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UM MORTO, UM FERIDO, UMA REGIÃO EM �ÂNICO

DTARDE'DETERROR EM CORUPÃ
Até O final da noite de ontem nenhum dos ssaltantes que aterrorizaram Corupá tinha sido preso. O cerco da Polícia vai prosseguir hoje pela manhã em toda a região

"

KE

A violência que verr]
tomando conta da regiãdl
ultrapassou todos o s]
limites ontem à tarde na I
pacata Corupá: assaI-I
tantes que estavam em 1

,dois carros invadiram o
'

centro, entraram em duas

agências bancárias e

saíram atirando. Um dos
tiros pegou na virilha do

empresário Luiz Fernando

Ramos, de 37 anos, pai de
um menino de 13 anos e

dono de uma auto-escola.
Outro pegou nas costas da
costureira' Sonaira

Fachini, que estava com o

namorado. na agência da
Caixa e tinha saído para
romar um lanche na

padaria. O empresário
teve três paradas cardíacas
na ambulância, a caminho
do hospital, onde chegou i."",,,,,,,,,,,;::,;,,,,:,;;;,�::::,!::;;=='l
morto. A costureira foi
trazida para o Hospital São
José, onde foi operada e

está na UTI. Depois do
tiroteio, o assaltantes
fugiram em direção a São
Bento do Sul. Mais de
trinta carros da Polícia e o

helicóptero "Águia"
fizeram o cerco, mas

quando escureceu a

perseguição foi, suspensa.
E o número de mortes por
causa da violência' não
pára de crescer: em [ara
guá do Sul morreu ontem

Ivaldo Rodrigues, de 34
anos, que na noite de
sábado levou um tiro na

cabeça disparado pelo pró
prio cunhado, José'Adil
son Gomes,' 21, dentro da
danceteria Chopp &
Clube. _ PAGINAS 5E6 o namorado e a prima de Sonaira (detalhe) choram na sala de espera do Hospital São José
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OBRAS EM JARAGUA

Moacir, se reúne com presidente
do BID: projetos de R$ 50 mi
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O preféiw:1vloadFBertoldi esteve com o presidente d.q 13ID
(Banco Interamericano de Desenvolvimento); :I;.n11Que
Iglesias (foto), ontem em Florianópolis, e iniciou a�. éon
versas para trazer R$ 50 milhões em obras para aeidgd�. O
dinheiro será aplicado em obras de urbanização, .saneamento
e para a revitalização do CentroHistórico. .. PAGINA 3

PARA PÔR EM DIA

Contribuintes em dívida com à
,

Prefeitura vão ganhar desconto
A proposta da Prefeitura, que está na Câmara, é para dar
descontos a quem ficou devendo impostos até o dia 31 de
dezembro passado. O "estoque" da dívida do município
está hoje em R$ 18milhões. _ PAGINA 3
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1OPINIAO

Soberania e equilíbrio
A Cúpula América do

Sul-Países Árabes, que

começou oficialmente
I

B '1' ,

ontem, em rasi la, e um

marco nas relações inter-
. nacionais e um divisor de

águas nas concepções
acerca das leis e do enten

dimento de mundo. Além
,

'da tentativa de se ampliar
:0 comércio entre os países
'- foco prioritário -, o encon
tro deverá redesenhar o

mapa planetário no âmbito

diplomático entre Norte e

Sul. J á na abertura, o

representante da Presidên
cia da Argélia, Abdel Aziz
;Bel Khadem, defendeu o

:"direito dos povos à sua

(autodeterminação" e

refugou as ocupações,
'revelando o caráter político
(

_da cúpula.
,

A redação final da parte
(política da declaração da

tCúpula América do Sul
"Países Árabes foi aprovada
'na segunda-feira pelos

FRASES

ministros e altas autoridades
dos 34 países representados.
O documento condena
todas as formas de ter

rorismo, mas assegura o

"direito inerente de legítima
defesa individual ou cole

tiva", no caso de ataques
armados a países-membros
da ONU e o "direito de
resistência à ocupação

Israel, principal aliado dos
Estados Unidos. Outro
ponto que evidencia a

questão é a defesa da
soberania da Argentina
sobre as Ilhas Malvinas. "Os

objetivos são justiça,
eqüidade, não-margina
lização, não ter uma política
de duplo sentido, que são

pontos de tensão no mundo

... A Cúpula é um marco nas relações
internacionais e um divisor de águas nas

concepções sobre o mundo e as leis

estrangeira, com base no

direito humanitário
internacional". Este último
foi interpretado como uma

crítica direta à ocupação
militar do Iraque pelas
forças anglo -americanas.

O cunho político do
encontro ficou explicitado
também pelas referências
claras às situações' dos
territórios palestinos ocu

pados militarmente por

inteiro". O próprio ministro

das Relações Exteriores,
Celso Amorim, lembrou que
nunca houve o 'compromisso
de que a reunião seria

totalmente econômica.

A declaração da cúpula
não se trata de um desafio
aos Estados Unidos - que
tentou esvaziar o encontro

-, mas sim de externar a

opinião dos países em

relação à política externa

SUA 'OPINIÃO

QUARTA-FEIRA, 11 de maio de 2005
"

CORREIO no POVO

estadunidense e de deli
mitar os espaços no contexto
mundial, sob a égide das leis
internacionais é da coor

denação da ONU. Ainda
que possa revelar oposição,
não há argumento que
sustente a opção pelo
enfrentamento. Nem mesmo

os elogios da Síria ao Brasil
pela "coragem de enfrentar
os Estados Unidos".
A iniciativa história traz

consigo outros benefícios ao

Brasil, além de reforçar os

laços com os países árabes e

da América do Sul e de

expandir as relações co

merciais. Consolida sua

liderança no cenano

internacional. Por outro

lado, a cúpula expõe com

nitidez as angústias repri
midas, colocando em

xeque a opção bélica. O
encontro é, com certeza,
um passo importante e

decisivo para uma nova

ordem mundial.

"É uma reunião ousada por seus objetivos e ambiciosa em suas aspirações. Queremos dar
(

. passos concretos e duradouros na luta pelo desenvolvimento e pela justiça social"

,
' .+ Do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ontem, ao abrir a Cúpula América do Sul-Países Árabes, em Brasília.

"

I Fatos & Pessoas

Centro Histórico pode
abrigar em'Memorial

r,
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rNos próximos dias deverá estar em

�:JaragUá do Sul o�hefe da Divisão :ré�ni�a
� do Iphan (Instituto do Patrlmônio

� Histórico e Artístico Nacional), Robson
! Antônio de Almeida. Vem para avaliar a
f::·

� situação da Estação Ferroviária e de

loutros prédios da Rede Ferroviária

E Federal no Centro Histórico de Jaraguá
� do Sul. Se considerar que merecem o

�título de "patrimônio histórico'; deverá
comunicar ao Dnit (que ficou com o

espólio da Rede), e o conjunto pode ser

'tombado e passado à Prefeitura. E mais:
o próprio lphan poderá dispor de
recursos para fazer a restauração, sem
que a Prefeitura precise mexer nos seus

parcos recursos de investimento. Este
s

processo tem tudo para dar certo,
Ü
conforme revelaram o diretor do Dnit

(;

I' em Santa Catarina, João José dos Santos,
I e o próprio representante do Iphan.Toda
s a conversação vem sendo acompanhada
_G: e apoiada pelo Correio do Povo, que
vem trabalhando para oferecer à

IJ comunidade catarinense o Memorial da
I' Comunicação. Uma instituição que
1'<' também poderá fazer parte do Centro
,i Histórico de Jaraguá.
[J

Fernando Bond

<'

I
como sempre esteve, orientando sua equipe
para que os princípios éticos, morais e o exemplo
deixados por ele nunca sejam desviados.

"Seu"Eugênio
A vida prega algumas peças na gente e por
isso, excepcionalmente, hoje, algumas notas

desta coluna serão escritas na primeira pessoa.
Explico: para minha surpresa, ontem de manhã,
dia do aniversário do Correio do Povo, atendi
um telefonema de D. Brunilde, viúva do "Seu"

Eugênio Schmõckel, nosso eterno diretor
morto no dia 17 de maio do ano passado,
certamente não por coincidência sete dias

depois da passagem dos 85 anos deste jornal.
Visivelmente emocionada, D. Brunilde me

contou que de manhã cedo, em 10 de maio
do ano passado, encontrou "Seu" Eugênio na

cozinha de casa, todo arrumado e muito

perfumado, "como sempre, porque ele era

muito cheiroso"me confidenciou. Ela
perguntou aonde ele ia e ele respondeu que
não ia a lugar nenhum."Ah, não, o senhor sabe
muito bem aonde vai sim, porque hoje é
aniversário do Correio e todo pessoal está te

esperando lá': E lá se foi "Seu" Eugênio a

caminho do lugar que amava tanto e onde
, construiu ur:na vida de sucesso e dignidade.

Nãomorre nunca
Como editor-chefe, tenho a honra de sentar

me na mesa e ter ao meu lado a escrivaninha
usadas por Eugênio Schmóckel durante longos
anos. Mais do que isso, na parede desta sala está
um retrato emblemático, em que o eterno

diretor do Correio do Povo posa (foto)
sorrindo ao lado da antiga máquina de linotipos.
Quando disse que a vida nos prega peças, estou
me referindo ao fato de que não conheci "Seu"

Eugênio
pessoalmente
(só vim para
Jaraguá do
Sul um mês

depois de
sua morte).
Pois posso
dizer que
poucas vezes

tive um

diretor e um

colega tão

presente
como

Eugênio
Schmóckel,
uma

daquelas
pessoas que
não morrem

nunca.

Dia feliz
Aqui no jornal, "Seu" Eugênio cumprimentou
um a um. Estava feliz, porque o seu Correio
do Povo estava passando naquele momento

por mais uma renovação, saindo da condição
de semanário para diário, embalado também
por uma reformulação gráfica. Hoje, passado
um ano daquele 10 de maio, posso garantir
aos leitores, assinantes e parceiros deste jornal
que "Seu" Eugênio está aqui nesta redação

,fbond@ibest.com.br
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Quando a vida trai a vida
Passou-se um mês que um corpo já sem vida, seu coração parou sem

aviso, recebia as merecidas homenagens, sinal de quem eramuito querido e

que possuíamuitos amigos, todos com a mesma dorem diferentes intensidades.
Dor por dor você trata, dor de perda, de saudade não tem remédio.Nem

o tempo, por mais sábio que ele possa parecer não resolve, a consolação, e
para alguns a inútil tentativa de esquecer e seguir normalmente. Normal é
impossível estar, tudo está diferente, uma Ford 100 1954 amarela
carinhosamente batizada de Sharon por seu dono, hoje silenciosa, im6vel'
sem vida. Do mesmo modo, um [ipâo WiIlys 1950 azul, ainda adormecido'
atordoado e também sem vida. Todos perderam, guardadas as deVida;
proporções, o sorriso, as piadas, um pouco de vida.

Antes da fatalidade, uma majestosa Sanfona paterna mostrava todo o
seu esplendor, hoje esta muda, era um presente dos Deuses ouvi-la dobrar
se em todas suas notas e acordes .

Também há uma cozinha, hoje pouco freqüentada onde seu forninho
elétrico nos proporcionavamomentosmágicos de sabor único, chegava a ser

o pr6prio pecado da gula, mas era irresistível. Hoje apático, sem cheiro nem
sabor. Nesta cozinha materna e acolhedora, hoje sobraram algumas poucas
rosas brancas, mas de rara beleza, exalando agradável perfume assim na

tentativa de lembrar o pouco de vida que restou em um lar antes feliz e, para
muitos, invejavelmente harmonioso.

Lágrimas longas, dor, e muitas lembranças boas e engraçadas de um cara

que ta fazendo muita falta, é a realidade do cotidiano que sobrou para quem
o perdeu, e d6i.

Golpes da vida na qual ninguém espera, que a vida traia a vida e aos

poucos suga a vida dos que permanecem tentando viver.
Esta é uma homenagem a meu primo Flávio Funke Gobbi e a toda sua

família. E também aos pais que tiveram ceifada a vida de seus jovens filhos,
se serve de conforto para saberem que não são os únicos a sentirem esta dor, )
a dor de ser traído pela vida.

Raphael SimãoMarcellino, estudante

A politicagem e o cidadão
Em um local público, um homem simples lia atenciosamente um jomal..
De repente, a sua face demonstrou-se surpresa ou espantada por algum

tempo. Asua leitura voltada à coluna política e aos acontecimentos domomento.
Logo depois, esse humilde homem fechou o jornal e visivelmente constrangido,
manifestou sua opinião. Declarou em bom tom, dirigindo-se amim:

-Mais uma vez, politicagem pura!
Será que é s6 isso que sabem fazer? Não dá mais para ler o jornal. São só.,

intrigas, fofocas, mentiras e enganações. Que coisameu amigo! E para isso que
elegemos nossos representantes? Só para futric�r o tempo todo?

Fiquei feliz por encontrar alguém que se interessa por tal assunto e se

manifesta de forma tão honesta. Sempre há pessoas interessadas pelos 1

acontecimentos políticos, e em quase todas conversas se pergunta sobre o que'
há de novo no cenário político.No entanto, porém, esses interesses não são pela
causa pública, pela boa gestão administrativa, pelamoralização, etc. Tudo isso

I

já era e, hoje em dia, há pessoas nesse meio que nem sabe o que representam
os bons costumes. O que interessa é a politicagem, mais nada.

Os fatos são acompanhados como se acompanha uma disputa, para quemvai'!
"vencer", quem é omais "forte", para fazerboatos, debochar e outras coisasmais.

Por isso, aquele homem me agradeceu por tê-lo ouvido com o devido)

respeito ... Ele ainda acredita nos ideais, na verdade, na política. E eu nem disse
a ele que esse encontro foimuito importante.

A felicidade de conhecer uma pessoa pura. Podia ser ele um empresário,
médico, operário ou talvez um professor. Suamaneira de buscar conhecimento

J

e comentar com os outros é fenomenal. J

Todos nós deveríamos tomar esse tipo de atitude, mesmo que muitos

façam, não é o suficiente. Esse é o verdadeiro dever do cidadão e somente assim

alcançaremos a verdadeira Democracia.

CarlosChiodini, empresário e presidente do PMDB de Jaraguá do Sul

Correio 86 anos

Amigas e amigos:
Parabenizo toda a equipe deste jornal, pela passagem dos 86 anos.

Sem dúvida, todos de uma forma ou de outra ajudaram e continuam

ajudando a escrever a história de nossa gente. .

Com carinho,

Rosane Sasse Gieburowski, vice-Presidente Sindicato dos
Trabalhadores do Vestuário de Jaraguá do Sul

Bom dia:

O GATS parabeniza o Jornal Correio do Povo pormais um ano repleto de

informações à comunidade jaraguaense. Parahéns a toda equipe!
Mara Kochella, Grupo de Teatro da Scar

Sr. Francisco Alves:

Apresento parabéns por,mais um aniversário desse conceituado jornal.
Os serviços prestados à comunidade jaraguaense credenciam oCorreio
do Povo a integrar o grupo dos meios de comunicação que enobrecem
a imprensa brasileira.
Parabéns!!

Paulo Bauer, deputado Federal

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo 12,

fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de

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

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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� PPPs
Para quem tem esperança de que a

parceria entre Poder Público e iniciativa
privada vá resolver problemas como a

duplicação da BR-280, o ministro do

Planejamento Paulo Bernardo jogou
ontem um balde de água fria. Ele disse

que as Parcerias Público Privadas não
são o remédio para todos os males do
país e até que os projetos apresentem
resultados significativos na prática,
deverão demorar de três a quatro anos.

A previsão foi feita pelo ministro ao

participar do XVII Fórum Nacional, na
sede do BNDES, no Rio.

� Projetos
Elogiável a iniciativa do prefeito Moacir

Bertoldi pelos dois projetos enviados àCâmara
de Vereadores para tentar aumentar o aporte
de recursos ao município. O primeiro deles
abre oportunidade para que contribuintes em

,

atraso quitem suas dívidas de forma parcelada
e ainda recebam desconto.
O outro projeto é para leiloar 16 veículos que
não são mais utilizados pela administração,
ou por más condições ou por alto custo de

manutenção. Um deles é o lendário Omega
CD importado, comprado por uma fortuna

pela administração anterior, o que gerou
muitas críticas ao ex-prefeito Irineu Pasold.

� Visita
o secretário nacional da Pesca, José
Fritsch, estará em Jaraguá do Sul
no próximo sábado, para participar
da plenária do PT de preparação
do PED (Processo de Eleiçõ"es
Diretas), que acontece no Sindicato
do Vestuário.

Frlstch aproveita a estada na cidade

para visitar as obras do abatedouro
de peixes, na localidade de Rio Alma,
no Rio Cerro. O ministério da Pesca

repassou à AJA (Associação
Jaraquaense de Aqüicultores) R$ 112
mil para compra de equipamentos.

� Novo capítulo
Ao abrir oficialmente a Cúpula América do
Sul-Países Árabes ontem, o presidente Lula
afirmou que o encontro irá iniciar"um novo

capítulo" para as duas regiões, como uma

oportunidade histórica de cooperação
entre a América do Sul e o mundo árabe.
A realização da cúpula, segundo Lula, além
de abrir e revitalizar os canais de

comunicação entre as duas regiões;
demonstra que os países presentes foram

capazes de vencer o "ceticismo" dosque
acharam que os países da América do Sul e
do mundo árabe não seriam capazes de
trabalhar juntos.

SEU BOLSO

obedecendo alguns critérios.
O contribuinte com débitos de

tributos ou outros, poderá fazer a

opção de pagamentoem até 120 dias,
contados da data de publicação da

Lei, através de um requerimento à

Prefeitura. O contribuinte que optar
por pagamento à vista terá desconto
de 100% do valor da multa demora
e de 40% dos juros demora.

No caso de parcelamento em

.até 60 vezes mensais e

consecutivas, no valormínimo de
R$ 32, acrescidas de juros de mora
de 1% ao mês, o desconto será de
70% da multa de mora e 20% dos

juros de mora. O mesmo desconto
será concedido nos parcelamentos
de débitos fiscais já parcelados
anteriormente, sumarizados ou em

. andamento, executados judicial
mente ou não, quando for feito

pagamento imediato de 10% do
valor total da dívida. O restante da
dívida deverá ser pago em até 35

parcelas mensais e consecutivas, no
valormínimo de R$ 32, acrescidas
de juros de mora de 1% ao mês.

De acordo com o parágrafo
quarto do projeto, "a falta de

pagamento de seis prestações,
consecutivas ou não, nos prazos
fixados, importará na cadu
cidade do parcelamento e

implicará na imediata execução
judicial e perda das condições
de anistia concedidas nesta Lei,

. voltando remanescente aos

valores atualizados acrescido de
multa e juros".

seis anos depois de feito o contraio.
Ele também disse que o banco
oferece parcelamento em até 16

anos, o que permite ao governo fazer
empréstimosmais altos.

O prefeito informou que a

intenção é conseguir um

empréstimo de R$ 50 milhões,
,dinheiro que será utilizado no

projeto de urbanização da cidade,
que inclui investimentos no trânsito
e revit-alização doCentro Histórico
e em saneamento básico. Moacir
lembrou que na semana passada
também esteve em Florianópolis
para buscar recursos, quando se

reuniu com representantes daCaixa
Econômica Federal e do BID.

Depois do almoço com

Enrique Iglesias, a comitiva

jaraguaense participou de um

Moacir:tentando reduzir o"estoque" da dívida ativa, de R$ 18 milhões

OSAIC J-_MAURfLIO DECARVALHO---------------------------------------------_:_-------'---------,

Governo oferece desconto para
contribuintes quitarem dívidas

,
,

Contabilidade
Nas rodas políticas, não há dúvida de

que o projeto contra o nepotismo será

aprovadó na pelos vereadores. São

tidos como favoráveis Dieter Janssen

e Rudolfo Gesser (PP), Jaime

Negherbon e Jurandir Michels (PT),
Eugênio Garcia (PSDB) e Carione

Pavanello (PFL), número suficiente

para aprovar a proposta.
Também não há dúvida que o prefeito
Moacir Bertoldi (PL) vai vetá-lo e que a

Câmara não conseguirá os sete votos

para derrubar o veto. A esperança se

volta para Pedro Garcia (PMDB).

: CAROLINA TOMASELLI
I

I � Projeto está nas
I

icornlssôes da Câmara
I

! para ser analisado em

I regime de urgência .

I .

i }ARAGUÁ DO SUL - O prefeito
I Moacir Bertoldi protocolou na

I Câmara de Vereadores um projeto
I de lei que propõe benefícios para
I que os "contribuintes inadirn-

I! plentes quitem dív�das contraídas
antes de 31 de dezembr.o de 2004."

- .J
r .>' .: �.u - ,.

Enviado pelo Executivo em regime
de urgência, o projeto é uma

I
tentativa da administração

. municipal para reduzir o "estoque"
da dívida ativa, hoje estimada em
R$ lS milhões. A proposta está nas
comissões permanentes da

i Câmara.
I O Executivo propõe "a

I dispensaparcial dos juros e da

I multa de mora de créditos

I tri�utários constit�ídos ou�nçados
I' ate essa data, mscntos ou nao como
I
dívida ativa, parcelados ou não,

! ajuizados ou a ajuizar, com

I exigibilidade suspensa ou não". De

lJ!.cordo com o artigo lodo projeto,
I "os créditos tributários devidos à

li fazendamunicipal ( ... ) poderão ser

regularizados mediante o'

I pagamento único ou parcelado, do.. I
principal atualizado moneta

riamente, acrescido dos percen
I tuais de juros e multa de mora",
I

Outro projeto de lei encaminhado pelo prefeito Moacir Bertoldi
, à Câmara de Vereadores autoriza o município a alienar, através
de leilão, veículos, máquinas e outros bens inservíveis à

administração municipal, sem viabilidade de recuperação ou

remanejamento entre os órgãos da Prefeitura. A proposta, que
também é uma tentativa de arrecadar dinheiro aos cofres
públicos, ainda 'não foi lida em plenário.
No texto da matéria, o prefeito justifica que a alienação proposta é
"decorrente do estado precário em que os bens descritos no artigo
10 se encontram, dado ao uso e aos serviços a que foram

submetidos, não mais atendendo, por conseguinte, as necessidades
que o serviço público exige. Decorre também do alto custo de

manutenção, a exemplo dos veículos Õmeqae Mareá"
No projeto constam 16 veículos, descritos individualmente, que
terão o estado de conservação analisados por "uma comissão

especialmente designada para este fim"para determinar os preços
mínimos para a alienação. Esta será promovida pelo órgão
responsável pelas licitações.

Moacir Bertoldi pede recursos ao BID para· obras e projetos
FLORIANÓPOLIS -:- O prefeito

Moacir Bertoldi (PL), o chefe de
Gabinete Carlos Alberto Dias e o

presidente da Câmara de
Vereadores Ronaldo Raulino (PL)
participaram ontem de uma

reunião naCapital como presidente
do BID (Banco Interamericano de
Desenvolvimento), Enrique
Iglesias. Eles foram, pedir um
financiamento do banco para
executar obras e projetos
considerados prioritários para
Jaraguá do Sul.

Segundo o prefeito, os

I financiamentos oferecidos peloBID

1_ são bastante vantajosos se

_
I ,;comparados a outras instituições

,. I dinanceiras, já que o juro é de 2,2%
I «ao ano e a primeira parcela do
lfin' pod

-

L. anciamento e ser pagaem ate

Governador abre encontro ao lado do presidente do BID (di r.)

encontro de Estudos' Políticos,
promovido pelo Upa (Laboratório
de Inteligência Política) do
Instituto Virtual de Estudos

Avançados. O presidente do BID

foi um dos palestrantes e falou
sobre Previdência Social. O evento,
realizado noauditório da Fampesc,
foi aberto pelo governador Luiz
Henrique.

Câmara lembra fim da Guerra
com homenagem aos pracinhas'

}ARAOUÁ DO SUL - Os 60 os pracinhas lutaram pela
anos do fim da Segunda Guerra "ambição de buscar a paz e

Mundial foram registrados pela pelo direito de todas as raças no
Câmara de Vereadores com uma mundo".
homenagem aos pracinhas da

-

Muito emocionado, o

FEB (Força Expedicionária presidente regional da Anvfeb
Brasileira) na sessão de segunda- (Associação Nacional dos
feira. Uma placa foi entregue aos Veteranos da Força Expedicionária
nove expedicionários de [araguá Brasileira), veterano Anselmo
do Sul, Corúpá e Guaramirim: Bertoldi, disse que integrou a FEB
Anselmo Bertoldi, Fridolino commuitahonra erelatou alguns
Irir;'eu Kretzer, João Rudolfo fatos vividos por ele e seus

Hauck, Walter Carlos Hertel, colegas nos campos de
José Nunes Filho, João batalha. "Estávamos jogando
Wonsiewski, Silvestre Cisz, baralh� quando de repente b
Hercílio Spézia e Ferdinando capitão disse 'salve-se quem puder',
Piske. Saímos correndo e vimeu colega

O comandante do 62° de meias e com o baralho na mã�
Batalhão de Infantaria, de buscando refúgio", contou.
Joinville, coronel Fernando arrancando risadas dos presentes.'
Rodrigues Goulart, destacou em Para o presidente. da Câmara,
seu pronunciamento "a Ronaldo Raulino (PL) "esses
coragem desses homens que homens ajudaram a redefinir o
enfrentaram o inverno rigoroso, rumo da história, lutando contra a

soldados altamente treinados e tirania, a opressão e o preconceito
relevo difícil para lutar contra a étnico-racial. Disse ainda que
tirania, a opressão e o préconceito eles combateram pela paz,
étnico-racial, com. inteligência, pelo fim do flagelo e da destruição,
criatividade e tolerância". O impedindo a proliferação do

prefeito Moacir Bertoldi disse que nazismo e do fascismo.

Pracinhas e mulheres de outros ex-combatentes lotaram a Câmara

Relator apresenta parecer pelo
fim da CPI do Balé Bolshoi

FLORIANÓPOLIS - O deputado
Onofre Agostini (PFL) apre
sentou ontem o parecer .pelo
encerramento da CPI (Comissão
Parlàmentar' de Inquérito)
criada para apurar irregu
laridades quanto a verbas

repassadas ao Instituto Escola
Bolshoi do Brasil, em Joinville.
O deputado entregou o parecer
à Comissãó de Constituição e

Justiça (CC]) da Assembléia

Legislativa.
Baseado em argumento da

Proc uradoria J u ríd ica da
Assembléia, Agostini resolveu

,

\

acatar o pedido formulado pelo
líder do governo, deputado João

Henrique BIasi (PMDB), de

extinção da CPI. O deputado
entende que o fato determinado
que gerou a criação da CPI
deixou de existir com a decisão
de juiz federal de [oinville, de
não acatar denúncia formulada

pelo Ministério Público.
Para Agostini, apesar do seu

encaminhamento, a decisão
sobre o fim das atividades caberá
à própria CPI do Balé Bolshoi,
presidida pelo deputado Gelson
Merísio (PFL). A matéria ainda
será discutida pelo Pp, através de
pedido de vistas formulado na

CC] pelo líder da bancada, [oares
Ponticelli.
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POR RANDAL GOMES__ �

C§!Jcambra
OMEx

..... Ainda sobre o dólar - um

assunto que não quer calar

o comércio exterior brasileiro está num ritmo frenético e entre os profissionais
com quem conversamos,a pergunta é:"E o dólar,a quantovai?"Dessa maneira,
achamos importante dividir com os leitores alguns cenários da moeda
americana para os próximos meses. Amídia em geral tem tratado o tema como
"a gritaria do exportador';mas neste momento, é preciso passar além das

manchetes, além da mídia e pensar nas implicações da cotação para empresas,
funcionários, instituições e sociedade como um todo.
A queda do dólar no Brasil segue um movimento internacional de

desvalorização da moeda americana. O que está por trás disto é que os grandes
investidores internacionais não enxergam nos EUA uma capacidade de honrar
todos os seus compromissos nos prazos acordados.Tecnicamente,a'falência'
dos EUA significaria a falência do sistema financeiro internacional, de modo
que uma recessão é possível, mas uma quebra tão intensa quanto em 1929 é
um cenário fantasioso. Seguindo esta linha, a Europa tem investimentos. e
dívidas em dólar,demodo que uma quebra dos EUA significaria uma profunda
recessão na Europa, o que não é desejável.
Empresas em gerál- apesar do que dizem os sistemas de gestão da qualidade
- são entidades dinossáuricas (embora mais rápidas que os órgãos públicos);
toda mudança é indesejável; ela somente será resultado de uma resposta
obrigatória a uma grande ameaça ou a uma clara oportunidade. Muitos se

perguntam por que os exportadores brasileiros reclamam de um dólar a RS
2,50, se em 1997 se exportava a um dólar de RS 1,30. Na verdade, é que não
estamos mais em 1997, nem com os custos em reais de 1997. O cenário e os

custos são novos e como comentamos, as empresas se adaptam na base da
necessidademesmo. É o que ocorre agora.
A expectativa - informação que colhemos com algumas grandes empresas
catarinenses - é de que o dólar chegue a uma cotação mínima de RS 2,29.

;'
E só para os leitores imaginarem como é difícil o exercício da futurologia,
até a semana passada, contávamos com um dólar a RS 2,40. São centavos

que valem bilhões em uma economia como a brasileira e que são a

diferença entre manter mercados e abandona-los. E apesar da incapacidade
clássica dos governos para administrar recursos financeiros, a verdade é

que por mais indesejável que seja, a mudança deverá partir das empresas.
Em épocas de dólar alto, por volta de RS 3,80 no período imediatamente'
anterior a Lula, os mesmos exportadores defendiam o livre câmbio. Eram os

importadores quem lamentavam o dólar alto.
O dólar acumula queda de 7% em 2005, 13,7% nos últimos 12 meses e está

cotada no menor patamar desde maio de 2002, abaixo de RS 2,50. Segundo
algumas fontes, a entrada de dólares no País sugere que a moeda poderá cair
mais, pressionada tanto pelos recursos provenientes das exportações quanto
de investimentos de estrangeiros no País. Parte desse mqvimento é forçado
pela alta taxa de juros no Brasil, atualmente em 19,5%. Os investidores

estrangeiros aproveitam para aplicar em renda fixa no Brasil e os exportadores
. s� desfazem rapidamente da moeda, dado 8:p'!to custo de carregamento das

, divisas, o que acaba provocando novas quedas e assim por diante.

Fantasiosamente,poderia-se repetiramovimento''jVamos a Ia playaltque nos
idos de 1994 inundou as praiasmexicanas de reais sobrevalorizados, enquanto
oMéxico agonizava a sua pior crise contemporânea. Em épocas de dólar baixo,
ocidadão comum sonha (como a Sol de'América') em conheceros"lsteitis"e

quem sabe acumular algum no colchão. Mas os efeitos disto, todos soubemos
ao longo do restante da década: as ressacas da estagnação econômica e a

falência do neoliberalismo.
E talvez um conselho - que preferiríamos vender- de que não confie em

ninguém. As pessoas usarão jargões, palavras bonitas e trajes lustrosos.
Mas a verdade é que o cenário é tão imprevisível, que tudo serão

especulações, mais ou menos elaboradas, sobre um tema para o qual
reservaremos muito do nosso tempo.

REUNIÃO DO NÚCLEO DE COMÉRCIO EXTERIOR

Logo mais, às 18h e 30 min, haverá na ACIJS a sexta reunião do Núcleo de
Comércio ExteriordeJaraguá do Sul. Este é um dos núcleos mais ativos da

ACIJS, contando com 34 empresas, entre exportadores, importadores e

prestadores de serviços. Para os profissionais da área, interessados em
participar das atividades, os contatos podem ser agendados com Jordana
Pott, através do fone (47) 275.70'16:

PROGRAMA EXPORTACIDADE
Por iniciativa do Secretário de Produção" Leônidas Nora, Jaraguá do Sul
estará presente ao lançamento do Programa ExportaCidade, na próxima
quarta-feira, dia 18/5, em Campo Largo - Paraná. Uma comitiva de

empresários e entidades representativas deverá sair do Centro Empresarial
às 11 horas, retornando na mesma data, -às 22 horas. Os profissionais
interessados em participar,devem contatar a CAMBRA,através do fone (47)
275.7040.
O foco do evento; gerido pelo Ministério do Desenvolvimento, é gerar
estratégias orientadas para a promoção das exportações de regiões com
potencial para formar pólos exportadores. O objetivo do Programa é

fortalecer a competitividade exportadora de municípios, criando ambiente
favorável ao desenvolvimento das vocações produtivas locais.

Sua opinião é muito importante para nós. Encaminhe suas dúvidas,
sugestões e críticas para nosso e-mail cambra@portalcambra.com.br.

Randal Gomesé Professor doCentro Universitário de Jaraguá do Sul, Diretor
Executivo da Câmara de Negócios Internacionais - CAMBRA e Mestre em

Administração de Empresas.
e-mail: cambra@portalcambra.com.br

QUARTA-FEIRA, 11 de maio de 2005

Sérgio José Félix
Gerente de Finanças eTributos

Marcelino Schmidt .

Secretário dá Gestão

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURAMUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

RUAWALTER MARQUARDT N° 1111-BARRA DO RIO MOLHA

89.259-700-JARAGUÁ DO SUUSC

FONE: (47) 372-8000

Pelo Presente Edital, NOTIFICAMOS os contribuintes em débito com a Fazenda Pública Municipal,
por falta de pagamento das Taxas de Licença Localização e Permanência-TLLPL/Alvará, para que no

prazo de 30(trinta) dias, a contar da data desta publicação, dirijam-se ao setor de Tríbutação deste

Município, e retirem o respectivo documento de arrecadação e efetuem o 'pagamento dosvalores
devidos, sob pena de que o seu não atendimento caracterize confissão de dívida. permitindo-nos a

IMEDIATA COBRANÇA JUDICIAL dos referidos débitos, conforme a Lei Complementar n° 001/1993-
Código Tributário Municipal e outros argumentos aplicáveis à espécie.

Salientamos que a omissão da cobrança de tributos pela Administração resulta em penalidades que
atingem diretamente o nosso Município, pelo não cumprimento do artigo 11 da Lei Complementar n°

101 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

DIvIDAATIVA - TllPUAlVARÁ

Cadastre Contribuinte CNPJfCPF!RG Endereco Ano da Olvida. Valor Valor

�riaidORS"
-

AC Com. de Móveis e Decorações
04.021 ,869/0001-7� R. Reinaldo Rau, 165 7.259E 612,e!23652-7 Ltda 2001/2002

18095-5Ageu Bueno da Sãva 79.495.040/0001-01 R.. Henrique Nagel, 37 2001/2002 4.9198 417,83
�,--"

21344·6Anio Materiais de Construcão Uda 02.565,960/0001-24 R. João Planincheck, 205 2001/2002

3
359,48

.22263-1 Arlindo Flores da Silva 310.565.639-15 R.• João Miguel da Silva, 369 2001/200212003/2004 548,51

15300-1 Atrium Neo, Imob. e Repres, Ltda 95.859.674/0001-52Av. Mal. Deodoro da Fonseca. 413 2001/200212003 3, 334,16
23142-8CD Transp. Rod, de Cargas ltda 00.206,844/0003-55R Giardlni Luiz Lenzí, 95 .2001 2,1298 ,._J7�B_._-- .�

23389-7 Center Sat Eletrônica Ltda ME 03.775,026/0001-08 R. João Pianincheck, 333 2001/2002 4.259E 359,

4825-9 Disapel Eletrodomésticos' Ltda 76.534,957f0020-42 R. RelnoldoRau, 170 2001/2002 72 612,1

23018-9Helns Zerbin 1.580,981 R. José Vicenzi, sn 2001/2002/2003/2004 11 928,:

15647-7 JJ Oficina de Motos Ltda 95.866,141/0001-06 R. Bemardo Dombusch, 172 2001/2002/2003 412,65

18416-1 JK Atec Sistemas Betr, lnd, Ltda 00.490,876/000' Domínooa Bruonaao, 631 2001/2002 4,259f 359,48

17299-5 Jorge Elizeu M�ura 619.385,999�ada Santa Luzia, Km 16 2001/200212003 4,9991 421,93

19217-1 Lanchonete e Peti5Q, E & L Ltda 01.157.245/0001- R Francisco Hruecnka, sn 2001/2002 9,1791 774,68

23340-4 Luar! Locadora de Mão de Obra 03.824.812/0001-40 R. Acre, 149 2001/2002

�
253.16

22549-5 Luiz Hamílton PioUo 850.079,519-00 R. Adolfo Manei, 14 2004 168,78
21533-3 Manhanthan TransoortesLtda 02.189.712/000t-26 R. José Narloch, 1259 2002 126;58

24726-0 Mercado Halduk Uda ME 01.321.914/0002-06 R. Dominoos A, Garcia, sn 2001/2002 7,072f. 596,84

22337-9 Shopolno das Coisas Ltda ME 03.265.703/0001-30 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 364 2001/2002 359,48

23087-1 Silva Auto Pecas e Acess. Ltda ME 03.626.864/0001-01 Av. Pref, Waldemar Grubba, 1311 2001/200212003 4,889! 412,65

I��;: dos Vigilantes e

gados em Empresas de.
Segurança e Vigilância em Empr.
Prest, de Serv., Asseio e Conservo
e de Transp. de Valores de São

22836-0 Francisco do Sul e Região 02,132,685/0001-55 Pres. Epitáclo Pessoa, 345 2001 1.499� ..126,57

22787-1 sortenaío Com. e Serviços Ltda 03.521.328/0001-41 R. Erwino Menegotli, 1737 2001/2002 2,139€ 180,51
23699-3 Valdemar Pereira 498..879,049-53 R. Francisco Hempckemalr, 53 2003/2004 4,00OC 337,56

2389g...3 Valdemar Pereira 498.879.049-53 R. Francisco Hemookerneír 53 Pare. período 1/2003 1,9050 160,76
Vantras Com. de Peças e Acess,

23986-1 Repres.Tr<msportEl'� El' �l?rv·Ltda 86.789.666/0001-96 R. Pastor Ferdinand Schulzen, 135 2002 2,1300 179,7�
23603-9Vantulr Cardoso 2.515.995-0 R. Bertoldo Orem, sn .2003/2004 4,0000 337,56

* UPM=Unidade Padrão Municipal
**0 valor Corrigido terá acréscimo de multa e juros.

Jaraguá do Sul/SC, 06 de maio de 2005 ..

') ii
, "
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TARDE DETERROR EM (ORUPÁ

Assalto a bancos deixa um morto e um ferido

� Polícia acha que
eram oito homens.

Eles fugiram e até a

noite não havia pistas
!
I

!
I
I
I

,
I

!
I

I
I
I

!
1

CORUPÁ - A tradicional

tranqüilidade da cidade foi

interrompida na tarde de ontem com

os assaltos ao Bradesco e ao Besc.

Por volta das três da tarde, cerca de
oito homens (aPolícia ainda não sabe
ao certo quantos são) invadiram as

agências, renderam funcionários e

clientes e levaram o dinheiro dos

caixas. Na fuga, os bandidos
trocaram tiros compoliciaismilitares
perto do prédio da Prefeitura. No

tiroteio, as balas atingiram o

despachante Luiz FernandoRamos,
37 anos, e a costureira Sonaira

i' Fachini, 21. Ramos foi socorrido e

na ambulância teve três paradas
!, cardíacas. Chegoumorto aoHospital
.

São José, de Jaraguá, para onde
� Sonaira também foi levada pelo
Corpo de Bombeiros. (veja
reportagens naPágina 6) .

De acordo com um taxista, que
:' se identificou apenas comoGerson,
.

um Astra prata, com placas de

Curitiba, parou em frente ao Besc e
três pessoas entraramno banco. Ele

; contou que os assaltantes chutaram

I, a porta da agência e que, minutos
,

.��pois, saíram apressªg%wtr!3:r�m, r

no carro e fugiramsentidoSãoBento
r '

do Sul. Perto da Prefeitura, 'cruzaram
,',

com um carro da PM e começou o
;f

i',
i
,

tiroteio. "Eles (os assaltantes) tinham
um 'maquinário' que pelo amor de
Deus. E aí foi tiro pra tudo quanto é

lado", narrou, sem saber como
aconteceu o assalto ao Bradesco.

Ainda segundo o taxista, Ramos
e Sonaira foram atingidos próximo à

agência do Besc. Ramos caiumorto
em frente ao ponto de táxi, na
Avenida Getúlio Vargas. Sonaira
ainda conseguiu andar até a Caixa

Econômica Federal, na mesma

avenida. Os disparos atingiram
também o carro da polícia que
cruzou com a quadrilha. Um dos

policiais que estava no carro disse

que eles foram alertados do assalto

porpopulares. "Eramdois carros, mas
os tiros partiram doAstra", contou o
policial, sem saber informar o

paradeiro do outro veículo.
A partir daí, policiais civis e

militares da região se deslocarampara

Corupá e começou a perseguição
pelas estradas do interior do

município.O helicóptero "Águia" da
PM participou daoperação. Porvolta
da sete da noite, a perseguição foi
suspensa.

TESTEMUNHA - Uma

pessoa que estava no Besc na hora
do assalto, que pediu para não ser

identificada, descreveu' os ladrões
como homens de aproximadamente
1,80m, olhos e cabelos escuros. "Os
ladrões estavam bastante nervosos,
gritavam com os funcionários e

clientes, empurraram o gerente e

pediram as chaves do cofre", contou,
afirmando que 50 levaramo dinheiro

que estava nos caixas, saindo em

seguida.

Este policial quase foi atingido por uma bala, que pegou no carro

o gerente do Bradesco, Arnildo Laércio Schmidt, contou que minutos

antes de fechar a agência, dois homens entraram no banco armados

de pistola e metralhadora, anunciaram o assalto, retiraram a arma do

vigia e exigiram as chaves do cofre."Tinha pelo menos 20 pessoas na

agência e todas ficaram muito nervosas. Um deles me deu, uma
coronhada no ombro, enquanto os outros pegavam o dinheiro dos,

caixas'; disse, lembrando que estaera a segunda 'Vez que a agência
havia sido assaltada. A primeira foi em ,1997.

Um funcionário do Besc, que pediu para não ser identificado, disse
que três assaltantes entraram na agência e "aos berros" exigiram as

chaves do cofre e o dinheiro dos caixas. Na hora tinha cerca de oito
clientes na agência,além dos funcionários."Não agrediram fisicamente

ninguém, mas foram extremamente violentos na ação'; afirmou.
As agências, que não têm portas com detectores de metal, não
informaram o valor roubado, alegando que estavam fazendo o

levantamento.
•

O gerente da Caixa Econômica Federal, Fábio Rudolfo Baeurnle, disse
que a agência não foi assaltada, conforme foi comentado na cidade.
"Não houve a tentativa de assalto à Caixa, a menina (Sonaira) ferida'
é que veio pra cá'; informou.

:"
i
I

I Os policiais perseguiram os assaltantes pela estrada velha que vai para São Bento do Sul

!

I
!
I
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�? A PM faz o cerco na estrada de Rio Natal, que também dá acesso a cidade de São Bento do Sul

No começo da noite, policiais ainda estavam na frente do Besc

Esta é a agência do Bradesco, onde uma parte do bando assaltou

Parceria público-privada
viabiliza UTI em Jaraauá do: Sul,.

Jaraguâ do Sul passou a contar com uma nova e moderna Unidade de

Terapia Intensiva. Instalada no Hospital São José, a UTI foi construída
graças a uma parceria entre Governo do Estado, Câmara de Vereadores
e empresas privadas. Totalmente equipada. a unidade tem Ia leitos num

espaço de 730 metros quadrados, Com isso, os pacientes passam a contar

com mais qualidade no atendimento. É o Governo investindo seriamente
na área da saúde no Estado.

Secretaria lia
Estallo liaSaúlle
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MARCIA BENTO

� Luiz Fernando
Ramos era dono de
auto-escola e também

despachante
}ARAGUÁDO SUL - o empresário

: Luiz Fernando Ramos morreu ao

I' chegar noHospitalSão José. Ele foibaleado em frente da panificadora
IThiene, naAvenidaGetúlioVargas,
no centro deCorupá. Ramos, de 37
anos, era despachante e dono de

: uma auto-escola. Ele costumava ir ao
, ; banco todos os dias no começo da

: tarde para fazer os pagamentos.
: Ramos era casadocomRoseCartone
: e. tinha um filho de 13 anos.Amãe
; dele, Laura Coelho Ramos, passou
� mal ao saber que o filho tinha sido
: baleado. Ela foi internada .'

'

no

; ProntoAtendimentodoSãoJosécom
: pressão alta. Foi sedad� e depois de .

: duashoras emobservaçãopôdevoltar
; paracasa.

: A amiga da famíliaRitaFontoura
: contou que quem avisou do que
: aconteceu foi o cunhado de Ramos,
: JairoAlquinei. "Ele estava dentro do
: Besc quando houve o assalto e ligou
i pra gente não passar pelo centro

i porque podia ser perigoso, mas não
; falou nada sobre o que tinha
: acontecido com o Luiz Fernando",
i disse. Depois de uns 15 minutos ela
: ficou sabendo que o amigo &mos
i tinha sido baleado. "Namesma hora
! a gente ligou pra Rose, que ficou

: . muito abalada.Sódepoiséque agente
soubeque ele tinhamorrido", contou.

Ritaestavaacompanhando amãe
e amulher de RamosnoHospitalSão
José. 'Agente tá preocupada com o

menino, o filho dele, que ficou na

loja com as vendedoras. Como a

cidade é 'pequena ele vai saber por

r outras pessoas", disse.
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TARDE DE TERROR EM (ORUPÁ

ÁLBUM DE FAMluA

Ramos era uma pessoa muito conhecida e querida em Corupá

'''In ( I

Este oi o lugar onde Ramos e Sonaira foram atingidos pelas balas

Ela explicou ainda que na hora

que os parentes e amigos souberam
do que tinha acontecido, ficaram
preocupados porque Ramos tinha

problemas no coração. "Ele já tinha
feito uma operação e a gente achou
que isso ia ser o pior, mas parece que
foio tiro quematou ele", disse Rita.

Ramos foi atingido quando os

assaltantes saíram do Besc. "O Jairo

Empresário entrava no Besc quando foi baleado!

Morre homem que levou tiro
,

I do cunhado na danceteria
1 }ARAGUÁ 00 SUL - Morreu na
I manhã de ontem Ivaldo

i Rodrigues, de 34 �nos, que tinha

I sido baleado na cabeça pelo próprio
: cunhado, José Adilson de Oliveira
i Gomes, de 21 anos. O crime
I

I aconteceu sábado à noite na

danceteria Chopp & Clube, no
L bairro Água Verde. Logo após o

disparo, que deixou em pânico os

freqüentadores da danceteria,
· Ivaldo foi levado para o Hospital
São José pelos bombeiros,

, enquanto os seguranças e a Polícia
Militar levaram José Adilson para

, a Delegacia, onde foi autuado por
i tentativa de homicídio.

Na Delegacia, José Adilson
· contou ao delegado Antônio
, Godói que apanhava freqüen
, temente do cunhado e por isso

,
atirou nele. "Sobre a arma ele

r contou que era roubada, mas não
explicou de quem", disse o

· delegado, acrescentando que a

pistola calibre 22 era de cano curto.
Uma parente de Adilson, que

não quis ser identificada, disse que
a esposa de Ivaldo apanhava dele
e este seria o r�al motivo da briga
entre os dois cunhados. "José só

queria defender a irmã", garantiu.
Uma testemunha do crime, Edgar
José Trapp, que estava dentro da
danceteria na hora do tiro, contou
que viu um homem de camisa

vermelha chegar perto de outra

pessoa e colocar uma arma na

cabeça dela. "Foi muito rápido, vi
um tumulto, esse cara com a arma .

na cabeça, e logo depois ouvi o tiro",
disse. Ele estava a ummetro emeio
da confusão. "Depois do tiro o cara
de camisa vermelha correu pro
meio da multidão". E completou:
"Eu fui pra perto da porta e quando
ele chegou perto, tentando fugir,me
joguei em cima dele e agarrei ele,
mas ele fugiu de novo", disse. José
Adilson foi detido pelos seguranças.

Falecimentos
Faleceu às 08:30h do dia 10/05,0 senhor Ivaldo Rodrigues,com
idade de 34 anos. O velório foi realizado no Centro Comunitário da
Vila Rau e o sepultamento no cemitério da Vila Rau.

,\

contou que ele estava quase entrando
no banco, quando o tiro pegou ele".
O médico Cristóvão Batista, que
atendeu Ramos logo que ele chegou
noProntoAtendimento, disse que ele
já estavamorto.Aautópsia, que ficou
pronta no início da noite, revelou que
a causa da morte foi hemorragia
interna.Abalaatingiu acimadavirilha
esquerda, saindo pela coxa direita.

O que era para ser apenas uma ida à agência
da Caixa Econômica Federal para resolver
assuntos pendentes, acabou se trans

formando em tragédia para o casal de
namorados Adilson Kuhnen e Sonaira Fachini.
Ela foi atingida pelas costas, no lado direito
do corpo, por uma bala disparada por um dos'
homens que assaltaram as agências do Besc
e do Bradesco, Sana ira tinha saído da agência'
da Caixa para ir até a padaria, que fica na praça
principal da cidade, na Avenida Getúlio.

Vargas, quando começou o tiroteio. Ela foi

atingida quando estava bem em frente à

praça. Depois que os assaltantes fugiram,
Sana ira foi atendida e levada para o Hospital
São José, em Jaraguá do Sul, onde passou por
uma cirurgia. para a retirada da bala.
"Saímos da Caixa para tomar um ar. Foi quando
ela me pediu dinheiro para comprar um
lanche e eu fiquei esperando por ela. De

repente, ela volta correndo, gritando, pedindo
que a gente corresse. As balas passavam muito

perto de mim. A gente viu o Ramos ser

baleado e cair. Ela foi atingida, mas conseguiu

r t

andar. Entramos na Caixa de novo para nos.
proteqer''relatou Adilson na sala de espera dar,
São José, enquanto aguardava notícias da�
namorada. Ele ainda conseguiu se jogar no'i(
chão e se proteger, mas Sana ira não teve a

mesma sorte.
I:

Sonaira foi transferida para a UTI (Unidade de,
Tratamento Intensivo).De acordo com a prima dela.,
Suelen Wedderhoff,22 anos,a bala atravessou ar:
pulmão e saiu pelas costas. A moça perdeu um;
litro de sangue e deve passar pormais uma cirl,lrgia:
para a retirada dos estilhaços da bala.

j

, " ) ),. -

Ainda de acordo com Adilson, os assaltantes.
estavam em dois carros. Um deles era um AstraL
O outro carro ele não conseguiu identificar;
Segundo ele, os homens atiraram em direçãor;
às pessoas que estavam na rua, sem parar."Fo!
horrível'; afirmou Adilson, que nem tinha se

recuperado ainda de uma outra tragédia: no
domingo, o pai dele se matou tomando
veneno.

Sonaira e Adilson namoram há dois anos. Os doi�
trabalham na indústria têxtil, ela em uma fábrica
em Nereu Ramos e ele em Jaraguá do Sul.

COR.REIO TV I
Tiroteio
Novela de Mário Prata que sucederá a "A Lua me DisselBanq Bang" terá cenas

ou no Nordeste ou no Deserto do Atacama, no Chile. O diretor de núcleo Ricardo

Waddington viajará esta semana em busca das locações. O elenco de "Bang�

Bang" não está reservado ainda, embora algumas sondagens já tenham sido
feitas. Entre os atores sondados, Carolina Dieckmann e José de Abreu.

Tirando o chapéu
o programa Raul Gil do último sábado ficou com a segunda colocação no Ibope
com média de 7 pontos e pico de 11. Um dos destaques foi a volta do quadro
"Para quem você tira o chapéu'; que contou com a presença do ator Leopoldo
Pacheco, que interpretou o personagem Leôncio em "A Escrava Isaura" e deve
ter feito a última participação na emissora (veja nota riesta coluna). No mesmo

horário, das 13h às 18h50, a Globo.ficou com 14 pontos,SBT com 6 e.a

Bandeirantes marcou 5.

Mudou de casa
Leopoldo Pacheco (foto), o Leôncio de "A Escrava Isaura'; negociou, negociou e

está em vias de fechar contrato com a Globo. A Record quis fazer um contrato de
três anos com Leopoldo, mas a possibilidade de voltar para a Globo, onde fez
"Um só coração'; parece ter falado mais alto. O ator deverá estar em "Belíssima':

Biquíni de Paz
o grupo carioca Biquíni Cavadão aderiu à campanha "Viva Rio: Faz Paz -

Lançamento Nacional do Desarmamento." A campanha faz parte do projeto da
Babilônia Feira Hype, "Ser Hype é Ter Responsabilidade Social" e acontece nos

dias 14 e 15 de maio, no Jockey Club do Rio.Bruno Gouveia, vocalista da banda,
estará lá no dia 15 de maio, a partir das 18h30m, autografando o CD e DVD "Ao

.

Vivo'; no estande do Viva Rio. Parte das vendas serão destinadas à campanha. O
Biquini Cavadão comemora 20 anos de carreira com seu primeiro CD e DVD ao

Vivo, gravado no festival Ceará Music, em novembro de 2004. O repertório inclui
os sucessos "Impossível'; "JanaínalVentoVentania" e "Tédio'; além da música de

trabalho, "Dani" tema do "Esporte Espetacular':

.)

Milton na dianteira
O programa Terceiro Tempo de domingo
passado obteve a maior média entre todos os ,

• I

programas de debates esportivos. Das 22h 13 a :
uma da manhã, o programa comandado por ;
Milton Neves marcou 7 pontos de média, 11 de !

pico e 14% de share. A Band, com o Shaw do
.

Esporte Interativo marcou 3 pontos de média
com 5% de share; a Redé'Ivl, com o Bola na

Rede também registrou 3 pontos de média e

5% de share; o Mesa Redonda da TV Gazeta
marcou 3 pontos de média com 6% de share. -t

.

redacao@jornalcorreiodopovo.com'.br
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NÃo Fala ESPERADO

ESPORTE

Diretoria do Juventus dispensa
os atacantes Miro e Tainha

:JuLIMAR PIVATTO

i

! � Mais dois reforços
l�odem se apresentar
: a,ntes da estréia

I �o Catarinense
,
I

ARQUIVO/CORREIO

Gamarra (em pé à esquerda) comandou o treino e disse que o time deve ser definido na sexta-feira

outros dois são os atacantes Díno
Sani e Donizete.

"Independente de quem jogue,
o que é importante é que o time

mostra que está motivado", disse
aindaGamarra. Ontem os jogadores
fizeram um treino tático de manhã

e, à tarde, um coletivo. Hoje de
manhã os atletas fazem exercícios

na academia e, à tarde, um coletivo
mais solto. "Amanhã (hoje)

Três atletas de Jaraguá vencem
a etapa nacional de Bicicross

}ARAGUÁ DO SUL - Três atletas
_,da Equipe Duas Rodas de Bicicross
conquistaram título na la Etapa do

r- Campeonato Brasileiro. As provas
I foram disputadas em Paulínia (SP),
no último fim de semana. Luiz
Madeira (boys 11 anos), Guilherme
Bourscheídr (cruizer 12 anos) e

Guilherme Getelina (boys 13 anos)
foramos campeões da etapa.

Segundo o técnico da equipe,
Valdir Moretti, o nível técnico está
mais alto que no ano passado. "O
atleta que conquistar o título geral
neste ano deve comemorar, porque
está mais difícil". Participaram da

etapa370pilotos de todooBrasil.Além
dos três títulos a equipe jaraguaense
conquistou também três vices, com
Guilherme Bourscheidt, na boys 12

anos; Dorival Gruetzmacher, na
cruizer50+ e JoyceMoretti (Unerj)

na elitewoman. '

Leonardo Spredemann (Etalan/
Sacolão da Economia) terminou em
terceiro lugarnaBoys 10 anos,mesma
categoria de Carlos Miguel Strelow '

(Prefeitura Municipal/Auto Posto

Salomon/l'v1aikon Confecções), de
Schroeder; que terminouem sexto.A

próxima prova de Bicicross será a 2a

Etapa do Campeonato Estadual, em
Rio do Sul, nos dias 21 e 22 demaio.

MOUNTAINBIKE-Aatleta
Paola Hackbarth (Parque Malwee)
terminou a terceiraetapadoRanking
Catarinense de Mountain Bike em

segundo lugar.A prova foi disputada
emTijucas, noúltimo sábado.Mesmo
com a derrota para Marlsete Goetz

, (Chapecó), a jaraguaensemanteve a

liderançada competição na categoria
CrossCountrycom33 pontos, contra
21 deMarisete.

Equipe Duas Rodas conquistou três títulos e três vices em São Paulo

!(

poderemos já começar a definir o
time pra domingo", informou o

preparador físico. Mas a escalação só
deve ser definida mesmo na sexta

feira, no último coletivo antes da
estréia.

ITAQUI - Segundo Gamarra,
a contratação do lateral-esquerdo
Itaqui ainda não foi descartada. A
dificuldade ainda é a mesma: o São
Gabriel não quer liberar o jogador.

Mas o [uventus se dispõe a pagar a

cirurgia que Itaqui vai precisar fazer
no joelho. "Queremos dar uma força
para o atleta, que foi muito

importante para o time no ano

passado".O preparador físico disse
que o lateral terá que ficar quatro
meses afastado dos gramados.
"Também esperamos contar com ele
no ano que vem. Por isso ainda não
desistimos da negociação".

Para evitar multa, Passarella
é convidado para ser, diretor

DA REDAÇÃO - O técnico

Daniel Passarella foi demitido do

cargo no Corinthians, mas não

deverá se desvincular do clube.
Para tentar evitar o pagamento da
multà pela rescisão contratual, que
pode chegar a US$ 2 milhões, os
dirigentes corintianos fizeram um

convite para que o argentino seja
diretor internacional do MSI,
parceiro da equipe.

"Vamos fazer a proposta para
ele e teremos uma reunião para
saber se elevai aceitar", afirmou o
vice-presidente de futebol do
Corinthians, Àndres Sanchez.
"Amanhã (hoje) vamos oferecer
um novo projeto ao Passarella e

vamos ver qual vai ser a resposta
dele", completou o dirigente.
Sanchez evitou falar em quem é

, o favoritó para substituir o

argentino no comando da equipe.
Ele, no entanto, fez elogios a

Emerson Leão, que está dirigindo
o Vissel Kobe, do Japão.

"Estamos .aguardando a

definição. O Leão é um treinador

que todo mundo quer no seu

plantel, mas estamos esperando a

resposta", disse o vice-presidente,
que negou que contatos com o ex

técnico do São Paulo já tenham
sido feitos. "Eu não sei nada de
Leão. A partir de hoje (ontem)
serão discutidos os nomes. O Kia
e oDualib sempre conversam com

treinadores, mas isso não significa
que estamos fechando ou

negociando", despistou.

Para o dirigente, umnome forte

para o comando da equipe é apenas
uma parte do trabalho que está

sendo feito no clube. "Não tem

estrela no Corinthians, tem bons

jogadores. Nosso projeto não é só

em tomo de um grande treinador,
mas tem muita base em volta, é

um grande projeto", completou o

vice-presidente.
O vice-presidente descartou

que a demissão de Passarella tenha
causado um problema de
relacionamento entre o

Corinthians e oMSI. O presidente
do parceiro, o iraniano Kia

[oorabchian, era favorável à

permanência do treinador, ao

contrário da direção do clube: "O
MSI tentou nos convencer que
seriamelhormanter o Passarella",
admitiu Sanchez.

• A situação do goleiro
, Fábio Costa também será
analisada. O jogador havia
sido afastado da equipe
por Passarella e deverá ser

reintegrado.

• O presidente do parceiro, o
iraniano Kia Joorabchian,
era favorável à

permanência do treinador,
ao contrário da direção do
.dube,

\,
I,

JULIMAR PIVATTO
LINHA DE FUNDO____,

Tratamento
o craque Xoxo segue em fase de recuperação da lesão na perna
esquerda. Segundo o jogador, ele deve voltar a treinar com bola
somente na quarta-feira da semana que vem. Enquanto isso, ele
se divide em treinos ftslcos e nas sessões de acupuntura. A previsão
do departamento médico e da comissão técnica é que o jogador
volte a jogar somente no dia 30, quando a Malwee enfrenta o

.

Palmeiras, em Goiás. O camisa 10 não vai viajar com o time que,
neste sábado, enfrenta a UCS em Caxias do Sul. Xoxo disse que só
sente dor quando chuta com a perna esquerda. "I: uma contusão

que pode agravar, por isso todo cuidado é pouco':

Embaixador
o atacante Ronaldo, do
Real Madrid', acaba de
marcar mais um gol de
placa. Ele será o

embaixador da Boa
Vontade das Nações Unidas

e, no próximo dia 16,
visitará a cidade palestina
de Ramala. Durante sua

estadia, Ronaldo
inaugurará um novo centro

para jovens carentes e

visitará projetos contra a

pobreza. "Nestes duros

momentos, Ronaldo está
marcando um gol
fundamental contra a

pobreza'; disse o primeiro
ministro palestino, Ahmed
Qorei.

Ele volta
o coordenador-técnico da

Seleção Brasileira, Zagallo,
foi operado ontem para
corrigir um entupimento no

duodeno. Mas a família do
"Velho Lobo" já assegurou
que ele voltará a trabalhar
em breve. "É a profissão
dele e deixamos isso cI-ar'o
para os médicos'; disse
ontem o filho Paulo Zagallo.

I JARAGUÁDO SUL-Mesmo antes
de estrear no Campeonato

; Catarinense daSérieA2, a diretoria
: do ]uventus, junto com a comissão

I técnica, já dispensou dois jogadores:
i
os atacantes Miro e Tainha. Em

i entrevista àRádio [ataguá, o diretor
� de futebol Alcir Pradi disse que os

: jogadores poderiam surpreender,
, mas não deram certo. Nesta semana
: Jodem ser apresentados dois novos
: Jamespara a posição, mas que ainda
: �ão podem ser divulgados. Segundo

: opreparador físicoCarlosGamarra,
i que comandou o treino ontem, já
existem alguns atacantes em vista,
mas é preciso acertar os valores.

"O problema é que, geralmente,
um centroavante de área tem passe
mais valorizado. Mas o Juventus tem
umvalormensal de gastos e não pode
passar disso", disse Gamarra,
lembrando que alguns atacantes

: pedem atémesmo o dobro do que o
I clube se dispõe a pagar. Para a estréia,
: domi.nf;ó às 15h30 contra oAtlético
i de Ibirama no JoãoMarcatto, cinco
: jogadores disputam as vagas no

: ataque, Três são meia-atacantes:

: ThiagoPaulista,Gringo eGrisley. Os
,: ---------------------------------------------------

WIlj 111_

Volta por cima
o craque Falcão mostrou

que o futsal é a sua praia. No .

jogo contra a Intelli, na
segunda-feira, ele marcou

quatro gols. Agora o melhor
do mundo tem cinco gols na

Liga Nacional. O artilheiro da
Malwee na competição é

Valdin, com nove, três a

menos que Gustavo Néri, de
Chapecó. Mas o time
mostrou também a união
dos jogadores, que em

nenhum momento quiseram
decidir sozinhos a partida.
Todos entraram bem e foi
uma vitória, literalmente, do
ÇJrupo..

Definição
o técnico do Criciúma José
Luiz Plein começou ontem a

definir o time que enfrenta o

Grêmio no próximo domingo.
A novidade é a volta do meia
Fernandinho que, depois de
seis meses fora, deve ser

opção no banco de reservas.

Aesperança do treinador
está, também,' na volta dó

lateral-esquerdo Luciano" '" ,I( ,')1'

Almeida, que está com dores
musculares.

julimar@terra.com.br

Zagallo é operado, mas ainda
não há uma previsão de alta

DAREDAÇÃO - Foi umsucesso

a cirurgia para a desobstrução do
duodeno realizada no

coordenador-técnico da seleção
brasileira, Mário Jorge Lobo
Zagallo, de 73, anos, de acordo
com o boletim médico divulgado
na tarde de ontem pelo Hospital
Samaritano, em Botafogo, zona sul
do Rio. No documento. assinado

pelo clínico geral José Luiz

Spicacci, foi relatado que após o
.

procedimento cirúrgico, de

aproximadamente quatro horas de
duração, o paciente foi transferido
para aUnidade Coronariana e não.
tem previsão de alta.

A cirurgia foi considerada um
sucesso porque durante as quatro
horas da intervenção, os médicos
conseguiram desobstruir a

"terceira porção do duodeno" de
Zagallo, problema que motivou

sua a internação na terça-feira da
semana passada.

O material recolhido (um
tecido do duodeno) foi enviado
para biópsia com o objetivo de
constatar se era benigno ou

maligno. A boa notícia é que, a

princípio, não foi constatada

malignidade durante exame

realizado na operação. O,
resultado final será conhecido
em duas semana.

O filho do coordenador
técnico da seleçãobrasileira, Paulo
Zagallo, contou que o pai estava
bem disposto antes da cirurgia e

que quer voltar ao trabalho omais

f)

• No ano passado, durante a

Copa América, no Peru, ele
teve uma indisposição
gástrica e ficou dois dias em

repouso no hotel em que a

seleção estava hospedada.

• O filho do coordenador

técnico da seleção brasileira,
Paulo Zagallo, contou que o

pai estava bem disposto
antes da cirurgia e que quer
voltar ao trabalho o mais

rápido possível.

rápido possível. "Ele estava com um

astral muito bom. Esse procedi
mento foi programado com antece

dência. Não foi algo emergencial.
Com certeza não vai afetar a volta
dele ao trabalho", garantiu.

Zagallo foiinternado na noite
do dia 3 de maio, após passarmal
em casa. Ele reclamou de fortes

.

dores no estômago, enjôos e

chegou a vomitar. Ao chegar ao
hospital, foi diagnosticada uma

indisposição gástrica. Dias depois,
foi descoberta a obstrução do
duodeno.

Esta não foi a primeira vez que
Zagallo passou por problema
semelhante. No ano passado,
durante a Copa América, no Peru,
eleteve uma indisposição gástrica
e ficou dois dias em repouso no

hotel em que a seleção estava

hospedada.
/

..
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At-lTVERSi\RlANI'ES

'S/S'

Rogério Selhorst
Nilson Franz
Helton Herrmmann
José Carlos Pauly
Ivone Jaeger
Mateus Henrique
Hornburg
Gilberto Gonçalves
Thiago Shiewe
Tamiris Rannenberg
Vilmar Kuhn
Elvira Walz
Dina de Freitas

'9/5'
Ana Paula Rengel
Chris Berti

.

Marcos Aílexandre
Beltramini
Erico Voigt
Michele Cristina Veloso
Celso A. Alquini Guths

'10/5'
Deise Orsi
Vanelore Gumz
Antenor Gonzaga dos
Santos
Servanda Passamai
Jean Carlos Guizoni
Samanta Enke Costa dos
Santos
Leda Regina Mass
Guilherme Kuhn
Fernando Rodemel
Amarildo Franzner
Jurací de Almeida Matos
Adair Rogério Keske
Elenir Leoni Seibt
Janaine Glatz
Otília Wulff
Mario Melchoretto
Maira Monique
Rosseweiller
Luan Felipe Erdmann

'11/5'
Mateus Saplinski
Alberto Pacheco
Vitória G. Menegali
Rodrigues
Adilson Borchardt
Fernanda Heloisa
Bittencourt
Eliane Marli Engicht
Cassio dos S. Nascimento

Ryan C. Cerpa
Bruna Fernandes

Cynthya Bridaroli
Adilson Borchardt
Paola Gomes
Carmem Lucia
Grutzmacher
José S. Roters Júnior

'12/5'
Ivanir Colle
Alzira Wolf Raduenz
SilviaM. Pietsch
Sabrina Ristow
Nathan Paul Gehrke
Juliano Cristofolini
Aldanir Maria Padilha

Henrique, Padilha
Rumilda Fiedler
Ewaldo Zenke
Amilton Mendes Batista
Leandro Lewerenz
Gilmar Koehler
Juarez da Fonseca
José J. Medeiros de Souza

Harry Porath
Cristina Avila
Valdir Muller

Completou 1 S anos no dia 7, Taise C. P.
Franzener. Sua mãe Márcia, o irmão

Marcos, amigos' e familires mandam os

parabéns

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

._---_._-,

'13/5'
'

I
Fernando L. Garcia I'.Marcio Ivan Vieira
RosaneWopsEh
Orlando Ribeiro
João M. Ribeiro
Carla Adriana Caye Souza
Cirlei Bramorski
Rudimar Bruck
Luis Alexandre Dalcanale
Martin Guizoni
Genuir Ramos
Evandro Pedrelli
Adriane Lourenço

O casal Chico e Néia
comemoraram aniversário, ele no

dia 4, e ela no dia 5. Parabéns de
seus familiares e especialmente

.

do netinho Matheus

'14/5'
Hedlinn Homann
Janete Schiochet
Allan Carlos Fontanive

Solange Gadotti
Marcia Demathe Gabardo
Adenor Hanemann
Osni Glatz
Lucas Thiago da Costa
Ari Alves Xavier
Eduardo Ehnke
Ivo Hass
Lucas Alexandre Ruysam
Juliana do Fonseca
Laura Priebe Rosnack
Ana Paula Hornburg
Lucas Salomão

._ _ __ .._------._j

Parabéns a cabelereira
Lindamir Camargo,

proprietária do Salão Tok
Moderno, que fez

aniversário no dia 12

Aniversária dia 15 Regina Koep
Drews, quem lhe deseja
felicidades é seu marido alex seu

filho airton e esposa

QUARTA-FEIRA, 11 de maio de 2005

Feliz aniversário para Ana Paula Reigel,
que aniversariou dia 9. Quem deseja são os

pais, Adalberto e Marli, o rimão Marcos e o

namorado Alexandre

Aniversariou no último dia 4, Maria
Regina Bonfim Mohr. Feliz
aniversário do marido Jardes, dos
filhos Brenda e Breno e dos amigos

t.I
Of

\ltl

Nodia14,
Patricia Hintz,
completou 14

anos. Os.
,.. padrinhos Silvio

e Andrea

desejam
felicidades

Completou 96
anos no dia 3,
Alberto

Joaquim
Gonçalves.
Parabéns dos

filhos, netos,
bisnetos e

tataraneto

No último dia 16/,4, o casal Andréia
Cristina Leone e Ricardo Prestes
Pereira uniram-se as laços do matrimônio
na Igreja do Molha e a recepção na Malwee

Aniversariou dia 7, Eliseu da Silva. "Feliz
aniversário meu amor, tenha paz, alegria e

felicidades, da sua esposa que te ama,
Adriana"

Completou idade nova no dia 8, Andréia S.
Moreia.·Parabéns e muitas felicidades de sua

família e do afilhado Matheus

.. ,

.:. FELICIDADES
Festeja aniversário no dia 12, Alzira Raduenz. Seus
familiares desejam saúde, felicidades e muitos anos de
vida com muita festa e alegria.

I

.:. GALETADA
A Apae de Jaraguá do Sul promove neste sábado dia 14, 1

, Galetada na Igreja'Matriz São Sebastião, a partir das 12

horas. Valor R$ 7,50.

.;. INAUGURAÇÃO
Inaugurou com muito sucesso,mais uma opção de compras
em moda masculina. É a ADS Elegância Masculina, situada no
calçadão da Marechal,320,sala 07, no CentroComercial FalI.

CINEMA' '. '.
•

Quarta e QUinta-Feira

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

Constantine
14:30 - 16:45 � 19:00 - 21 :15

O Clã das Adagas Voadoras
14:00 - 16:30 - 18:45 - 21 :30

Miss Simpatia 2 - Armada e Perigosa
13:30 - 15:45 - 18:00

O Aviador
Sessão Única 20:30

í
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




