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Passagens de
ônibus vão
1<1

subir
Percentual não está definido,
mas bilhete comum pode ir

dos atuais R$ 1,80 para R$
2',,1€1. No "Rapidinho" poderá
€hegar aR$ 2,80.

28 I JUVENTUS

Schulle nega
•

"marmelada .,.,

[
contra Atlético
Schulle diz que a equipe quer

ft • •

os tres pontos e a primeira

colocação. Mas afirma que o

Metropolitano vai pagar os

i,�gadores do Atlético por
vitória contra oJuventus.

6 I CPI DOS CORREIOS
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. catado .
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Vereadores da 'oposição estariam se

articulando para entrar com processo para...

afastar Moacir Bertoldi da Prefeitura. Ele

perdoou dívida da Canarinho com o

município, em troca de dois ônibus, em
dezembro passado. Acontece que a lei que
autoriza este tipo de ato, chamada dação ..

em pagamento, começou a vigorar no dia
primeiro de janeiro. O projeto, que leva a

assinatura doprefeito, foi aprovado em 14
de dezembro de 2005. Mês passado, o

,

Executivo encaminhou novo projeto,
retroagindo a data para l°de dezembro,
numa tentativa de regularizar a situação e

beneficiar a empresa, única que teve

processo de extinção de dívida através de

dação em pagamento concluído em

dezembro .
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Você escolhe, nós transportamos.

, .. '-' ..... , "_"'_""'-""" '''''''''''' "'- ',n '_,_,' '""

,

31°
MÁXIMA

21°
MíNIMA

,

Dia de sol e
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:Se eu fosse você, .nem terminava de ler o jornal.
,

Aproveite seu PPR e troque seu carro

Civic EX Top de linha a preço de fábrica

R
• ,

+ 1 ano seguro grátis.

,

•

""'''',''! -z>

,

:
,
,

i
,
,
,
,

i
,

,
,
,

i
,

li
:
,
,
,

:

I
,
,
,
,

I
,

i
" f

,

i
,
,
,
,

:
i
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

I
, ,

,
,

i
,
,
,

. J

. ,

HONDA

\

Jaraguá
Rua Prefeito Waldemar Grubba, 2120
Vila Lalau ' Fone: (47) 3370.4800

,

Horário de Atendimento:
. segunda a sexta, das Bh às 19h e aos sábados, das 9h às 13h.
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•

Se a candidatura do
,PMDB à Presidência da
, .

:República fizer água, o

'partido já tem em quem se
,

,

apoiar. Ontem, o governador
paulista Geraldo Alckmin,

. indicado pelos tucanos à

'sucessão do petista Lula da

: Silva, foi mais que gene�oso.
I .

: Disse que PSDB e PMDB são
I

i meio que primos, todos
,

: originários do antigo MDB,
I •

-

•

evitar prévias, Alckmin
mostra-se hábil, também,
para cultivar possíveis futuros
aliados.Questionado sobre
uma possível aliança com o

PMDB, ele lembrou que a

legenda tem uma pré
convenção marcada para o

próximo dia 19, para a eleição
de um do s dois pré
candidatos (o ex-governador
do Rio Anthony Garotinho e

,

i

·

\ :.... Governador negou que tucanos tenham
I .

! assumido compromisso com o PFL� mas
I

.

: não fechou as portas ao partido
,

I
1
,

•

,

: um marco da luta contra os
I

: governos militares. E negou
i

[que os tucanos tenham

: assumido algum tipo de

i compromisso com o PFL

i anteriormente. Mas não

I fechou as portas ao partido.
I dirigido pelo senador Jorge
Bornhausen. Ao contrário,

Ilembrou da coligação feita em

I 2002, quando da disputa pelo
I

I governo de São Paulo e disse
I

: ser, particularmente, um

! defensor da reedição dessa

! aliança. � tudo o que o PFL

I quer no momento.Hábil para
I

1

I. FRASE

•

•

•

o governador licenciado do
Rio Grande do Sul Germano

-

Rigotto) .. Essa ,

pre-

•

• CORREIO

O CORREIO DO POVO

\ •

� ,

convençao, no entanto, e

objeto de oposição por parte
de alguns peemedebistas, que
defendem uma aliança do
PMDB com o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva nas

eleições de outu�ro. Quem
apostar na divisão do PSDB
vai errar, prevê o candidato.
Alckmin. disse que vai

começar a trabalhar por sua

candidatura a partir de
abril.O fato é que a definição

\

des tucanos atrapalhou os

planos do PT cujos líderes

apostavam numa encrenca

incontornável, a ponto de
inviabilizar uma candidatura
do PSDB. Com Alckmin na

disputa, somando-se o nome

a ser indicado na convenção
do PMDB marcada para

domingo, muda radicalmente
o quadro de preferências
entre os eleitores.Até agora,
até por falta de opção nas

fileiras do partido, apenas o

presidente Lula estava em

ritmo de campanha, apro
veitando o curso do mandato
.. . "" . .

para mterrnmaveis viagens

pelo país, como faz a partir de
hoje em Santa Catarina. Ele

próprio o disse há poucos

dias, afirmando que político
com mandato faz campanha
o ano inteiro. Com a

provável candidatura peeme
debista, a euforia petista
arrefece ainda mais. Vai dar

lugar a um penoso trabalho
de convencimento, bem
diferente do que mostraram

números d e pesquisas
eleitorais recentes, dando a

Lula chances palpáveis de

reeleição já no primeiro
turno.

•

I
• J

I

•

o prefeito
Moacir Bertoldi

escreve às quintas
nesta coluna

.

"Os rios pedem paz'"
.

I

I

N a próxima semana

teremos a grata oportunidade•

de presenciar as atividades da
,

Semana da Agua, por ocasião
do Dia Mundial da Água (22/

, 03) , quando parcerias am

bientais de nosso município
estarão unidas, envolvendo
um grande número de estu

dantes, pessoas da comuni

dade e autoridades que,
, mobilizadas, incentivarão a

•

preservação deste bem tão
,

precioso e finito que é a água ..
Uma das maiores ameaças

à vida futura na Terra é a

escassez da água e um dos
maiores desafios governa
mentais e comunitários dos
dias de hoje é a conscien

tização do seu uso racional
para que este-problema
inevitável seja pelo menos

, amenizado.
.

As atividades desta próxi- .

ma semana nos alertarão ,

,

J
,

•

•

I
•

mais uma vez" para a neces-

sidade da busca de soluções
imediatas, práticas e coti
dianas , uma vez que, por ser
mos agraciados hoje corn

abundância de água ( coisa
1

que outros grandes municí

pios brasileiros não o são

mais) não estamos devida-

II
•

mente conscientizados e

preparados para enfrentar as

modificações ambientais,
,

mesmo sendo agentes de

grande parte delas.
A escassez de água no

planeta é crescente e é preci
so pensar de forma coletiva

pois só essa consciência disci

plinada possibilitará um

desenvolvimento sustentável
dos centros urbanos de nossa

região. Se assim não for, o que
será de nossos filhos, netos e

gerações futuras?
Nossos rios hoje já não

A •

tem mais a mesma caracte-

rística do passado, corn

abundância de águas, peixes,
vegetação típica e beleza
natural e isso já é canse

quência da ação humana
predatória.

Estudantes de nosso

município, nesta Semana da
,

Agua, terão como grito de
guerra "os rios pedem paz" .

Fonte de água e alimento, os

rios nos chamam à realidade,
pois não só saciam nossa sede

•

como também geram en.ergia
e sustento para as populações.

,

E preciso proteger nossas

nascentes, preservar a fauna
e flora nativas e a mobilização

'I

Agradecicmento \

Com os nosso cordiais cumprimentos
dirigimo-nos a V. Senhoria para agradecer o
apoio e o incentivo, para a divulgação do
evento Encontro dos Músicos da Cultura

Alemã, ocorrido em 12 de março último.\ .

O Jornal Correio do Povo deu sua notável

contribuição para a difusão dos fundamentos
da cultura alemã ligado à arte dos músicos e

dos instrumentos de fole, cordas e sopro.
Pela compreensão e importância dada a

esse evento, que nasceu após 5 meses del
intenso planejamento, o qual foi decisivo suai'

divulgação por este importante veículo de

comunicação, sintonizado com as raízes

históricas de Jaraguá do Sul e Vale do Itapocu .

Respeitosamente,

Sergio Dalcanalli, presidente Botafogo
Ari Enke, presidente comissão organizadora
Ademir Pfiffer, comunicador e idealizador

,

(

C,
c.

Está Escrito
•

':.Já podem avisar que nós e o Atlético vamos jogar sem os goleiros e não
vamos passar do meio-campo."

. .

• Itamar Schulle, técnico do Juventus, irritado com parte da imprensa estadual que vem apontando que pode
haver uma suposta "marmelada" pàra classificar tanto o tricolor como o Atlético

'

A nossa Carta Magna estabelece com seus

250 Artigos os ditames para que o Brasil seja
um Estado Democrático de Direito. Um deles
em especial hoje acho oportuno lembrar que é

o artigo 144 que trata da segurança pública. Lá
está escrito: ''A_ segurança pública, dever do
Estado, direito e responsabilidade de todos, é
exercida para a preservação da ordem pública
e da incolumidade das pessoas e do

patrimônio ...
"
e lá no § 50 do mesmo Artigo

, .

diz: "As polícias militares cabem a polícia
ostensiva e a preservação da ordem pública; ... ".

Com a luz da Lei e da razão cabe aqui
explicitarmelhor duas palavras constantes nesse
Artigo: Incolumidade que segundo o vernáculo
significá a qualidade de quem está são e salvo,
livre de perigo, ileso, conservado, que não sofreu
dano. Ostensiva que significa algo que é digna
de ser mostrada, própria para mostrar.

Como livre interpretaçâo em poucas

palavras é dever da polícia militar segundo a

nossa Constituição garantir que o cidadão

esteja sempre são e salvo e ileso e agir de forma
digna e com atitudes que possam ser vistas e

admiradas por todas as pessoas de todas as

idades e sexos. No entanto o que vemos em

todos os estados da federação inclusive aqui

•

em Santa Catarina são servidores públicos �

pagos com soldos (salários) pelo povo agindo i

de forma repressiva e causando danos físicos
e psicológicos justamente aos cidadãos queq
através dos impostos pagam seus salários.

Algo de muito sério e imediato precisa ser

feito fundamentalmente na formação de tais'

servidores (policiais militares) para que eles�
compreendam claramente qual o seu papel na
sociedade para a preservação da nossa

,

democracia, pois o que se vê hoje são na sua

maioria jovens cidadãos que ao vestirem suas

fardas sentem-se verdadeiros "robocop's"
donos de toda a razão e autoridade acima do

.

bem e do mal.

Segurança pública se faz com uma polícia
que acima de tudo goze de respeito e estima

por parte da população em geral e não com o

pavor e o ódio que ações repressivas acabam
causando junto à sociedade e que transformam
a nobre função da polícia militar em algo
indigno.

Encerro esse artigo com um jargão p
utilizado há bastante tempo por aqui: "O
Brasil espera que cada um cumpra seu dever" .

Emerson Alexandre Gonçalves, Professor

.

Crianças Desaparecidas, ..

desta semana deve ser

encarada como o ponto de

partida para a mudança de
nossa consciência e atitude
para que num futuro próximo
os rios não nos dêem de volta
as impurezas que lançamos
neles, através de águas con

taminadas por doenças.
Agradecemos antecipada

mente o apoio de todos os
,,"'" . . ....,

orgaos, mstituiçoes, empresas
e entidades que se envolverão
neste ato criativo, agradável
e festivo, mas que carrega

grande seriedade e senso de
cidadania.

Vendo a mobilização de
nossas crianças e adolescentes
nesta ação social e ambiental
temos a certeza de que "edu
cando a criança não será pre
ciso punir O adulto" e neste

caso ainda mais, pois não será

punido pela própria natureza.

O que hoje é uma man

ífestação deve passar a ser

uma rotina a ser assimilada

.pela comunidade. Educar,
num esforço comum, é a saída
para benefício de toda uma

sociedade, pois enquanto o

homem não perceber que ele
é uma extensão da natureza,
não aprenderá a respeitá-la.

Nada há de mais inquietante e aterrorizador
que o tema crianças desaparecidas. Quando
vislumbramos cartazes, com apelos e fotos das

pequenas vítimas, imediatamente imaginamos
tanto o torturante pesadelo dos pais quanto a

quase falência do sistema oficial de busca.
Pais e amigos das vítimas, bairros, escolas,

clubes, cidades, autoridades nacionaís e

estrangeiras, entidades não governamentais,
todos envoltos em um misto de esperança e

angústia no aguardo de acontecimentos

esclarecedores, do intrigante mistério ...

Se estamos reduzidos a uma "aldeia global"
por força tanto dos atuais meios de transporte
quanto dos de comunicação, a lógica indica
estarem em algum ponto do globo (as crianças
ou ao menos 'a verdade sobre elas). Assim, a
única força capaz de compelir pessoas a se

engajarem de fato no desvendar desse terrível
.

.

mistério, queiramos ou não, é o dinheiro.

Aquele mesmo dinheiro que serviu para
vender Cristo deve ter sido usado para levar
as vítimas (ninguém as levaria gratuitamente
ou por amor... ).

Assim, somos obrigados a concluir que
mercenários se articulam numa criminosa

rede de subtração, vantagem financeira e

entrega. Se para esse fim nãó' há lei nem ética
.

ou religião que -os iniba, esses mesmos

mercenários hão de não ter "ética

corporativa" para (por si ou por terceiros)
fornecerem informações verdadeiras do
destino das crianças, fazendo "arder na

fogueira" os destinatários dos menores

seqüestrados, que na outra ponta são os

estimuladores desses insolúveis crimes ...

Indago aos advogados civilistàs: se' o artigo
1512 do anterior Código Civil Brasileiro (854
atual) disciplina a "promessa de recompensa",
é licito criar um fundo de doações a ser gerido n

por uma associação dos pais das vítimas com

objetivo de oferecer recompensas, sempre
muito maior do que poderia render um

- seqüestro, para se tentar solucionar o

problema? Vamos tentar retratar, nas

próximas crônicas, as angústias de um casal

que vive esse drama há 17 anos. Trata-se de

José Vicente Rosiní Gonçalves e Eliane Rocio
Lima, pais de Everton de Lima, Vicente

Gonçalves, desaparecido no dia 23/12/88.
Tudo preparado para o Natal e de repente ...

Elias Mattar Assad, Presidente da Associação
Brasileira dos Advogados Criminalistas

.

•

Os textos para esta coluna devem ter no máximo, 35 linhas, de corpo 12, fonte Times New Roman. O jornal
Correia 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 originals não serão devolvidos.

O CORREIO DO POVO
Diretor edltorlul/udministruüvo: Francisco Alves
J�d i t(JI'U: I'll II'icitt'Moru ('5

, .

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251·2001 Caixa Postal l â] Centro I
Jaraguá do sur- SC l're1.47 3371·19191 Fax 3276·32581
e-rnal!s: redacao@jornalcorre)odopovo,com.br I

comercia I@jornalcorrelodopovo.com,br
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TRANSJARAGUÁ: IMPASSE SOBRE INVESTIMENTOS CONTINUA

• •

•

CELSO MACHADO

.. Empresa
pede reajuste das

passagens para
equilibrar contas

}ARAGUÁ DO SUL- A

empresa Canarinho está

.J encaminhando à Prefeitura
,

pedido de majoração das

passagens. Consta que, dos atuais

R$ 1,80 para R$ 2,10. E de

R$ 2,50 para R$ 2,80 no

"Rapidinho". Alega que desde
o último aumento, no final de

2004, apenas o óleo diesel teve '

o preço do litro reajustado em

350/0. Pneus, peças e acessórios,
por exemplo, não estão

,

incluídos. Emais um capítulo da
queda de braço estabelecida
entre a empresa e o poder
Executivo desde o anúncio das
obras do projeto Transjaraguá e

que acabou trancando a pauta de

votações da Câmara de
Vereadores. No Legislativo, há
cerca de 40 dias está o projeto do
prefeito Moacir Bertoldi (PL),
que reduz de 20 anos para 10

.. anos a renovação do contrato de
'

concessão para exploração do

transporte coletivo urbano, com
,

exclusividade e sem licitação.
Entretanto, a Prefeitura

exige contrapartida de R$ 3,7
milhões, que seriam investidos
na construção do novo terminal
central e de pelo menos 180

abrigos de passageiros. O

Transjaraguá, com algumas
alterações no sistema viário, é o
antigo Transfácil, projetado no

governo do ex-prefeito lrineu
Pasold (PSDB). Em reunião

recente com vereadores, o

diretor presidente da

Canarinho, Décio Bago,
ratificou a disposição da

�, .

empresa em nao investir o

valor exigido pela Prefeitura.

Segundo disse, o valor
'. estabelecido anteriormente

iprevia a participação da

r

Passagem de ônibus pode passar de R$ 1,80 para R$ 2, 10 e do Rapidinho pode chegara R$ 2, 80

Canarinho com até R$ 2,7
milhões nas obras. Os R$ 8,9
milhões anunciados no ano

passado como contrapartida da

empresa no Transfácil seria, na
verdade, compromisso com a

renovação e ampliação da frota.
O empresário alega que com

a redução do pra�o para nova

concessão, não haveria como ter
retorno dos investimentos

exigidos pelo município. "Como
nenhuma das partes mostra

disposição em ceder para se

chegar a um entendimento, a

Câmara fica de mãos atadas,
impedida pelo regimento
interno de votar outras

matérias", disse ontem o líder da

bancada do PSDB, Eugênio resolver licitar nova con-

Garcia. No Legislative estão corrência, nenhuma empresa
vários projetos do Executivo à vai se dispor a assumir tal'

espera: de votação, a maioria compromisso. Nodia 6 de
deles relacionados com agosto expira o contrato coin

remanejamentos de verbas do , a Canarinho. Para o mesmo

orçamento de 2006. Segundo mês está previsto o início das

Eugênio Garcia, "a Prefeitura obras. Terá que ser renovado,
estabeleceu os R$ 3,7 milhões, sob pena de não haver tempo
anunciou e não consultou a hábil para cumprir exigência
empresa. Agora, eles (a do BNDES (Banco Nacional

,
'

Prefeitura), querem que a de Desenvolvimento Social)
Câmara assuma. O problema onde a Prefeitura pleiteia
foi criado e não é nosso. Pelo empréstimo superior a R$ 40,
menos a oposição não vai votar milhões para o Transjaraguá.

,

o projeto como está. O O banco, que já teria
Executivo que o faça", disse o autorizado o empréstimo,
vereador. exige a definição da empresa

Acha que se a Prefeitura gestora do sistema.

Vereadores vão investigar atos do prefeito
Decreto baixado pelo prefeito em 2005, majorando a tarifa de água cobrada 'pelo Samae (Serviço
Autônomo Municipal de Águas e Esgoto) em 20%; a terceirização da rnerenda escolar e a venda em leilão
do veículo Omega, adquirido pelo ex-prefeito Irineu Pasold (PSDB), para uso do gabinete, por R$ 58 mil

(estaria, alegam alguns vereadores, abaixo do preço de mercado, entre R$ 70 mil e R$ 74 mil), são alguns
dos procedimentos do Executivo que poderão ser objetos de reavaliação quanto a legalidade.Depois de
muita discussão, a terceírização da merenda foi aprovada pela Câmara, porém implantada à revelia da
decisão do Legislativo já em 2005. A nova tarifa de água também teria de ser aprovada pelo Legislativo.
Os quesnonamentos, por ora feitos internamente, deverão ser materializados em documento que irá ao

plenário da Câmara de Vereadores,
,

Pavanello garante que projeto será votado na sessão de hoje
}ARAGUÁ DO SUL- Em

reunião antecipada para as 17

horas, permitindo que vereadores
possam prestigiar a posse das
novas diretorias da Acijs
(Associação Comercial e

Industrial) e Apevi (Associação
das Pequenas e Médias Empresas
do Vale do Itapocu) a Câmara de
Vereadores deve votar hoje mais

de 30 projetos. Entre eles, garante
o presidente do Legislativo,
Carione Pavanello (PFL), o

projeto do Executivo que prorroga
a concessão do transporte
coletivo com a empresa
Canarinho por mais dez anos

com exclusividade e sem

,
•

!
,

,

,
I
,

I

'{
, ,
-

!
,

licitação. "Vamos acertar isso",
,

disse Pavanello, que na segunda-
feira participou, com outros

vereadores, de reunião com 0-

prefeito Moacir Bertoldi (PL) O
•

projeto, que está há cerca de 40
dias no Legislativo, tem regime
de urgência e não foi votado em

plenário no prazo legal de 30 dias.
Por isso, impedida por dispositivo
do regimento interno, como

também ocorre coin freqüência na
Câmara dos Deputados e no

Senado, (o orçamento da União

para 2006 ainda não foi votado),
há duas semanas a Câmara está

sem votar nada.
Se levado a plenário e

aprovado da forma como veio do
Executivo, a renovação do
contrato proposto pela Prefeitura

,

passa a vigorar a partir de 6 de

agosto, quando expira a

concessão vigente. Implica,
ainda, contrapartida de R$ 3,7'
milhões da empresa nas obras do

projeto 'Iransjaraguá. Restaria à

Canarinho, opinam alguns
vereadores que preferem não

fazer manifestações abertas,
apelar para mandado de

segurança caso tenha

argumentos concretos. Um deles
seria indisponibilidade
financeira, o que poderia
comprometer compromissos

com funcionários e fornecedores,
por exemplo. Outro argumento
seria o de que o prazo de 10 anos

estabelecido pela Prefeitura não

seria suficiente para que a empresa

recupere os investimentos

exigidos pelo município.A
maioria dos demais projetos que a

Câmara deve apreciar hoje
também se originam do
Executivo e relacionam-se a

,

remanej amentos de verbas do

orçamento de 2006 e renovação
de convênios que o município

, " '-

mantem com mstituicoes
o

diversas. Um deles destina verbas

para equipes de esporte
profissional e amador.

I

• MOSAICO poi itic a@jarnalcarreiadapava,cam,br

Benefício
Deficientes físicos, visuais,
mentais, autistas, ou seus

representantes legais
podem ser dispensados do

pagamento do IPVA

(Imposto de Propriedade de
Veículos Automotores), Basta
que a Assembléia aprove
projeto do deputado Onofre
Agostini (PFL) Pelo projeto,
caberá à Secretaria de
Estado da Fazenda proceder
a isenção.

,

Mudanças nas Câmaras
Comissão especial mista começa a discutir Proposta de Emenda
.Constltucional que, entre outras coisas, fixa para 2009 o número
mínimo de vereadores em sete e máximo de 55, em 25 diferentes:
faixas, definidas pelo número de habitantes de cada município.
E não mais em 'resolução do TSE de 2003, que pôs fim a 8,5 mil

vagas. Além disso - o que deve provocar um levante nos �
"

legislativos municipais- a redução do orçamento das Câmaras:
I

4% para municípios maiores e 7,5% para os menores da receita,
total dos municípios, incluídas as transferências da União e"
estados. Hoje, estes percentuais são de 5% a 8%. No caso de:
Jaraguá do Sul, se a receita prevista para o ano fechar (R$ 206
milhões), R$ 10,3 milhões.'

1

,

,

•

Ave, tucanos Receita
I

Definido o candidato do Projeção de arrecadação do
PSDB (Geraldo Alckmin) a IPTU nesse ano em Jaraguá
presidente da República, oscila entre R$ 7 milhões e

tucanos adotam a postura R$ 8 milhões. Aparentemente,
de quem, agora, está do representa muito pouco na

.Iado de dentro do balcão, receita orçamentária que
Triplicaram o poder de, prevê R$ 206 milhões até
barganha: Tudo o que não dezembro. Mas, na prática, ,

queria o governador Luiz vai ser a tábua de salvação
Henrique em seu projeto de para muitas verbas já com

reeleição. Os tucanos fazem destino certo e em muitas
•

parte de seu governo. emergências,
,

Sobrou para o Pp,
,

,

abandonado à própria sorte,
,

E lícito? ,

O óbvio
Se votado hoje (leia matéria !. ".

I

nessa página) projeto que
,

Jorge Bornhausen, prorroga concessão do
presidente nacional do PFL, transporte coletivo urbano por
diz que Geraldo Alckmin mais 10 anos, fica ignorado
tem as qualidades para pedido de informações feito
presidir o país. Ele diz que pelo vereador Dieter Janssen ,

,

agora inicia consulta sobre (PP), sobre receita e despesa
a posição do partido, da Canarinho, dirigido à
esperando decisão do STJ Prefeitura, o órgão •

.sobre a desverticalização. fiscalizador. Que tem as
,

Alguém ainda tem dúvidas informações, até ontem não ,

I

sobre onde o PFL vai se liberadas ao vereador.
I
I
I

empoleirar de novo?

Discurso repetido,
Angustiados
A Comissão Mista de ,

I
,

Pré-candidato pelo PMDB, Orçamento do Congresso
,

Anthony Garotinho age tal Nacional tem reunião
qual papagaio, repetindo marcada para hoje, 10 horas.
tudo o que já disse na Em pauta a votação de três
campanha de 2002. Nem mil destaques (emendas
fazendo piada consegue ser apresentadas ao orçamento
original. Aquela que contou da União para 2006). Todas
em Joinville, sobre os nove envolvem interesses diretos
meses para as eleições e de senadores e deputados
que, até lá, pode nascer um federais em ano de eleições
garotinho, é velha e defasada. majoritárias. Mais do que,
Faltam, isso sim, seis meses nunca, precisam mostrar
e meio. Dia 3 de outubro. trabalho aos eleitores,

Atenção
Ordens do governador Luiz
Henrique, as gerên.cias de
saúde das SDRs passam a

ser responsáveis pela
marcação de consultas e

exames de média

complexidade e não mais a

Secretaria de Estado da
,

Saúde, em Florianópolis. E
tímido passo contra o que
LHS chama de
'ambulancioterapia' rumo à

Capital. E o atendimento,
continua sendo lá?

)

Falindo
Orçamento da Secretaria da

Segurança Pública e Defesa
do Cidadão está em petição
de miséria. Situação à beira
do insustentável, com

credores batendo com a

cara na porta.
Parlamentares da oposição
dizem que isso acontece

porque o Estado usou

recursos dos fundos de

segurança pública para
pagar salários, Com

aprovação da Assembléia,
diga-se.

Transportes
Ministério das Cidades tem
R$ 155 milhões (mixaria)
disponíveis para o Programa
de Infra-estrutura para a

Mobilidade Urbana, É o que diz
o secretário executivo de

Articulação Nacional do
Estado, Valdir Colatto. Mas só
vale para cidades com mais
de 100 mil nabítantes e que
não se habilitaram. Na região,
só Jaraguá, que já o fez com o

Transjaraguá.

"
I
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• CORREIO ECONO.MICO

" Dívida pública
.

;

A dívida pública do governo em títulos ultrapassou R$ 1 trilhão

pela primeira vez. Os débitos tiveram um crescimento de 2,60/0 no
, .

mês passado em relação a janeiro devido principalmente à emissão
.' líquida de R$ 14,8 bilhões em novos títulos e do efeito des juros'
sobre o estõque da dívida. Com isso, o total de títulos do governo

•

negociados dentre do Brasil chegou a R$ 1,01 trilhão, segundo
nota conjunta do Tesouro Nacional e Banco Central.A dívida total

, do governo, o que inclui os débitos externos, já havia ultrapassado,

i' R$ 1 trilhão. Além disso, o PAF (Plano Anual de Financiamento,
i divulgado pelo Tesouro) já prevê que o estoque da dívida encerre
,

!' este ano entre 11$ 1,130 trilhão e R$ 1,200 trilhão.
I

.,

.

•

, ,
!
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I
I
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Débitos TV Digital
•

A União Européia (UE) deverá
entregar na próxima semana

"uma ampla oferta" ao governo
brasileiro para que o padrão
europeu seja o escolhido para a

1V digital brasileira. A proposta
está sendo discutida com a .

indústria e os estados-membros
da UE. A afirmação é do
embaixador-chefe da delegação
da Comissão Européia no Brasil,
João Pacheco.

.

Redução
Nos últimos meses, as prin
cipais ações para reduzir a dívida
externa incluíram o pagamento
de todos os débitos com o FMI

(Fundo Monetário Internacional)
e com o Clube de Paris. Juntos
esses pagamentos superaram
US$ 18 bilhões. Além disso, até o

dia 15 de abril o governo planeja
recomprar US$ 6,6 bilhões em

'bradies' -papéis da dívida
externa renegociada após a

moratória da década de 80.

Na rede
Um código malicioso chamado

"Cryzip" contamina os

computadores, rouba (J)

informações contidas nele e pede
um "resgate" de US$ 300 para.
devolvê-Ias, de acordo com um

alerta da empresa de segurança
Lurhq Threat Intelligence Group. O

..

código malicioso é do tipo Cavalo
de Tróia, ou seja, ele invade o

computador e deixa uma porta
aberta para um possível invasor.

.Produção
De acordo com informações
divulgadas ontem pelo IBGE, em
janeiro, a produção regional da
indústria apresentou um quadro
de resultados positivos em 12
das 14 regiões pesquisadas, na
comparação com igual mês de
2005. Em Santa Catarina a

variação foi de -3,7% para 2,1.

Proteção
A empresa diz que não se trata de
uma ameaça em larga escala e

que detectou apenas duas dúzias
de casos. Mas ela alerta que
esse é o segundo tipo' de cOOigo
malicioso do gênero encontrado
nos ú�imos dez meses. Segundo
a companhia, isso poderia indicar
uma nova tendência em relação a

códigos maliciosos. Ainda não se

sabe como o vírus se espalha.
,

"

• INDICADORES ECONOMICOS

•

EURODOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,119 2,121 It COMPRA VENDA

PARALELO 2,163 2,260 It 2,559 2,561
PESO (Argentina)

. TURISMO 2,060 2,210 It
I, 0,690 0,699 It

..

,

I
, PONTOS OSCILAÇÃO

" BOVESPA 38.243 1.87"/0

" DOW JONES (N. York) 11.209 ° 52'1c

" MERVAL (B, Aires) 1.799 117%
" NIKKEI (Tokio) 16.319 0,50'10

0,5616

R$864,68

II LOTERIAS
"

.

:. Quina ..... .

" '. .
.

, ,� ,

, . ,.'
,

• Loteria','Heâeral' '."
.,�," ,

concurso: 602

13 - 18 - 19 - 22 - 28 - 3.1 - 33
- 39 - 41 - 42 45 - 46 - 53 - 55
- 71 - 80 - 86 - 88 - 99 - 00

concurso: 04018
1 ° Prêmio: 25.090
2° Prêmio: 27.891
3° Prêmio: 35.590
4° Prêmio: 13.074
5° Prêmio: 21.724

II FALECIMENTOS
Faleceu ás 19:30h do dia 14/03, a senhora Arlete Witkowsky, com
idade de 52 anos. O velório foi realizado na Comunidade São Luiz

Gonzaga e o sepultamento no cemitério da Barra do Rio Cerro.

,.'

•
M

IRREGULARIDADE: PREFEITURA ACEITOU BENS QUANDO LEI NAO VIGIA

•
•

CAROLINA TOMASELLI

,

� Oposição estaria
se articulando para
entrar com processo
contra Bertoldi

}ARAGUÁ DO SUL - O

projeto de lei Executivo que

retroage para 1 o de dezembro a

vigência de lei, que permite ao

município receber bens móveis
e imóveis aos contribuintes em

dívida com o município,
beneficia única e exclusiva
mente a empresa Viação
Canarinho. O fato é compro
vado pela documen-tação

. ,

enviada pelo próprio prefeito
Moacir Bertoldi (PL) à Câmara
de Vereadores, atendendo

pedido de informação do
vereador Dieter Janssen (PP).
Os documentos também

comprovam que a Prefeitura
recebeu dois ônibus da empresa
para quitar dívidas pendentes
com o município. Este tipo de

extinção de crédito, no

entanto, não estava amparado
na legislação municipal
quando foi realizado, em

dezembro último.
Em 14 de dezembro de 2005,

a Câmara de Vereadores aprovou
projeto de lei, assinado pelo
prefeito, que instituiu a "dação
empagamento", para quitação de
dívidas pelos inadimplentes, que
podem doar bens móveis e
. ,. . , .

imoveis ao rnurucipio para pagar
os débitos. A lei passou a vigorar
em 1o de janeiro de 2006. Mas no
dia 8 de fevereiro passado, o

.. prefeito enviou novo projeto,
retroagindo a vigência da lei para
19 de dezembro de 2005. Na

mensagem, Bertoldi justificava a

mudança diante do "significative
número de contribuintes que

procuraram a Secretaria da
Fazenda para negociar seus

débitos". Também citava a

Canarinho, que, "mediante dação
de dois ônibus ao município,
procedeu pagamento de débitos
existentes, o que veio ao encontro

aos interesses deste Poder

•

Público, haja vista que ditos
veículos serão utilizados no

transporte de idosos assistidos

pelos programas desenvolvidos".
. Intrigado com o novo projeto,

através do pedido de informação
Janssen questionou a Prefeitura
sobre quais empresas que estavam
em débito com o município em

dezembro do ano passado, quanto
deviam à época, quantas já
manifestaram interesse em saldar
suas dívidas e o que estariam

oferecendo como pagamento.
"Antes de votar, precisamos
dessas informações em detalhes",
disse o vereador, em entrevista

publicada pelo O Correio no

último dia 2. A resposta do
Executivo veio na sexta-feira, dia
9, e comprovou que o único

processo de extinção de dívida
através de dação em pagamento
concluído em dezembro foi o da
Canarinho.A empresa quitou sua

dívida, no valor de R$ 193.590,72
referente ao ISS (Imposto Sobre

Serviço), com a dação de dois
ônibus' ao . município: um

avaliado em R$ 42 mil e outro
em R$ 102 mil, totalizando R$
144 mil. Como a empresa tinha
direito a 50% de desconto do
valor da multa, juros e correção
monetária, ficou o saldo de R$
19.897,42, pago em dinheiro,
segundo ofício assinado pelo

, prefeito. Procurado pela repor

tagem do O Correio Moacir

Bertoldi não foi encontrado.

�
I • \

: Além dos juros altos pagos pelo
') governo, a dívida interna tem

" crescido em ritmo acelerado

I, devido à estratégia adotada pelo
r , Tesouro de cancelar
I
i' antecipadamente débitos no

i" exterior. Para isso, entretanto,
I

.

I precisa emitir papéis no
J. mercado doméstico para ter o

dinheiro necessário para a

i compra dos dólares que serão

I i
usados no pagamento da dívida

I
externa.

•
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Bertoldi assinou o projeto, aprovado em dezembro, � agora quer retroagir

Processo pode resultar, em cassação

comprovado vendo o esco

ramento de madeira colocado
numa lateral do ginásio.

O vereador alertou para a

urgência da avaliação, pois
lembrou que em outras cidades
como Lages e Blumenau, ginásios
chegaram a desabar. Em Jaraguá
do Sul, no Bairro Três Rios do

Norte, uma estrutura pré
moldada de uma quadra
esportiva coberta também ruiu
em 2004, minutos depois de

crianças jogarem futebol no
local. O requerimento de Nene
foi aprovado por unanimidade

•

. ,

A previsão é de que o projeto que retroage a vigência da lei que permite ao município receber bens móveis e

imóveis de contribuintes para quitação de dívidas, seja votado na sessão de hoje (leia matéria na página 3).
A tendência é que os vereadores de oposição rejeitem o projeto. Ninguém confirma, mas circula nos

bastidores que alguns vereadores estariam analisando abertura de processo para afastar o prefeito Moacir
Bertoldi por ter perdoado a dívida da empresa Canarinho em troca de dois ônibus. É que o prefeito teria

.
'

cometido uma infração político-administrativa, já que vigência da lei municipal que regulamenta este tipo de
. ato é 10 de janeiro de 2006, mas a dação em pagamento foi efetuada em dezembro do ano passado. Bertoldi
terá de se afastar da Prefeitura até o término do processo, se o mesmo for realmente aberto. Como o prefeito
não recebeu a maioria dos votos em 2004, assumiria no seu lugar o hoje deputado Dionei da Silva (PT),
segundo colocado nas eleições. '-

O julgamento da infração fica a cargo da Câmara de Vereadores e pode resultar na cassação do mandato, do
prefeito, conforme o Decreto-Lei 201, de 17 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos '

prefeitos e vereadores em âmbito federal. De acordo com a lei federal, a denúncia da infração pode ser feita
por escrito por qualquer eleitor do município. Se for vereador, o mesmo ficará impedido de integrar a J

comissão processante e também de votar no processo.

,

\

Vereador pede laudo para avaliar estrutura do ginásio de esportes �

na sessão da última terça-feira.
Namesma sessão, o vereador

•

líder do governo, Dalete Vieira

(PFL), solicitou ao vereador
Nene para incluir o pedido de

avaliação técnica do Terminal
Rodoviário Raimundo José
Aguiar, que também apresenta
falhas na estrutura. ''A situação
do ginásio é de fato, gravíssima.
Temos que ver a estrutura real,
pois não podemos deixar que

.

h"crianças se mac uquem ,

. alertou.
O ginásio de esportes Al

fredo José de Borba foi cons-

,

.

truído no começo dos anos 90,
pelo governo do Estado, entre as

gestões municipais dos ex

prefeitos José Brugnago (PFL) e

Mário Celso Bittencourt

(PMDB). Atualmente, serve à

comunidade com horários para
escolinhas esportivas, jogos de
modalidades como futsal,
handebol e vôlei, além de

BARRA VELHA - As con

dições precárias do ginásio de
,

esportes Alfredo José de Borba,
localizado na Rua Paraná, centro
de Barra Velha, motivaram o

vereador e secretário do Le

gislativo, José Carlos Nene de
Oliveira (PP), a apresentar
requerimento à Câmara de
Vereadores solicitando um laudo
técnico da Prefeitura' de Barra
Velha que mostre. as reais

condições de segurança do local.
Nene destacou que a estrutura

metálica do ginásio es tá

comprometida - o que pode ser

.,.... ...

competiçoes mtermumcipais e

estaduais. A Câmara de Ve
readores está realizando um

levantamento para ver se o:

prédio pertence ao Estado ou foi

repassada para o município.
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RESULTADO: EMPRESÁRIOS FECHAM ACORDO PARA EXPORTAR CARNE DE FRANGO

,

•

•
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.... Embaixador diz Que brasileiros têm Que
, aprender a vender produtos com valor agregado
• i

/

I

TÓQUIO (CNR/ADI) -

"'Santa Catarina tem cadeira
, -

[- cativa na Embaixada do Brasil em
"

� Tóquio. Omelhor produto que o
, ,

; Brasil comercializa no Japão é

,'. representado pelas carnes de aves
�"'de origem catarinense. A

;� qualidade tem certificação
.. mundial e os contratos são hon
I rados. Os empresários precisam•

virmais ao Japão para vender nos
países asiáticos". A afirmação
foi feita pelo Embaixador do
Brasil no Japão, André Mattoso

Amado, durante encontro com a

missão empresarial catarinense,
na sede da' representação
diplomática em Tóquio.

Deu seu testemunho sobre a

importância da Feira Inter
nacional de Alimentos, que ora

se realiza na capital japonesa, e

criticou a inexistência de um

programa de promoção dos

produtos brasileiros, de forma

integrada entre governo e

empresas, e de
•

maneira

•

/

sistemática. "E preciso mostrar

aos asiáticos que a carne de frango
de SantaCatarina e do Brasil é da
melhor qualidade para que eles

conheçam o produto", explicou.
O embaixador lamentou tam

bém que alguns empresários
chegam a Tóquio sem infor

mações atualizadas sobre o

Japão. "Eles chegam ao Japão
fazendo perguntas óbvias. Perdem

tempo e dinheiro", sustentou ao

defender uma ação planejada e

profissional.
"O Brasil tem que parar de

vender só a terra, como minério
/

de ferro. E inadiável vender

produtos com valor agregado",
prosseguiu. Não entendo porque
a Vale do Rio Doce não agrega
valor em seus produtos.

Anunciou que estudos feitos

pela Embaixada indicam que
Santa Catarina pode' ter
perspectivas de 110VOS negócios

em móveis
I
e indústria de

confecções, que temmercado em

expansão. Por sua vez, o

conselheiro da Embaixada, Sérgio
Barreiros de Azevedo, revelou
que os japoneses sentem

necessidade de diversíflcação das

importações. Em termos de soja
para consumo humano, depen-

dem apenas dos Estados Unidos
eCanadá.

O presidente da Fiesc,
Alcantaro Corrêa, falou dos

objetivos da missão catarinense

e da estratégia da Federação de
marcar presença de forma

organizada e profissional nos
, ..... .

patses asiáticos.

EXPORTAÇAo DE FRANGO
A Cooperativa Central do Oeste, com sede em Chapecó, acaba de
fechar um contrato inédito para exportação de 1,275 toneladas de
carnes de frango da Aurora para o Japão, O embarque da mercadoria,
que se encontra estocada no porto de Itajaí, será imediato.
A operação foi fechada durante reunião do presidente da

Coopercentral, José Zeferino Pedroso com o da IBC Corporation,
Yasuijiro Kodama, Estiveram presentes o Diretor de, Exportações da
Aurora, Antônio Carlos Shimabuku, o Diretor da IBC, Takairo Maeda, e

o Diretor Geral da Kanemar, Mário Toshiro Kaneko, que há mais de 15
anos vende produtos catarinenses no Japão,
Uma nova rodada de negócios será mantida pelos diretores da Aurora
com outros empresários japoneses que pretendem ampliar a compra
de aves de Santa Catarina. A Aurora tem hoje 3 mil toneladas de
carnes de frango armazenadas em Itajaí. Com a redução do consumo

interno, a Cooperativa Central passou a conceder férias coletivas a
.

seus empregados, Com o contrato fechado em Tóquio, desova os

estoques e mantém o mesmo nível de produção. Os vários.
frigoríficos da Aurora abatem 450 mil cabeças de frango por dia. A

empresa catarinense exporta média de 250a 300 toneladas de frangos
para o Japão, O contrato acertado com seu presidente é o maior
desde que passou a exportar seus produtos,

Lula chega amanhã ao Estado e tem encontro com governador
FLORIANÓPOLIS (CNR/

-. ADI) - A agenda do presidente
Lula em Santa Catarina vai se

definindo aos poucos. A

'\\"programação ainda não está
totalmente fechada. Mas
atividades antes previstas, como
chegar na quinta-feira (16) e

dormir em [oinville, já foram
c'descartadas. De concreto até

agora somente a passagem pelos
municípios portuários de São
Francisco do Sul, Itajaí e Laguna,

" onde ele vistoria obras, participa
"

de cerimônias e assina ordens de
•

, servIço.• •

Ao desembarcar em Joinville,
por volta das �Oh, antes de pegar

•
o helicóptero rumo a São
Francisco do Sul, o presidente

deve se encontrar na sala vip do

aeroporto com o gover-nador do
.Estado, Luiz Henri- que. Na-,

Cidade dos Príncipes, Lula pode
ainda receber diretores do
Centro Federal de Educação
Tecnológica' do Estado (Cefet/
SC), instalados hoje em São José,
Florianópolis e Jaraguá do Sul.
No encontro, os diretores do
Cefet/SC entregariam' ao
presidente a proposta para que a

rede Cefet catarinense seja
transformada em uma'

Universidade Federal Tecno

lógica, a exemplo do que já existe
no Paraná.

Ainda pela manhã, o

presidente da República passa

por São Francisco do Sul e Itajaí,
,

),-------------------------
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AVISO DE LICITAÇAO

O SAMAE de [araguá do Sul comunica que se encontra instaurada a,
"

,

licitação abaixo especificada:
, ,

, '.-

LICITAÇÃO Nº 25/2006
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

-

,', MODALIDADE: PREGA0

OBJETO: HIDRÔMETROS MULTI]A'TO
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 16/03/2006, das 8:00 às

11:30 e das 13:00 às 16:00h
DATA DA ABERTURA: 29/03/2006 às 14: 00 horas

,

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do

SAMAE, na Rua Erwina Menegotti, 11º 478 - Jaraguá do Sul- SCi site:
www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone
(047) 3371·0590

,

"

"

"

,

-

•

,

,

,

I, '
Luis Fernando Marcella

Diretor Geral

'.
"

onde deve almoçar. No Porto da
cidade, ele batiza o 'navio Paulo
Cantídio - a primeira embar

cação do programa Pró-frota

Pesqueira, construído para pesca
oceânica, área em que o Brasil
tenta recuperar a com

petitividade perdida nos últimos
anos. "Este setor está se

recuperando, através da

construção de vários navios no
/ . ,

pals, e com uma perspectiva
fantástica após o anúncio do

presidente Hugo Chavez, da

Venezuela, na semana passada,
de que a estatal de petróleo
venezuelana está enco

mendando 36 petroleiros do
Brasil", comenta a senadora Ideli

,

Salvatti (PT).

,

A tarde, Lula segue para

Laguna, onde também vistoria

obras 110 porto, visita Ulna

fábrica de gelo, participa de

inauguração e de unla cerimônia
alusiva à reforma e ampliação do
terminal pesqueiro público de

Laguna. Na Terra de Anita

Garibaldi, o presidente ainda
sobrevoará o molhe sul do canal
da barra do Porto de Laguna, que
está em obras. De lá, Lula segue
para Florianópolis, onde se

encontra com a filha, genro e

netos. Uma vistoria nas obras de

duplicação da IOl-Sul deve ficar
para maio, quando já se cogita
mais Ulna vinda de Lula ao

Estado, para inaugurar alguns
trechos concluídos,

,

J',

• MOACIR PEREIRA
,

Lula: a visita e os pedidos
Enquanto se deslocava pelos extensos corredores do agitado
metrô de Tóquio ou penava nos monstruosos engarrafamentos
que infernizam a vida dos japoneses no centro, o presidente da
Fiesc entrava no circuito catarinense pelo celular. Cumprindo
com disciplina espartana o primeiro dia do roteiro da missão
empresarial no Japão, articulava com o vice-presidente Glauco
Corte uma pauta mínima de pedidos que a senadora Ideli Sa!vati
comprometeu-se em submeter ao presidente Lula durante sua

visita a Santa Catarina.Do ponto de vista oficial, as reivíadicações
do Estado são mais do que conhecidas dos petistas e do Paláci�
do Planalto. O governador Luiz Henrique viajou mais de dez vezes
a Brasília para reiterar o documento com 42 temas considerados
urgentes. Garante até hoje que nenhum deles foi atendido. 00

,

lado empresarial, a cartilha também não terá novidades. São obras
inadiáveis de infra-estrutura, corno a agilização da duplicação d&
trecho sul da BR-1 01, a continuidade dos investimentos em
portos, a urgente liberação de verbas orçamentárias para
aeroportos regionais. Há também questões conjunturais, como
uma ação mais competente do Planalto junto ao governo russo

para retomada da importação da carne suína, E, a mais atual: um�
ação forte das autoridades sanitárias com medidas prevenüvas
contra-a gripe aviária e, sobretudo, uma campanha esclarecedora
pelo rádio e TV, sobre a qualidade indiscutível do produto
catarinense, visando quebrar a desinformação popular.
Finalmente, se o presidente ouvir mais os pleitos levados por Ideli

,

Salvati, Santa Catarina se dará por reconhecida. Pelo menos, em perta

I----�-------------_. -.-------;--

Licença
Comando estadual do PT faz

questão de repercutir
declaração polêmica do vice
governador Eduardo Pinho
Moreira. Teria dito a Adelor
Lessa: "Sou Germano Rigotto,
mas vou apoiar o candidato do
PMDB a presidente.Se o PMDB
decidir apoiar o Lula, peço
licença da presidência do
PMDB e faço campanha para o

Geraldo Alckmin".

Alimentos
Produtos orgânicos fazem
sucesso na Feira Internacional de
Alimentos de Tóquio, visitada por
parte da missão empresarial
catarinense. A tendência do
mercado é de conservação de
vegetais peja irradiação, sistema
já aprovado no Brasil. Os

, congelados são oferecidos agora
em pequenas porções, de fácil

preparo pelo micro-ondas,

Shakespeariano
Durante ou após a visita do

presidente Lula ao Estado, Santa
Catarina vai saber: afinal, o PT

quer mesmo um acordo com o

PMDB, como deseja Lula e
,

algumas lideranças petistas, ou

vai partir para o confronto na

campanha, como antecipa o

ministro José Fritsch?

Profissionalismo
o embaixador do Brasil em
Tóquio, André Mattoso Amado, fe?
rasgados elogios aos

catarinenses durante reunião na

embaixada. O primeiro, sobre a

qualidade dos produtos e sua

receptividade no Japão. O
segundo, sobre o passaporte e os

folhetos do Estado, das indústrias
e das belezas, tudo em japonês.

Digital
Impressiona a quantidade de
modelos e marcas de telefones
celulares em Tóquio. A

inovação tecnológica é
fantástica. Celulares com telas

.

especiais com ligação
automática na Internet e muito

Acervo
Na última visita à Casa do
Jornalista, o governador Luiz
Henrique autorizou a doação de
duas máquinas antigas da
Imprensa Oficial do Estado que
iram ser sucateadas. Uma'iinotipo
que funciona, fabricada em 1931,
e uma produtora de fotolitos.

,

mais,

,

• INFORMATIVO ACIJSl.1I
A.SSOCIAçAo COMERCIAL E
INDUSTRIAl.: ee JAAAOUÁ DO $Ul

,

Curso: Voz na Empresa
Vendedores, Secretárias, Operadores de Telemarketing e

interessados em aprofundar seus conheclmentos têm, agora,
a oportunidade de' obter técnicas e conhecimentos que

permitam o aprimoramento da voz e fala, tornando-os
comunicadores eficazes, Nancy Yoshii, Fonoaudióloga (PUC
PR), especialista em Voz (CEFAC-PR) e em Linguagem (PUC
SP) será a instrutora do curso Voz na Empresa.
O curso Voz na Empresa será realizado dias 29 e 30 de março
de 2006 (quarta e quinta-feiras), das 18 às 22h30min (carga
horária de 9 h/a), no CEJAS. Investimento individual de R$
180,00 para Associados e de R$ 220,00 para os demais
interessados. Maiores informaçôes e inscrições na

Capacitação Empresarial ACIJS, fone (47) 3275 7059, e·

mail capacltacaozwaclls.com.br,

,
) ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.• BREVES
,

� Trânsito
Cinco pessoas de uma mesma

família morreram em um

acidente automobilístico na

madrugada de ontem na BR-
116, no Bairro Tarumã, em
Curitiba. O Fusca em que
seguiam de Quatro Barras, na .

•
.

região metropolitana de
,

• Curitiba, para a capital
, .

� -paranaense, teve o capô
arrancado. Morreram o casal
Júlio Cézar Pereira Borges e

Tânia Mara Rolla, de 29 anos,
e os três filhos do casa- dois
adolescentes e uma criança.

. � Imprudência
De acordo com o levantamento
policial, o motorista de uma

carreta, Valdeci Vieira dos
Santos, de 33 anos, teria
fechado um Escort dirigido por
Alessandra Osório, de 29 anos,
que trafegava na pista contrária
à do Fusca. Ao perder o
controle, o Escort capotou,
cruzou o canteiro central e

atingiu o outro carro.

I ,Alessandra sofreu apenas

'I escoriações. O motorista da
, carreta não ficou no local.
I �------------------�
,

I � Santuário
: .O Santuário Nacional de
,

Aparecida, maior centro de

peregrinação db País, ganha
ainda este mês um moderno
sistema de segurança, com 48
câmeras dentro da basílica e
no estacionamento. Ele vai
custar cerca de R$ 400 mil.
Oito câmeras serão móveis e

podem éaptar imagens a até
'um quilômetro.

"

� MST
A invasão por integrantes da

; Via Campesina de uma

unidade de pesquisa da

Syngenta Seeds, em Santa
Tereza do Oeste, a 520
quilômetros de Curitiba,' está
levando temor a outras
entidades que trabalham no

melhoramento de sementes e

que têm produtos transgênicos
entre seus experimentos
"Estamos temerosos",
confessou o diretor-executivo
da Cooperaííva Central de

Pesquisa Agrícola (Coodetec),
Ivo Carraro

,
'

. ,
,

� Explosão
,

Moradores de um loteamento
de Ibiporã, a 400 quilômetros
de Curitiba, no norte do Paraná,
levaram um susto por volta
das 18 horas de terça-feira .

(14). Ouviram um barulho forte
e começou a "chover" pedras;
algumas com mais de 20

quilos, sobre as casas.

Telhados e paredes foram

perfurados, calçadas foram
,

i' quebradas e armários
destruídos. "Por milagre não
aconteceu algo de mais

grave", disse o delegado
Marcos Belinati.

I
,

,

,
'

Lula amplia vantagem sobre adversários

Proposta cria trégua na guerra tributária com Estados-

INSTRUMENTO: PUBLICITÁRIO ESTAVA PROTEGIDO POR HABEAS-CORPUS ou de qualquer outro membro
da CPI, Duda pedia desculpas e

avisava que não iria responder.
Em agosto de 2005, o

publicitário confessou 11a CPI
ter recebido R$ 10 milhões do

empresário Marcos Valério
numa conta no exterior. "Da

primeira vez que estive aqui,
respondi a todas a perguntas,
falei a verdade e só eu sei o que'
sofri", disse Duda. "Vou

-

O CORREIO DO POVO

motivo seja preso ou ameaçado •

de prisão. Gilrnar Mendes

ressalvou, no entanto, que o

depoente não deve se negar a

prestar informações sobre fatos

que não impliquem em

autoincriminação. Mas Duda se

negou a responder a todas ás

perguntas. I

No início da sessão, o

presidente da CPI, senador
Delcidío Amaral (PT-MS), leu
um parecer da assessoria do
Senado dizendo que. o

depoimento ,deveria ser

fechado, mas os parlamentarês
da oposição, como Heloisa
Helena (PSOL-AL) e Alvaro
Dias (PSDB-PR), protestaram.
Os membros da comissão

•

decidiram, então, que ra

primeira parte do depoimento
seria aberta. t

Antes de encerrar ;0

depoimento, Delcídio afirmou

que a atitude de Duda pode
abrir um sério precedente nas

próximas CPls.

r
1

l
,
•

,
1

disputa seria mais apertada. Lula
venceria o primeiro turno com

400/0, contra 31% do prefeito. Em
, dezembro, Serra aparecia na

frente com 370/0 e Lula com 31%.
Num possível segundo turno,
Lula teria 440/0 e Serra, 400/0. No
levantamento de março, o ex

governador do Rio, Anthony
Garotinho, ficaria com 8% das
intenções de votos e a senadora
Heloísa Helena, com 4%. »

Quando o nome do can

didato do PMDB é substituído,
o governador do Rio Grande do

Sul, Germano Rigotto ficaria
com 20/0 das intenções de votos

na disputa com Serra, e 30/0 na
,

lista com Alckmin.

.,

os exportadores recebam. seus
créditos de ICMS (referente ao

imposto embutido nos insumos

usados 11a produção de um bem

exportado). Já os Estados acham

que a solução é regulamentar um
dispositivo da Constituição que

,

prevê a edição de uma lei

complementar fixando urn

repasse permanente de recursos f I
,

federais aos governos estaduais .

O que Murilo Portugal propôs
ontem foi um misto: o governo
federal manda para o Congresso
a regulamentação pedida pelos
Estados, mas ao mesmo tempo
será proposta a criação do fundo
desejado pela União. Foi
montada uma engenharia tal
que os Estados preferirão no

início a lei complementar mas,
ao longo do tempo, o fundo
proposto pela União lhes será
mais vantajoso. '

, ,r-�----------------------------�--------------------�--------------------------------------------------------------�--------�----------�-----------
, .

,

AGÊNCIA ESTADO

� Marqueteiro disse que estava sendo vítima de uma campanha
difamatória e iria seguir as instruções dos advogados

,

respeitar o compromisso com

meus advogados e não falar, até
porque sou publicitário e não

advogado e não sei que pergunta
pode prejudicar a defesa. Isso

,

BRASÍLIA - Protegido por
um habeas-corpus para evitar

ser obrigado a se auto

incriminar, o publicitário
Duda Mendonça, de volta à

CPI dos Correios sete meses

depois de um depoimento
explosivo, disse ter sido
convencido por seus

advogados a não responder às

perguntas dos parlamentares,
como lhe garante o benefício

concedido pelo Supremo
Tribunal Federal (STF).

Logo . no início do
depoimento, Duda deixou
claro que desta vez teria uma

postura diferente em relação à

outra vez em que depôs na CPI,
quando "abriu seu coração e

acabou se tornando vítima de
uma campanha difamatória".

"Vou ter uma postura
diferente de há sete meses,

quando vim de espontânea
vontade, abri meu coração e

falei a verdade. Tenho sido
vítima de uma campanha
difamatória. Tenho 30 anos de

profissão, muitos dos senhores
me conhecem", afirmou.

Por cerca de três horas e

meia, o publicitário cumpriu o

acordo feito com os advogados.
A cada intervenção do relator
Osmar Serraglio (PMDB-PR)

, .
'

para mirn e uma tortura,

gostaria que os senhores
•

compreendessem minha

situação", completou.
O ministro Gilmar Mendes,

do STF, deferiu liminar

assegurando ao publicitário o

direito de não assinar termo de

compromisso na qualidade de
testemunha e de permanecer
em silêncio sem que, por esse

Ellen Gracie será a primeira
mulher a residir o STF BRASÍLIA - A pesquisa CNI/

Ibope divulgada ontem mostra

que o presidente Luiz Inácio,
Lula da Silva chegaria à frente
dos adversários em todas as

simulações de primeiro turno.

Numa disputa com Geraldo
Alckmin, escolhido pelos
tucanos, nem haveria segundo

. ".. .

vencena o tucano ja no primeiro

turno, por 43% a 190/0. En

quanto o governador paulista
oscilou dentro da margem de
erro, passando de 200/0 em

dezembro para 190/0 agora, Lula
cresceu 11 pontos percentuais,
passando de 320/0 para 430/0.
Neste cenário, o ex-governador
Anthony Garotinho (PMDB)
teria 140/0, e a senadora Heloisa
Helena (PSOL-AL), 50/0.
Brancos e nulos teriam 110/0.
Não souberam ou não opi
naram, 8%.Num hipotético
segundo turno, Lula venceria

com 490/0, contra 31% do

governador.
Com o prefeito José Serra, a

, BRASÍLIA- A ministra Ellen

Gracie, de 58 anos, foi eleita
ontem presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF). Primeira
e única mulher a ingressar no
Supremo, ela será também a

primeira a presidir a mais alta
corte do país. Sua eleição seguiu a

tradição que reserva o cargo de

presidente ao ministro mais

antigo que ainda não dirigiu a

casa. Ellen era a vice do atual

presidente, ministro Nelson
, Jobim, que se aposentará no

'

<'

próximo dia 30.
Ela recebeu oito dos nove

votos, uma vez que o ministro

Gilmar Mendes não estava

presente à sessão. Mendes foi
escolhido vice-presidente. Ele
terá de abandonar a presidência
do Tribunal Superior Eleitoral,
pois não é permitido acumular
os dois cargos. Nelson Jobim
aproveitou a eleição de Ellen

para elogiar a colega, lembrando
que ela será a primeiramulher a
presidir o Supremo e outras

deverão seguir o seu caminho:
"Foi fixado agora um padrão de
charme e beleza que precisa ser

respeitado'kbrincou Jobim.
Ellen tomará posse como

presidente no dia 27 de abril.

. '

turno, o que so acontecena se o

candidato tucano fosse o

prefeito José Serra, considerando
se a eleição fosse hoje. Mas os

analistas receberam este

resultado com cautela, já que os

entrevistados nem sabiam que
Alckmin seria o candidato do

PSDB, decisão que só foi
formalizada esta semana. Lula

,

BRASÍLIA- A guerra entre não é mais possível, a cada ano,
União e governos estaduais por travar uma queda de braço sobre
causa de verbas referentes à Lei quanto aUnião precisa pagar aos
Kandir teve uma trégua ontem. O Estados para compensá-los por
secretário-executivo do perdas provocadas pela Lei
Ministério da Fazenda, Murilo Kandir (que desonerou do ICMS
Portugal, apresentou aos as exportações de produtos
secretários estaduais de Fazenda básicos e sernimanufaturados}.'
umapropostaquerepresentauma No orçamento de 2006, por
aproximação entre a posição do exemplo, a União se propôs a

governo federal e a dos Estados. pagar zero para os Estados. Esses,
"Foi um gesto de boa vontade", por sua vez, se mobilizaram e

reconheceu a secretária de conseguiram que deputados e

Tributação do Rio Grande do senadores emendassem o
-

Norte, LIDa Maria Vieira, que é Orçamento e previssem R$ 5,2
coordenadora do Conselho bilhões para a Lei Kandir
Nacional de Política Fazendária' "Todos queremos uma regra
(Confaz}. "Pelo menos se permanente", disse o secretário de
abandonou a polarização que se Fazenda do Rio Grande do Sul,
tinha até agora", concordou o Paulo Michelucci. Porém, o

secretário de Fazenda do Acre, entendimento que cada parte tem
JoaquimManoel. sobre isso é diferente. A União

Secretários estaduais e acha que a solução é criar um

governo federal concordam que fundo que garanta, sobretudo, que

Edital de Convocação
Asse �

,

.

= léia Geral
,

27 de março de 2006

Pelo presente Edital ficam convocados todos os ASSOCIADOS
PATRIMONIAIS do Clube Atlético Baependi, a fim de

,

. reunirem em Assembléia Geral ordinária, em sua sede social
sito à Rua Augusto Mielke, 466, nesta cidade, no próximo dia
27 de Março de 2006 às 19h30min em primeira convocação ou

às 20h em segunda e última convocação com qualquer número
de associados presentes, para tratarem da seguinte ORDEM
DO DIA:

1 - Apreciação do relatório de prestação de contas da Diretoria
e parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício de 2005.
2 - Eleição do Conselho Deliberative para biênio 2006 à 2008.
3 - Outros assuntos de interesse da Sociedade.

Jaraguá do Sul, 13 de março de 2006.

Sidney Carlos Buchmann
Presidente

Clube Atlético Baependi

__VIA

INHO
.

Uma Transportadora de Vidas.

Lazer .. Turismo .. Fretamento

\

! _,

{\,
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\.�
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'pEClARAÇAO: "EU SOU UM CHEFE DE ESTADO" • BREVES
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-

NO JAPAO

� Quatro mortos
•

Quatro pessoas foram
encontradas ontem dentro '

,

de um carro estacionado :
,

no acostamento de uma, :
,

estrada em Shizuoka, 150 :

quilômetros a oeste de

Tóquio, informaram a

imprensa local e uma fonte
na polícia japonesa.Sob '

condição de anonimato, um:
oficial de polícia disse que

•

as autoridades
'

:
encontraram os corpos de ;
três homens e uma mulher:

,

na manhã de hoje. Todos :
,

tinham idade na casa dos :
,

30 anos. '

,

'.

"

,

•

· AGÊNCIA ESTADO
.

•

DISCURSO
Em suas declarações, Saddam falou da recente onda de
violência no Iraque.
"O que mais me dói é que ouvi recentemente sobre um plano

,

pâra prejudicar nosso povo", afirmou o ex-ditador. "Minha
consciência me diz que o grande povo iraquiano não tem nada a

ver com estes atos", disse Saddam, em referência ao ataque
contra um importante santuário xiita em Samarra, que
desencadeou a onda de ataques.
Rahman interrompeu Saddàm, dizendo que ele não tinha

permissão para fazer discursos políticos na corte.
,

"Eu sou chefe de Estado", respondeu Saddam. 'Você já foi um
chefe de Estado. Hoje você é um réu', disse o juiz.Saddam
prosseguiu com o discurso, pedindo que iraquianos não lutem
entre si. "O que aconteceu nos últimos dias é ruim", afirmou
ele, referindo-se à violência. "Vocês viverão na escuridão e em

rios de sangue sem razão".
O ex-ditador fez ainda elogios, à lnsurqêncla sunita. "Sob meu

ponto de vista, vocês são a resistência à invasão americana",
afirmou.

'� O ex-ditador fez elogios à insurgência sunita. "Sob meu ponto de
,

:yista, vocês são a resistência à invasão americana"

os ataques da nova onda de
•

violência sectária no país. O
juiz RaoufAbdel Rahman pediu
então que ele interrompesse o

discurso 'de teor político' ..
Depois que Saddam se recu

sou a parar seu testemunho,
Rahman declarou a sessão

fechada ao público, pedindo que
jornalistas deixassem a sala de
audiência. Após cerca de duas
horas, a imprensa teve perrnis-

,,1 IRAQUE - O ex- ditador
£addam Hussein testemunhou

(perante o júri ontem pela
, primeira vez desde o início de
,'seu julgamento, em 19 de

� outubro. Em seu depoimento,
, .Saddam qualificou o processo de
" êdia" di1, .corne .la e pe lU que os

lraquianos dessem fim à onda
.

- de violência sectária.
Suas declarações fizeram

com que o juiz que preside o

processo, RaufAbdel Rahman,
fechasse a audiência para o

público, alegando que Saddam
estaria promovendo "discursos

políticos". A transmissão
televisiva e de rádio da sessão

foram cortadas.
Saddam foi o último dos oito

réus do processo a depor perante
a corte. Embora ele tenha se

pronunciado em diversas
ocasiões durante o julgamento,
que teve início em 19 de

outubro, foi a primeira vez que
o juiz e a promotoria o

interrogaram diretamente.
Durante seu depoimento,

ele afirmou que ainda era o

presidente do Iraque e pediu que

-

NO JAPAO

� Suspeita
A polícia suspeita de
suicídio em grupo, mas a

fonte não entrou em

detalhes. Diversos
fogareiros a carvão foram

.

encontrados dentro do 1
,

veículo, cujas janelas :
estavam seladas com fitas,
adesivas, informou a ,

,

agência de notícias :

Kyodo.Na semana . :
passada, nove pessoas :

,

morreram em dois casos '

separados de suicídio, O
Japão é o país que registra
um dos mais elevados
índices de suicídio do
mundo.

-

sao para entrar novamente na

sala de audiência. Em seguida,
Rahman adiou o julgamento
para dia 5 de abril,. . ,

os iraqutanos Interrompessem

Invasão em Jericó eleva tensãot, Advogado confirma: libanesa tentou suicídio
•

cumpriam uma ordem de

localização da suspeita expedida
pelo escritório da Interpol em
Beirute. As autoridades do
Líbano, que suspeitam que Rana
tenha envolvimento na morte

do ex-primeiro-ministro
libanês Rafic Hariri, já
encaminharam um pedido de

extradição da presa ao governo
brasileiro. Para que a presa seja
transferida, a justiça brasileira
terá que decidir sobre o que fazer
com o processo aberto contra
ela por tentativa de suborno.

PALESTINA - A invasão de
uma prisão palestina em Jericó
por Israel e' as promessas de

retaliação dos palestinos servem

para elevar um pouco mais a

tensão já existente nas relações
entre os dois lados no Oriente
Médio.

Depois da invasão, o líder

palestino Mahmoud Abbas

foram libertados. Entre eles
estavam dois franceses,
funcionários da organização
Médicos Sem Fronteiras, e um

suíço que trabalha para a Cruz
Vermelha Internacional.Os

europeus, em especial, estão

acostumados a ser bem recebidos

corte com um pequeno cortador
de papelão, similar a um

apontador de lápis, utilizado
pelas presas para fazer artesanato.

Ela foi levada para o Pronto
Socorro do Campo Limpo, onde
recebeu alguns pontos. Segundo
o médico que a atendeu, o corte

não seria profundo o suficiente

para levá-la a morte. Rana já
retornou para sua cela. Rana
AbdelRahim Koleilat, de 39 anos,
foi presa no último fim de sema

na na zona norte de São Paulo ao

tentar subornar dois policiais que

SÃO PAULO- A economista

libanesa Rana Koleilat, presa por
· tentativa de suborno e suspeita
, de envolvimento no assassinato

"do ex-primeiro-ministro libanês
,'.Rafic Hariri, tentou suicidar-se
,,' na manhã de ontem, confirmou

í
'seu advogado.

'

,

Rana foi encontrada com um

ferimento no pulso esquerdo ern
,

.

sua cela'no 89º Distrito Policial
; de São Paulo, no Portal do
" Morumbi por volta das 7h30.
-

Segundo fontes da polícia, a

to economista teria provocado o

NA FRANÇA
� Vingança. :
A explosão de uma bornba :

,

plantada em um carro :

matou ontem uma pessoa:
e feriu uma segunda em

'

,

uma estrada ao norte de :
,

Paris, informaram :
,

autoridades policiais. :

Investigações preliminareS
apontam que o ataque foi '

executado por criminosos
'

comuns. em um ato de

. - .

na regiao, em parte porquemuitos

palestinos acreditam que eles
estão do seu lado.Mas esta atitude
está mudando. Visto de uma

perspectiva palestina, é como se

os europeus tivessem se juntado
a todos os que são contra eles.

, .,

Interrompeu uma viagem a

Europa e condenou o ataque. o
Todos os 11 estrangeiros

seqüestrados numa primeira
retaliação ao ataque à prisão já

.Parfidos pequenos pregam expulsão de palestinos.. <

vingança. Segundo a

polícia, a vítima fatal foi o

motorista do veículo, um '

homem com idade em

torno dos 70 anos e com

histórico criminal.
.

BM - Empreendimentos e Participações S,A
CNPJ 81,004.657/0001-29

Relatório da Administração
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação dos senhores
acionistas, o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercfcio findo em 31 de
dezembro de 2005.
Guaramirim (SC), 01 de março de 2006.

Liberman, deverá obter 10
cadeiras (entre 120) no

Parlamento.
O partido defende uma "troca

de territórios", que inclui a

entrega das aldeias árabes
israelenses àAutoridade Palestina
em troca da anexação, por Israel,
dos assentamentos que o país
construiu na Cisjordânia. "Eu
teriamuito prazer de entregarUm
El Fahem aos palestinos", afirmou
Liberman, se referindo à cidade
arabe no nordeste do país.

De acordo com Liberman, a
troca de territorios é a solução
para o problema, que ele define
como "fundamehtalmente

demográfico" .
Em Israel, quase 20% da

população é de cidadãos árabes
israelenses. São 1,2 milhão de
árabes, de origem palestina, que.
vivem em aldeias e cidades

principalmente no norte e leste
do país e têm a cidadania
israelense.

Para Avigdor Liberman,I

essas aldeias e cidades podem
ser "entregues" aos palestinos
em troca dos assentamentos na

Cisjordânia. Ele próprio, que é

imigrante da ex-União

Soviética, mora no assen

tamento de Nokdim, ao sul de
Belém, na Cisjordânia.

ISRAEL - Quatro dos 31
�, partidos que disputam os votos dos
'I, eleitores israelenses no pleito de
:. 28 demarço defendem a expulsão
c,

, de palestinos de suas terras ou a

": retirada de cidades árabes de
r-: Israel.Há diferenças de estilo entre
',. os discursos de cada legenda. Mas

as quatro, das quais duas têm
c; chances de obter assentos no

\

c" Parlamento, acreditam que a

. solução para os problemas de Israel
? «passa pela exclusão dos palestinos

, 'para que se determine o futuro
,; .mapa do país.
. Segundo as pesquisas, o

partido Israel Beiteinu (Israel é
'. nosso lar), liderado por Avigdor

A Administração
NOS EUA

� Resultado
Balanço Patrimonial em 31/12/2004 e 31/12/2005
(valores expresso em reais)

ATIVO 31/12/2005 31/12/2004
'1[,uliJ[]t� 39.814.15

Disponibilidades 28.990,21 a§,6��,03
Impostos a Recuperar 1.823,94 24.830,09
Créditos de Curto Prazo 9,000,00 1.823,94

,

,

ReallzDvel ª LongQ Prazo 118.6�9.06 ,

Mútuo Ativo
•

118.629,06 ,

��[mªDlnle
.

12A80M�,12 12,181,940,73
Investimentos • 11,701.853,78 11.412.194,98
Imobilizado 778,635,34 769.745,75

Total do Ativo 12.638.932,33
,

12.208.594,76

O Céntro de Vigilância
Terrorista dos EUA recebeu
seis mil pistas positivas .

em seus dois anos de
existência e sua base de .

dados contém 200 mil
nomes, informou sua

diretora Donna Bucella.
Segundo ela, entretanto,
apenas um por cento dos
casos levantados pelo
centro levaram à detenção
de suspeitos e a maioria
das pessoas interrogadas
foi libertada.

pASSíi10 31/12/2005 31/12/2004

e�igl��1 a LongQ �[a�O S8M3,;W •

Mútuo Passivo 58A83,;W -

�a!rlmOnIQ LlaYidQ 12.580.448,99 , I a,allA,�!M.Z6
Capltai Sociai 1.119.999,00 1,119.999,00
Reserva Legai 223.999,80 223.999,80
(-) Ações em tesouraria (125.000,00) -

Reserva de Lucros 11.361.450,19 10.864.595,96

Total do Passivo 12.638.932,33 12.208.594,76

· ,

:' Ação americana no Iraque causamorte de 11 pessoas
NO MUNDO
� livro
Renato Buzzonettl, médico
pessoal do Papa João
Paulo II, relata num livro
cujo conteúdo foi divulgado
no semanário "Famlglla
Crlstlana" que o Pontífice
viveu os últimos dias de
sua vida com sofrimento e

quase privado do uso da
palavra, No entanto,
segundo o médico, João

, ,

Paulo II manteve a

serenidade até o fim,

mortas - um homem, duas
mulheres e uma criança.

Um repórter da AP no local
relatou que o telhado da casa

desabou três carros foram
destruídos e duas vacas mortas.

Onze corpos, envoltos em lençóis,
foram levados na carroceria de três
picapes para o Hospital Geral de
Tikrit, cerca de 70 km ao norte,

segundo parentes das vítimas,
Riyadh Majid, que se

apresentou como sobrinho do
chefe da família - Faez Khalaf -

disse àAP no hospital que forças
dos EUA pousaram de

helicópteros e invadiram a

casa.O irmão de Khalaf, Ahmed,
afirmou que nove das vítimas
eram membros da família que
viviam na casa, e as outras duas

Isahaqi/Iraque- Onze pessoas
- a maioria delas mulheres e

crianças - foram mortas quando
_ forças dos EUA bombardearam

uma casa durante operações na

:. madrugada de ontem no norte de
".

:�_ Bagdá, disseram a polícia e

:�: parentes.O Exército americano
admitiu ter promovido a ação e

afirmou ter capturado um
•

insurgente, O incidente ocorreu
-

perto de Bagdá, cerca de 80 km ao

_ norte da capital. Mas os militares
'''"<

--1isseram que foramquatro pessoas

DEMONSTRAÇAo DO RESULTADO DO EXERClclO
CONTAS 31/12/2005 31/12/2004
DI.DI.II CRlll,IDnlll (Za,GZI,lZI (35.567,081

(.) Desp, Administrativas (76,503,94) (39,568,63)
(+) Desp, Financeiras Llq, 3,877,82 4.001,55

(+) Res, Equlv, Patrimonial 614.658,80 5.717,667,1'
(+) Ganho de Capifal • 198,406,25 •

(-) Lucro Liquido 740A38,'3 5.682.100,11
(-I gl.lln.sAII lillllul'til. Z��,5R4·7g 204.811,13.

Reserva legal - 63.332,99
Dividendos propostos 243.584,70 141,563,14

(=) Lucro Liq. do EXlrefelo • 496.854,23 5,477.203,98

•

• •

eram visitantes.
.

"A família morta não fazia
parte da' resistência, er�m
mulheres e crianças", frisou
Ahmed. "Os americanos nos

prometeram uma vida melhor,
mas ganhamos apenas morte".

Guaramirlm (se). 31 de dezembro de 2005

81íslo Mannes
Dir. Presidente

.<'
CiC 004.366.319-20

Joel Marques de Oliveira
Contador

CRC 1 PR-028775/0-9
CIC470,611.119-68

,
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,

Ricardo e Daniele Cozzarin

Jack Johnson no Brasil
r Jack Johnson, ex-surfista profissional que se

tornou cantor, compositor e violonista para valer
após um acidente, vai se apresentar no Brasil em
abril.As apresentações, informa a empresa Mondo
Entretenimento - uma das responsáveis pela turnê
-, ocorrem no dia 7 em São Paulo e 8 no Rio de
Janeiro. Os locais e preços dos ingressos ainda
serão definidos e divulgados.

Em solo brasileiro, o músico havaiano de 30
anos mostrará as canções suaves do disco "In
Between Dreams", do ano passado, incluindo a

balada "Sitting, Waiting, Wishing", sucesso em

rádios paulistanas. Seus outros dois álbuns
também devem entrar no repertório. '

Mayara Feltrin e Thiago Markiewicz

Sábado, na ComBat
Recebendo mais uma atraçãoTOP do circuito nacional.a ComBat prepara seu palco e

pistas para apresentar neste sábado o DJ Edu Brussi, peça-chave do casting da agência
Water Republic. Edu toca seu set de progressive house, compartilhando as atenções da
noite com Guy Pinheiro (residente do Kiwi. - Praia Brava) e o jaraguaense Túlio. No bar
externo apresentam-se as bandas Tribo da Lua e Papo de Samba.lngressos antecipados
podem ser adquiridos ao valor de R$l 0,00 no Posto Mime Matriz, Loja Colcci e DCE Unerj.
Info:www.site.QffibitJ;Qrn.br.

.

Novidade Absolut
Agora além das famosas Raspberri e Cut e das favoritasVanilla e

Mandrin,a vodka Absolut oferece aos apreciadores de um born drink
sua mais nova variedade: Apeach (com essência de pêssego). Diz-se
como a matéria-prima ideal para uma boa caipirosca com frutas. O
produto já encontra-se disponível,com preço sugerido a R$69,SO.

,

Marcando na agenda
Choperia Bierbude prepara para próxima quarta-feira, dia 22, mais uma edição do

evento Dose deQuarta, trazendo novamente ao espaço do point,DJ Sande do Cararnba s.

1

I

OVOs automotivos voltam a ter

espaço no painel frontal
o Conselho Nacional de Trânsito resolveu alterar a

portaria lançada há aproximadamente dois anos atrás
que proibia a instalação de monitores de DVD no painel
frontal de automóveis.Na época.o mesmo alegava que
a transmissão de imagens distraía o condutor,
aumentando os riscos de acidente por falta de atenção
ao trânsito. Foram então os painéis limitados à
instalação apenas nos bancos traseiros.

,

Alegando que a medida causava atraso

tecnológico no uso de equipamentos multimídia nos

carros brasileiros, a indústria automobilística
conseguiu então exercer pressão suficiente para que o
orgão recorresse na medida. Passam agora a ser legais
DVDs instalados na frente desde que com dispositivo
que impeça a 'tela de exibir imagens quando o carro

estiver em movimento. Ainda nesta questão,a portaria
abre exceções para carros em movimento com telas
exibindo imagens de mapas e animações GPS.

Crush list - o serviço de paqueras
doOrkut

"'.' + paquel'as
"�""'''''H •." "".".�." �.,,,,, ,, .. ,, . , .•".". ". "." ..,," """""''''_,' .,_,., .. ..,..,__ .

,

Já na primeira vez que a coluna abordou o Orkut
falando de seu lançamento havíamos dado a dica
quanto à crush list. O tempo passou, e com todas
novidades que o site apresentava diariamente, a crush
list passou esquecida e hoje poucos sabem a respeito
dela e seu funcionamento. Como o serviço traz

"retornos" mais que interessantes, é válido abordar o
, tema novamente e passar a dica pra galera que ainda
não faz idéia do que estamos fala ndo.

Resumindo rapidão, a crush list é uma lista de
"interesses", paquera, Se você se interesse por alquérn
de sua lista de contatos do Orkut, entre na página
principal da pessoa e clique no ícone do coração (acima
destacado - fica no menu lateral esquerdo) e depois em
"add to crush-list". Essa pessoa vai passar a integrar sua
lista de paqueras, organizável pela quia "listas". de sua

página inicial (também destacada acima). Toda crush
list é secreta,apenas você tem acesso à ela.

O que acontece depois? Se, no entanto, o sistema
cruza informações e percebe que duas pessoas estão
interessadas uma na outra, ele "conta" isso aos dois
enviando para ambos a dica por e-mail: "Fulano está
interessado em você". Depois cabe aos dois como

procederem,e quem sabe,viverem felizes para sempre.

Ela está de volta

,

Marisa Monte inova e lança ao mesmo tempo dois
discos em seu retorno pós "licença-maternidade",
sendo ambos de repertórios inéditos e distintos.
Segundo a cantora, são discos diferentes, mas duas
idéias complementares: "Quem gostar de um, vai
gostar do outro. Quem gosta de mim, vai gostar dos
dois" .

Desde 2002 - ocasião que soubera de sua gravidez,
que Marisa estava fora dos palcos emídia.

Começando a turnê dos dois discos, Marisa
apresenta-se em Curitiba no final de Abril. Na
seqüência vai à Porto Alegre e depois Sampa. Ao que
parece.por Santa Catarina sóvai passar reto. ,.

Pode-se conferir uma prévia dos álbuns "Universo
ao meu redor" e "Infinito Particular" acessando-se o site
oficial da cantora no endereço
www.marisamonte.com.br.

Samuel e Nalú Pires

O CORREIO DO POVO

•

Oat
a p r B S B n t a

•

I

•

Promo�ão exclusivo: Apoio •
CORREIO DO POVO

lNOSSA
,"."" . .".,...",

local

Bat
COMBAT. Ruo Wolter Marquadt 1400

Reservas e Informações: [47]9914 5442

INGRESSOS ANTECIPADOS· R$l 0,00

JARAGUA I" Iclc! (R"in�ld�} Oe:tG(�!! Clo!r; {Srtoppinnl GÜI\Rf�\\IRir�
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CARLOS B.RANDÃO

Novos presidentes vão dar continuidade aos

projetos definidos em planos estratégicos
)ARAGUÁ DO SUL - Acon

tece hoje, às 19h30, no Clube
Atlético Baependi, a posse da
nova diretoria da Acijs/Apevi,

!. t.rrdo à frente Paulo César
Chiodini e Márcio Manoel da
Silveira. Deixam os cargos Paulo
Rubehs Obenaus, daAcijs/Cejas,
e Alessandro Coelho, da Apevi.
Na gestão de Paulo Obenaus, a
Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul atuou
sob.cinco diretrizes identíficadas
'no planejamento estratégico
definido pela diretoria. Estas
diretrizes permitiram solidificar
e ampliar ações que já vinham
sendo implementadas suces

sivamente ao longo dos últimos
anos, pelas gestões passadas, bem
como novos projetos que
foram incorporados, em absoluta
consonância com a missão da
entidade.

Ciente da responsabilidade
de representar o setor

, Iiodutivo de um dos impor
tantes eixos econômicos de
Santa Catarina, a Acijs buscou
dar continuidade a iniciativas

voltadas ao fortalecimento da

região não apenas no âmbito do

associativismo, como também
no relacionamento com as

comunidades e suas repre

sentações políticas e de
classe.Assim, o envolvimento
da entidade com as questões
ligadas às áreas de segurança,
saúde e infra-estrutura, entre
outras, caminharam lado-a
lado com a permanente preocu-

� , �

paçao com a capacitaçao em-

presarial, de estímulo ao

empreendedorismo e na

qualificação dos serviços ofe
recidos aos associados.

A entidade avançou de ma
neira muito positiva, coroando
esforços das diretorias que se

sucederam, no sentido de tor

nar-se referência na organi
zação associativa. Um trabalho
reconhecido com a obtenção da
certificação à Norma Interna
cional ISO 9001:2000, junta
mente com as demais entidades

que formam o Cejas - Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul,
e, em 2005, com a conquista do
Prêmio ACE Destaque,
concedido pela CAC·B -

Confederação das Associações
Empresariais do Brasil.

•

DIRETRIZES DA ACIJS
. '

,� .

1- Benefícios da Comunidade - a Acijs centrou esforços para a

criação do Conselho de Saúde, na participação no Comitê da bacia

Hidrográfica e no apoio visando assegurar a manutenção do Corpo de
Bombeiros Voluntários, Como resultados práticos no relacionamento
com a comunidade, viabilizou-se o projeto de ampliação e

modernização do Hospital e Maternidade São José, e no apoio a

melhorias no Hospital Jaraguá. Na área da segurança pública, apoiou
a melhoria das condições de funcionamento do presídio do município
e na ressocialização de apenados, dando seqüência a um trabalho
realizado pelas diretorias anteriores que incluiu o apoio da iniciativa
privada para o rearmamento das polícias civil e militar e na

implantação do 14° Batalhão da Polícia Militar,

2 - Melhoria da Infra-estrutura da Região -, foram concentrados

esforços para assegurar junto aos governos federal e estadual obras
que assegurem condições para o desenvolvimento econômico da
região, com maior preocupação quanto à logística para o

escoamento da produção industrial e agrícola e no aumento da
densidade populacional.

3 - Melhoria da Competência da Classe Empresarial -, relacionou
como objetivos a formação de novos núcleos setoriais, a

qualificação empresarial e profissional, e a capacitação do
associado. Neste aspecto, a Acijs compartilha com a Apevi -
Associação das Micro e Pequenas Empresas do Vale do ltapocu, cujo
segmento é representado em uma das vice-presidências, um

crescimento espetacular. No período, a entidade viabilizou
programas internos para os funcionários administrativos e técnicos,
e implementou um volume de eventos voltados ao aperfeiçoamento
da gestão empresarial.

4 - Fortalecer e Defender os Interesses e Necessidades da Classe
Empresarial - a Acijs buscou a sinergia entre as entidades de classe,
criou o Grupo de Estudos Jurídicos e estimulou a realização de
Rodadas de Negócios. Na defesa da representatividade da região,
nossa entidade se faz presente em comitês e conselhos coordenados
por órgãos públicos, segmentos comunitários ou organizações não
governamentais.

5 - Evolução das Atividades da Acijs - contemplou ações como a

busca de novos associados, a melhoria da comunicação e da

imagem da entidade, e o relacionamento no Condomínio.

1
•

•

Presidentes da Acijs CESAR JUNKES

i
. :

Paulo Ghiodini entra para reunião na Acijs, recepcionado porObenaus
Paulo Rubens Obenaus e Paulo César Chiodini, concederam esta

entrevista exclusiva a reportagem do O Correio do Povo, ressaltando o
trabalho desenvolvido pela atual gestão e as metas da próxima.
Participante ativo de três gestões da entidade, o engenheiro PauloRubens
Obenaus, foi diretor-tesoureiro na administração de Eduardo Hom,

.

vice-presidente de serviços na gestão de PauloMattos e atual presidente.
"Minha bandeira sempre foi a promoção do associativismo, como forma

,

de crescimento empresarial", destaca Obenaus. A frente de uma das

associações empresariais mais fortes de Santa Catarina, PauloObenaus,
ressalta a importância da Acijs na busca de resultados positivos para

Jaraguá do Sul. "Temos acesso às lideranças, inclusive políticas, devido a

este reconhecimento. Somos respeitados corno entidade e utilizamos
esta prerrogativa em favor da região", conta Paulo. O presidente que
está deixando o cargo, mas não o gosto pelo associativismo, valoriza o

apoio de todo o grupo de colaboradores para atingir as metas definidas
pelo planejamento estratégico. • .. ' ".:.'�.

Também integrante da atual gestão, como vice-presidente de serviços, o
empresário Paulo'César Chiodini, assume a presidência da entidade,
comprometido em dar continuidade ao trabalho definido através de

planejamento. "Participei da gestão de Paulo Obenaus e vou garantir a
continuidade do processo de desenvolvimento , conforme definimos
como estratégia de gestão", diz Chiodini, Segundo o novo presidente, as
mudanças, se houverem, serão amplamente discutidas. "Cada presidente
tem um estilo. Vou trazer o meu, 'sem perder o rumo traçado a longo
prazo", conta. A respeito de sua preparação para assumir a presidência,
Chiodíni conta que, já vinha se preparando para esta nova atividade.

I

"Ao saber que seria o próximo presidente iniciei um processo

preparatório, principalmente, criando mecanismos na minha empresa,

permitindo que eu me ausente commaior freqüência, podendo dedicar
ainda mais tempo ao trabalho associativista", declara.

Presídemes
da Apevi

VALE DO ITAPOCU

Alessandro Coelho e

Márcio Manoel da
Silveira, afirmam que
o planejamento estr

atégico da entidade,
definido na atual ges
tão, será seguido pela
diretoria que toma

possa hoje. O empre
sário Márcio Manoel
da Silveira, que assu

me a entidade, se diz
-um apaixonado pelo
associativismo. "Em
•

1991, quando abri Márcio Silveira e Alessandro, da Apevi
minha empresa, a

primeira coisa que fiz quando saiu o CGC (hoje CNPJ) foi me
associar a Apevi. Acredito que somente através do associativismo,
nós empresários da pequena e microempresa, podemos crescer como
empreendedores e entidade", destaca Márcio. Fazendo uma

avaliação positiva de sua gestão à frente da Associação, o empresário
Alessandro Coelho, destaca a união entre as associações
empresariais de Jaraguá do Sul, como um dos fatores de sucesso.

"Nós, aqui em Jaraguá do Sul, temos na união da Acijs/Apevi, elo
,

.

vital para o desenvolvimento empresarial", diz Alessandro. A

superação diária das dificuldades é rotina na vida dos empresários
da pequena emicroempresa. "Em nossomandato à frente da Apevi,
tentamos tornar esta rotina um pouco mais fácil", ressalta.

,
!
.

15/03/06, 19:29

;

•
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DECLARAÇÕES
"Eu acompanhei, posso dizer que foi bastante interessante,
boa, austera, e ele como ganhou a construção da nossa Arena,
não pode continuar, porque senão tenho certeza absoluta que
seria eleito por unanimidade. Com relação ao Paulo Chiodini, é
um moço jovem, com muita garra, muita perspectiva,
perseverança, Não resta dúvida que provou já no dia-a-dia que
é também um grande Paulo",
Empresário Wander Weege.

"Paulo Obenaus foi um presidente excepcional. Ele e sua

equipe surpreenderam a todos, positivamente. Acijs/Cejas
têm sido muito felizes na escolha de seus dirigentes".
Vicente Donini, presidente da Marisol S.A,

"Paulo Obenaus conseguiu implantar uma gestão participativa
e focada no desenvolvimento. Ele conseguiu apresentar um

sucessor com credibilidade, competência, ética e experiência
associativista. "

Executivo Leonardo fausto Zipf, superintendente da Duas
,

Rodas Industrial.

"A Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul(Acijs)
e a Associação das Micro e Pequenas Empresas do Vale do

Itapocu (Apevi) são entidades atentas às demandas
econômicas e sociais do nosso município. Em parceria com a

Câmara Municipal de Jaraguá do Sul já tivemos, a oportunidade
de contribuir para qualidade de vida de nossa gente. Aproveito
para destacar o trabalho das pessoas que estiveram a frente
das duas entidades nos últimos anos e, parabenizar as novas

diretorias. Meus cumprimentos em, nome de todos os

vereadores e votos de sucesso e realizações positivas,"
Carioni Mets Pavanello(PFL) - presidente da Câmara

,

Municipal de Jaraguá do Sul.

"A Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul teve a

felicidade de ter à sua frente nestes últimos anos a liderança
de Paulo Rubens Obenaus, figura idônea e empreendedora de
nosso município, que soube conduzir com maestria e grande
visão os projetos e realizações da entldade.Ternos a certeza de

que com Paulo César Chiodini na presidência a realidade não
será diferente, Sua escolha é fruto do respeito que a

.

eomunídade empresarial tem em seu trabalho e .

cornpetêncta.Parabenízamcs a toda a equipe eleita e

desejamos que a gestão 2006/2007 seja igualmente coroada
de êxito,"
Prefeito Moacir Bertoldi (PL).

"O Paulo Obenaus contribuiu de forma dinâmica para as

realizações das prioridades da região. Sua representação junto
ao Conselho de Desenvolvimento Regional dignificou e

fortaleceu o associativismo entre o Governo do Estado e as

ações da iniciativa privada. Desejo ao Paulo Chiodini uma
caminhada de sucesso e muitas realizações trente a ACIJS,
bem como à toda diretoria."
Níura Demarchi dos Santos, Secretária de Estado do
Desenvolvimento Regional de Jaraguá do Sul.

Educação: em permanente
constru ão•

Percebe-se no mundo atual, uma grande preocupação das pessoas
em garantir uma qualidade de vida cada vez melhor para sua família,
por isso, o tempo de estudo e trabalho está cada vez mais ampliado.
É a busca pelo crescimento pessoal e profissional.Porém é preciso
não descuidar da qualidade do tempo destinado em família.

A educação escolar, hoje, tem a função de formar a pessoa de
forma integral, dando condições de formar os cidadãos que
pensem, que tenham espírito crítico e que tenham condições de

interagir e conviver em grupos,de torrnaadequada e o que garantirá
,

o desenvolvimento destas competências é o acessq e a apropriação
de conhecimentos. .

Enquanto instituição escolar é necessário ter convicção de que
nossa função é a de desenvolver na criança e no adolescente a

capacidaoe de pensar criticamente sobre os conhecirnentos ,

relaciomando-os com ernundo real. Mas também desenvolvendo,
.

valores necessários para o exercício da cidadania. '

".

O Projeto Político Pedagógico da instituição deve estar voltado a

estas condições. Já a família, tem papel primordial neste processo,
.

.poís família e escola desejam o melhor para todos e precisam estar

lado a lado, estabelecendo uma parceria e tendo consciência, cada
uma, de sua responsabilidade e limites.

•

\Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• LINHA DE FUNDO

Mais um reforço
Chegou mais um atacante no Juventus. Jefferson (foto), 24 anos,
foi formado nas divisões de base do Flamengo, jogou no

Yokohama Flugels (hoje FC) e

estava no Francisco Beltrão do •

Paraná. Como seu time já está fora
, do Campeonato Paranaense, ele

chega para ajudar o tricolor nessa
fase final de campeonato. "Eu já
tinha ouvido falar da estrutura do
clube e da boa situação no

campeonato, Chego para ajudar e

se o professor quiser, estou em

condições de jogo para sábado",
disse Jefferson. Ele se junta a

Sabiá, Ronaldo e Luciano Tem

porin. Mais opções e mais dúvidas

para o técnico Itamar Schule.,
,

Desfalques
o Atlético Hermann Aichinger
vem para o jogo deste sábado
com seis desfalques, todos
suspensos, Arlan, Renato e

Sérgio levaram o terceiro
amarelo no domingo e

Fabricio, Lucas e Da Silva
foram julgados pelo Tribunal de

Justiça Desportiva e também
não jogam, Segundo o site
oficial do clube, o técnico
Tonho Gil já pensava em

ooupar alguns jogadores
mesmo antes de saber da

punição dos atletas. Um dos
poupados deve ser o meia
Pingo, que voltou de contusão
e está pendurado, O atacante
Marcelinho, que vivia a

expectativa de começar
jogando, já foi avisado pelo
treinador: "Ele sabe que não
•

rende tanto quando entra

jogando", afirmou,

Virou livro
o mais famoso dos árbitros,
Edílson Pereira de Carvalho,
lançou, a Bienal do Livro, sua
biografia, intitulada "Cartão
Vermelho", Ele não quis dar
sessão de autógrafos, por ter
medo de leitores, apenas falou
com os jornalistas, dizendo,
inclusive, que tem medo de sair
nas ruas, Edílson choroo e disse
não ter dinheiro nem para manter
o advogadO ao seu lado, Mas
admitiu a culpa, dizendo que não
merece ser preso, Como ele faz
para ganhar dinheiro? Tem 14

máquinas de pegar bichinhos de '.

pelúcia, Ah, o livro? Não traz ne

nhuma bcmoa. Apenas acusa

ções contra Armando Marques e

Reinaldo Carneiro Bastos, vice
presidente da Federação Paulista,
"Não quis'falar 'fie 'mais nin§tlém
porque não tenho provas e não

quero ganhar mais processos",

, (�

Pomerode recebe prova de Rali
duas vezes cada.
Ao· todo serão 181

quilômetros percorridos no

sábado, sendo que 105 em trechos
cronometrádos e 76 de,
deslocamentos.

Na sexta feira, dia 24, serão
realizadas as vistorias técnicas

e a noite, 20 horas, haverá a'

largada promocional na Rua
Frederico Weege, ern frente a

prefeitura de Pomerode. Em
2005 a vitória na categoria A6
foi da dupla Luís Tedesco e KZ

Morales, tendo finalizado a
,

prova no mellor tempo entre

todas as categorias .

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
I=� ,

Topy � _....... ..- """"
SOCIESC

DESABAFO: "VAMOS BRIGAR PELO PRIMEIRO LUGAR DO GRUPO'"

DANIEL NEVES

,

•
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.JARAGUÁ'
Irritado, Itamar Schulle acusouMetropolitano de "mala preta"

JULIMAR PIVATTO ]ARAGUÁ DO SUL - O
assunto de uma suposta
"marmelada" entre [uventus e

Atlético de Ibirama, no

sábado, irritou muito o

técnico Itamar Schulle. Para

ele, isso é culpa de parte da

.... Treinador disse que
"Metropolitano "vai
incentivar jogadores
do Ibirama"

• •

O CORREIO DO POVO

•

Não é só com o time de
Blumenau que ele está irritado,
mas com a imprensa do Vale do

•

Itajaí e estadual também: "Se
alguém me ligar, vou dizer que
.está tudo arranjado. Que 'o
torcedor não precisa nem vir ép
estádio e nem ligar a TV, porque
será um jogo de compadres".
Depois, voltou a serenidade e]
disse: ,"Vamos brigar pelo
primeiro lugar do nosso grupo
porque esse é O nosso objetivo,
Qualquer resultado será
conseqüência do jogo. Podemos
até perder e cair fora, mas

vamos jogar para ganhar",
comentou.

Mesmo com vários des

falques, Schulle acredita que,

jogando sem responsabilidade
de classificação, o Atlético

pode complicar ainda mais a

partida. "Pode acontecer de
tudo. Mas nós temos motivos
suficientes para ganhar este

jogo, porque temos chances de

jogar a Série C. E depois,
quanto tempo faz que a

torcida jaraguaense não vê o

time n as semifinais do

Estadual?", questionou ete.�
Respondendo ao técnico: a

única e última vez foi em

1994, quando foi eliminado

pelo Figueirense.

Jaraguaense conquista dois títulos no futsal italiano
BELLUNO, ITÁLIA!JARAGUÁ

DO SUL - O jaraguaense Igor,
Tamawski conquistou, em menos

de uma semana, dois importantes
títulos no futsal italiano. O

, primeiro foi no sábado, quando o

seu time, o Canottieri Belluno,
venceu oDivinoAmore Roma por
8x3, e conquistou a Copa Itália da
Série B. Com os três golsmarcados
na final, Igor foi também o

artilheiro da competição, com 16

gols. Na semifinal, o time de
Belluno bateu o Sport' Five
Putignano por 8x3.

Com esta conquista, a equipe
se classificou para a Série B daCopa

Itália da próxima temporada. Já a

segunda conquista veio na noite

de terça-feira. Com a vitória de

4x2 sobre o Isolotto Firenze, com
direito a gol de Igor, o Canottieri
conquistou o Campeonato
Nacional da Série B com quatro
rodadas de antecedência. Com a

vitória, a equipe abriu 15 pontos
de vantagem em relação ao

segundo colocado e não podemais
ser alcançado. Além do título, o
Canottierijá conquistou também
o direito de disputar a Série A2 da

. ,.., ". .

cornpettçao na proxima

temporada, que começa no

segundo semestre.

imprensa catarinense, espe
cialmente de Blumenau. "Não
somos nem o Metropolitano,
nem o Joinville para fazer

marmelada", desabafou o

treinador, lembrando do

empate em 1x1 entre os dois
times que tirou o Criciúma da

segunda fase.
Para Schulle, o empate pode

ser sim um resultado normal,
•

mas se .acontecer sera em

decorrência do jogo. "Ninguém
.". . ,..,

aqui e criança e eu nao vou

chegar para os meus jogadores e

dizer para eles jogarem pelo
empate. Nós queremos o

primeiro lugar do grupo e vamos

jogar para vencer". E foi além.

"Hoje todo mundo está falando

que a gente pode empatar, mas
todos se esquecem da partida
entre Metropolitano e

Joinville", disse.
O treinador disse também'

que já sabe que haverá um

incentivo do Metropolitano
para os jogadores do Atlético.
"Eles (Metropolitano) vão

pagar um valor para os jogadores
de Ibirama ganharem da gente".
E acusou ainda mais o clube de
Blumenau. "Se eles estivessem

nessa situação, eu' sei que eles
fariam isso, porque conheço as

pessoas lá dentro".

Igor (centro) foi também o artilheiro da Copa Itália

Tigre vira gatinha e perde de 4 a 1 para Azulão, no ABC Paulista
DA REDAÇÃO - O Tigre de

Criciúma virou gatinho em

São Caetano do Sul, perdendo
pelo placar de 4 a 1 para o

Azulão. Mantendo o tabu no

, Estádio Anacleto Campanella,
no ABC, Paulista foi o

Criciúma amargou .na noite de
ontem, quarta, 15., a sua sétima
derrota em sete jogos contra o

São Caetano. Desta vez, a

equipe catarinense foi batida
por quatro gols a um pelo
Azulão, no confronto de ida da

segunda fase da Copa do Brasil.
O lateral-direito, Anderson
Lima, do Azulão, foi o destaque
do confronto com três gols
marcados contra o Criciúma.
Com este resultado, o Tigre

tem a obrigação de vencer o

São Caetano por, no mínimo,
3 a O para seguir na corn

petição. As duas equipes
voltam a se enfrentar na

quarta-feira que vem, dia 22
de março, às 21h45, no

Estádio Heriberto Hülse, em

Criciúma. O vencedor en

frentará na, terceira fase quem
sair do duelo entre Vasco (RJ)
e Iraty (PR), que farão o

primeiro jogo da segunda fase
na quarta que vem, no Paraná.
,N a Terceira Divisão' do

Brasileiro, eliminado pre
cocemente do Catarinense e

em meio a uma crise financeira,
com salários atrasados há dois
meses. Foi assim que o Tigre

POMERODE - Tudo pronto em

Pomerode para a primeira etapa
do Campeonato Brasileiro de Rali,

de Velocidade nos dias 24 e 25 de

:�:março. Várias duplas já confir
maram' presença para umas das

r: ,provas que está se tornando
-

"
.
tradicional no certame nacional.

c '

O 2° Rali de Pomerode inicia as
�

" ..... '

,."atividades na, próxima semana
·

�. com a abertura da secretaria na
,"_

quinta-feira, dia 23, para

,oficialização das inscrições.
" ,

A tarde as duplas poderão ir
"

'

,para os trechos a fim de fazer o
.'

: reconhecimento das quatro
. especiais que serão percorridas
"

(:
�------------------------------------------�

, ,

'viajou para São Caetano, para
enfrentar o Azulão.O time

catarinense buscava na noite

de ontem a sua primeira vitória
diante do Azulão. As duas

equipes já se enfrentaram seis

vezes e o Tigre foi derrotado
em todas as ocasiões. Foram 19

gols para a jovem equipe
paulista e apenas três para o

tradicional clube catarinense.

Curiosamente, o Criciúma só
,

conseguiu marcar contra o

Azulão fora de casa. No último
encontro entre as equipes -

goleada por 4 a O do SãoCaetano
- o Criciúma começou a ver a

equipe despencar da primeira
para a terceira divisão do
futebol nacional.

.,. RESULTADOS

Taça Libertadores,

Goiás 3 x o Newell's Old Boys
Palmeiras O x O Rosario

Côpa do Brasil

Mineiros 3 x 2 Atlético
, Ceilândia 1 x 1 Fortaleza

Ipatinga 3 x O Botafogo (RJ)
Náutico 2 x O Coritlba

Brasiliense 3 x 1 Remo

São Caetano 4 x 1 Criciúma

15 de Novembro 1 x O Grêmio

Santa Cruz 2 x 2 Vitória
,

Campeonato Carioca
.

Cabofriense 2 x O Vasco

(Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SENAI: VENCEDORES VOLTARAM ONTEM E ESPERAM PRÓXIMA EDiÇÃO • OCORRÊNCIA POLICIAIS
•

Suspeito
.

. Após observar um suspeito na manha de terça-feira no centro de
•

Jaraguá do Sul, a equipe de investigação da polícia constatou
•

que se tratava do autor dos roubos de motos que tem acontecido.
na cidade, sendo que o seu comparsa foi preso em flagrante no

dia 13 de março. O bandido foi levado à delegacia e preso.

•

DANIEL NEVES

KELLY ERDMANN

Dados Falsos
Ao manobrar na Rua Onelia

•

Horst no Bairro Vila Lenzi,
um caminhão colidiu com

uma casa causando danos, o

motorista deu os dados para
que a proprletárla da casa

entrasse em contato para
esclarecimentos e

reparações. Ao tentar contato
a Sra. R.G.S. descobriu que
os dados eram falsos, para
investigação a polícia conta

apenas com o número da

placa do veículo.

Furto
Roubada do interior da Escola
Alberto Bauer, no Bairro
Czerniewicz, na tarde de terça
feira, uma bicicleta marca

Monark, modelo tropical de cor

preta.

� Alessandro Weiss
•

conquistou prata
•

na Olimpíada do
conhecimento

• }ARAGUÁ DO SUL - O aluno
do Senai - Jaraguá do Sul,
{,\lessandro Weiss, conquistou
medalha de prata na etapa
nacional da 4° Olimpíada do
Conhecimento, realizada em

Recife -Pernambuco. Além dele,
dos sete jaraguaenses parti
cipantes, a equipe inscrita na

modalidade Manufatura

Integrada também foi premiada,
com uma terceira colocação.

Cerca de 500 estudantes do
Senai estiveram na capital
pernambucana entre os dias 6 e

14 de março disputando 48
categorias, em áreas tecnológicas
como Mecânica, Alimentos e

Informática. Santa Catarina

conseguiu classificar, em sua
•

· etapa estadual, competidores
· para 34 ocupações. Destas, sete

,
foram representadas por alunos

It de [araguá do SuI,
,

Durante 22 horas seguidas, os
competidores executaram uma'

prova prática. AlessandroWeiss,
medalhista de prata na moda
lidade Fresagem, teve que usinar
um conjuntomecânico. Já a equi
pe de Manufatura, composta por

Arrombamento
Presos três bandidos que
arrombaram uma residência e

ameaçaram a dona da casa no

Bairro Corticeira em

Guaramirim, no fim da tarde de

terça-feira, eles confessaram o

crime.

, .

,

, .

,

FIESC
GIESe

,

'SESI
SENAI
IEl

Sem suspeito
Foi furtado do supermercado
Breithaupt na Barra do Rio
Cerro, em fevereiro desse
ano, várias mercadorias,
entre elas, produtos de
limpez!, de higiene e

bebidas, totalizando o valor
de R$ 2.154,28 reais, não.
havendo suspeito do roubo.

Apreensão
Fiscalização na BR 101, em
Tubarão na terça-feira, resultou
na prisão de L.V.M., 18 anos,
ele transportava entre outros
itens 28 carteiras de cigarro e

100 unidades de isqueiros,Equipe trouxe bons resultados de Recife e já se programa para participar da próxima edição

Eduardo Giese, Gabriel Bonin e

GiovaniCarlini, desenvolveu um
rebocador para cadeiras de rodas.

De acordo com Nilo
Herrmann, professor e

coordenador do trio, os

problemas enfrentados por eles
durante o tempo de prova

prejudicaram o trabalho final.
Entre os mais difíceis de serem

resolvidos, esteve a queima de

componentes elétricos. Quanto
ao aluno Alessandro, o professor
salienta que a colocação
conquistada por ele não causou

surpresa e já era esperada pela
unidade jaraguaense do Senai.

A delegação de Santa Cata
rina retomou ao Estado ontem à

tarde. Dos 40 participantes onze
trouxeram medalhas. Duas

delas de ouro conquistadas por
Carla Marangoni de Bona e

Giovana Medeiros Milanezi,
respectivamente emWeb Desing
e Desing Gráfico.

A blumenauense Fernanda
Marruti conquistou o segundo
lugar na ocupação Design de
Moda. Já o bronze ficou com

Ozéias Tavares (joinville) em

Tornearia a CNC, Guilherme
Raphanelli, de Florianópolis, na .

modalidade Instalação e

Manutenção de Redes PC e em

Eletrônica Industrial, Guilherme
Patrício (Criciúma).

A quinta edição da

Olimpíada do Conhecimento
.

está programada para acontecer

no próximo ano. Antes disso, as
medalhistas de ouro participam
da etapa internacional da disputa
que acontecerá no Japão também
em 2007.

Acidente
Um carro capotou e causou a

morte de um jovem de 23 anos,

terça-feira, o motorista do carro

sofreu lesões graves, o acidente
aconteceu na BR 282 no muni
cípio de Alfredo Wagner - SC.

Presos
A Polícia Rodoviária Federal

prendeu em flagrante na

madrugada de terça-feira, o

casal O.M, de 44 anos e

M.T.V. de 21 anos, em

Biguaçu, na Grande
Florianópolis. Os policiais
encontraram com eles um

revólver calibre 38, uma

pistola 380, R$ 19.9130,00 \

reais, 100,00 euros e U$
28.515,00 dólares, entre

-,

outros bens,

Porte de drogas
Ao fiscalizarem um ô'nibus em

Água Doce - SC, o passageiro
LG.M. 28 anos, foi preso por
transportar 12,1 kg de
maconha,

·

,

•

·
,

'.: Marisol entrega prêmios da Academia para destaques de 2005
, , Congressos sobre Diretto e

Mercado Imobiliário começam hojenoite de ontem, no pequeno
teatro do Centro Cultural de

[aragua do Sul. Essa é a terceira

edição do evento "Prêmio
Academia de Varejo da Marisol"
e o quarto a110 do programa, que
visa agregar conhecimento aos

empreendedores através da

educação continuada.
De acordo com o diretor

presidente da Marisol, Vicente
Donini, a Academia de Varejo da

, .

Marisol (com sede na matriz) é

um trabalho itinerante, que
difunde as melhores práticas
mundiais relacionadas com o

• • "'" ,I'

varejo, e a prermaçao e uma ma-

neira de reconhecer o profis
sionalismo dos empreendedores.
,

"E uma forma de valorizar os

profissionais que se identífícam
com os princípios da empresa,

seja na área social ou de mer

cado" comenta. (Daiane Zanghelini)

, }ARAGUÁ DO SUL - A
·

Academia de Varejo daMarisol
· premiou os 20 destaques de

· 2005 nas categorias "Lojista do

� Ano", "Franqueado do Ano",
� "Personalidade de Vendas do

.: Ano" e "Amigos daMarisol", em
� solenidade que aconteceu na

Auditório da Scar. O
encerramento dos eventos

acontece no sábado, 18, das
10h30 às 12h, no Grande Teatro.

De acordo com os

organizadores, o evento deve
reunir público de'400 pessoas,

especialmente Juízes, Promotores,
Desembargadores, Advogados,
Empresários, Corretores de
Imóvel além de estudantes de
Direito e Administração. As
primeiras 150 inscrições custam

R$ 120 para profissionais e R$
50 para acadêmicos. Após as

'1,50 inscrições, profissionais
pagam R$ 150 e acadêmicos, R$
70. Os alunos da Unerj (Centro
'Universitário de Jaraguá do Sul)
e os associados da CCJ, Ajut/
SC, Caasc, Creci e Sindimóveis
ganham desconto; nas 150

primeiras inscrições, profis
sionais associados pagam R$
100, e os acadêmicos, R$ 40.
Após as 150 inscrições,
associados pagam R$ 125 e

estudantes, R$ 60. As inscrições
•

podem ser feitas no site

www.casadaculturajuridica.com.br
Mais informações com a

Episteme Eventos, nos

telefones (47) 3371-6757/ (47)
9979- 2 775. (Daiane Zanghelini)

}ARAGUÁ DO SUL - O Cejas
(Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul) e o Centro Cultural de

Jaraguá do Sul serão palco do
Encontro Catarinense de
Direito e o V Congresso de
Direito e do Mercado

Imobiliário, de hoje (16) até

sábado, 18. Os eventos

acontecem simultaneamente e

contarão com a presença do
Governador Luiz Henrique da
Silveira, do Ministro do

Superior Tribunal de Justiça,
Paulo Medina, e Conselheiro

João Teodoro da Silva, além de

juízes, promotores, advogados e

corretores de seguro.
A solenidade de abertura

dos eventos acontece hoje, às

19h, no Grande Teatro da Scar.
O Encontro Catarinense de
Direito realizará palestras
simultâneas no Cejas, amanhã,
17: a programação sobre o

Direito Penal acontece das 15h
às 22h, no Grande Auditório,
enquanto as palestras sobre
Direito Trabalhista acontecem

no Salão Nobre Pedro Donini,
das 15h às 19h. OV Congresso
de Direito e do Mercado
Imobiliário é no mesmo dia, das
14h às 22h, no Pequeno

-

•

\

•

'. Moradores do Nova Brasília
questionam falta da Engepasa

Ginásio em escola do Bairro
Santo Antônio é interditado

de situação, pois esse.serviço
, é cobrado através do carnê do
IPTU; estamos varrendo para
um canto o lixo que se

acumula nas ruas", reclama. _

A Engepasa diz que o

seviço será normalizado ainda
.

hoje. "Uma parte da equipe
está de férias, e não podemos
remanejar um funcionário de
um lugar para outro, ou seja,
transferir o . problema",
explica o coordenador de

operações da Pedro Luiz
Momm. Segundo ele, o

funcionário já se recuperou e

deve realizar hoje o serviço
referente ao dia faltado,
comparecendo normalmente
na sexta-feira para fazer a

limpeza. (Daiane Zanghelini)

}ARAGUÁ DO SUL
Moradores do Nova Brasília

questionaram ontem o motivo

do não comparecimento da

equipe da Engepasa na terça
feira para varrer as principais
ruas do bairro, Padre Alberto

Jacobs e Professor Antônio
-

Estanislau Ayroso. Segundo o

presidente da Associação dos
Moradores do Bairro Nova

Brasília, Dirson Wüerz, a

limpeza das ruas acontece nas

terças e sextas-feiras, mas

ainda não foi prestada à
comunidade nesta semana,

apesar do recolhimento do lixo
estar sendo executado
normalmente pela empresa

Engepasa, responsável pelo
serviço, "Acho injusto esse tipo

}ARAGUÁ DO SUL - O

ginásio de esportes da escola

municipal Professor Francisco
Solamon, Bairro Santo Antônio,
foi interditado ontem pela
Defesa Civil em virtude de uma
falha na. estrutura do teto,

•

constatada durante análise do

engenheiro da Prefeitura,
Humberto Travi. O ginásio, que
tem área de 1000m2 e começou
a ser construído há cerca de um

,

ano e meio, ainda não tinha sido
liberado para uso por parte dos
alunos e professores da escola.
Por enquanto, a'S atividades

esportivas continuam sendo
realizadas em uma quadra de

esportes ao lado do ginásio, que
não é coberta.De acordo com o

secretário de Educação, Anésio

Alexandre, o risco de
desabamento já foi descartado

pelos técnicos, mas as obras
foram interditadas por

precaução. "O laudo da perícia
deve sair até sexta-feira, e até lá a

•

estrutura continua interditada" .

O próximo passo é comu

nicar a' empreiteira res

ponsável pelas obras e, caso a
,

,

perícia detecte falha na

engenharia, o Conselho Muni
cipal de Defesa Civil vai

aguardar propostas da cons
trutora para reforçar a estrutura.
"Não podemos afirmar que foi
falha técnica, pois o problema
pode ter sido causado por um

vendaval", destaca o vice

presidente da DefesaCivil, Carlos
Alberto Dias. (Daiane Zanghelini)

,

,J
"''�

,

•
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�

��EMOÇOES
Veja o que diz Silvio
de Abreu sobre
"Belíssima": "O
capítulo 120 já
termina em um

bonito beijo entre
Vitória e André.
Mau-caráter eu
garanto que Vitória
não é, mas também
não é de ferro". A

suspeita é de Vitória
se alie ao bonitão,
mas de mentirinha.
Tudo será
combinado antes
com Julia.

��PROTAGONISTA
Agora é oficíal' Mariana
Ximenes protagonizará
"Cobras e Lagartos". Na
trama a atriz contracenará
com Francisco Cuoco,
interpretando uma

sobrinha que herda todo
o patrimônio do
veterano ator. Ela está

aprendendo a tocar

alguns .

instrumentos
musicais para dar
mais veracidade a

musicista Bel da
história de João
Emanuel Carneiro.

•

,

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Big Bowlling
Uma boa novidade para quem gosta da vida
noturna. A casa de show e de boliche, Big
Bowlling, vai reabrir em Jaraguá do Sul. Um dos

sócios, José Carlos Sell foi quem confirmou a

notícia. O local ainda não está definido, mas o

grupo procura um imóvel no Centro.

Rã-bugio
O destaque da imprensa americana sobre a nova

,

moda de ecoturismo praticado na Africa, onde os

turistas vão observar e fotografar os anfíbios na
, ,

natureza, despertou o interesse da revista ISTO E. A
revista publicou uma matéria esta semana sobre o

trabalho do Instituto Rã-bugio, ONG ambientalista
de Jaraguá do Sul.A matéria destacou o belo
trabalho de Elza & Germano na educação ambiental
na ínterpretação de trilhas na Mata Atlântica.

Dead Fish
Para quem gosta de

hardcore/punk rock a opção
desta sexta-feira é o show
dos capixabas do Dead Fish,
na Notre. Os ingressos
antecipados estão sendo
vendidos no Boticário do

Shopping Breithaupt, no
Posto Mime da Kalbach e na

Chopperia 115 da Notre. Os

primeiros mil custam R$ 15.
A banda do Espírito Santo
vem mostrando o repertório
do seu novo CD, "Zero e

Um", além de clássicos dos
discos antigos, como
"Anarquia Corporation",
"Sonho Médio" e "Afasia".•

Pioneiros
,

m PARABENSI•

A revista menciona que os catarinenses são os

pioneiros em introduzir a novidade no Brasil. "A
,

matéria da ISTO E foi muito positiva, divulgou a

região e nosso trabalho que visa popularizar a
biodiversidade brasileira", comenta Germano
Woehl Jr., um dos dirigentes do Instituto Rã- bugio.

Aniversariantes do dia

Iraci Barg
Eliete da S. Knihs
Sandro S. Lenz
Sueli Ap. Bilert
Milena Carvalho

Mês das Bandas Novas
o Curupira Rock Club, em Guaramirim, apresenta,
neste sábado, um show com bandas formadas
recentemente. A festa começa às 22h e os ingressos
custam R$ 6, vendidos somente no local. As bandas

que se apresentam são: Arrogantes (Jaraguá do Sul),
Os Malditos Moedores (Blumenau), Los Murrachos
(Jaraguá do SuI), Doney (Guaramirim), Spider
Hatten (Jaraguá do Sul) e Lovelee (Blumenau).
Mais informações no site

www.curupirarockclub.com

Carin Behling
Renato Méier
Dorottti Hinsching
Orivaldo B. da Silva
Erondi C. Lopes Filho

Igor C. Gumz
Jackson L. Muller

Elisangela Atkinson
Rosane B. Jarschel
Rosàne M. D. Bettoni

r

II HOROSCOPO
r

Aries 20/3 a 20/4 Capricórnio 23/9 a 22/10
Não vai adiantar montar uma planilha no Excel
ou organizar um cronograma. O que se passa
no seu coração, cérebro nenhum consegue
classificar de maneira definitiva. Esqueça os

programas e a agenda e recorra à auto-análise.
•

E, de vez em .Qua.ndo você precisa parar para
entender as razões de algumas coisas que
andam acontecendo dentro de si.

,

Câncer 21/6 a 21/7 Libra 23/9 a 22/10
Está difícil raciocinar sobre aquele projeto
grandioso? Então não force a barra, saia a

passear com a sua asa-delta. Olhe o espaço ao

redor e contemple o infinito, voe livre, leve e

solto. A Lua está no seu signo e sugere belas
,

surpresas. Está sozinho? Se olhar atrás daquela
nuvem logo vai perceber uma presença amiga
acompanhando seu võo ...

Peixes 19/2 a 19/3
Uuuuuch! Cadê o disco-voador que quase lhe

atropelou? Deixe isso pra lá, amigo peixe.
Praticar ioga, fazer um relaxamento ou uma

happy hour com os amigos queridos pode
curar inquietações passageiras. As flutuações
deste dia não têm nada a ver com você, não
leve pro lado pessoal. Qualquer coisa, uns
golinhos de água de melissa podem colaborar.

Sua franqueza às vezes faz o pessoal ficar meio
nervoso, mas tudo bem, logo você faz o

pessoal rir e desfaz o clima, todo mundo acaba
deixando pra lá. Passe o dia numa boa, na paz,
sem polêmicas e teses complicadas. Hoje está
valendo mesmo é o seu lado mais generoso,
que sabe a importância que tem um amigo, um
abraço ...

•

E melhor que não esteja nos seus planos negar
um mergulho, uma dança ou para pintar um
grafiti cheio de cores ... Você sabe que tudo é

possível. Não cobre rigores de você, muito
menos dos outros, Aceite o que rolar. Muita
coisa legal costuma nascer de ações
impulsivas. A medida será o seu próprio senso

líquido, este que a tudo envolve.

Touro 21/4 a 20/5
Que o taurino é trabalhador, dedicado,
perseverante e ambicioso todo mundo já sabe,
mas o que ele revela para poucos é que
também tem um lado mago. Pois está na hora
de colocá-lo pra funcionar: deixe pra lá o peso
das preocupações e dificuldades e use sua

magia para colocar mais cor e mais alegria no

seu dia-a-dia.

Leão 22/7 a 22/8
Quer fazer o favor de tirar o coração de dentro
das botas, gatinho?! Os calos amorosos não
vão desaparecer se você embirrar em mantê
los no sufoco, Sua alma é imensa e amorosa: o

que você está fazendo com você? Você vive
dizendo tanta coisa pra todo mundo, por que
será que não ouve o que diz a sua própria
pulsação?

Escorpião 23/10 a 21/11
Quem é a pessoa mais importante da sua vida?
Não fique olhando para os lados, porque é você
mesmo, tolinho. HOje você não pode deixar de

pegar uma praia nessa bela companhia,
Mergulhar fundo nos mares internos, passar das
águas claras às turvas e vice-versa. Se perca e

se encontre mil vezes. 'Jai .ser um ótimo exercício
.

de autoconhecimento.

Aquário 21/1 a 18/2
Aluga-se um companheiro para viagem ao

cosmos sem gasolina. Paga-se bem, com afeto
e tudo de bom. Faça o anúncio a seu bel-prazer,
mas deixe todas as pontas e nós em casa,
frater aquariano. Assim como todo mundo,
você precisa vivenciar momentos absoluta
mente lúdicos, brincalhões, até a última gota.
Vai negar que sua alma está pedindo?

Sagitário 22/11 a 21/12
Tire a mão da buzina e sossegue a

impaciência, amigo centauro, não ponha sua

cabeça na frente dos bois. Apesar do clima
estar meio nebuloso e o trânsito engarrafado,
se exaltar só vai lhe cansar ainda mais. No fim
das contas, o Sol sempre aparece e dissipa as

mais densas nuvens. Que tal usar todo esse

seu vigor para uma boa corrida no parque?

Gêmeos 21/5 a 20/6
Para criar o futuro há que investir em
conhecimento no presente. Pois é, você sabe.
Então reúna logo os dois gêmeos, pegue livros,
cadernos, lápis e borracha e aprofunde-se nas

pesquisas. ,A assimilação de novas

informações vai lhe mostrar outras

perspectivas, Sem falar naquele prazer de ter a
resposta certa quando lhe fizerem perguntas.

Virgem 23/8 a 22/9
Apesar de você estar tentade a se compro
meter de vez com aquele negócio, vá devagar.
Respire fundo e dê uma enroladinha. Suas

perspectivas estão claras? Enquanto isso, que
tal surpreender seu amor com atitudes fora do
seu estilo virginiano básico? Você não precisa
se pendurar no lustre, claro, mas dar uma
sacudida nos padrões pode ser bem legal.

,

,

-

O CORREIO DO POVO

• NOVELAS
� GLOBO -18H

Sinhá Moça
Rodolfo confessa para Ricardo que está
apaixonado por Sinhá Moça. Justina é

castigado por não revelar o paradeiro de

Fulgêncio. Sinhá Moça fica horrorizada ao ver

Justina preso e ordena que Bruno o solte. O
feitor obedece, mas avisa Sinhá Moça que o

Barão não vai gostar. O Barão dá uma bronca
na filha por ter soltado J,ustino. Sinhá Moça
não enfrenta o pai a pedido de Cândida, mas
avisa que não vai se conformar com a

situação. Rodolfo faz discursos a favor da
escravidâo e agrada o Barão. Sinhá Moça sai
da sala furiosa ao ouvir as palavras dele. O
Barão explica que a filha não gosta que se

castiguem os escravos. Cãndida garante a

Sinhá Moça que Rodolfo está interessado nela.
Sinhá Moça fica horrorizada e diz que não quer
vê-lo nunca mais.

� GLOBO - í9H

Bang Bang
Aquarius mostra para Viridiana a carta de

despedida de Penny Lane. Dona Zorrah obriga
Jack a participar da campanha do filho. Diana
diz a Bullock que, se algo acontecer a Ben, ele
nunca mais irá ver nem a ela nem ao neto.
Diana manda Ben dormir no chão. Ne'on chora
e acusa o pai. Harold é descoberto por Tanaka,
mas a chegada de Ikiko, a mulher do japonês
impede a vingança. Mercedita fica desconfiada
ao saber que Diana e Ben voltaram. Dona
Zorrah engasga ao saber por Hacker o
conteúdo do bilhete que interceptou. Penny
Lane é velada. Yoko e Harold voltam para
Albuquerque. Absurd e Rush levam Úrsula, que
não se mexe, para o velório. Neon toma uma

poção, se despede de todos, mas ninguém dá
muita atenção. Penny Lane se levanta do
caixão e todos gritam. Penny Lane procura
Neon e descobre que ele tomou laxante em vez

de veneno. Bullock tem problemas nos

negócios. Ben pede seu emprego de volta e

promete entregar uma boiada, que se

dispersou. Diana sofre ao ver Ben partir. Harold
e Neon se assustam, quando vêem Catty
grávida.

� GLOBO - 21H

Belíssima

,

•

Erica conta para Julia que está morando com

André e mente que lhe implorou para morar

com ele. Júlia fica chocada com a crueldade
de Érica. Vitória não entende a implicância de
Pascoal com Safira e fica desconfiada. Vitória

percebe que Pascoal não gostou de ver Safira
com Freddy e fica cada vez mais desconfiada.

Cyro explica para Rebeca que a Splendore
desistiu de' abrir uma agência no Brasil e vai
demitir todos que contratou. Vitória marca

uma reunião com André. Júlia pede que Vitória

finja que está querendo conselhos de André.
Alberto pede Mônica em casamento, e garante
que vai fazê-Ia esquecer todas as suas
mágoas. Nikos comenta com Júlia que
Dagmar desconfia de que André tenha matado
Valdete. Mônica pergunta aAquilino se é
verdade que André roubou JÚlia .. Dagmar
afirma para Júlia que sabe por que André
matou Valdete. Vitória vai conversar com
André.

� SST· 18h30

Rebelde
Furiosa, Roberta acusa Diego de ter preparado
uma armadilha e que foi até capaz de pagar

-

uma mulher para se fazer passar por esposa
de Simão. Alma pede a Diego que lhe diga se é
verdade que Simão é casado ou se fez isso
para separá-Ia de Roberta. Diego responde que
ele não só e casado como também tem um

filho. Roberta comenta com os colegas da
banda que Pilar lhe disse que Diego vai revelar
a Pascoal o nome dos integrantes do grupo. O
professor Henrique tenta dar sua aula mas é

desprezado por todos os alunos exceto Lupita.
Maíra sugere ad professor Henrique que
converse francamente com seus alunos e

esclareça com eles todas as dúvidas.

� RECORD .. 19[115

Prova de Amor
Carro de Diana e Júlio entra em uma rua com

blitz. Miro percebe, dá cavalo de pau com o

carro e foge. Agora é Diana que persegue Miro.

Felipe fica com ciúme de Joana e exige uma

explicação. Joãozinho assovia para Fifiu.
Alexandre e Eleonora conversam sobre Elza.
Os dois acham que a papelada da adoção
pode ser falsa. Lapa liga para Gerião e avisa
para ele ir para a Marina atrás de Daniel.
Clarice chega disfarçada rio barco de Daniel.
Daniel abraça Clarice ainda vestida de homem.
Os dois se beijam. Cadu conta para Gabi que
se separou de Karina. Teresa conta para Hélio

que Cadu a trocou por uma mulher mais

jovem.Ela avisa para Hélio que Cadu está

chegando no Rio.
.

� RECORD - 21 h '

,

A Escrava Isaura
,

Tomásia aceita aludar Alvaro. André e os

quilombolas parte para a fazenda de Leôncio.
Miguel conta a Isaura que as cartas eram

falsas. Isaura fica em dúvida se casa ou foge
•

com Alvaro. Serafina se arruma para o

casamento de lsaura, Sebastião proíbe Rosa
de ir ao casamento. Isaura diz a Leôncio e

Malvina que já descobriu as cartas falsas e

quer desistir do casamento. Belchior recebe os

convidados. Isaura decide ir a igreja para o

casarnento. Sebastião encontra Henrique ao

lado de Hor-de-Is. Isaura chega a igreja.

,

\
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