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

,

tmJo'rIfO!" J(JIJ, CiJHUIJ'JiIoJp,.
Del.fÚ, 1919

28 I JUVENTUS

Schulle

.promete ir
,

para cima do
Atlético
o treinador escalou três

atacantes para partida
contra o Atlético de Ibirama.
O [uventus quer garantir a

primeira colocação no grupo.
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38 I CASO WEG: RODRIGO E RODERSON ESTAVAM NO LITORAL PAULISTA Os irmãos gêmeos Rodrigo e

Roderson Schroeder foram

apresentados na tarde de ontem

pela delegada regional Jurema
Wulf. Eles estavam foragidos
em Peruíbe, litoral sul de São
Paulo. Os gêmeos são acusados
de serem os autores do desvio

,

de R$ 2 milhões da empresa
Weg. Cerca de 70% do

,
.

dinheiro já foi recuperado.

• •

I

CESAR JUNKES

5 I EM se: DIA DE CAMPANHA

ara

, ,

Durante a visita ao Porto' de São
Francisco do Sul, ontem o presidente
Lula recebeu boné e camiseta da equipe
do ]uventus de Jaraguá do Sul. Lula
estava acompanhado do governador
Luiz Henrique da Silveira, que não

conseguiu esconder o desconforto.O

presidente criticou a oposição,
defendeu Palocci e enumerou as obras
do governo federal em Santa Catarina.
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Se eu fosse você, nem terminava de ler o jornal.
Aproveite seu PPR e troqueseu carro
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Civic EX Top de Linha a preço de fábrica
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Horário de Atendimento:

segunda a sexta, das 8h às 19h e aos sábados, das 9h às 13h.

Jaraguá
Rua Prefeito Waldemar Grubba, 2120
Vila Lalau . Fone: (47) 3370.4800
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2 I FIM DE SEMANA, 18/19 de março de 2006

O Conselho de Cornu-
,

! nicação Social do Congresso
j voltou a debater, na semana
,

! passada, a regulamentação da
: publicidade de bebidas
: alcoólicas. Foi aprovado
: relatório contrário à adoção
i

: de novas e mais rigorosas
I ,

, restrições à propaganda na TV
,

i Um consenso, porém, está
,

Ilonge de ser alcançado. A
,

: questão divide os conselheiros

•

i
I

,

, A Cruz do 'Souza
I
I
I
I
,

I
Cada dia tem sua história, e

cada história seu significado e
• A' •

importancia, maiores oumenores,
de acordo com quem as vivencia

ou analisa.
Para os católicos, este 19 de

março pode ser o dia do
! missionário José de Anchieta.

/, Para os judeus, difícil esquecer
i que foi nesse dia que, há exatos

I cem anos, nasceu urn de seus

; maiores algozes, AdolfEichmann.
: Para os sambistas, a data evoca
I a memória do irreverente baiano

I Assis Valente, que queria "vero Tio
,

Sam tocar pandeiro para o mundo
sambar".

I Para os itajaienses.é o dia da
I
I fundação do Clube Náutico
I Marcílio Dias.
I

Para quem sofreu sob a dita
duramilitar, não há como esquecer

l que foi num 19 demarço - de 1964
- que a 'Marcha da Família com

Deus pela Liberdade' percorreu as

ruas de São Paulo, agudizando o

ambiente que redundaria no

fatídico golpe doze dias depois.
Para os iraquianos, esse dia

marca o início da guerra e da

ocupação dos EUA, há três anos.
Para os catarínenses, o dia 19

demarço será, creio que para todo
o sempre, o dia de lembrar e

reverenciar o poetajoão da Cruz e

decreto proposto em 2003.
Outras cobram "coragem
política" do governo para
banir da TV mensagens que
incentivem o consumo de
álcool.A propaganda de
bebidas alcoólicas no Brasil é

regulada pela Lei 9.294, de
1996. Segundo essa lei, bebida
alcoólica é somente aquela
com mais de 13° na escala Gay
Lussac, o que exclui as cervejas

dos vinhos. A
, ,

e a maroria

principal restrição que

apresenta é a redução do
horário de publicidade na TV

,

,e no rádio, permitindo
propaganda de álcool somente
entre 21 h e 6h. Sucessivos

governos brasileiros têm

cedido ao lobby dos
produtores. Por causa dos

empregos e imgostos. O
volume de acidentes' de
trânsito e violência como

alguns dos efeitos adversos do
, consumo imoderado do álcool

"

o çovernacor, "

Luiz Henrique da
Silveira escreve

aos sábados
nesta coluna

Souza, o nosso "Dante Negro".
Desterrense, filho de escravos

alforriados, caiu nas graças de um
marechal sem filhos e soube

,

aproveitar o que o destino lhe
concedeu, tomando-se o maior

poeta simbolista brasileiro, um dos

grandes do mundo.
Quem não soube compreendê

lo foi a sociedade recém liberta da
escravidão, incapaz de assimilar
um negro erudito, multilfngüe e,

se não bastasse, com manias de
dândi. Nomeado promotor
público, foi impedido de assumir

o cargo por puro preconceito.
Também a chamada "in

telligentzia" não estava preparada
para suamodernidade e desapego
aos cânones da época. Sua postura
independente e corajosa foi vista
como orgulhosa e arrogante. Tor
na-se um maldito entre os mal
ditos, por ser negro e por ser poeta.
UmBaudelaire ao quadrado.

Incompreendido, criticado,
execrado pelos "sábios" beletristas
de então, teve de aturar críticas

caolhas que diziam que seus

poemas nada mais eram do que,
"um amontoado de palavras, tiradas

ppl'l.�d ,"
ao acaso, corno a, e Inrl.US e sorte .

José Veríssirno, o autor da diatribe,
só viria a retratar-se após a morte

de Cruz e Souza" reconhecendo

,
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i � A questão divide conselheiros e é

I tema de 75 projetos em tramitação, dez
,

A

i deles no Senado e outros 65 na Camara
,
I
,

; e é tema de 75 projetos em

! tramitação (dez no Senado e
I
65 na Câmara). No governo

federal, um grupo inter

ministerial chegou a propor,
I em 2003, a proibição de
I

i propaganda de qualquer
,

I bebida alcoólica antes das
! 23h, mas; entre o fogo cruzado
do lobby da indústria cer

I vejeira e a pressão 'de

I organizações da sociedade,

I não foi tomada uma de
i cisão.Alguns parlamentares,

I sugerem a regulamentação do

I

I- FRASE
,

são alegações dos que tentam

conter q propaganda. Grandes
publicitários alegam que

proibir a propaganda de bebi
das feriria o princípio cons

titucional da liberdade de

informação, mas há quem diga
que inconstitucional é colo
car a questão comercial acima
de uma questão de saúde

pública nacional. Enfim,
consola ver parlamentares
fazendo jus ao que ganham,
abrindo debate público sobre
assunto que afeta a todos ..

Como deveriam fazer com o

fumo. O Ministério da Saúde
faz campanhas seguidas
contra este hábito desde os

tempos de José Serra como

titular da pasta. Há, porém, o
outro lado da moeda. Milhares
de empregos em jogo e bilhões
em impostos anuais. Do fumo
veio alguns dos milhões de
dólares usados na quitação de
dívidas com o FMI. Então, não

-

se trata apenas de ser contra

ou a fazer. O fumo, como as

bebidas, garantem comida à

mesa de milhares de famílias.
'Voltando aos empregos e

I

impostos, quais
alterna tivas?

-

sao as

,

,

,

,

sua poesia como "oponto culminante
da lírica brasileira em quatrocentos
anos de existência".

Vítima do preconceito, por um
lado, e da dificuldade em aceitar o

novo, por outro, Cruz e Souza foi
ainda condenado, postumamente,
por uma equivocada acusação de

alienação em relação às causas

abolicionistas, uma bobagem de
maus leitores que desconheciam
suas incisivas denúncias e

veemente repúdio às injustiças
, ,

sociais.

Nas palavras de outro poeta,
Vinicius de Morais, "a vida é a arte

do encontro, embora haja tanto

desencontropela vida".
Por isso, ainda hoje somos

vítimas da ignorância e do

preconceito, da incompreensão, da
crítica e da execração apressadas,
quem sabe para sermos com

preendidos postumamente.
,

E porque, hoje, como ontem,
"ser conservador não exige qualquer
cérebro, basta aceitaro que existe", nas
palavras do crítico norte

americano Colin Welch.
,

E porque, hoje, como

ontem, "os espíritos medíocres
condenam tudo quanto está acima
da sua' compreensão", nas

palavras do escritor francês La
Rochefoucauld.

Esporte e infância
Praticar esportes não faz bem apenas para

a saúde física da criança. O hábito ajuda
também na construção do aspecto
psicológico dela. Os pais se preocupam com o

gasto de energia, Mas o conteúdo emocional
do esporte é muito importante. Os esportes
coletivos trabalham a interação da criança
com companheiros da mesma idade e

contribuem' para o desenvolvimento do
espírito de cooperação - afinal, um time só

consegue vencer quando todos colaboram. A
possibilidade de perder - realidade que faz

parte 'do jogo - impele a criança a lidar com a
,

frustração. E um aprendizado social. Pormeio
do esporte, é possível conhecer estratégias
para enfrentar a vida. Dentro do contexto

familiar, o filho se sente protegido e está

sempre ganhando. Na fase pré-escolar,' a
, criança é bastante egocêntrica e acredita ser

o centro das atenções. Realizar algo em grupo
, ajuda a trabalhar o egocentrismo.

,

Saber enfrentar a frustração não é tarefa
exclusiva da criança. Os pais devem respeitar
a modalidade esportiva escolhida e não impor
determinado esporte que eles próprios
gostariam de fazer. A atividade tem de ser

prazerosa. E isso está diretamente ligado à
liberdade de escolha. Outro ponto
fundamental em relação aos pais é omomento

•

•
!
.'".

-

da derrota. São os adultos que devem procura,
dar a real dimensão da perda. Nem minimiza

nem enfatizar demais os erros. E jamais
depreciar o filho por causa do resultado.
De terminado esporte pode se torriar''
altamente negativo se a criança decidir
abandoná-lo ou escolher outro por ter receid'�
de perder. Não há nenhum esporte mai�
benéfico para o crescimento pessoal. O que
existe são características diferentes entre

esportes coletivos e individuais. A nataçãoi
permite, poi exemplo, trabalhar àg

autocontrole, a iniciativa e a superação déP
obstáculos; O judô pode contribuir para dl
desenvolvimento da coragem, da garra e do'{
controle emocional. Nos esportes individuais.r !
a responsabilidade é toda da criança. OJ
resultado é conseqüência do que ela conseguiir'
realizar sozinha. Os êxitos podem contribuio

para o aumento da auto-estima e défj
autoconfiança. E os fracassos tendem a levao
a uma situação oposta. Individualmente, uma:
derrota pode ser muito dolorida. Por isso, éJ

recomendável que esses esportes sejarro
praticados de forma competitiva por volta dos
11 anos apenas, quando a criança já ternz

melhor estrutura emocional. I)

Equipe Bem Slar
'J
"
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"Alckmin, está mais à direita que Serra. Mas Lula também não está tão
à esquerda assim."

; .. , . ..

• Da jornalista Calia Seabra, repórter do caderno Brasil da Folha de São Paulo,

MOP3
Não é fácil ser cientista no Brasil. Em

especial, quando nos dedicamos a setores

da ciência que guardam uma grande
defasagem de conhecimento em relação à

sociedade e até mesmo à outras áreas

científicas e técnicas, como ocorre, hoje,
na ciência de Biossegurança. Ano a ano é

preciso exercitar a paciência, deixando que,
outros assuntos, que só deveriam restrin

gir-se a uma discussão posterior, acabem
tomando o lugar da verdadeira discussão
que deve antecedê-los: a biossegurança.

O cenário a que estamos assistindo em

Curitiba, em uma reunião da importância
mundial da MOP3, a reunião da ONU que
agrega as partes de 132 países signatários
do Protocolo de Biossegurança de,
Cartagena, com o propósito essencial de

aprimorar as condições de biossegurança
dos organismos geneticamente modifi
cados, quando transferidos de um ambiente
ao outro, 'como é o caso do comércio entre

os países, é um claro exemplo disso.
Antes mesmo do início da MOP3, como

presidente da ANBio - Associação
Nacional de Biossegurança, uma entidade

que luta há sete anos, pela consolidação da

Biossegurança no Brasil, havíamos alertado
nossos pares para as 'distrações' que
poderiam acabar ofuscando nosso trabalho
na MOP3. Essas 'distrações' vieram e

respondem pelo nome de 'contém' ou

'podem conter', um debate r totalmerite
comercial ao redor dos organismos
geneticamente modificados.

Estamos aqui, na MOP3, tentando
mostrar à sociedade os avanços que a

biotecnologia já pode oferecer para os

cidadãos brasileiros e de todo o mundo,

•

,
, '

[
resguardada por todos os procedimentos dtf:
biossegurança aprovados pelos qrganismos
de saúde e meio ambiente internacionais �, 1, ,do Brasil, e o debate sobre uma identificação,

'

, .' !

meramente comercial continua ganhando
as manchetes da imprensa.

A quem interessa confundir a opinião, I

pública, quando sabemos que a identifi-

cação será atribuída APÓS a análise cien-,
tífica do organismo geneticamente modi-,
ficado sobre se é seguro ou não para a saúde
humana e para o meio ambiente? Isto sig-,
nifica que quando o organismo geneti]
camente modificado receber o 'contém' ou
o 'pode conter' ele já terá sido liberado pelo�
procedimentos de biossegurança e, portan
to, tanto faz dizer que 'contém' ou 'que
'pode conter'. Não será esta identificação
que dirá se ele é seguro ou não, mas sim �

J

.avaliação ANTERIOR, de biossegurança. ..
Por tudo isto, por que então termos d�

'J
deixar para discutir agora o que realmente

'I
interessa, para esperarmos pela MOP4? Por

)

que tanta perda de tempo com questões
. . �)

comerciais, se estamos em um encontro

mundial para discutir biossegurança? Pot
quanto tempo persistirá no Brasil esta enorme
lacuna de conhecimento entre a Ciência dt!
Biossegurança e os demais ramos científicos �

- técnicos? Por quanto tempo persistirã8
,

atuando aqueles que escondem seus interesses
comerciais em debates da Ciência e apostam
no obscurantismo? E a sociedade brasileira';
quando deixará de ser manipulada? Corri
certeza, os cientistas têm um importante
missão a cumprir: aproximar a ciência dá
sociedade. I

Leila Oda, professora e pesquisadora j

r

-r
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TRANSJARAGUÁ: CONTRATO PRECÁRIO PREVIA R$ 10,9 MILHÕES

•

� •

·

CELSO MACHADO ARQUIVO O CORREIO/RAPHAEL GÜNTHER

lit Documento mostra valores estipulados
sobre investimentos da concessionária
,
•

: }ARAGUÁ DO SUL-O vereador
Ronaldo Raulino (PL), líder do
governo na Câmara, disse ontem
que o ex-prefeito lrineu Pasold

(PSDB), deve ter problemas de
memória ao referir-se a decla-

.irações do tucano publicadas
ontem pelo O Correio do Povo.

Segundo Pasold, a renovação da
concessão do serviço de trans

porte urbano, que assinou em 22
de dezembro de 2004, pouco antes
de entregar o governo, não previa

. valores e, sim, estabelecia a

contrapartida da Canarinho de
acordo comomontante de recur
sos que a empresa se dispusesse a

investir nas obras. "Está lá escrito

que aCanarinho investiriaR$ 2,7
(�).o projeto (à época com o nome

rle Transfácil), com o compro
misso de outros R$ 8,2 milhões a

título de renovação da frota
durante a vigência do novo

contrato, que era por período de
10 anos, oupelo tempo necessário
.à amortização dos investimentos
':eitos pela empresa e limitado em

, ),0 anos", disse o vereador."Será

c'lue ele (Pasold) tem problemas
•

" , . 1" Ra lin':'.e amnesiar , provocou u o.

!. [a quinta-feira, com nove votos

favoráveis dos 10 vereadores
',jresentes à sessão (não houve
necessidade do voto de Minerva
(10 presidenteCarione Pavanello)

aCâmara aprovou a renovação do
contrato de concessão do serviço
com a empresa Canarinho por
mais 10 anos, com exclusividade
e sem licitação. O Legislativo
manteve os R$ 3,7 milhões de
investimentos como contrapar
tida da empresa, que, por iniciativa .

do próprio parlamento, terá agora
mais prazo para construir o novo

terminal central fechado: 31 de

julho de 2007 em vez de 31 de
dezembro de 2006. Além disso,
também por proposta dos
vereadores, a vida útil dos veículos
foi alongada, de cinco para oito

anos. As outras obras do projeto
que cabem à concessionária são a

construção de 11 terminais de
transbordo em bairros e mais 180

abrigos para passageiros. "Nossa.
posição (Executivo) sempre foi
essa. Agora, creio que chegamos a

d d '"
um enomina ar comum,

concluiu Raulino. Raulino rebate informações do ex-prefeito Irineu Pasold .

"

-

" ,ti'
41

%l'

Investimentos previstos no governo. Pasold
Um resumo com a rubrica do ex-prefeito e enviado à Câmara na época, ao qual O Correio do Povo teve

acesso, detalha procedimentos e investimentos entâo acordados com a concessíonaria. Estava previsto,
entre outras responsabilidades da empresa, a construção de quatro estações com (compra de imóvel e

construção de duas delas) de integração- as duas primeiras nOS bairros Centenário e Rio Cerro, 200
abrigos de passageiros; implantação de bilhetagem eletrônica, passagem única, modernização da frota e

redução do tempo de vida útil dos ônibus para cinco anos. No total, investimentos privados da ordem de
R$ 10,9 milhões, prevendo-se um bénefício direto para 40 mil passageiros/dia.

Ujam rnnbíllza as associações
, ,

contra aumento de passagens
}ARAGUÁ DO SUL- O anun

ciado aumento das passagens no

transporte coletivo urbano, feito
com exclusividade peloOCorreio
doPovo na edição de quinta-feira,

c

provocou reações adversas de
entidades ligadas a movimentos
•

comunitários. Ontem mesmo
I

, ocorreu a primeira reunião- da

União Jaraguaense das As

�ociações de Moradores- de.uma
série que vão se suceder para
discutir as pretensões da empresa
Canarinho, detentora da con-

-

cessao e que teve contrato

renovado por mais dez anos, com

exclusividade e sem licitação,
como contrapartida de in

vestímentos de R$ 3,7 milhões no,

projeto Transjaraguá.
Segundo consta, a pedida da

empresa a passagem comum deve
ser reajustada dos atuais R$ 1,80
para R$ 2,10.No "Rapidinho", de
R$ 2,50 paraR$ 2,80.0 presidente

,

da associação doAguaVerde, Luis
Hirschen, lembrou que em

audiências públicas realizadas para
['- informar a população sobre o
I

projeto Transjaraguá, o próprio
prefeito Moacir Bertoldi (PL)

'I tranqüilizou a preocupação dos

t., usuários, afirmando que com a

'" -

Mulher espera quatro meses

por médico, acusa deputado
obra as passagens não seriam

majoradas. Ao contrário, seriam
reduzidas. Ontem, o diretor de

tráfego da empresa, Rubens
Missner admitiu, em declarações
à Rádio Jaraguá, que o pedido de

�

aumento das passagens já está na

mesa do prefeito e que a

reivindicação vem sendo feita
desde novembro do ano passado
(o último aumento foi concedido
em 2004, pelo entãoprefeito Irineu
Pasold (PSDB). Segundo ele, a

majoração se faz necessária em

função do aumento de custos de

alguns itens como carrocerias,
chassis e combustível, por

exemplo. Nos últimos dois anos o
óleo diesel, combustível utilizado-
nos ônibus, subiu 35%. Acres- .

centou que o aumento da

quilometragem percorrida com a

implantação de novas linhas e a

queda na demanda de passageiros
também contribuíram. Mas que o

índice reivindicado tem como

parâmetro os índices da inflação,
abaixo dos índices aplicados sobre
os preços dos insumos. Cabe agora
ao prefeito Bertoldi, por decreto;
acatar ou não o pleito da empresa,
já que a discussão não passa pela
Câmara de Vereadores. (CM)

semanla passada consultar com
um dermatologista. "A se

cretária informou que só tinha

vaga para consultas por

}ARAGUÁ DO SUL- Citan
do o caso de uma mulher com

problemas ginecológicos, que
ao procurar um posto de saúde
da rede municipal de Jaraguá
do Sul, viu-se obrigada a

A' ".

conventos para o proximo ana.

Quando falamos que' íamos

pagar pela consulta, ela disse que
havia uma vaga para o, mesmo

dia", afirmou o parlamentar.
"Isso aconteceu num con

sultório particular. Imagina para
a população que depende do
SUS", enfatizou. Dionei ob
servou que o pagamento de

alguns exames ou consultas por
alguns deputados a pessoas

•

esperar quatro meses para

conseguir consulta com um

especialista, depois de passar

por UIU clínico geral (pro
cedimento obrigatório), o

deputado Dionei Walter da
Silva (P) disse que casos assim

são diários. ''Antes, a ela foi
dado um remédio que não fez

efeito", denunciou o de

putado. O parlamentar
defende ser necessário e

urgente uma mélhor fis

calização da utilização dos
recursos do SUS (Sistema
,

Unico de Saúde). O deputado
informou que vai levantar

-

carentes que os procuram nao

resolve o problema e que é

preciso buscar outras formas de
solucioná-lo. Segundo obser

vações de outros deputados, a

Assembléia Legislativa, nos

últimos anos, mais parece um

ambulatório do Sus tamanha a

quantidade de pessoas que

procuram por ajuda com
,

problemas de saúde. "E possível
utilizar o MPF (Ministério
Público Federal), que é um

grande parceiro nesse sentido,

•

mais casos como esse para
mostrar que a realidade é bem
outra que a apregoada. "Vou
começar a divulgar os mu

nicípios onde estão ocorrendo
essas barbaridades com a

,

população". Relatou ex-

periência vivida por ele

próprio e sua mulher, que foi a
consultório médico na

. -

pots entra com açoes e consegue
liminares para atendimento

imediato", concluiu o deputado.

I
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Outras mudanças no transporte
o sistema integrado de transporte coletivo de Jaraguá do Sul
embute mais coisas que as obras físicas em si. Prevê, por exemplo,
bilhetagem eletrônica, o que dispensa o trabalho dos cobradores ..
Mas ainda não ficou claro, embora todas as explicações feitas, o
que seja tarifa única, já que, hoje, há preços diferenciados f

dependendo da região onde mora o usuário. Seria um preço sÓ?�
Ou seria tarifa única por regiões, como é hoje? Não se sabe, tanbém,
se o passageiro que não estiver nos terminais pagará o mesmo

preço. Em Joinville, por exemplo, fora deles custa R$O,50 a mais ..

Olho na multa'
Mais 15 semáforos foram
incluídos pela Coordenadoria
de Trânsito e Transporte, para
funcionarem em sistema de
alerta (amarelo piscante),
diariamente, entre meia-noite e

quatro da manhã. Mas é

preciso ter atenção porque os

controladores de velocidade
ficam ligados, multando
veículos que ultrapassam
velocidade máXima de 60km/h.

Mel amargo
A União Européia decidiu
suspender a importação de mel

produzido no Brasil sob a

alegação de que o País não tem
equivalência com o bloco no

que se refere às diretivas para
controle de resíduos e qualidade
do produto. A decisão entrou em

vigor desde ontem. Em 2005,
Santa Catarina faturou US$ 2,9
milhões exportando mel.

•

•

•

J

I

,

Tapinha não dói
o deputado federal Adelor Vieira •

(PMDB), de Joinville, pediu, na .

quinta-feira, a revisão do projeto i
que proíbe os pais de aplicar
qualquer punição física aos

filhos, por mais branda que seja.
Justificativa do parlamentar, que

.

é evangélico da Igreja '

Assembléia de Deus: "O pai que '

verdadeiramente ama seu filho ..

não deixa de puni-lo com uma

varinha" .

Não vingou
o ex-prefeito Durval Vasel,
certa vez chegou até a

consultar jornalistas sobre uma
.

idéia que lhe veio à cabeça:
const�ir uma passarela, com
a segurança necessária, que
levaria ao pilar que restou da

antiga ponte Abdon Batista e,
lá, uma espécie de mirante
com um boteco da hora.
Ontem, no mesmo lugar, a

Prefeitura inaugurou um

chafariz iluminado. Custos

,

•

•

Mais um 1
Está na Câmara de Vereadores
pedido de informaçôes do
vereador Jurandir Michels (PT)
sobre o serviço de transporte
escolar gerenciado pela
Prefeitura. Os questionamentos
vão desde o número de
veículos" proprietários, roteiros
e, ainda, valores de repasses
do Estado e União.

-t

Dados da Associação Nacional '

dos Transportes Ferroviários
mostram que o Brasil gasta U$
1 bilhão a mais a cada ano por
fa�a de transporte adequado de

r-----�-------_=----------------------------'--

�

.-

cargas, como mneraçao, :

siderurgia e agronegócios. Por
•

isso, o governo, gasta muito
mais com manutenção das

�

rodovias, tratamentos e seguros
de saúde aos acidentados. Por
aqui, o trem só atrapalha.

Mais um 2
Pode-se dizer que desde a

posse do atual governo, uma
enxurrada de pedidos de

informações convergiram (e
I continua assim) para a mesa

do prefeito e do procurador
geral do município. Por alguma
razão, são mais temidos

(obrigam a respostas em 30

dias) que discursos irados de
adversários na tribuna.

Complicado
Politicamente, o ex-prefeito de

Chapecé, José Fritsch (PT),
'

passou a nadar em águas frias
. desde que assumiu a Secretaria
Nacional da Pesca, que,
comprovadamente, não dá
votos. Incentivos ao setor
andam escassos. Assim, o
projeto de ser govemador
dependerá exclusivamente do
desempenho de Lula.

Inutilidade
Site do Deter inclui horários de
ônibus intermunicipais que
circulam por todo Estado. A
coluna consuãou, ontem, só
para saber se a coisa funciona,
horário de Jaraguá do Sul para
Piçarras. "Desculpe, mas não
foi encontrada nenhuma
referência com Jaraguá", foi a
resposta obtida. Na verdade,
não há horário algum para
lugar nenhum.

Auto-ajuda
De R$ 24 mil para R$ 38 mil. É a

verba que deputados estaduais
passam a receber já agora em

março para contratação de

(mais?) pessoal. E que eles
mesmos aprovaram. No total,
além de salários em tomo de R$
12 mil, inFluídos outros gastos
por conta da casa, embolsam
mais de R$ 80 mil por mês.
Nóis paga, né?

merecé�MAIS comodidade
o-x inicial ao.' 11l.amento ortodôntico, todos os

,i' *
,to� ,.� ��Iizados_ aqui mesmo na

, QMals, em ,\"
. S ,Instalaçoes, que além de

�

dernas�ão bem] ,Iizadas, no centro da cidade.

rto
cliNICA DE ORTODONTIA

•
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P_revisão
O aumento recente nos preços dos combustíveis no mercado interno

.

e o alto patamar em que se encontra o petróleo no mercado
internacional não foram suficientes para fazer o Copom (Comitê de
Política Monetária do Banco Central) alterar a previsão de reajuste

. para a gasolina e o gás de bujão em 2006, que continua em zero. Isso
, porque o comitê acredita em uma reversão desses aumentes até o

final do ano.'A recente alteração na çomposição da gasolina poderá
, determinar a elevação dos preços dos combustíveis, que tenderá a
,

se reverter ao longo do ano', diz a ata da última reunião.O governo
: reduziu de 25% para 20% a mistura do álcool anidro na gasolina desde

: o dia 10 de março. Com menos álcool, o preço do combustível subiu.
i Conforme o último levantamento da ANP (Agência Nacional de
: Petróleo), o aumento médio no país foi de 2,09% entre a semana

,
encerrada no dia 4 de março e a encerrada no dia 11.

•

. ,

Outras tarifas
Já a previsão para reajuste das
tarifas de telefonia fixa para
este ano foi elevada de 2,5%
para 3,1% . No caso das tarifas

I
de energia elétrica, o

movimento foi contrário, e a

expectativa caiu de 4,2% para
3,6%.Com isso, a projeção para

:. o conjunto de itens
administrados por contrato e

monitorados foi mantida em

6,2%.

Previsão
o presidente do BNDES,
Guido Mantega, prevê uma

queda da Taxa de Juros de

Longo Prazo (TJLP) na

próxima reunião do. Conselho
Monetário Nacional (CMN),
marcada para a semana que
vem. A TJLP está hoje em 9%
ao ano.Segundo Mantega, a

taxa reflete o risco país e a

inflação projetada. "Como o

risco está em queda e a

inflação sob controle, �á
todas as condições para que
a TJLP seja reduzida", afirma.

Aposentadoria
o Ministério da Previdência
publicou ontem um novo

edital com o nome de 82.049
pessoas 'que podem perder a

aposentadoria, pensão ou

outro tipo de benefício caso

não participem do recadas
tramento.Esses segurados
têm até o dia 28 de abril para
fazer o censo ou então terão o

pagamento dos benefícios
Móvel
o país tinha no fim de fevereiro
88,065 milhões de telefones
móveis, contra 87,470 milhões
em fevereiro, o que
corresponde a um aumento de
0,68%. Em relação a fevereiro
de 2005, quando estavam em

funcionamento 67,413 milhões
de celulares, o crescimento foi
de 30,64%. Os dados foram
divulgados ontem pela Agência
Nacional de Telecomunicações
(Anatel).

•

suspenso em mala.

Prejuízo
A fabricante norte-americana
de automóveis General
Motors (maior do mundo)
revisou seus resultados e

descobriu que seus prejuízos
em 2005 chegam a cerca de
US$ 10,6 bilhões, contra os

US$ 8,6 bilhões divulgados
anteriormente.Os encargos
que devem recair sobre a GM
por conta do caso da
concordata da Delphi, sua

antiga subsidiária de

autopeças, devem subir para
US$ 3,6 bilhões (eram US$ 2,3
bilhões antes). Além disso, as

perdas com seu processo de

reestruturação, pelo qual
devem ser fechadas fábricas '

até o fim de 2008, devem
chegar a US$ 1,7 bilhão

(contra US$ 1,3 bilhão

antes).Ainda há custos
relacionados à GMAC, .0 braço
financeiro da empresa, que
também devem aumentar.

Embraer
Enquanto uma maquete do
minijato Phenom 100 roda o

mundo em exibição em feiras e

exposições, a Embraer acaba
de definir como será a estrutura
do avião da área executiva,
lançado no ano passado. A
fabricante brasileira informou
ontem que a fase de definição
conjunta da aeronave, que tem

capacidade para até seis .

pessoas e compete no

segmento dos jatos muito
leves, foi concluída.

"

• INDICADORES ECONOMICOS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL. '. ....

.'

.' ••..•
.

.
'.

,o oXC" ,

•

EURODOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,124 2.126 1J COMPRA VENDA

PARALELO 2.153 2,253 1J 2,582 2,583 1J

PESO (Argentina)
TURISMO 2,060 2,220 1J I 0,689 0.696

\

• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

It BOVESPA 38.156 0.23%
1J DOW JONES (N. York) 11.279 024%
It MERVAL (B. Aires) 1.810 035%
1J NIKKEI (Tokio) 16.339 0,51%

0,5695

.

• CUB março
R$864,68

,

..
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NO AGUARDO: INDICAÇOES FORAM ENVIADAS AO PREFEITO

f'
,
,

•

CAROLINA TOMASELLI

•

I

\
CESAR JUNKES

I

jG

conseguem . se manter",
defende.

Mannes também informou

que o Legislativo pretende
disponibilizar recursos do

Orçamento da Câmara para
auxiliar estas mesmas

entidades, Para os Bombeiros,
informa, definiram por
repassar R$ 60 mil este ano, em

parcelas mensais de R$ 5 mil
de março a dezembro, R$ 70mil
em 2007 e R$ 80 mil em 2008.
Também querem destinar
recursos à Apae, em parcelas
de R$ 3 mil de março a

dezembro; R$ 1,5 mil para a

Ação Social, em parcelas
mensais de janeiro a dezembro;
além de R$ 5 mil para o Lar da

Criança Valdir Moroso; outros
,

R$ 4 mil para o Clube de Idosos
Anos Dourados; e R$ 4 mil para
o Clube de Idosos Cantinho da
Paz. A liberação dos recursos do
Orçamento do Legislativo
depende do envio de projeto de
lei autorizando o repasse pelo
Executivo, já solicitado através

.... Legislativo também pretende repassar
recursos do Orçamento

GUARAMIRIM - O

Indústria
As vendas reais da indústria

: . tiveram crescimento de 4,42%
em janeiro sobre dezembro (já
descontados efeitos sazonais),
segundo os indicadores
industriais da CNI

(Confederação Nacional da

., Indústria) divulgados ontem. Já
I

em relação a janeiro do ano

passado,. o crescimento foi de

4,92%.

presidente da Câmara de
Vereadores, Marcos Mannes

(PSDB), é autor de indicações
endereçadas ao Executivo
solicitando a isenção de

impostos às entidades
declaradas de utilidade pública
de Guaramirim. Na semana

passada, indicou a isenção do
IPTU (Imposto Predial e

Territorial Urbano), e, em

indicação anterior, que as

entidades ficassem isentas do

pagamento das taxas do Código
Tributário Municipal; que inclui
negativas de débitos e outros

documentos, e também da

Cosip (Contribuição para
Custeio do Serviço de

Iluminação Pública).
O pedido de isenção,

segundo Mannes, toma por base
levantamento de despesas e

receitas junto as principais
entidades, incluindo-se aí os

Bombeiros Voluntários, Apae e

Ação Social, O vereador não
soube mensurar quantas seriam
as entidades beneficiadas, mas
lembra que somente as

associações de moradores são

mais de 30 em Guaramirim. "Já
que prestam importantes
serviços à comunidade e não

tem fins lucrativos, nada mais

justo que não onerar estas

entidades, que muitas vezes mal

,

.�
,

3b
12
''J
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,

Mannes cobra urgência no envio dos projetos pelo prefeito
;(1

em segundo turno projetos dó
Executivo repassando R$ 5,'S
mil. à Ação Social d'ii

Guaramirim, R$ 4 mil aos
.

Bombeiros Voluntários, e R$ 8
mil para Apae, todos recursos j
do Orçamento do município."

.

de oficio endereçado ao prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL). Na
sessão de quinta-feira, o

presidente da Casa voltou a

cobrar os projetos.
Também na sessão de

quinta-feira, foram aprovados
;'j

r '_-_]�

INFORMAÇOES
O vereador Alcibaldo Germann (PP) solicitou ao prefeito Mário Sérgio Peixer (PFL), através de indicação, qUYi
determine aos secretários municipais fornecer oficialmente informações sobre os encaminhamentos e

),

ações tomadas com relação às indicações feitas pelo Legislativo. "O vereador é um representante direto da
,q

comunidade e as indicações, na sua maioria, são feitas por solicitação das mesmas. Como o vereador ,-
. Is

precisa retornar a comunidade e apresentar o que foi encaminhado, faz-se necessário esse retorno dos
secretários informando detalhes das providências tomadas", justificou o pepista.

t

I
.

,

,

i
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•
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Sessões da Câmara traduzidas na linguagem de sinais

Prefeitura de Schroeder realiza segunda edição da Páscoa Alegre

GUARAMIRIM - A Câmara
de Vereadores de Guaramirim é

o primeiro Legislativo na região
do Vale do Itapocu que passa a

ter as sessões interpretadas pela
linguagem gestual codificada na
Libras (Língua Brasileiras de

,

Sinais). A iniciativa vai.
permitir que os portadores de
deficiência auditiva possam
tomar conhecimento sobre as

discussões na Casa.
A sessão de quinta-feira

mareou a implantação da lei, de

SCHROEDER - Crianças de
até 12 anos de Schroeder po
derão comemorar a Páscoa

com muitas brincadeiras du
rante o sábado que antecede a

. data festiva, dia 15 de abril,
quando acontece a segunda
edição da Páscoa Alegre.
Promovido pelo departamen
to de Cultura, ligado à

Seere tar ia de Educação, o

•

autoria da vereadora Maria
Lúcia Richard (PMDB), que
reconhece oficialmente a

,

implantação da linguagem de
sinais em Guaramirim. A

interpretação foi feita pela
professoras Isabel Bertoldi e

Darli Aparecida Kospoprowisz.
O projeto foi protocolado pela
vereadora em 23 de junho do
ano passado, mas a lei só foi

,

sancionada no dia 28 de

dezembro, depois de ter sido
vetada pelo prefeito Mário

Sérgio Peixer (PFL). O
•

presidente da Câmara, Marcos
Mannes (PSDB) elogiou a

iniciativa da vereadora e

demonstrou satisfação em ver

as pessoas surdas acorn

panhando os assuntos deba
tidos durante a sessão.

Emocionada, Maria Lúcia
destacou o empenho de todos
os vereadores na aprovação do

projeto e agradeceu os pro
fessores pela dedicação,
principalmente aqueles que

atuam junto à Aadav (As,
sociação Assistencial dós
Deficientes Auditivos e

Visuais), de Jaraguá do Sul.
Participaram da sessão o vice
prefeito José Joaquim Fernandes

1..

(PP), a secretária de Educação
Maria Inês Fernandes, a diretora
da Aadav Luiza Helena Rosa, O

, .

1

monitor surdo, Funcionário da
•

Rede Estadual, Enéas [ustino.er
alunos da Escola Estadual

f'

Prefeito Lauro Zimmermann,
v

de Guaramirim.
.:

1
"

evento será realizado a partir
das 9 horas no campo de
futebol anexo ao Ginásio de

Esportes Alfredo Pasold, onde
as crianças poderão se divertir
com a ginástica maluca e

outras brincadeiras.
Também haverá uma

programação especial voltada
à cultura, com apresentação de
teatro de fantoches pelo grupo

de teatro do município e de

grupos de música gospel. Para
entrar ainda mais no clima da

800 crianças participaram do

evento, que este ano deve ter

maior adesão, já que ,a

Prefeitura vai disponibilizar
,

Páscoa, haverá um jardim no

gramado do ginásio, onde as

crianças vão participar da caça
aos ovos. "Os ovos já foram

encomendados, o coelho já
está vindo", brincou a

assessora de Cultura, Neiva
Plantikow. No ano passado,

,

.

transporte para trazer e levar

pais e crianças. Os ônibus
estarão disponíveis nas sete

escolas municipais a partir das
•

8 horas. O evento termina ao'
meio-dia e, se chover, será
realizado dentro do ginásio.

,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I� MUDANÇA: LHS DEMONSTROU DESCONFORTO AO LADO DE LULA, MAS ENALTECEU PARCERIAS

•

• •

éAROLINA TOMASELLI
•

,

DE SAD FRANCISCO DO SUL

"". Em visita ao Porto
de São Francisco do
Sul, Lula pediu
sabedoria aos políticos

SÃO FRANCISCO DO SUL � Em
visita as obras demodernização do
.Porto de São Francisco do Sul, na
manhã de ontem, o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva voltou a .

,

pedir aos adversários que o deixem
governar e os acusou de desejar que
o Brasil chegue ao finaldo ano "em
situação muito ruim". Disse que
fazer oposição é justo e

democrático, mas "que não pode
ser feita com o esôfago, e sim com

a cabeça". Pedindo sabedoria aos

políticos, Lula fez um apelo: "No Enquanto o presidente e a comitiva petista embanjava sorrisos, LuizHenrique mantinha a expressão fechada
dia 31 de dezembro de' 2006,
quando terminar omeumandato,
quero comparar o Brasil do meu

.

governo comoBrasil que euherdei

para sabermos o que aconteceu
.

nesse país. Até lá eu só quero
trabalhar. Pelo amor de' Deus,-; \

permitiam que a gente conclua o

nosso trabalho".
•

Francenildo Santos Costa dadas à
CPI dos Bingos. O caseiro afirma

que o ministro freqüentava uma

mansão em Brasília onde

supostamente teriam ocorrido
festas com garotas de programa e

distribuição de dinheiro obtido de
forma ilícita. Em depoimento à

CPI em janeiro, Palocci disse que
nunca esteve na casa.

O presidente iniciou o roteiro

de visitas ao Estado por São
Francisco do Sul, onde vistoriou
as obras de recuperação e

modernização do porto, que
recebeu investimentos da ordem
de R$ 56 milhões, R$ 43 milhões

I

do governo federal e o restante do
.

governo do Estado. Para este ano,

os deputados federais Carlito
Merss, Cláudio Vignatti, Jorge

•

Boeira, integraram a comitiva

presidencial, que chegou em São
Francisco do Sul por volta das 10

horas, antes do tempo previsto.
Dali, o presidente partiu para Itajaí,
onde visitou as obras do porto e

também batizou o navio Paulo
Cantídio, primeira embarcação do
Programa Pró-Frota Pesqueira,
destinado à pesca oceânica. Lula

passou participou da inauguração
do Terminal Pesqueiro Público de

Laguna, considerado um dos
maiores dopaís, e da área estratégica
de recepção 'de pescado e visita a

fábrica de gelo do terminal
pesqueiro público.

a previsão de recursos é de R$ 19,1
milhões. "Este porto vem regis-.
trando recordes nas exportações,
que foi de seis milhões de tonela
das em 2003, sete milhões de

,

toneladas em 2004, oito milhões
de toneladas em 2005 e, este ano,

deve chegar a 16milhões de tone
ladas. Isso significá mais dinheiro,
mais emprego, o que significa
melhoria na qualidade de vida",
discursou Lula, Segundo o pre-

,

. sidente da administração do porto,
Fernando Camacho, é a primeira
vez em oito anos que o porto rece
be verbas para investir em

melhorias.
O secretárioNacional da Pesca

JoséFritsch, a senadora IdelíSalvaní,

2 Lula também saiu em defesa

'cio ministro da Economia
Antônio Palocci, "que não é

economista, é um médico e

exatamente por isso ele ganhou
respeitabilidade no mundo
ihteiro pela sobriedade e pela
seriedade no trato das questões
econômicas". Palocci voltou a ser

alvo de críticas esta semana depois
das declarações do' caseiro

tuizHenrique muda
o tom do discurso

OBRAS FEDERAIS NO ESTADO

Esporte
Blumenau é uma das cinco cidades
brasileiras que vai ganhar um Centro de
Treinamento de A�o Rendimento em

convênio com o Sesi e outras parcerias.

Infraestrutura

Restauração da BR-470 (ordem de serviço assinada).
Retomada das obras do Porto de Laguna e ImbITuba.

Recuperação emergencial dos portos de Itajaí e São
Francisco do Sul.

Duplicação do trecho da BR-101 entre Palhoça e

Passo de Torres.

Construção do Aeroporto de Jaguaruna.
Agricultura
Bolsa estiagem - mais de 21 mil

I

agricultores receberam a bolsa.
Pronaf - mais de 30 mil contratos firmados
com agricu�ores catarinenses. R$ 198
milhões referentes a safra de 2004/2005.
Criação do Seguro Agrícola - em SC,
quase 30 mil agricu�ores foram
beneficiados com a liberação de recursos

para recuperar perdas com catástrofes
naturais.

'( Mesmo diante da possibilidade de
2PMDB e PT estarem nomesmo palanque
::para a eleição presidencial, o governador
·Luiz Henrique da Silveira (PMDB)
'mostrou-se pouco afetuoso com a

i'�resença do presidente Lula e da
:.t 'êomitiva petista na visita ao Porto de São

'Francisco. Luiz Henrique e Lula chegaram
I \ •

Juntos ao porto, mas enquanto o
,

�,

'presidente discursava e arrancava

;aplausos do público, o governador
t.:

·

mantinha a expressão fechada. Do total
·

de R$ 56 milhões investidos no porto,
80% foram recursos federais e 200/0
estaduais.

O peemedebista falou pouco.
Enalteceu a importância das obras para o
desenvolvimento da região e a parcerias
dos governos municipal, estadual e

')federal, que "permitiu a realização de
-,

obras com mais eficácia e eficiência". E

Educação .

Recursos para instalação de unidades do Centro
Federal de Educação Tecnologia (Cefet) em Joinville,
Chapecó e Araranguá.
Recursos para custeio e investimentos nos Cefets de
Florianópolis, São José e Jaraguá do Sul; Escolas
Agrotécnicas de Rio do Sul, Concórdia, Videira e

Sombrio; Colégios Agrícolas de Araquari e Camboriú;
Centros de Educação Profissional da Rede Estadual de
Ensino de Blumenau, Timbó, São José do Cerrito,
Canoinhas, Criciúma, Mafra, São Miguel do Oeste,

--

Campo Erê, Chapecó e Lages.
Interiorização da Ufsc: Araranguá, Lages e Tubarão.

Emendas da bancada catarinense (2005)
Recursos a unidades de saúde em:

Ituporanga, Papanduvas, Rio Negrino,
Maravailha, Pinhalzinho, Taió, Forquilhinha,
Lauro Muller, Garuva, Orleans e Braço do
Norte.
Recursos a hospITais em: Mafra, São
Joaquim; Brusque, Caçador e Tubarão.
Mais de R$ 250 mil para o Hospital Miguel
Couto, de Ibirama.
R$ 500 mil para obras de infraestrutura
urbana em: Angelina, Indaial, Irineópolis,
Itapiranga, Palmitos, Porto União e Rio do
Oeste.
R$ 195 mil para sistema de drenagem
urbana em Guaramirim.
R$ 100 mil para Chapecó, destinado a

projetos integrados de educação ambiental.

•

Saúde
HospITal Universitário da UFSC - R$ 1,8 milhão para
conclusão de UTI e compra de equipamentos
Hospital de Tubarão - R$ 1,8 milhão para ampliação
de áreas de internação, aquisição de medicamentos e

material de consumo.

Hospital de Mafra - arco cirúrgico (equipamento
importado) .

Doze hospitais, em OITOS cidades, foram credenciados
•

pelo Ministério da Saúde para realizarem

procedimentos e cirurgias de a�a complexidade pelo
SUS: São José, Florianópolis (3), Itajaí, Blumenau, Rio
do Sul, Joinville (2), Tubarão e Criciúma (2).

,

;; completou: "E assim que vamos construir
·

um Brasil mais justo, desenvolvido e

, feliz". Um dia antes, Luiz Henrique
- participou do Encontro Catarinense de
r

, Direito, em Jaraguá do Sul, onde o tom

r. do discurso era outro. "O Brasil está tendo
c um crescimento ridículo", declarou,
,', cobrando também a reforma política e

econômica prometida.

I
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Como enfrentar a crise
Político vitorioso que deixou exemplos de correição nos mandatos
exercidos com dignidade, de vereador e prefeito em Herval Velho a

deputado estadual, o presidente da Coopercentral. José Zeferino
Pedroso, está mostrando de fonma pragmática como se deve enfrentar
uma situação adversa. O noticiário espalhafatoso sobre a gripe aviária

,

que atinge países da Asia e da Europa, resultou em restrições nas

vendas no exterior e redução do mercado interno de aves, Atingida
pela inesperada cnse, a direção da Coopercentral, que fabrica os produtos
Aurora, não ficou se queixando ou apenas pedindo o apoio do governo.
Com a agilidade singular proporcionada pela missão empresarial que .

,

a Fiesc empreende em três países asiáticos, montou uma estratégia de :
,

vendas com seu diretor de Exportação, Antônio Carlos Shiamabuku, ;

com apoio logístico dos exportadores e viajou para o Japão.
Na primeira noite, antes do check in no Hotel Grand Palace fechou
contrato de 1.000 toneladas de frango para o Japão. Novas negociações
foram feitas com importadores japoneses. Balanço de três dias em

Tóquio: contratos totalizando 4.050 toneladas de frango. Tudo para
embarque imediato. Uma ação eficaz que dá mais tranqüilidade aos

atemorizados criadores do oeste catarinense e evita demissões nos

frigorificos da empresa. Os benefícios da investida internacional são
múltiplos. A Aurora terá agora mais facilidades para celebrar novos' I
contratos e seu presidente passa a ter uma nova: visão do comércio I

I

asiático de aves e suínos. O sr. Zezo Pedroso confirmou a máxima I
I

chinesa: crise é sinônimo de oportunidade. !

•

Guerra (1)
Está insuportável o clima na

Câmara de Vereadores de ItajaL O
presidente João Vequi (PT) ofendeu .

,

a procuradora Karla Sodré, ligada _.'
ao PDT, partido que compõe a

aliança governista na cidade. O
vereador Clayton Bastaschauer,
também do PDT, enfrentou Vequi,
exigindo que ele pedisse
desculpas à funcionária agredida.
O presidente não só recusou-se a

oferecer uma retratação, como
engrossou ainda mais o caldo,
dizendo que os pedefístas estão

conspirando contra o govemo.

Guerra (2)
O presidente do PT local, Paulo
Ladwig; disse ontem que o

posicionamento de João Vequi é
.

,

isolado e não reflete o pensamento :
I

de seu partido em relação à :
coligação vitoriosa. Por causa da

I

confusão, Karla Sodré acabou
solicitando exoneração ontem. Se
Vequi não se retratar, há o risco de
os pedetistas promoverem um

grande barulho dentro da Câmara.
Não há possibilidade de o preteto
Volnei Morastoni se envolver no
caso, apesar da gravidade dos
fatos.

Têxteis
Projeto de lei que equaliza
pendên�a� legais relativ.as a

crédito de ICMS para a indústria
têxtil do Vale do Itajaí continua
pendente de aprovação pela
Assembléia Legisfativa. A

. mensagem entrou em janeiro, .

mas recebeu tantas emendas
que acabou engavetada.
Soluciona, também, a crítica

situação das três indústrias de
cristais.

Belezas
Cerca de cinco mil pessoas
prestigiaram a presença do

. presidente Lula em Laguna, onde
foi inaugurado o terminal

pesqueiro. Lula discursou, garantiu
que Antônio Palocci continua no

govemo e deu sinais de que
voltará mais vezes a Santa

\
,

Catarina nos próximos meses. O

presidente disse ter ficado
encantado com a beleza de
Santa Catarina.

Crítica
o presidente da Fiesc, Alcântaro
Correa, não esconde insatisfação
com a atuação da Assembléia

Legislativa. Por se tratar de
matéria de interesse da
economia catarinense, vem
lamentando a protelação na

aprovação do projeto de origem
governamental.

Precisão
Durante visita ao Parque
Científico e Industrial de Taipei,
os membros da missão
empresarial da Fiesc
conheceram novas tecnologias
de informática,
telecomunicações e fotografia.
Taiwan produz para Mino�a
"chip" de câmera digital de 18
megapixel. No comércio, a

máxima resolução é de 7.1

megapixel.

Importações
A anunciada redução de
impostos sobre produtos
importados encontra pesadas.
resistências na Federação das
Indústrias de Santa Catarina.
Seus diretores sustentam que a

competição poderá gerar grave
crise em várias indústrias
estaduais, aumentando o

desemprego e atingindo a

arrecadação.

Sem rumo
Dividido em várias facções, o

PMDB é vítima de suas próprias
diferenças. O Superior Tribunal de
Justiça decretou ontem o

impedimento da prévia que seria
realizada neste domingo, com
base num recurso apresentado por
um representante da legenda. Mas
o presidente estadual da sigla,
vice-governador Eduardo Pinho
Moreira, garante que a consuta
está mantida em Santa Catarina e

deve acontecer também no Paraná

Besc,
O deputado estadual Vânio dos
Santos foi o primeiro a se

aproximar do presidente Lula,
ontem, em ItajaL Vânio entregou
um dossiê, apoiadó por
entidades sindicais e

empresariais, reivindicando a

retirada do Besc da- fila das
prlvatlzações, \

,

I
I

I
I
I

I
I

I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,

'� Turismo
o setor de turismo, incluindo

, companhias aéreas, hotéis,
, locadoras de automóveis e

, agências de viagens, entre,
.

,

outros, planeja fazer um

reajuste médio de preços de
9,9% este ano. A estimativa foi

divulgada ontem pelo ministro
do Turismo, Walfrido dos Mares

, Guia, e faz parte da Pesquisa
Anual de Conjuntura Econômica

, do Turismo, elaborada pela
,

: Escola Brasileira de
: Administração Pública e

Empresas (Ebape), da Fundação
Getúlio Vargas (FGV).

� Contratações' ,

o levantamento, feito com as 80
maiores empresas do setor,
também indica que o ritmo de

: crescimento das contratações
deverá recuar dos 14,7% de
2005 para 13,6% este ano. Já os
custos das companhias do

segmento deverão subir 6,2% e

o fatu ramento, 14,7%. As
empresas que participaram da

pesquisa tiveram faturamento
de R$ 25,5 bilhões em 2005, o
equivalente a 1,5% do Produto
Interno Bruto (PIB), e
empregavam 67,1 mil pessoas

i em dezembro.
I
,----------------------

� Palocci
Se perder o cargo de ministro
da Fazenda, Antonio Palocci,
deixará de ter o direito de ser

julgado pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) em eventuais

açôes criminais e perderá
, também o direito de ter
,

t
, eventuais· pedidos de prisão

analisados pela mais a�a Corte
de Justiça do País. O STF tem
um entendimento consolidado .

.•
de que, ao deixar o posto, a ex-

,

autoridade tem de ser julgada
na Justiça de 1 a. Instãncia como

qualquer cidadão.
,

� Regra
No Brasil, existe uma regra
denominada foro privilegiado
que foi criada, em tese, para
proteger os cargos e não as

pessoas que os ocupam, Goza
desse privilégio uma lista de
autoridades, como o presidente
da República, congressistas,
governadores de Estado,
prefeitos e até magistrados

� Dirceu
o deputado cassado José
Dirceu encaminhou à CPI dos
Correios esta semana um ofício
pedindo que a comissão

,

convoque para depor Roberto
Jefferson Camoeiras Gracindo
Marques. Trata-se de um ex

motorista do senador Romero
-- Jucá (PMDB-RR). Ele admitiu,

, ,

,

,

,

,

-

em gravaçao, que,
identificando-se como Bobeno
Marques, realizou saque na

conta bancária que nutriu o

valerioduto.
,

,

,

�, Oportunidade
Dirceu enxerga na aparição do
novo personagem a

oportunidade de livrar-se da

acusação de que um amigo
seu, também chamado Roberto

Marques, seria o, autor do saque
de R$ 50 mil referente ao

cheque número 414270, emitido
pela SMP&B, agência de
publicidade que tem Marcos
Valéria como sócio.

, I

,.

',

RESPOSTA: CINGO DIRETÓRIOS PROMETEM MANTER AS PRÉVIAS

,

•

AGÊNCIA ESTADO

� Ala governista conseguiu decisão fav.orável,
mas opositores do governo Lula ameaçam reagir

BELO HORIZONTE- O

governador licenciado do Rio
Grande do Sul, Germano Rigotto
(PMDB), pré-candidato a

presidente, atacou ontem, emBelo
Horizonte, a ala governista do

partido e disse que a decisão do

SuperiorTribunal de Justiça (S1]),
que concedeu ontem uma liminar

suspendendo as prévias marcadas
para domingo, é uma "violência
contra a base partidária" e uma

"interferência absurda numa

questão interna do PMDB".
. O senador gaúcho Pedro
Simon também não poupou

,

críticas a decisão. "E uma tremen-
da cachorrada. Isso é uma decisão
ridícula e estúpida. O dr. Sarney
(senador José Sarney), inconfor
mado com as bases, está tentando
boicotar o nosso partido, mas nós
temos a garantia do recurso. Va
mos realizar as prévias, de qualquer

-Serra evita Lula e não assume

candidatufa ao governo de SP
SÃO PAULO - O prefeito de

São Paulo, José Serra, disse ontem
que sua candidatura ao governo
estadual é "especulação" e teceu

críticas ao governo Lula, que não
teria feito os repasses adequados
das verbas para a área de saúde.

Serra, que foi ministro da Saúde
no governo FHC, participou
ontem de inauguração de uma

escola municipal integrada, no
Bairro do Tatuapé.

"Os repasses estão sendo

regulares. Eu acho que<"o atual
ministro está correto.O problema
é a díminuição do dinheiro para a

saúde, porque estão usando o

dinheiro da saúde para outros

programas do governo federal,
como se fossem da saúde", disse
ele.Segundo o prefeito, as entida
des filantrópicas seriam as grandes

afetadas pelo fato dos repasses
federais não aumentarem. "O

governo Lula tem apertado
sistematicamente a área da saúde,
não cumprindo a emenda
constitucional que nós

aprovamos", afirmou.
Sobre uma possível

candidatura à sucessão estadual,
Serra comentou: "esse é um

- ,

assunto que nao esta posto e eu

não vou ficar falando todos os dias
sobre esse tema". A possibilidade
do prefeito sair candidato ganhou
força a partir da semana passada e
já era objeto de rumores há pelo
menos ummês. Serra, que somente
assumiu' publicamente sua pré
candidatura a presidente da

República na véspera do anúncio
oficial do PSDB, não comenta o

,

assunto.

Alunos maristas visitam
museu

No dia 22 de fevereiro os alunos das 6as séries do

Colégio Marista ao Luís, juntamente coni as

professoras Denise e Tarcila visitaram o Museu Histórico
•

Emílio da Silva.
Os alunos observaram com muita atenção todo o

percurso, assim como ouviram as explicações da

Museóloga, Historiadora e Protessora Elisa.
Constataram importantes aspectos históricos da nossa

\

cidade e relacionaram com
I

a História mundial, como
por exemplo, a parfícípação do povo jaraguaense na li
Grande Guerra Mundial, as edificações construídas
durante este período as quais demonstram poder e

também as que foram erguidas de acordo com a cultura
•

dos povos que vieram de outras nações çomo os

alemães, italianos, húngaros e poloneses.
Enfim, concluíram que. a paisagem, em suas formas

,

• •

naturais e construídas, acumulam diferentes tempos
e que a paisagem na realidade passa a ser a

materialização da história e das relações sociais, ou
seja, relações de poder e das desigualdades sociais.

•

jeito", disse ontem à tarde, em
PortoAlegre.AlémdoRioGrande
do Sul, os diretórios do Rio de

Janeiro, Paraná, São Paulo eMato
Grosso anunciaram ontem que
. . , .

mam manter as previas,

Rigotto insistiu que a legenda
havia decidido pela candidatura

própria, 'apesar da resistência da
fila governista. Surpreso com a

notícia, ele ligou, em seguida, para
o presidente nacional da sigla,
deputadoMichelTemer (SP). Para
Rigotto, o objetivo da fileira ligada
ao governo federal é desmobilizar
os militantes da agremiação. O
governador licenciado do Rio

•

t

O CORREIO DO POVO.
, ,

estão aí trabalhando e declarando
contra a candidatura própria�afirmou.

Simon também aorescentoii
•

que a liminar interposta p�r
Sarney, pelo presidente do
Congresso, Renan Calheiros
(PMDB-AL), e pelo líder da
maioriano Senado,Ney Suassuna
(PMDB-PB), visi{,.�
exclusivamente, os interesses
políticos deles: "Foi uma ação
desonesta e de má-fé, pois ele-s
querem émanter os cargos de seüs
indicados no atual governo. Por

isso, vamos realizar as prévias no

domingo, de qualquer jeito." "
,

J

Desemprego pára de cair no País, indica IBGE
RIo DE JANEIRO- O mercado

de trabalho iniciou o ano em

acomodação. A ocupação ficou
estável em janeiro ante dezembro,
após três meses consecutivos de

queda nessa base de comparação.
A trajetória de queda ante igual
mês do ano passado, entretanto,
manteve -se inalterada, com
reduçãode 1,3% naocupação ante
janeiro de 2005, a quinta taxa

negativa consecutiva.

Fernando Abritta, da

Coordenação de Indústria do
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística, avalia que "o

emprego industrial está em fase
de acomodação". Segundo ele,
como o emprego responde com

alguma defasagem aos

movimentos da produção, é

possível que a estabilidade
registrada na ocupação da
indústria em janeiro ante

• •

"A estimativa é de que o

resultado final sejamelhor do que
o de 2005, mas nada que §e

aproxime do excelente saldo de
criação de vagas de 2004", dizo
pesquisador, lembrando que lie
dezembro de 2003 a setembro de
2004 o emprego industrial teve'o
maior crescimento da série, com

"

um acumulado de 4,8%.
Salários - Na divulgação feita� �

ontempelo IBGE,Abritta avaliou
•

também os dados da folha de

pagamento real da indústria em
•

janeiro e explicou que o aumento
de 5,3% ante dezembro reflete
especialmente o pagamento de
benefícios como 14 Q salário em

alguns segmentos, especialmente
•

na indústria extrativa, cujo
•

aumento da folha no mês foi de

23.,7%. Na indústria de

transformação, a expansão foi
bemmenor, de 3,70/0.

•

Senador tucano articula para CPI reconvocar Palocci ;
BRASÍLIA- O ministro da

Fazenda, Antonio Palocci,
pode voltar a depor na CPI

,

dos Bingos. O senador Alva-
ro Dias (PSDB-PR) disse
ontem que vai conversar

com seus colegas da bancada
e da comissão sobre a

necessidade de reconvocar

Palocci para que ele possa se

defender das acusações feitas
pelo caseiro Francenildo
Santos Costa, conhecido por
Nildo. Ern' entrevista à

Agência Estado e no

depoimento que deu à CPI na

quinta-feira, interrompido
pela liminar do Supremo
Tribunal Federal (STF) re

querida pelo senador Tião
Viana (PT-AC), sob a

orientação do governo, Nildo
contou que Palocci freqüen
tava a casa do Lago Sul

alugada por seus amigos de
Ribeirão Preto.

De acordo com o caseiro,
ali era feita a divisão I de
dinheiro trazido de Ribeirão

Grande do Sul, no entanto,

procurou demonstrar confiança
na derrubada da decisão

provisória. ''A mobilização nossa

continua. Nós vamos ter a prévia
acontecendo no domingo".

Sem citar nomes, Rigotto
disparou contra os adversários da

•

candidatura presidencial do
PMDB. "Essa liminar tem de ser

cassada pelo absurdo e pela
,

violência que ela representa. E
mais uma tentativa daqueles que
não têm voto, daqueles que
querem continuar mantendo os

seus espaços, os favores de governo.
São aqueles que vocês sabem, que

,

dezembro, após meses de queda,
tenha respondido à melhoria no

nível de atividade industrial no

quarto trimestre do ano passado.
A indústria só deve voltar a

contratar a partir do segundo
trimestre, acredita o pesquisador

,

Marcelo de Avila, do Instituto de

Pesquisa Econômica Aplicada
,

(Ipea) . Ele avalia que a estagnação
no emprego industrial reflete
ainda a existência de estoques
indesejados, acumulados durante

•

o fraco desempenho da economia
no ano passado. "Já houve
momentos de pico de vendas em
dezembro e janeiro, comomostram
levantamentos recém-divulgados
pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI) e Federação das '

Indústrias do Estado de São Paulo

(Fiesp), mas a indústria ainda está
esperando escoar todo o estoque
para contratar pessoal", comenta.

Preto e realiiadas festas
animadas por garotas de

programa. A situação do
• •

rmrnstro se agravou na

comissão depois dele perder
o voto do senador Antonio
Carlos Magalhães (PFL-BA)
e de não ter mais o apoio do
PSDB. ACM disse que votará
com o seu partido. As reações
se devem à tentativa do
.

,

governo de recorrer ao

Supremo para boicotar os

trabalhos dá comissão.
"

Para o senador Alvaro
Dias, o próprio Palocci
deveria pedir para ser ouvido
pela comissão, "especial
mente se ele continuar

ministro", frisou. "Um
ministro não pode continuar

,

sob suspeita", alegou. Alvaro
. Dias relacionou em ordem

cronológica sete afirmações
de Antonio Palocci já
desmentidas. A lista começa
por ele dizendo que não fez
novos contratos com a

empresa Leão Leão na sua

� .....

gestão na prefe itura de
Ribeirão Preto e termina pela
sua afirmação que não

freqüentava a casa do Lago
Sul. Segundo o senador, no "

pr im e iro- caso, ele foil
desmentido no mesmo dia:
"Na verdade, Palocci assinou
19 contratos com a Leão

Leão", corrigiu. Sobre a casa,
ele lembrou que a palavra do
ministro já foi contestada
pelo motorista Francí sce

Chagas Costa e pelo caseiro.
O líder do PSDB, Arthur

Virgílio (AM), começou a

colher ontem assinaturas

para ampliar o objeto de
investigação da comissão.

-

Segundo ele, trata-se de uma

"medida preventiva" para
impedir que novas liminares
do Supremo venha a inter'

romper o trabalho da CP!·
Efraim considera a medida
desnecessária. Ele argumerr
tau que em nenhum mornerr .

to a investigação saiu do foco,
como alega o governo.

, .�. -.

_,

,

'.
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Rice diz que China e Japão
deveriam reparar relações
AGÊNCIA ESTADO

� Secretária de Estado tenta dissipar a

suspeita de que os EUA queiram formar uma

'frente asiática para conter a China
of
?,c

d SYDNEY - A secretária de

Estado dos EUA, Condoleezza

,Rice, incentivou ontem o

�pão e a China a reparar as

rrdações bilaterais, recente
-51ente comprometidas por

-disputas territoriais e na área

·,de segurança."Temos encora-

OJ

lado boas relações entre a

China e Japão e mesmo saben

.do haver dificuldades neste

relacionamento, a China e o

Japão compartilham muitos

interesses", inclusive ex

tensos laços econômicos,
lembrou Rice.

As declarações foram feitas

após discussões com o

primeiro-ministro australiano,
John Howard, em Sydney.As
conversações na área de

segurança que Rice promoveu
CGm ministros japoneses e

australianos foram criticadas

pela elite econômica e

acadêmica da Austrália, que
considera que a visão que os

EUA têm da rápida expansão
militar, política e econômica da
China é alarmista c

ultrapassada.
Rice tem gasto grande parte

Denúncias de abusos sexuais crescem 40%
IRAQUE - As denúncias de

, agressões sexuais entre soldados
.americanos aumentaram cerca
f)

qe 40% em 2005, informou
':l.I

'-:J9ntem o Departamento de
Defesa dos EUA.Um relatório do

)entágono iri.dica que, em 2005,
f/ •

houve 2.374 denúncias de
5;J

':J�gressões sexuais- em com-

i J;laração com as 1.700 registradas
'em 2004.Segundo o documento
fif(
do Pentágono, o aumento se

�J�eve a um novo:'p�ogr�m_a' 'q�e
encoraja vítimas a denunciar os

J /(1 ,

@taques.
�,\

De acordo com o relatório,
fno':

r'i43S denúncias foram feitas por

:,:;r.eio do programa, que permite

'3í§lue as vítimas recebam

IW

atendimento médico sem a

exigência de informar os casos

às autoridades civis e mili
tares."Este é o crime menos

denunciado em nossa sociedade",
disse Roger Kaplan, porta-voz do
Pentágono, que afirmou ainda que
as autoridades militares estão se

esforçando para reduzir a

incidência.

"Queremos que as vítimas
recebam tratamento, e quanto
mais pessoas apresentarem
denúncias maiores serão

possibilidades de punições e de

expulsão dos que cometerem

crimes", declarou.
INVESTIGAÇÕES

Segundo o relatório, em 2005, as

inves-tigações de 1.400 casos - ou

68%- foram encerradas até o final
do ano.No entanto, punições não
foram impostas a mais de 800

agressores por ausência de provas.
Entre os casos finalizados, 79

acusados foram encaminhados

para cortes marciais, 91 rece

beram punições não-judiciais e

104 foram inocentados.
De acordo comKaplan, não

é possível determinar se o

aumento das denúncias em

2005 indica aumento no

número de casos. No entanto,

segundo ele, o programa obteve
sucesso ao encorajar as

denúncias e promover melhor
treinamento das tropas.

�)�.(Brasileiro dá volta ao mundo ensinando' informática
,

-

�l)

,fj

"lU

t.c:

cL
. ,<j

f,'_

Singapura, Sidney e até por

algumas cidades do Irã, onde
conta que foi muito bem

recebido. Na África conseguiu
doações para instalar uma

escola de informática. Dava
aulas teóricas e práticas e pedia
doações para a educação.

Thiago já está de volta ao

Brasil, passando pelo Estado de

Santa Catarina. Durante toda

viagem, fez um diário de bordo,
publicando fotos e experiências
na internet, em sites

relacionados ao ciclis ta e

também em uma página própria

(www planetbybike.com).
Esperado com ansiedade

pela família, que mora em Águas
de São Pedro, o engenheiro vai

I
concluir a volta ao mundo no

'

dia 25 de março, quando chega
à cidade natal, na região de

Campinas. "Estamos ansiosos

'para reencontrar com ele. O

coração já está na reta de

chegada", brincou a mãe de

Thiago, Sílvia Ghilardi. O
brasileiro fica no País por dois
meses e depois retorna aos

Estados Unidos - desta vez de

avião - para retomar o trabalho.

o

de sua visita de três dias à

Austrália tentando dissipar a

suspeita de que os EUA querem
formar uma frente asiática para
conter a China. Ao mesmo

tempo, ela não tem deixado de

exigir umamaior transparência
do governo c o rnun is ta

chinês.O próprio presidente
americana, George W Bush,
exigiu na quinta-feira que a

China abandone "velhas

formas de pensar e agir", como
sua falta de transparência na

informação sobre seus gastos
militares.

Isto, acrescentou Bush, faz
aumentar a preocupação em

relação à China "em toda a

região e em todo o mundo". O

presidente não chegou a repetir
preocupações expressas em

recentes relatórios da CIA
dando conta que o crescimento

militar chinês ameaça as forças
dos EUA na região do Pacífico
asiático. Neste sábado, Rice

discutirá com o chanceler

australiano, Alexander

Downer, e o japonês, Taro Asa,
sobre a China emitras questões
regionais.

A secretária garantiu a

repórteres que a agenda da
reunião vai além da China, mas
o simples fato de ela estar sendo
realizada certamente irritará

Pequim.No começo da

semana, Downer disse que os

nurustros não estavam

procurando formas de conter a
China, mas sim de garantir que
o país trabalhe com a região.

Chirac pede diálogo rápido
com manifestantes estudantis

PARIS, FRANÇA - O

presidente da França,
Jacques Chírac, pediu on

tem que se abra "o mais

brevemente possível" o

diálogo com as organizações
estudantis e sindicais depois
da grandes manifestações da
quinta-feira contra o

modelo de contrato juvenil
proposto pelo governo - o

"contrato de primeiro
emprego", conhecido como

CPE.

Segundo a Prefeitura de

Paris, 77 dos 187 ma

nifestantes detidos na noite

de quinta-feira con

tinuavam em poder da

polícia na tarde de ontem.

A Justiça abriu 104 pro
cessos relativos ao caso. Mas

a expectativa é de que
muitos jovens fossem
liberados ainda na noite de
ontem.

Chirac pediu "res

ponsabilidade de cada um"

envolvido nas discussões
um dia antes de mais uma

manifestação convocada

para hoje. Os protestos
acontecem em meio a uma

polêmica que derrubou os

índices de popularidade do

primeiro-ministro francês,
Dominique de Villepin.
Villepin 'vem resistindo às

venha
para

pressões () argumenta que a

medida ajudará a cortar a taxa

atual de desemprego entre os

jovens franceses, de 23%. Os
ministros de governo,
tentando abrandar a crise,
defendem que o novo

contrato seja debatido por
seis meses.

Mas líderes estudantis e

sindicais rechaçaram a oferta
de negociações e dizem que a

oposição continuará cres

cendo até Villepin retroceder
e d iz e'rn não temer nem

mesmo os policiais "res

ponsáveis por tentarem

barrar as manifestações". As
tensões sociais geraram ano

passado violentos e

duradouros protestos nos

subúrbios de grandes cidades
francesas. Uma crise que se

arrastasse por dias poderia ser

muito desgastante para o

governo.
Uma das principais rei

vindicações dos ma

nifestantes é um sistema de

proteção do emprego. Eles

argumentam que o

empregador pode demitir o

jovem sem motivo algum. O
ministro da Coesão Social,
Jean-Louis Borloo, mostrou
se favorável que se obrigue os

empresários a justificar a

ruptura de um CPE.

NA SÉRVIA

... Morte natural
o tribunal de crimes de guerra
da ONU informou ontem que os

resultados preliminares da
análise do sangue de Siobodan
Milosevic não mostraram que
a morte do ex-presidente
iugoslavo foi causada por
envenenamento. Milosevic,
que sofria de problemas
cardíacos e hipertensão, foi ,

encontrado morto no último
sábado em sua cela, meses

antes de sair o veredicto no

caso em que era julgado por
crimes de guerra, genocídio e

crimes contra a Humanidade. -

Um relatório preliminar da

autópsia mostrou que o ex-

líder de Belgrado morreu de

ataque cardíaco.

EM ISRAEL

... Gripe aviária
Quatro trabalhadores de um

kibutz [fazenda coletiva] de

Negev foram internados ontem

no Hospital Soroka, em Be'er

Sheva, com suspeita de

contaminação por gripe
aviária. Uma das vítimas é o

tailandês Ein Hashlosha, que
está sendo mantido sob

quarentena. Os outros três são
beduínos que trabalham no

kibutz Hulit
/

NO MUNDO

... Queda
o número de pedidos de asilo

político nos países
industrializados caiu pela
metade nos últimos cinco

anos, segundo um relatório

publicado ontem em

Genebra pelo Alto
Comissariado das Nações
Unidas para Refugiados
(UNHCR).Os dados de 2005
mostram que os pedidos de
asilo atingiram no ano

passado seu menor nível' em

quase 20 anos.

NOS EUA

... Desconfiança
Mais de dois terços dos
americanos pensam que os

Estados Unidos estão perdendo
terreno no Iraque, e menos da
metade a:credita que as forças
da coalizão podem deixar um

regime estável e democrático
em Bagdá, de acordo com

uma pesquisa divulgada esta
semana.

Atualmente, 70% pensam que
Bush não tem um plano claro

para terminar a guerra com

sucesso, segundo a pesquisa
do Pew Research Center for
the People and the Press .

D o

Fellows'
M A s

3b I

!IJ) ÁGUAS DE SÃO PEDRO, SÃO
PAULO - Depois de morar nos

Estados Unidos por sete anos e

concluir a faculdade de

engenharia da computação, o
brasileiro Thiago Ghilardi, de

J L26 anos, decidiu levar seus

s!50nhecimentos de informática

oiPara as comunidades mais

ogliem«tas e carentes do mundo,
fJrF foi de bicicleta Saiu de Portu

ir,gal no dia 17 de março de 2005

:rJ� pedalou 29 mil quilômetros,
j.J(:passando por 28 países.
:)(; Passou por Barcelona,
. }}v1ônaco, Istambul, Nova Delhi,
aD
�Ir-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,

'" '"

Acerte
SEU futuro

inglês - espanhol
3275-3475

Rua Domingos da Nova, 227
Centro • Jaraguá do Sul
fellows@netuno.com.br
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Jaraguá do Sul Ao completar 10 anos de existência, a SIPAR

Paraíusos e Ferramentas, comemora uma década de crescimento

constante, sempre investindo em qualidade de atendimento,
variedade de produtos e na constante capacitação dos

colaboradores, Fundada em março de 1996, por Paulo Roberto
.'

Schwarz e Silvério Kienen, a empresa surgiu para atender de forma
I

profissional e diferenciada o mercado regional, através de

profissionais com conhecimento técnico e uma ampla oferta de

produtos. Há pouco mais de dois anos, a SIPAR inaugurou sua nova

sede, com 1800 metros quadrados na Rua Domingos da Nova,
oferecendo mais espaço e conforto aos clientes, além de maior

capacidade de operação. Atualmente, a empresa projeta a

ampliação de mercados. Já está com uma unidade em Joinville,

que atende os mercados do norte de Santa Catarina e Sul do Paraná.

• .,

A SIPAR iniciou suas atividades com a revenda de fixadores
,

(parafusos, porcas e acessórios), mas em pouco tempo, ampliou
sua linha de produtos, incluindo ferramentas, abrasivos, adesivos,
equipamentos de segurança, máquinas e outros artigos que foram

sendo agregados, sempre buscando atender as necessidades

genéricas ou específicas de cada cliente. Atualmente trabalha com

20 mi I itens. Para o futuro a empresa projeta crescimento planejado,
focado sempre no atendimento das necessidades dos clientes.

Atende de pequenas oficinas de automóveis, passando por
,

confecções, até gigantes do segmento metal-mecânico. E a

I "necessidade de produtos e atendimento especializado destes

clientes que faz crescer e investir ainda mais na ampliação da oferta
. '

•

A SIPAR conta com uma equipe de 30, profissionais, sempre

de equipamentos e na qualiticação, ainda maior, dos profissionais.
Crescendo com o mercado e para o mercado, este é o projeto da

,

SIPAR para as próximas décadas.

, ,

atualizada através de cursos internos e externos. Estes profissionais
são os responsáveis pelo cumprimento das metas que a empresa

tem traçado. A unidade de Joinville, por exemplo, funcionando há

pouco mais de um ano, já superou as metas definidas para o

período, resultado da capacidade deste pessoal em encontrar

soluções para a mais variada gama de necessidades dos clientes. A
,

SIPAR Joinville é uma unidade de negócios com localização
estratégica, no distrrito industrial. Empresa abre unidade em Joinville e busca novos mercados

-

Parabenizamos a SIPARpela passagem dos seus 10 anos.

Para a Nascisul é um orgulho tê-Ia como parceira comercial.

www.ciser.com.br

",'

Parceria, indispensávelpara o sucessopapabeniza a S/PARpelos 10 anos
de sucesso, papcepia e·competência. ,

t��S:-U-[S-LLL
TRANSPORTES

•
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PRESTíGIO: PAULO OBENAUS DESTACOU RESULTADOS POSITIVOS DA ENTIDADE

DAIANE ZANGHELINI

� Governador esteve
presente e aproveitou
evento para liberar

recurso para Jaraguá

• • •

•

..

"

•
,

,

;

'. ,-, _'
'

'

. " ..
.

.

Pàulo Chiodini tomouposse e-sOe comprori1etêu a dar continuidade ao trabalho de Paulo Obenaus

Técnicos da Weg fazem curso

de Alpinismo Industrial
Presidente do CREA encerra

7° Seminário de Fiscalização
DA REDAÇÃO - Os

trabalhos nas plataformas de

petróleo são arriscados, por isso,
cuidados e profissionalismo são

imprescindíveis. Dentre as
., .

extgencias, mesmo para quem
trabalha temporariamente na

Inspeção e Manutenção,
destaca-se o curso de Alpinismo
Industrial, que envolve
treinamentos em sistemas de
acesso por cordas. "Como as

estruturas das plataformas são

imensas, precisamos escalá-las
e descer de corda para a inspeção,
no meu caso. Também temos os

pin tores - alpinis tas que
executam o trabalho", conta'
Rogério da SilvaGranja, um dos

,

assistentes técnicos da Weg
. presentes no curso realizado

pela Alpitec em Petrópolis/RJ.
.

.

A empresa fornece as tintas e

realiza trabalhos de inspeção de
•

pmtur a em montagem e

manutenção em algumas das

plataformas da Petrobras que
estão ancoradas em estaleiros

•

no Rio de Janeiro, para
reformas. Os treinamentos em

sistemas de acesso por cordas

proporcionam aos alunos o

perfeito conhecimento e

entendimento das técnicas de

Alpinismo Industrial e resgate
em locais de difícil acesso.
As aulas são ministradas de
acordo com a legislação básica
NR 18 e normas Petrobras; os

profissionais são certificados

pela Irata Guidelines
Intern a tional (Industrial
Roope Access Trade Asso

ciation), iniciativa de empre
sas envolvidas com as técnicas

}ARAGUÃ DO SUL - O

presidente do CREA-SC (Co
nselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia de
Santa Catarina), Raul Zucatto.:
encerrou na tarde de ontem o 7°

.

Seminário de Fiscalização.
Durante três dias, mais de 40
fiscais participaram de palestras
relacionadas ao tema "Como
administrar conflitos".

De acordo com o gerente de

fiscalização do CREA, Kleber
Medeiros Justus, um dos objetivos
do encontro foi melhorar a

• •
•

responsáveis por este setor.

Justus lembra que eles devem

apenas verificar se obras são

executadas com a participação de
engenheiros e arquitetos. A
qualidade do trabalho é fiscali
zada por outros órgãos.

Esta foi a primeira vez que

Jaraguá do Sul recebeu o Semi
nário doCREA. As outras edições
aconteceram na capital do
Estado, Florianópolis, em Join
ville, Rodeio e Lages. O próximo
encontro deve ser realizado na

região oeste de Santa Catarina no
segundo semestre do ano. A data
ainda não está definida.

aos fiscais.
Atualmente o Conselho ca

tarinense possui 47 pessoas

•

para proporcionar um am-

biente de trabalho seguro para
as indús trias. N o primeiro
nível, o técnico de acesso é

capaz de executar uma escala
limitada de tarefas; já para ser

certifícado no segundo nível,
são exigidas no mínimo 1000
horas de experiência em

serviços suspensos. A certi

ficação de nível três, .além de

exigir um mínimo de 2000
horas de experiência, apri
mora técnicas de acesso e

resgate avançado e ainda
habilita o profissional a atuar
como supervisor de equipe.

o". /.

convivencra entre os propnos

profissionais da área. Além disso,
os debates visaram algumas
técnicas para diminuir a possível
antipatia da população quanto

Moradores do Bairro Vieiras
Querem Posto de Saúde logo

}ARÁGUÃ DO SUL - A

promessa de construir um Posto
de Saúde no Bairro Vieiras está
causando desconfiança nos

moradores daquela localidade.

Segundo informações, um imóvel
foi alugado, mas, cerca de quatro
meses depois, pacientes ainda sâo

obrigados a se deslocar até os

bairros vizinhos, Para Amaro

Spengler, o maior problema é a

distância que precisa percorrer

quando necessita de atendimento
,

de um médico. De acordo com a

diretora de Saúde Pública, Iuá
Güenther, o atendimento não

começou porque houve atraso na

abertura do processo seletivo de
funcionários. Além disso, falta o

parecer técnico de um arquiteto
para que a instalação possa
funcionar. A diretora garantiu que
o Posto de Saúde doBairroVieiras
- .

nao sera apenas Ulna promessa.
Até o final de abril a inauguração
deve acontecer.

Treinamento com cordas garante
habilidade para técnicos

•

..

O ex-presidente de uma das Centro de

capacitação
abre concurso

. ,.., ...

associaçoes empresanais mais

fortes de Santa Catarina, Paulo
•

Obenaus, ressaltou 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 como entidade e

utilizamos esta prerrogativa em

favor da região", conta Paulo
Obenaus. O empresário Paulo
César Chiodini, assumiu a

. presidência da entidade,
comprometido em dar
continuidade ao trabalho definido
através do' planejamento
estratégico. "Participei da gestão
de Paulo Obenaus e vou garantir
a continuidade do processo de
desenvolvimento da Associação,
conforme definimos como

\

estratégia de gestão", dizChiodini.
Alessandro Coelho, que passou o

. cargo de presidente daApevi para
Márcio Manoel da Silveira,
também afirmou que o

planejamento estratégico da
entidade, definido na atual gestão,
será seguido pela nova diretoria.

O governador Luiz Henrique
aproveitou a oportunidade para
assinar c«j1vênios para a liberação
dos recursos para o asfaltamento
do acesso da Estrada Ribeirão

•

Grande do Norte. E a primeira
parcela,

.

no valor de R$ 250 mil,
do total de R$ 1.9.53.707,36. A
região de Jaraguá do Sul recebeu,
além destes recursos, a assinatura
da ordem de serviços de melhoria
da intersecção daRua Izidio Carlos
Peixer com aSC 413, altura do km
45, no valor de R$ 208.525,15.

}ARAGUÁ DO SUL- O
CCBV (Centro de Capacitação
de Bombeiros Voluntários da

Jaraguá do Sul), que funciona
em convênio com o Senac

(Serviço Nacional de Apren
dizagem Comercial) assinado
em junho de 2005, lança

• •

concurso para ter sua propria

logomarca. Criado para traba
lhar na capacitação e desen
volvimento de voluntários
adultos e mirins, brigadas de

incêndio, Defesa Civil e pro

teção individual e patrimonial,
oCentro utiliza a logomarca da
Associação de Serviços Sociais
Voluntários (Bombeiros Vo

luntários). Agora, pela impor
tância da identificação própria,
quer ter sua própria marca.Só
serão aceitos os trabalhos

. .

propostos p,or autores com

nível de ensino médio. Será
levado em consideração para

•

critério de seleção, a corn-

patibilidade da pesquisa com o

trabalho de criação, que deverá
dimensionar o tema "born
beiro" e "centro de cana-

<

citação". As inscrições abrem
dia 27 de março e vão até 4 de
abril. Cada autor poderá
inscrever apenas um trabalho.
Outras informações pelo
telefone 3371-0414, dos
bombeiros voluntários de

[araguá do Sul. (CM)

•

}ARAGUÁ DO SUL - Numa
cerimônia perfeitamente

! organizada, prestigiada pelos 500
"

, mais destacados empresários da

região e com a presença do

governador Luiz Henrique da
Silveira, aconteceu na noite da
última quinta-feira, a posse de
nova diretoria da AcijslApevi,
tendo à frente Paulo César.
Chiodini e Márcio Manoel
Silveira, respectivamente. Pala
vras como empreendedorísmo";
" ied d ""

.

id d "

serle a e, contmui a e ,

"honestidade" e outras que,

dignificam a ação de ambas

associações, figuraram ern todos os
discursos de homenagem. O
govemador Luiz Henrique, além
de destacar a atuação das

entidades, ressaltou em seu

discurso que a deficiente gestão
fiscal brasileira é. uma das

responsáveis pelo atraso do

progresso, prejudicando o

'desenvolvimento nacional.

..

Exposi ão:
Carmem Miranda Para Sempre

,

Super amostra da estrela reúne
materiais pessoais e essenciais
A maior amostra já realizada sobre a estrela brasileira Carmem
Miranda, já está em exibição no Memorial da América Latina em

São Paulo. Aberto na quarta-feira, dia 08/03, a amostra segue até
o dia 16/04, das 9 às 20h, de terça a domingo. Sucesso no Rio de
Janeiro, a amostra promete fazer muito sucesso também na terra
da garoa. '

São mais de 700 peças da artista, entre elas, jóias, capas de revistas,
fotos, discos, partituras, trajes, artigos de jornais e, capas de
revistas, pertencentes à família, colecionadores e ao Museu Carmem
Miranda.
Com direção de arte e cenografia de Cláudio Fernandes, curadoria
de Fabiano Canosa, e além da consultoria e textos de Ruy Castro
(autor que publicou o livro Carmem, com a biografia da estrela), a
exposição Carmem Miranda Para Sempre, apresenta todo um

panorama de vida e de carreira de Carmem Miranda em terras
brasileiras e estrangeiras, dividida em dois grandes momentos, o
Brasil e os Estados Unidos. É a maior e mais completa exposição
sobre Carmem, Miranda já realizada no país. De fato, uma

homenagem à altura de uma das maiores estrelas que o Brasil já
teve.
Além do conteúdo dos núcleos, destaque para as famosas
réplicas de trajes usadas por Carmem, como o figurino do
filme "Aconteceu em Havana" e o vestido de noite de seda

pura, inspirado no visual que a Carmem usava em espetáculos
,

nos Estados Unidos, desenvolvido pelo estilista Napoleão
Lacerda. A réplica do top usado pela artista em "Uma noite no

� Rio", feita por Carlos Tufvesson, entre outras réplicas
assinadas por grandes nomes da atualidade também são

atrações na amostra.

I'>,
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Em Campinas
o jaraguaense Luis Carlos
Krenke, o Chips, está em

Campinas (SP), onde disputa
o Campeonato de

'.

Fisiculturismo, na categoria
Master I (40 a 50 anos).
Chips (Cia. do Corpo/
Farmareis/Studio Phoenix)
acredita que tem chances de

conquistar uma boa

colocação.

,

Força totat
Contrariando algumas "previsões", o Juventus vai com tudo

para cima do Atlético, buscando a vitória. Mas não dá para ir

para cima e esquecer do setor defensivo. Coisa que o técnico
Itamar Schulle, mais do que ninguém sabe fazer. Em uma

das várias discussões presentes em fórum de torcedores
catarinenses, surgiu uma dúvida sobre o elenco do Juventus,
questionando que o tricolor não tem banco. Pode até ser

que não tenha razão, mas o time jaraguaense tem no banco
um estrategista, que sabe colocar seus jogadores de acordo
com a situação de cada jogo. Não é à toa que ele vem sendo
cogitado por vários clubes do Brasil.

.

..

,
'. ,

Copa Norte
Começa neste fim-de-semana
a Copa Norte de Futebol
Amador. Os quatro times
jaraguaenses entram em

campo atrás do título da

competição. Hoje, às 15h30, o
Vitória recebe a Arsiper de São
Bento do Sul e o Flamengo
pega o América, de Joinville.
Fora de casa, o Cruz de Malta
enfrenta o Serrana, de Joinville,
amanhã às 9h45 e o Botafogo
joga com o Torino, de São
Bento do Sul, às 15h30.

Catarinense
O atleta da Chips' Academia,
Valcionir Betti (Casa das
Piscinas/Artefatos Cimento
Renke/Farmácia da Ilha)
disputa, em São Bento do
Sul, o Campeonato
Catarinense de
Levantamento de Peso Terra.
A competição, que acontece

hoje, consiste em levantar o

maior peso possível do
chão, até a altura das

pernas. Betti vem se

destacando na modalidade
desde o ano passado.

o

,

,

. ,

••

Taça Pomerode
Já a Taça Pomerode está na

segunda rodada e o Vitória vai
até Timbó, no domingo, para

t<'"'
,

>: enfrentar o Agua Verde. No
•

:: Garibaldi, o Flamengo recebe o
_- ,

::; Vera Cruz de Pomerode. As 14h
�.

�� jogam os aspirantes e às
.:: 15h30 os titulares. Os outros

jogos da rodada são Atlético
Pomerodense x Caramuru e
,

Agua Verde (Pomerode) x
Botafogo.

•

·
'

,

••

,

"

..''--------------------------'
"

·
'

..

•

.
'

.Malwee se reapresenta de <'

olho, no Mundial de Clubes
,

,

•

Depois do treino físico,jogadores foram para a academia

]ARAGUÁ 00 SUL - Apenas
treino físico namanhã de ontem
no Wolfgang Weege. Depois da

folga, os jogadores da Malwee se

reapresentaram, já focando os

treinos para o Mundial de Clu
bes, que acontece de 5 a 9 de abril,
emBrusque. Hoje, aMalwee joga
em Corupá, contra o Marcol

Olsen, às 20h30, pela Copa San
ta Catarina. E terá o time com

pleto em quadra. Esta é a segun
da partida da equipe pela compe
tição. Na primeira, venceu Santa
Cecília fora de casa por 5x3.

Para se prepararmelhor para
o Mundial, a equipe tenta adiar
a estréia na Liga Nacional para
depois do término desta,

competição. Serão seis times no

torneio e aMalwee está no grupo

junto com o Universidad
Autônoma (Paraguai) e o

Firefox (lapão). Na outra chave
estão Boomerang Interviú

(Espanha), Utah (EUA) e
-

Carlos Barbosa. "E o título que
nós queremos. Vamos contar

com o apoio da torcida de

Brusque e sabemos que Jaraguá
do Sul vai invadir novamente",
disse o ala Chico, lembrando ,

da final da Liga Nacional do
ano passado.

O auxiliar técnico Marcos
Moraes comentou também
sobre a evolução dos times

nacionais, tomando por base os

jogos da Taça Brasil. "Está todo
mundo correndo atrás de

reforços, de melhorar a parte
técnica e estrutural", afirmou.

O CORREIO DO POVO

-

DIVISA0 PRINCIPAL: BUSCANDO A LIDERANÇA

•

JULIMAR PIVATTO

� Juventus precisa
da vitória para
conquistar o 10

lugar do grupo

]ARAGUÁ DO SUL -

Querendo a liderança do grupo
e a vantagem de jogar em casa

na semifinal, o Juventus deve
ser todo ataque no jogo de hoje,
às 16h, contra o Atlético
Hermann Aichinger. O
técnico Itamar Schulle uti

lizou, nos coletivos desta
- .

semana, o esquema tanco com

três atacantes. "Também

exploramos bem as descidas
dos alas, ajudando muito no

ataque", explicou o treinador.
O tricolor não contará com

,

Carlos Rogério (suspenso),
além do zagueiro Tiago, do
lateral Pereira e do volante
Fábio Lopes, todos co

ntundidos. Este último ainda
tem chances de estar como

opção no banco.
"São jogadores que farão

falta. Mas quem vai entrar, vai

se superar, afinal é um jogo
decisivo e eles precisam fazer o
melhor", comentou Schulle.
Mesmo jogando ofens i-

•

vamente, o comandante do

Moleque Travesso não esqueceu
do setor defensivo e do perigo
que o adversário pode oferecer.
"Eles virão com uma motivação
extra, oferecida pelo Me

trcpolitano, e jogam sem

responsabilidade nenhuma".
Schulle disse também que

conversou bastante com seus

comandados, buscando me

lhorar o lado psicológico dos

jogadores. "Todo jogo decisivo é

cercado de expectativa e isso

pode deixar os atletas nervosos.
Mas procuramos deixar todos

tranqüilos", afirmou Schulle. A

partida entre [uventus e
,

Atlético será apitada por Paulo

Henrique Bezerra, auxiliado por
Flávio Hamann e Vayran da
Silva Rosa, todos da Grande

Florianópolis.
-

ATLETICO - Com vários

desfalques, o time do técnico
, '

Tonho Gil prometeu não

aliviar para o J uven tus. Já Juventus e Atlético já se enfrentaram três vezes neste ano

garantido na semifinal, o

Atlético não terá o atacante

Leandro, liberado para resolver
problemas particulares, além
de Da Silva, Fabrício e Lucas,
suspensos. Macedo, que saiu

lesionado no jogo contra o

Brusque, no último domingo,
está liberado para jogar.

Pavanello. Segundo relata, na
época uma vaga na Liga custava
R$ 70 mil. "Dei 7 cheques, sem
fundo, de R$ 10mil cada e voltei

para Jaraguá buscar recursos

para cobri-los", diz.
Atualmente, segundo
integrantes da Liga, o custo de
uma vaga está avaliado entre R$
360 mil e R$ 500 mil. "Mas não
existem vagas à disposição",
revela Carione.

• CATARINENSE
�

JOGOS DO FIM DE SEMANA • CLASSIFICAÇAO
,

Hole 16h - Juventus x Atlético Gru o A üruno B

Hoje 16h - Brusque x Metropolitano 1 ° Joinville 8 1 ° Atlético 10

Amanhã 16h - Finueirense x Avaí 20 Fioueirense 7 20 Juventus 9

Amanhã 16h - Marcílio Dias x Joinville 30 Marcílio Dias 6 30 Metropolitano 6
,

40 Avaí 5 40 Brusque 4
,

•

ma história de títulos e vitórias
, , ,

, ,

I

Amigos do Esporte Amador têm u

]ARAGUÁ DO, SUL - Numa
". . ". .

epoca em que vitorras

esportivas, que dão orgulho a

todo jaraguaense, ainda não
eram motivo para brigas
político-partidárias, um grupo
de abnegados, tendo à frente
Carione Mess Pavanello e

Sérgio Silva, resolveram
enfrentar todas as dificuldades'
e superar os desafios para
transformar o futsal de Jaraguá
do Sul, em campeão nacional.
Foi assim que surgiu a

Associação de Amigos do

Esporte Amador, que iniciou
suas atividades focadas no

futsal, mas rapidamente
ampliou a atuação para os

demais esportes. "No início de
1998 nosso time de futsal já
tinha sido três vezes campeão
estadual, mas não saia disso. Foi
aí que resolvemos criar a

Associação e buscar parceiros
para esta empreitada, que se

mostrou um sucesso mundial",
,

destaca Cacá Pavanello.
A virada na equipe de futsal

de Jaraguá do Sul, aconteceu em
1999, após uma viagem de Cacá
à Canoas, no Rio Grande do

Sul, para um congresso da Liga
Nacional. "Fui à Canoas

disposta a colocar [aragua do Sul
na história do futsal brasileiro e

consegui: Com apoio do, então
prefeito, Irineu Pasold, comprei

•

uma vaga para a nossa equipe
na Liga Nacional", conta

. patrocinador decidiram que acontece entre primeiro e nove

de abril, em Brusque (SC). "Este
é o resultado daquele trabalho

que começamos lá atrás, em

, 1'�98, com cheques sem fundo
e muita coragem. Este é UIU

resultado que nenhuma briga
política, de pessoas' sem

bandeira, vai apagar", ressalta
o diretor de futsal da Malwee,

. - '

seria necessano contratar um

jogador de nível internacional.
"Foi aí que o seuWandér trouxe
o Ma110el Tobias para Jaraguá do
Sul", conta,

A partir desta contratação,
a Malwee Futsal iniciou uma

coleção de títulos estaduais,
,

regionais, nacionais e mundiais.
I

"Nestes seis a110S de existência,
são mais de 30 títulos nas mais

variadas competições", diz.
Neste ano, a equipe da Malwee
Futsal já conquistou dois

importantes títulos - Taça
Libertadores da América e Taça
Brasil- e se prepara para estrear

na Liga Nacional e para o

Mundial de Clubes, que

.

Carlone Mees Pavan e llo.
Atualmente a Associação de '

Amigos do Esporte Amador,
C01U apoio da Prefeitura

Municipal, Câmara de
Vereadores e Malwee Malhas,
patrocina as categorias de base
do futsal, todas as categorias do
atletismo e o basquete. (Carlos
Brandão)

.

Após conseguir levantar os
recursos necessários para cobrir
o investimento na -cornpra da

vaga na Liga Nacional,' o
próximo desafio de Cacá e

demais integrantes da

Associação de Amigos do

Esporte Amador, foi buscar um
patrocinador para bancar as

despesas com viagens, estadia e
.

salário de alguns jogadores.
"Procurei o seu Wandér, que
entendendo que nosso objetivo
era elevar a qualidade do esporte
de Jaraguá do Sul e, por

conseqüência, honrar o nome

da cidade junto a Liga Nacional,
,

concordou em patrocinar a

equipe", diz Carione. Segundo
ele, o empresárioWandérWeege, '

se comprometeu em investir

mensalmente no futsal R$ 25
mil. Em 2000, quando, em um

jogo amistoso diante do

Banespa, a equipe do já
denominada Malwee Futsal, não
teve uma boa apresentação,
Cacá, o técnico Ferretti e o

, CESAR JUNKES

,It
'Í[i,

"

"'"""'"....: ..........."""'" ......._,,=,=,"_�'"'_� �':s:""'''''''"_�'=',""'=_......@u;"",,,,,,,',_J
Sérgio Silva e Cacá Pavanello comandam a Associação
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PRISÃO: DENÚNCIA ANÔNIMA LEVOU POLICIAIS DE SÃO PAULO ATÉ SUSPEITOS

. /

CARLOS BRANDÃO

... Gêmeos são
acusados de desviarem
R$ 2 milhões da

empresa Weg

I
,

GUARAMIRIM - Os irmãos

gêmeos Rodrigo e Roderson

• Schroeder foram apresentados
na tarde de on tern pela
delegada regional JuremaWulf,
após uma viagem de Cil1CO

horas, entre Peruíbe, litoral sul
de São Paulo e a delegacia de
Guaramirim. Eles são acusados
de serem os autores do desvio
de R$ dois milhões da empresa
Weg. "Os dois não falaram nada
durante toda a viagem. Estão
usufruindo do direito
constitucional de se manifestar
somente na presença de um

advogado", contou a delegada.
Rodrigo e Roderson foram

presos em uma residência

naquela cidade balneária, após
uma denuncia anônima. A

detenção foi feita pela equipe
de Repressão à Roubo de

Cargas da Deic de São Paulo.
, Os irmãos estavam sozinhos
na residência e não resistiram

à prisão. O advogado Romeo
Piazera Júnior, da Cassuli
Advocacia Empresarial,

. , . .

escntono que presta serviços
à Weg, estava presente na

delegacia esperando a

apresentação e a tomada de

•

•

"

, ,1

: �I'"" �

•

Rodrigo e Roderson estavam foragidos no litoral de São Paulo'
,

depoimento dos acusados.
"Acredito que eles podem dar

informações valiosas sobre o

modus operandis da quadrilha e

sobre a localização do dinheiro

que ainda está desaparecido",
destaca o advogado Romeo.

Segundo levantamento, cerca
de 300/0 do valor desviado, algo
em torno de R$ 600 mil, ainda
está desaparecido.

Além do processo criminal,
os advogados da Weg estão

movendo 20 ações civis contra
os acusados, com o objetivo de

reparação dos danos causados
a empresa. "A orientação é ir

até o fim com todas as ações,
não medindo esforços para

, . �

conseguir 'uma punlçao,

exemplar para todos os

envolvidos no crime", destaca
o advogado Romeo Piazera

Junior. Para fundarnentar as

ações, os advogados conse

guiram, inclusive, através de

solicitações ao judiciário,
quebrar o, sigilo bancário e

fiscal dos envolvidos, para
saber quanto ern dinheiro cada
um deles havia faturado com o

golpe. "Rodrigo, Roderson e

Daniel foram os que mais

ganharam, Os demais ficaram
com valores entre cinco e dez
mil reais". O crime praticado
pela quadrilha dos irmãos

Schroeder transcorreu por,

FOTOS DANIEL NEVES

�
.j

Advogado da Weg, Romeo
acreditana recuperaçãododinheiro

aproximadamente, 30 dias.

"Rodrigo, que trabalhava há
dois anos na empresa, era o

responsável por inserir as

notas a serem pagas no sistema
de informação contábil da

empresa. Ele utilizou e_sta
facilidade para inserir notas de

pessoas físicas e jurídicas, que
nunca haviam prestado serviço
para a empresa", explicam os

advogados. Durante um mês
. " . ..

esta sistematica criminosa

funcionou, o bastante para um

desvio de R$ 2 milhões. Ainda
ontem Rodrigo e Roderson '

foram enviados ao presídio de

Jaraguá do Sul, onde já está

Daniel Alécio Danna.

Palestra divulga medidas de auto-proteção na Chocoleite

}ARAGUÃ DO SUL - O

especialista em segurança do
, Grupo Seguridade, Marcos
, Fari, ministra uma palestra
gratuita sobre segurança para
.os funcionários da empresa

Chocoleite, na segunda
feira, 20, às 14h 110 auditório

, dalempresda.dO 0dbjetivo é di
vu gar me i as e segu-rança
e dicas de autoproteção para

prevenir assaltos, roubos,
furtos e arrombamentos.

De acordo c om Fari,'

, .

e s ta trs t.ic as comprov am

que a maioria dos crimes

acontece nas vias públicas,
próximas das residências.

, Os altos índices de violên
cia urbana na região exigem
que a população incorpore
no dia-a-dia me d i- das

simples e essenciais para
dificultar a ação dos
bandidos, urna vez qU,e os

s is tem as domiciliares de

segurança a urn e n t am a

tranqi.iilidade, mas não

garantem a segurança nas

ruas. "Se a pessoa não der
chance ou dificultar ao

máximo a ação do bandido,
provavelmente ele procurará
outra pessoa, normalmente

des-cuidada, que não possui
noções de segurança", alerta.

As palestras g r a t u.i t a s

fazem parte do programa de

responsabilidade social do

Grupo Seguridade, que presta
serviços de segurança
privada para mais de 200
•

. ,

empresas rio Es tado. Na

região do Vale do Itapocu
atende clientes como Ma

risol, Duas Rodas, Mene

g o t ti , Malwee, Bretzke

Alimentos,' Menegotti, e

outros. A Chocoleite fica na
•

Rua Gustavo Gumz, 488.
Bairro Rio Cerro II. Os
telefones do Grupo Se

guridade são: (47) 3373-
1687/ 8826-0772 e o e-mail
é: segur idadeguaratg'ter ra
com.br.

•

Dois morrem durante perseguição policial em São Paulo

SÃO PAULO - Uma per

seguição policial terminou
em acidente de trânsito e

causou a morte de duas

pessoas, ontem, na zona sul
de São Pa u lo.Se.gund o a

polícia, Gerson Mendonça de
Freitas Filho, 50, foi rendido
por ho rn e ns na rua

Lacedemônia e levado pelos
• •

criminosos em seu carro, um

As tr a vermelho. Uma
testemunha acionou a

Polícia Militar, que passou a

perseguir o veículo.
Houve troca de tiros.

Freitas Filho e um dos

suspeitos foram baleados.
Na rua

' Gabriele
D'Annunzio com a avenida
Vereador José Diniz (Campo

,

.

Belo), os veículos bateram'
em outros dois carros.Os
dois baleados chegaram a ser

socorridos, mas morrer arn

pouco depois. Urn segundo
suspeito foi detido e levado

para o 27° Distrito Policial

•

(Campo Belo). Os norne s

não foram confirmados.
Policiais admitem a

possibilidade de Freitas Filho
ter sido atingido por um tiro

disparado pela PM, mas a

origem da bala será

confirmada somente após
, .

pencia.
•

Quatro carros da polícia
participaram da perseguição,
e oito policiais serão ouvidos

pelo caso. Foram apreendidas
oito arrnas -sendo seis dos

PMs e duas dos suspeitos.
�

MAIS PERSEGUIÇAO-
No início da manhã, uma

perseguição policial também
, terminou em acidente, por

, \

volta das 6h, na Rua Capitão
Pucci, perto da Rua

Copenhague, na zona leste.'

Segundo a CET, a via ficou
totalmente ínrerdítada.Um
suposto criminoso morreu e

outros quatro suspeitos que
também estavam no carro

ficaram feridos.,
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Bebê abandonado em hospital
no início do mês será adotado

}ARAGUÃ DO SUL - O
,

'

bebê recém nascido que foi
abandonado no berçário do

Hospital Jaraguá no dia 3 de

março, deve ganhar uma

família na semana que vem.

Ele, que foi batizado de
André pelos funcionários do

hospital, recebeu alta na

semana passada e foi
encaminhado a um abrigo
do Conselho Tutelar.

De acordo com a assis

tente social Marisa Freitas
da Rosa, o Conselho co-

'

espera para adoção, e os pais
selecionados queriam um

bebê com o perfil de André.
"São pessoas que esperavam
há mais tempo e que
desejavam uma criança do

. .,

murucou que o menino esta

abrigado ao juiz substituto
da Vara da Infância e

Juventude, Rafael Osório
Cassiano, e à promotora que

representa o caso, Leda

Hermann, e o juiz expediu
um ofício de liberação que
autoriza a adoção. Segundo
Marisa, 60 casais do muni

cípio constam na lista de

, '

mesmo sexo e caractertsticas
•

físicas", explica. Depois que
o bebê é entregue à família, o

, , "
I

proximo passo e o acorn-

panhamento de assistentes
sociais, que verificam se os
pais se adaptaram à nova
rotina.

O Conselho Tutelar e a
•

Polícia Civil ainda não tem

notícias sobre o paradeiro da
mãe. A mulher forneceu
nome e telefone falsos para a

equipe médica, desapareceu
após o parto e deixou a crian

ça no berçário do hospital. Se
localizada, ela poderá ser

processada por falsidade
ideológica e abandono de

incapaz. (Daiane Zanghelini) ,

ARQUiVO O CORREiO/DANiEL NEVES

.�" •

..

"
"

André saiu do Hospital e deve ganhar uma nova família

II OCORRÊNCIAS POLICIAIS

Arrombados
Foi arrombado veículo da Sra. M.M. e roubado o aparelho de CD

,

Player, chaves de casa, controle eletrônico e papeis corn

informações pessoais, na quinta-feira, na Rua João Marcatto -:
Centro. Também arrombado um carro na madrugada de quinta
feira na Rua João Picolli no centro, e furtado o aparelho de CD
Player e uma pasta contendo cerca de 150 CDs. E na noite de

quarta-feira na Barra do Rio Molha arrombaram um carro

danificando a porta do carona e roubaram o aparelha de CD
marca JVC, com controle e 15 CDs..

Revistados
Após denúncia de perturbações e

uso de drogas, a poücía revistou
trinta pessoas na Praça Ângelo
Piazera, na noite de quinta-feira.
Foram encontradas, uma lâmina
com aproximadamente 5 cm em

posse do menor M.C. 17 anos, e um

canivete automático com 10 cm de
lâmina em posse de A.C.B.V. 28
anos, que foram levados à

delegacia.

Três tiros
Adolescente de 17 anos

,

foi atingido com três,
tiros por volta das
4h30min de sexta-feira,
em Itajaí. O rapaz
pilotava uma moto no

Bairro São Vicente,
quando um veículo
Kadett de cor escura o

interceptou. De dentro
do veículo, alguém•

disparou três tiros que
atingiram a vítima nas

costas. O jovem foi
socorrido pelo Corpo de
Bombeiros e levado ao

hospital. A Polícia
Militar fez buscas, mas

ninguém foi preso até o

momento.

Detidos
•

I.G.R. foi levado à delegacia por
estar embriagado e proporcionar
desordem em sua casa no Bairro

Jaraguá Esquerdo em Jaraguá do
Sul. Também detido J.C.S. por
agressão e ameaça a familiares.

,

,

ii
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e
,

��HUMOR
Está decidido: como
acontece desde 94,
os "cassetas" vão

gravar na Alemanha
durante a Copa do
Mundo. Desta vez

embarcarão
Bussunda,' Cláudio
Manoel, Beta Silva e

•

Hélio de la Pena. Os
humoristas prometem
aprontar muito, os
jogadores e comissão
técnica que se

cuidem, pois serão
motivo de muitas
risadas.

.
. ,.

��GNG
O apresentador Lucfãno '.,

.
Huck foi um dos premiados

,\ esta semana,·na 2a edição
., ",

. � �.
, da entrega dos premias de .

"

Reconhecimento
; Profissional Maúro
Salles.Huck recebeu o

.. � .
' .�

troféu na categoria
'

," homenagem esij6cial pelá c

;::,'sua iniciativa de oriaçãO da
;' ONG IfJstituto Criar de TVe

.' ,'�', ).<0,'.

Cinema.Om dos''óbietivos
..do Institut(J, além "de;
.� '" .•..0>

promover a cidadaniaé
integraçª'o, é de formar

.

novos profiSsiOr1�is para â
á:rea do audiovisual.

,,;

��CASÓRIO
O casamento de

Angelina Jolie e Brad
•

Pitt 'deve acontecer
neste sábado, ,

segundo a imprensa
internacional.

,
'

Segundo consta, o

lugar escolhido'é a

casa de George'
Clooney, às margens

. do lago Como, na
Itália. Paparazzi do
mundo inteiro já
estão'ôe plantão por
lá. A grávida tirou
licença para pilotar

��ROMANCE
Assim como no ano passado, Gisele
Bündchen foi flagrada mais uma vez curtindo
as praias paradisíacas do Hawaii, ao lado
do surfista Kelly Slater. Os cliques
ocorreram na tarde de quinta-feira,
dia 16, por paparazzi de
plantão.Cheio de cuidados com a

comodidade de Gisele, Kelly fez
questão de segurar a bolsa e as

toalhas da top, para que ela
pudesse transitar pela praia
livremente. Vale destacar

,

que, até hoje, Gisele não
•

assumiu o namoro com o

rapaz. Apenas afirma que
ele tem lhe dado aulas de
surfeavião.

\

,

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

ComBat
A ComBat recebe hoje mais uma atração TOP do circuito nacional, o
DJ Edu Brussi da agência Water Republic. Edu toca seu set de

progressive house, compartilhando as atenções da noite com Guy
Pinheiro e o jaraguaense Túlio. As bandas Tribo da Lua e papo de
Samba se aprresentam no bar externo. Ingressos antecipados por R4
10,00 no Posto Mime Matriz, loja Colcci.·

Agende-se
Na próxima quarta-feira,
na Choperia Bierbude
acontece mais uma edição
do Dose de Quarta, O
embalo fica por conta DEJ
Sande do Carambas.

r

• PARABENSi .

, '

Leitores que aniversariam

18/03
, Camila Saplinski

,

Dr. Altevir Antônio Fogaça Jr.

lolanda Oliveira Motta

Taianara Baier

Vitor Arthur Uller

Rogério Telles

Teresinha Marquadt
Rubens M. Bussarello

Kayane S. da Luz

Arlete Kneubuthler

Giane H. Horongoso
José Laurentino Schmidt

Gilson Becker

Araci Kopsch
Celina Papp
Rosilda Rocha

Andréa Ziehlsdorff

Charles Passold

Rosali Siewerdt

Antonio Sincler Rosa
•

Rita Liana Dipieri
Rafael Mokowa

Ander Pereira

Cláudio Piazera

19/03

Jéssica Allyne Ruysam
Fabiane Kneubuhler

limar José Kuhn

Arno MarquadtDIVULGAÇAO
•

Maria Iria de Oliveira

Drews

José Antônio B. Pinho

Henrique João Küster Neto
,

Viviane Bruch

Gustavo André Pereira

Clara H. Fodi

Ursula Kluck

Gabriel Darem

Martha Mohr

América Coral Neto

Cristiane Krenke

Renato Tüechantcoski

José Forlim

Maria José Franzner

Ronida Costa

Valfrido A. Ferreira

Daniel Richard Carvalho
,

Fabiana Rodrigues
Adolfo Hoeft

Valdenir J. Borges
o diretor da Ciluma, Alciro Cozzarin, o presidente do Sindicato do Vestuário, Gilda Alves, a diretora da Lunelli,
Viviane Lunelli e o diretor industrial da Lunelli, Denis Luiz Lunelli prestigiaram a inauguração do restaurante da
Lunelli esta semana. O local tem capacidade para 160 pessoas e é para uso oos funcionários

Rubens Tomio

Juliane Vaz

,

II HOROSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
Uma caminhada pelos parques, um café, um
papo com os amigos, uma paqueradinha aqui,
outra ali, tralalá, trilili ... Não tem que ser sempre
aquela coisa toda, altas temperaturas,
manobras radicais e outros que tais. Você é um
carneiro fortão, poderoso mesmo, mas sua
alma também se cansa de tantas batalhas. Vai

. um dia light ai?

Virgem 23/8 a 22/9
Divisões, difusos horizontes? Você queria tanto
ir, mas agora está cheio de dúvidas? Pois é,
apesar de seu fácil trânsito pelo mundo das

objetividades, o ser de Virgem também tem

seus momentos de confusão. Então, se é
assim, aceite esse estado, viaje na sua

meteorologia. Dê-se o tempo que precisa,
daqui a pouco tudo clareia.

Câncer 21/6 a 21/7
Preferia deixar tudo como está, é? Acontece

que o universo se alimenta de mudanças, Elas
são a única constante, vibração que mantém o

fluxo da vida. Sendo assim, nada de crise se

você estiver um tanto quanto variável e mais

introspectivo, ou até alternando estados de
. espírito. Relaxe e sinta o ritmo, entre na dança,
gire com as galáxias .

libra 23/9 a 22/10
Você está acostumado a compartilhar a sua

energia com os outros, afinal, libriano que se

preza valoriza a amizade e a parceria. Se
depender do céu, você terá gás pra dar e vender
em suas andanças pela Terra. Quê? Como
assim, passar a.tarde dormindo depcis do lauto

almoço com a familia?! Além. do desperdicio
energético, coitado de seu diãmetro .. ,

Capricórnio 23/9 a 22/10
Agora que você já organizou tudo e todos, que
tal cuidar das suas coisas? Já que sábado é o

dia internacional da faxina, se dê uma geral.
Hein? Ah, caprica, há camadas de você que

-

nem-sua faxineira nem seu terapeuta conse-

guem acessar. Adentrar fendas e cavernas, da
sua montanha e se libertar de padrões
profundamente arraigados é com você.

Touro 21/4 a 20/5
Aqueles que o cercam sabem que, como um

taurino de carteirinha, você trabalha feito um

boi, mas também adora curtir as coisas boas
da vida junto com seus queridos, Pois bem, ...

ponha-se belo e cheiroso e vá em busca da sua

satisfação. Convide a galera para passear,
aquela pessoa para jantar, não deixe a alegria
pra depois.

Escorpião 23/10 a 21/11
Quantas vezes você já mergulhou até as profun
dezas para só voltar à tona depois que as turbu
lências tivessem se dissipado? Vezenquando dá

certo, mas em certas situações é preciso se

manter na superficie e resolver a questão junto
com os outros envolvidos. Há coisas que estão

I

pedindo sua presença escorpiônica e .

movimentos simples e diretos de seu ferrão.

Aquário 21/1 a 18/2
Está aproveitando a passagem de Vênus, o
planeta dos afetos e dos relacionamentos, pelo
seu signo? É, você está podendo. Mas não

fique esperando "o grande amor" cair de pára
quedas em cima de você. Suas intenções são
as melhores e, sem dúvida, você é um

partidão, mas se quer que chova na sua horta,
convém começar a bater os tambores.

leão 22/7 a 22/8
Desacelere, leãozinho. Se deixe ficar um pouco
mais na cama, um pouco mais naquele beijo,
nos versos do poema, no pensamento
vagabundo que vagueia na sua preguiça e ri da
sua cara. O dia fluindo, só isso. Não é sempre
que o corpo, a mente e a alma conseguem se

encontrar. Permita-se. Preocupações, gente
chata? Faça que não é com você.

Peixes 1'9/2 a 19/3
O Sol brilha em seu signo por mais alguns dias
e pede um pouco de atenção com você mes

mo. Não que isso não aconteça, mas muitos
piscianos têm uma preocupação exagerada ,

com o seu. semelhante e vezenquando acabam

esquecendo de si. (Ad)mire-se no espelho, sor
ria e se faça uns agrados. Seu "Eu" vai adorar e

retribuir com beleza e graça renovadas.

Sagitário 22/11 a 21/12
E se, afinal, não eram convicções, mas, de
fato, imposições? Você é tão preocupado com

a verdade, amigo centauro, mas cuidado para
não acabar se enredando em suas próprias
crinas. Às vezes você joga muito duro com

seu coração. Tadinho dele, fica lá, espremido
num canto, esperando que você dê a ordem

para ele bater...

Gêmeos 21/5 a 20/6
Você fez de tudo para acalmar os ãnimos,
tentou aliviar a situação, amaciar a pancada,

.

mas parece que não está dando muito certo..
Você não está gostando dos rumos que certas
coisas estão tomando, do comportamento de
uns & outros: não adianta disfarçar pra si

•

mesmo. As vezes é necessário levantar a voz,
deixar a emoção falar.

O CORREIO DO POV�

II NOVELAS
� GLOBO - 18r1

Sinhá moça
Sinhá Moça fica furiosa ao saber que o

Barão atingiu Fulgêncio e decide ir à senzala
cuidar dele, Rodolfo se preocupa com os

escravos que fugiram da fazenda do Barão,
pois sabe que vão ser muito castigados, O
Barão não permite que Sinhá Moça cuide de
Fulgêncio, Cândida comenta com a filha que
o Barão gostou de Rodolfo, Justina garante a

Adelaide que vai vingar Fulgêncio, Rafael
chega à Araruna e se apresenta como

Dimas, Juliana pergunta a Frei José por que
Augusto nunca lhe fala de sua mãe. Frei José
desconversa. O Barão diz a Fontes que já
sabe das reuniões abolicionistas que têm
ocorrido na cidade, Sinhá Moça vai .

. ,

escondida até a senzala e cuida dos olhos de I

Fulgêncio. O Barão fala para Fontes que
gostaria que Rodolfb' se casasse com Sinhá

Moça, deixando-o atônito.

� GLOBO - i9H

Bang Bang
Diana despreza Ben, que reclama por ela não
estar com o bebê, Lucas estranha ao saber r
que ele é o marido de Diana. Vegas acusa

Catty de ter engravidado só para ficar com
Neon, Bullock gosta da Ipossibilidade de um

novo neto. Yoko sai correndo atrás de Harold
o ameaçando, Ben chama Diana para ir
embora, mas ela manda que ele vá sozinho,
Lucas começa a se interessar por Diana.
Rush e Baiana estranham quando Mike sobe
numa cadeira por causa deurna barata, As
Naides ensinam Calamity a ser homem. Ben
dá a maior bronca em Diana quando ela volta

.

para casa, Ben fica tentado por Mercedita,
mas resiste, Vegas banca a descontrolada e

diz que Neon não pode estragar a sua vida.

,

Fax acha que a Viúva Clark será uma boa
testemunha e sugere que Diana deponha
também, mas Ben acha difícil. Ben procura
pistas de Jeff e consegue com Don, Harold

pressiona Catty, Yoko chega, Ben e Don são
rendidos quando tentam entrar no escritório
de Jeff em Santa Fé, Catty jura que o filho é
de Neon e Yoko acha que Harold está

perturbado, Zoltar promete ajudar Ben. Ben
briga com Lucas ao encontrá-lo de novo

com Diana no saloon,

� GL.OBO - 21 �j

Belíssima
Takae deixa claro para Guida que está
interessado nela, Guida fica interessada em

Takae ao descobrir que ele é o dono do
restaurante, Vitória encontra uma meia de
mulher na cama de Pascoal e faz um
escândalo, Safira escuta os gritos de Vitória
e se esconde para não ser vista, Mary não

gosta de ver Katina em sua casa e ofende
,

Cemil diante dela, Katina fica furiosa e troca
desaforos com Mary. Júlia entrega o registro
de ocorrências do shopping ao delegado"
Pascoal garante a Nikos que ama Vitória de
verdade, André conta para Alberto que vai
tentar convencer os acionistas da Belíssima
a aprovarem o projeto da construção da
nova sede e avisa que vai começar por
Vitória. Tadeu trata Soraya com frieza,
deixando-a decepcionada. André convida ,

Vitória para jantar, Júlia diz a Vitória para ir.
,

'Vitória e André se encontram para jantar.

1
I

� S8i" , 18h30

Rebelde
•

Não há exibição,

I

� RECORD - 19t. 'IS

Prova de Amor .

A polícia se aproxima do estacionamento da
Marina, Daniel sai correndo com Clarice e

pede para Bira entregar a arma de Durão
para os policiais, Chicão se aproxima e pede I. ;
para Bira largar a arma. Lapa, Gerião e

Murilo chegam na Marina e percebem que a ,

polícia está ali. Eles fogem de lancha, Diana
diz para Júlio que Teima sumiu e que vai

investigar o que aconteceu. Joana diz para ,

Alice que quer conhecer seu pai. Alice diz
que tudo bem. Velho Gui combina de jantar
com Alice. Lúcia e Marília falam sobre
gravidez. Carvalho entra no táxi de Padilha,

,

que o reconhece como o homem da CPI.
Padilha expulsa Carvalho de seu táxi. Daniel
chega com Clarice na casa alugada em

Angra, Daniel tenta lembrar de todos os

capangas de Lapa para descobrir pista sobre
Nininha.

� RECORl)" 21 h

A Escrava Isaura
Isaura veste o vestido que a Condessa lhe
enviou, Rosa conhece Aurora. Miguel se
preocupa com a fuga de lsaura, Álvaro

•

monta uma cabana para ele e Isaura. Alvaro
continua com febre, Cel, Sebastiãd conta

para Rosa que Isaura foi raptada por Álvaro
antes de se casar, Belchior oferece muito
dinheiro para ter uma noite com uma

florzinha do bordel, mas nenhuma aceita,
Pedrinho derruba limonada na roupa de
Branca que o ameaça na mesma hora, Rosa
não sabe se pode confiar em Aurora,
Leôncio quer Isaura de volta custe o que �
custar. Tomásia tenta diminuir a preocupação
iJe Miguel com sua filha.
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