
HOJE: . Quarta-feira
nublada com

alguns períodos de
melhoria e chuva a

qualquer hora

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

DESPEDIDA

Romário vaiado no treino
da Seleção para jogo de hoje

_ PAGINA 7

CONTRATAÇÃO DE PARENTES

AMANHÃ:
. "J,��

.

, ',-."-,,'';\I
'

... V;,\\iIiI ..
'\

. Quarta-feira
nublada com

alguns períodos de
melhoria e chuva a

qualquer hora,�.!����
.', ,'"

ia.
",,",,",
,', .'"

epotismo espera pela reforma na Prefeitura
(

s vereadores devem aguardar a reforma administrativa prometida pelo prefeito para ver se é necessário dar andamento no projeto de Lei contra o nepotismo. - PAGINA 3

PERIGO EM ALEMÃO UMA PÉSSIMA LIÇÃO

Vigas corroídas e forro podre
em escola na Ilha da Figueira

A Escola Estadual de um dos bairros mais populosos da

cidade tem todo tipo de problema, desde superlotação até a

fiação elétrica. Promessa de reforma só em junho. - PAGINA 4
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Ponto final
Merece efusivos elogios

a iniciativa do vereador
Dieter Jassen de apresentar
o projeto proibindo a

contratação de parentes -

até o terceiro grau - nas

administrações públicas de

J araguá do Sul. Toda e

qualquer manifestação
favorável á moralidade

públíca é muito bem-vinda
e deve ser apoiada pela
sociedade. O nepotismo é

realmente um câncer que

precisa ser extirpado e o

tratamento preventivo feito

por especialistas e mantido
metodicamente. Demo
cracia pressupõe igualdade
de direitos e oportunidades.
E os privilégios advindos do

nepotismo contradizem a tese.

A discussão sobre a

contratação de parentes -

sem concurso - para cargos
no serviço público ganhou
visibilidade com as decla
rações do presidente da
Câmara dos Deputados.

_-----_._._._
.. __ ._-_-----------------------------�

Severino Cavalcanti defen
de e pratica o nepotismo e

expõe, sem pudor, as vís

ceras do poder. O parla
mentar apenas evidencia o

que todos já sabiam, mas

fingiam desconhecer. A

partir daí, o debate foi se

adaptando às realidades dos
Estados e municípios,
revelando a excrescência.

importante lembrar que, no
início de 2001, projeto
semelhante ao do vereador
foi apresentado pela
bancada do PT, que nem foi
à votação. Na época, as

nomeações de parentes
para cargos em comissão na

Prefeitura foram ampla
mente divulgadas e

criticadas, mas não tiveram

o necessário desdo
bramento.

Posições e interesses à

parte, resta agora aos

vereadores de Jaraguá do
Sul. demonstrar compro
metimento com a coisa

pública. A expectativa é

que, desta vez, aprovem o

projeto e que este seja
respeitado e cumprido,
colocando um ponto final
na polêmica. Até porque, a

população não suporta mais

tamanha hipocrisia de parte
a parte e de sustentar

privilégios de políticos nas

três esferas de governo.

Todavia, é preciso convocar

o bom senso para mediar o

debate. A proposta de

Jassen é louvável. Mas

percebe-se que não foi

guiada apenas por senti

mentos nobres. Há, ainda
que de forma implícita, a

marca da oposição. Por

quatro anos, o vereador

participou do governo que

� A proposta é louvável. Mas percebe-se
que não foi guiada apenas por sentimentos
nobres. Há a marca da oposição

Por aqui, o que ficou por
longo tempo latente - com

a complacência das auto

ridades - explodiu como um

vulcão.
O projeto que põe fim à

contratação de parentes na

administração pública de

Jaraguá do Sul é um divisor
de águas nas relações entre

sociedade e poder político,
além de contribuir para com

a moralidade pública'.

praticou o nepotismo e

nunca se pronunciou a

respeito. Sequer mostrou-se
incomodado com a

situação.
O silêncio tácito que

dominou o cenário político
por mais de seis anos

denuncia os desejos
recônditos embutidos no

jogo do poder. Por que agora

o. mercado político se

interessou pelo assunto? É

1/[0 brasileiro] é incapaz de levantar o traseiro de uma cadeira e ir ao banco ou ao computador
fazer a transferência da sua conta para um banco mais barato':

• Do presidente Lula, criticando o"comodismo" daqueles que reclamam dos juros altos mas nada fazem para evitá-los.
\ :.._\", '.'\" .,
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I Fatos & Pessoas I
Fernando Bond

Sem CPI do·8olshoi e com
Fundo Social LHS avança

Florianópolis - O sentimento dos

deputados de oposição ontem na

Assembléia Legislativa era de
conformismo antes ao inevitável: a CPI
da Sapatilha morre hoje da mais cruel

, inanição. Depois de ter sido bom
bardeada no colégio de procuradores da
Assembléia que não viu existência de.
fato predominante para que a CPI fosse
levada adiante, a pá de cat será dada pelo
relator Onofre Agostini. Com isso, o
governador Luiz Henrique comemora

mais uma vitória nos dois principais
embates que vinha travando com os

opositores. Um deles no Tribunal de

Justiça, onde o Fundo Social, mesmo
mutilado, acabou sendo reconhecido

, pelos desembargadores. Agora, LHS trata
apenas de recosturar os artigos que
foram vetados, sem precisar colidir com
o Judiciário, e pode tocar o barco em

frente. Em JaragUá do Sul, por exemplo,
os empresários gostaram da proposta de
desconto do ícMS, um dos principais
pontos de consolidação do Fundo para

realização de obras. Ponto para Luiz

Henrique, assim como é ponto o fim da
I

CPI do Bolshoi.

Endomarketing
Quando puxou as orelhas dos secretários de
Desenvolvimento Regional reunidos na segunda
feira em Canoinhas, reclamando que eles não dão
divulgação às ações de Governo e nem fazem
uma defesa ostensiva do Fundo Social, Luiz
Henrique estava praticando o que na linguagem
da publicidade e propaganda se chama

"endornarketlnq" Ou seja, convencendo seu

próprio pessoal de que os produtos que a

descentralização têm para vender são bons. E que,
se não forem defendidos pelos maiores

interessados, vão ser defendidos por quem?

Dada a largada
Os comentários no centro cívico em Florianópolis,
ontem, eram de que o governador deu a largada
para a campanha das Eleições 2006 esta semana.

Ao fazer o rearranjo do Fundo Social, consultar os
empresários sobre o interesse em serem parceiros
do Fundo e com as notícias do fim iminente da
CPI do Bolshoi, ele se sentiu à vontade para
convocar os secretáriosemCuritibanos. Se já vinha
num ritmo forte, muito parecido com o de

campanha, agora LHS vai acelerarmuito mais.

Noite feliz
Para coroar o bom momento, Luiz Henrique
recebeu à noite para jantar,naCasa d'Agronômica,
os governadores vizinhos Roberto Requíão (PR) e
Germano Rigotto (RS). No cardápio, a tentativa de
depurar pelo menos um pouquinho o PMDB
nacional e iniciar o movimento pela candidatura

própria à Presidência da Republica, talvez com o

próprio Rigotto na cabeça.

Eficaz e racional
Os assessores mais próximos sentiam o novo

ânimo do governador ontem quando ele
abriu, na Capital, o workshop em que foram

apresentados aos responsáveis pelos setores
de recursos humanos dos diferentes órgãos
do Governo do Estado, à metodologia e os

cronogramas de desenvolvimento e

implantação do novo Sistema Informatizado
de Gestão de Recursos Humanos. Luiz

Henrique (foto no evento) assinalou que este

programa é parte de uma série de ações
desenvolvidas no sentido de dotar a

administração pública estadual de modernas
ferramentas tecnológicas para torná-Ia mais

eficaz, racional e transparente.

fbond@ibest.com.br
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SUA OPINIÃO

Sobre o Papa
Talvez tenha sido em 62 ou 63. Eu devia teru

seis anos e estava jogando bola no parquíil
infantil, ao lado da Igreja Santa Terezinha e

Bauru. Repentinamente o sino da igreja começou
tocar e professora juntou a garotada no meio a l

quadra e comunicou que o Papa havia morrido. E

João XXIII. Eu era jovem demais para entendei .1

Assumiu Paulo VI, que permaneceu até os anos �I ./

Quando morreu, a mídia já tinha um papo q

importante na divulgação do processo de escoln
de seu sucessor, João Paulo I. Lembro-me da ca ,

do Jornal da Tarde, com a foto de João Paulo I soo �
manchete "O Papa que ri". João Paulo I era mesrn

sorridente, uma simpatia. Ficou Papa por um mês J;
morreu. Veio João Paulo II apresentado como u }

Papa diferente, atlético, que esquiava, conduzid
.

a igreja por alguns dos períodos mais conturbado ,I
r

da história. Certos dogmas foram mais fortes qUi �!

I deu mui d .,. J)e
e e, que per eu muito e sua energia apos o atenta \
e talvez não tenha conseguido reformar a igreja tá. )1,
profundamente quando desejava. Sua morte encerr &
definitivamente o século 20. (

A mídia superou-se nos funerais e na escolha a e

novo Papa. Nunca houve uma chaminé como
.

Sistina e ver milhares de pessoas horas e horas e í

fila e lágrimas apenas demonstra a.,força da fé. M V(

tenho umas dúvidas. Ú
Quantos estavam no Vaticano menos pelo Pa, (

e mais por poder um dia dizer "eu estava lá?" o

aquelas cenas de final de Copa do Mundo, com � 1

pessoas se abraçando e gritando ao anúncio a fi

nome do novo Papa? Os muçulmanos devem t6 11

reagido àquelas imagens da mesma forma que nO
"

quando vemos os milhões de fiéis em Meca ...Ou e

turba em lágrimas e convulsões carregando a foti .

do Aiatolá morto. Será que não é tudo a mesll1 �
coisa? Claro que sim. Em graus diferentes ai í
fanatismo talvez. Mas não é essa reflexão que que!� iJ
sugerir aqu�'
O grande desafio �o novo Papa será conciliar mora!política e exposição na mídia. Ele já é um produt
"vendido" pela mídia da mesma forma que um Bi, 1

Mac: Da mesma forma que os terroristas islâmico1 .

• I
Ou o tsunami. .

Mas a biografia e as feições de Bento XVI ni,

parecem ser as de um profissional acostumado CO :
a mídia, transigente e carismático, pelo contráriO ú

lliTemo que num mundo que precisa urgentemen
reaprender a lidar com o intangível, corna �
imaginação, com a sensibilidade, um Papa foca I

no comando e controle e apegado a velhos dogJll'
r

seja um retrocesso. Mas isso é apenas a primei! ;
impressão, vamos dar tempo ao homem.

Talvez a esperança vença o medo. Êpa. Onde
que eu já ouvi isso mesmo?

Luciano Pires, jornalista, escritor, conferencistal
:

cartunista
. (

I

I
�

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de.corPt:.

o direifonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva
mO

fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem
CO

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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pequena que_ dois

eitoS região e outros

selheiros pretendem pedir a

tituição deles na composição do

selho de Desenvolvimento

ional, vinculado à Secretaria de

envolvimento Regional.
metem oficializar o comunicado nos

ximoS dias. Na justificativa, vão alegar

Ia de tempo para participar do

selho. Todavia, nas rodas políticas,
l� m que o verdadeiro motivo é a falta

ações efetivas e da "impotência" do

ão público diante da situação.

.... Acordo
Governo e' parte da oposição
costuram um acordo de bastidores

para tentar evitar conflitos. O primeiro
sinal de boa vontade foi dado ontem

pelo vereador Dieter Jassen (PP). Ele
disse que a votação do projeto contra

o nepotismo, de sua autoria, poderá
se adiada até que a Câmara aprecie e

vote a proposta de reforma

administrativa, a ser encaminhada pela
administração no próximo mês.

Nas mesas de apostas, as fichas vão

para o arquivamento do projeto. É

esperar para ver.

.... Sugestão
o governo de Jaraguá do Sul poderia
incluir na proposta de ações para
melhorar o trânsito a criação de alunos
guia nas saídas das escolas. Além de

garantir a segurança dos estudantes,

principalmente nas faixas de pedestres
onde não há semáforos, controlaria o

trânsito nas proximidades, que viram

um caos no início e fim das aulas.

Aliás, poderia ser criado um curso para
ensinar boas maneiras e regras de

trânsito a alguns motoristas que dirigem
em velocidade, não sinalizam as

conversões ou fazem ao contrário.

.... Seminário
Acontece hoje à noite, na Unerj, o

Seminário sobre a Reforma Sindical,
que será mediado pelo advogado
Clemente Mannes.

Participam do evento Edésio Franco

Passos, consultor jurídico de entidades

sindicais de trabalhadores e membro

do corpo técnico do Diap, e Luiz Flávio
Ribeiro Rainho, Doutor em Ciências

Sociais e consultor sindical da

Federação dos Trabalhadores

Metalúrgicos da CUT de Santa Catarina

e do Paraná. O público também poderá
participar do debate.

.... Jogada de risco
A se julgar pelo "staff" montado na

região, o deputado Francisco de Assis

(PT) terá muitas dificuldades para
convencer o eleitorado. Assim, o sonho
de se eleger deputado federal no

próximo ano fica mais distante.

Se nem os petistas querem mais alguns
dos tais apoiadores do parlamentar -

dois, inclusive, já deixaram o partido -

o que dirá a população. Resta saber se

a estratégia é mostrar à população o

outro lado do PT ou é vencer os

adversários internos e garantir as

boquinhas.

REVIRAVOLTA

POLíTICA

Acordo pode atrasar votação
"

o projeto contra o nepotismo

l--MAURILlO DE
CARVALHO-------------------------------------------------------�------,

�e 1

ii I Partidos vão

P' erar o projeto da
,II rma administrativa

:governo, para maio

,2 ,

,JARAGUÁ DO SUL - Não é a

â J eira vez que os vereadores se
, bu

i
[I. 12am para tentar acabar com

'o �epOtismo na administração
II �nicipal. Em fevereiro de 2001,

o�ncada do PT apresentou um

� r'J�� naCâmara de Vereadores
Indo a contratação de

" �ntes até o terceiro grau do
J te eito, vice e secretários. A

oPOsta é pr ti idê
'

�
a icamente I ennca

O�v:reado_rDieter Janssen (PP),

bê
){ceçao que esta Impede
Ui aContratação de parentes

I � vereadores.
Na '

o ,reportagem publicada no
rreloe 1 d
enr

m o
e março de 2001,

1')aov�readorMarcosScarpato
, , diZia acreditar que a

POSta '

a' seria aprovada sem

lOtes b
'

Otn
pro lemas, já que tinha

tp
o Objetivo combater o

Otlsmo "s '
. era a oportunidade

ARQUIVO/CORREIO'

Janssen: "O projeto está pronto, mas poderá nem ser apresentado"

reconheceu que existem

"problemas" na administração
municipal, como relatou segunda
feira, na reunião da Acijs em que

apresentou um balanço dos

primeiro trimestre de governo. ''A

própria associação cobrou
economia no desembolso dos

para os vereadores demonstrarem

à sociedade jaraguaense que estão

comprometidos com as causas e os

interesses públicos, e não com

projetos pessoais ou de grupos",
completou.

No entanto, a articulação dos

outros vereadores da legislatura
passada impediu que o projeto
entrasse na pauta de votação. Foi
recolhido e arquivado. Dessa vez,

alguns vereadores garantiram que

vãovotar favorável àproposta, se esta
for aplenário.Éo casodos vereadores
Carione Pavanello (PFL) e Rudolfo
Gesser (PP), que já manifestaram

apoio à iniciativa de Janssen. "Se o
Dieter não fizesse o projeto, eu iria
fazer. A coisa está ficando

vergonhosa, de tantos parentes que
estão sendo empregados", criticou.

N a opinião de Gesser, a

contratação de parentes em cargos

empresas recolhem seus impostos
e querem ver sendo bem aplicado.
Isso nos força a cobrar do prefeito
que essa questão seja resolvida",
afirmou Janssen.

N a opinião do vereador, é

reconhecida a capacidade
profissional damulher do prefeito,
Nilda Bertoldi, e do irmão,

comissionados cria um aspecto
imoral na administração pública,
ainda que as pessoas tenham

capacidade e sejam de confiança.
J á o vereador Eugênio Garcia

(PSDB) também é contra o

nepotismo, mas disse que vê com

bons olhos a atuação damulher do

prefeito, Nilda Bertoldi, na

Secretaria de Desenvolvimento

Social. "É lógico que tudo tem

limite. Ter sete ou nove parentes
na Prefeitura eu sou contra".

O vereador Pedro Garcia disse
ser contra a "contratação de

parentes não habilitados para o

cargo", mas defendeu que deve
haver uma diferenciação entre os

parentes contratados sem concurso

e os concursados. "Sou contra o

nepotismo, com exceção das

pessoas que já exerçam cargos

concursados", completou.

[urandyr Bertoldi, secretária de
Desenvolvimento Social e

Procurador-geral do município,
respectivamente. ''A gente vê a

necessidade dessas pessoas, mas é

como colocou o vereador Carione:
essa prática pode ser poupada na
maioria dos casos", disse.

O vereador afirmou tambémque

ele, Carione Pavanello (PFL),
Rudolfo Gesser (PP), Pedro Garcia
(PMDB) e EugênioGarcia (PSDB),
vereadores que vem de mandatos

anteriores, "nunca colocaram

B?-lo}jw;es ,�W.-C9.rgQ�dt,çpnftaflça,ua.--!,
Prefeitura". ''Ao contrário do que

acontece agora, até com vereadores
de partidos que dão sustentação ao

governo do prefeito", lembrou.
O responsável pela elaboração

do novo organograma da

Prefeitura, o controlador-geral
Celso Pirmann, não foi encontrado

para confirmar se o projeto será

encaminhado no próximo mês.

Segundo um funcionário, ele está

viajando, e o celular estava

desligado. O coordenador da

equipe de ações de governo, Eni

voltolíni, disse que a vice-prefeita
Rosemeire Vasel confirmou ontem
"o interesse de apressar a questão,
mas não há uma definição de
data". "Na sexta-feira, teremos
uma nova rodada de reuniões,
onde o organograma vai ser a parte
central das discussões", informou.

Scarpato: primeira tentativa

Projeto que aumenta salário

dos servidores é aprovado
}ARAGUÁ DO SUL - A

Câmara de Vereadores aprovou,
na sessão de segunda-feira, o

projeto do Executivo que
concede reajuste salarial de 5%,
sobre os vencimentos do mês de

março, para os servidores

municipais da administração
direta, autarquias e fundações
públicas, estatutários e

celetistas, ativos e inativos. Um

segundo reajuste, desta vez de

2%, também já foi prometido
pelo prefeito Moacir Bertoldi

(PL), só que para o mês de julho.
O orçamento deste ano só previa
3,5% para reajuste dos salários.

Os servidores também vão

continuar a receber o auxílio

alimentação que, de acordo com
o orç�?ríent6 deste ano.só deveria
ser concedido até fevereiro. O

prefeito acatou a sugestão feita

pelo Sinsep. (Sindicato dos
Servidores Públicos) de
estabelecer a proporcionalidade
na concessão do auxílio

alimentação. Assim, o auxílio será

proporcional às horas trabalhadas.
Antes só recebia o benefício quem

.

trabalhasse pelo menos 30 horas
semanais. O valor do auxílio

alimentação é R$ 5,50.
A definição sobre o aumento

dos salários e outros benefícios aos
servidores municipais veio depois
de vários encontros entre o prefeito
e a diretoria do Sinsep.A proposta
inicial do sindicato era 15% de

reajustemas, segundo a presidente
do Sínsep, Idinei Petry, foi uma
conquista. "Não foi exatamente o

que foi deliberado em Assembléia,
mas foi bem mais que a proposta
feita pela Prefeitura inicialmente",
avaliou Idinei.

APROVAÇÕES Foi

aprovado, em segunda discussão, o
projeto de lei que ratifica convênio
entre o município e a AMA

(Associação de Amigos do Autista
de Jaraguá do Sul) no valor de 77 ,9
UPM's (Unidade Padrão

Municipal), aproximadamente R$
6.498,00 mensais, durante dois
anos. O dinheiro vai ser utilizado
namanutenção das ações voltadas
à educação especial dos portadores
da síndrome do autismo e para
custear o transporte dos alunos sem

condições de utilizar o passe'
livre.

Outro projeto aprovado
segunda-feira autoriza convênio

durante um ano com a Casa
Geriátrica de Repouso de Brusque,
através do Fundo Municipal de
Assistência Social, no valor de R$
870,00 por pessoa atendida, com
limite de seis pacientes carentes.

Com o dinheiro, os adultos com

doenças terminais ou incapazes
de prover sua vida inde

pendentemente receberão trata

mento adequado, segundo o

projeto.
Também foi aprovado o projeto

de lei do Executivo, que ratificou
convênio entre a Secretaria de

Produção e a Epagri, no valor de
R$ 18mil, que serão repassados em
10meses para a execução do plano
municipal de desenvolvimento

rural.

GuÁ DO SUL - Um acordo

.� os partidos que integram a

Jara de Vereadores e a

Ho i�istr���o mun�c�p�� ,P,?�� , .

ravotação ou até engavetar o

::1 ��,6 é?�tra o 'nepotr�m�,.. �e,., '

na do vereador Díeteí Janssen
lá : Os vereadores que são contra
:n 6ntratação de parentes em

os públicos sem concurso vão

ar pelo projeto da reforma

9 'nistrativa da Prefeitura, que
plterar a atual estrutura do

erno, criando cargos e
,

guindo outros, além de reduzir
úmero de funcionários.

Ir
.

J' �egundo [anssen, o Executivo
omprometeu a agilizar o projeto

� ieforma administrativa à
a Mara, que será encaminhado
te línaio, e não mais em junho,
I'

-

D dito anteriormente. ''A gente
1 era que com a reforma já se

JI am as coisas mais claras. Vai

TI »alizar e oficializar quantos
� gos são e o grau de parentesco".
'rO f vereador disse que o próprio

i �Ieito Moacir Bertoldi (PL) recursos porque a população e as

! ;,á quatro anos a bancada do PT apresentou proposta semelhante Adelor Vieira se reúne com as

Executivas do PMDB da região
}ARAGUÁ DO SUL - o deputado

federal Adelor Vieira (PMDB)
esteve reunido ontem com as

executivas do PMDB de Jaraguá
do Sul, Massaranduba, Schroeder
e Luis Alves.Em Luis Alves e

Massaranduba, as lideranças
peemedebistas pediram ao

parlamentar que interceda junto
ao governo do Estado, através das
Secretarias de Desenvolvimento

Regional, para retificação e

melhoria da SC-413, que liga os

doismunicípios.
Já emJaraguá doSul, a reunião

debateu, principalmente, a

organização do partido com vistas

às eleições do próximo ano. Ficou

definido que o PMDB local vai se
reestruturar e se unir em torno de
uma candidatura única a depu-

tado estadual.A definição sobre o

nome será tirada depois de
encontros com Executivas de
outros municípios da região. "É
importante tanto para o PMDB

quanto para a região reconquis
tarmos mais espaço na Assembléia

Legislativa", defendeu o presidente
do PMDB, Carlos Chiodini.

Adelor também esteve em

Schroeder, onde se reuniu com o

vice-prefeito da cidade, Luis Ribas,
e outras 40 lideranças locais, que
pediram recursos federais para
melhoria da biblioteca pública e

para construção de posto de saúde.
O mesmo pedido já havia sido
solicitado pela bancada de
vereadores do PMDB quando da
visita do deputado ao prefeito
Felipe Voigt (PP) no início do mês,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PANORAMA

POR MARCOS AUGUSTO PORDEUS DE PAULA

� A instabilidade jurídica
e investimentos externos

Acabo de ler uma notícia que me deixou preocupado, Fernando
Rodrigues, colunista do jornal Folha de São Paulo, lembra-nos que nossa
"Constituição completará 17 anos de vida em outubro.tendo recebido,
até hoje, 51 emendas, numa média de três alterações por ano.

Veja-se: estamos falando da CONSTITUiÇÃO FEDERAL e não de uma

"leizinha" qualquer de um país. É a Carta Magna, a Lei Maior, o
mandamento fundamental, o eixo de sustentação do Estado
Brasileiro. É ela quem fixa os limites e a atuação do Estado, bem
como de todos nós dentro desse Estado.
Quando começou a onda de "emendas à Constituição'; tornou-se
corriqueira nos corredores da faculdade de Direito uma anedota,
contado o caso do brasileiro que entra em uma livraria francesa e,
na sessão onde se apresentava todas as Constituições do mundo,
sente ele falta da Constituição brasileira. Intrigado, pergunta ao

atende a razão disso, no que lhe é respondido: -Deve estarhavendo
algum equívoco, senhor. Aqui vendemos livros, não periódicos.
Exagero à parte, fato é que o empresário brasileiro pratica diariamente
verdadeiro contorcionismo para se adaptar à realidade imposta pelos
governos que se sucederam através dos últimos anos.

Se o empresário nacional já se acostumou a esse clima de incerteza, o
mesmo não se pode dizer do investidor externo, que nos conhece da

seguinte forma: na história recente (últimos cinqüenta anos), o país
conheceu um golpemilitar,uma abertura política duvidosa,um Presidente
destituído do cargo, um Presidente filósofo, reverenciado no Exterior,
mas que governava de forma imperial (através de medidas provisórias) e,
recentemente, um metalúrgico no assento maior do Estado.
Nesse clima, por si de desconfiança, o legislador pátrio parece fazer

questão de complicar um pouquinho mais, tornando mais obscuras
as regras que já não eram tão claras assim, esquecendo-se da

premissa básica de todo investidor: segurança quanto à liquidez de
seu investimento.
Ponha-se no lugar do investidor externo: analisando os fatos acima,
que bom argumento o levaria a investir em um país como o Brasil?

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
Se alguém ainda duvida do que se apresenta, basta que se

acompanhe os noticiários que, semanalmente, apontam para a

variação do risco país (risco Brasil).
Esse" risco país" nada mais é senão um indicador que tenta

determinar o grau de instabilidade econômica de cada paí?'Em
outras palavras, busca medir o grau de "perigo" que um país

! representa parao investidor estrangeiro.
.- '- -

! Para se ter uma idéia, o risco Brasil chegava neste último dia 22 de

t:o: abril de 2005 a 450 pontos, muito acima da média dos países
emergentes (de 389 pontos).
REFORMA TRIBUTÁRIA, TRABALHISTA, COMERCIAL. ..

. Também não se chega ao resultado negativo nessa medição de
risco "a troco de nada': Discute-se internamente (com forte

repercussão internacional) as necessárias reformas a serem

realizadas internamente, sem o que se tem da impossibilidade do

país honrar seus compromissos.
Em Davos, no Fórum Econômico Mundial, os comentários
sinalizavam que a manutenção dos juros altos deixaria de ser

atrativo para investimentos a médio prazo.Também já se sinalizou

que a tendênciá de alta de tributos para honrar compromissos
externos levará o país à exaustão, como já se apresentou nesta

coluna anteriormente.
Nesse sentido, as reformas de que trata a mídia, mais que
necessárias para o bem interno, são imprescindíveis para a

sobrevivência do país e empresários no mercado internacional.
ALCA VOLTA À PAUTA COM VISITA DE RICE AO BRASIL
A secretária americana de Estado, Condoleezza Rice, chegou na

madrugada de segunda para terça-feira em Brasília para uma visita
oficial de dois dias.Segundo informações do Itamaraty,a secretária
deve tratar de várias questões ligadas à área de segurança e

conversará com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a

formação da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA).
Além do tema "livre comércio'; a viagem também "busca apoio do

governo brasileiro na estabilização de uma América Latina cada vez
mais volátll'sequndo informações do jornal britânico Financia/Times.
Para analistas, a viagem é vista como um reconhecimento por parte
dos Estados Unidos da importância do Brasil como liderança regional.

,_'
;
I

!

Sua opinião émuito importantepara nós. Encaminhe suas dúvidas,
,sugestões e críticas para nosso e-mail

cambra@portalcambra.com.br.

Marcos Augusto Pordeus de Paula é Advogado, Professor
Universitário, Mestre em Ciência Jurídica e Pós-graduando em Gestão
de Negócios Internacionais e Comércio Exterior pela UNIVALI.
e-mail: marcos.pordeus@terra.com.br

Escola tem pilares corroídos
forro podre e vidros quebrado
MARCIA BENTO

� Escola estadual tem

problemas na estrutura.

Obra já devia ter

começado há 9 meses

}ARAGUÁ DO SUL - A Escola
Estadual Lilia Ayroso Oeschler
espera há nove meses pelo início

das obras de reforma e ampliação
da área física. O prédio da escola
está com problemas de estrutura,
com pilares corroídos pela ação do
tempo. Os caixilhos das janelas e o

forro estão podres, telhado
apresenta problemas e o sistema
elétrico é deficitário. A escola
também sofre com o problema da

superlotação. Na semana passada a

APP (Associação de Pais e Pro

fessores) fez uma reunião para tentar
solucionar o problema. E o diretor

geral da SDR (Secretária de Desen
volvimentoRegional),NilsonBylaart,
esteve ontem emFlorianópolis e teve
da Secretaria estadual da Educação
a garantia do início das obras, "no
máximo até junho".

A APP pede reformas e

ampliações há pelomenos seis anos.
"Estamos em uma lista de

prioridades do governo", disse a

diretora Salete da Silva Chaves. Ela
explicou que a obra já foi orçada e

<' licitada, "Uma construtora de
Curitiba ganhou a licitação, a obra
está orçada emR$ 1,3milhão", disse.
As obras deveriam ter começado
em agosto de 20Q4. "Acredito que
a reforma deve ser feita por blocos,
mas não me pergunte onde nós
vamos colocar os alunos destas
salas", disse. Ela já tentou negociar
com a igreja que fica ao lado, mas
as salas são pequenas. "Vamos ter

que dar um jeito, porque assim não

dá pra ficar".
A escola fica num dos bairros

mais populosos da cidade, a Ilha da

Figueira e o número de alunos
cresce a cada ano. A diretora disse

QUARTA-FEIRA, 27.de abril de 2005

NOTA lERO

Outro perigo: os forros estão podres e os pedaços começam a cair. Também há mujtos vasamentos

que a escola foi projetada para
atender cerca de 600 alunos. Hoje,
a biblioteca foi dividida para dar

espaço a mais uma sala de aula. A
sala da diretoria também deu lugar
para uma sala para os professores e
hoje divide espaço com a secretaria.

A escola tem cerca de mil alunos:
70 crianças na pré-escola, 240
alunos no ensino médio e 654 no

ensino fundamental. O projeto de
ampliação deve suprir' esta
necessidade. "O prédio da frente
deve ganhar um segundo andar,
onde vamos ter mais salas de aula
e também uma biblioteca mais

apropriada", disse Salete.
A vice-presidente da APp,

Marli dos Santos Panspein, que
têm dois filhos matriculados,

acredita que as crianças estão o

perigo. "A escola foi maquiada I

pintura das salas de aula, mal

perigo continua", disse. Elacon j
que no ano, passado um ventilao
de teto caiu em uma meninaqo I

estuda com um dos filhosde
"Todos os ventiladores fOI

trocados por um modelo que� i
preso na parede", disse a direton I

Professores vão a Brasília pedir melhorias na Educação
}ARAGUÁ DO SUL- Oito

professores integrantes da

coordenação do Sinte (Sindicato
dos Trabalhadores em Educação)
na microrregião, participam de um
ato público, hoje, às 14h, em

Florianópolis. Depois da mani

festação na capital, represen-tantes
das várias regiões do estado seguem
emmarcha para Brasília, onde será
realizado o "Dia Nacional de

Paralisação". A mobilização em

�rasília vai reunir profissionais da

Educação de todo o país e faz parte
daVI SemanaNacional em Defesa
e Promoção da Educação Pública,

".

promovida pela CNTE (Confe
deraçãoNacional dosTrabalhadores
em Educação). O objetivo é

pressionaro governo federal para que
haja maiores investimentos na

educação pública.
De acordo com o coordenador

regional do Sinte, Sebastião da
Silva Camargo, as principais
reivindicações dos profissionais são
quanto a melhorias nos salários e

nas condições de trabalho, e a

defesa da permanência de
serventes e merendeiras em seus

empregos. Camargo explica que
esses profissionais são contratados

pelas Associações de Pais e

Professores. Agora, o Tribuna1 de
Contas está considerando ilegais as

contratações. e o governo quer
terceirizar os serviços. "Só aqui na
região, cerca de 70 pessoas estão

ameaçadas de perder o emprego.
Em todo o estado são

aproximadamente quatro mil

pessoas namesma situação, muitos
deles em vias de se aposentar",
informa. O Sinte propõe a

realização de concursos para

efetivação destes profissionais,
levando em conta a experiência
prática, já que a grande maioria

possuibaixa escolaridade.
O

' .

di ça-o JI
utra relVln lca

Sindicato é o aumento de CUI

médios diurnos. SegunJ
Camargo, das 33 escolas estadu'
existentes namicrorregião, ape ,

seis oferecem a opção. Nas dem!

só há turmas de 2Q grau noturna,
O Sinte também é contra

indicação de diretores para'
'

escolas estaduais, "Querem
'

eleição direta para escolha dest,
profissionais e não a indica�áo;
nomes para acomodaçao
.

1" "dlzmteresses po inces ,

coordenador do Sindicato.
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), Cercas elétricas, um perigo
) à espera de regulamentação
ONI

ÁRelA BENTO

Depois de três

ortes por choques,
wolta a polêmica das
cercas elétricas

]ARAGUÁ DO SUL - o medo

da violência acaba levando a outro

perigo: para se proteger, as famílias
instalam cercas elétricas - mas isso

nem sempre é a maneira mais

segura de se proteger (veja
reportagem nesta página). Tanto
que no Brasil, no Estado e em

-

Jaraguá não existe uma Lei que

regulamente a instalação dessas

. cercas, o que aumenta aindamais
Gm' I

operigo. Representantes do Crea
(Conselho Regional de

Engenharia, Arquitetura e

Agronomia), a Aeajs (Associação
dos Engenheiros e Arquitetos de

Jaraguá do Sul) e a Celesc já se

encontraram para sugerir emontar
um documento que foi entregue
para a Câmara de Vereadores no
ano passado.O projeto foi rejeitado
e agora aguarda novo parecer do
setor jurídico da Prefeitura.

.

Os aparelhos que eletrificam
aS'éercas são vendidos livremente
em várias lojas agropecuárias e de

departamentos. O preço pode
:variar entre R$ 39 e 43. "Nós só

QUARTA-FEIRA, 27 de abril de 2005

CHOQUE INESPERADO

Casa do Rio Molha tem cerca elétrica para proteger a família

indicamos para pessoas que criam
animais. Mas os clientes podem
mentir e usar pra outra finalidade",
admite o gerente da Millium,
Osmar Schwalbe. Ele diz também

que não indica para nenhum
cliente que queira segurança em

casa. "Mesmo sendo um aparelho

que a corrente de choque é por

pulso e não prende à pessoa no

.

arame, pode ser perigoso", disse.
Entre as propostas incluídas no

projeto de Lei está a forma de
instalar a cerca, garantindo a

segurança eficiente das pessoas. É
preciso ter acompanhamento

Em quatro meses, 3 mortes por descarga elétrica
}ARAGUÁ DO SUL - No

.0 .começo deste ano um menino

I I,de 12 morreu numa armadilha

1m montada pelo pai para espantar
on ],cães e gatos. O estudante

lal Renato de Paula Marinho

Iq J,morreu eletrocutado quando
oe Ibrincava com os amigos na

Ira Lgaragem de casa, no Bairro Três

:h jRios do Norte. Ele voltava de

on r uma pescaria e estava molhado,
quando tropeçou em um fio
elétrico instalado pelo pai,
Airton Péricles Marinho. O fio
estava a meio metro do chão,
ligado à rede elétrica e era usado
ipara afastar cães e gatos da
cgaragem.
,f Outro acidente com energia
i elétrica aconteceu no dia 17
,passado, no Campo do Renato Marinho morreu numa armadilha montada pelo pai

I' "NaCional, na localidade de
la' "fAlto da Serra em Pomerode. O
l s �dolescente Jairo Luan Jantz,

r e 13 anos, morreu por causa

10 ,de um fio do poste de luz que
ii :, estava grudado no alambrado.
l O terceiro acidente foi no
[último domingo. O c am i

�honeiroWalberto Arlei Maass,

/23 anos, morreu quando
escarregava o caminhão em

"
Um dos silos de ração da Seara,

f .,�m Apiúna. O caracol -

" Ispositivo que descarrega o

c�minhão - atingiu a rede

�letrica que fica perto da área

,

e descarga. Walberto morreu

n� hora. A noiva, que está
gra id'd VI a de quatro meses, estava

ç
f
entro do caminhão e não ficou
erida. Em Pomerode a fiação que matou Jairo estava no campo de futebol

REPRODUçAo E FOTO, CESAR JUNKES

PANO·RAMA

técnico na hora da instalação, a
corrente elétrica que dá o choque
deve ser intermitente ou pulsante,
a forçamáxima deve ser de 5 joules
(considerada fraca). "A idéia é dar
um susto mas não deixar que a

pessoa 'grude' na instalação",
afirma o inspetor-chefe da regional
do Crea, o engenheiro civil Osmar
Günthet

Segundo ele, que foi um dos,
redatores da proposta de Lei, o

objetivo era evitar as notícias sobre
acidentes com choque. "Por isso a

Lei é bem específica, técnica
mesmo". Günther acredita que
este foi um dos motivos que
dificultou a aprovação pela
Câmara de Vereadores. "Estas
cercas devem ser feitas de modo
que fiquem "fora do alcance de

crianças, a mais de 2,1 metros do
chão ou protegidas por um outro

muro ou tela", disse. Outramedida
de segurança é 'o uso de placas
específicas. ''As placas devem estar

a 7 metros de distância, ser amarela
com os escritos em preto".

O perigo das cercas elétricas
não é só a voltagem. Pode ser

também o idioma. Em Pomerode,
um agricultor usou dois tipos de

placas para avisar que' tem cerca

elétrica. Em alemão, "pass aufhier
is';: elektris�hei' DrahÍ:';;�' Em
português, "afaste-se daqui, cerca
eletrificada" .

CORREIO ECONÔMICO I
Empresários confiam pouco na economia l·
FLORIANÓPOLIS - Repercutindo muito (negativamente) na Capital a I
notícia divulgada ontem pelo site da Fiesc informando que a confiança
do industrial catarinense sofreu um forte baque em abril. O índice,
medido pela Federação das Indústrias de Santa Catarina e pela CNI.
caiu de 63,6 pontos em janeiro para 55,2 em abril, o mais baixo
resultado desde julho de 2003. O resultado catarinense acompanna
uma' queda no índice nacional, que passou de 64,9 em janeiro para
55,8 em abril.Tanto o índice nacional quanto o catarinense,no entanto,
mantêm-se acima dos 50 pontos, o que indica ainda otimismo por
parte dos empresários. No Estado, a pesquisa foi realizada em 108

indústrias, entre os dias 28 de março e 18 de abril. Segundo o

levantamento, tanto os grandes quanto os pequenos e médios

empresários revelaram menor otimismo. De acordo com as primeiras
informações obtidas pelo Correio na Fiesc, industriais do NOite do
Estado estão entre os mais pessimistas.

Porre
A Companhia de Bebidas das
Américas (AmBev) anunciou
ontem os volumes de vendas
do primeiro trimestre de 2005,
que revelaram um crescimento

de 12,9% nas operações de

cerveja no Brasil. No período,
'foram vendidos 14,9 hectoli
tros de cerveja. Esse aumento,
segundo a companhia, reflete a

recuperação de participação de
mercado da AmBev desde
dezembro de 2003.

Bolso vazio
A renda dos trabalhadores
continua estagnada na Região
Metropolitana de São Paulo.

.

Levantamento da Fundação
Seade e do Departamento
Intersindical de Estatísticas e

Estudos Sócio-Econômicos

(Dieese) mostra que o

rendimento real dos
trabalhadores ficou

praticamente estável em
fevereiro, em relação a janeiro,
e atingiu RS 1.011 por mês. Em

relação a fevereiro do ano

passado, há uma queda de

1,50/0.
Em fuga
O balanço da negociação dos
investidores estrangeiros na

Bolsa de Valores de São Paulo

(Bovespa) nos 20 primeiros dias
de abril está negativo em R$

,

1,436 bilhão, informou nesta

manhã a bolsa paulista. O saldo

negativo é resultado de vendas
de R$ 7,454 bilhões e compras
de .ações de R$ 6,018 bilhões.
.No acumulado do ano, o saldo
'de investimento estrangeiro
está positivo em R$ 1,324 bi.

Enàrua ...
O desemprego voltou a subir
em março na Região
Metropolitana de São Paulo

pelo segundo mês consecutivo.

Pesquisa do Dieese mostra

que a taxa de desemprego
. passou de 17,1% em fevereiro

para 17,3% da População '

Economicamente Ativa. (PEA)
em março.
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Delegacias de São le
do Sul ganham nov:as e
modernas Instalações.

Para integrar os serviços prestados li popelação, as Delegadas Regional
e da Comarca de São Bento do Sul ganharam novas e modernas instalações.
Com os investimentos no /lOVO prédio, que tem 840 metros quadrados de área
construída, a economia com aluguéis chega a R$ 50 milpor ano. E serviços
como expedição de documentos, vistoria e licenciamento de veículos são

oferecidos em um ünico local, ficando mais ágeis. É o Governo investindo em

segurança e em um melhor atendimento da população.

secretaria de ESI8dO da
_rança PúbliCa, e
Defesa ido Cidadão
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o fotógrafo Cláudio Guimarães está expondo cerca de 70
.

fotos tiradas durante viagem que fez a Argentina, Chile, Uruguai
e sul do Brasil. O nome da exposição é América sem Fronteiras
e fica no segundo piso do Shopping até o dia 9 de maio. Depois
segue para a Unerj até 25 de maio. A exposição é como um

diário de viagem. Belas paisagens e uma amostra da fauna e da
flora. Em junho, Cláudio promove curso de fotografia.

o editor-chefe do Correio do Povo, Fernando Bond, deu
palestra na última sexta-feira para os alunos da quarta fase

(noturno) do curso de comunicação .social - publicidade e

propaganda Furb,de Blumenau. Eles estão estudando"Realidade
Regional em Cumunicação; orientados pelo professor Arnaldo
Zimmermann. Bond falou sobre a influência da internet nos
meios de comunicação e fez uma explanação sobre os projetos
de ampliação do Correio, que em maio completa 86 anos. Além
de apresentar um vídeo com a história e o atual momento vivido' I

pelo jornal, o editor-chefe fez ainda uma análise dos' veículos
de comunicação regionais:,·ql.> .. '." · .: ,JiIG\t .ul,I,,' úlGlv, i

[; ,

�nac lança projeto para ajudar
a.receber o turista do Estado
o

}ARAGUÁ DO SUL - o projeto
"Q�alificando o receptivo
tUHstico do estado de Santa
Clirarina" é uma parceria entre

o'�inistério do Turismo, através
d;:féfundação Banco do Brasil,
2')
SOb" ,

com o enac. o letivo e

a�ehder as necessidades do setor.
rlJ"
entre as propostas está a

r��lização de cursos técnicos de
nível médio e cursos de formação
ihÜ:ial e continuada. Nove
[fI rcid-ades do Estado vão ser

aW�didas e com isto devem
{umentar a competitividade
dÓfno destino turístico.
5V

,

,
Em Jaraguá do Sul o Senac .

B , 'I besta commatncu as a ertas para
6�)' cursos de Qualificação
'n�nica em Guia de Turismo e

rrtformações Turísticas. Na

QUalificação Profissional
, r

Técnica de Guia de Turismo, de
rlHfelmédio, serão c�ntemplados
6S'�Guias de Turismo que já
it\lam na profissão sem a

qualificação e o credenciamento

necessário para seu exercício. Já
no curso de Informações Turís

ticas, o Senac espera atender às
necessidades dos prestadores de
serviços que já atuam nas

profissões de taxistas, frentistas de
postos de combustíveis e guardas
de trânsito.

No Estado devem ser capa
citados nos cursos de educação
inicial e continuada cerca de
1.170 prestadores de serviços,
através do desenvolvimento de 39
turmas do Curso de Informações
Turísticas. São 13 turmas de

taxistas, 13 de frentistas de postos
de combustíveis e 13 de guardas
de trânsito. Já nos cursos técnicos
de nível médio,. serão

capacitadas 300 pessoas, através

da realização de oito turmas do
Curso Técnico em Guia de
Turismo Regional, uma turma de
Técnico em Hospitalidade com

ênfase em Hotéis e Pousadas e

uma turma de Técnico em

Gastronomia.

Procon começa agora pesquisa
de preço nos postos de gasolina
MARIA HELENA DE MORAES

.

� Preços altos e

bastante parecidos
são os principais
alvos dos fiscais

}ARAGUÁ DO SUL - o preço da

gasolinana cidade é urndosmais altos
de Santa Catarina. Enquanto um

morador de Curitiba, por exemplo,
gasta R$ 156 para encher o tanque
de um carro com 70 litros, um
jaraguaense desembolsa R$ 170. A

diferença de preços com outras

cidades e o alto número de

reclamações fizeram com que o

Procon decidisse fazer uma pesquisa
depreços apartirda semanaque vem,
segundo informouo coordenador do
órgão, Juliano Nora. Os preços na

cidade variam deR$ 2,38 aR$ 2,43.
EmCuritiba está entre R$ 2,18 aR$
2,23.

'

A pesquisa será divulgada
quinzenalmente e a partir do

segundo semestre, uma vez por
semana. "Já que o preço da gasolina
não é tabelado, vamos dar

oportunidade de escolha ao

consumidor, que vai ficar sabendo
onde ���� ,baratá' e ond�',é. IJ1ak •
caro", argumenta Nora.

R�centemente o assunto foidiscutido
coma promotoria pública de Jaraguá
do Sul, quando ficou definida a

realização da pesquisa.
Independente dos. resultados da

pesquisa, os motoristas que
abastecem em Jaraguá do Sul

querem saber porque a gasolina
vendida aqui é mais cara que em

outras cidades. ":Alémdo preçomais

alto,nãotemosopção.Ospr�çossão
praticamente osmesmos em todos os

postos. Parece até que existe um

cartel", questiona o auxiliar de
escritórioDeisne deAraújo. "Até em
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CONFERINDO A BOMBA

Deisne de Araújo: "Até em Barra Velha a gasolina é mais barata e aqui nós não temos opção';

BarraVelha a gasolina émais barata",
comparaAraújo.

Pela pesquisa feita pela
reportagem do Correio do Povo,
pode-se perceber .que. o, preço.da
gasolirraéqusseomesmo em tOOOSQSr

postos de combustíveis de Jaraguá do
Sul. O ferrementeiro Claudinei

Ehlert, 33 anos, gasta nomínimoR$
200 por mês para abastecer o carro.
Ele usa o carro apenas para passear
nos finais de semana. ''Não usomais o
carro para trabalhar porque estava

gastandomuito.O preçoda gasolina
aqui émuito alto. Fui recentemente
áo Paraná visitar parentes e encontrei

gasolina por R$ 2,15 o litro". O

aposentado Alceu Simas concorda

que os preços são altos demais e sugere
o tabelamento pelo govemo"Se o

preço da gasolina fosse tabelado não
haveriaencrenca", afirma Simas.

o proprietário da Rede Mime (17 postos de combustíveis, 16 em

Santa Catarina e sete em Jaraguá do Sul), Paulo Chiodini, diz que <;15
preços são parecidos porque os custos são os mesmos. Afirma que
éj qasolina er{, Curftiba 'a gasolina é mais barata porque lá os postos
pagam menos imposto. É que cada Estado cobra um percentual
diferente de ICMS sobre a gasolina."E além disso, 35% do preço da

gasolina vai para o governo federal'; argumento Chiodini
De acordo com Chiondini, o posteiro (revendedor) não pode ser

considerado o vilão da história e lembra que há cerca de três anos

foi chamado na Câmara de Vereadores para dar explicações sobre o

assunto. "Naquela época foi a mesma coisa. Tem gente que fala em

cartel mas não é nada disso. Trabalhamos com uma margem de
lucro de apenas 16% para pagar' impostos, funclójiárlos e outros

encargo e taxas. Vendemos produtos de qualidade e o nosso negócio
é caro. Temos de pagar taxas ambientais, tanques ecológicos,
profissionais treinados e uma mão-de-obra mais cara do mercado
em Santa Catarina'; defende-se.
Ainda de acordo com Chiodini, em Santa Catarina, o ICMS é de 25%
sobre o preço, ou seja, custa R$ 0,60 em cada litro."Para 30 mil litros,
18 mil é só de ICMS'; comenta o empresário.

C RREIO TV

Carmen Miranda
A vida de Carmen Miranda deve virar

uma minissérie na Globo. O diretor
Carlos Manga já procurou Ruy Castro
para negociar os direitos sobre a

biografia da cantora.

Final feliz
Escrava Isaura, da Rede Record, deve
terminar de maneira inusitada, pelo
menos para outros países. A trama que
está sendo regravada deve ter quatro
finais como opção. Os capítulos foram
escritos por Tiago Santiago. Portugal
está entre os países que devem
receber o novo desfecho.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

A quatro mãos
Há dois meses as atrizes

Marieta Severo e Andrea
Beltrão estão tendo aulas de

piano três vezes por semana.
A dupla vai encenar no teatro
uma peça sobre uma pianista
e sua filha. "Sonata de
outono" será dirigida por
Aderbal Freire Filho. O

espetáculo marcará a

inauguração do Teatro Poeira,
que as duas constroem em

Botafogo. A estréia está

prevista para junho.

Célula tronco
Congelar o sangue do cordão umbilical dos bebês é

a nova moda entre os artistas. Uma das primeiras
atrizes que declarou usar a técnica que pode salvar
vidas foi Isabella Garcia, quando ganhou gêmeos.
Agora, Giovana Antonelli grávida de oito meses

também disse que vai armazenar as células-tronco
do bebê.

Rainha
A Rainha dos Baixinhos não é mais a

mesma. Desde que deixou de trabalhar
com a empresária Marlene Mattos, Xuxa
tem dificuldade de manter a audiência.
Seu novo trabalho, "TV Xuxa" perdeu de
sete pontos a nove para o "Bom dia e

cia'; do SBT, na última sexta-feira. Foi a

primeira derrota do programa infantil
da Globo desde a reestréia, na volta das
férias.

Em nome do Papa
o Fenômeno acabou
cedendo na escolha do nome

do filho. Daniela Cicarellli
resolveu homenagear o Papa
João Paulo II e já decretou o

nome do filhote, isso se for

menino, claro. Ronaldo, a
princípio, não tinha gostado
do nome, porque achou que
poderia ser uma homenagem
ao ex de Daniela, João Paulo
Diniz.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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� Confirmado que foi

estiramento no

músculo adutor da
coxa direita do craque

JARAGUÁ DO SUL - o craque

Falcão deve voltar hoje de São

Paulo. Ele foi até lá para fazer os
exames para descobrir a

gravidade da lesão que o tirou

do jogo contra o Joinville, no
último sábado. Foi confirmado

um estiramento no adutor da

coxa direita e o ala ainda é

dúvida para o jogo de sábado,
contra o Minas, às 11h, pela Liga
Nacional. "Vamos esperar até o

últimominuto para decidir se ele
joga ou não", disse o supervisor
técnico Kléber Rangel.

O jogador também acerta os

detalhes da sua mudança para

Jaraguá do Sul, mas continua a

fisioterapia aqui. "Vai depender
apenas de como ele estará se

sentindo. Estamos contando com

ele", completou Rangel. Se

Falcão não jogar, William ou

Augusto deverão entrar no seu

lugar. Enquanto isso, a equipe
treina forte para recuperar a parte
física, aproveitando o intervalo
de uma semana entre as duas
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No ESTALEIRO

ESPORTE

aSAR JUNKES

William (com a bola) pode ser o substituto de Falcão no jogo contra o Minas

partidas. "Tínhamos muitas

competições simultâneas e os

jogadores ficaram um pouco
afetados fisicamente. Não

conseguíamos fazer um trabalho
de manutenção", disse ainda o

supervisor.
Outra novidade 'na Malwee

é a inscrição do goleiro Paulinho
na Liga Nacional. O goleiro
entrou no elenco no ano

Caratê de Jaraguá do Sul traz
I

nove medalhas de São Paulo
JARAGUÁOOSUL-Cinco atletas

daAssociaçãoFormigaridisputaram,
no fim de semana, o III Zonal Sul
Sudeste de Caratê Interestilos. A

competição foidisputada110Ginásio
Guaibê, em Guarujá (SP). Os

jaraguaenses trouxeram nove

medalhas: três de ouro, umade prata
e cinco de bronze. Eles integraram a

seleção catarinense, que terminou
em �egundo lugar, atrás apenas de
SãoPaulo.A terceiracolocação ficou
Com oRio de Janeiro.

Os atletas premiados foram:
MatielliBenthien (categoria 12 anos)
- prata no kata (luta imaginária) e
Ourono kumitê (luta real);Anderson
Arantes (12 anos) - bronze no

kUmitê individualno revezamento;

JeanSérgioLehmerte (15 anos) -ouro
no kumitê revezamento; Ricardo

Pereira (adulto) - bronze no kata

shorin-ryu e nokumitê revezamento;

DiegoPereira (15 anos) - bronze no
kumitê individual e ouro no kumitê
revezamento.

Diego (Multiprin Etiquetas) é

um dos destaques da equipe.No ano
passadoele foi campeãobrasileironas
duas modalidades de kumitê. A
academia vem se destacando
também no Campeonato Estadual.
Nas cinco últimas edições, terminou
sempre entre os cinco primeiros. A
próxima competição daAssociação
Formigari será a 2a Etapa do

CampeonatoCatarinense, no dia 21
demaio emRodeio.

Atletas exibem as medalhas conquistadas em Guarujá (SP)

passado, depois da saída de

Franklin, e também defende o

time da Carinhoso, no Estadual
da la Divisão. E Rangel disse qUt;
a diretoria não pretende
contratar um goleiro. "Temos
muitos goleiros aqui. Nesta
posição não temos problema". Na .

semana passada, três jogadores
recém-contratados foram

dispensados: Christian, Rafínha

e Chico Paulista. E, pelo menos

por enquanto, não serão

procurados substitutos.
Quem chegou ontem em

Jaraguá do Sul foi o time do

Macaé-R]. A equipe fica na

cidade treinando para o jogo de

segunda-feira'; às 20l'{ít5, no
Wolfgang Weege. A partida de

.sábado, contra o Minas, terá a

transmissão da SporTV.

Paola Hackbarth é a líder do

Catarinense de Mountain Bike

JARAGUÁ DO SUL - A atleta
Paola Hackbarth venceu a

segunda etapa do Campeonato
Catarinense de Mountain Bike,
na categoria Cross Country. A
prova aconteceu no último fim de

semana, no Jardim Botânico em

Timbó. A jaraguaense venceu

pela segunda vez na competição
e manteve a liderança. O segundo
lugar ficou com Marizete Goetz,
de Chapecó. Paola, que compete
com apoio do Parque Malwee,
completou os 14.400 metros em

1h13min.

Segundo a atleta, a pista é uma

das melhores do Estado, pois
privilegia muito a parte técnica.

Mas a competição estámais difícil.
"Todas estão no mesmo nível.
Como o próximo Mundial será

aqui em SantaCatarina, todo
mundo está se preparandomuito

"

para disputar este campeonato".
Paola tem como ponto forte as

descidas. "Enquanto a maioria

prefere segurar, eu me solto. Foi
assim que venci emTimbó", disse.

BICICROSS - Nove pilotos de
Jaraguá do Sul da Equipe Duas
Rodas de Bicicross participaramno

domingo da Copa BCBX,
promovida pela Liga dos Esportes
Radicais de Balneário Camboriú.
Dos nove pilotos, sete voltaram
com o troféu. de 1º lugar, sendo
eles:

Eduardo Spredmann (boys 5

anos); Leonardo Spredmann
(boys 9 anos); Guilherme

• Ajaraguaense Paola

Hackbarth venceu pela
segunda vez na

competição e manteve a

liderança. O segundo lugar
ficou com Marizete Goetz,
de Chapecó.

• Nove pilotos de Jaraguá
do Sul da Equipe Duas
Rodas de Bicicross

participaram no domingo
da Copa BCBX, promovida
pela Liga dos Esportes
Radicais de Balneário

Camboriú.

Borscheidt (boys 12 anos);
Guilherme Krause Getelina (boys
13 anos e super 13); Ricardo
Gruetzmacher (boys 16 anos);Nei
Borscheidt (40/44 anos) e Dorival
Gruetzmacher (45+ ) .

As outras colocações da

equipe foram Jaison Soares - 20

lugar na boys 14 anos; Julio Soares
- 80 na 16 anos; Guilherme
Borscheidt - 30 na Super 13. O

maior destaque da competição foi
o garoto precoce Eduardo

Spridmann que mostrou que vai

dar muitas alegrias para seus Pais
Valdir e Tânia. Chegando em casa

saiu na rua:mostrar seu troféu para
os vizinhos.

JULlMAR PIVATTO
LINHA DE FUNDOll---------'"

Não volta mais
o lateral-esquerdo Itaqui não volta mais para o Juventus. Apesar
de ter revelado que gostaria de defender o tricolor, o jogador
teve problemas com o clube que detém o seu passe, o São Gabriel

(RS). O contrato com os gaúchos permitia a liberação somente

por empréstimo e os dirigentes pediram um valor muito alto.

Além disso, o jogador precisa fazer um tratamento no joelho
esquerdo que teria de ser pago pelo Juventus. Por isso a diretoria:
já está mexendo os pauzinhos para contratar alguém para a:

posição. Embora já esteja praticamente acertado, o nome ainda:

não pode ser divulgado. Mas é um jogador bem conhecido no:
futebol catarinense. :

Adeus do craque
o atacante Romário se

despede hoje da seleção.
Um dos maiores atacantes

do mundo recebe uma

homenagem mais do que
merecida. Aqui não se

discute o Romário fora de

campo. Dentro das quatro
linhas ele foi e continua
sendo fenomenal. Ele foi
decisivo na conquista do

tetracampeonato e poderia
ter feito uma bela Copa do
Mundo em 1998. E o craque

já prometeu que vai

defender o Vasco até o fim

deste ano.

Maisum
Depois de contratar os

veteranos Marcelinho
Carioca e Oséas, o
Brasiliense anunciou mais

um reforço: o
pentacampeão Vampeta. O
volante de 31 anos estava

no AI-Kuwait e foi

apresentado na tarde de
ontem. Junto com

Marcelinho, Vampeta viveu

os melhores momentos da

carreira no Corinthians.

I Falcão faz exames e só deve
ser confirmado no sábado

Decisão
Começam hoje as finais do

Campeonato Municipal de
Bocha. As partidas começam

'

às 19h15, na sede do Clube

Atlético Baependi. Os
finalistas foram conhecidos
ontem à noite e, até o

fechamento desta edição, os
confrontos decisivos ainda

não tinham sido definidos. A

decisão será amanhã, nos
mesmos locais e horários. O .

campeonato foi organizado
pela Fundação Municipal de
Esportes e pelo Baependi.

'Caixa D'água'
Partiu do Tribunal de Justiça
a principal medida para
tentar resgatar o futebol do
Rio de Janeiro. Ontem, a 6"

Vara Criminal negou o

mandado de segurança que

pedia o retorno do ex

presidente da Federação de

Futebol, Eduardo Viana, o
"Caixa D'água'; ao cargo. Ele

segue afastado da Ferj, pelo, ,

menos até o fim do processo
criminal. que investiga o

'

desvio de renda no

Maracanã.
julimar@terra.com;b

. I

Romário é vaiado no treino d�
Seleção para o jogo desta noite

DA REDAÇÃO - O atacante

Romário foi vaiado no

treinamento desta terçá-feira
da Seleção Brasileira para o

jogo contra a Guatemala. Cerca
de 150 torcedores estiveram no

estádio do Pacaembu para

acompanhar a movimentação
e pegaram no pé dos jogadores.
O amistoso acontece nesta

quarta-feira, às 21h45min, no
Pacaembu e marcará a

despedida do tetracampeão da

Seleção Brasileira. Rornário foi
vaiado por torcedores em dois
lances. Primeiro, quando ele
tentou um drible no meio de

campo, mas não conseguiu
passar pelo seu marcador.

Depois, ele tentou um passe de

efeito, mas errou. Mais uma

vez os torcedores criticaram.
"Acho até normal me

vaiarem. Até o Pelé foi

vaiado", afirmou o jogador. O
atacante, no entanto, também
teve bons momentos em

campo. Ele conseguiu duas

finalizações com perigo e

ainda deu um passe que
deixou Rabinho cara a cara

com Rogério Ceni, que
defendeu o chute do santista.

Romário não foi o único a sofrer
com os torcedores. O goleiro
Marcos e o lateral-direito
Gabriel também receberam
vaias. Além disso, os torcedores
gritaram "olé" quando a'

equipe reserva conseguiu uma

boa seqüência de passes. I
• I

TREINO - O t
é

c n icó
Carlos Alberto Parreirk
praticamente definiu o tiin�
que irá enfrentar a Guaternale',
nesta quarta-feira, no estácjli�
do Pacaembu. Os jogadores db
futebol paulista dominama

equipe titular da Seleç�8
Brasileira. No treino tá tiéct
seguido de coletivo que
realizado nesta terça, ParreirB
escalou nove jogadores
paulistas no time titular. O

Santos, com três atletas, �(9"
clube com mais jogadores enr.fSJ
os escolhidos. Parreira mont��
o time com Marcos, Cicin��,o
Anderson, Fabiano Eller e Léo;,-

nU

Magrão, Mineiro, Carlos
,U),J

Alberto e Ricardinho; Romá��?1l
e Rabinho. A equipe se deu,

1, r.�l
bem em campo e terminou à

'h_"'--tI
coletivo com uma vitória por 3

, _/t(!
a O. Anderson, de cabeçâ1,I; r 1

Magrão e Rabinho marcaram

os gols. Parreira pediu a�jsJ
5ts

jogadores que apertassem a
"

I] Il

marcação já na defesa do
adversário. Até Romário t���J
de participar do combate à

saída de bola. O atacante �fri'i:;
elogiado pelo treinado�2

H, l

quando conseguiu o desarmê.j"t 11
Com os cortes divulgados nfl',1),1

segunda-feira, de Rog�k
Gustavo Ney e FernandinhBh
três jovens foram chamados

,.'r}

para completar a equipe
, •

"JS
reserva no tremamento.
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'24/4'
Maria C. Klein
ValiPorath
Iraci Rudiger Radünzki
Jacira Forbici
AlineMüller

Solange Geise
Sibele Schmidt
Anita Leithold
João Lacerda
Eliane Cristine Bogo
Ricardo Senhorinha
Denise Ap. L. Henning
Lourdes Neitzel

'25/4'
LeoniSilva
Milton Natali
Heloisa Nort
Almírio Spézia
Anderson Rosa Gervásio
Ch risthopherWeinfu rter

Sergio Ricardo Rossi
Jonas Becker
Alcides Hahn
MarcosVinicius Foppa
Danielle Hornburg de
Paula
Faraíldes Machado
Osni Muller

'26/4'
Gislene Lopes
Jeane Mara M.
Bussararello
Susana Maria S. Catafesta
Blasio Besen
WalliBlank
Michelli Marquardt
IngeStahl
CarolineWortmeyer L.
Pinto
Johann Bruch

Hildegard Piazera
José Eduardo Oliveira

Gneiding
Walmira Blank
Juliano Goedert
Enderson Ricardo Bublitz
Mailes Stein
Leonice T. D. de Souza

'27/4'
Giovane Borchardt
OtávioWilpert
Rosileia S. Laube
Iraci Zils

Sérgio Luis Bagattoli
Leucádio José de Ataíde
Lucia Urbanski da Silva
Giovane Borchardt
OtávioWilbert

EdmarKopp

'28/4'
Helder Ronaldo

Linsmeyer
Anibal S. Gracioli
Juarez Zangheline
Marise Por Deus
Carla Gonçalves Silva
Johny Becker
Edileusa Picolli
Tatiane Cristina Brandt
Naslde da L. Azevedo
Vanessa Pradi
Marli da Graça Machado
Gabriela Hruschka

O casal Priseila Bernardi e
Odirlei Coelho uniram-se
aos laços do matrimônio no

último dia 9. Felicidades aos

noivos!

Sibele e Helder, ele
'completou 21 anos

no dia 28 e 19 meses

de namoro no dia 30.
Muitos anos de vida e

de namoro a este

lindo casal.
Para bens dos

familiar'es!

'29/4'
Odenite Cardial Magalhães
Tânia Braun

Vilmar Junkes
Olivio Andreatta
Darlan Konell
Andreia Maria Bortolini
Tadeu Hernacki
Norberto Emmendoerffer
José Antonio dê Souza
Jerson ArturMohr

Completaram 25
.anos de casados no

último dia 19. Quem
deseja felicidades ao

casal é a sua filha

Laysa

30/4
Ilka P. R.Hauck
Eloisa Ribeiro
Reinaldo Richter

Annegrete Richter

Sérgio Georg
Ideleusa A. Nasato
Jurassi Victor Vicenzi
Eliane Esser
Robson C. Cerpa
Ivanilde Porath
Valdir Meier

"Claudio
Montibeller, os
anos passam mas

o meu amor por
você é infinito, e é

por isso que
desejo muitas
felicidades no seu

aniversário, que
ocorreu no dia 21.
Felicidades da sua

esposa que lhe
ama muito
Sandréli"

Fábia Nanei Montibeller da
Silva aniversariou no dia 20.
Seus familiares e amigas do
Cei Esfera desejam
felicidades. Parabéns!

Parabéns Antoniana Ferreira
pelos seus 22 anos comerados no

último dia 25. Quem deseja é seu

noivo Hemerson

Oébora Altini, estilista da

Arremate, passando um friozinho
em Torino na Itália, mas trazendo
novidades para o verão 2005/2006

, Aniversariou dia 22/04, Wilson

Eggert, popularmente conhecido
"Ganso': Quem lhes deseja muitas
felicidades é seus filhos Xande e Paulo,
e sua esposa Lorena. Felicidades!!!Marlise Rux (C) aniversariou dia 24. Felicidades da amiga Kátia Schulz

, Aniversaria no dia
I

'

30, Wilmar Birr. A

esposa Janete e

seus filhos
mandam os

.

parabéns

Os amigos Celso Piermann e Raquell
Krawulski, articulando uma feijoada
beneficente, em comemoração ao

aniversário de 'ambos no inicio de maio

.:. FELICIDADES
Parabéns a amiga Eloisa Marangoni que aniversariou no

25. Felicidades do seu amigo Richard.

.:. CAFÉ
A Rede Feminina de Combate ao Câncer convida para aTar
Cor-de-Rosa, que será realizada no dia 4/5, a partir das 14h
clube Atlético Baependi, quando serviremos um deliciosocal' TI
Haverá desfile de moda e sorteio de brindes. Os convill
poderão ser adquiridos na Rede Feminina, com as voluntá'
pelo valor de RS 12,00 antecipado' e RS 15,00 no local. I:

possível solicitamos a doação de uma peça de roupa usa&
para a realização do nosso bazar, cuja renda reverterá e;

benefício das senhoras mastectomizadas.

.:. FESTA
Acontece neste final de semana, Festa do PadroeiroO.
comunidade Santa Cruz em Jaraguazinho, Garibaldi. Havei
completo serviço de bar e cozinha, não faltando o delicio
strudel e marreco recheado e no domingo soiré com a Bano
Paisagem. Venha prestigie!

C INEMA Quarta' e Quinta-Feira

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

.

O Aviador
14:00 - 17:15 - 20:30

Desaventuras em Série
14:45 - 17:00

.

O Chamado
19:15 - 21;30

Constantine
14:15 - 16:30 - 19:00 - 21 :30

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




