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Ana Paula Padrão vai para o

SBT com salário de R$ 250 mil
.• PÁGINA6
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• Terça-feira AMANHÃ:
nublada com alguns
períodos de melhoria
e chuva a qualquer
hora do dia

HOJE: • Quarta-feira
nublada com alguns
períodos de melhorla
e chuva a qualquer
hora do dia
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Ladrões devem ter usado um

caminhão para "limpar" loja
A ousadia dos bandidos

está cada vez maior.

Desta vez eles levaram

quase todo o estoque de

umafojaderoupas (foto)
no centro de J araguá do
Sul. Pela quantidade que

levaram, os donos da loj a
acreditam que os ban
didos tiveram que usar

um caminhão. Os la
drões entraram pela
porta da frente, tira do a

fechadura. Os prejuízos
ainda não foram
calculados. � PAGINA 4

Trabalhadora
de bicicleta

é atropelada
Mais um trabalhador que
vai de bicicleta para o

serviço é atropelado. Desta
vez foi Maria Rosa de
Morais (foto), 18,
atropelada no acostamento
da BR-280, altura da

Unerj. Omarido (foto) dcla
d· \
lZ que o carro estava e�
alta velocidade, o dobro do
que é permitido naquele
trecho.
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MENINO COM LEPTOSPIROSE

Dezenas de pessoas ligam
para ajudar Luis Fernando

Dezenas de pessoas
ligaram no fim de semana

para o Correio do Povo

depois de ler a reportagem
sobre o drama do menino
Luis Fernando Sell (foto), de
12 anos, que teve seqüelas

por causa de uma

leptospirose mal
. diagnosticada. Uma
empresa garantiu o

dinheiro para o exame

numa clínica particular em
Blumenau.
• PAGINAS

CHOCOLATE AMARGO: 5xO

Torcida do Juventus passa da
euforia à revolta na arquibancada

A reportagem do Correio do Povo que foi ao João
Marcatto domingo para registrar a presença de famflias,
muitas. mulheres e crianças com bandeíras, num belo

espetáculo,viu a torcida de 6 mil pessoas sair da alegria para
a revolta quando o Juventus passou,á tomar gols. • PAGINA8
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OPINIAO

Iii Uma vida em perigo
o drama da Família Sell

retrata com fidelidade a

falência do sistema de
saúde do país. O apelo
desesperado dos pais do

garoto Luís Fernando, de 12

anos, expõe com tristeza a

angústia frente à incapa
cidade do Estado em cuidar
da população. Vítima de

leptospirose, a doença já
I

cOplpromete o desenvol-
vimento físico e psíquico.
Recorrer à solidariedade
para tentar salvar o garoto
é um ato de desespero. Até
porque, o tratamento é uma

obrigação constitucional do
Estado. "São direitos sociais
a .educação, a saúde, o

trabalho, a moradia, o lazer,
a segurança, a previdência
social. .. "

. O calvário de Luís Fer
nando começou no início de

março, quando apresentou
febre alta, vômito, diarréia
e dores. Foi internado duas

ve,zes no Hospital Jaraguá,

FRASES

mas a doença só foi

diagnosticada em meados de
abril. Desde então, a família
enfrenta a rotina diária de
cuidar do garoto, que não

apresenta mais o vigor e a

vivacidade característicos
da idade. "Ele era saudável
e brincava muitas vezes no

rio que passa perto de casa",
lembra a mãe Laurita. O

contaminam o sistema, que
está seriamente com

prometido. A saúde tornou

se uma atividade econô
mica: A estrutura pública
não consegue atender a

população e as clínicas,
hospitais e centros particu
lares assumiram a obrigação
do Estado. Mas o custo é

incompatível com a con-

� Sem assistência pública e sem recursos

para tratamento privado, apela-se à
solidariedade ou aguarda-se um milagre

sofrimento da família se

arrasta desde os primeiros
sintomas da doença. O

garoto fez vários exames e

foi tra tado até por

depressão.
A saúde do Brasil está

na UTI, precisando de
tratamento de choque para
se recuperar. A negligência
centenária dos órgãos
públicos, a corrupção e

outros agentes nocivos

dição financeira da maioria.
Sem assistência pública e

sem recursos para o trata

mento privado, apela-se, à

solidariedade ou aguar-da
se um milagre.
A população brasileira,

em especial a do Vale do
Itapocu, é solidária e tem

sido sensível às campanhas
sociais e aos, projetos e

programas filantrópicos. Os
primeiros voluntários já se

SUA OPINIÃO
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apresentaram para ajudar
Luís Fernando. Gesto nobre
e digno de bons cristãos.

Todavia, é preciso ficar bem
claro que a respon
sabilidade pelo tratamento

e medicação ao garoto é do
Estado. Cabe à sociedade
cobrar dos órgãos públicos
o cumprimento da lei e dos

políticos ações efetivas em

favor da população.
O menino alegre e

saudável que fazia as

estripulias pelo Rio Cerro II
está limitado. Tem
dificuldades para movi
mentar os membros do lado

esquerdo e de aprendizado.
Talvez as autoridades se

sensibilizem e Luiz Fer
nando se torne um marco

na luta em favor da vida.
Por enquanto, só resta

apelar à solidariedade das

pessoas e ao bom senso dos

responsáveis pela saúde na

cidade, no Estado e no

Brasil.

"Ninguém sai da Globo. Mas eu estava absolutamente determinada a não trabalhar mais de
madrugada':

4

III, Da jornalista UlianWitte Fibe,contando as razões da sua saída do"Jornal da Globo.aqora que Ana Paula Padrão resolve sair do mesmo

telejornal e ir para o 5BT.

I

I Fatos & Pessoas .1
Fernando Bond

} Postos de gasolina se( ,

saem bem com aI/Lei Seca"
L

Arrozde festa
LHS está fazendo um "investimento" pesado na

imagem dela na CapitaLTem participado de
tudo e buscado uma pareceria com o prefeito
Oário Berger (PSDB) para que no ano que
vem as primeiras grandes obras comecem a

aparecer, A principal delas é a restauração da
Ponte Hercílio Luz, No domingo, o governador
Luiz Henrique e a primeira-dama do Estado,
Ivete Appel da Silveira (foto) participaram do

Cortejo Imperial da Festa do Divino Espírito
Santo, A Missa de Pentecostes foi celebrada ao

ar livre, bem ao lado de onde estão instaladas as

barraquinhas da Festa do Divino.

FHC em Joinville
o senador Leonel Pavan confirmou neste

final de semana que o ex-presidente Fernando

Henrique Cardoso irá a Santa Catarina, na
segunda quinzena de junho. Participa como
palestrante da ExpoGestão - um congresso
nacional de atualização em gestão - previsto

. para o período de 15 a 17 de junho, em
Joinville, no Centreventos Cau Hansen. Roger
Agnelli, presidente da Companhia Vale do Rio

Doce, é outro palestrante convidado.

Mais um capítulo
A exemplo do que já aconteceu em Jaraguá
e São Francisco do Sul, no final da tarde de
ontem o Dnit fez apresentação na Câmara de
Vereadores de Joinville, divulgando os

estudos do plano funcional para a duplicação
da BR-280, no trecho entre o porto e a BR-
101. t mais um passo no (lento),processo que
terá no final do ano a abertura da licitação
para as obras.

Osmártires
Treme na base o esquema de marketing
montado por Garotinho e Rosinha, no Rio
de Janeiro, com vistas às eleições de 2006,
depois que o casal foi considerado inelegível
pela Justiça Eleitoral. Mas os especialistas em

Comunicação do casal também conseguem
ver um lado bom na coisa toda: se Garotinho
e Rosinha saíram desta, saem por cima, como
"vítimas': No Brasil, isso é tudo de bom ...

Notícia falsa
o Dnit informa que não há em andamento
a instalação de radares eletrônicos móveis
em Santa Catarina. Uma falsa notícia
está circulando na Internet e refere-se à fase
estadual do programa nacional do Ministério
dos Transportes que seria implantado em

2001 no Estado. Por força de decisão liminar
da Justiça Federal, o então DNER suspendeu a

instalação desses equipamentos.Dessa forma,
somente a Polícia Rodoviária Federal realiza a

fiscalização eletrônica de velocidade nas

rodovias federais em Santa Catarina.
,

.

fbond@ibest,com.br

CORREIO DO POVO

O� repórteres do Correio do Povo que
foram sexta-feira aos postos de gasolina
pára checar o cumprimento da "Lei Seca"

n� noite de estréia do Ajuste de Conduta
ficaram impressionados com o preparo
que os balconistas tiveram para atender

0f insistentes pedidos para dar um

"j�itinho" e burlar as novas normas. "Por

félvor; não lnslstalera a educada resposta.
S houvesse resistência, vinha a réplica:
"

uero alertar que a Polícia Militar e os

fi cais da Prefeitura estão de olho e é 0

P sto que vai ser punido caso quebre a

r gra'; explicava o pessoal. Diante disso,
esmo aos resmungos, os jovens (na

fioria),
iam embora. No Posto Pérola

d Coronel Procópio, uma cena até
e qraçada pouco depois das onze: um

h mem sem camisa entrou, pegou uma

g rrafa de cachaça e foi pagar no balcão.
mo o atendente se negasse a vender,

ele retrucou: "Eu preciso disso, sou
a coólatra" No que o atendente

ri spondeu: "Então vou chamar os

1J,0mbeiros
ou a polícia. O senhor não

está precisando de bebida, mas de
t atamento': O homem largou a garrafa
e foi embora.

�
Francisco Alves

Editor-Chefe
Fernando Bond
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,O tempo não pára e

nunca envelhece

É notória a oposição sistemática que sofre o governo
Lula por parte de alguns setores de comunicação. Dá para'
comparar alguns desses grupos com aqueles esquerdistas
de outrora que adotavam o slogan "Se hay goviemo soy

:

contra". Digo isso porque, ultimamente tenho lido, nos:
jornais locais diversas matérias tentando tirar a

credibilidade do PT e amotivação de seusmilitantes. Mas I

justiça seja feita, essa prática não ocorre só em Jaraguá do
Sul. Basta lembrarmos da gafe da Revista Veja naquela
matéria das FARe. Então uma perguntame vem à cabeça.
A quem interessa ver tantas picuinhas e intrigas associadas
ao PTna mídia?

Mas antes que consigamos esclarecer essa dúvida vamos

primeiramente colocar as pedras em seus devidos lugares
no tabuleiro, para que então possamos continuar, pois é
muito fácil simplesmente virar o tabuleiro quando o jogo
não nos agrada. Em primeiro lugar, o PT de Jaraguá do Sul'
tem um presidente interino em função do pedido de licença
do presidente por motivos de saúde, licença que pode ser

até de 180 dias. Como esse período vai até o PED (Processo
. ç

de Eleições Diretas do PT), a Executiva Estadual
interpretou o pedido de licença como uma renúncia e nesse

caso sugeriu que a ExecutivaMunicipal realize uma eleição
com os membros do diretório. Isso está registrado nas atas, B
a quem interessar possa, e tudo foi feito como pede o

'

Estatuto do PT. Portanto, não há irregularidades no PT, o �
partido não está sem presidente e tem comando, ao

,

contrário do que vem sendo divulgado insistentemente
na mídia local.

Quanto às nossas bandeiras, ora, se fomos nós que
confeccionamos, talhamos, remendamos e decidimos a cor

do pano, .é justo que sejam bandeiras nossas, não vemos
II

problema nenhum de alguém querer levantá-las. É ótima
essa evolução na política, porque em outros tempos bastava
uma bandeira ser do PT para que todos torcessem o nariz e

hoje assistimos satisfeitos a outros partidos levantando;
bandeiras vermelhas. Isso nos dámuita satisfação, como disse I:

o nosso vereador Lika (jurandir Michels) na sessão de da
Câmara de segunda-feira, 2 de maio: "Nos deixamuito felizes
ver partidos que no passado foram contra e hoje levantam a

'

'bandeira do nepotismo". Tomara que amoda pegue, pois temos
muitas outras bandeiras que esses partidos podem levantar I

bem alto. E ficaremos sinceramente muito felizes. ,;
O tempo não pára e nunca envelhece. Felizmente as I

coisas mudam. Houve um tempo em que partidos como o "

PSTU e algumas personalidades pouco representativas de i;

nossa política não tinham espaço na mídia nem para
anúncio de missa de sétimo dia. Hoje, se for pãra falarmal.
do PT, têm todo o espaço e o credenciamento que desejarem.
Justo agora que o PT tem a chance de ver alguns antigos i:

desejos concretizados na sociedade, pois o partido está II

maduro e consciente do que precisa ser feito. Isso podemos ,
notar nas ações do Governo Lula, um governo que tem

determinação e coragem. Determinação porque tem

projetos e sabe o que precisa ser feito. Coragem porque está
colocando em pauta todas as reformas estruturais que são

necessárias ao país, reformas essas que mexem com os 'I

interesses de muitos poderosos, mas mesmo assim,

continuam, em passo firme e decidido, doa a quem doer. ·1'

Isso só se faz com coragem e determinação. I
I

O PT, no auge de seus 25 anos, está dando respostas aos ,',
anseios da sociedade e por isso não pode fazer ações

: I

-
, �

simplesmente em busca de barulho na mídia. E hora de
,

realizar e não demarcar posição. Precisamos ser estratégicos, ":
garantindo que as ações realmente se efetivem na prática, (

e tomara que nossa estratégia no caso do nepotismo em

Jaraguá tenha sido amais correta. Quiçá essa medida seja j:
levada a efeito, porque servirá para este e para os próximos J�

governos. Estaremos enfim ajudando a moralizar e u

aperfeiçoar cada vez mais o poder público local. E Jaraguá
do Sul seria um bom exemplo para o resto do Estado de

Santa Catarina.
'1

Leone Silva, presidente interino do PT

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo 12,,·1. I

fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de I;
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como as ;

correções ortográficas e gramaticais necessárias. ';
J
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i Bandeira branca (1) � Novo � Passeata � 'Cada vezmaior � Incentivos

� lenária regional de sábado.o PTlavou O vereador Pedro Garcia (PMDB) não A curadora da Infância e Juventude, A fá brica de pa inéis da Weg na

q�:upa suja - in�ern.amente como deve esconde a alegria de ser um dos do Ministério Público de Jaraguá do Argentina fechou 2004 com fatu-

_ e deu os primeiros passos para um líderes do partido em Jaraguá do Sul. Sul, Leda Maria Hermann, promove ramento de RS 3,45 milhões, valor 380/0

d��rdo entre as tendências com vistas às Depois de ser reeleito, apesar das amanhã, a partir das 8h30, passeata maior que o registrado no ano anterior,

dleições do ano que vem. Os discursos articulações internas para derrotá-lo, e entre o Museu Emílio da Silva, no quando faturou RS 2,5 milhões.

conciliatórios tendem a dar frutos. da saída da presidente Fedra Konell - Centro, à Igreja São Sebastião. A unidade argentina entrou, em

i. �as nem tudo foram flores. Os filha do ex-deputado Ivo Konell, que A promotora pretende reunir pelo operação em 2002.

r principais líderes regionais trataram de controlava a legenda com mão de menos 120 alu nos das escolas do Para esteano,ameta é ultrapassaramarca

esclarecer as regras do jogo e cobrar ferro - o parlamentar prevê uma nova município para celebrar o 18 de maio de RS 4 milhões, um crescimento de 19%

Jxplicações dos promotores das fase para o PMDB na cidade. - Dia Nacional de Combate à em relação a 2004. Além de painéis, a

�icuinhas.Sobrou para o vereador Evaldo "É uma n ova e r a, com ba s ta nte Exploração e ao Abuso de Crianças e fábrica produz partes e peças de motores

funckes, o Pupo, que teve as orelhas diálogo e sem imposições'; disse, Adolescentes - e chamar a atenção para a unidade Morbe e possui um

Juxadas. Para a maioria, o pito foi apostando em novas filiações para da população para a problemática. estoque de motores maiores, geradores,

erecido. deixar "o PMDB mais forte': Uma triste realidade. transformadores e tintas em pó.
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A PRIMEIRA MULHER'

oseVasel assume a Prefeitura

I Prefeito vai a

B�asília, Rio e Curitiba
I p�ra tratar de obras e

I •

de novos projetos
I

ASSESSORIA DE IMPRENSA/PREFEITURA

Alfredo Nascimento, do mesmo

partidodeBertoldi (PL).
Na quinta-feira, a audiência será

na Senasp (Secretaria Nacional de

Segurança Pública), às 8h30, para
tratardos projetos de segurança, entre
eles a implantação daGuardaMuni
cipale instalaçãodeumpostodaPolícia
Federal no município. Uma hora

depois, oprefeito se reúne comdeputa
dos federais e senadores para saber se
existem recursos degabinete disponí
veis, através de emendas parlamen
tares individuais e coletivas.Outro en
contro será no' BID (Banco Intera
mericano deDesenvolvimento), para
tentar conseguir um financiamento.

À tarde, a comitiva vai para o

Rio de [aneiro'para uma reunião no
BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvi�ento Eco�ômico e

Social). Vai verificar o financiamento
solicitado pelo governo anterior, de
mais de R$ 40milhões, para investir
no projeto Transfácil, e para
investimentos em esgoto sanitário.

Em Curitiba, estarão na PUC

(PontifíciaUniversidadeCatólica),
para conhecer projetos de coleta
seletiva do lixo, na listei, que

pretende apoiar a implantação em

Jaraguá do Sul, e com a empresa que
deverá elaborar o projeto daArena
Multiuso.

há grande chance de se formar
apenas uma única chapa, por
Scarpato não pode acumular dois
cargos. O prazo para as inscrições
de chapa termina no dia 20 de

julho. Pode votar quem se filiou há
um ano e que esteja em dia com as

mensalidades. Em [araguá do Sul,
o PT tem aproximadamente 800
filiados em condições de votar.

NOESTADO - O presidente
estadual do PT Milton Mendes

Salvatti, o deputado estadual
Dionei da Silva e o ministro da

Pesca, José Fritsch.
O debate de sáb�do girou em

tomo da avaliação do governo

Lula, do governo do Estado e do
fortalecimento do PT. Na avaliação
de Mendes, os debates aproximam
e a intenção é "formar uma chapa
de consenso" no Estado, já que no
plano federal disputam a

presidência do PT o professor
gaúcho e ex-prefeito de Porto

Alegre, Raul Pont e o atual

presidente, JoséGenoino. Mendes
também defende a reeleição de
Lula e o lançamento de um

candidato ao Governo de Santa

garantiu que não é candidato à

reeleição. Ele está coordenando o

PED (Processo de EleiçãoDireta)
em Santa Catarina e esteve em

J araguá do Sul no sábado

cumprindo uma rotina que

começou em março. O encontro

de sábado foi o 14o de um total de
18. Participaram do PED da

microrregional de Jaraguá do Sul,
além de Mendes, o deputado
federal CarlitoMeers, Pedro Uczai,
ex-prefeito de Chapecó, Derci
Pasqualoto, coordenador do

campo e assessor da senadora Ideli

Catarina.
Mesmo não havendo pré

candidato à presidência estadual
do PT, caso não haja consenso

devem concorrer ao cargo o

deputado federalCarlitoMeers, da
corrente "Unidade na Luta", e o

ex-prefeito de Chapecó, Pedro

Uczai, da corrente "Articulação de

Esquerda".Oministro José Fritsch
não descartou a possibilidade de
ser novamente candidato ao

Governo do Estado. Questionado
sobre o assunto, Fritsch disse que
gosta de fazer campanha política e

que se considera bom de voto.

Lembrou que emJaraguá do Sul e
região ele venceu as últimas

eleições.' (Maria Helena de Moraes)

Scarpato na direção do PT

POLíTICA

A Câmara de Guaramirim lança logo
mais o site com informações sobre

as indicações e projetos em

tramitação na Casa. A página na

internet terá um link interativo para

que os internautas se comuniquem
com os vereadores, opinem e

critiquem os trabalhos propostos.
A Câmara também vai entregar o título
de "Cidadão fiscalizador" para as cinco i1B

pessoas que mais assistirem às sessões. ,Í)
Legislativas durante o ano. sb
As iniciativas são louváveis.Tomara que o

reflexo seja sentido nas próximas eleições.

IB2

11B

Ministro da Pesca anuncia

novidades para o setor

JARAGUÁ DO SUL - O
Ministério da Pesca, José Fritsch
anunciou que até o final do ano

todos os barcos de pesca com

mais de 16 metros de compri
mento serão monitorados via

satélite. De acordo com Fritsch,
atualmente 70 barcos de pesca

já são monitorados. A iniciativa

faz parte do Programa de Apoio
à Pesca Artesanal e tem por
finalidade fiscalizar eletroni
camente o uso do óleo diesel

pelos pescadores, já que o

Governo Federal subsidia o

produto em 29%.A criação de
linhas para a pesca artesanal,
recadastramento dos pesca

dores, assistência técnica e a

delimitação de áreas no litoral
de Santa Catarina para a

produção de iscas artificiais, em
parceria com a UFSC, foram
algumas das iniciativas do
Ministério da Pesca citadas pelo
ministro Fritsch.

N a segunda visita em

J araguá do Sul, Fritsch

aproveitou para conhecer o

abatedouro de peixes de lagoa,
que está sendo construído na

localidade de Rio Alma e que
recebeu recursos federais. O
ministro foi recepcionado com
um almoço à base de peixe feito
pelos integrantes da AJA
(Associação J araguaense de

Aqüicultura). Na avaliação do

ministro, a piscicultura de água

BC{
,?J

oq
do

doce, mais especificamente de3::!
lagoa, é uma característica nova B

de cidades como Jaraguá do:;'I1

Sul, conhecida por seu potencial B

industrial. "É importante queoz
essa alternativa de emprego e

renda tenha como conse-sfI
qüência a permanência dO;m
pequeno agricultor em sUq,hi
atividade", afirma Fritsch.

PROJETOS - Fritsch diss� é.l

ao prefeito de Jaraguá do Sul,3v
Moacir Bertoldi, a produtores e

lideranças políticas do

muni-lcípio que a Secretaria já
disponibilizou, pelo Banco do.

Brasil, 16 linhas de crédito para I

pequeno e médio produtores d�:
peixe. Ele ressaltou a impor
tância de projetar o desenvol-I
vimento ordenado da aqüicul-t I
tura na região. A SecretariaJ
pode até mesmo mandar uma

equipe a Jaraguá do Sul para
auxiliar na elaboração de um

projeto regional de longo prazo

para o fortalecimento do setor e
de sua cadeia produtiva. "Mas é

preciso que no PPA estejam
previstos recursos para a

piscicultura, porque omunicípio
precisa entrar com a contraparjiê
tida", disse. Oministro enfatizou

I '

a importância de trabalhar �O
piscicultura em parceria com Oh!
municípios da região. "Para qU�q
a cadeia produtiva seja auto-,

sustentável é preciso garanti��
1 d d -" 1

iii
vo ume e pro uçao ,a ertou.

pelas próximas duas semanas
I

CA�OLlNA TOMASELLI

I

i }ARAGUÁooSuL-Avice-prefeita
Rosemeire Vasel assumiu 'ontem a

I! djunusttaçãomunicipal. É aprimeira
ez nahistória de [araguá doSul que

r urÁamtl!herocupao cargo.Aprefeita
e� exercício ficará no cargo 'por 14

I di�s, período em que o prefeito -_

,licenciadoMoacirBertoldivaiaBrasília A prefeita Rose Vasel discursa no ato de transmissão de cargo ontem

li 1taralgunsMinistériosedepoissegue GovernoFederalpara investirnosdois . disponíveis, além de apresentar os já
, paraRio deJaneiro eCuritiba. hospitais da cidade. Ele informouque existentes.Moacirdisseque a intenção
.

i Em sua viagem, o prefeito os hospitais elaboraram seus planos é investirprincipalmentenos conselhos
licenciadoseráacompanhadoporuma diretores, que traz os investimentos da Secretaria de Desenvolvimento

, cofrntiva formada pelo procurador-necessários e que já começaram a ser Social, entre eles o damulher, idoso,
gefaldomunicípio, JurandyrBertoldi, feitos, através de uma PPP (Parceria criança e adolescente.

j pelo assessor de Governo, Carlos Público Privada). "Queremos ter a Também amanhã, a comitiva

'I �bertoDias,engenheiroevereador contrapartidadoGovernoFederal, já participa de reunião no Dnit

! Afonso Piazera Neto, pelo que os dois hospitais atendem toda a (Departamento Nacional de

,I ccprdenador de Ações de Governo, região", lembrou. Infraestrutura e Transporte), às 16h,
E��oltolini, epelodiretordoHospital Amanhã, a comitivavaiestamo para tratar da ponte que faz a divisa

)aeguá, Hilário Dalmann, e do MinistériodoDesenvolvimentoSocial deJaraguádoSuleGuaramirim,com

H�ltalSãoJosé,VilsonSantin. � às 10h30 e, segundo o prefeito, problemas por falta demanutenção.
, I
Aprimeira audiência será hoje, pretende tomar conhecimento sobre Oprefeito tambémvaipedirmelhorias

as 15h, noMinistério daSaúde, onde quais projetos poderão ser e falar sobre a duplicação da BR-280
(

o prefeito vai pedir recursos do desenvolvidos e quais têm recursos com o Ministro dos Transportes,

Visita de estudos

promove observação
dos animais

Objetos de pesquisa de alunos do
Colégio Marista São Luís

A 2a série do Ensino Fundame"htal do Colégio Marist,a São Luís realizou' ,

na marhã da última quarta-feira, '1 de maio, um passeio de estudosao

Zoológico de Pomerode.
.

No Zôo, foram recebidos pel biólogo Cláudio, que passou algumas: b
informações alertando sobre o cuidados no ambiente e explicou sobre o

tratamento destinado aos animais.
9

Durante a visita, as crianças observaram os animais, enfocando sua ri
alimentação, espaço em que vivem, hábitos, características e tiveram suas � Q
dúvidas esclarecidas pelo biólogo. I

O objetivo principal do passeio foi observar in loco o que foi estudado
em sala, bem como aprofundar os conhecimentos e responder algumas
dúvidas."Estamos
estudando epesquis
ando os hábitos dos

animais, os cuidados

queprecisam ter, sua

alimentação e no

Zoológicomuitos
destes aspectos
puderam ser

observados concre-
'

temente; destaca
Dinara,professora
responsável pela
turma.

•
COLÉGIO MARISTA

qcarpato assume a coordenadoria microrregional do PT
I
I }ARAGUÁ DO SUL - O ex-

,

v,readorMarcos Scarpato é o novo
cqordenadormicrorregional do PT.
� escolha foi feita sábado, em
eI�iÇão direta que reuniu petistas
d� 14municípios da região Norte
d� Santa Catarina. João dos Reis
Filho, de Schroeder, também
dISputava o cargo. A escolha do

" COordenador microrregional
a�onteceu durante a realização do

Pf.D
(Processo de EleiçãoDireta),

li a espécie de preparação às
e eições para a presidência
�unicipal, estadual e nacional,
lljarcadas para 18 de setembro.

I Com a escolha de Scarpato ao

c�rgo de coordenador

�lcrorregional fica descartada,
Dflo menos por enquanto, a

Ppssibilidade de se formarem duas

crapas para a disputa municipal,
la-

d�
que o ex-vereador havia

'llllOnstrado interesse em disputar
apresidência do PT de Jaraguá do

�l.O atual presidente do partido,
one SIlva, assegurou que agora

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Exportação de se desacelera
{ As exportações catarinenses caíram 4,17% em abril em relação a

-rnarço, informou ontem a Federação das Indústrias de Santa
LCatarina. O estado vendeu ao exterior no mês US$ 457,8 milhões,
'!O que lhe garantiu a manutenção do sexto lugar no ranking dos
t estados exportadores, embora a participação na pauta nacional
otenha diminuído de 5,16% para 4,97%. Em abril, as exportações
brasileiras também caíram,mas em ritmo menor.As vendas ficaram

(10,53% abaixo do registrado em março. Os números são do

G,Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

G Segundo a Fiesc, a desvalorização do dólar e o alto custo logístico
2 causado pelos gargalos na infra-estrutura de transportes continuam
.sendo os vilões da desaceleração das exportações. Os números,

:!:noentanto, permanecem posi�ivos se comparados ao ano passado.
()Bonsnúmeros
'j(
Em relação a abril de 2004, as

o
exportações catarinenses no

c mês passado cresceram
2 33,9%. No primeiro quadri-
r.: mestre, o índice superou em
,.; 28,5% os resultados de janeiro
a abril do ano passado. As

-

vendas já superam US$ 1,7
bilhão, o que representa
5,08% das exportações
nadonals, Em abril, o saldo da

; balança catarínense superou a

marca de US$ 1 bilhão.

� Frangó na frente
A carne de frango continua

"imbatível na liderança da
• pauta catarinense este ano.
-

De janeiro a abril o estado
.

I exportou US$ 267,8 milhões

r
em carne e miudezas, um

�

crescimento de 18,62% em

relação ao primeiro
" quadrimestre de 2004. A
(
carne suína aparece em

segundo lugar, com negócios
r .de US$ 164,3 milhões e

r crescimento de 125,6%, o

segundo maior-da lista dos.
dez produtos mais

exportados.

·CUB

·Indices

Bovespa
Dow Jones

Nasdaq
• Poupança (%)

Amigos da
Informação-
.6
LABORATÓRIO JARAGUAENSE

I
DE ANÁLISES CliNICAS LTOA.

_. 371 0882

Auto-suficiência
A meta era para 2006, mas a

Petrobras já está auto-suficiente
em petróleo e derivados, e a

tendência é continuar

exportando mais do que
importando ao longo deste ano.
O diretor financeiro da estatal,
José Sérgio Gabrielli, anunciou
ontem mais um recorde na

produção de petróleo no Brasil.
A Petrobras produziu 1.819.604
barris. O resultado ultrapassa
pela primeira vez a barreira de

1,8 milhão de barris, próximo do
nível de consumo brasileiro."

E gran�e lucros
No primeiro trimestre, a
empresa registrou lucro de R$ 5

bilhões, resultado é 32% maior

do que o obtido no mesmo

período de 2004, o que
possibilitou a geração de caixa
de R$ 1 0,5 bilhões. Os pesados
investimentos na conversão de
refinarias começaram a surtir

efeito sobre o volume de óleo

processado e as importações de
combustíveis foram reduzidas
em 65%, de 109 mil barris para
46 mil barris por dia.
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Quina

15 - 33

Loteria Federal

R$: 828,23 (maio)

Pontos Oscilação
24.378 2,06% Â.

10.252 1,11% Â.

1.994 0,89% À

0,7210

371 2322

COMUNIDADE SOLIDÁRIA

Empresa doa dinheiro para
ressonância de Luis Fernando

MARCIA BENTO

.... Muita gente ligou
para o Correio e

garante a ajuda para
tratar o menino

]ARAGUÁ DO SUL - Na edição
de sábado, o Correio do Povo
mostrou as dificuldades enfrentadas

pela família domenino LuisFernando
SeU, de 12 anos, que ficou com

seqüelas porproblemasno tratamento
de leptospirose. Entre as muitas

ligações uma se destaca. A empresa
de equipamentos eletrônicos
Grameyer, de Schroeder, se

comprometeu a pagar pelo exame,

que precisa ser feito numa clínica de
Blumenau e custa quase R$ 1 mil.
Desde o dia 6 de março Luis
Fernando temos sintomas dadoença.
Ele foi internado duas vezes no

HospitalJaraguá, fez biopsias, mas a
doença só foidiagnosticadano dia 11
de abril.'O garoto tem tremores e

contrações involuntárias no lado

esquerdo do corpo, dificuldade de fala
e aprendizagem.A famíliapede ajuda
para pagar o exame de ressonância

magnética, necessário para irúcio do
tratamento.

O empresário Alceu Grade
lamentou os problemasde diagnóstico
que o menino enfrentou e por isso

resolveu ajudar a família de Luis

FLORIANÓPOLIS - Começou
ontem e vai até sexta-feira, em
todo o Brasil, a campanha para
aumentar os testes das hepatites
B e C promovida pelo Ministério
da Saúde e voltada princi
palmente às pessoas que
receberam sangue antes de 1993
e que podem estar infectadas. O
Ministério estima que no país haja
2 e 3 milhões de portadores das

hepatites B e C, respectivamente.

o exame é o ponto de partida para o tratamento de recuperação das seqüelas deixadas pela leptospiroi�
Fernando. Assimcomoo empresário
Alceu Grade outras pessoas se

sensibilizaram com a situação vivida
pela família. "Eu me identifiquei,
porque também sou usuária do SUS
e sei que é difícil conseguir exames
em tempo para a recuperação", disse
DricaGuimarães, que vai entrar em
contato com a família porque sabe

que o tratamento pode ser aindamais

Santa Catarina registrou no ano

passado, 3.114 casos de hepatites
virais, dos quais 2121 (68,1%)
foram confirmados através do
exame sorológico.

"Avaliando-se os casos de

hepatites virais, cuja fonte de

infecção é informada, destaca-se
a via sexual (51%) para hepatite
B e o uso de drogas injetáveis
(43%) para hepatite C", explica
Luiz Antonio Silva, diretor da

caro do que um exame "Ele deve
fazer tratamento neurológico, que
tem remédios caros e a família vai

precisarde apoio".
Adiretora daescolaJoãoRomário

Moreira, Liane Reinke Pinheiro, no
RioCerro 2, disse que desde que Luis
Fernando voltou a estudar, há uma
semana, ele está diferente. "Ele era

um menino normal, hoje ele tem

dificuldade na escrita e' de "

aprendizagem", disse. Ela também é
disse que o emocional dele estj
abalado. "Antes dele voltar falam�
com as crianças para evitar

piadinhas".
Quem quiser fazer contato com

a família pode ligar para 273-0961;,
com amãe de LuisFernando, Laurita
Greuel.

Secretaria de Saúde chama população para teste de hepatite:
Vigilância Epidemiológica da
Secretaria estadual da Saúde.

Segundo ele, há o registro de 54
óbitos entre os anos de 1997 e 2004
no Estado por hepatites virais.
"Mas este número não representa
a realidade, uma vez que o

preenchimento incorreto da causa
básica nos atestados de óbito
contribui para essa. distorção",
observa Silva.

A faixa etária varia, sendo

entre 20 e 39 anos para hepatite,
B, entre 30 e 49 anos para hepatite'
e os menores de 10 anos para

hepatite A. A região oeste do
Estado apresentamaior incidência'
de casos de hepatite B. Já a maio

I

parte dos casos de hepatite C sãq
notificados nas grandes cidades;
onde o tratamento está disponível!
As pessoas que desejarem fazer o

teste devem se dirigir à Unidade
de Saúde mais próxima.

24O Rodeio Crioulo reúne mais de 10 mil pessoas
]ARAGUÁ DO SUL - O 24°

Rodeio Crioulo N ac i o nal ,

promovido pelo Centro de

Tradições Gaúchas Laço
Jaraguaensê durante o final de
semana. rendeu para a equipe
"Cabanha LPW", de Rio

Negrinho, uma moto 125 zero

quilômetro, A equipe foi a

campeã geral da prova de laço,
disputada por 160 equipes dos
três estados do Sul. Cada equipe
tem quatro laçadores. De
acordo com o organizador do
evento e patrão do CTG,
Augusto Demarchi, o público
este ano ultrapassou amarca das
10 mil pessoas, superando a

estimativa da comissão orga-
.

nizadora. "Foi um dos melhores
rodeios já realizados", assinala
Demarchi, que participa da

organização do evento desde

garoto.
Mesmo com o excelente

número de visitantes, as vendas

• Cotação U$$
es

.. ,Compra 'Venda
Comercial 2,475 2,477 Â.

Paralelo 2,663 2,757. ....

Turismo 2,410 2,560 Â

• Cotação Euro Compra Venda

3,119 3,136 .; ....

de produtos típicos não foram
boas para todos os comerciantes

que se instalaram no local. O

proprietário da "Companhia das

Pilchas", Luciano de Souza

Pereira, veio de Curitiba para
'vender botas, bombachas,
lenços, guaiacas e outros

apetrechos da indumentária

gaúcha, mas não conseguiu
cobrir as despesas. "Movimento
de gente tem bastante, mas as

vendas foram poucas", assegu- .

rou Pereira, que pagou R$ 1,5
pelo espaço. "A despesa deve ser

tirada até sábado ao meio-dia.

Depois desse horário é que

começamos a ter lucro. Mas não

alcançamos nossa meta",
lamentou Pereira, que participa
do Rodeio de Jaraguá do Sul

pela segunda vez consecutiva.

A participação das crianças
é incentivada pela organização
do Rodeio através das provas de

laço. Quem ainda não tem

CESARJUNKd

Prova de laço reuniu 160 equipes dos três estados do Sul

prát i c a suficiente para veio de Itaiópolis com/os pais�
enfrentar um animal de participou de todas a,1
verdade, pode competir na vaca competições para sua idade. EI:
parada, O garoto Rafael integra o CTG Estância Crioul1
Antônio Ribas, 10 anos, vestido há dois anos e se considera "um

com a indumentária gaúcha, verdadeiro peão".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ladrões levam quase todas as

roupas de uma loja no centro

�

� Prejuízo só não foi

�aior porque muitas

peças estavam .

gentro do provador

: JARAGUÁ00 SUL - A loja Perfil,
�ue ficanaRuaMarechalDeodoro,
ilio centro da cidade, foi assaltada

�este fim de semana. Os ladrões

levaram cerca de 80% do estoque de

roupas e sapatos. A proprietária
IsorniraPiccoli ainda não calculou o
�alor do prejuízo. "Estamos fazendo
:nulevantarnentodoque ficoue com
issovamos saber quanto foi levado",
diSse elaenquanto somava valores.
'J Osbandidos entrarampelaporta
�a frente, tirando o miolo da

fechadura. "Não sabemos quando ou
�omo eles fizeram para levar tudo,
�rque num carro sónão cabe", disse
b marido da comerciante, Gilberto
piccoli. Ele especula ainda que os

�drões tenhamusado umcaminhão.
"Ialvez com um caminhão

I €stacionado na frente da loja eles
, éStivessemmais protegidos de quem

passa na rua", disse.
i A loja foi aberta há 28 dias. Por
causa do movimento de sábado
muitas roupas que estavam no

RAPHAEl GÜNTHER

Os bandidos só não levaram as roupas que estavam na vitrine

estoque foram levadas para a loja.
"Eles só não levaram mais porque
muitas roupas estavam nos

provadores, desdobradas", disse
Piccoli. Ele acredita ainda que os

bandidosnão roubaram avitrine para
não chamar atenção. "Acho que
eram profissionais, porque na parte
que dá para .ver da rua eles não

mexeram", disse Piccoli.

"-

Outro fato que chama a atenção
é que os ladrões não levaram mais

nada, só as roupas.A loja temcompu

tador, impressora, telefone sem fio,
microondas e geladeira. "Eles não

.

queriamnada disso. Émais fácil ven
der roupas", afirmou Pícolli. Ele acha
que o assaltopode servirde alertapara
outros comerciantes. "Ninguém está

seguro, nem no centro da cidade".

I�,

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
RUA WALTER MARQUARDTW 1111-BARRA DO RIO MOLHA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N° 004/2005.

I"A Prefeitura Municipal de Jaraguá dó Sul-Se, de conformidade com o

.disposto no artigo 26,�3°,I, b,do Decreto n° 3.225/1995,através do presente
;edital, notifica o(s) contribulntels) abaixo relacionado(s) de seu(s) débitots)
j de contribuição de melhorias, para que efetue(m) o seu pagamento no prazo
de 30(Trinta) dias 'da publicação deste, e em não o fazendo, ficará(ão)
suleltots) ao lançamento em dívida ativa e ao ajuizamento da competente
ação executiva fiscal.

. Jaraguá do Sul, 13 de Maio de 2005

Marcelino Schmidt
; (Secretário de Gestão)

Sérgio José Félix
(Gerente de Finanças eTributos)

i
f:_

Mais um acidente grave na

cidade. Sábado pela manhã a

operadora de máquinas da

empresa Monfort, Maria Rosa
Lecenko de Morais, de 18 anos,
foi atropelada na BR-280,
quando ia para o trabalho de'
bicicleta. O acidente aconteceu
na altura da entrada da Unerj,
no Bairro Agua Verde. Maria
Rosa está na UTI do Hospital e
Maternidade Jaraguá e seu

estado é estável.
De acordo com o marido da

vítima, Alício Lulek, 23 anos, ela
estava no acostamento indo
em direção ao trabalho

quando foi atropelada pelo
Cllo placas MEB 1141, de

Corupá, dirigido por Isabella

Hoffman, 24 anos, que prestou
socorro. Maria Rosa teve

ferimentos na cabeça. "Foi um
absurdo o que aconteceu,

Pelo que me falaram, o carro

estava a 130 quilômetros por
hora e naquele local o

máximo permitido é 60 por
hora'; reclama Lulek.
Maria Rosa está há apenas
quatro meses em Jaraguá do
Sul. Ela veio do interior do

Paraná, da cidade de

Laranjeiras do Sul, para
encontrar com o namorado,

, hoje seu rllilarido. r',
.

,

Conselho do Consumidor quer
bancos mais perto dos clientes

JARAGUÁ 00 SUL - o tempo de
atendimento dos clientes nos caixas
dos bancos foi o tema da reunião de
ontem do Conselho de Defesa do
Consumidor, que pela primeira vez
ouviu os dois lados: população e

bancos.A discussão sobre a Lei 2695
de 2.000 começou quando o Procon
foi fiscalizar os bancos sobre o

cumprimento da Lei que diz que,
nos dias de pico.entre os dias 5 e 12
de cada mês, o banco deve fazer o
atendimento no máximo em 30
minutos. Nos outros dias, deve ser

feito em até 15 minutos.
Os gerentes reclamam de dois

problemas, que chamaram de
"cultural e estrutural". Eles
admitiram que falta pessoal treinado
e propaganda para diminuir a

dificuldade da população em lidar

com as máquinas. "As pessoas não
sabem que tudo pode ser feito pelos
terminais de auto-atendimento, com
exceção de troca de cheque por

quem não tem conta em banco",
explicou o gerente do Banco do

Brasil, Valeirio Rocha.
O Conselho de Defesa do

Consumidor propôs que os bancos
tivessem um contatomaior com as

associações comerciais e empresariais
da cidade. "Nunca foi feito um

encontro entre os dois grupos, por
isso é importante este primeiro
contato", defendeu o coordenador
do Procon, Juliano Nora. O grupo
também decidiu formar uma

comissão, que deve visitar os

representantes de cada bairro para
que juntos possam achar uma
solução para o problema.

Falecimentos I
Faleceu às 1 S:4Sh do dia 1 5/05,0 senhor João Joaquin dos Santos, Icom idade de 70 anos. O velório foi realizado na Igreja Católica do
Rio Molha, e o sepultamento no cemitério do Rio Molha.
Faleceu às 13:30h do dia 1 S/OS,a senhora Ivanir Bem dos Santos,
com idade de 41 anos. O velório foi realizado em sua residência e

o sepultamento no cemitério de Guaramirim.
Faleceu às OS:OOh do dia 14/05, o senhor Maximo Raimondi,
com idade de 86 anos. O velório foi realizado em sua resldênclae
o sepultamento no cemitério de Massaranduba.
Faleceu às 1 S:20h do dia 13/05,0 senhor Pedro Rodrigues,com
idade de 68 anos. O velório foi realizado na Igreja Católica de Santa
Luzia e o sepultamento no cemitério de Santa Luzia.
Faleceu às 01 :OOh do dia 13/0S,a senhora Hedile Maria Zapella,
com idade de 64 anos. O velório foi realizado no Salão da Igreja São
Roque e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

.

Fal,e41�u; à§.04:00h dQ,di�,�U/OS, a senhoreHlzabetha Hann
Leithold, com idade de 90 anos. O velório foi reallzado em sua

resldêncla e orsepultamentomo cemltérie.Santo Estevão.- , ,,;

FundoSocial: mais
desenvolvimento para

Santa Catarina.

Com a criação do FundoSocial, as empresas que recolhem mensalmente
o ICMS podem doar até 5% do valor doimposto ao Fundo, ganhando desconto
sobre o saldo a pagar. E as empresas com débito inscrito em divida ativa ou

em discussão administrativa ou judicial, relativos a débitos com a Fazenda
ocorridos até 31 de julho de 2004, poderão quitá-lo com 50% de desconto
à vista. Os recursos serão investidos em obras e ações importantes para Santa
Catarina. É você, empresário, ajudando.a construir um Estado cada vez melhor.
É o Governo trabalhando para Santa Catarina crescer.

\

I

Secretaria de
Estado da Fazenda

\

.�.
..,

'i
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IForam realizadas no último fim de semana a missa e o culto em memória de um ano de morte

ido diretor do Correio do Povo Eugênio Victor Schmõckel. A missa foi realizada às 19h de sexta

:feira na Matriz São Sebasti�o (foto dir.) e o culto às 9h de domingo na Igreja Luterana Apóstolo Pedro

! (foto esq.). Envolvida por uma grande emoção, a família recebeu o abraço de parentes e amigos. E
: através do jornal agradece a todos aqueles que se fizeram presentes aos atos religiosos.
,

1 �

A banda "Distorção"
foi a primeira a se

apresentar na Praça
Ângelo Piazera,

domingo à noite, em
show de preparação

para o "Festival
Alternativa de Bandas"
que acontece nos dias

.
8 e 9 de julho. A

promoção é da Escola
de Música Bicho Grilo.

Depois da 'Distorção"
se apresentaram as

bandas Epicentro e

Reverb. O "Festival,

,

: Alternativo de Bandas"
reúne os grupos de

rock de Jaraguá do Sul
e região.

I

I
I1II
II

Guerra nas Estrelas·
Neste domingo passado o tine Record Especial
o filme "Guerra nas Estrelas - Episódio U - O

'

Ataque dos Clones'; atingiu 16 pontos de pico,
13 pontos de média e 20% de participação no

.
Ibope. O segundo episódio da saga da família
Skywalker mostra como o jovem Anakin

começa a ser seduzido pelo lado negro da Força
e fica dividido entre suas obrigações enquanto
Jedi e seu amor por Padmé.

TERÇA-FEIRA, 17 de maio de 2005

CORREIO TV
Ana Paula Padrão: R$ 250mil
O salário deverá ser de RS 250 mil por mês

(muito mais do que ganhava na Globo) e o

novo telejornal apresentado por ela, deverá
entrar no ar nos próximos dias às sete da noite.
Estas são as últimas notícias sobre a

transferência da apresentadora Ana Paula
Padrão (foto) da Rede Globo para o SBT. A
emissora de Silvio Santos já começou a

campanha anunciando sua nova contratada,
aproveitando para provocar a principal
concorrente. "Globo fica sem Padrão'; diz a

manchete de um jornal aberto num dos
comerciais que já começam a ser veiculados

pelo SBT. Outra providência imediata é a

contratação da equipe da jornalista, que ficará
sob o comando do experiente Luiz Gonzaga
Mineiro (ex-Record). A principal motivação da

jornalista para deixar a Globo seria o horário de

trabalho, com o qual estaria insatisfeita. Ela
vinha se queixando do pouco tempo
disponível para dedicar-se ao marido e à vida

particular, já que sua rotina nos últimos cinco
anos à frente do segundo telejornal mais.
importante da Globo começava por volta das
15h e dificilmente terminava antes da 1 h da

madrugada. Aliás, o mesmo motivo que fez
Lílian Witte Fibe abandonar o barco global,
onde também apresentava o "Jornal da Globo':
Por enquanto, quem fica encarregado do
"horário-escravo" é Chico Pinheiro.

Marta dá ibope
o programa Raul Gil, exibido na tarde de

sábado, ficou em segundo lugar no ranking de
audiência com 8 pontos de média, pico de 13
e share de 17%. No horário fechado das
13hOO às 19h20, a Globo marcou 16 e o SBT
também registrou 8 de média. Os quadros
Jovens Talentos, exibido das 17h36 às 17h45,
ficou com 11 pontos de média contra 9 do

SBT, e Para quem você tira o chapéu, que teve

a participação da ex-prefeita Marta Suplicy,
exibido das 1,7h46 às 18h36, venceu o SBT
com 12 de média contra 7.

Record no Pan
A Record fechou acordo para transmitir os Jogos
Pan-Americanos de 2007, que serão no Rio de
Janeiro. A assinatura do contrato será hoje, no
Rio de Janeiro, na sede do Comitê Olímpico
Brasileiro. A emissora será representada por seu
presidente, Alexandre Raposo, e pelo diretor de
esportes, Eduardo Zebini. A próxima edição dos ;I I
Jogos começa em 13 de julho de 2007. A i,

cúltima foi em 2003, na República Dominicana. I
,
(

r'
(

Caldeirão fervendo
Luciano Huck comentou a separação de
Ronaldo e Daniella Cicarelli no "Caldeirão do
Hulk" do último sábado."Falei com ele' essa [, I
semana e que ele está muito chateado'; disse o J I
apresentador. No palcodo "Caldeirão'; Ivete
Sangalo também lamentou a separação de Ir

(
Ronaldo e Cicarelli. "Eu fiquei triste, uma coisa
muito séria deve ter acontecido'; disse a cantora.

ILuciano Huck, por sua vez, disse que "casamento
é muito difícil': "Em casamento, se você não (

tiver uma pessoa muito bacana do lado, não dá '(

certo'; disse. "Mas eles estão certos de corrigir
'1
I

um erro."

Casamento-relâmpago
,

I
d.
'.

S

Já era de se esperar. A separação de Ronaldo e 'I
Daniella Cicarelli vai ser um dos principais temas ,( �
do "Casseta e Planeta" de hoje.5egundo o I

colunista Daniel Castro, da "Folha de S. Paulo'; os ii)
(

"cassetas" vão fazer piadas dizendo que, depois ';1 I
do seqüestro-relâmpago, o jogador inventou o'

"casamento-relâmpago':

Malhas Kyl,
Um exemplo de respeito ao meio ambiente

Uma empresa situada em Pomaroda e comprom tida co

possui uma unidad� de Tratamento de AflúeJ;);tas'� caf)8C.
ao consumo de 18.000 residênétas. Suas çister
litros de água tratada.

A água é utilizada em nossa iodllstri'a par gir e esta os. Antes de liberar esta
água para' o rio, a KYLY efetua a remoção das i urezas através da .Estaçã
Efluentes,.(ETE), devolvéndo.,iaório comªs rne�I1'l��caraCI�ríftícaSd�quang

"'''";;;mi.;)''

À ETE possui uma capªcldªde de,250m3/Q,�,trata,toda a�gJJafrndustrial, iríti.1
sanitário. O Iºdo é prensado,'secó'edepmsitado ém'â�él'� sanitário devidamente c

órgãos arnbientais.

a a colaborar com a conscientização' da
. rvaçã

projeto· "Preservando a Vida". A�roveitando a Semana
'

gtJa e con

Coordenação Educ escoras municipais, estadua
Pomerode, a KyJy eu a de cerca de 450 aluflQs nas df
Durante a visita, as crianças puderam conhecer, na prática, co
Tratamento de Efluentes e Afluentes e a separação de tixa para.recic

Os alunos também recebem uma cartilha explicando como funcionam as Estações e

como podemos começar em ca�a a reciclar e lixo e cuidar do mei.o ambiente..

Il
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Equipe feminina conquista o
título do Festival de Atletismo

MIMAR P�IVA�:r.:.;TO::..- _

�
�IAtletas trouxeram
seis medalhas de

ouro, três de prata e

ainda uma de bronze

]ARAGUÁ 00 SUL - A equipe
j: {e:minina Apa/FME/Malwee

I
c Inquistou o título geral doFestival

: d�Atletismo da Unive,rsidade do
( Cbntestado, disputado no sábado

e�Mafra. As atletas conquistam
se�medalhas de ouro, três de prata

I
e uma de bronze. Além das meda

r lhas, o destaque ficou com a jovem
I. PâmelaWenhols, que saltou 1,40

metrO no salto em altura e ficou'
I com a prata nos 100 metros rasos.

: Além dela, as outras meda
.

' IHistas foram: Djéssica Barbosa:

ooronos 100mts rasos e salto em
I distância i Jéssica Caglioni: ouro
,

nÓs 400m e nos 800m rasos i Cíntia
:

de Souza: ouro no arremesso de dalidade, Adriano Moras, os

" peso; Nayara Glowatski: prata no resultados foram excelentes, pois
'!, salto em altura i Daiana P. Voigt: muitos atletas participaram pela

prata nos 400m e 800m rasos; primeira vez de uma competição.
'! StephanyZapella: bronze nos 400m As provas serviram como

,

rasos e o revezamento 4xlOOm, preparação para a Olesc e para
,d

com as atletas [éssica Maurício, Campeonato Estadual deMenores.
': Daiane Severo, PâmelaWenhols JUCS - Enquanto uma parte

� e:Cíntiâ Sóúza. No masculino,"
.' efá equipe disputava o festival em

'I J�liano Reniert levou a prata nos M�fra, outros atletas estavam em

_) @mrasos. Joaçaba, nos OUCs) Jogos
;' Para o coordenador da mo- Universitários de Santa Catarina.

Miriely Cristina dos Santos conquistou um ouro e um bronze nos Jogos Universitários

• "Conseguimos neutralizar
o Santos, mas não vou

comer peixe, Não sou

chegado em frutos do mar,

prefiro a comida da minha

mãe'; disse Diego.

• O jogador também
elogiou o outro destaque
da rodada: o goleiro
Kléber, do Fluminense, que
evitou que o clube carioca
sofresse gols na partida
contra o Brasiliense.

o outro destaque da rodada: o

goleiro Kléber, do Fluminense,
que evitou que o clube carioca

sofresse gols na partida contra o

Brasiliense. O Fluminense
venceu por 3 a O e Kléber
também foi considerado omelhor
da partida. Sobre quem teve

maior destaque, Diego
reconheceu o trabalho do colega,
"O Kléber foi melhor, É um

'

excelente goleiro, tive algumas
'oportunidades de falar com ele e

os jovens ainda vão aprender
muito com ele", afirmou.

Em tom de brincadeira" o

goleiro falou do possível almoço
des ta segunda-feira.
"Conseguimos neutralizar o

Santos, mas não vou comer peixe.
Não sou chegado em frutos do
mar, prefiro a comida da minha

mãe", concluiu.

Os melhores resultados foram:

Miriely Cristina dos Santos: ouro
nos 100r0 rasos e bronze nos 200m
rasos; Priscila Fritzke: prata no salto
em altura e bronze no lançamento
de dardo; Daiana Silva: bronze no
lançamento demartelo; Angélica
Frenzélr-brbnze nos 400m rasos;

'Mário Sérgio' Reis: buro no

Lançamento de d�;do e br��ze no
Lançamento de disco e Márcio
André da Conceição: prata no

Lançamento de martelo.
A etapa foi classificatória para

os JUBs (Jogos Universitários

Brasileiro) , que acontecem nomês

que vem em Recife (PE). A
Federação Catarinense irá

selecionar os dez melhores atletas
no masculino e no feminino para

participar da etapanacional.A lista
ainda não tem data para sair, mas
até a próxima semana deve ser

definida.

Ingressos para o clássico na

. Libertadores estão esgotados
DA REDAÇÁO - Os 20 mil

ingressos colocados à venda

para a partida entre Palmeiras
e São Paulo, pelas oitavas-de
fi�al da Copa Libertadores da
América, já estão esgotados. No
Morumbi, os dois mil ingressos
destinados à torcida do São
Paulo foram vendidos em

apenas duas horas. Devido à

pequena carga, houve confusão
nas filas do estádio e alguns
torcedores chegaram a

desmaiar.
A diretoria do Palmeiras

disponibilizou apenas duas mil
das 20 mil entradas para o time

tricolor e, por isso, a procura foi
muito grande nas bilheterias do
Morumbi desde logo cedo. J á no
Parque Antarctica, os

palmeirenses encontraram filas
mais organizadas para comprar
ingressos. A diretoria do time

permitiu apenas a compra de
três bilhetes por pessoa, mas

mesmo assim não conseguiu
evitar as ações de cambistas.

REVANCHE O

presidente do são Paulo,
Marcelo Portugal Gouvêa,
prometeu "revanche" para a

diretoria do Palmeiras, que

disponibilizou apenas dois mil

ingressos à torcida do time

tricolor para o clássico de
amanhã. A intenção do

dirigente são-paulino é

disponibilizar o mesmo número
de bilhetes para a torcida rival,
mesmo que o total de ingressos

Çoleiro do Flamengo diz que
I

I' átuação vai entrar na história
,

i
i
! DA REDAÇÁO - O goleiro

I'
.

! �iego, do Flamengo, colheu,
" 1ntem, os frutos da excelente

�tuaçãQ com a camisa um de seu
; I tiime, na vitória contia o Santos,
,i

neste domingo, por 2x 1, pela
quarta rodada do Campeonatov
$rasileiro. O jogador foi),I qonsiderado o melhor em campo

i
*a estréia do Flamengo na Luso

J, �rasileiro, na Ilha doGovernador,
-u

por ter feito várias defesas cara a

eara com os atacantes do clube
I

�aulista.
i "A atuação vai ficar na

?istória, por ter sido no

I Campeonato Brasileiro e ser uma
5 ' �asPtirneiras partidas como titular

�os profissionais. Nossa equipe
tstá Com um esquema ofensivo,
�as não estávamos produzindo
lanto,Conversamos e concluímos

�ue tínhamos que ser agressivos
�uando estávamos com a bola.

�as não podemos nos acomodar,
rois se fizermos isso pode
fomplicar", afirmou, em

�ntrevista à Rádio Brasil.
i Diego falou sobre a

pesconfiança dos torcedores com
; � grupo devido ao mau início de

femporada. "O Flamengo teve um
fnício de temporadamuito fraco,

(
fofremos pressão e questionaram
p grupo. Falaram que éramos
jovens, com deficiência técnica e

�ue o elenco precisava de

r�forços. Mas demos a volta por

�una e, junto com o grupo, estamos

:
e parabéns", declarou.
O jogador também falou sobre

j.

colocados à venda seja superior
a 20 mil.

"Vamos faz�r igual o

Palmeiras 'fez com nossos

torcedores. Se a lei permitir
que dois mil ingressos sejam
colocados à venda para eles, é

o que vamos fazer. No Morumbi
vamos dar atraco", afirmou
Gouvêa no programa de rádio
do clube. Gouvêa não poupou
críticas à decisão palmeirense
em mandar o jogo no Parque
Antarctica. Na opinião do

cartola, o Morumbi é neutro.
"Achei isso uma falta de

profissionalismo do Palmeiras.
As paixões ainda comandam

alguns dirigentes do futebol
brasileiro. O Morumbi era o

palco ideal para os dois jogos.
Lá não é um alçapão para o São

Paulo, como dizem", afirmou.

• No Morumbi, os dois mil

ingressos destinados à
torcida do São Paulo
foram vendidos em

.apenas duas horas.

• A diretoria do Palmeiras

permitiu apenas a

compra de três bilhetes

por pessoa, mas mesmo

assim não conseguiu
evitar as ações de
cambistas.

________,I L INHA D E FUNDO III------.;�r�
Ent,:samento J",."P,,,=

•

T
IFoi uma das coisas que faltou no time do Juventus contra o

Atlético Hermann Aichinger na estréia pela Série A2 do
Catarinense. Os jogadores sucumbiram à força do atual vice

campeão estadual, que dominou todo o segundo tempo. O
tricolor pouco criou durante toda a partida. A cada bola

alçada na área, percebeu-se outra deficiência do time: a

falta de um atacante de área, um matador. Os bons zagueiros I
do Atlético ganharam todas as disputas e o Juventus só levou

'

Iperigo em chutes de longa distância. Mas ainda é cedo para
'

se fazer um diagnóstico. Mas uma coisa é certa. Se perder
para o Joinville no próximo domingo, o público não irá I
comparecer em massa como aconteceu na estréia.

'- ,ISegundo lugar Caiu o primeiro .

Foi com este resultado que A dança dos técnicos já I
a equipe Aurora/Cej/FME começou na Série A2 do I
voltou do retu rno da 1 a fase Catarinense. E o primeiro a 'I
do Estadual Sub-11 de cair foi César Paulista, do ,
Futsal Masculino. O time Metropolitano de Blumenau, i
venceu a Hering (6x3) e a que perdeu de 1xO para a

Apama (Sx l) e perdeu para Chapecoense fora de casa. O
a AABB/Joinville (2xs). Com treinador agora irá comandar

os resultados, ocupa a vice- as categorias de base do

liderança com 12 pontos, clube. O novo treinador do

empatado com Joinville, Metropolitano será Ivair, que
mas perdendo nos critérios estava no Sport Recife, onde
de desempate. O destaque era auxiliar técnico de
do time foi Kaio, que Adilson Batista. Ele será

marcou sete gols na apresentado hoje em

rodada. Blumenau .

I
j

I�
"'�,1 ..<Oô:I

I
I
I

Bocha
Amanhã o Departamento
de Bocha da FME promove
um congresso técnico para
a segunda etapa do

Municipal de. Bocha Sul

Americana. O encontro será
às 19h no Clube Atlético

Maisum
A parceira comercial do

Corinthians, a MSI, anunciou
ontem a contratação de mais
um argentino: o volante
Mascherano, do River Plate.

Segundo o clube, o jogador
assinou um pré-contrato de

Baependi e o coordenador

da modalidade Carlos
cinco anos e só espera o

final da Libertadores para se

apresentar. O valor da

negociação foi de US$ 15

milhões, ou R$ 37,5 milhões.

I

I
,j

julimar@terra.com.br �

Ronaldinho quer conquistar
:l

título europeu com Barcelona! I
I
I
I

Américo convida todas as

equipes interessadas a

participar.

DAREnAÇÁO-Apósaconquista
doCampeonatoEspanhol, o atacante
brasileiroRonaldinho, doBarcelona,
já tem um novo objetivo para a

carreira: o título da Copa dos

Campeões da Europa. "Quero ser

campeão espanhol de novo e

conquistar aCopadosCampeões, este
éoobjetivoprincipal", disseRonaldinho
em entrevista àRede Globo.

Na atual temporada, o

Barcelona foi eliminado nas oitavas
de-final da competição de clubes
mais famosadomundo peloChelsea,
da Inglaterra, Ronaldinho foi o

principal comandante doBarcelona,
que garantiu no sábado a taça com

duas rodadas de antecedência. A

equipe não podemais ser alcançadá
peloRealMadrid, vice-líder. .

i "Estoumuito feliz emBarcelonà,
não poderia estar melhor em outro

lugar. Aqui tenho samba, churrasco
amigos. Estádio sempre lotado... SÓ
peçosaúde", declarouo atacante. Pen
tacampeão com a Seleção Brasileirá
naCopadoMundode 2002,Ronaldi
nhogarante aindaestar focadopara a

disputadoMundialde 2006, que será
disputado na Alemanha. "Muitas
coisasmudarame, naminhaopinião,
paramelhorNão temmomentome

lhorpara jogar umaCopadoMundo,
commuita confiança", avisou.

Academias
Corpo &Mente'
Paraficar de bem com a vida!

BODY JAM

BODYPUMP

BODY BAlANCE
BODYCOMBAT

AV. MAL DEODORO, 890 • SALA 3
CENTRO - (PRÓX. HOSPITAL SÃO JOSÉ) :

A COrpO &Mente
COMEMORA SEUS 5 ANOS

COM CASA NOVAI

I FITNESS CENTER I
o l'.Rilll]!!)[3��
o��,

RPM

NATAÇÃO ADULTO
E INFANTIL
BODYSTEP

MUSCULAÇÃO
HIDRO KIDS
POWERPOOL
POWERJUMP

MASSOTERAPIA
G.A.P.

JUMPKIDS

ACQUA CENTER I

R. PROF. ANT6NIO ESTANIS&.AU
AYROSO. '783 • NOVA_I� I'

37:1.9659' I
-- "

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ES·PORTE

�;,'iNO começo, eram
griio's dê incentivo.

Depois, os jogadores
foram xingados

, , ,

]ARAGUÁ DO SUL - A torcida
do Juventus saiu frustrada do

FRUSTRAÇÃO NO JOÃO MARCATTO

Dino Sani (vermelho) do Juventus perde a bola na disputa com a zaga

foram embora, xingando os

jogadores, o juiz e a mãe dele.
O torcedor Genilson

Esperança, 38 anos, era um dos
mais exaltados. Mostrou a sua

indignação falando palavrões e

xingando os jogadores. "A gente
fica nervoso de ver uma coisa
dessas. Não sou assim .sempre.
Acontece o futebol é assim
mesmo. A gente xinga, diz

Torcedor reclama e fica indignado com a derrote!

G,�nj!�Ô'r ficou indignado com o péssimo desempenho do time
1., •. ';', ,1.;"". '�

M��;;) HÉL�NA DE MORAES estádio João Marcatto depois de
,

'" -,o

assistir a derrota do time da casa,

que perdeu de 5xO na primeira
partida pelo Campeonato
Catarinense da Série A2,
domingo à tarde. Para os

torcedores mais fanáticos, que
pagaram R$ 10 e 15 para entrar

n,o estádio, a frustração acabou
em indignação e revolta. Mesmo
antes de terminar o jogo, muitos

Malwee vence o Chapecó e chega a dez pontos

Márcio (com a bola) marcou três vezes e deu o passe para um dos gols da boa vitória da Malwee

CHAPECÓ - Depois de empatar
em 2x2 com aUCS, no sábado pela
LigaNacional, a Malwee mostrou
superação e venceu o Chapecó por
6x3. O jogo foi ontem à noite, no
Oeste do Estado, e foi válido pela
Divisão Especial do Campeonato
Estadual. Os gols foram marcados

porMárcio (3), Antônio (2) e Éka,
para a Malwee, e Fernando,
Careca e Gustavo Néri para
Chapecó. Com o resultado, a

Malwee chega à quinta colocação
com dez pontos em quatro partidas.

Mesmo sem o craque Falcão,
poupado, a Malwee começa
melhor, mas o gol demora a sair.

Aos sete minutos, Márcio rouba a

bola de Cidinho, chuta forte no

canto esquerdo do goleiro Careca
e abre o placar para o time
jaraguaense. Doisminutos depois,

Fernando chuta rasteiro e a bola

passa no meio das pernas de Bagé.
Chapecó vira o jogo aos 13
minutos. Depois de um chute forte
do goleiro Careca, a bola desvia em
Valdin e entra.AMalwee pressiona
até o fim do primeiro tempo, mas
esbarra nas defesas de Careca.

Para o' segundo tempo, o

técnico Fernando Ferretti coloca
o goleiro Marcinho no lugar de
Bagé. Aos dois minutos, ele inicia
o contra-ataque, tocando para
Valdin que chuta cruzando e Éka
completa, empatando em 2x2. A
Malwee mostra desequilíbrio e,
com seis minutos de jogo, já está

com quatro faltas. Aos 13 minutos
Leco dá um carrinho em Careca e

leva o segundo amarelo. Aos 15,
numa cobrança de tiro livre,
Gustavo Néri põe Chapecó em

vantagem novamente. '

Mesmo atrás no placar, a

Malwee mantém a tranqüilidade
e, aos 16 minutos, Márcio chuta
cruzado, a bola desvia em

Fernando e entra: 3x3. Faltando
menos de dois minutos para
terminar a partida, o goleiro
Marcinho 'lança, a bola bate na

barriga de Antônio e entra. O time
de Chapecó parte para cima -e a

Malwee aproveita Q contra

ataque. Márcio toca para Antônio
que, sem goleiro, marca o quinto.
E ainda 'tinha tempo para mais um.
Em jogada pela direita, Márcio
fecha o placar em 6x3.

O time jaraguaense volta à

quadra pelo Estadual nesta quinta
feira, às 20h, emConcórdia, contra
o time da casa e. no sábado, às

20hl5min, contra o Colegial.

palavrão para descarregar o

nervosismo, a tensão do jogo",
dizia Esperança, que perdeu a

confiança no ]uventus. "Assim
não dá!" lamentou depois de mais
uma jogada errada do time.

Mesmo decepcionado, tem
torcedor que não deixa de
confiar no futebol e no time do

coração. É o caso da família de
Lortval.Glatz. Ele, a mulher e o
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Lorival Glatz, a mulher Emi e o filho Michael: Amor pelo futebol

filho de 7 anos chegaram cedo,
sentaram na mesma toalha e

dividiram o nervosismo, mas não
perdem o gosto pelo futebol.
"Somos sócios do Juventus",
afirma Lorival, grudado em seu

rádio de pilha.
TÉCNICO - O técnico do

]uventus, Gilrnar Silva, disse

que o time sentiu o gol no início
do segundo tempo e se perdeu

em campo. "Sentimos a falta
entrosamento. Depois d
tomarmos dois gols, sentia
também a expulsão de Pereira
aí não teve como segurarv]
palavra de ordem agora
esquecer o resultado e peu
no ]oinville. "É mais um

'pedreira'. Mas vamos trabalsr
para que isso não aconteça o
novo".

Nove meses

de saúde e

boa forma.

Hidroginástica para Gestantes
na Academia Impulso. A melhor
opção para a saúde de mamães
e bebês durante toda a gestação,
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