
\

,

VENÂNCIO DA SILVA PORTO I 1919 - 1922 • ARTHUR MÜLLER I 1923- 1936 • HONORATO TOMELIN I 1937 - 1957 • EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEL I 1958 - 2004 • YVONNE ALICE SCHMOCKEL I 2005

[eu,Jo'rJIIJi, �� COWJ1JfiJJoJR,.

DeJ.r]p, 1919

6 I QUEDA PREVISTA

Banco Central
�

,

reduz juros
para 16.,50%

4 I SANEAMENTO

Schroeder

'pode assumir
•

serviço
o contrato entre a Prefeitura
e a Casan vence em setembro
e a estatal só garante a exe

cução das obras de sanea

mento básico se o acordo for
renovado por mais 15 anos,

A administração municipal
acha que é tempo demais e

podemunicipalizar o serviço.

-

7 I RELAÇOES

Presidente
eleito do Haiti
tem encontro

com Lula •

o presidente eleito do Haiti,
René Préval, desembarca

hoje em Brasília para uma

, visita de dois dias, durante os
. ,

quais se encontrara com o

presidente Luiz Inácio Lula
, da Silva e com empresários e
I
técnicos brasileiros do setor

agrícola,

r

,
3 I VEICULOS

,

Jaraguá vai
.terceírízar a

guarda e

a venda

•

ALE DO ITAPOCU • N° 5.346 • R$ 1,00

Gagliasso pode ganhar prêmio
de melhor ator em Portugal

Padre Aloísio melhora
e respira sem aparelhos

6 I DECISÃO: QUEM VIVE EMBAIXO DE PONTE DEVE SAIR DO LOCAL
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Levantamento feito pela Prefeitura de Jaraguá do Sul mostra que 26 pessoas estão
vivendo nas ruas da cidade. A administração deu prazo até o dia 15 de março para quem vive

, embaixo de ponte deixar o local. O projeto de ter um albergue não saiu do papel e a Prefeitura
não aponta uma solução para o problema: Os desabrigados, que vivem embaixo da ponte do

Baependi, dizem que não tem como sair do local e ameaçam invadir um prédio abandonado.
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6 I "CHEIRO DE ACORDÃO NO PLENÁRIO"

www.studiofm.com.br Martsol 5.A.
WWW.marisolsa.com.br

•

Os deputados federais livraram Roberto Brant (PFL) e o

Professor Luizinho (PT) da cassação. Os dois estão
envolvidos no suposto esquema do "mensalão". A

suspeita, como O Correio do Povo adiantou ontem, é

de que um acordo entre governo e oposição tenha

garantida aos deputados o resultado favorável em
.

Brasília. Os petistas comemoram a absolvição de
Roberto Brant o que aumentou ainda mais a

desconfiança. A votação foi secreta.

2B I TAÇA BRASIL

. Malwee vence por 2x1 e

garante vaga
O ala Xande abriu o

placar para equipe de
Jaraguá do Sul no
clássico contra o

Atlântico de Erechim. A
Malwee já garantiu .

passagem antecipada
para semifinal e

precisa apenas de um empate
contra o Moita Bonita para ficar
com a primeira colocação.
Joinville e Atlântico disputam a

outra vaga do grupo.

1 B I DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES
CESAR JUNKES

Jovens estudantes parüciparam de manifestação ontem.
Elas reivindicam igualdade de direitos.

6 I GOVERNO DE SP

Alckmtn evita
falar sobre

candidatura
de Serra

O ClI!\JiA HOJE:

ftl,·ql n. ti 1S
<> xl
see *
,

MINIMA
33°

,

MAXIMA

Dia de sol e
nebulosidade variavel,
sem previsão de chuva
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2 I QUINTA-FEIRA, 9 de março de 2006

O presidente Lula anda
irritadíssimo com um segmento

. do PT que pressiona publica
mente por mudanças profun

.

das na política econômica.
.

Antes de viajar para o Reino

Unido, para uma visita de três

dias, o presidente disse que, se
,

o'partído não tiver "juízo", pode
ser obrigado a virar-lhe as

costas. O presidente acha que

: parte dos petistas comporta-

prega uma redução acentuada
das taxas de juros e a

diminuição da meta oficial de

superávit fiscal, hoje fixada em

4,ZS% do PIB. O texto será

debatido pelo diretório
nacional do PT nos próximos
dias 18 e 19 de março. Aí
reside' a preocupação de Lula.
O presidente receia que seu

próprio partido acabe por
fornecer munição às legendas

:.... O presidente Lula da Silva acha que uma

parte dos petistas comporta-se como se

'estivesse em partidos de oposição ao governo
I

, .

se como, se estivesse na

, oposição.. Como ocorre

historicamente no partido, os

, que estão em degraus abaixo
,
do comando supremo devem

: ouvir, calar e fazer, sem
, ,

contestações. A irritação do
I presidente faz coro o ministro
,

da Fazenda Antônio Palocci,
� já indicado por Lula como

,
coordenador da campanha à

reeleição e mentor maior do
,

plano econômico vigente.
Do outro lado da trin

cheira petista está o grupo que

• FRASE

oposicionistas. Aliás, a proposta
encaixa como uma luva no

discurso preferido do PSDB e

PFL, que centram as críticas

ao governo nos "desvios éticos"
e na "ineficiência econômica",
refletida no mirrado
crescimento econômico de
ZOOS (Z,3% do PIB)o

O curioso é que o docu
mento que opõe governo e PT
foi redigido por Marco Aurélio

Garcia, amigo e auxiliar de
Lula. Vice-presidente do PT,

'.

ele participou de um grupo

,

• CORREIO
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indicado pelo partido para pôr
no papel um conjunto de
diretrizes programáticas para a

campanha eleitoral de Z006.
Alheia à preocupação de Lula
e dos petistas próximos do
Palácio do Planalto, a ala mais

à "esquerda" do partido expõe
publicamente o desejo de
confrontar o suposto imobilismo
econômico do governo.

Não fossem apenas as

discordâncias no plano
econômico, reconhecidas pelo
próprio presidente como fonte
de argumentos paraa oposição,
ele mesmo se encarrega, quase

que dia sim, dia não, de
municiar adversários.

Recebido pela família real
britânica lia terça-feira não

deixou por menos. Disse, em
seu discurso, que a Inglaterra
é um país que dá muitas

oportunidades para milhares de
brasileiros crescerem na vida,
ern referência a ill tercâmbios
mantidos COll1 universidades

,

daquele país. Dói ouvir isso de
urn presiderite que diz ter,
entre suas rnetas de governo, a

educação pública e de

qualidade COlll0 prioridade.

"Precísamos lutar pela valorização salarial e tentar acabar com a violência
contra a mulher"

•

,

. Muito mais que companheiras
,

! Uma das grandes con-

quistas do século ZO foi a

inclusão da mulher no mer

,
cada de trabalho, no processo
político, no cenário cultural
e intelectual da sociedade. E

I isso não foi uma bene-
volência da humanidade, foi
resultado da força e da

,

determinação de mulheres

que fizeram história.
Poderíamos lembrar alguns

grandes nomes femininos que
.

I mudaram seus destinos e os da
sociedade em que viveram,
como Indira Gandhi , Anita

Garibaldi, Chica da Silva, alga
Benário Prestes, Madre Teresa,
Maria Bonita... ,todas

irrequietas e indomáveis.
Podemos lembrar também

de mulheres pobres, .m as

dotadas de competência,
. independência e sabedoria
intuitiva', que' deram a volta por
cima, estudaram mostrando

, que tudo é possível. Até mudar
I

o mundo.

1 Para que essa revolução
,

ocorresse foi necessário que
mulheres lutadoras, cheias de

l
energia se insubordinassern
contra velhos conceitos de

tempos passados, quando a

mulher era destinada ao papel

de esposa e mãe e vivia

submetida à autoridade do pai
depois do marido e na velhice
ao filho mais velho.
, No Maranhão do século
XIX, Ana Jansen formou um

exército de 400 escravos para
combater 'os conservadores e

terminou sendo convidada

para a direção do Partido
Liberal. Fez história e mesmo

longe da Corte, seu nome era

respeitado no Brasil
Colônia.Fez e desfez generais e

financiou o Duque de Caxias
na guerra dos cabanas.

Anita Garibaldi também
foi destaque sem mandato

político. Nascida em Santa

Catarina, pegou em armas para
derrubar Q império, na

companhia do general
Garibaldi.

Mulheres como estas

abriram caminho para que mais
tarde a mulher passasse a ter

direitos políticos como o voto.

Se mais tarde, na década de 50
e 60 aquelas que ousavam

disputar apenas uma cadeira na
câmara dos deputados eram tão

•

poucas que chegavam a ser

tratadas como figuras exóticas

e fora dos padrões femininos,
nos anos 70 foram chegando

o prefeito
Moacir Bertoldi

escreve às quintas
nesta coluna

em maior quantidade e

ocupando espaços, tanto que na

década de 70 mais de 50

municípios brasileiros eram

dirigidos por mulheres. No
início da década de 80 eram

mais de 80 mulheres prefeitas e

mais de 100 ao final desta
mesma década, quando São

Paulo, a maior cidade da
amér ic a latina elegeu sua.

prefeita.
E hoje vemos que já há

espaço para uma mulher se

candidatar à presidência da
'

república.Este crescimento

deve - se à seriedade das
mulheres quando assumem

uma função. Não há mais

obstáculos
\ para a figura

feminina no poder. Mas

naturalmente, como em todos
os países do mundo, ela ainda
não está satisfeita, o pre
conceito ainda existe, a

iscriminação, salários mais

baixos ... ainda há motivos para
lutar. Mas o que foi' alcançado

';' /, ,...

por seus propnos meritos nao

podemos deixar de reconhecer
e respeitar.

Direito de resposta
.

No dia 23 de fevereiro, o Jornal O
Correio do Povo publicou um artigo sob CJ

título "Estudantes denunciam professores
,

por descumprir lei", sendo que neste artigo
é dado enfoque à EMEF' Rodolpho
Dornbusch onde, segundo o artigo
publicado, professores fumam durante o

horário de trabalho, inclusive em sala de aula.
A publicação deste artigo deixou

professores, funcionários, Direção e alunos
em estado de indignação, pois a suposta
denúncia não procede. Embora a Escola
tenha fumantes em seu. quadro funcional,
nenhum deles fuma durante o horário das
aulas no espaço escolar, muito menos em sala
de aula. Ao contrário, os funcionários

,

fumantes ausentam-se do prédio escolar em
seus respectivos horários de lanche e almoço,
justamente por terem plena consciência não
só da Portaria Municipal 059/2005 que trata

,

deste assunto, mas também e

principalmente por entenderem que a

atitude de fumar na Escola vai contra o senso

ético-profissional. No artigo publicado há
notórias distorções do que disseram os

entrevistados à repórter Anelise Schmitz

pois os alunos manifestaram revolta ao

verem seus respectivos nomes com frases em

aspas que não correspondem às suas

verdadeiras falas. Em síntese, os alunos
disseram que concordam com a lei e apenas
um deles disse já ter visto uma professora
fumando na porta da sala de aula, mas que
isso aconteceu quando ele estudava nas séries

iniciais. Vale dizer que atualmente esse aluno
está no 9° ano do Ensino Fundamental. Ou

•

•

I

seja, ou a repórter equivocou-se em relação
ao "tempo verbal" da frase do aluno ou,

intencionalmente, para construir um texto

polêmico, utilizou-se de ferramentas da

"imprensa marrom".
A Diretora Escolar, Professors Leoní

Cimardi, faz questão de registrar que tudo
indica que a má fé da repórter Anelise I

Schmitz foi premeditada, uma vez que ao
, .

apresentar-se na Escola na data de 17 de

fevereiro, a repórter alegou estar fazendo uma [

enquete em várias Escolas sobre ó tema,
Tabagismo, sendo que em nenhummomento

mencionou ter a EMEF Rodolpho
Dornbusch como único foco. De fato, a

Diretora falou à repórter que a portaria I

municipal sobre o fumo no ambiente escolar
e nos estabelecimentos públicos não i

surpreendeu a ninguém, mas disse também

que não foi surpresa justamente porque há
muito tempo, por questão de bom senso,

professores e funcionários não fumam dentro
Escola, a lei só regulamenta uma postura que

já vem sendo seguida há vários anos.

Por fim, a EMEF Rodolpho Dornbusch,
através da sua Direção, entende que atitudes
irresponsáveis como a da repórter que

redigiu a matéria não correspondem à

postura do Jornal O Correio do Povo, pois
todas as vezes que a Escola procurou ou foi

procurada pelo Jornal, a seriedade

profissional imperou. Não faz o menor

sentido a imprensa atuar de forma a denegrir
e constranger a imagem de qualquer
instituição de ensino usando da calúnia e

difamação só para "vender jornal".
,

Os Bois e os Sinos
O diretor da SANTUR (órgão oficial do

turismo de Santa Catarina) recentemente '

.deu uma declaração em uma entrevista

dizendo que era a favor da prática da farra do
boi, mas se esta se configurasse como um apelo
turístico para o estado de SC. Em momento

algum se falou sobre a violência denunciada,
mas somente do aspecto da tradição e do seu

apelo turístico. Pois bem, o governo,
procurando fazer sua política do bom
mocinho condenou as declarações e pediu o

silêncio do nosso incompreendido diretor da
SANTUR. Por que incompreendido? Porque
ele está certo. Deixemos de lado os exageros
da discussão e pensemos um pouco: será que
não podemos "domesticar" a prática da farra
do boi e executá-la sem os excessos de
violência comumente denunciados? Será que
não podemos manter essa tradição trazida

pelos imigrantes açorianos no século 18 para
o nosso estado e fazer dela mais uma atração
turística (sem a violência)?

Esse questionamento é necessário, pois
a farra do boi é sim uma 'tradição, não

\

podemos negar isso, e por isso mesmo

tentar impedir é de certa forma tentar

destruir parte da identidade de Lima cultura,
nesse caso a açoriana. Por isso reforço o meu

ponto de' vista, será que não podemos
manter parte das nossas tradições dentro

,

de uma perspectiva diferente? Digo isso.

porque não podemos permitir que destruam
nossas tradições da mesma forma que'

também não podemos permitir o uso da
violência. Essa lógica pode até parecer
contraditória, mas será que precisa ser

contraditória? Ou seja, precisamos da
violência? Será que podemos ter a farra do
boi sem o uso da violência? Eu acho que sim,
mas não será têntando impedi-la que

. ,

conseguiremos ISSO.

Defendo a farra do boi dentro desse
paradigms porque vi recentemente o silêncio
dos sinos das nossas igrejas. Uma tradição de
toda uma sociedade que foi protegida e

cultivada por gerações curvada porque "alguém"
não queria ouvir o som dos sinos. Isso foi o fim
da picada do bom senso. Não.me surpreenderia
se logo mais será proibido beber cerveja na

oktoberfest ou se as bandas forem impedidas
de tocar após as Z2h. Estamos assistindo
atônitos a um processo de ditadura das
minorias. O que quero dizer é que hoje em dia
basta uma pessoa, não gostar de algo que será
-

prontamente atendida sem que a maioria

prejudicada seja ouvida. Essa política está nos

fazendo trilhar um caminho muito perigoso.
Por que? Porque pergunto: onde ficam nossas

tradições? Devemos sim defender nossas

tradições, pois elas são o que uma sociedade
tem de mais ,valioso. Uma sociedade sem

tradições é uma sociedade sem identidade e sem

história. Mas infelizmente nem todos pensam
,

assim .

,

Malcon A. lalner, Professor

. O CORREIO DO POVO •

• Da vice-prefeita Rosemeire Vasel sobre o Dia lnternacionalrías Mulheres

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, Os originais não serão devolvidos. �

Parabéns, mulher jaraguaense e

mulher brasileira neste merecido
Dia Internacional da Mulher!

(.
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CELSO MACHADO
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� Lei já foi aprovada no ano passado e o edital
está em fase final de elaboração

}ARAGUÁ DO SUL- A
Prefeitura espera mudar a

paisagem da área onde está

sendo construída a arena
I

multiuso ainda no primeiro
�

semestre do ano. Aprovada pela
Câmara de Vereadores em

agosto de 2005, lei de origem
do Executivo e sancionada pelo
prefeito Moacir Bertoldi (PL)
transfere à iniciativa privada a

guarda, manutenção e co

mercialização de veículos
automotores e motocicletas

apreendidos por vários motivos
pela Polícia Militar. E que hoje
ficam em área anexa à obra à

espera de leilões oficiais.

Ontem, o procurador geral do
município, [urandyr Bertoldi,
confirmou ao O Correio do
Povo que o edital respectivo está

em fase final de elaboração,
prevendo que esteja à dis

posição de interessados já na

semana que vem.

Em seu parágrafo único do
• artigo primeiro, diz a lei que a

responsabilidade pela guarda,
depósito e venda de veículos

•

removidos, apreendidos e

retirados de circulação cujos
proprietários não demonstra
rem interesse em reavê-los,
passara para a iniciativa privada
através de processo licitatório.

Entretanto, quem for explorar
';' ,;"

o negocio estara SUjeito a

inspeções do próprio prefeito,
comandante da PM e do

•

supervisor da Ciretran

(Circunscrição Regional de

Trânsito). O terceirizado deverá
ter local apropriado, com o

indispensável "habite - se",
cercado, iluminado e que

ofereça segurança 24 horas do
,

dia para permitir o recebimento
e liberação de veículos através

dos agentes fiscalizadores. O

imóvel, obrigatoriamente, terá
área coberta com capacidade
para abrigar no mínimo 120

automóveis e 150 motocicletas.
O valor pela guarda, reza a lei,
não poderá exceder 25% da
média de mercado prevista em

edital. E o preço mínimo não

poderá ser inferior a 75% desta
mesma média. Um livro diário

Persistem as dúvidas sobre
a terceirização da merenda

}ARAGUÁ DO SUL- Ao

justificar sua insistência em

cobrar informações sobre o

processo que levou à

terceirização da merenda em
•

escolas da rede municipal de
ensino, o vereador Dieter

Janssen (PP) disse que, com isso,
ao contrário do que tem ouvido,
está, sim, ajudando a secretaria

municipal de Educação na

fiscalização dos deveres con

tratuais da empresa SP Alimen

'tação e Serviços, e não atra

'palhando "Quero contribuir
para melhorar o serviço,
fiscalizando e cobrando as

responsabilidades da empresa",
disse. Janssen vai protolocar
'pedido de informação ao

'Executivo solicitando
.

o

número de merendeiras do

'quadro d� servidores do

município e qual o valor do
'desconto no pagamento a em

presa terceirizada, que utiliza
a mão-de-obra das serven

tes contratadas da Prefeitura

para ajudar na limpeza e

distribuição da merenda.

Segundo o vereador, a

limpeza e a serventia damerenda
são responsabilidades con

I tratuais da empresa. Ele recebeu
! informações de funcionárias

municipais de que elas estão

servindo amerenda aos alunos e

,
j
•

,
I

:
!
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•
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limpando os refeitórios. "A

empresa terceirizada é res-
•

ponsável por todo o serviço. Se a

Prefeitura está permitindo que
isso ocorra, tem que ha
ver desconto no pagamento
pelo serviço", enfatizou. O ve

reador Afonso Piazera Neto

(sem partido) sugeriu que uma

comissão de vereadores visite

algumas dessas escolas para
conhecer de perto o serviço
prestado, sugestão que deve ser

aceita, já que Janssen não é o

único vereador a questionar o

contrato firmado com a empresa

paulista.
O

.

vereador também
anunciou que está estudando a

possibilidade jurídica de
elaborar um projeto de lei que
facilite às pessoas desempregadas
o acesso as informações
importantes que permitam

• •

reingressar ou ingressar no

mercado de trabalho. Trata-se,
segundo ele, da criação de'
um centro de apoio ao

desempregado com todas

informações sobre as escolas do

município que oferecem cursos

técnicos e profissionalizantes
gratuitos ou pagos, o que
oferecem as universidades da

região e, ainda, as parcerias
existentes entre empresas e

agências de recrutamento.

DANIEL NEVES

Jurandyr acredita que edital fique pronto até a próxima semana

fará o registro dos veículos
recebidos e liberados, neste caso

somente com autorização da
Ciretran.

Decorrido o prazo legal
previsto em lei, os veículos

apreendidos serão levados a

leilão público. Pela ordem, o

montante arrecadado será

distribuído da seguinte forma:
custos do leiloeiro, do processo

de leilão com a publicação de
editais e correspondências,
quitação das penalidades de
trânsito e impostos e, se houver
saldo, com reversão em favor do
legítimo proprietário quando o

lance exceder as custas totais.
O procurador [urandyr Bertoldi
adiantou que à Prefeitura não

caberá nenhum tipo de ônus em
todo o processo.

Michels quer obrigar bancos a

ter banheiros para os clientes
}ARAGUÁ DO SUL- Situada

entre as cinco maiores cidades
e maior município da região do
Vale do Itapocu, Jaraguá do Sul,
a exemplo de milhares de outros
municípios brasileiros, não
dispõe de banheiros públicos.
Na contramão de fiscalização
perrnanente do serviço de

vigilância sanitária municipal
em estabelecimentos, comer-

, ,. ., . L.:.;;....__;_

Projeto de vereador impede que'
banco cobre pelo uso de espaço

,

ciais como bares, restaurantes e

lanchonetes, onde muitas

pessoas de concentram por mais

tempo, as agências bancárias

figuram no rol de negócios
privilegiados: nenhuma delas
oferece banheiros para os

. clientes, que muitas vezes,

embora lei municipal vigente
estabelecendo prazos máximos
de espera em filas (também alvo
de ações constantes do Procon)
obrigam-se a longas esperas de
até mais de uma hora.

Nesse sentido, o vereador.
[urandir Michels (PT), proto
colou projeto de lei que obriga
os bancos a construir banheiros

para os clientes. O projeto, se

aprovado também proíbe que as

agências cobrem pelo uso do

espaço. E, mais, lembra o

vereador, modifica artigo da lei

que estipula prazosmáximos de
espera em filas (30 minutos em
dias de paga-mento e 15

minutos em dias normais),
obrigando os bancos a oferecer
quadro de pessoal suficiente, de
modo que a lei seja, de fato,
cumprida.

No ano passado, a não

existência de banheiros públicos
foimotivo de debates na Câmara

,

de Vereadores. A época, o ve-
,

reador Afonso PiazeraNeto (sem
partido), disse que a Prefeitura
tinha a intenção de transformar
as guaritas que abrigavam os vigias
das passagens de nível da linha
ferroviária embanheiros públicos,
tão logo fosse implantado o

sistema de cancelas eletrônicas, o
que já ocorreu em 2005. A idéia
foi recebida até com ironia por

alguns, visto que cada uma delas
(são mais de uma dezena em

território do município) exigiria
a contratação de pelomenos duas.
pessoas. Ou, então, terceirizadas,
o que também acarretaria ônus

, / .

para o mumcipio.

MOSAICO politica@jornalcorreiodopovo.com.br

•

A Delegacia da Mulher já foi
vontade expressa da ex-

,2 .

delegada regional Fedra Konell o

e. é um dos desafios da atual, ,1

JuremaWulff. Segundo o �)
coronel Dejair Vicente Pinto, :)
diretor geral da Secretaria de ,)

Segurança Pública e Defesa do "J

Cidadão, não se trata de um (J
•

problema relacionado a IJ
recursos públicos e, sim, à falta 'i
de efetivo suficiente para

J,

I

atender a atual demanda. O
pleito atende reivindicação
assumida pelo Conselho
Municipal dos Direitos da
Mulher, amparada em números .J

reais sobre a violência
doméstica em Jaraguá do Sul.

.

Então, ficamos assim, Não tem �

delegada disponível, não tem (;-1
delegacia. Já são dez anos de

espera. Ou seja, há dez anos o

Estado não consegue nomear

profissional para a função.

.

Na lista dos melhores ,

,

O desembargador catarinense Jorge Mussi, amigo pessoalr
.do governador Luiz Henrique da Silveira (PMDB) e que já
governou o Estado por quinze dias em recente viagem de
LHS ao exterior, foi um dos escolhidos para compor a lísta,
com quatro nomes que será encaminhada para índicação.. , .

pelo presidente da República dos dois novos ministros dqJ'.
Superior Tribunal de Justiça. Os quatro saíram de urna lista
original com 203 candidatos. Natural de Florianópolis, Mussi,
53 anos, graduou-se em Direito na Universidade Federal de

-'

Santa Catarina. Na década de 80, foi procurador-geral dOi,. __
município de Florianópolis e exerceu o cargo de juiz do Tribunalc'
Regional Eleitora. Em 1994, ingressou no Tribunal de Justiça, 2

onde já atuou nas áreas civil e criminal. Entre fevereiro d�:.\
2004 e fevereiro de 2006, presidiu o TJ. Jorge Mussi coordenq(J
o Curso de Preparação para Magistratura da Escola Superior

,

da Magistratura catarinense. E também professor convidado�
permanente da OAB. Recebeu 18 dos votos dos 30 ministros.

£

"

Blá,bla,bá 1
Na improdutiva reunião com

taxistas convocada pelo
prefeito Moacir Bertoldi (PL)
na tarde de terça-feira e que
deixou a cidade sem este

serviço por cerca de duas
horas, só faltou mesmo

alguém anunciar a
redescoberta da pólvora e a

reinv¥nção da roda. Reunir
taxistas para dizer, por
exemplo, que não são donos
do ponto, portanto, se
desistirem da profissão
devem devolve-los à
Prefeitura, que dá a concessão
é, no mínimo, confessar a
própria omissão no que toca a

fiscalização. Isso já é lei
desde há muito tempo. Basta
aplica-Ia.

Involuindo .

I
I
1
I
I

I
_j

"

Blá blá,blá 2
Discursos de políticos
(homens e mulheres) ontem
para uma platéia de mulheres

,

na Praça Angelo Piazera, não
causaram muita euforia. O
tom é sempre o mesmo:

parabéns, vocês merecem e

vamos à luta, De concreto,
nenhuma ação que pudesse
torná-Ias um pouco mais
felizes. E nenhumamea culpa
sobre o (mau) comportamento
de não poucos em relação a

elas. Aliás, na política só
estão conseguindo ocupar
espaços porque a lei obriga
que diretórios destinem 30%
das vagas a cargos eletivos a

elas. Todo o resto ainda é pura
,

conversa fiada.

Picaretas
Repórter de emissora de TV de

Jaraguá do Sul recebeu
correspondência de um instituto
de pesquisas do Paraná
informando-o que, por consulta j

'.

popular, tinha sido indicado.
como o melhor jornalista da
cidade. Depois, via telefone, foi
parabenizado por uma mulher e [J
informado de que receberia ri

diploma e troféu. Porém, isso
lhe custaria "apenas" R$ •

•

480,00, com direito ajantar. E aí '.
veio a pergunta óbvia: "Se sou o i

melhor, por que tenho que pagar f
para ser homenageado?".

(l) seu passaporte para .3 excelência.

tIHr:ltutD _...... "

Superior "...,.
1Upg 110........ .-.. �

SOCIESC

Cursos em Jaraguá do Sul:
• Engenharia de Produção

• TI com ênfase em Gerenciamento de Projetos
• MBA Executivo em Administração Global

0800 643 0133 I www.sociesc.com.br

,
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II CORREIO ECONOMICO

Aposentadoria cancelada
Cerca de 100 mil aposentados e pensionistas do INSS

(Instituto Nacional do Seguro Social) devem ter o benefício

suspenso na folha de pagamento deste mês, paga nos

primeiros dias de abril.A estimativa foi feita pelo ministro da
Previdência Social, Nelson Machado, ressaltando que esses

beneficiários poderiam ter atualizado os dados de novembro
de 2005 até fevereiro para evitar a suspensão.Os números
convergem para 10% do volume [dos convocados]. Mas
não dá para saber quantos são de quem preferiu se.
recadastrar mais tarde e quantos são de mal-intencionados",
comentou Machado, referindo-se aos benefícios irregulares.

•

Uma das formas comuns de fraude é praticada por parentes
ou procuradores legais de beneficiários mortos, que
éontinuarn a sacar a renda mensal com o cartão do banco.O
edital com a lista dos benefícios suspensos será publicada
na próxima segunda-feira com o nome dos aposentados e

pensionistas que ficarão sem renda.

Pagamento
Os convocados em outubro de
2005 poderão ir até maio aos
bancos desbloquear o
pagamento. Depois disso, só
poderão fazê-lo nos postos da
Previdência Social.Os bancos
têm dez dias úteis para enviar os
dados ao Ministério da
'Previdência Social. Depois de
receber as informações dessas
instituições, o órgão vai liberar o

pagamento em até três dias
úteis.

Negócio da índia
A crise do álcool e a

conseqüente subida do preço no

mercado interno pode fazer com
que o Brasil realze uma

.

operação curiosa: importe álcool
•

da India. A curiosidade é que o

álcool que os indianos oferecem
foi comprado em 2005

justamente do Brasil. O negócio
pode ficar viável devido àoqueda
do dólar, a redução do Imposto
de Importação e a alta de preço
no mercado interno.

'Liberação
'O melhor a fazer é se recadastrar

iO mais rápido possível, para
agilizar a liberação. Mesmo que
:0 nome conste no edital, que
•

'será fechado no final desta

'semana, pode ser que o

benefício seja desbloqueado'
antes do dia de pagamento, em
abril.

Geladeira grátis
Para tentarreduzir o "roubo" de

energia, a Celpa (Centrais
EI.étricas do Pará) pretende
distribuir 20 mil geladeiras aos
clientes de baixa renda, ao custo
de cerca de R$ 11 milhões.

Salário nada mínimo
Estudo divulgado ontem pelo
Departamento Intersindical de"
Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese)
apontou que o salário mínimo
deveria ser de R$1.474,11 para
suprir suas necessidades
básicas e da família. A

constatação foi feita por meio da
utilização da Pesquisa Nacional
da Cesta Básica de fevereiro,
realizada em 16 capitais do País

. ,

e divulgada ontem.

'Segunda etapa
Ao todo, foram chamados 2,4

· milhões na primeira etapa do
recadas-tramento. Em outubro do
ano passado, 974 mil receberam

: os avisos nos bancos que pagam
: benefícios.No dia 10 deste mês,

-

começou a convocaçao para a

segunda etapa do censo, que vai
· englobar 14,7 milhões de
: pessoas.
,
I

,..

II INDICADORES ECONOMICOS
:liiMQEIJÁs ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

.

'. .'.
. .

\

•
.

COMPRA EURO: DOLAR (EUA) VENDA

COMERCIAL 2,184 2,186 11 COMPRA VENDA

PARALELO 2,183 2,260 It 2,595 2,597
PESO (Argentina)

TURISMO 2,120 2,270 11
I 0,707 0,716

PONTOS OSCILAÇÃO
lie BOVESPA 37.289 0.36%

11 DOW JONES (N. York) 11.005 0230/0

It MERVAL (B. Aires)
,

1.776 002"/0
r It NIKKEI (Tokio) 15.627 0,63%,

0,5708

R$864,68

:11 LOTERIAS
,

, " "

• Quina ..

'

. ".' ..
'

.

concurso: 744

[]If -,f' - 23-

lllioteria Federal·
.

• I ••

.
' �',

concurso: 04016.
1 ° Prêmio: 64.256
2° Prêmio: 55.264
3° Prêmio: 63.284
4° Prêmio: 13.245
5° Prêmio: 49.292

concurso: 600

, 03 - 04 - 05 - 07 - 11 - 12 - 17
I - 28 - 29 - 30 - 36 - 38 - 42 -

i

I 55 - 65 - 75 - 78 - 87 - 90 - 93

l

�

CONCESSAO: CONTRATO VENCE EM SETEMBRO.

• •

•

. CAROLINA TOMASELLI

.... Investimentos devem
ser feitos pela Casan,
que cobra renovação
por mais 15 anos

SCHROEDER - O prefeito
Felipe Voigt (PP) vai a Brasília na
próxima semana verificar o

andamento de projeto,
protocolado no Ministério das
Cidades, para liberação de
recursos da ordem de R$ 1,3
milhão para saneamento básico
em Schroeder. Pelo mesmo

projeto, o governo estadual

promete entrar com outros R$
729 mil como contrapartida.
Voigt quer se aprofundar sobre o

conteúdo do projeto, que
inicialmente prevê a 'execução
dos investimentos pela Casan.

•

•

(Companhia de Aguas
:

e
•

Saneamento de Santa Catarina).
N a segunda-feira, repre r

,

sentarites da companhia se

reuniram com o prefeito.
O problema é que o contrato

com a companhia vence em

setembro e a estatal só garante a

execução das obras se o contrato

for renovado por mais 15 anos. A

administração municipal acha
que é tempo demais, mas não vai
se opor até analisar o projeto,
protocolado no Ministério na

adrninistração anterior, pelo
prefeito Osvaldo [urk (PMDB). A
Casan propõe aumentar a

captação e distribuição da água
dentro de dois anos a partir da

GUARAMIRIM - A Câmara de
Vereadores de Guaramirim realiza

hoje, a partir das 19 horas, uma
sessão especial p-ela passagem do
Dia Internacional da Mulher,
comemorado ontem. Serão home
nageadas 14 mulheres, que se

destacam por sua atuação à frente
de clubes e entidades do muni

cípio. A delegada regional de
Polícia, JuremaWulf, apresentará
uma palestra sobre a importância
da implantação da Delegacia da
Mulher no município. A psi
cóloga policial, Elenir Escopelli,
também participará da sessão.

A Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul, também realiza

O CORREIO DO POVO �

,
-

•

renovação do contrato, mas,

segundo Voigt, não há como

esperar até 2008. "Sofremos com
falta de água, a captação é pouca,
o filtro é fraco e, por conse

qüência, a água é turva", relata.
Além disso, não há rede de

esgoto tratada no município,
apesar do prefeito estar certo do

superávit da companhia, que
arrecada emmédia R$ 70 mil por
mês. "Queremos algo que seja
imediato. Estamos estudando

junto com a Câmara de

Vereadores, através das
assessorias jurídicas, qual a

melhor alternativa para o m%"'�

município", disse Voigt,
ressaltando a necessidade de
resolver os problemas de
abastecimento em curto prazo.
"O que a administração quer é
uma solução, pode ser com a

Casan, através do Consórcio das
•

Aguas ou até municipalizando o

serviço", completou, informando

alunos já adquiriram suas flautas,
ao custo de R$ 5,00 cada, e outras
80 foram compradas pela
secretaria e serão doadas aos

alunos carentes domunicípio que
quiserem aderir ao projeto.

A assessora de Cultura, Neiva
Plantikow, explica que o objetivo
deste ano é trabalhar a música.

Por coincidência, conta Neiva,
uma empresa de flautas pediu

,
•

,

..
•

,

,

i •

•

Prefeito: "Problemas são muitos e é preciso uma solução rápida"

que oConsórcioRegional do Vale
do Itapocu (ou Consórcio das
•

Aguas), será um dos assuntos da

próxima reunião. do Conselho de '

Desenvolvimento Regional, no
dia 7 de abril. ,

.

Anexação de Itoupava-açú a Schroeder deve sair este ano

,
.

•

,

,

..

.�

Câmara realiza sessão especial para homenagear as mulheres

A anexação de Itoupava-açú a Schroeder, discussão que se estende há pelo menos dez anos, deve ser consumada
ainda este ano, informou o prefeito Felipe Voigt (PP). Na terça-feira, ele participou de reunião no gabinete do

presidente da Assembléia Legislativa, deputado Júlio Garcia (PFL), em que foi oficializado o consenso das

lideranças políticas de Schroeder e Joinville, município ao qual o bairro pertence.Em novembro do ano passado, foi I�)

realizada uma consulta popular em que 392 dos 442 moradores optaram pela anexação a Schroeder, mais próximo
,

geograficamente de Joinville, de onde o bairro fica distante cerca de 30 quilômetros do centro. A época, o
presidente da Câmara de Joinville, Darci de Mattos (PFL), disse que o resultado da consulta só seria validado se

fosse feita permuta com a região de Bracinho, onde se localiza uma das maiores reservas hídricas do Norte
catarinense. Ninguém mais cobrou a troca, garantiu o prefeito de Schroeder. Segundo Voigt, ficou definido que as

duas Câmaras de Vereadores envolvidas votarão, dentro de dez dias, os respectivos projetos de
desmembramento, no caso de Joinville, e de anexação, pelo Legislativo de Schroeder. Na seqüência, o projeto
segue para a Assembléia, onde deve. ser incluído em um pacote que inclui outras 11 anexações, que deve ser ,

votado ainda no primeiro semestre. Pelo projeto, será anexada uma área de 20 quilômetros de Itoupava-açú a

Schroeder, que inicialmente propunha 36 quilômetros, enquanto que Joinville queria desmembrar 13 quilômetros.

hoje, a partir das 19 horas,
homenagem às mulheres pela
passagem do seu dia, atendendo
requerimento da vereadora
Maristelá Menel (sem partido),
aprovado no plenário por
unanimidade. Cada vereador
escolherá uma mulher para
homenagear. A vereadora
Maristela elegeu a enfermeira
obstétrica Leoni Tschcieke

Krawulski, que durante 43 anos de
profissão fezmais de 15 mil partos,
nos hospitais São José ,e Jaraguá,A
parteira tem 54 anos de idade e é

mãe de três filhos. Para a

vereadora, o dia 8 de março é
muito mais do que uma

homenagem. "O importante é

reconhecer o valor das mulheres
•

volvimento social, econômico,
cultural e político de nosso país", ;

. I

destaca.na construção do desen-
I

Homenageadas
Maria Salete Espezim - Ação Social
Vera Alexandre - Apae
lolanda Lenzi - Clube de Idosos Cantinho da Paz
Sueli Rosa - Clube de Idosos Anos Dourados
Melania Campos - Clube de Idosos Feliz Idade
Sandra Jahn - Oase
Amália Dequech 7' Lar da Criança
Erica Reitz - Associação de Moradores Vila Freitas
Fabiane Wagner - Assoe. de Moradores Jacu-açú
Maria Isidoro - Assoc. de Moradores Figueirinha
Analise Jordan - Corpo de Bombeiros Voluntários
Elizabeth Günther - Assoc. de Moradores Centro

•

,

•

Projeto Tocando Flauta Doce tem adesão de 250 alunos
SCHROEDER - A partir deste

ano, os alunos da rede municipal
de ensino de Schroeder que

gostam de música poderão
aprender a tocar um dos
instrumentos musicais mais

,

populares na Idade Média. O

departamento de Cultura, ligado
à Secretaria de Educação,
implantou o Projeto "Tocando
Flauta Doce". Cerca de 170

permissão para vender o

instrumento nas escolas, quando
então resolveram colocar a idéia
em prática. "Enquanto flautas de
outrasmarcas conhecidas custam
I

até R$ 25,00, essa sai por R$ 5,00,
e a qualidade é boa", compara.

Depois que todos os' alunos
interessados preencherem as

fichas de inscrição disponível nas
escolas, o próximo passo será a

realização de oficinas técnicas de
12 horas, ainda este mês,
informou. As oficinas acontece

rão nas escolas Sarita Becker

Rezende, Bracinho, Emílio Silva
,

e Santos Tomaselli. "Das oficinas
vamos selecionar os melhores que

. ,

vão compor a orquestra de duas
vozes do município, que

1.

pretendemos formar até o final
do ano", revela.
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, AÇÃO: FIESC E FETIESC ASSINAM TERMO E SE COMPROMETEM EM INTENSIFICAR. DIÁLOGO

•

PATRíCIA GOMES

... Comissão especnlca
debaterá políticas
de interesse feminino
na Assembléia

FWRIANÓPOLIS (CNR/ADI)
- Os primeiros passos para a

criação da Coordenadoria
tstadual da Mulher e para a

formação de uma comissão

específica na Assembléia
Legislativa que discuta políticas
para as mulheres foram dados
ontem (8), durante a.abertura dos
eventos que marcaram o Dia
.Internacional da Mulher na

Capital do Estado. Também foi

lançado o programa "Minuto da

Mulher", que será veiculado uma
vez por semana pela Rádio Digital
da Assembléia e pela TVAL.

O governador do Estado, Luiz
Henrique, entregou pessoalmen
te ao deputado Julio Garcia o

projeto de lei do Executivo que
cria aCoordenadoria Estadual da
Mulher. O projeto deu entrada na
Casa em regime de urgência e

atende a uma antiga reivin

dicação do Conselho Estadual dos
, /

�ireitos da Mulher (Cedim). "E
importante que tenhamos um

órgão para coordenar todas as

•

ações voltadas às mulheres em

nosso Governo", ressaltou o go
vernador. LHS estava acom

panhado, na solenidade realizada
no auditório do Tribunal de

Justiça, pela primeira-dama Ivete
Appel da Silveira.

,

O presidente da Assembléia
assinou o projeto de resolução, de
autoria da bancada feminina da
Casa, que desmembra aComissão
'de Direitos e Garantias Fun-
damentais e Amparo à Família e

à Mulher, transformando-a em

duas Comissões: Direitos
Humanos e Direitos da Mulher:
O projeto que vai criar a lSa
Comissão do Parlamento entra

agora no período de tramitação
regimental e deve ser aprovado
ainda este ano, segundo Garcia.
"Este é o início de uma nova

postura da Assembléia, que está

adequando a sua estrutura de No Dia Internacional da Mulher, a situação delas no mercado de
Comissões às condições atuais", trabalho também foi discutida. Na sede da Fiesc, representantes da
destacou. Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado de Santa

A presidente do Cedirn, Catarina (Fetiesc) e de outras entidades participaram de uma reunião

Zuleika Lenzi, cotada para ser, em que foi assinado um termo de intenções entre Fiesc e Fetiesc. De

nomeada pelo governador para a
acordo com a Marli Leandro, da Secretaria da Mulher da Fetiesc, pelo

Coordenadoria da Mulher, disse termo a "classe patronal e empregados se comprometem em

intensificar e aperfeiçoar os diálogos, estreitando as relações e
que as ações dos poderes discutindo os problemas da mulher trabalhadora, buscando
Executivo e Legislativo são "uma alternativas conjuntas para amenizar a situação".
forma de executar as políticas Cesar Murilo Barbi, diretor tesoureiro da Fiesc, ressaltou a

públicas para as mulheres". Ela '

importância da interação entre a Federação das Indústrias e a Fetiesc,
destacou que é preciso um ,e destacou que a "casa está aberta para o diálogo bilateral".
número maior de delegacias

Morre Darci Lopes pioneiro
da televisão em Florianópolis

FLORIANÓPOLIS (CNRI
ADI)' - Um dos fundadores da
TV em Santa Catarina, Darci
Lopes, morreu ontem, vítima de
câncer, em Florianópolis. Perso
nagem da história da radiodi
fusão catarinense, Darci liderou,
no final da década de 60, tra
balho comunitário para a insta

lação da primeira emissora de

televisão do Estado, cujo resul
tado foi a inauguração da TV

\

,,,\Cultura, em 31 demaio de 1970.
O radiodifusor também foi

um dos fundadores e presidente
da Acaert - Associação
Catarinense de Emissoras de
Rádio e Televisão. Seu trabalho
em favor da Radiodifusão de

l

1
I

I
\

Santa Catarina foi reconhe-
,

cido no 10° Congresso Catari
nense de Rádio e Televisão,
quando recebeu a Comenda

/

Acaert. "E uma perda
lastimável, pois Darci Lopes
sempre foi um referencial para
todos nós que vivemos o dia
a-dia da TV e do Yádio",
destacou Ranieri Moacir

,

Bertoli, presidente da Acaert.
Darci deixa a esposa,

Helena, as filhas, Maria da

Graça, Maria Elizabeth e

Regina, quatro netos e dois
bisnetos. O enterro será hoje
no jazigo da família,. no
cemitério de Palhoça, Grande
Florianópolis.

Darci Lopes comanda reunião da Acaert no início da década de 70

!
,

� '''.1-
Governador assinou projeto para criação da Coordenadoria da Mulher

especializadas no atendimento às

mulheres, mais creches para as'

.mães que trabalham fora
deixarem seus filhos e uma

política de saúde que diminua o

índice de mortalidade materna.

"Conquistas que ainda precisam
fei ." fi liser eiras", na IZOU.

\

A mulher no mercado de trabalho
,

Luiz Henrique pedirá a Lula
combate à gripe aviária no país

FLORIANÓPOLIS - "O

problema da gripe aviária deve
ser tratada como questão de

segurança nacional", afirmou o

. governador Luiz Henrique na

abertura do 110 Dia de Campo -

Coopercarnpos, no início da
tarde de ontem. Aos produtores
rurais, o governador adiantou
que vai sugerir a utilização das

, Forças Armadas no controle das
fronteiras brasileiras, espe
cialmente dos aviões e navios

,

originários das regiões afetadas.
"Se esta gripe chegar aqui, será

,

o caos", acrescentou.
Luiz Henrique disse ainda

que pedirá ao presidente Lula

que entre em contato com o

presidente russo Vladimir
Putin e peça o fim do embargo,
daquele país às carnes

brasileiras. O contato entre

Luiz Henrique e Lula ocorrerá

dia 17 deste mês, eln [oinville,
durante um encontro reservado.

Três pessoas, são condenadas
por tráfico internacional, .

FLORIANÓPOLIS - Três pes
.

soas foram condenadas pela
Justiça Federal em Florianó

polis, por tráfico internacional
, de drogas. A sentença foi publi
cada na terça-feira, Os réus fo
ram absolvidos, porém, do cri

me de associação para o tráfico.
O empresário Paulo Sérgio

Barboza Medeiros, vulgo Paulo

Peixoto, foi uma das pessoas
condenadas. De acordo com a

acusação do Minitério Público
Federal (MPF) o trio está

envolvido com a apreensão de,
2,9 quilos de cocaína, feita no

dia 1 ° de julho de 2005, no
aeroporto internacional

Hercílio Luz, em Florianópolis.
As penas vão de quatro anos

e seis meses a sete anos e dois
meses de reclusão, com multas
de até R$ 8 mil, mas eles
recorrer junto ao Tribunal

Regional Federal da 4ª Região
,

(TRF4), em Porto Alegre.
De acordo com a sentença, a

droga teria .como destino a

Holanda e estava escondida no
interior de uma vela de kite surf,
em poder de Marcos Selvero
Fróes Fróes, preso em flagrante
pela Polícia Federal (PF), no

,

aeroporto, quando embarcava
para Fortaleza. Ele ainda

responde a processo criminal.
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A síndrome de Colombo
Os prefeitos João Paulo Kleinubing, João Rodrigues, e Lírio da
Corte reuniram-se com Raimundo Colombo, na Chácara Mont

,

Serrat, em Lages. Decidiram liderar movimento junto aos 51

prefeitos liberais pela candidatura do prefeito de Lages ao

, governo. Kleinubing suspendeu as férias para tentar convencer
seus colegas de que Colombo é o nome da unidade do PFL.
São várias as leituras para a iniciativa dos prefeitos. A

primeira seria a de contraponto à conhecida preferência de

deputados do PFL pela projeto de reeleição de Luiz Henrique. �
O líder Antônio Ceron, garante que todos os sete deputados
assinam moção de apoio integral ao prefeito, se for preciso,
A segunda pode estar relacionada com a difícil decisão a

ser tomada pelo prefeito, que estaria pipocando nos

bastidores. A renúncia é vista como gesto radical
delicadíssimo. Raimundo Colombo tem dito que só deixa a -

Prefeitura para disputar o governo. E se, depois de março,
o PFL tiver que fazer uma composição com o PSDB, excluindo
a candidatura? E, pior ainda, respaldado pelo PFL
catarinense, já fora da Prefeitura, vier um apelo do PSDB

, ,

nacional pela saída da disputa?
O prefeito está escaldado. Candidato ao governo em 1994,
com apoio do Pp, foi atropelado pela candidatura de Esperidião
Amin à presidência. Jorge Bornhausen saiu candidato ao

governo para dar palanque a Fernando Henrique. Colombo
aspirava ser o vice. O escolhido foi Plínio de Nez Filho.
A síndrome liberal agrava a difícil renúncia de Raimundo
Colombe.

,
I
L
I
I
I
,

I

"

,

,
,
<
,

Encontro
Palácio do Planalto já
comunicou a Luiz Henrique.
Durante a visita a Santa
Catarina na próxima semana, o
presidente Lula pretende ter
uma conversa reservada com
o governador. Entre os

palanques que Lula deseja ter
está o de Santa Catarina.

Ministro
Conselho da Magistratura
Catarinense decidiu aprovar
moção de apoio unânime ao

ministro da Justiça, Márcio
Thomas Bastos, pela nomeação
do desembargador Jorge Mussi
para ministro do Superior Tribunal
de Justiça.A senadora Ideli Salvati
tratará do processo no retorno do
presidente Lula ao Brasil.

,

�
•

Concessões •

Proposta
Durante visita dos principais
líderes liberai,s à Jaraguá do Sul,
numa das conversas reservadas,

, o senador Jorge Bornhausen
indagou ao prefeito Raimundo
Colombo se ele concordaria em
disputar a vaga ao Senado, A

hipótese produziu um ereto
imediato: aumentou as dúvidas do
preteno em torno da renúncia e

até da candidatura ao governo,

O futuro das BR-1 01 e 116 vai
ser debatido hoje na Fiesc,
durante duas audiências
públicas. As primeiras
discussões sobre a

concorrência para concessão e

cobrança de pedágio
aconteceram em Brasília. '

Testemunha
Fato novo no processo
instaurado na Auditoria da

Justiça Militar sobre denuncias
de uso de palanque da Policia
Militar na campanha de Dário

Berger em 2004. Uma das
testemunhas revelou: "O

•

documento que deu origem à
cessão dos equipamentos da
PM foi assinado dentro do
comitê eleitoral de Dário
Berger" .

Promessa
o presidente interino José Alencar
prometeu a um grupo de 40
mulheres que se empenhará pela
aprovação do regulamento da lei

, que concede aposentadoria às
donas de casa. Ideli Salvati e
Luci Choinaki participaram da
audiência com o vice,

INFORMATIVO ACIJSg
ASSOCIAÇAo COM,.CIAl E
INDUSTRiAl ee JAAAGuÀ DO nn

Palestra sobre Estratégia e

Tomada de Decisão é gratuita
Mário César Moraes profere a palestra Estratégia e Tomada de Decisão
- Erros e acertos nas organizações no dia 13 de março de 2006

(segunda-feira), às 20hOO, no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul
CEJAS·, rua Octaviano Lombardi, 100, O palestrante é D_outor em
Engenharia de Produção, Mestre em Gerência da Engenharia,
Especialista em Administração de Recursos Humanos, Professor de
Estratégia Empresarial do MBA Executivo em Administração Global
da SOCIESC / Sociedade Independente de Lisboa e autor de artigos
publicados no Brasil e co-autor do livro Do Homem Aristotélico ao

Gestor de Recursos Humanos, entre outras qualificações. Gratuitas,
as vagas devem ser confirmadas pelo fone (47) 3275 7059 ou e-mail I

capacitaca02@acijs.com.br.
L_----------------------------------------�l

,

•
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� Suspeita de fraude
Um sindicância da Prefeitura

•

de Itatiaiuçu, na região
central de Minas, flagrou a

vereadora do PT, Veralucia da
Silva, recebendo
indevidamente o benefício do
Bolsa Família. O programa
prevê o pagamento do
benefício às famílias com

renda mensal per capita de
até R$1 00. Ex-servidora
municipal, Veralucia foi eleita
em 2004 e recebe atualmente

quase R$ 1.700 por mês
como vereadora.

� Sem prorrogação
o comando da CPI dos

�- Correios decidiu que não
haverá prorrogação dos
trabalhos da comissão

parlamentar de inquérito, que
terminará no dia 21 de

março. O presidente da CPI,
senador Delcidio Amaral (PT
MS), disse que a prorrogação
poderia prejudicar a
elaboração e votação do
relatório final da CPI.

� Greve policlaí
o segundo dia da greve da
Polícia Civil do Espírito Santo
causou tumulto

principalmente na Grande
Vitória ontem. A delegacia

! que centraliza os

i '

atendimentos da região
I metropolitana está
I superlotada, Os presos que
I chegam são algemados em

! bancos e canos da recepção.,

Alckmin mostra embaraço sobre
candidatura de Serra em SP

,- ._",;,;A""RQ"--UIV..:"O,;,,0C"",ORREIO/DANIEL NEVES

SÃO PAULO- Apesar de ter

afirmado 11á alguns meses que se

sentiria "honrado", caso o ex

presidente Fernando Henrique
Cardoso se dispusesse a sucedê
lo no governo de São Paulo, o go
vernador Geraldo Alckmin

(PSDB), pré-candidato a presi
dente, demonstrou constrangi
mento sobre a possibilidade de o

prefeito da capital paulista, José
Serra (PSDB), disputar o Palácio
dos Bandeirantes.

Alckmin argumentou que

prefere evitar algum tipo de
"indelicadeza" em relação a Serra,
em função do atual momento
vivido pelo partido. "Eu não

quero cometer a indelicadeza com
o próprio Serra de especular, de
fazer avaliações sobre hipóteses"
disse, mesmo depois de ter sido
lembrado das afirmações que
havia feito na época em que se

comentava a possibilidade de
Fernando Henrique constar da
lista de nomes dos candidatos

Governador foge de pergunta, mas
deve ser o candidato do PSDB

coletiva. Não sou eu que
escolho, quem escolhe é o

partido", afirmou, repetindo o

discurso que mantém nas

últimas semanas, ao comentar

a disputa surgida entre ele e o

prefeito de São Paulo para e11-

cabeçar a chapa tucana a presi
dente "Há instâncias partidá
rias. Se isso (uma candidatura
de Serra a governador), real- ,

menre, tiver procedência, a

instância partidária adequada é

que vai avaliar", ressaltou. Sobre
se esta a , aliac ào é válida

o

também para o âmbito presi-
dencial, .--\lckll1ill concordnu,
ressaltando que a cúpula tucana

condu: II proce-so lie forma
adequada, all bu-car urn enten
dimento dentro lia agrel11iacão� o

ern relacáo a este terna.
o

Alckmin disse qu e não

acredita 11a possibilidade de o

partido perder o gO\'erI10 do
Estado para o PT, apesar de a pré
candidata a governador Marta
Suplicy (PT) aparecer como

favorita para a vaga em

pesquisas de opinião.

,

tucanos para a eleição deste ano.
Desconfortável cal:1\? situaçáo, o
governador de São Paulo de: 'ou

se, sucessivamente, das per

guntas, observando sempre que
não cabe a ele dizer quem será o

nome da legenda para a eleição
estadual, mas sim as instâncias

partidárias encarregadas desta

questão.
"Decisão de cargomajoritário,

presidente da República,
, governador do Estado, como
também prefeito, não é decisão
individual, é uma decisão

,
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Um grande salto
de tecnologia para um

Estado mais eliciente'

III

O CORREIO DO POVO

I'J'

SUSPEITA: DEPUTADOS DENUNCIAVAM O SUPOSTO ACORDO

AGÊNCIA ESTADO

� Bancada do PT comemorou a absolvição do

pefelista e aumentou suspeita no plenário
AE

Brant votou contra cassação do deputada Luizinho do PT

BRASÍLIA - Num único dia,
o plenário da Câmara dos
Deputados livrou ontem da

cassação de mandato dois

parlamentares envolvidos com

d "
o suposto esquema o men-

salão". Os deputados Roberto
Brant (PFL-MG) e Professor

Luizinho (PT-SP) tiveram seus

pedidos de cassação rejeitados
pelo plenário emmeio à suspeita
do fechamento de um "acórdão",

Por esse acordão, parla
mentares tanto da bancada

governista como da oposição
deveriam votar contra o pedido

de cassação nas duas sessões de

votação dos relatórios enviados
I' ",.!\

peloConselho de Etica.Ou seta,
votariam contra a cassação c!e
Brant e de Luizinho. "'<ll

O relatório que pediafa
. cassação do deputado Professer

Luiz�n�o foi rej:itado P�Dplena rio da Camara dos

Deputados com 253. voto��
contrários, 183 favoráveis, dez
em branco e três abstenções.p
processo de cassação contra
Brant seguiu para arquivame&:o
corri 283 votos contrários' à

"

cassação, 156 favoráveis, 18

abstenções e um em branco. 'i

Com as duas absolvições,
vários deputados disseram {úe
o resultado das duas votações
cheirava a um "acordão". "Fícóu
claro, caracterizado o acórdão.

, .

Basta ver COIUO a bancada do PT
,.,

recebeu o resultado da votação
[do processo de Brant'].
Comemorou. Aplaudiu. O vice
líder do PT, deputado Luiz

Sérgio (RJ) foi o primeiro' a
correr para abraçar Brant", di�se
o deputado Júlio Delgado (PSiS
MG).
'. Logo depois de escapar d�l\
cassação, Brant afirmou que i!jia
votar contra a cassação go
mandato de Luizinho. '

r

l'

OAB questiona emenda da verticalização no STF�'
••

BRASÍLIA- Um dia após a
,

promulgação da emenda cons-

titucional que acabou com a

verticalização, a Ordem dos

Advogados do Brasil (OAB) e a

Associação Nacionai dos
Membros do Ministério Público

(Conamp) protocolam hoje no

Supremo Tribunal Federal

(STF) duas ações diretas de

inconstitucionalidade (Ad ins )
questionando a inovação
legislativa que repercutirá nas

eleições deste ano.

Além dessas ações, já
tramita no STF desde janeiro
um mandado de segurança
movido pelo deputado federal
Miro Teixeira (PDT-RJ)
pedindo que o tribunal reco-

nheça que na eleição deste ano

ainda prevalece a regra da

verticalização, segundo a qual
as alianças para a disputa
presidencial têm de ser

seguidas nas disputas estaduais.
As três ações deverão ser

julgadas na próxima quarta
feira pelo plenário do STR O
relator do mandado de

segurança, que também poderá
ficar responsável pelas Adins,
é o ministro Cezar Peluso.

Ontem, ele disse que o tribunal
sabe que temi de julgar
rapidamente essas ações e que
tem condições de analisá-las na
próxima semana. Em jul
gamento ocorrido na semana

passada no Tribunal Superior

Santa Catarina

Para melhor atender você em Santa Catarina
o investimento na modernização é constante,

, A estratégia é percebida pela implantação de sistemas
integrados, como o módulo S@T de administração tributária

e a aquisição de linhas de fibra ótica, Tudo isso mostra uma

,

verdadeira revolução tecnológica que garante qualidade,
, transparência e economia nos serviços de atendimento

ao cidadão.

'J
Eleitoral (TSE), Peluso foi u,m

c

dos cinco ministros a concluir
-i

que a verticalização vale \na
eleição deste ano. A decisãodo

J

TSE abriu uma crise com, o
J

Congresso. .

1

N as ações a serem pro-
,

tocoladas hoje no STF, a OAB e
'.

a Conamp sustentarão que a
I

emenda não pode ser aplicada
às eleições deste ano porque há
um artigo na Constituição que
estabelece que as regjas
eleitorais têm de ser aprovadas
pelo menos um ano antes. O

presidente nacional da OAB,#.'
"

Roberto Busato, disse que o
..!

Congresso tenta dar urna
espécie de golpe na Cojis-

-,, ,�

ntuiçao. .,

,

•
� r

l

BC segue expectativa e reduz juros para 16,50% �

SÃO PAULO - Comitê de
Política Monetária (COpOIU) do
Banco Central decidiu reduzir a
taxa básica de juros da economia
brasileira, a Selic, de 17,250/0 para
16,50%. O corte de 0,75 ponto

•

percentual era a principal aposta
do mercado. Com essa redução,
a taxa Selic é a menor desde
setembro de 2004, quando foi
fixada em 16,250/0.

A decisão do Copom não foi
unânime. Seis dos nove compo
nentes do COpOIU decidiram

pela queda de 0,75 ponto. Os

outros três votaram em redução
maior, de um ponto percentual.
A entidade manteve a taxa sem

.�. . . .

Vies, mecanismo que perrmtma
amudança da taxamesmo antes
da próxima reunião, marcada

para os dias 18 e 19 de abril.
De acordo com analistas, a

,

queda de 0,75 ponto significa a

manutenção do ritmo de

redução imposto desde outubro
de 2005: por quatro reuniões

consecutivas, a decisão do

Capam foi baixar a Selic em 0,5
ponto. Como as reuniões não

•

________________________________________________________� �t·l � •

.

sâo mais mensais, duas quedas de
0,75 em um período de trêsmeses
são equivalentes a três quedas
mensais de 0,5 ponto.

,
'

E a sexta queda consecutiva

da Selic desde setembro de 2005,
quando um corte de 0,25 ponto
percentual reduziu a taxade
19,75% para 19,50/0. Na época, a
Selic já acumulava alta de 3,75
pontos desde setembro de 2004.
O nível mais alto da taxa básica
durante o governo Lula foi de).
26,50/0, mantido entre fevereiro
e junho de 2003.

"
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MINISTÉRIO: NEGOCIAÇÕES SERÃO CANCELADAS SE QUESTÃO NUCLEAR FOR ENCAMINHADA À ONU

• •

•
, (
J

-

o ,
•

AGENCIA ESTADO
,Á' .

:-.: Transferência do
.enrlquecimento de
'lIrânio livraria Rússia

•

�pe suspeita
\.�. IRÃ, O porta-voz do

;o/1inistério das Relações
.Exteriores iraniano, Hamid
lA:"

': l}eza Asefi, ameaçou ontem

.abandonar as negociações
, '

.corn a Rússia se a questão
.

'

nuclear iraniana for en-

caminhada ao Conselho de
•

$,egurança da ONU (0-
. � J

I

rganização das Nações
"Unidas) .

,_r� -'

,

"Se a questão for
,

-transferida ao Conselho de
,

..'\,Segurança, o que não teria

-:nenhuma justificativa legal ou
•

". "

,Lt,ecnlca, o projeto proposto
.. pela Rússia ao Irã será retirado

�'da agenda por razões po-
"

líticas", disse Asefi, citado
pela agência de notícias
iraniana Irna.

A Rússia negocia com o Irã
uma proposta de transferência
das atividades de en

riquecimento de urânio para
. , . -.

terntono russo, para amenizar

as suspeitas dos países
ocidentais de que Irã pretenda
produzir armas nucleares.

No entanto, o porta-voz
iraniano afirmou esperar que
a polêmica possa ser ser

resolvida "por meio de

negociações". "Nós também
estamos preparados para

cooperar com a AIEA", disse.
"Se ( ... ) nossos principais
direitos forem respeitados,
estaremos preparados para
discutir outros assuntos com

a AIEA e com outras partes
para encontrar uma solução",
acrescentou o porta-voz
, ,

rraruano.

• BREVES

•

INGLATERRA
•

... Polícia reafirma
táticas
Um relatório interno da polícia
britânica sobre os

procedimentos em relação a

suspeitos de terrorismo após a

morte do brasileiro Jean
Charles de Menezes chegou à
conclusão de que não é
necessário mudar a atual
política de segurança. A
Operação Kratos, como a

política é chamada, foi criada ,

após os atentados de 11 de
setembro de 2001 nos EUA e

seus resultados foram
divulgados hoje.

•

NAASIA

... Protesto feminino
Milhares de mulheres fóram

•

às ruas em países da Asia
,

ontem - data que marca o Dia
Internacional da Mulher-para
pedir liberdade, igualdade de
direitos e o fim de leis discri-

, minatórias. No Paquistão,
cerca de 5.000 mulheres

protestapm em Multan,
cidade a leste da Província de
Punjab, muitas delas gritando
"Mulheres exigem liberdade!"
e "Mulheres exigem seus

direitos!" .
,

�

REUNIAO
O Conselho de Governadores da AIEA (Agência Internacional de
Energia Atômica) concluiu ontem uma reunião de três dias em Viena
para tratar da questão nuclear iraniana, anunciou um porta-voz da
agência.O dossiê a respeito do Irã elaborado pelo diretor-geral da
AIEA, Mohammed EIBaradei, foi examinado pelo Conselho de
Governadores e automaticamente encaminhado ao Conselho de

Segurança da ONU. Segundo os EUA, o CS se reunirá na próxima
semana em Nova York para tratar da questão. Na reunião de quarta
feira, o representante americano, Gregory Schulte, defendeu a

intervenção do CS na questão e afirmou que o Irã possui urânio
enriquecido suficiente para a produção de dez bombas nucleares.

....

�;Presidente eleito do Haiti cheça ao Brasil ainda hoje
i" SÃO PAULO, O presidente
':'eleito do Haiti, René Préval,

•

c desembarca às 23 horas de hoje
em Brasília para uma visita de
dois dias, durante os quais se

encontrará com o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva e com

\

empresários e técnicos bra-
" /.,

sileiros do setor agrícola.
I

Préval viaja num avião da Força
, (é.

.Aérea Brasileira com uma
- '-'.'

,

comitiva que, além do em-
,; baixador do Brasil em Porto

Príncipe, Paulo Cordeiro de
,
.

Andrade Pinto, incluirá
.... .

-

• •

econorntstas, assessores po-
i'·

.líticos e dois jornalis tas
1 ,� .

':. convidados do futuro governo
1-: 1

;_ r

I
, ,

(

\ : x

.'�� DUBLIN/IRLANDA ' A
,
'.

arquidiocese . de Dublin
, c

·
divulgou um relatório ontem

""em que aponta que 102 de seus
.... J "" •·

padres sao suspettos de abusar
física ou sexualmente de ao

menos 350 menores desde
1940, no maior caso já
registrado na Irlanda.

Os dados do relatório -o
.

primeiro das autoridades
• •

: ',eclesi_ásticas que reconhece
'-

esse número de abusos sexuais
,c·
serão estudados pela Co-
missão de Investigação criada

"

': pelo governo irlandês para
. ( abordar o assunto de abusos

,

haitiano.
A programação de Préval

em Brasília prevê uma audiência
com Lula almoço no Itamarati
e uma reunião com o senador
Roberto Saturnino Braga (PT- ,

RJ), presidente da Comissão de

Relações Exteriores do Senado.
Ele participará também de um

coquetel oferecido pela Em
baixada do Haiti.
"0 presidente Préval quer

conhecer melhor o Brasil e

agradecer a participação de
nossas tropas na Força Militar
da Missão das Nações Unidas
para a Estabilização do Haiti
(Minustah), formada por 21

sexuais na Igreja Católica.
A publicação. destes

números é resultado de uma

investigação interna da
diocese de Dublin e do Serviço
de Proteção do Menor, que
analisou 5.600 históricos de

religiosos.
Até o momento, dos 105

casos apresentados
formalmente na Justiça ,

irlandesa contra 32 clérigos, 65
foram solucionados fora dos '

tribunais, o que custou às
•

autoridades eclesiásticas de
Dublin 4, l mílhões de euros em
acordos extrajudiciais e 1,7

,

países, sob o comando de um

general brasileiro", informou o

embaixador Andrade Pinto ao

Estado, falando de Porto

Príncipe. O Brasil tent um

contingente de 1.200 homens
em Porto Príncipe. Sexta-feira,
Préval viajará em companhia de
Lula para Santiago, para assistir
à posse da presidente do Chile;
Michelle Bachelet, no domingo.
No mesmo dia, o presidente
eleito do Haiti seguirá para
Buenos Aires, onde se

encontrará com o presidente
. Nestor Kirchner. Chile e

Argentina também participam
da força de paz da Minustah.

milhão de euros para cobrir os

gastos com advogados.Os novos
casos na diocese de Dublin,

SEM NOMES

,

NA IlAllA

... Jornal declara
•

apeie
O mais importante jornal da
Itália manifestou apoio à
coalizão oposicionista de

centro-esquerda contra os

conservadores do premier
Silvio Berlusconi nas

eleições gerais do mês que
vem.Numa ação incomum, o I
Corriere della Sera, o maior e'
mais respeitado jornal
italiano, endossou num I

,

editorial de primeira página a:
coalizão liderada pelo ex- I

,

premier Romano Prodi contra:
os conservadores de
Berlusconi.

NA COlÔMBIA
... Prossegue
guerrilha
Guerrilheiros detonaram um
,

carro-bomba ontem, sem
causar vítimas, enquanto que
o Exército reportou a morte
de 19 rebeldes em combates
durante a "Operação
Democracia" destinada a

evitar que as Forças
Armadas Revolucionárias da
Colômbia (Farc) perturbem
as eleições legislativas de

domingo.

Mareio René Rocha

Juiz de Direito
I

ESTADODE SANTACA'D\F INVPODERJUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul / 10 Vara Cível
Rua Guilherme Cristiano Waekerllagetl, 87, Vila Nova, CEP 89,259-300,
Jaraguá do Sul - se Juiz (a) de Direito: Mareio RenéRocha
Escrivã (o) Judicial: Cláudia Jenichen Janssen
EDITAL DE INTIMÁÇÃO - COM PRAZO DE 20 DIAS

Espécie e Número do Processo Concordata Preventiva, 03603,005700-6
Concordatário: HC Hornburg Implernentos Rodoviários Ltda

•

,

·,NHO

Lazer .. Turismo .. Fretamento

"Governos
violam direitos
no Brasil"

AMEAÇAS
Na última terça-feira; os EUA advertiram para "conseqüências
graves" que serão sofridas pelo Irã caso país não retroceda na

polêmica a respeito de seu programa nuclear. Em resposta, o Irã

ameaçou hoje os Estados Unidos com "dor e dano" caso Washington
opte por um confronto por causa de seu programa nuclear.Em um

comunicado emitido em Viena, o chefe da delegação iraniana na reunião
da AIEA, Javad Vaeidi, que os "EUA podem ter o poder de causar dano e

dor, mas eles também são suscetíveis ao dano e à dor". "Em nossa

opinião há duas opções: conseguir um compromisso e cooperar ou o

confronto. Esperamos e não economizamos esforços para realizar a
primeira opção", disse Vaeidi. "Em qualquer caso, nós vamos continuar
as atividades de enriquecimento de urãnio", acrescentou.

EUA - Um relatório do go
verno americano sobre direitos
humanos diz que no Brasil o
governo federal respeita de
forma geral os direitos humanos
de seus cidadãos, mas diz que
"abusos sérios continuam a ser

cometidos e que o histórico dos

governos estaduais é ruim".O
documento cita o envol
vimento de policiais em crimes

. encomendados, tortura, e as

condições das prisões

Objetivo:TORNAR PÚBLICO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA
FORMULADO PELA CONCORDATÁRIA HC HORNBURG

(
,

IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA, conforme segue, para
. manisfestação dos credores, no prazo de dez (10) dias,
Em 24 de julho de 2003 a concordatária pleitou a concordata preventiva,
objetivando
A preservação do seu patrimônio, os direitos de seus credores e a Inanutenção
do emprego de seus funcionários, O pedido de Concordara Preventiva foi
deferido em 22 de agosto de 2003 sendo que a concordatária comprometeu-se
em quitar todos os seus débitos quirografários no prazo de dois anos. Diante do

Fôlego que lhe foi oportunizado em razão do favor legal concedido e, graças aos

esforços dos sócios e funcionários da empresa, conseguiu recuperar-se, reagindo
perante o mercado e conseqüentemente honrar corn seus compromissos e

quitar todos os débitos arrolados no pedido inicial, conforme demonstram os

comprovantes acostados aos autos em 12.08.2005. No entanto, ressalta-se que
embora a concordata preventiva seja um favor legal que beneficia e muito a

empresa em dificuldades, não deixa de ser também um estigma. Durante o
r-;

processamento da concordata, muitos dos fornecedores passam a impor
restrições ao crédito da empresa concordatária, tais como imposição de
dificuldades para aquisição de materiais, exigindo pagamento á vista. Diante
do exposto e visando o restabelecimento da normalidade das atividades da

empresa, entendeu por bem a concordatária vir a este juízo requerer a

desistência de sua concordata, o que faz com base na doutrina e jurisprudência.
A pesar do pedido de desistência não estar previsto 11a Lei de Falências, não
há qualquer óbice para sua concessão, eis que se trata de um favor legal
facultado ao devedor, podendo este abrir mão, desde que não haja prejuízos
aos credores. No caso em tela estão prestes os requisitos exigidos pela doutrina
e jurisprudência para o deferimento da desistência da concordata preventiva,
quais sejam, a ausência de prejuízos aos credores e a não intenção de burlar
uma eventual decretação de falência. Diante do exposto, pleiteia-se a

desistência da Concordata Preventíva, requer-se a extinção do feito nos
.

termos do artigo 267, VII do Código de Processo Civil.
, .

Por intermédio do presente, ficam os credores cientes do pedido de desistência
acima formulado pela concordatária. E, para que chegue ao conhecimento de

todos, partes e terceiro- foi expedido o presente edital, que será afixado no

local de costume e publicado na forma da lei.
Comarca de Jaraguá do Sul (SC), 22 de fevereiro de 2006,

dirigida pelo arcebispo Diarmud
Martin, serão estudados pela
comissão do governo irlandês.

,
.

A diocese não incluiu nomes em seu documento, mas a imprensa
'garante que entre eles há, pelo menos, quatro padres condenados por
pedofilia: Ivan Payne, Tony Walsh, Paul McGennis e Thomas

Naughton.Desde outubro passado, quando o arcebispo Martin
,

,

publicou um relatório preliminar, sua diocese pagou 300 mil euros
em acordos extrajudiciais e um sacerdote foi afastado de suas

funções, enquanto uma acusação formulada contra ele é
formallzaca.A congregação dublinense calcula que, até agora,
existem 68 denúncias contra padres diocesanos e suspeita que
outros sete podem estar também implicadàs em abusos sexuais a

menores.

-lrlanca aponta cem padres suspeitos de abusar de menores
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Cachorrada em extinção
"

DateHirnGlri.cem
Pega fama agora lá pelos EUA o

primeiro serviço que une a mulheres
traídas numa rede contra os sacanas

que já passaram por suas vidas. O site
www.dontdatehimgirl.com (algo como
não namore ele garota), já tem Lima

loonqa lista de cadastradas que lá
denunciam todas canalhkes sofridas
na mão de indivíduo de tal, com foto e

endereço para ídentiflcação do fulano.
Agora quando alguma moça tem

um relacionamento em vista,
qeralmente dá uma passadlnha pelo
site antes ... E aí,como fica a sua situação
quando.a idéia chegar poraqui?

Fernanda Müller checando os contatos,

,

,
,

�.I, .

Eis que o projeto da Brastemp Pia deslanchou
e agora para saciar a sede de consumo da galera
mais descolada.a série de friqobars perscnalízados
chega à sua coleção outono/inverno trazendo às

portas mais uma série de painéis assinados pela
grife Cavalera e pelos nomes de Gisele Nasser e
Valdemarlódke, A belezura com capacidade para
apenas 80 litros está com preço sugerido em R$
1.599,00. lnteressados na aquisição podem
encontrar mais informações no site
w_'tiYl!.�ºlª�t�_rnQ;ç_Qm,_Qr·
�-: ..

As baladas de sábado
Festa dos CalolJros� De volta à sua casa. (e

agora a título perrnanente) Chico Plerrnann
promove mais uma balada da ComBat, fazendo
diferente e desta vez trazendo como atração
principal Ulna banda. O nome em questão é a

.paulista U2 cover.considerada a oficial e melhor no
país.Botando ainda mais ritmo na noite, DJ Xallnho
apresenta-se no bar externo com repertório de
hip-hop e pagode. No lounge DJ Túlio toca house
music. I ng ressos antecipados ao valor de R$l 0,00
no Posto Mime Matriz, loja Colcci e Deltacell Cíaro,
Info:www.sitecombat.com.br.
---- ......-

IRA!_ Um palco diferente para a galera de
Jaraguá, à Fazenda Trote ao Galope no bairro Trés
Rios do Norte será q ponte do evento que trará
nests final-de-semana a banda Ira! para Jeraquá,
fazendo a noitejunto às estrelas da Hypno Denise
Konzen e Sandrtnho.lnq. antecipados disponíveis
na rede de postos Mime de toda região ao valor de
R$15.00.Será necessário entregar no <;lia do evento
1 kg de alimento não-perecível para validar a

entrada.lnfo:www.revistale.iamais.com.br..

Carol Schükste

Sexta, na Moinho Disco
. Embalada no sucesso des primeiros eventos do ano, a

Moinho Disco promove agora nesta sexta-feira mais LIma balada
em sua pista, trazendo para apresentar-se pela primeira vez na

cidade o DJ Marco D'La Rossi, uma das grandes peças da agência
Water Republic.Após a apresentação deMarco, sobe ao pako o DJ

Maycon Schramm, que direto de Balneário Camboriú agora
assume como residente da casa. Ingressos antecipados para a

balada ao valordeR$l 0,00 no Posto Mime Matnz.L'Acqua di Fiori,
Gatos e Atos shopping.lnfo:www.moinhodísco.com .

Já em Indaial•..
Ainda nesta sexta oCarambas também abre as portas para a

noite Fastn Fun, que faz um mix de exposição tunninq com

balada. Ingressos na hora ao valor de RS 18,00 o masculine e RS
15,00 o feminino.lnfo:www.carambas.com.br.

•
•

,

•

Edição limitada
A febre que contagiou os

amantes de bicicletas americanos
agora chega ao Sra.s!l. As bikes
Chopper, feitas pelas Calai com

design e acessórios inspirados nas

famosas motocicletas Harley
Davidson chegam ao país num

segundo lote trazendo os modelos
Drag Chopper (ao lado) e

Knucklehead Chopper, bikes
modernas, estilosas e irrevererttes,
que fazem parte de uma edição
limitada chamada ProCalai.

AsChoppers apresentam pintura diferenciada, freio contra-pedal e pneu traseiro
mais largo que o dianteiro, vindo ainda com um farol estilizado na parte dianteira e

guidão mais alto. Fecha o pacote com chave de ouro um velocímetro. característica
que aumenta ainda mais a sua semelhança com as Harley Davidson. Preço sugerido
das belezinhas; RS 1.299,00. Para saber em qual loja encontrar os modelos e adquirir
esse brinquedo de gente grande contate a Calai pelo 0800 7018022. ,

Madonna em Se?
Conflrrnada a notícia de que o secretárlo de

Turismo de Florianópolis queria trazer a famosa
cantora para show na cidade. Segundo Ariel.
Bottaro Filho, assessor de imprensa da Secretarla

'

de Turismo, a equipe do secretário Mário
Cavalazzl entrou em contato com os agentes de
Madonna na semana anterior ao Carnaval e
agora aguarda resposta se a diva aceitará o

convite ou não. Caso isso ocorra, o show será
promovido gratuitamente em local público, tal
qual ocorreu recentemente com os Rolling
Stones no Rio de Janeiro. Se as negociações
avançarern,o show será em setembro.

Especial Pink Floyd
Não mais que 80 ingressos ainda disponíveis

para o evento deste sábado na SCAR. Quem
ainda não qarantiu sua entrada para a

apresentação da banda Cada deve correr, ou vai.
ficar do lado de fora do teatro•.. Ainda na noite,
logo após o show o Piano's Bar abre suas portas
para. recepcionar a todos que quiserem dar uma
estlcadtnha após o grande evento. Maiores
informações no siteW)xYi"?f9J_,E!_t.Qr.

CENTER
s O �1 • •

371 2847 - 2752005

Zane Hobold e Marlí Jungton
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SAÚDE: FUNDADOR DA FRATERNIDADE MARIANA DO CORAÇÃO DE JESUS PASSA BEM

KELLY ERDMANN

AADAV amplia atendimento
em ,15% nos últimos meses

.... Pároco se fortalece, voltou a falar e deve voltar
a andar em breve, afirma irmã Edena Maria

}ARAGUÁ DO SUL - Os
médicos que cuidam do Padre
Aloísio Boeing retiraram na

madrugada de ontem o

oxigênio que o ajudava a

I,,"espirar há mais de uma

semana. Ainda fraco, o pároco
se alimenta através de sonda e

tem uma rigorosa rotina de

ingestão de medicamentos.
De acordo com EdenaMaria

Bittencourt, irmã da Frater
nidade Mariana do Coração de

Jesus, é provável que ele possa
sair do quarto e passear em

breve. Desde ontem o Padre faz

fisioterapia e inicialmente
deverá depender de cadeira de
rodas para se locomover.

Outra novidade é que ele
voltou a se comunicar de forma
verbal. Segundo a irmã, o Padre

já pede por alimentos e

responde às perguntas que o

fazem. No início da semana

celebrou, ainda muito fraco,
uma missa interna na Fra-

rjt�rnidade: - -'_- '_ - -, - -- --"'� , ,

As visitas de fiéis foram

restringidas por ordens
médicas. Atualmente quem for
até a Paróquia Nossa Senhora
do Rosário, no Bairro Nereu

Ramos, só poderá ver o pároco
da porta do quarto. Conversas
são proibidas.

A partir da próxima semana,
as irmãs. devem instituir um

,

horário específico para visitas.

Mas, mesmo assim Edena
acredita que a presença de

maciça de pessoas pode
prejudicar a recuperação e pede

, �

restnçoes.
A saúde do Padre Aloísio

Boeing está enfraquecida desde
,

o início do mês. Segundo o

médico geriatra Rangel
Osellame, o principal motivo é

a idade avançada. O pároco
completou 92 anos no final do
ano passado.

Nascido em Vargem do

Cedro, no sul de Santa Cata

rina, Padre Aloísio veio para

Jaraguá do Sul há 22 anos, quan
do assumiu a Paróquia Nossa
Senhora do Rosário e é muito

querido pela comunidade

principalmente pela assistência

prestada aos casais. Formado êm '

filosofia e teologia, ele foi
ordenado sacerdote em 1940.
No Bairro Nereu Ramos, fun
dou a Fraternidade Mariana do

Coração de Jesus no ano de 1974. Paróco tem 92 anos e é muito querido pela comunidade

Passeata lembra o Dia Internacional da Mulher na cidade
}ARAGUÁ DO SUL - A busca

pela valorização da mulher
marcou o dia de ontem, em

Jaraguá do Sul. Com flores nas
.

.nãos e laços lilases nos braços,
crianças, adolescentes e

representantes de entidades

participaram de uma passeata
comemorativa pelas ruas do

. , ,

municipio.
Para as mulheres, a im-

I

� I,oortância da data está na
.

conscientização. As amigas
�larisse Zilze e Marineusa

(iu�rello se mostram felizes
com as. manifestações de
carinho ao longo de seu dia.

Mas, dizem que este reco

nhecimento deveria estar

presente no cotidiano porque
"nos outros, são espancadas e

sofrem preconceitos".
Opinião semelhante tem

Leonor Jacobi, representante do
Laço Branco. Ele e mais dois
homens formaram no ano

passado um grupo masculino

que tem por objetivo lutar pela
igualdade social entre ambos os

sexos.

Leonor enfatiza que não há
motivos para diferenciar as mu
lheres dos homens, "as leis já
existem, é hora de nos conscien
tizarmos". Para <9Iofepresentante
do Laço Branco é preciso
acreditar que elas têm impor-

•

tância na sociedade e impedir
,

pensamentos machistas.

Já Elenir Escopelli, pre
sidente do Comdim (Conselho
Municipal dos Direitos da

Mulher), o momento é de rever

algumas inversões de valores.
Ela explica que enquanto se

utilizar à sensualidade feminina
em campanhas de cervejas, por
exemplo, será necessário mudar
conceitos.

Com cartazes nas mãos, 16
alunas da Escola Valdete
Piazera causaram surpresa entre

os participantes da passeata.
Frases como "me inibem o

,;' "
canto e me querem musica e

"me querem líder e me fazem
submissa" fizeram parte do
protesto delas.

Segundo a professora
Cristina Preti, responsável pelo
trabalho mostrado pelas alunas,

.

"não se pode ter vergonha de
ser mulher". Ela acrescenta

dizendo que o Dia Internacional
deve ser comemorado. Isto

porque a sociedade já conhece
a importância das mulheres
dentro de seu meio.

O reconhecimento veio

também do grupo jaraguaense
de teatro Gats. Para o ator

Cássio Correia, que declamou
'. '. . "

poesias para as participantes, a

mulher é um set que embeleza
,
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Adolescentes mostraram cartazes e participaram de manifestação

d " . do mun o e merece emons-

trações de carinho.
A passeata aconteceu na

manhã de ontem nas ruas

centrais do município. Além de
lembrar o Dia da Mulher,

•

mareou o aniversário de um al10

do Comdim em [araguá do Sul.

}ARAGUÁ DO SUL - A
AADAV (Associação Assis
tencial dos Deficientes
Auditivos e Visuais) foi
reconhecida neste mês como

centro de referência a atenção
da saúde auditiva em Santa
Catarina pelo Ministério da
Saúde. O reconhecimento veio
como uma conseqüência do
novo espaço em funcionamento
desde janeiro na rua Epitácio•

Pessoa, noCentro (em frente ao

Instituto Educacional Jangada),
possibilitando um aumento de
150/0 nos atendimentos.
A nova sede é totalmente

adaptada ao usuário, com 400
m2 de área, 20 salas de aten

dimento, três banheiros

adaptados e dois estaciona

mentos, além de um belíssimo

jardim de espera. O atendimen
to é realizado por 16 funcioná
rios, incluindo fonoau-díólogo,
psicólogo, assistente social,
terapeuta ocupacional e

otorrinolaringologista (ouvido,
nariz e garganta),

De ac8rdo com a assistente

social e diretora da AADAV,
LuizaHelenaRosa, a associação
atende aproximadamente 1.200

pacientes por mês, de 90 muni
cípios do Estado. O atendimen
to engloba o dignóstico da
deficiência (exame de saúde
auditiva), o teste da orelhinha
(realizado em recém-nascidos
nos hospitais da região e na

própria AADAV após 30 dias),
e o acompanhamento. "A
surdez é um problema sério

porque causa o isolamento
social; a pessoa fica alheia ao que

se passa ao redor, e a colocação do
aparelho exige um tempo para

adaptação", destaca. O estudante

Douglas AlvesBrito da Rocha, 13
anos, usa aparelho auditivo desde

que nasceu e está se dedicando a

aprender a linguagem dos sinais

para se alfabetizar. A AADAV

entrega cerca de 300 aparelhos
auditivos por mês.

Há diversos fatores que
contribuem para a incidência da

surdez, mas os casosmais comuns
estão relacionados a problemas na
gravidez, infecções e exposição a

ruídos. Em condições normais de
gestação, a probabilidade de um
bebê nascer surdo é de 0,30/0, ou
'seja, de cada 1.000 crianças que

nascem, três nascem surdas;
numa gravidez de risco, a

probabilidade é que esse índice
dobre. A maioria dos casos de

perda de audição após o

nascimento está relacionada a

infecções, como otite, rubéola,
caxumba e meningite. Luiza
assegura que, noVale do Itapocu,
um número considerável de

problemas auditivos também é

.causado por exposição intensa a

ruídos.
AAADAV existe há 19 anos

, A •

e mantem convento com o

Ministério da Saúde e com o

Fundo Municipal de Assistência
Social. O Ministério da Saúde
contribuí com recursos para o

pagamento dos funcionários, e o
Fundo repassa R$ 6 mil mensais

para pagamento da aluguel e a

manutenção dos equipamentos
de audiometria. No Estado há

quatro centros de saúde auditiva
e, no Brasil, 48.

Curso Escola de Governo e

Cidadania chega à 5a edição
}ARAGUÁ DO SUL - A 5a

edição do curso Escola de
Governo e Cidadania começou
esta' semana na Amvali

(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu). Com duração
de 35 aulas, o curso é-realizado
em parceria com o Icep
(Instituto de Cidadania e

Estudos Políticos) e a Unerj
(Centro Universitário de

Jaraguá do Sul). Os encontros
acontecem todas as terças
feiras, das 19h às 22h, até 12 de
dezembro e conta com 43
participantes.

A finalidade do curso

Escola de Governo e Cidadania
é informar os participantes
sobre seus direitos e deveres"
abordando princípios do
desenvolvimento sustentável,
direitos humanos, democracia
participativa, poder político,
ética e cidadania. "Tudo o que
fazemos e consumimos reflete
diretamente na segurança e na

economia, então é uma forma
de comunidade conhecer suas

obrigações e reivindicar seus

direitos", comenta a coor

denadora do curso e secretária

executiva da Amvali, Maria
Tereza de Amorim Nora.

(�

A palestrante da aula inaugural
foi a juíza de Direito Quitéria
Tamanini Vieira Peres; todas as

aulas são ministradas por

profissionais com experiência nos
temas abordados, e os certificados
de participação são emitidos pela
Unerj. Na opinião da funcionária

pública Eliane Maria Maluta
Roberti, que participou do curso

ministrado ano passado, o curso
I

proporciona uma visão geral sobre
o desenvolvimento da ação
política e outras lideranças. ''As
aulas influenciam a tomar

decisões, ampliando o co

nhecimento e a capacidade de

julgar questões no contexto em

que estão inseridas", comenta.
A Escola de Governo e

Cidadania é destinada às
�

pessoas com vocaçao para a

liderança, como dirigentes
empresariais, agentes públicos,
líderes comunitários, além de
outros interessados, inde

pendente do grau de es-
•

colaridade. O curso acontece

nos estados de Santa Catarina,
Pará, Maranhão,Minas Gerais,
São Paulo e Bahia. Em Santa

Catarina, o curso é ministrado
em Jaraguá do Sul, Flo

rianópolis, Joinville e Lages.

-
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• LINHA DE FUNDO

Desorganização
A estratégia de tornar o futsal ainda mais popular em todo
o país é boa. Mas, alguns erros cometidos prejudicam
seriamente a tentativa. Segundo informações de Mossoró

(RN)" local onde a Malwee dispLita a Taça Brasil, o público
vem decepcionando durante as partidas. Mesmo com a

boa estrutura do Ginásio Pedro Ciarlini, pouca gente assiste
às partidas. Muitos creditam o não comparecimento à falta
de divulgação. Outro problema é enfrentado pela imprensa.
A assessoria da CBFS prometeu enviar fotos dos jogos,
que até agora não chegaram. Enquanto isso, vamos nos

virando com imagens de arquivo. Mas se a assessoria não

pode mandar, não precisava prometer.
'

Varzeano
O tradicional jantar de,
lançamento do Campeonato
Varzeano já tem data para
acontecer: dia 21 de março, às
20h, no Restaurante Mime, Na

oportunidade, os representantes
de cada time receberão um jogo
de camisas oferecidos pela
Rede de Postos Mime,
patrocinadora do evento. A
tabela completa será divulgada
no próximo dia 15 .

Em Pomerode
A cídade mais alemã do Brasil
vai ter sua própria pista de
atletismo. A liberação de R$160
mil para a construção aconteceu
na semana passada, O técnico
da equipe, Vilmar Vailati, foi um
dos que mais comemorou, "A
obra vai influenciar diretamente
no futuro da equipe". Também é
válido lembrar que uma

construção como essa ajudará
na revelação de novos talentos,

,SALVADOR (BA) - Um

projeto aprovado na noite de

terça-feira no Senado pode
"atrapalhar" os planos de muitos
cartolas brasileiros, que

,

costumam negociar jogadores de
futebol para clubes do exterior,
independenternente do atleta

-estar participando de algum
campeonato nacional ou

,

regional. De autoria do senador

Rodolfo Tourinho (PFL-BA), o

projeto proíbe a venda,
empréstimo ou qualquer tipo de
cessão a times estrangeiros de

jogadores que atuem em clubes
brasileiros durante a realização
de competições reconhecidas

pela CBF (Confederàção
Brasileira de Futebol). Depois
de passar pelo Senado, para
virar lei o projeto precisa ser

aprovado também pelaCâmara
dos Deputados. (AE)

• 'IN

! EDUCA AO MARISTA
PASSO A PASSO COM VOCÊ

,

,

•

Reforço
o time adulto de basquete
feminino recebeu, nesta
semana, mais um reforço para o
Estadual e os Jogos Abertos de
Santa Catarina. A experiente pivô
Vânia é de Campinas (SP) e já

,

defendeu Blumenau, Joinville e
,

i Lages. Com esta última,
,

disputou a Liga Nacional.,

'Sequndo otécríco Júlio Patrício,
: este é o maior reforço para a
: temporada.

Tiro (]I

A equipe jaraguaense de Tiro

Olímpico, disputa, neste fim de
semana, a 1 a Copa Timbó de
Tiro. Cinco atletas confirmaram

presença na competição, que
contará pontos para o ranking
nacional. Os melhores
colocados nesta lista farâo
parte da Seleção Brasileira
Olímplca Permanente. Samuel
Lopes é um dos cotados para
esta lista.

,

projeto veta transferências <'

,

,

,

I'

COLEGIO MARISTA
,

, ,I SÃO Luís
" .

,',

,
'" .....

,\
'

/,
, Educação Infantil ao Ensino Médio

,

,

Tradição e modernidade na

formação de uma nova
-

geraçao.
, www.marista-jaragua.com.br

33710313
I

•
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CLASSIFICOU: ATLANTICa DE ERECHIM E JOINVILLE DISPUTAM OUTRA VAGA

JULIMAR PIVATTO

� Vitória por 2x1
sobre o Atlântico
garantiu vaga
na semifinal

MOSSORÓ (RN)!JARAGUÁ
DO SUL - Foi uma partida em

que quem errou menos ganhou.
A vitória da Malwee por 2x1
em cima do Atlântico,
-revive.ndo a final da Liga
Naciona12005, garantiu o time

jaraguaense na semifinal da

competição com uma rodada de
antecedência. Hoje, às 17h, a

Malwee enfrenta o Moita
Bonita precisando apenas de um

empate' para confirmar o

primeiro lugar do Grupo F. O

grande confronto da noite será

às 20h, quanto o Atlântico e o

Joinville, que ontem bateu a

1ntelli por 8x1, se enfrentam

para disputar a segunda vaga.
Desde o início deu para se

perceber como seria o jogo. Os
dois times se estudando e

marcando forte. Mas a Malwee
tomou a iniciativa da partida e

os gaúchos se encolheram na

defesa, com muita eficiência.
Somente aos 12 minutos o

placar foi inaugurado. Depois de
uma bela triangulação, a bola
sobrou para Xande fazer 1xO

para os jaraguaenses. Faltando
um minuto para o fim do

primeiro tempo; o Atlântico

chegou ao empate. Depois da

cobrança de esca,nteio, Everson
deixou tudo igual.

No segundo tempo, a his
tória se repetiu. As duas equipes

,

se estudando, procurando a

melhor hora de fazer o gol, que
saiu somente aos 15'20".
Antônio roubou no meio da

quadra, tocou paraMárcio que,
de primeira, deixou Falcão na

I
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Márcio Sergipano (7), hoje na Malwee, enfrenta seu ex-time, hoje, pela primeira vez
I

cara do gol para fechar o placar
em 2x1. Resultado comemorado

pelo goleiro Donny. "Já demos
o primeiro passo, que foi de se

classificar, agora vamos atrás

deste quarto título", comentou.

de xadrez. "Os dois times

estavam se observando durante "

,

todo o tempo. Estaríamos satisf- ':

A comissão técnica deve

poupar alguns jogadores e, quem
pode estrear hoje é Dimas, que
chegou ontem em.Mossoró.
Sobre o jogo, Fernando Ferreti
disse que foi como uma partida

. /

eitos se saíssemos com o ernpa- ;

te, mas temos que comemorar

porque a vitória veio", anàlisou.
•

r-------'--�'--�,---------��,�__'_'_'------�'�,��,��'��",o*�'-�'----�--����

Xoxo acompanha a competição à di,$tâncià. " '"

CESAR JIUNKES
,

,

11•Dois dias antes de viajar para o Paraguai para a disputa da Copa :-r
América, o ala Xoxo sofreu um estiramento no joelho esquerdo. I, ,,'"

Mesmo assim viajou junto com o grupo que conquistou o

bicampeonato, mas não jogou. Agora, com a Malwee disputando a

Taça Brasil, ele bem que tentou acelerar o processo de recuperação
para poder participar das finais da competição. Mas, em conversa

,

com a comissão técnica, a orientação foi para que ele se

recuperasse totalmente.
,

"Não adianta viajar se não estiver 100% em condições. O Ferretti
me disse que eu deveria ir para jogar, mas vou me recuperar para a

estréia da Liga Nacional e o ,Mundial de Clubes", disse Xoxo. Enquanto
isso, ele segue fazendo fisioterapia todos os dias, em dois períodos,

,

para recuperar a lesão. "E horrível acompanhar os jogos de longe,
pelo rádio. Converso todos os dias com eles (jogadores) para dar

apoio antes e depois das partidas".
SegundO o fisioterapeuta Wolney Pett, uma lesão como essa leva de
três a seis semanas para completar a cicatrização. "Ele ainda sente dores, mas elas vêm diminuindo

gradativamente", comentou o fisioterapeuta, afirmando também que está uma lesão comum em atletas.
"Mas também a recuperação é mais rápida, já que o condícíonamento deles é melhor para isso", A ansiedade

,

do jogador é nítida. "Eu queria estar lá, ajudando o grupo de alguma forma. É bastante chata essa situação",
desabafou.

•

,

í -

,

" ,
,

j

,

)

,

•

•

•

•

'j

,

,

,

I
,

�------------------------------------------------------------------�.

: I
Beta Schumi vence em duas categorias na primeira etapa

-- '_, ,

DIVULGAÇÁD
e Força Livre Nacional. "Junto
com a minha equipe, decidi
participar mais uma vez do para--

naense, pois lá recebemos melhor

Na Força Livre Nacional) :

Beto também largou na ponta,
mas teve mais dificuldades. Na i

segunda curva ele foi -ultra- "

passado por] ackson Keil e
Bruno Rafael. Durante cinco

voltas os três disputaram a '

liderança, até que Beto assumiu -:

de vez a ponta e conseguiu abrir ;

uma boa vantagem em relação ,

ao segundo colocado. O vice- ,

campeão da etapa foi jackson e

o terceiro lugar ficou com'

Marcos Dárío (Curitiba). _

"Foi um começo de

campeonato perfeito. Minha
equipe e eu trabalhos muito na

,

pré-temporada para fazer as

modificações na moto. Valeram
também os treinos nas partes
física e técnica", comemorou o

I

piloto. A próxima etapa do
Paranaense será nos dias 25 e 26 '

,

de março em Quitandínha,

•

/, .

estrutura tecmca e as pistas
, '

exigemmais técnica dos pilotos",
alfinetou Beto. A primeira etapa
contou com a participação de 247
pilotos e um público de cerca de
cinco mil pessoas.

A primeira prova da quente
tarde de domingo foi a da

"

categoria 250 4T. Beto (Azevedo
/

Automóveis/Aguia Motos/
Netuno Transportes/Nenê Mo
tos/Academia Corpo e Mente/
Posto 28) pulou na frente na

largada e foi assim de ponta a

ponta, chegando com dez se

gundos de vantagem em relação
ao segundo lugar. O segundo
lugar ficou com Gilmar Araújo
(I taiópolis) e terceiro, com
Jackson Keil (São Bento do Sul).

I

Beto Schumi Alchini começou o ano com o pé direito

MASSARANDUBA - O piloto
Beto Schumi Alchini começou o

I

ano de 2006 como terminou o de
2005: vencendo. Radicado agora
emMassaranduba, ele participou

,

da primeira etapa do Campeonato
Paranaense de Veloterra, em Rio

Negro (PR) e, venceu nas duas

categorias em que disputa a

competição: 250 quatro tempos

I P
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:RACASSO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NÃO CONSEGUE TIRAR DO PAPEL PROJETO DE ALBERGUE
,

IAIANE ZANGHELINI

... Desabrigado diz que
foi maltratado por
funcionários da
Prefeitura de Jaraguá

JARAGUÁ 00 SUL - Levan

iamento, realizado pela Se
:retaria de Desenvolvimento
Social e Família, Defesa Civil e .

)olícia Militar constatou que
�6 pessoas estão vivendo
Iebaixo de pontes ou em praças
'lo município, Os moradores de
�ua se concentram principal-
ente na ponte do Jaraguá

Esquerdo (perto daMadrid), na
�onte do Baependi (próxima a

Casa da Serenidade), no prédio
da antiga Estação Ferroviária

(em frente à praça do Terminal
,

Rodoviário) e na Praça Angelo
iPiazera (em frente ao Museu
Emílio da Silva),

De acordo com a secretária

de desenvolvimento social e

família, N ilda Bertoldi, os

moradores geralmente são

catadores de lixo ou desern

fregados, têm idade entre 25 e

�O anos e são naturais de outros

municípios (principalmente do

Paraná), "São raros os casos de
famílias inteiras vivendo
debaixo da ponte; 800/0 dos casos
se referem a pessoas que

romperam contato com a

família e, deprimidas, passaram
a viver dessa forma", comenta,
A utilização dos espaços para
uso de substâncias químicas foi
outro problema constatado,
"Das 26 pessoas localizadas em

-

pontes e praças, nove sao

dependentes químicos, que se
,

reunem nesses espaços somente

para beber e usar drogas", afirma,
Dois desabrigados foram

removidos pela equipe para
outros espaços: um dependente
químico foi encaminhado, com

\

tlconsentimento, para uma casa

de recuperação, em N ereu

Ramos, e outro foi levado para

CESAR JUNKES

agir desta maneira para não

prejudicar as famílias que
recebem o auxílio, Como o

prazo de recadastramento se

encerra no dia 31 de março, os

funcionários da Prefeitura

poderiam não terminar a

digitação a tempo,
A supervisora diz também

que até o início da semana já
havia recebido 2900 so

licitações para o programa, No
ano passado, 1207 famílias
foram beneficiadas em Jaraguá
do Sul, Destas, a estimativa é

de que pelo menos 300 ainda
não tenham procurado a

Secretaria,

Quem não fizer a atualização

•
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Dalmir e o companheiro Bonfim trabalham com reciclagem e dizem que não têm como pagaialuguel

uma pensão do Bairro

Czerniewicz, que acolhe pessoas
carentes, "Ele tem problemas
mentais e se perdeu da família..
que mora em Curitiba; como os

familiares já ligaram para o setor

à procura dele, conseguimos
localizar a família no mesmo

dia, Ainda nessa semana os

parentes devem buscá-lo",
explica,

Já os demais moradores das

pontes devem se organizar e

deixar os espaços dentro de 15

dias, pois as pontes deverão ser

fechadas com telas. "Já fizemos
isso nas pontes Abdon Batista

(Centro) e Olavo Marquardt
(Baependi), e pretendemos fazer
isso nas demais; se percebermos
que a medida não surtiu efeito,
usaremos outro material mais

resistente", completa. Nilda
afirma que todos estão cientes

do programa de casas populares
para famílias de baixa renda,
realizado em convênio com a

Caixa Econômica Federal.

Segundo ela, os interessados
devem procurar a Secretaria de
Desenvolvimento Social e

Família para se inscrever.

Aqueles que desejam retornar à

cidade de origem também
devem dirigir-se à Secretaria

•

para conseguir a passagem e o

transporte da mudança, se
, '

necessaria.

O reciclador Dalmir Corrêa,
33, morador da ponte próxima
à Casa da Serenidade, afirma

•

que a equipe não informou
sobre o programa da Prefeitura
e que o tratamento foi bastante

ríspido. "Eles (a equipe) já
vieram gritando, exigindo que
a gente saísse daqui. Disseram
que não interessava onde
deixaríamos nossas coisas e que
deveríamos ir embora o quanto
antes", reclama. Dalmir é
natural de [óinville e mora na

ponte há seis meses com o

companheiro Bonfim Lira de
Souza, 31, e mais dois colegas: o
também reciclador Márcio

Góes, 33, e o artesão Gustavo
Gabriel Tornini, 41, natural de
Buenos Aires/Argentina. "Eu
disse para a Nílda que eu

colocaria o colchão e dormiria
na frente da Prefeitura, já que
não posso morar aqui", revolta
se Márcio. Dalmir diz que

semana que vem deve se mudar
com o companheiro e os amigos
para o prédio abandonado da
antiga fábrica de bebidas Max
Wilhelm. "Nós trabalhamos e

somos honestos, não mere

cemos ser tratados como ban
didos; apenas não ternos condi

ções de pagar R$ 200 de aluguel
todo mês, pois não ganhamos o
suficiente", chateia-se.

Ainda segundo a secretária,
a Prefeitura deseja instalar uma
casa de acolhida, com

acompanhamento, médico,
psicológico e de assistente
social há bastante tempo, mas
a grande dificuldade é a não

aceitação do proprietário do

espaço disponível e dos
moradores da localidade. "Já
verificamos casas para alugar
em diferentes bairros, mas

sempre esbarramos no
. . ",

preconceito; os propnetanos
do espaço e os vizinhos têm
medo de que os albergados não
sejam de boa índole. Isso é

muito desanimador", lamenta
Nílda, esperando que a situação
seja resolvida até o mês de
iunho.
•

,

Secretaria interrompe cadastro do programa Bolsa Família
}ARAGUÁ DO SUL - Os

beneficiários do programa Bolsa
Família que ainda não fizeram
seu recadastramento precisam

,

esperar até terça-feira, 14. E que
a Secretaria de Desen
volvimento Social interrompeu
os atendimentos durante uma

. , ,

semana para enviar os j a

realizados ao governo federal.
Cerca de 900 cadastros

devem ser digitados nos

próximos dias por uma equipe
de nove pessoas. Esta

quantidade acabou ocasionando
,a paralisação do serviço.
Segundo Silvia Savia Chaves,
supervisora dos Programas de
Adultos e Idosos, foi preciso

•

perderá o auxílio financeiro.
Mas, antes disso, o governo
federam instituiu o prazo de três
meses para a localização das
famílias. De acordo com Silvia

.

Chaves; é provável que estes
•

beneficiários não estejam mais

morando no município.
O programa é concedido a

famílias com baixa renda.
Podem participar da seleção
aquelas que recebem até R$ 100
mensais. São dados R$ 15 por

criança, sendo limitado a R$ 45.
O Bolsa Família unificoutodos

'. . I)' •

os benefícios socí:;l,i�' do
, .

governo, antes divididos em

Escola, Alimentação, Auxílio
Gás e Cartão Alimentação.

•

Silvia Chaves alerta beneficiários

paraprazo de atualização çJe cadastro
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• OCORRÊNCIA POLICIAIS

·Alerta
Não é raro ver notas no Jornal relatando assaltados e

arrombamentos nas lojas de informática em Jaraguá do
Sul, o que aumenta a revolta dos comerciantes e dos
clientes. As ações são feitas principalmente para a revenda

ilegal desses produtos posteriormente. O comprador deve
analisar bem na hora de adquirir um produto de informática
de terceiros, como monitores e gabinetes, pois os mesmos

podem ser roubados.

Invasão
Foi invadida uma casa, na
tarde de terça-feira, na Vila
Rau, quando descoberto o

bandido arrombou a janela e

saiu levando um rádio
gravador. A polícia foi chamada
e localizou o bandido, que
reagiu contra um PM, mas
acabou detido.

Arrombamento
Foi arrombada uma casa, na

madruga de quarta-feira em
Guaramirim, o bandido forçou
o residente a lhe entregar
dinheiro, um relógio e um

aparelho de OVO, e depois
fugiu. Aaolícia foi até o local e
depois de rondas pela região,
localizou o bandido que foi
encaminhado a delegacia.

Agressão
Um menino de 11 anos foi
agredido por três estudantes,
na tarde de terça-feira, no
Bairro Barra do Rio Cerro, ele•

foi encaminhado ao hospital
com suspeita de fratura no

crânio e hematomas pelo
corpo.

Trágico
Um homem foi queimado vivo
dentro de seu veículo, na noite
de segunda-feira em

Florianópolis, a polícia
investiga o caso, mas suspeita
que o assassinato ocorreu
durante uma tentativa de
assalto.

Acusado
o adolescente de 17 anos
acusado de assassinar a
estudante de Medicina Mariah,
Ghizoni Vieira, de 21 anos,
deixou o Hospital Regional de
São José e foi levado para a

Central de Polícia de

Florianópolis.

Atropelamento
Duas pessoas morreram

atropeladas, ontem no trecho
duplicado da BR-1 01, um dos
acidentes ocorreu no km 163
em Tijucas, e o outro no Km
201 em São José. Os
motoristas envolvidos em
ambos os ocorridos
escaparam ilesos.

Tentativa de Furto
o jovem A. S. de 21 anos, foi
pego tentando furtar uma

máquina de lavar de
residência no Bairro
Corticeira em Guaramirim,
na manhã dessa quarta-feira.
A dona da casa percebendo
um suspeito em sua

lavanderia chamou a polícia,
que flagrou o bandido e

encaminhou-o até a

delegacia.

Droga apreendida
A Polícia apreendeu na noite
de terça-feira cerca de 100
gramas de cocaína, na BR
i 01, em Biguaçu, as quatro
pessoas que estavam no .

carro onde foi encontrada a

droga foram detidas.

Furto
Bandidos roubaram, nessa
terça-feira, R$ 6 mil de uma
funcionária de uma empresa
do Bairro Salto do Norte, em
Blumenau. Ela levava um

malote da empresa com
dinheiro e cheques quando foi
abordada pelos dois homens,
que fugiram em uma moto.

Prisão
A polícia prendeu ontem de
manhã cerca de 11,8
trabalhadores rurais ligados
ao Movimento dos Sem-Terra
(MST) no município de
Cabrob6, em Pernambuco.

Marisol realiza a entrega do
Prêmio Academia do Varejo

}ARAGUÁ DO SUL. Na

próxima quarta-feira dia 15 de
março, a Marisol homenageará
os melhores de 2005 nas

seguintes modalidades: Lojista,
Franqueados, Personalidade de
Vendas e Amigo da Marisol
S.A .. A premiação concedida

pela Academia do Varejo
Marisol, criada em 2002, tem o

intuito de contribuir para o

crescimento e desenvol
viment_o do varejo no

país.Dando continuidade ao

reconhecimento dos exemplos
de sucesso entre seu público, a
Academia realiza a terceira
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solenidade que prestará
homenagem: a melhor Empresa
de Representação Comercial que .

trabalha com as marcas da
Marisol; aosClientes Lojistas que
se destacaram por sua atuação,
enfrentando desafios, superando
crises e buscando o crescimento;
aos Franqueados do ano, ou seja,
aqueles que obtiveram. melhor

desempenho ao longo de 2005,
compartilhando os mesmos

objetivos e ideais da empresa, além
do Amigo da Marisol S.A.,

•

simbolizando a afinidade de i

pensamento e o compromisso
com o desenvolvimento.

I
,
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��PROTAGONISTA
João Emanuel Carneiro tanto fez

• ••

que consequiu o que queria: unir
Carolina Dieckmann, Giovanna

•

Antonelli e Fábio Assunção. E, é
isso mesmo.Assunção e

Antonelli farão o casal

protagonista de "Cobras e

Lagartos". A decisão foi tomada
há poucos dias e não deve ter

agradado, de maneira alguma',
Gilberto Braga, que até então
tinha o belo reservadíssimo para
sua novela e ainda batalhava por
Carolina. La Dickmann, que
desta vez interpretará urna vilã,
formará um triangulo amoroso

com Giovanna e Fábio.
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'��CASAMENTO
Mateus se. declara

<�:.�

; mats umà Ve�\pafa .
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>Gi()vàna e p�ºe·a prima
em casamento.
Temendo ter Sll.a "'

";1'-

carreira de modelo ..•••

prejudicada e não
acreditando que o

primo venha a deixar à
,,'

:,":'
," ':::' 4--

vida de garoto de

programa, ela recusa.
',' -

· Desolado, o rapaz
'" encontra Ornela e diz
·

que quer assumir o
· reià:oiô'ôamento deles e

pede p'ãra que' a mulher
se case com ele.

"Lar doce lar" é o nome" Bruno Gagliasso está

do quadro que Luciano indicado em duas

HucK começará a
�..

cateqorias para o

gra,y�t s�inan.� q�� vem;: ��êr:i�a� 6�c�� ��Ihornosubútbio do RIb. ".
Nele, uma família terá ator coadjuvante e

revelação. Ambas as
sua casa reformada '. ) .

d'
- -

I
+�Obj;�.;ô(ientaç;ãô de .��', �nú�f:rÇ�:s sao pe o

arquiteto. e com •

"Américà".JiITl·itâçães l:Je :; ti.

prçamentgrque
obrigarão'a que se

façam. escolhas. O .i

.qÍJad�Q,men;sâl�ltera; ....•..

....um.to�empçio.nâliij�! ':.i!
.

que Huck "se envolverá
.

com a família. ."
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TRABALHO
Bruno Ferrari assinou

"

'_,�-

contrato com a Record
."

para atuar em "Cidadão
Brasileiro" e pôr isso
estabeleceu-se em São
Paulo, enquanto que a

namorada Grazlella
Schmidf'permaneceu no"

. Rio, já que está no elenco
de "Malhação"'(Globo).

..... No entanto, o jovem casal
não se abalou uma vez

• que a cada folga no

". trabalho eles se

encontraJll, afinal para.,!�, ,;:,� Co,:,

que existe a ponte aéreá ...

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
•

Alma de Mulher
-

Nada mais contraditório do que ser mulher ...
Mulher que pensa com o coração,
age pela emoção e vence pelo amor.

Que vive milhões de emoções num só dia e

transmite cada uma delas, num único olhar.

Que cobra de si a perfeição e vive
arrumando desculpas para os erros,

daqueles a quem ama.

Que hospeda no ventre outras almas, da a luz
e depois fica cega, diante da.beleza dos filhos

,

que gerou.
Que se enfeita toda e perfuma o leito, ainda
que seu amor nem perceba mais tais detalhes.
Feliz do homem que por um dia souber,
entender a Alma da Mulher !

(autor desconhecido)
.

Exposição 30 anos

Uma exposição de fotografias conta, através de

imagens, os 30 anos de instalação da Unerj em
Jaraguá do Sul.A mostra fotográfica pode ser

visitada até o próximo dia 15, no Espaço
Cultural do Supercenter Angeloni, na Rua
Coronel Bernardo Grubba, 250. A exposição
reúne 25 imagens reproduzidas em painéis de

poliéster. As fotografias medindo 50cmx50cm
em preto e branco e coloridas, representam
alguns dos momentos mais importantes e

marcantes da instituição, como o 10 trote, .

formatura e baile da turma de estudos sociais

(primeiro curso superior oficializado no

município), e da comemoração quando da

transformação em Centro Universitário no ano

. 2000. A visitação está aberta ao público de

segunda a sexta-feira das 8 às 22h e aos

domingos das 9 às 22h. Depois do dia 15 de

março, será apresentada no campus universitário.
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Patrono da imprensa
o programa comemorativo do
bicentenário de nascimento de
Jerônimo Coelho, considerado o

patrono da imprensa catarinense,
foi lançado esta semana em Flo-

. rianópolis, em solenidade realiza
da na Casa do Jornalista. O go
vernador Luiz Henrique partici
pou da abertura das homenagens
àquele que foi o precursor da
mídia impressa no Estado, presen- .

teando o futuro Museu da Impren
sa com uma máquina linotipo
fabricada em 1931 e uma máquina
de foto vertical.O ano do patrono
da imprensa catarinense terá
eventos realizados em Florianópo
lis; Laguna, cidade Natal de
Jerônimo Coelho, além de ativida
des preparadas pela Academia
Catarinense de Letras, Instituto
Histórico e por Prefeituras.

CREA/SC
Este mês acontecerá um evento de

abrangência estadual do
CREAlSC - O Seminário de

Fiscalização do CREAlSC, a ser

realizado nos dias 15, 16 e 17 de

março, no Hotel Vale das

Pedras.Jaraguá do Sul foi
escolhida pela primeira vez para
sediar este evento. O Presidente
do CREA, Eng ..Agr. Raul Zucatto
foi quem definiu esta opção e

estará presente no terceiro dia do
evento.

r

li HOROSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
Pode ser que você ande um pouco voltado para
o seu casulo ... Como a borboleta, de vez em

quando é necessário passar pelo período
lagarta, se enroscar e ganhar forças para que

.

as asas consigam deslizar pelo horizonte.
Concentre-se e planeje. Crie uma nova

estratégia para alcançar aqueles campos
verdejantes tão sonhados.

Câncer 21/6 a 21/7
Nem tanto ao mar, caranguejinho. Lembre que
você também precisa chegar na praia e sentir
um chão firme, uma base sólida para construir
seus castelos. Mesmo imerso num mundo
cheio de sentimentos e sensações, você
precisa (se) realizar. Os astros estão estão

superdispostos à ajudá-lo, desde que você
realmente se imbua do espírito.

Libra 23/9 a 22/10
Se você andou quebrando os pratos com alguém
(ou alguém andou quebrando os pratos com
você), o momento de colar os caquinhos chegou.
O dia calmo e fluido propicia o entendimento; os
astros estão numa boa, favorecendo ,

aproximações. O clima é tão amigo que, depois da

reconciliação, dá até para combinar um

jantarzinho, estender a programação ...

Touro 21/4 a 20/5
Quando consegue deixar pra trás as

encucações e assemelhados, não há melhor

companhia que você. O momento pede
exatamente isso: mostre ao céu e à Terra quão
animados e quentes podem ser os dias e

noites ao seu lado. Você sabe, como ninguém,
degustar os prazeres da vida, não é, tourinho?
Compartilhe seus conhecimentos.

Leão 22/7 a 22/8
Revire todos os cantos da leo-caverna. Cheque
também a agenda, veja o que está atrasado e

ponha em dia. Chega de assuntos pendurados
aí dentro, eles só o deixam fora de si. Aproveite
a energia reciclante do momento e repense
sentimentos e angústias, ative mecanismos de
busca, localize o X da questão. É, isso cansa,
mas você vai se sentir aliviado.

Escorpião 23/10 a 21/11
Sol e Lua passam o dia em harmonia com Júpiter,
que transita em seu signo. As águas se

aquietaram, tempestades se foram e deram lugar a
um céu de brigadeiro, Sopra uma brisa suave e

.

seu barco segue em frente alegremente. Que
beleza, escorpiano! Se algo andou estragando
com os vagalhões do passado, aproveite para
fazer os reparos.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Por que e outros porquês ... Se você fosse um

sinal ortográfico, seria uma interrogação? Ou

quem sabe uma exclamação? No seu caso, a
curiosidade não matou o gato. Mas há coisas

que é melhor não busc-ar explicação. Aliás, o
dia é propício para dar asas à imaginação, para
manter a mente aberta, arejar neurônios,
arrepiar os cabelos e a nuca ...

Sagitário 22/11 a 21/12
Você está preparado para tanta intensidade,
com certeza. Talvez só precise ficar um pouco
mais atento à administração de seu fôlego.

.

Sabe como é, às vezes você gasta toda o seu

gás nos primeiros quilômetros e, sabe como é,
além de ficar chato pra você, ainda pode
acabar perdendo o melhor da festa. Aqueça
devagar, sinta todos os sabores ...

Virgem 23/8 a 22/9
Você não quer arriscar, fica antecipando portas
fechadas, lotações esgotadas, coisa e tal ...

Faça-se o favor, amigo Virgo: não viaje em

ondas estranhas nem invente desculpas
furadas para si mesmo. Convenhamos, o pior
que pode acontecer é perder o dinheiro do
ônibus. Só que talvez saia tudo diferente, que
lhe abracem e digam sim, sim, sim!

Capricórnio 23/9 a 22/10
Vontade de chorar até em comercial de
dentifrício? Mexido com a beleza das flores de

plástico? As manifestações emocionais estão
aí para mostrar que é hora de se dar uma geral.
Seu corpo e sua alma pedem uma reformula

ção vital. Talvez, no começo, tudo isso seja um

pouco incõrflodo para seu pragmatismo, mas
resultará deverasmente saudável.

Aquário 21/1 a 18/2
Mil e várias idéias pipocam loucamente pela
sua cabeça? Pois é, Professor Pardal, o melhor
é que tudo favorece a concretização de seus

tantos inventos. Coloque o projeto no papel,
pegue as ferramentas e parta para a realização.
Contar pra todo mundo? Claro que sim, mas
não antes de garantir sua patente e seus

direitos autorais.

Peixes 19/2 a 19/3
Leve, festivo, com reviravoltas, passagens
inusitadas e cheio de graça, assim pode ser

seu momento, seu novo amor, um passeio em

mar aberto. Sem complicações ou apuros, sem
sustos e pressões, mas ainda profundo e

tocante. Que tal doces arrepios em vez de frios
na espinha? Sim, pisciano, você tem muita
coisa boa pra viver...

•

O CORREIO DO POVO

II NOVELAS
� GLOBO - i8H

Alma Gêmea
,

Hélio e Sabina se casam. Terezinha diz a Raul

que vai cuidar dele enquanto ele estiver na
cadeia. Raul é obrigado a suportar Terezinha.
para sua grande infelicidade. Ivan, Xavier e
Cristina invadem o apartamento de Roberval e
levam Dalila e Clarinha. Cristina mostra a

Serena que capturou Dalila e Clarinha e diz

que só vai soltá-las se ela vier com ela.
Serena concorda. Cristina e Ivan levam
Serena e Terê. Dalila conta para Rafael que
Serena foi seqüestrada. Mirna descobre que
Zacarias é um parente distante e se oferece
para hospedá-lo. Ivan diz a Rafael que ele terá
que lhe dar as jóias se quiser Serena de volta.
Serena vê um buraco no teto e manda Terê
fugir. Ivan marca um local para Rafaellevar as

jóias. Ciro explica a Rafael que o delegado irá

segui-lo e prender Ivan na hora certa. Cristina
percebe' que Terê fugiu e fica furiosa. Ela

garante que Serena não sairá dali viva.
,

� GLOBO - i9H

Bang Bang
Neon rasga o registro e guarda no bolso.
Hacker diz que não pode revelar nada. Ben
entrega as escrituras das terras de Bullock a

Fox, que é promotor, para que ele descubra se

são falsas. Ben acha que com a possibilidade
de Bullock ser preso ele não precisa mais
magoar Diana. Yoko ignora Harold, Os

seguranças de Tanaka não deixam que Harold
se aproxime de Yoko. Diana pergunta a Violeta
porque ela jamais contou que era madrinha de
Ben. Violeta confirma que Ben é filho de um

casal amigo que morreu. Fox diz a Ben que
pode não ser tão simples provar que Bullock
roubou as terras. Henaide e Denaide brigam o

tempo todo. Diana fica atônita quando
Viridiana diz que Bullock matou os pais de
Ben por causa de suas terras. Mercedita

.

confirma para Diana que houve o massacre

da familia de Ben Silver. Diana pergunta a Ben
se tudo foi uma vingança. Henaide e Denaide
descobrem que Calamity foi presa. Harold
entra no quarto de Yoko e se declara. Yoko
ouve a voz de Tanaka. Ben diz que voltou para
se vingar, mas que seu amor por Diana é
verdadeiro.

� GLOBO - 2iH

Belíssima
o oficial explica para Júlia que ela tem três
dias para sair dali. Júlia fica atônita. Júlia não
entende por que André fez questão de lhe tirar
tudo e acha que ele. está querendo se vingar
por algum motivo. Erica fica pasma ao saber
que André tomou até a casa de Júlia e garante
à mãe que não sabia o que ele estava

planejando. Safira decide dar bola para
Freddy, já que Pascoal não a valoriza. Katina
diz a Murat que gostaria de trabalhar no
restaurante grego que Vrtória vai abrir. Mateus
diz a Ornela que ela pode falar para sua

família que eles estão juntos e garante que
está apaíxonado por ela. Cemil pede que Odíla
conte a Mônica que ficou esperando com ele
pela carga. Giovana e Érica trocam insultos e

brigam. Alberto explica para Júlia que ela não
tem mais direito a nenhum cargo na

Belíssima, pois não possui mais nenhuma das

ações da empresa.

� SST - 18h30

Rebelde
Valéria jura para Franco que não enviou
nenhuma carta a Mia. Alma diz a Franco que é
inacreditável que ele não perceba que Valéria
está fingindo. Alma diz a Peter que desconfia
que ele sabe alguma coisa sobre a carta que
chegou às mãos de Mia. Nervoso, ele diz que
não sabe de nada. Gastão, furioso, diz a

Miguel que já está sabendo que veio para a

capital apenas para se vingar de Franco
Colucci e de sua filha. Ele afirma que tem
provas e vai destruí-lo por tê-lo afastado de
Mia. Simão e Diego discutem por causa de
Roberta. Miguel exige que Mia esclareça a

Gastão que el.es não estão saindo juntos.

� RECORD -19h15

Prova de Amor
Diana pede para Júlio rastrear a ligação de
Miro. Velho Gui confessa para Elza que

,

Nininha está no quarto. Elza corre, entra no

quarto e pega Zezinho e Nininha tentando fugir
pela janela. Elza pega Nininha, mas Celso e

Vânia se jogam em cima dela. Joana e Felipe
tentam lembrar o nome do gago. Lopo liga
para Clarice e deixa recado avisando que
Nininha está em Paquetá. Clarice decide ir à
Paquetá. Pati fala para Rafa da briga com

Lopo. Gabriel beija Raquel e diz que ainda
gosta dela. Vitor beija Beatriz. Dr. Marco entra
no quarto de Vitor. Velho Gui liga para
Alexandre e avisa que Elza quer levar Nininha
à força.

•

�l

•

Leôncio ameaça Belchior e Isaura. Malvina
chega com Dr. Paulo. Isaura está com anemia

profunda. Leôncio não tem dinheiro para
pagar a consulta de Dr. Paulo. Alvaro se sente
fraco com os sintomas da febre amarela.
André discursa e convence os quilombolas a

invadir as fazendas e libertar escravos. Rosa f
conseguiu comida e Helena planeja fugir.
Tomásia festeja seu amor por Miguel. Serafina
prepara o bordel para a testa.

� r�ECORD - 21 h

A Escrava Isaura
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