - O I'lfitef
Jefferson Cândido Pereira, @@ 2�
anos, matou a mãe Lenir Pr@§flRh
de 56 anos, e deixou o írmãô Ill.al�
novo D.P., de 16 anos, graveffi@Rte
ferido. O crime foi em caliãl RS

bairro Amizade, sábado de m!lfiR�'
Na polícia, Pereira confessou qc..
tinha bebido e fumado U'''c-
mistura de maconha com crack,
conhecida como mesclado. Ele
bateu com halteres na cabeça das
duas vítimas. Cada peso usado

para fazer musculação pesava
cerca de 3 quilos. Jefferson foi
levado para o Presídio.

RAPHAEL GÜNTHER

Pai deWalberto no velório: para ele, local de descarga não era apropriado

Nova- Política garanta
recursos para área da saúde.

Por meio de uma serte de ações, chamada Política Estadual da Saúde

Descentralizada, o Governo está mudando para melhor a saüde em

Santa Catarina. Entre essas ações estão o aumento em mais de .100%
dos recursos investidos na compra de medicamentos da farmácia básica
e a modernização tecnológica de unidades hospitalares. Um dos hospitais
beneficiados é o São José, de Maravilha, que já está sendo readequado para
abrigar a l/TI do município.

secretaria de
EsIado da saúde

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PANORAMA

, CP NOTAS
.... EXPOSiÇÃO
Indígena no museu Emílio da Silva
Está aberta para visitação até o próximo dia 5 de maio, no Museu
Histórico de Jaraguá do Sul Emílio da Silva, a "Exposição
Indígena': A exposição retrata a cultura indígena e está
acontecendo nesta época em função do Dia do lndio, que foi
comemorado no dia 19 de abril. O Museu Histórico está aberto
de terça a sexta-feira das 8h30 às 11 h30 e das 13h30 às 16h30,
às quartas-feiras das 19h30 às 21 h30, aos sábados das 9h às
12h e aos domingos das 15h às 18h.

.... INFORMATICA
Livro sobre OpenOffice.org
Valdir Esteves que é professor da Unerj (Centro Universitário de
Jaraguá do Sul) lança o livro "Dominando o processador de texto
do OpenOffice.org'; publicado pela Editora Ciência Moderna, do
!'lia de Janeiro. Esteves é graduado em administração e técnico
em informática. Além de lecionar, ele presta consultoria na

instalação e uso do OpenOffice.org.

.... TRIBUTO

Guitarra em show na Scar
Para marcar os 15 anos de atuação em Jaraguá do Sul, a Escola de
Música Bicho Grilo apresenta no dia 7 de maio o espetáculo "BG3
- Um Tributo à Guitarra'; no Pequeno Teatro do centro Cultural da
Scar. O show começa às 20h30 com a participação de guitarristas
da região Norte do estado. Os ingressos (RS 10,00 antecipados e
RS 15,00 no dia da apresentação) podem ser adquiridos na
secretaria da Escola de Música Bicho Grilo, loja o Boticário do
Shopping Breithaupt e na loja de instrumentos musicais Agito.

.... INSCRIÇOES
Escolha do Logotipo
A comissão julgadora do concurso criado para escolha do logotipo
da Biblioteca Pública Municipal "Rui Barbosa" decidiu que os

projetos apresentados não atenderam totalmente às expectativas.
Portanto, foi estipulado novo período para as inscrições, que terão
encerramento no dia 18 de maio.Todos os munícipes jaraguaenses
podem participar, inclusive os que haviam participado na primeira
edição. Informações na Biblioteca Pública,Telefone (47) 275-1300,
Ramal 30. E-mail: biblioteca@jaraguadosul.com.br

.... MAIS SABOR NAS MANHÃS
Alimentos da Bretzke naTv
A Indústria de Alimentos Bretzke, investe na maior iniciativa de
rnerchandisinq de sua história, com ações de divulgação nos

principais programas matinais de TV, voltados para um público
composto principalmente por mulheres que detém o poder de
decisão da compra, um dos principais alvos da empresa. Desde
segunda-feira, dia 18, os alimentos Bretzke - que incluem
achocolatados, confeitos, temperos, misturas para bolos e

gelatinas - vão adicionar mais sabor às recehas apresentadas nos

programas «Mais Você» de Ana Maria Braga (Globo), «Dia-a-Dia»
de Viviane Romanelli (Band) e «Sabor & Saúde» de Olga
Bongiovani (Rede TV). O objetivo da empresa é consolidar sua
marca, que já está há mais de 40 anos no mercado e aumentar o
giro dos produtos.

Falecimentos
Faleceu às 21 :OOh do dia 25/04,a senhora Maia Inácia Nunes,
com idade de 85 anos. O velório foi realizado na Igreja Nossa

.

Senhora do Caravagio e o sepultamento no cemitério do Centro.
Faleceu às 09:00h do dia 24/04,0 jovemWalberto Arlei Maass,
com idade de 24 anos. O velório foi realizado em sua residência e
o sepultamento no cemitério Rio da Luz I.
Faleceu às 06:30h do dia 23/04, o jovem Rogério Geraldo da
Silva Junior, com idade de 22 anos. O velório foi realizado na

Capela da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
Faleceu às 06:30h do dia 23/04, o jovem Eduardo Felippi, com
idade de 22 anos. O velório foi realizado na Capela da Vila Lenzi e
o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
Faleceu às 06:30h do dia 23/04, o jovem Alexandre Enke, com
idade de 22 anos. O velório foi realizado na Igreja de São Cristóvão
e o sepultamento no cemitério Três Rios do Norte.'
Faleceu às 03:00h do dia 23/04, o senhor Guilherme José dos
Santos, com idade de 102 anos. O velório foi realizado na Capela
Mortuária de Nereu Ramos e o sepultamento no cemitério de
Nereu Ramos.
Faleceu às 14:00h do dia 23/04, o senhor Celeste Prestini,com
idade de 94 anos. O velório foi realizado no Salão da Igreja São
João e o sepultamento no cemitério de São João.
Faleceu às 07:55h do dia 23/04, a senhora Leni Prestini, com
idade de 55 anos. O velório foi realizado na Igreja Católica de
Santa Luzia e o sepultamento no cemitério de Santa Luzia.
Faleceram às 11 :45h do dia 22/04, osenhorwalter Küger com
a idade de 40 anos e sua esposa à senhora'Margarete Hornburg
com idade de 36 anos. O velório foi realizado na Igreja Apóstolo
Tiago e o sepultamento no cemitério Três Rios do Norte.
Faleceu às 22:45h do dia 22/04,0 senhor Pedro ClaverOecsler,
com idade de 40 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária
de Guaramírim e o sepultamento no cemitério de Guaramirim.

.... LHS diz também
que não aceita "versão"
de que SDRs são
"cabide de emprego"

CURITIBANOS - O governador
Luiz Henrique empossou seis
secretários regionais ontem: João
Koeddermann (Itajaí); Jorge
Dresch (joaçaba): Jatir de Amorim
(Laguna); Ademir Matos
(Tubarão); Júlia Bodanese
(Xanxerê) e José Zandoná
(Dionísio Cerqueira). Amudança
faz parte da reforma administra
tiva e na SDR de Jaraguá do Sul
foi confirmada a secretária Niura
dos Santos. A posse aconteceu

durante a reunião do colegiado
regional. Aos novos secretários, o
governador solicitou empenho na
conclusão do Plano de Desenvol

.

vimento Regional. O relatório,
disse, deverá ser entregue até
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EM CURITIBANOS

A foto da posse: seis novos secretários e a nova regional no Oeste

dezembro. passar versões distorcidas sobre o
A Secretaria do Desenvol- governo à sociedade, mas não

vimento em Dionísio Cerqueira é a
.

30ª no projeto de descentralização
implantado por LuizHenrique desde
a sua posse. A criação da pasta foi
aprovada junto com a segunda etapa
da reforma administrativa pela
Assembléia em janeiro deste ano.

LuizHenrique também lembrou
o ditado segundo o qual "a política
é feita de versões". "Não queremos

vamos permitir que versões
distorcidas disseminadas por alguns
grupos políticos virem verdades",
enfatizou. Neste caso, citou a

alegação de .que as secretarias

regionais são cabides de emprego,
quando, de fato, eram cargos já
existentes na Capital e que foram
transferidos para as demais cidades
catarinenses.

Governador reúne colegiado
e pede cumprimento de Pland

O governador anunciou o

investimento de aproxi
madamente RS 30 milhões
no setor agrícola. "Vamos '

mudar a face da
agricultura familiar, será
uma verdadeira revo

lução'; afirmou na abertura
da reunião do colegiado '

regional. Do BRDE deverão I

ri

vir cerca de RS 20 milhões
e outros RS 10 milhões do
Fundo Social, acrescentou
Luiz Henrique. O li

montante será destinado a

ao Fundo de

DeSen-\
ii

volvimenta Rural para �indenização dos agri- Jcultores sem cobertura do ál

seguro agrícola (R$ 3 la

mihões) e nos programas a

Florestar e Agua da re

Chuva, principalmente.

O�
lo

Agua da Chuva será
lançado dia 30, em São

Miguel do Oeste' e

Concódia.

Vizinhos evitam um estupro
JARAGUÁooSUL-Osmoradores

do bairro João Pessoa, Luiz Tomaz e

Dorival Vasel evitaram que uma

menina de seis anos sofresse abuso

s�xual. Eles perceberam que um

estranho pegou amenina E M. e pôs
sobre abicicleta. Como conhecem os

pais da criança, desconfiaram na

hora. Eles correrampara avisar amãe,
chamaram a polícia' e ajudaram a

prendera homem. LeonardoMelato,
de.Zê anos, está preso por atentado
violento ao pudor. No fim do ano

passado ele foipreso pelomesmo tipo
de crime.

Melato fugiu com a. criança para
uma plantação de cana. "Se a polícia

não o seguisse eu ia achar, nem que
fosse no inferno. Isso não se faz", disse
Luiz Tomaz. Segundo ele, a menina
só escapou porque o "tarado" ouviu
vozes de policiais que conversavam
com .ele em frente ao canavial.
"Quando se sentiu ameaçado ele
largou ela. Graças aDeus", disse.

O delegadoUoelRibeiro disseque
comoMelato é reincidente ele deve
ficar mais tempo na prisão. "Hoje
(ontem) elevai ser levado pro Presídio
e como ele estava em liberdade provi
sória não vai ser tão fácil sair", disse.

OntemaPolíciadivulgouo retrato
falado de um.estuprador, O crime foi
há duas semanas na Ilha daFigueira.

CORREIO TV
Som da bola e imagem do céu'
Duas novidades na transmissão.de amanhã de Brasil x
Guatemala pela Rede Globo.Um deles é o "sound ball: um
sensor com transmissor colocado dentro das bolas do jogo, para
captação do som do chute. Outra é a "Sky carn" uma câmera
ligada a cabos para fazer tomadas de 360°, de cima para baixo.
Como acontece historicamente na Globo, o Departamento de
Esportes (hoje comandando pelo jornalista Luiz Fernando Lima)
é o laboratório de ensaio do que no futuro vai ser visto em

outras áreas do telejornalismo da emissora. No final do jogo, o
presidente das Organizações Globo, Roberto Irineu Marinho,
entrega o troféu dos 40 anos da Globo ao time vencedor.

Da Europa
A festa de aniversário dos 40 anos da Globo - que será
transmitida, ao vivo, hoje, logo após "América" - será aberta por
Pedro Bial, que interrompeu suas férias em Londres para atender
ao chamado da emissora. Lima Duarte também vem da Europa.
Ele suspendeu provisoriamente - a contragosto da produção -

seu trabalho, em Portugal, no novo filme de Manoel de Oliveira.

SemTV
Estamos na semana da tv desligada, uma campanha realizada há
11 anos pela ONG canadense Adbusters (www.adbusters.org). A
proposta é que as pessoas fiquem uma semana longe da telinha
"para limpeza mental de cada um': Segundo o Ibope, das 24
horas do dia, o brasileiro passa uma média de cinco na frente à
tv. Este dado aumenta quando se trata de crianças. São 76 dias
por anos dedicados à TV, um ano em cada cinco. No site da
Adbusters as pessoas encontram 50 sugestões do que fazer para
se livrar do vício.
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Polícia divulgou ontem retrato falado do estuprador da Figueira
-

.
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Quase espetacular
Não se pode negar que a exibição do "Domingo Espetacular"
pela Rede Record deu uma boa opção para o telespectador que
gosta de assistir a uma revista eletrônica. Mas o que não
"pegou" ainda no programa da Record é que ele é muito
parecido com o "Fantástico'; porém sem os mesmos recursos e

sem as mesmas variações do programa da concorrente. O
"Domingo Espetacular" cai muitas vezes no enfadonho. No
último domingo, o quando de Ana Hickmann (foto), que
recebeu o título de madrinha da Esquadrilha Castor da
Academia da FAB, foi devagar, quase parando. Na hora que se

imaginava que vinha a maior emoção, ou seja, o võo dela num

planador, não houve qualquer emoção. Ou isso não foi
transmitido ao telespectador. Outro que está chato é Márcio
Garcia, num quadro em que dialoga com ele mesmo, fazendo
dois personagens. O roteiro é mal escrito e sem graça.
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Fagundes apresenta
Hoje, quando a Globo completa 40 anos, Antônio Fagundes
vai estrear como apresentador. Ele estará na bancada do
"Vídeo show" em vez de André Marques e comandará o 1
programa todo. redacao@jornalcorreiodopovo.cO[11,bl
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jogo-treino
JARAGUÁ DO SUL - Depois
vencer o XV de Novembro

Indaial, no último sábado

r 2xO, o Juventus quer

endar mais dois amistosos

ra esta semana. O primeiro
ria amanhã, contra o Floresta

Pomerode. No sábado o

fS
ieolor deve enfrentar o

adureira, de Blumenau, time

O ue dispu ta a Série B 1 do

lo atarinense. O técnico Gilmar

,. ilva aprovou a atuação do

'a I me no sábado.

[. "Aos poucos os jogadores
âo se soltando. A semana de

abalhos físicos foi pesada,
iS as eles foram bem", disse o

reinador, que também teceu

logios ao adversário. "O time
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PREPARAÇÃO

Jogadores continuam os treinos com bola durante toda a semana

n

t Juventus quer dois amistosos nesta semana I
do Sul foi o atacante Dino· I
Sani, ex-São Caetano e que,
estava no Adap, de Campo I

Mourão (PR).
Nesta semana mais dois.

jogadores devem chegar, mas
o técnico prefere não adiantar
os nomes. "Até eles assinarem·
o contrato, não vamos dizer

quem é". Mas informou que,

um deles está praticamente
acertado. Segundo Gilrnar,«
este jogador disputou o último:
Campeonato Paulista e é

bicampeão catarinense.
O volante Donizete

também elogiou a atuação do
time no primeiro jogo-treino.
"Temos um grupo de bastante

qualidade e o que falta pra

gente é entrosamento". Para o

jogador, o desempenho foi até
além do esperado e já fala em

título. "Já mostramos que temos

potencial. Até a estréia teremos

tempo suficiente para chegar
ao ponto ideal e conquistarmos
o campeonato", comentou.

tlético é líder isolado do Campeonato Varzeano
_ JARAGUÁ DO SUL - oAtlético

mpatou com o EstradaNova em
os gols no último sábado (23/04),
mousete pontos em três partidas

I além de se manter na liderança
dqgrupo E, tomando-se o time com
maior pontuação até a 'quarta

, ' rodada do 23º Campeonato
VarzeanoRaulValdirRodrigues
roféu Posto Mime. A rodada
apresentou ainda outros três

mpates: Garibaldi 2 x 2 RioMolha;
. Sertanejo RioMolha 2 x 2 União/
Posto; Belmec 1 x 1 Metalúrgica

in, irS, Nos demais confrontos,
l'A Depecil4 x ONicoccelliMateriais

de Construção, Caxias 5 x 1

Guarani, Acarai 4 x 3 Real e

Botafogo 8 x 1 Independente.
Aprimeira fase da competição

reúne 30 clubes divididos em seis

chaves, com as equipes disputando
dentro dos grupos duas vagas para
a etapa seguinte. Promovido pela
FundaçãoMunicipal de Esportes,
com o patrocínio da rede de Postos
Mime, o Varzeano 2005 premiará
o time campeão com um boi de 15

arrobas, suínos de 100 kg, 80kg e

60kg para vice, terceiro e quarto

colocados, respectivamente, além
de troféus e medalhas aos três

primeiros classificados e troféu a

quem ficar na quarta posição.
Haverá troféus ainda para o

artilheiro, o atleta destaque, a

equipe disciplina e a defesamenos
vazada. Confira ao lado os

resultados e a tabela da próxima
rodada.

Garibaldi 2x2 Clube Rio Molha

Botafogo 8xl Independente

Próxima Rodada - 30/04

Chave

Garibaldi D

Botafogo C

C

No 5tress x Borracharia Senem D

_,�I[jIIIiJlI.iJ�I�ljINlg.l1*;.j.�i{ilBJi.
Rubro x Caxias Caxias A

JARAGUÁ DO SUL - As atletas
i da APA/FME/Malwee, Sally
! Mayara e Miriely Cristina dos
( Santos conquistaram a medalha
t debronzenorevezament04xl00m

I ': �asos no Campeonato Brasileiro

I: Caixa" de Atletismo Categoria
! Sub'23. Elas integraram a equipe
) catarinense de revezamento
; 4xlOOmrasos_junto com [anaína

�estrem, de [oinville, e KauizaM.
D
enâncio, de Blumenau. As provas
oram disputadas no último final

: � semana (23 .e 24/04), no

; s.
mplexoEsportivo lbirapuera, em

ao Paulo (SP). O evento reuniu
í ce tca de 350 competidores
representando aproximadamente,

20/ederações estaduais. As duas
ve ocistas de Jaraguá também já
esrao convocadas pela Fesporte

rara defender Santa Catarina nos

ogOsAbertos Brasileiros, previsto
Para o período de 25 a 29 de maio,

I) eillCampoGrande/MS.
. I

SaUyainda conseguiu a quinta
J COoca

t
çao nos 100m rasos, com o

iedmpo de 12"4, melhor resultado
n Ivid I
d J

ua entre os quatro atletas

s:l a:aguá do Sul integrantes da

f eçkao catarinense. Já Priscila
Iltz e qu

-, .

dí d' e se sentiu preju ica a Diego Peite r ficou com o quarto lugar no revezamento 4xl DOm

João Pessoa

Atlético/EnecB x União/P. Jaraguá Acaraí E

-

Atletas conquistam bronze em Campeonato Brasileiro

em função da forte chuva ocorrida
durante a prova, lançou o dardo a

36,6Om, bem abaixo da sU:;J.melhor

performance (40,78m) e obteve o
sexto lugar, sendo 41 ,02m amarca

vencedora nessa competição.
Diego Peiter, além de integrar a

equipe de revezamento 4x100m
rasos que conseguiu o quarto lugar,
também ficou com a nona posição
nos 100m rasos, com a marca de
11"l.

HANDEBOL - A equipe
cadete da ADHJ/FME ficou com
o segundo lugar da 1 ª Copa Sul de
Handebol Feminino, competição
disputada 'no último final de
semana em Criciúma, com a

participação quatro times, tendo as

donas da casa como campeãs. Para
ficar com a segunda colocação, as
jaraguaenses venceram Florianó

polis (18 x 11) e Capão daCanoa/
RS (18 x 13) e foram superadas por
Criciúma (20 x 11). De acordo cem
a treinadora Rosilete de Souza, a
equipe encontrou dificuldades

para se adaptar à quadra oficial
(40m x 20m) em que foi

disputada a competição, pois as

jogadoras treinam em quadra
menor (34m x 17m).

Volante Donizete disse que o time

precisa apenas de entrosamento

deles era bem arrumado.

Jogam juntos há um bom

tempo e é muito jovem.
Dificultaram bastante porque
marcam bem';. Enquanto
alguns jogadores treinaram

ontem com bola, no campo do

Acaraí, os outros ficaram no

João Marcatto fazendo
trabalho físico. E o técnico

continua esperando reforços.
Quem chegou ontem à Jaraguá

o�rn���
o��
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Diretoria da APP do Marista

investe na formação dos
educandos

---I

I
I
I

I
!
I

Conforme Assembléia Geral Ordinária realizada no

último dia 12 de abril, foi eleita a nova Associação de
Pais e Professores do Colégio Marista São Luís para
mandato de dois anos.
A nova diretoria da APP em sua primeira reunião,
autorizou a liberação de RS 4.230,00 para Direção do
Colégio adquirir CDs educativos para o laboratório

de informática, 117 livros de literatura infantil,
infanto-juvenil e área pedagógica e materiais para o

laboratório de química-biologia-ciências.
Estes materiais já foram todos encomendados e nos

próximos dias já estarão à disposição dos alunos.
. A exemplo das Diretorias anteriores, a nova equipe
está voltada a aplicar seus recursos na aquisição de

materiais pedagó'
gicos que favoreçam
a aprendizagem dos
alunos e a desenvol

ver atividades que
contribuam na for-

�eat�ãdoa �����i�:�: COLÉGIO MARISTA
educativa. SÃo Luís
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Torcedora Lúcia Kansler com o cartaz de "agradecimento" ao ex-técnico do São Paulo

São Paulo, os jogadores continuam
os treinamentos no ParqueMalwee.
O time terá uma semana para se

, recuperar do excesso de jogos e da

viagem à Espanha e se preparar para
a partida de sábado. O técnico

Fernando Ferretti disse que a defesa
melhorou no sábado, mas o trabalho
continua esta semana. "Contra o

Chapecó não fomos bem, mas já foi
melhor contra o [oinvílle",

A principalmudança na defesa
da equipe é o novo titular: o goleiro
Marcinho. Bagé, dono da posição

JARAGUÁ DO SUL - A equipe
Ajinc/Urbano/FME conquistou 11

.

medalhas - cinco de ouro, quatro
de prata e duas de bronze - no

Campeonato Sulbrasileiro Infanto-.
Juvenil de Clubes de Natação,
disputado entre os últimos dias 21 e

24, em Porto Alegre (RS). Reali
zado no parque aquático doGrêmio
Náutico União, o evento reuniu

452 nadadores de 35 clubes de três
estados da Região Sul do Brasil.

Sob o comando do técnico

Ronaldo Fructuozo, o Kiko, a

equipe jaraguaense competiu com
18 nadadores e, além dasmedalhas,
trouxe na bagagem o novo recorde
na prova dos 100m peito da

categoria infantil estabelecido por
Midiã de Andrade. "O recorde
anterior pertencia a outro nadador
de nossa equipe, Jan Doubrawa",
lembra o treinador.

Além de Midiã, com três

medalhas de ouro e um recorde,
também a nadadora juvenilBárbara
Hermann foi outro destaque da

equipe, conquistando duas
medalhas de ouro e duas de prata.
MayaraMartíns Uuvenil1) eAléxis
Schroeder (infantil I) conseguiram
as outras duas pratas, enquanto que
Otávio de Azevedo (infantil2) os
dois bronzes para a Ajinc/Urbano/
FME.

Com estes resultados, os

jaraguaenses ficaram com a quarta
colocação geral e conquistou o

terceiro lugar na categoria infantil
masculina. "Este desempenho
mostra uma nova geração de
nadadores masculinos aparecendo,
contrastando com a nossa

Ajinc conquista 11 medalhas
no Sulbrasileiro infanto

Falcão se recupera de lesão em São Paulo
JULMAR PIVATTO

... Craque faz uma
consulta hoje para
descobrir a gravidade
da contusão \

JARAGUÁ 00 SUL - o craque
Falcão se recupera da lesão na virilha
em São Paulo. Ele se machucou no

segundo tempo do jogo de sábado
contra o Joinville, em que aMalwee
venceu por 4x2. O jogador fez uma
ressonânciamagnética, mas somente
hoje terá uma resposta sobre a

gravidade da lesão. Como precisava
ir para São Paulo para acertar os

detalhes da mudança para Jaraguá
dei Sul, preferiu fazer os exames lá.

Ele ainda é dúvida para o jogo do
próximo sábado, às 11h, contra o

Minas pela Liga Nacional, no
WolfgangWeege. "O trabalho está

sendo feito para que ele jogue.
Ninguém capta com a ausência do
Falcão para o sábado", disse o

supervisor técnicoKléberRangel. Ele
garantiu que o jogadornão sentemais
dores,maso local ainda estáumpouco
inchado. O ala está se tratando no

departamentomédico doSão Paulo,
antigo clube do jogador. O bom
relacionamento como time abriu as

portas para o ala fazer os exames e a

fisioterapia.
Enquanto Falcão se recuperaem

• A equipe jaraguaense
competiu com 18

nadadores e trouxe na

bagagem o novo recorde
na prova dos 100m peito
da categoria infantil
estabelecido por Midiã de
Andrade.

·Com estes resultados, os

jaraguaenses ficaram com

a quarta colocação geral e
conquistou o terceiro

lugar na categoria infantil
masculina.

IIII

tendência feminina", avalia Kiko,
acrescentando que o grupo

correspondeu ao objetivo da
comissão técnica que previa ficar
entre os seis melhores. De acordo
com ele, a competição evidenciou
um grande fortalecimento das

equipes do sul do Brasil, pois foram
batidos 21 recordes.

O título do Campeonato
Sulbrasileiro ficou com a equipe
anfitriã do GrêmioNáuticoUnião/ '

RS, com Amaral/PR em segundo
lugar e a Adblu/SC com a terceira

colocação. Os jaraguaenses
competiram ainda com Mariê

Nazário, Luana Mannes Tages,
Francielle Deretti, Flávia DeMasi,
Henrique Fructuozo,WillianMaul,
Jan Doubrawa, Alexandre
Schumann, Rodrigo Demarchi,
Thainara Dias, Maria Luiza

Raulino, Isa Maris Raulino e

Eduardo Junkes.

antes, foi mal nas últimas partidas e
foi para o banco'. "Ele (Marcinho) já

,

está com a gente há mais de cinco
anos. Apesar de ter entrado poucas
vezes e ser jovem (22 anos) já tem

uma grande experiência", disse
Ferretti, que acredita no futuro do

jogador. "Mas ele precisa aproveitaro
momento. Só dependerá dele". A
Malwee joga no sábado e volta à

quadra na segunda-feira, às 20h15,
contra o Macaé, também no

WolfgangWeege.
TORCIDA�A torcedora Lúcia

Kansler chamou atenção de todo
WolfgangWeege no sábado comum

cartaz que ironizava o ex-técnico do
São Paulo. "Obrigado Leão",
agradecia Lúcia, se referindo ao fato
de que o técnico barrou Falcão do
time paulista. Dona de 12 cadernos
com reportagens e recortes de

'

jogadores da Malwee, ela está

presenteem todos os jogos. "Não falto
uma partida. A volta do Falcão foi

algo maravilhoso. Eu que sou fã da
Malwee acho que era isso o que
faltava para o time", comentou.

Jaraguá lidera o Estadual de
Futsal na categoria sub-13

JARAGUÁ 00 SUL - o time da

Aurora/CEJ/FME assumiu a

liderança da chave D do

Campeonato Estadual de Futsal,
categoria sub-13, aovencer duas das
três partidas válidas pelo turno da

primeira fase da competição,
disputado no último final de semana
(22 e 23/04), em Florianópolis. Os
jaraguaenses perderam paraAABB/
Joinville (6 x 4), mas ganharam do
Clube Doze/Florianópolis (4 xl) e

doJEC(Joinville (4x2).
Com estes resultados, o time de

Jaraguá do Sul é o primeiro colocado
do grupo com seis pontos, pois leva

vantagem no confrontodireto sobre
o vice-líder JEC, que tem a mesma

pontuação. O time jaraguaense é

comandado por Luis Cláudio

Dalprá, que contou com os atletas

Alan, Alexandre, Daniel, Diego,
Eduardo, Gregori, Ivan, [andei; Jean,
Luan, Rafael, Ricardo e Germano.
O returno estámarcado para os dias
27 e 28 de maio, na AABB de

Joinville.
COPAJANGADA-OTIME

Joguinhos/FME sagrou-se campeã
da Copa Faculdade Jangada de
Futsal Feminino, disputada no

último fim de semana (22 e 23/04),
com jogos nos ginásios de esportes
do Instituto EducacionalJangada e

do ColégioMarista São Luís. Além
de conquistar o título de forma

invicta, o time ainda teve a atleta
Samara deMira como goleiramenos
vazada (sete gols) e Fernanda
Leitholdt considerada melhor

jogadora da competição. O time

Olesc/FME ficou com a terceira

colocação do evento que reuniu

quatro participantes.
Sob o comando. de Maurício

Berti e JosieliBerti, as duas equipes
estão se preparando para participar
nos campeonatos estaduais sub-15 e

sub-I 7, além das fases regionais da
Olesc e dos Joguinhos Abertos. O
time Olesc/FME atuou com Agda
Heleodoro, Natasha Mohr, Luana
Gaspar, [éssica Luçoli, Ana Jéssica,
Pámela Prado, Pámela Natasha,
Priscila França, Aline Borchardt,
Juliana Giovanela, Priscila Pott e

J éssica da Silvá. Já a equipe
Joguinhos/FME contou comPríscila

Baader, Camila Staats, Priscila
Hernandes, Fernanda Leitholdt,
Joice Sperandio, Sâmara de Mira,
Dayane Rontany e Andressa

Krüger. Os campeões venceram a

LiliaAyroso (3 x2), Olesc/FME (5 x
2) eGarotas da Ilha (6x 1). AOlesc/
FME perdeu também para Lilia
Ayroso (6 x 4) e superouGarotas da
Ilha (6x2).

'�-

• O time j�raguaense é

comandad� pôr Luis
Cláudio Dalprá, que
contou corn-os atletas

Alan, Alexandre, Daniel,
Diego, Eduardo, Gregori,
Ivan, Jander, Jean, Luan,
Rafael, Ricardo e Germano.

• Os jaraguaenses
perderam para AABB/
Joinville (6 x 4), mas
ganharam do Clube Doze/

Florianópolis (4 xl) e do

JEC/Joinville (4 x 2).

QÃDIO I��()
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Falcão ainda é dúvida para o jogo de sábado contra o Minas

JULIMAR PIVATTO
I--

I
Dificuldades

.

Io técnico do Juventus, Gilmar Silva, está irritado som o assédio,

que os jogadores do time vêm sofrendo. Segundo ele, vários
atletas estavam praticamente acertados com o tricolor e out>fds
clubes chegaram com o dobro da proposta.e éôm dinheir� na

mão. "Não entendo como tanta gente vem aqui procurar
jogadores. Parece até que estão com medo': Um dos casos é do

atacante Ivan, que estava aqui no ano passado. E 'a política de

silêncio continua no Juventus. A ordem é só anunciar os reforços
depois do contrato assinado. Vale tudo para montar o time ideal
\

para a Série A2.

LINHA DE FUND

Festa no sábado
o Ginásio Wolfgang Weege,
nunca esteve tão animado

quanto no jogo de sábado. A
reestréia do craque Falcão
trouxe um clima de

animação para os torcedores,
que não pararam durante
um minuto. Com ajuda da
torcida orqanizada Raça
Tricolor, do Juventus, a TOM
(Torcida Organizada
Malwee) foi um shaw à

parte. Mesmo quando estava

atrás do placar, a torcida não

deixou de apoiar o time.

Favoritismo?
Quem acompanhou os

telejornais e as transmissões
da Rede Globo do Brasileirão

percebeu que ela já escolheu
o candidato ao título: o
Corinthians. E o São Paulo,
campeão paulista com

-

antecedência? E o Santos, do

craque Robinho? Ou o próprio
Atlético Paranaense que vem

com a mesma base ao ano

passado? Não se surpreendam
se a Globo vier com ·uma
"overdose" de jogos do
Corinthians. A intenção é

garantir o investimento.

Diade lazer
Moradores do Bairro o primeiro caiu

Demorou apenas uma rodada
para a queda do primeiro
técnico no Brasileirão. Mesmo

ganhando de 2xO do Paraná
em Curitiba, o técnico do
Goiás, Péricles Chamusca, foi

demitido ontem. Segundo a

diretoria do clube, a perda do

título estadual para o Vila
Nova causou um desgaste
com o treinador. Édson

Czerniewicz se reuniram no

domingo para uma manhã
de atividades. O evento é

uma promoção da FME de
, Jaraquá do Sul. No total, 275
pessoas (204 crianças e 71

adultos) participaram de
atividades como jogos, lazer
'e música em forma de

recreação. Alem de
funcionários da FME, o
evento foi organizado com a

ajuda de voluntários.
Gaúcho já assumiu o

alviverde.
julimar@terra.corTI,bl
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