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3 I IRREGULARIDADE: DENÚNCIA MOSTRA QUE BERTOLDI BENEFICIOU CANARINHO E TENTA RETROAGIR LEI
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-

conseguiu ganhar mais tempo'.
concordância unânime dos vereadores, a votação
denúncia protocolada na semana passada pelo secretário

geral do diretório do PSDB, Emerson Gonçalves, contra ato

Executivo Com a

de
o do prefeito Moacir Bertoldi (PL) foi adiada. Gonçalves

promete levar o caso para o, Tribunal de Contas do Estado e
/ .

também para o Ministério Público, se os vereadores se

recusarem a investigar a irregularidade.
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38 I TRAGÉDIA: INCÊNDIO DESTRÓi EMPRESA DE RECICLAGEM, NO BAIRRO BAEPENDI
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Um incêndio destruiu cerca de dois mil metros quadrados da empresa de reciclagem Nicopel, instalada no Bairro Baependi em Jaraguá do Sul. O
,fogo começou na noite de domingo e até o final da tarde de ontem, bombeiros da região aindà trabalhavam no local.
O prejuízo deve chegar a R$-420 mil. A causa do incêndio ainda não foi divulgada. Os 40 funcionários da empresa não serão demitidos, mas a

produção deve cair '80% nos próximos dias .
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II

O caso de uma con

sumidora de Florianópolis,
. , .

que ao tirar uma maquma

lava-roupas da embalagem
lacrada encontrou no tanque
do equipamento uma cobra de"

I'

\ ". .... ,

espécie nao exrs te n te em

Santa Catarina, acabou no

noticiário nacional. Como a

loja distribuidora está

,localizada em São Paulo,
,

'

-bornbeiro s , vizinhos e a

própria mulher que comprou ,

o equipamento pr esumem

: que o animal tenha vindo de
,

dentro delas. Não se pode
generalizar as opiniões sobre

, .

o pessrmo cornportamenno
dos dois funcionários da loja,
cuja matriz, já comunicada, de
imediato entrou em ação. Há

�

exceçoes no que toca ao

atendimento no comércio, de

pessoa vocaciortadas para
lidar com o público em

qualquer situação.Antigo é

pensar que o cliente sempre
tem razão, velha máxima de
comerciantes tão antigos
como tal crença. Até porque

.... Não fosse apenas o fator de ter corrido

j risco de morte, mulher ainda foi alvo de
I

.

i chacotas do próprio gerente da loja,_,

I
I
I

! lá. E, sabe-se lá como. Mas

: não fosse apenas o fator de
: ter corrido risco de morte, ao
,

,

narrar o fato ao comerciário
,

j que a atendeu e ao próprio
: gerente da loja revendedora,
i ainda foi alvo de chacotas. O
,

.

funcionário chegou a sugerir
I
que a mulher teria muitas

i
I cobras em casa. O gerente
I disse que não haveria troca
,

I do produto porque nenhum
I dano tinha sido causado.Não
I era trocar o produto que a

mulher pretendia e, sim,
I alertar a loja no sentido de

! verificar se outras máquinas
! de lavar não estavam com

outros animais peçonhentos
•

• FRASE

I
j

não poucos clientes, pela sua

condição financeira, costu-
• •

mam empinar o nariz apenas

para mostrar seu poder de

compra. Mas não há como

negar que a grande maioria

desse segmento c%» mão de
obra continua extremamente

despreparado para a função.
Muitos desconhecem até
mesmo o simples funciona
mento de um equipamento de
som, de uma máquina de
calcular um pouco mais

sofisticada ou mesmo de um

aparelho celular.São as

'cobras' dos balcões, para
quem os clientes parecem

•

m a is um estorvo que a

Intercâmbios
,

internacionais
Não faz muito tempo,

• • ••

.. viajar ao exterror para se

aprimorar nos estudos era

algo quase impossível. Hoje,
embora, infelizmente, este

ainda não seja um privilégio
para a maioria dos estudantes,
podemos dizer que a situação
mudou bastante.

Por conta da globalização
e da necessidade de melhorar
suas estratégias no mercado
mundial, as empresas contam
com profissionais em suas

unidades no exterior ou
, .

promovem essa necessarra

aculturação. No campo

acadêmico, têm surgido
muitas oportunidades de
intercâmbio, o que não deixa
de ser uma conquista para o

estudante.
Faço essa observação com

muito entusiasmo, após
conhecer Q relato de uma de
nossas acadêmicas que se

encontra no exterior graças
•

A reitora da Unerj
Carla Schreiner
escreve às terças-
feiras nesta coluna
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,

garantia do próprio emprego.
Não há que se ter outra

dedução que não seja a falta
de preparo, de conhecimento,
de capacitação, indicativos
que deveriam ser uma

preocupação constante dos

que querem vender não

apenas com os argumentos das

etiquetas de preços. Mais que
isso, com qualidade no

atendimento. Resumindo, a

mão de obra já é contratada
sem a qualificação desejada,
não é treinada e, por conse

qüência, não es tirnu lad a,
nesse caso também desmo
tivada pelos salários ofe
recidos por jornadas de oito

horas diárias ou mais.

Incluindo vários feriados e

finais de semana não rernu

snerados em espécie. Preparar
comerciários para a função
requer algum investimento,
imediato e perrnanerite. Mas
o desembolso, maior ou

menor, enfrenta resistências

de muitos empregadores,
mais preocupados com o

lucro imediato que com os

problemas futuros que

possam advir do despreparo.
Deles próprios e dos fun
c ioriár io s. Não raro,

costumam enxergar a reali
dade só depois que clientes
mais assíduos mudam os

roteiros de compras para a

concorrência da porta ao
, .

lado, ou para outras cidades .

-

Vamos escolher um candidato para ganhar a eleição. Essa história de

reeleição não existe. Oito anos de mandato é muito tempo

• Do governador gaúcho, Germano Rigotto, que perdeu as prévias do PMOS para Garotinho e afirma que
não vai concorrer a reeleição no RS

ao Programa Marco Pólo,
idealizado pela' UNERJ
através da Coordenação de

Pesquisa, Extensão e Relações
In terins titucionais.

Maria Cristina Setragni,
aluna do curso de Direito, que
participa do intercâmbio
acadêmico na Universidade
de La Rioja, Espanha, resume
o sentimento de quem deixa
sua família e país em busca de
experiência internacional,
assinalando que "antes de
mais nada, esse é um ato de

coragem para enfrentar
desafios a serem superados,
etapa por etapa".

De fato, como ela diz, se,

adaptar a um país estranho,
um outro idioma, viver com
pessoas que não se conhecem,
,. .". .

e Ulna experiencia que exige
, ,

muita força de vontade. E um

sacrifício, sim, mas que valerá
para o testo das vidas daqueles
que tem essa oportunidade.

,

E para ampliar essas,

oportunidades que ,a UNERJ
trabalha, estabelecendo di
versas parcerias. Desde 2002,
nosso Centro Universitário
mantém um processo de

internacionalização com

programas específicos e

'permanentes de intercâmbio,
com o objetivo de propor
cionar aos seus estudantes e

professores uma formação
adequada aos' novos desafios
impostos por um mundo cada
vez mais sem fronteiras.

Em 2006, este projeto será

ainda mais fortalecido, pois
nosso desejo é dar condições
a um número maior de

,

intercambistas, gerando um

conhecimento que lhes será
útil para além do período em

que estiverem vivenciando o

ambiente acadêmico. Afinal,
a preparação para a vida é uma
das premissas da u n'i

versidade .

Consumo consciente
Muitos naturalmente se dizem preocupados

com a degradação do meio-ambiente e as

crescentes desigualdades sociais. Mas poucos

compreendem que não existe um grande vilão
nessa história. O vilão somos nós mesmos! Todo
o poder nesse mundo terreno é movido a

dinheiro e esse dinheiro vem de nosso bolso. Ou

seja, amaneira que utilizamos nosso dinheiro é o

que define os rumos do mundo. Não adianta
achar que essa ou aquela grandemultinacional é
a culpada por poluir esse rio ou destruir aquele
meio-ambiente, quando em nossas casas

encontramos seus produtos. Nem adianta

comprar de empresas que exploram sua mão de
obra ou onde intermediários tiram g:·:'.tldes lucros
e reclamar da crescente crise social. Isso se chama
consumo consciente: usar seu poder de escolha -

seu poder de compra - para direcionar nossa
, sociedade .rumo a sustentabilidade, ao respeito
pela natureza e a justiça social.

O consumidor consciente leva em conta o
,

impacto de suas ações sobre a economia, a

sociedade e o meio ambiente toda vez que usa

água ou energia elétrica, joga fora o lixo ou vai às
compras ... Mesmo na situação atual, em que
metade da humanidade está abaixo da linha de

pobreza, já se conso,me de 20% a 30% a mais do

que a Terra consegue renovar. .

Ser um consumidor consciente envolve ação
cotidiana, poismesmo o consumo de poucas pes
soas, ao longo de suas vidas, faz diferença, tendo
um impactomuito importante sobre a sociedade
e o meio ambiente. Pegue-se o exemplo de uma
família de quatro pessoas desperdiçando ,100
gramas de alimentos a cada refeição. Imaginando
que elas vivam até os 70 anos, somente essa

família terá jogado fora 31 toneladas de comida
durante esse tempo. Essa quantidade seria sufi
ciente para alimentar 17 crianças por dez anos.

Consumir com consciência é uma questão
de cidadania, pois o consumo de um grande
número de pessoas, mesmo por umperíodo curto
de tempo, igualmente faz enorme diferença.
Digamos que um cidadão escove os dentes com a

torneira aberta. Assim, emvez de gastar apenas 2
litros de água, vai usar 14 litros, enquanto 12
litros de água limpa e tratada entram literalmente

pelo cano. Se 4 milhões de cidadãos que fazem a
•

mesma coisa resolvessem escovar os dentes com
a torneira fechada, a água economizada em um

dia seria suficiente para abastecer, nesse dia, uma
cidade como Goiânia, em Goiás, com 1 milhão

I

de habitantes. IO consumidor consciente sabe que estamos
'

todos no mesmo barco, e que seus atos cotidianos

repercutem de alguma for rna na sua cidade ou no
seu país uma questão de interdependência.
Voltando ao exemplo da família em que cada

pessoa joga fora 100 gramas de' alimentos a cada
,

refeição, se apenas vinte famílias tiverem omesmo J
,

comportamento, serão desperdiçadas
,

anualmente cerca de 9 toneladas de comida. E
,

um número impressionante. Imaginemos, então, v
que todas as famílias de uma cidade como Rio.de 5

Janeiro ou São Paulo façam omesmo. Com tanta

comida indo para o lixo, seria preciso produzir
mais alimentos para abastecer os mercados e

feiras, provocando assim um aumento de preços
r

que vai afetar a todos. Um bom lugar para'
começar é no uso dos produtos que mais usa: ;

alimentos e produtos de limpeza e higiene pessoal. 1
A escolha dos alimentos que consumimos é

da maior importância, sob todos os sentidos. O
,

consumo de animais é um dos principais
responsáveis pela vasta degradação ambiental dos I
dias de hoje (além, é claro, de fazer mal a,

'

saúde!). Existem muitas informações a esse [

respeito já disponíveis na Internet. Mesmo
dentro da dieta vegetariana, devemos evitar os

produtos industrializados e não naturais.

Devemos fugir dos agrotóxicos, que estão

poluindo e destruindo as terras e águas, ao optar
pelos produtos orgânicos, mesmo que isso

implique em pagar um pouco mais ou ter um

pouco mais de dificuldade de encontrar o que

precisa. Nada melhor que comprar alimentos

orgânicos direto do produtor.
Saiba que .os produtos de limpeza que

encontramos nas estantes dos supermercados sâo:
,

uma dasmaiores fontes de degradação ambiental,
devido aos seus agentes químicos. Fazem mal a
saúde e ad planeta. Existe jánomercado produtos '

de limpeza 100% naturais .

A idéia é simples: você tem seu papel na
sociedade. Não o menospreze. Ao adotar as

praticas do consumo consciente estará dando

força a um movimento crescente que já está

alterando o mundo. Estará fazendo parte de algo
muitomaior. E, o que émelhor, fazendo sua parte.
De duas uma: ou participa da melhora domundo
ou estará participando da sua degradação! Parece
dramático,mas essa é a realidade. Seja consciente!

GiridhariDas biólogo

Nota à imprensa
Como cada cidadão pode observar em

Schroeder falta bom censo para apresentar
Projeto de Lei que beneficiem a comunidade
tanto por parte do executivo e seus secretários
como também do legislativo que faz a

indicação para emendas a lei orgânica e outros

projetos de lei com prioridades.
-

Na fala do Sec. de Finanças onde ele diz
em matéria no CP de que é pouco que o

schroedense paga com a coleta de lixo, vê-e-se
a falta de preparo em administrar uma cidade

pelas partes que hoje ai estão, não se deve encher
a maquina com cargos de assessoria e outras

extras salários, tem que economizar, dividir e

explicar para quem trabalha para o município
que isto não é uma empresa a qual se ganha
muito, mas pouco se trabalha...

•

E para não mais escutar a mesma ladainha

que falar e fácil, que sou radical, agitador. •
Proponho ao executivo um projeto popular de
reciclagem de lixo e pontos de coleta, disponho
deste tempo para sentar com ambas as partes,

,

para que se faça economia e que ano que vem

não sejamos mais roubados por empresas que
recolhem o resíduos (lixo) já selecionados de

Schroeder, espero a boa vontade destes que
,

'

ocupam cargos eletivos e que copiem este projeto
,

como fizeram com outros apresentados em 2004,

pelo nosso grupo e agora instalado na cidade.
A união faz a força e Schroeder precisa disto

rápido e urgente.

Osnildo Konell, ex-presidente do diretório municipal
do PT
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• CASO CANARINHO: VEREADORES NÃO VOTAM ACUSAÇÃO CONTRA PREFEITO

,

•

CELSO MACHADO

•

\

•

� "Complexidade" do assunto motivou

pedido para adiar formação de CEI

}ARAGUÁ DO SUL- Dessa

vez, a articulação política
engendrada pelo Executivo e

com a concordância unânime

dos vereadores, surtiu efeito.

Prorrogação de licença
médica e convocação de

suplente do PTB garantiram
adiamento da votação em

plenário de denúncia

protocolada na semana

passada pelo secretário-geral
do diretório do PSDB,
Emerson Gonçalves, contra
ato do prefeito Moacir
Bertoldi (PL). Com isso, a

tendência é a de rejeitá-la
quando for votada A

. denúncia reporta-se a projeto
de lei 'do Executivo

. retroagindo a vigência da lei

complementar 46/2005,
aprovada em dezembro do ano

passado, incluindo nova

forma de extinção de crédito

tributário, através da dação
em pagamento de bens móveis
011 imóveis. A lei: deveria valer

,
apenas a partir de janeiro de
2006 e teria beneficiado (em
dezembro) apenas a' empresa

Canarinho, então devedora
de R$ 193.590,72 de ISS

(Imposto Sobre Serviços). A
Prefe itur a usou a

retroatividade de nova lei
enviada pelo Legislativo em

fevereiro e até hoje não votada
para receber em pagamento da
dívida dois ônibus, juntos
avaliados em R$ 144 milhões.
Como direito a 500/0 de
desconto em multa, juros e

- / .

correçao mone tana , a

Canarinho teria pago o saldo
restante de R$ 19.897,42 em

}ARAGUÁ DO SUL- Dele

gados dos diretórios do PMDB
do Vale do Itapocu, a exemplo
da maioria expressiva dos

peemedebistas catarinenses
credenciados às prévias do
partido realizadas domingo,
hipotecaram apoio a can

did a tura à Presidência da

República do governador
gaúcho Germano Rigotto,
numa incontestável demons-

, tração da liderança que o

governador Luiz Henrique da
Silveira exerce hoje. A prévia,
entretanto, havia sido
invalidada por liminar do juiz
Edson Vidigal, do STJ

,··(Superior Tribunal de Justiça),
I a pedido da ala governista do

'f: PMDB, liderada pelos
i senadores José Sarney e Renan

i Calheiros. Recurso impetrado
._

•lo,
, ,.1

dinheiro. Os ônibus dados em

pagamento da dívida foram
fabricados em 1988 e 1989,
porém, não se sabe quem fez a

avaliação, o que deve ser

investigado se a Câmara vier

acatar a denúncia. Depois de
reunião a portas fechadas 'com
todos os vereadores e que
durou cerca de quarenta
minutos, Rudolfo Gesser do
(PP), pediu o adiamento da

votação por entender que o

assunto é bastante complexo,
merecedor de análise mais

aprofundada antes de ir à

plenário. Imediatamente, teve
o pedido deferido. Na

.. " .

sequencia, aprovou- se novo

pedido de licença médica do
vereador Terrys da Silva'

(PTB), que passou por cirurgia
de apêndice na' semana

passada. O suplente do PTB,
Jean Leutprehct, que ontem à

tarde foi exonerado da

presidência da Fundação
Municipal de Esportes, foi
empossado em seguida. Agora,'
necessariamente, para ser

apurada através de comissão -

. integrada por vereadores, as

supostas irregularidades
apontadas no documento

Emérson Gonçalves ameaça procurar Ministério Público do Estado

precisam ser acatadas pelo
plenário, observa o dire tor

geral da Câmara, Ruy
Lessmann (PDT), que, se

convocado (pela coligação de

partidos da base do prefeito),
votaria a favor das

investigações. "Em caso

contrário, a denúncia será

automaticamente arquivada",
acrescentou. A se decidir pela
formação de uma comissão de

investigação, caberá aos

partidos C0m, represenrantes
no Legislativo (são cinco)
indicar um representante de
cada um, se isso for desejo de
todas as siglas. De outra forma,
a comissão terá um mínimo de
três representantes. Se os

partidos não demonstrarem

•

interesse, a indicação dos
membros será feita através de
sorteio. Como passo seguinte,
eleição do presidente e relator,
com mais cinco dias de prazo

para a juntada de outros

documentos, se necessário,
procedimentos protocolares e

notificação pessoal do·
denunciado (o prefeito).
Depois disso estará dado,
efetivamente, o início das
. . "'" .

mvestigaçoes propriamente
ditas, como busca de provas,

• •

informações de testemunhas e

defesa do acusado. Não há um
. .

prazo determinado para a

duração das investigações que,
dependendo da complexidade,
poderão se estender entre 30
dias e 120 dias.

Denunciante disse que recorrerá ao l'CE' e MP
Emerson Gonçalves, autor da denúncia, disse ontem que vai esperar por um posicionamento definitivo do

Legislativo. "Espero que tudo resulte na formação de uma comissão, o que acho difícil. Entretanto, se a

Câmara rejeitar o pedido de investigação, pretendo recorrer ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público
I

do Estado", disse o secretário-geral do PSB. Negando que sua atitude tenha conotações políticas em ano

eleitoral, Gonçalves adiantou que à documentação relatando fundamentos que o levaram a proceder à
denúncia, vai acrescentar cópia do resultado da votação em plenário, caso o resultado seja contra a

formação de uma comissão de investigação. "Com os nomes dos vereadores que votaram contra e a

favor", concluiu.

pelo presidente do diretório

nacional, Michel Temer, tam
bém foi negado já na ma

drugada de sábado.Em Santa

Catarina, 2.027 delegados do
PMDB estavam aptos. Desses,
1.349 votaram. Rigotto foi

sufragado com 1.187

indicações contra 159 votos-

dados a Garotinho. Nada disso.
está valendo, mas a unidade do

'pantido é contabilizada pelas
lideranças."Isso mostrou a

força do partido e que o

governador está com a

máquina azeitada para as

eleições", disse on tem o

coordenador regional do
PMDB, Luiz Carlos Tamanini.
O ex-prefeito de Corupá vê a

participação dos

peemedebistas como uma

vitória do partido. "Prova de
.

,

,

que o PMDB pode e deve ter
/

.

candidatura própria. E o fiel
da balança para provocar o

segundo turno de uma eleição
presidencial que, a princípio,
está polarizada entre PT e

PSDB", analisa, avaliando a

provável candidatura de

Anthony Garotinho. Embora
tenha obtido mais votos no

cômputo geral, Rigotto foi

superado pela chamada média
ponderada de votos, que deu

pesos diferentes para alguns
estados. Antes da consulta, o
partido estabeleceu que seria

proporcional à média de votos
dada ao PMDB na última

eleição. E aí a conta ficou
estranha: Rigottó obteve no

Rio Grande do Sul 2.660

sufrágios contra 60,que vale
ram apenas 4% dos votos

(totais no país). No Rio, Garo
tinho venceu por 926 votos

contra .36, com peso de 140/0.
Embora adepto da candida
tura do governador gaúcho,
Tamanini observa que em

2002 Garotinho fez 15 mi

lhões de votos, concorrendo

pelo PSB,. um partido minús

culo, com estrutura frágil. "Se
indicado, quando toda a

celeuma criada pelos gover
nistas for resolvida, chega a 25
milhões de votos, com segun
do turno. E aí, se o apoio vai

ser dado ao PT ou PSDB, é

outra história", analisou".
Mas, além da pendenga inter
na, o PMDB também depende
.do STJ, que nessa semana

decide pela manutenção ou

não da verticalização dos

partidos. (Celso Machado)

"
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Preparando a campanha
Hoje e amanhã, em Brasília, prefeitos e lideranças políticas de 70 '('.

municípios catarinenses participam do seminário "As Ações do
Governo Lula e as Administrações Populares de Santa Catarina",
organizado deputado federal Cláudio Vignatti (PT). O objetivo .é G

mostrar aos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores catarinenses P

os programas e projetos de cada ministério, havendo espaço'!
para o esclarecimento de dúvidas e a orientação sobre os prazos"
para as prefeituras encaminharem os seus pleitos, tendo em vista f;

•

o calendário eleitoral deste ano. Ou seja, o olho nas urnas é. a")

prioridade. 2

Exagero
Das atuais 40 vagas na

Assembléia Legislativa, o

governador Luiz Henrique da
Silveira ·(PMOB) quer ao

menos 30, imaginandô
performance altamente

positiva da coligação a ser

formada para a eleição
proporcional. O PMOB deverá
ter 20 candidatos a deputado
estadual e outros seis a

federal. Hoje, tem sete na AL
•

quatro na Câmara dos

Deputados.

Fazer o quê? .

Em duas rodadas do

campeonato catarinense as

torcidas organizadas foram
proibidas de acompanhar
•

Jogos em campos
adversários.Por conta de

brigas generalizadas com

resultados lamentáveis (até
morte). Suspensa a punição ,

e na ausência de outras
torcidas (há muito medo no

ar), agora os da casa se

atracam entre si mesmos.Foi r

assim em Jaraguá do Sul e
ItajaL O álcool faz coisa!

• Liderança do governador dá vitória para Rigotto no Estado
•

Bico afiado
Senador Leonel Pavan (PSOB)
está IIftl. espera. Se essa

confusão toda no PMOB .

resultar no não lançamento de
candidato a presidente, os

tucanos catarinenses ficam
com a faca e o queijo nas

mãos. Para negociar o que for

possível e um pouco mais.
Com o impasse, o governador
L�S, em seu prqjeto de

reeleição, poderá ser bem
mais generoso que em 2002.

•
. .,., "

Mexam-se!
Ex-prefeito do Itapocu, hoje b

em cargo de confiança por 1

cota que coube ao PSOB,
dizia que, como

administrador, tinha um jeito )

(para nomear secretários), ')

um dijeito (mudar
secretários) e um trijeito
(exonerá-los). Na região,

(1
embora o palavreado tirado
não se sabe de onde, alguris l;

deveriam seguir exemplo .J
. .

dele. Mandando embora
vadíes e incompetentes.Garantido

o governador Luiz Henrique
sanciona sábado o projeto que
trata sobre a aposentadoria
especial das mulheres
integrantes das Polícias \
Militar e Civil, reduzindo o

tempo de contribuição
previdenciária de 30 anos para
25 anos e estabelecendo um

mínimo de 15 anos de efetivo
na função. Será no Encontro
Estadual das Policiais
Femininas, em Lages.

Tudo certo?
Num primeiro momento,
depois da eleição da nova .-;

rnesadlretora da Câmara de !
Vereadores, pareceu ter

balançado a base de apolo :

que o prefeito Moacir Bertoldi !
(Pl) tinha até então. Mas,
passados dois meses e I
meio, parece que tudo voltou :

, -

à normalidade. E o que se

deduz visto o
•

comportamento da maioria
sobre projetos que a

.

sociedade rejeita.
Sem disfarces
No site do diretório estadual
do PT (dia 18/3): "LHS vaiado.
no palanque de Lula",
destacando título de nota em

coluna do jornalista Adelor
Lessa, de Criciúma. Abaixo, na

mesma nota, lê-se que "houve
um princípio de vaia" E, ao
final: "Era um Lula candidato.
Com gestos e ações, que
fortalecem sua popularidade e

o tornam cada vez o favorito
na disputa presidencial".
Opinião por adesão explícita.

Eleições 1
Prevendo que a indicação de

Anthony Garotinho hão terá
validade, o PMOB deixou

para junho a decisão de ter
ou não candidato a

presidente. Espanta ver a que
ponto chegou um partido que
já teve 22 governadores de
uma só vez. Metade mama
nas tetas do governo desde o

primeiro mandato .do tucano
Fernando Henrique Cardoso.

Explicado
A Central Globo de

Comunicação esclarece: a

retransmissão de jogos da

Copa, em bares e restaurantes
ou seja onde for, é permitida (a
Globo é detentora dos

direitos). Proibido é levar.

vantagem .econômica. Por

exemplo, se o dono do
estabelecimento resolver
cobrar ingressos, fazer
promoção comercial com

veiculação dos jogos ou se

associar a algum patrocinador
sem autorização.

Eleições 2
A outra metade, pelo que se

vê, quer candidatura própria
(exemplo disse é o deputado
Michel Temer, presidente do
diretório nacional) porque
não ganharam .uma

boquinha, aliás bastante
reclamada por uns tempos,
já que Lula e alguns de seus

ministros não cumpriram
integralmente a palavra
empenhada em froca de
apoio dado no segundo turno
em 2002.
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• CORREIO ECONOMICO

Na balança
o ritmo de crescimento das importações está maior do que o das

, exportações neste ano. No acumulado, até a terceira semana de

março, as compras de produtos estrangeiros somam US$ 16,731
bilhões, um crescimento de 20,11 %% sobre o mesmo período
do ano passado. Já as vendas ao exterior crescem em um ritmo
rnenor. de 16,8%, para US$ 24,549 bilhões, segundo dados

divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento. Embora o dólar

esteja em um patamar baixo desde o ano passado, é neste ano

que as importações têm apresentado um desempenho
melhor.Com isso, o superávit da balança comercial-saído positivo

,

entre exportações e importações- está em US$ 7,818 bilhões,
contra US$ 7,083 bilhões no mesmo período do ano passado,
um crescimento de 10,4%.

Março Atacado

,

O resultado da última semana

de março colaborou para esse

desempenho.O superávit
comercial entre os dias 13 e 19
e março ficou em US$ 907
milhões. O saldo é a diferença
entre as exportações de US$
2,663 bilhões e as importações.
de US$ 1,756 bilhão.No mês, o
superávit está em US$ 2,152
bilhão, com exportações de
US$ 6,528 bilhões e

importações de US$ 4,152
bilhões.

,

O Indice de Preços por
Atacado (IPA), que representa
60% do IGP-M, registrou
variação negativa de 0,21 % na

'

segunda prévia de março,
contra uma baixa de 0,08% no

mesmo período de fevereiro.

O. período de safra e a

variação cambial
, influenciaram o resultado da

segunda prévia do índice. As
maiores contribuições
partiram do milho (2,69% para
-5,09%), do café (7,85% para -

5,77%).' 'Ill

,

-

IGP - M
IPC,

O Indice Geral de Preços -
Mercado (IGP-M) registrou
deflação (queda de preços' na
média) de 0,10% no segundo
'decêndio do mês de março. No
mês anterior, a variação para o

mesmo período foi menor, -

0,01 %, No ano, o índice
acumula alta de 0,83% e, nos
últimos 12 meses, de 0,50%. O

segundo decêndio do IGP-M
compreende o intervalo entre
os dias 21 do mês anterior e 10
do mês.

,

O Indice de Preços ao

Consumidor (IPC), responsável
por 30% do índice, passou de
uma alta de 0,05%, na segunâa
prévia de fevereiro, para
0,10%, em igual período de

março,
,

Já o Indice Nacional de Custo
da Construção (INCC), que
representa 10% do IGP-M,
registrou variação de 0,19%,
contra 0,34%, sempre na

-

mesma cornparaçao,

"

• INDICADORES ECONOMICOS

,

DOLAR (EUA) COMPRA VENDA .

COMERCIAL 2.147 2,149 11

PARALELO 2,160 2,257 11

TURISMO 2,090 2,230 11

EURO
COMPRA VENDA

2,609 2,613
PESO (Argentina)
0,695 , 0,704

• BalSAS DEVALORES ',' :;,' ••
'

, . , �

,

• POUPJ,I;NÇA "

PONTOS OSCILAÇÃO
11 BOVESPA 38,203 0.410/0

1/ DOW JONES (N. York) 11,275 0040/0

11 MERVAL (B, Aires) 1,816 0.35%

11 NIKKEI (Tokio) 16,624 1,75%

0,5677

• CUB,�árçp.,'
R$864,68

• LOTERIAS

concurso: 603
,

13 -17 -19 - 24 - 31 - 39 - 44-

52 - 53 - 57 62 - 64 - 67 - 74 -

75 - 76 - 81 - 89 - 91 - 95

concurso: 04019
1 ° Prêmio: 22.728
2° Prêmio: 74.910
3° Prêmio: 34.741
4° Prêmio: 14.926
5° Prêmio: 19.439

• FALECIMENTOS
Faleceu ás 12:00h do dia 19/02, o senhor Edmundo Klosowski, com '

idade de 79 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e o

sepultamento no cemitério do Centro.
Faleceu ás 18:55h do dia 18/02, a senhora Agnes Mathes Hornburg, com
idade de 67 anos. O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento
no cemitério da Barra do Rio Cerro.
Faleceu ás 13:45h do dia 18/03, a senhora Carmelita Becher, com idade
de 76 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e o

sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

"
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PAUTA: CONTRATO COM CASAN VENCE EM SETEMBRO

• • • r

CAROLINA TOMASELLI

... Prefeito esteve em

Brasília na semana

passada, analisando
projeto para setor

SCHROEDER - O prefeito
Felipe Voigt (PP) informou ontem
que será realizada audiência

pública, promovida pelo
Executivo e Câmara de
Vereadores, para discutir os rumos
dos serviços de saneamento

básico em Schroeder.A audiência
deve acontecer dentro dos

próximos 30 dias. O contrato com
• •

a Casan (Companhia de Aguas e

Saneamento) vence em setembro,
e a administração municipal
analisa, três possibilidades:
renovar o contrato, municipalizar
o serviço ou aderir ao Consórcio
de Saneamento Básico do Vale do

Itapocu, o conhecido Consórcio
•

das Águas, em fase de implantação
. . ... '

na rrucrorregiao.
"Não vamos tomar qualquer

decisão sem ouvir a comunidade",
disse o prefeito, que na semana

passada foi a Brasília verificar o
andamento de projeto,
protocolado pelo ex-prefeito
Osvaldo [urck (PMDB) para

, investimentos no setor. Na

quarta-feira, Voigt participou de

audiência com o presidente da
Funasa (Fundação Nacional de

Saúde), Paulo de Tarso Lustosa da
Costa, que informou sobre a

aprovação do projeto, orçado em
R$ 1.291.503,00. O projeto, que
só depende da liberação dos recur
sos pelo governo federal, prevê
também contrapartida de R$
553.501,42 do governo do Estado.

Segundo o prefeito, o impasse
está por conta de o projeto prever
a execução dos investimentos pela
Casan, que propõe executar as

obras dentro dos próximos dois
anos corn. a contrapartida de

renovação do contrato por mais

15 anos. "A Casan há muito

tempo tem deixado a desejar. Não
podemos esperar praticamente
todo omeumandato para resolver
os problemas de abastecimento
no município. Além disso,
renovar por mais 15 anos é muito

tempo", avaliou Voigt.
Independe destas questões, o

prefeito disse que não está

descartada a possibilidade de

renovação do contrato, desde que
a população esteja de acordo, e

com critérios e cronograma de
investimentos detalhados
minuciosamente no contrato que

prorroga a concessão dos serviços.
Ainda segundo Voigt, a

administração municipal está
pleiteando junto ao governo

federal, através'de ofício e com

DIVULGAÇÀ�
,-"

1

Em audiência: prefeito recebe confirmação sobre aprovação do projeto
, ,

interferência do deputado João
Pizzolatti (PP), a liberação dos

mil e é a mesma captação, a

mesma reserva. O filtro é fracq,
,

não consegue filtrar água, que s�i
turva, suja", observou o preíeitq

Em Brasília, Voigt esteve

acompanhado da secretária de
Saúde e Assistência Social, Ingrid
Eichenberger, do presidente da
Câmara de Vereadores, Rudiber
Tank (PMDB) , e do assessor

jurídico do município, Paulo
Mattos.A comitiva de Schroeder
também esteve no gabinete dos

deputados João Pizzolatti (PP),
,
Carlito Merss (PT), Paulo Bauer

(PSDB) e AdelorVieira (PMDB),
para pedir acompanhamento dos '

• • •

recursos para o munICIpIO sem
,

.

participação da Casan. "A

possibilidade existe. Esses
recursos são a fundo perdido, por
isso talvez seja interessante o

. ,... ."

murucipio assurrur o serviço ,

completou.
Voigt disse ainda que a Casan

• •

apresenta superavit no
. ,

município, onde arrecada cerca

de R$ 70 mil mensais, mas os

investimentos têm deixado a

desejar nos últimos anos. O

prefeito também criticou a

inexistência de investimentos na
rede de esgoto, que não é tratada.
''A captação de ,água é de quando
o município tinha cinco mil

habitantes, hoje estamos com 13

. .-

projetos para pavrrnentaçac
asfáltica, obras do' Ginásio de

Esportes do Bairro Schroeder I e

ampliação do Posto de Saúde.

Abastecimento de aqua volta a ser discutido em Guaramirim
GUARAMIRIM - Uma nova

rodada de discussão sobre o

abastecimento de água e o

t. tratamento de esgoto acontece

esta noite, a partir das 18 horas,
durante a sessão da Câmara de
Vereadores de Guaramirim. O

Legislativo convidou o assessor

de' Planejamento da Casan
•

(Companhia de Aguas e

Saneamento) de Santa Catarina,

Grover Alvarado, para apresen
tar o projeto de gestão compar
tilhada que a companhia pre
tende implantar no município.
Também foi convidado o prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL) para

explicar sobre a proposta de

municipalizar os serviços. Desde
que o contrato com a Casan

terminou, em junho do ano

passado, a Casan não investe no

,
-

. . '

municipio porque o contrato

expirou e a Prefeitura não investe

porque legalmente está impedida,
já que o serviço ainda não foi

municipalizado, como quer o

Executivo.
No último dia 8, o presidente

da Casan, Walmor De Luca,
participou de audiência na

Câmara, onde apresentou as

propostas de investimentos, para

o município, com a condição do
contrato ser renovado por mail

1,5 a110S. O prefeito foi convidado
para a audiência, que lotou p ple

,

nário da Casa, mas não compa
receu nem mandou representan
te. Peixer esteve em audiência COIl1

De Luca em dezembro, quando o

presidente da Casan teria dito que
a companhia é deficitária no

• • •

murucipto.

Diminui quantidade de lixo encontrada no Rio Itapocu
GUARAMIRIM - A realização

do sexto Encontro Ecoturismo
trouxe uma notícia animadora

para a população da região. Com
relação à primeira edição, em
2000, diminuiu a quantidade de
lixo encontrada nas margens e

dentro do Rio Itapocu, que
abastece a região que leva o seu

nome. A informação é do
secretário de Esportes, Lazer e

Promoções de Eventos de
Guaramirim, Nelson Boeira de
Oliveira, um dos organizadores
do evento, promovido no último
sábado pela Prefeitura em

parceria com a Associação
Bioradical de Canoagem.

Oliveira diz ser difícil mensu
rar a quantidade de lixo recolhi
do, Ulna das propostas do encon

tro, mas analisa que "a população

-

, ,
o, 'A •

Ja começa a tomar consciencia

sobre a importância de preservar
o rio e omeio ambiente como um
todo". No sábado, cerca de 300

_

pessoas participaram do

encontro, repetindo a adesão do
ano passado. Saindo da represa
até o Ribeirão do Salto, na divisa
com Araquari, os inscritos

desceram o rio divididos em 60
canoas recolhendo o lixo, numa
espécie demutirão de limpeza. Há
menos de 20 anos, a presença de

peixes e a água límpida eram

características marcantes do Rio

Itapocu, hoje com a mata ciliar

comprometida, níveis altíssimos
de poluição, além de problemas
de assoreamento, que no

município de Barra Velha, onde
desemboca, causou a diminuição
da atividade pesqueira em 90%. Exemplo: Comunidade se une para tentar recuperar o tempo perdido

,
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NEGÓCIOS: MISSÃO EMPRESARIAL ENTRA NA ÚLTIMA ETAPA NOS PAíSES DA ÁSIA

•

MOACIR PEREIRA

� Empresários comemoram a abertura de uma linha
de crédito de 300 milhões de reais para arnenzara
crise da avicultura decorrente da gripe aviária

.

CORÉIA. DO SUL (CNR/
ADI) - A missão empresarial
organizada pela Federação das
Indústrias de Santa Catarina

cumpre esta semana a última

etapa do roteiro pelos países da
,

Asia, realizando reuniões e

visitas às entidades industriais
da Coréia do Sul, com objetivo \

de iniciar negociações para
venda de alimentos produzidos
no Estado, em especial, carnes
de aves e suínos. A presença dos
indus tria is ca tarinenses

coincide com a visita que uma

comitiva de coreanos realiza ao

oeste do Estado. Pretende
observar no local os frigoríficos

j

,

II

I,

e

e

d
a

:r existentes na região, em

Ir particular, do. grupo Aurora,
o

para definir sobre as condições
:r sanitárias que podem viabilizar
IS contratos de exportação. O
I, presidente Alcantaro Corrêa
:r anunciou em Tóquio que a

I,
, Federação

das Indústrias
IS

I

continuará promovendo
o .missóes no exterior, com

prioridade para os países
asiáticos, diante das novas

perspectivas de mercado para
aumento das exportações de
diferentes produtos.

O líder empresarial esteve
reunido no "World Trade

n ,Center" de Taipei com o diretor
.

ÍI • da "Brazil Business Support
.0 .Center", Johnny Lieu, para
:'

. tratar da venda de carnes de
I' Santa Catarina para Taiwan. Os

.

I'
. 'estudos levarão em C011ta a

n 'possibilidade de transformar a

o \ importação por Taipei num
Ie . centro de distribuição nos

o países asiáticos. O presidente
da empresa, José Zeferino
Pedroso, deixou catálogos do

\

grupo Aurora para divulgação
,

nos eventos de Taiwan e

e

e

contatos com importadores. O
empresário Johnny Lieu atua há

,. .

anos em comercio exterror

entre os dois países, tendo
viabilizado a compra pelos,
asiáticos de diferentes

•

produtos, em especial, o café
brasileiro.

Os integrantes da missão

ca tarinense viaj aram no

domingo de Taipei para Seul. Na
•

Coréia do Sul, terão vários

compromissos. Visitarão a

Korea Trade Center, onde

participarâo de reunião com

seus diretores, depois de um

encontro com o Embaixador do
Brasil na capital coreana. O
roteiro prevê presença na Feira
Mundial de Alimentos de Seul,
que conta com estande de Santa
Catarina.

Obs.

•

I

MOACIR PEREIRA

Presidente da FAESC, José Pedroso e presidente da F/ESC, A/cantara Corrêa

RECURSOS
Repercutiu positivamente entre os presidentes das Federações das Indústrias e da Agricultura de Santa
Catarina o anúncio do Ministério da Agricultura da abertura de linha de crédito de 300 milhões de reais

para amenizar a crise da avicultura decorrente da gripe aviária que reduziu as exportações. O presidente
•

da Fiesc, Alcantaro Corrêa, que se encontra em missão na Asia e esta semana realiza visita oficial em
Seul, na Coréia do Sul, está encaminhando oficio ao presidente Luiz Inácio da Silva cumprimentando-o
pela medida e, sobretudo, pela agilidade com que a decisão foi tomada.

Manifestação igualmente positiva partiu do presidente da Federação da Agricultura de Santa Catarina,
José Zeferino Pedroso, que ressaltou o duplo benefício do empréstimo a ser concedido e a rapidez com

que o governo atendeu a agro-indústria. Alcantara Corrêa falou sobre a crise da avicultura pela primeira
vez com o presidente Lula, em Recife, no dia 10 de março, mostrando os efeitos nocivos que as notícias
sobre a gripe avláría traziam aos produtores e frigoríficos catarlnenses. O ministro Luiz Fernando Furlan,
que testemunhou a conversa, também prometeu acionar outros órgãos federais.

. O assunto voltou a ser tratado pelo presidente interino da Fiesc, Glauco José Corte, durante a recente
visita presidencial ao Estado, com entrega de um documento pedindo medidas preventivas e ações de

governo para proteção da avicultura catarinense e brasileira, - A velocidade com que o governo agiu
•

nesta questão delicada merece registro. E um sinal de que o governo está sensível às situações
adversas do setor produtivo - prosseguiu o presidente da Hesc.

•

OPORTUNA - Integrante da missão da Fiesc na Asia, o presidente da Federação da Agricultura, José
Zeferino Pedroso, disse que a ação do governo foi "lógica e oportuna" para o momento delicado. Mesmo
preocupado com a burocracia que costuma atrasar a liberação desses recursos federais, Zezo Pedroso
destacou que o governo atingiu dois objetivos: "Em primeiro lugar, o governo atendeu a reivindicação das

agro-indústrias que estão com os estoques elevados. Sequndo. porque vincula os recursos à

comercialização do milho. Os empréstimos serão destinados ao milho e depois substituídos por carne

de frango. Resolve, também, a situação da safra do milho, cujos preços não estão satisfatórios para os

produtores" .

,
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Asia: o Brasil e o futuro
Pergunta que não quer calar depois de depoimentos dos embaixadores
do Brasil em Tóquio e em Seul e após encontros com empresários do

Japão, Taiwan e Coréia do Sul: o que, afinal, pretende o governo do

presidente Lula gastando vela com Hugo Chaves, Fidel Castro, Eva
Morales e companhia? E perdendo tempo, dinheiro e energia com

repúblicas africanas que pouco tem a oferecer aos brasileiros?
Os integrantes da missão que a Fiesc conclui esta semana em países
asiáticos constataram esta dramática situação. Os países da Ásia voltam
a canalizar a atenção do resto do mundo. Para onde se mover esta região
do Pacífico, para lá se movimentará o planeta, em termos econômicos.
O embaixador do Brasil em Seul, Pedro Paulo Assumpção, deu os

números sobre o crescimento econômico previsto para este ano: 8%a
10% na China, que coeünaa explodindo, 7% na Tailãndia, 6% em Taiwan,
5% na Coréia do Sul, 3,5% a 4% no Japão. A retomada do desenvolvimento
está coincidindo com o fim da deflação no Japão e a oxigenação econômica
de toda a região, conduzida pelos números extraordinários da China.
Aliás, é para lá que estão sendo transferidas empresas americanas,
como a poderosa General Motors. 60% das empresas exportadoras de
Taiwan tem fábricas na China. A Coréia do Sul garante 90% de matrículas
nas Universidades para sua população. A explosão de consumo no

,

Japão, Coréia e Taiwan é um fenômeno social impressionante .

E o Brasil, ao invés de construir pontes com os asiáticos, vendendo
produtos com valor agregado, vende matéria prima de alto valor. Na
última "The Economist", O Brasil só lidera uma coluna nos dados
econômicos. A taxa de juros continua recorde mundial com 17,29%,
contra 2,13% da China, 1,65% de Taiwan e 1,900/0 da Coréia. Desse

jeito, compromete o futuro. .

•

CeluLar
A Coréia do Sul adota
telefonia celular de quarta
geração. A estudante que
serve de intérprete à
missão da Fiesc em Seul
tem um celular que realiza
as seguintes operações:
chamadas, jogos, acesso

Internet, micro-câmera
fotográfica móvel, MP-3,
vídeo-fone, agenda
eletrônica, além dos

serviços já mais
simplificados já
conhecidos no Brasil.

Aérea
•

Eva Air, a companhia aérea
de Taiwan, é pouco
conhecida no Brasil. Faz
as conexões dos países do
Pacífico e com os Estados
Unidos. Seus modernos
aviões possuem telefones

para chamadas durante os

vôos internacionais e já
acessam Internet a bordo
há muito tempo. O
atendimento das

aeromoças é um primor de
qualidade e gentilezas.

Babosa
Durante reunião na sede
da Kotra (Korea Trade

Center), os coreanos
.

serviram suco de babosa à
comitiva catarinense. O
Estado é exportador de
babosa para a Coréia. A

produção fica localizada na

região de Bom Retiro. O ,

coreanos dão também .

destinação médica para o

produto.

Entrave (1)
A depredação do horto
florestal da Aracruz
Celulose, no município
gaúcho de Barra do Ribeiro,
movimenta as discussões
sobre a atuação de alguns
movimentos no Brasil. Os
atos violentos afugentam
novos investimentos no

País e provocam revolta
entre os próprios
simpatizantes desses

,

grupos.

Entrave (2)
Na região de Chapecó, famílias são
intimidadas e orientadas a dificultar e

até mesmo impedir a realização de
levantamentos exigidos pelo Ibama

para a construção de uma usina
hidrelétrica. Os levantamentos de
dados, além de legais e determina
dos pelo Governo, asseguram os

direitos das famílias atingidas.

O clima
o encontro da cúpula nacional do
PFL, ontem, teve a presença do

governador paulista Geraldo
Alckmin. Pela quantidade de

aplausos que os liberais dirigiram
ao pré-candidato tucano, tudo
indica que o PFL vai mesmo fechar
com o PSDB para compor a chapa
preslríencial. O que animou ainda
mais Jorge Bornhausen, seus
seguidores e os tucanos foi a

pesquisa Datafolha divulgada no

domingo, que pôs por terra o sonho
petista de obter uma vitória
massacrante de Lula em outubro .

Procissão
A Irmandade do Senhor Jesus dos
Passos e Hospital de Caridade,
através do provedor Valter Brasil
Konell, divulga hoje às 10 horas a

programação da Procissão do
Senhor Jesus dos Passos, o mais
tradicional evento do gênero em

Santa Catarina, que acontece há
241 anos em Florianópolis. A

procissão tem o apoio de empresas
e da Associação Comercial e

Industrial de Florianópolis.

Detran
Acontece amanhã a assinatura do
convênio entre Governo do Estado e

Associação dos Despachantes de
,

Trânsito de Santa Catarina (Adotesc).
'

A parceria prevê a implantação do
Detran Net, um programa que
permitirá que despachantes
trabalhem on line com o

Departamento de' Trânsito para
-

emitir documentos, como as guias
de licenciamento de veículos ..
Segundo o secretário de Segurança
Pública, Ronaldo Benedet, a partir
da segunda quinzena de abril o
programa já estará em

funcionamento. A iniciativa, pioneira
no Brasil, deve ser copiada por
outros estados brasileiros em breve.

�

EDITAL DE CONVOCAÇAO
, ,

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
- ,

COOPERATIVA DE PRODUÇAO AGROPECUARIADE
,

]ARAGUA DO SUL-COPA]AS
CNP] 06.171.996/0001-84

O Presídente da Cooperatíva Agropecuária de jaraguá do Sul·COPAjAS no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 40, Inciso II do Estatuto Social, convoca os senhores cooperados para a assembléia
geral Ordinária a realizar -se no dia 30.03.06 ern primeira convocação as 12.00 horas corndais terços dos

cooperados presentes, em Segunda convocação as 13.00 110ra5 commetade mais um) e ern terceira e

última convocação ás 14.00 horas com nomínimo dez cooperados presentes na sede do SalãoCentenário,
• na Estrada Geral Rio da Luz SIN- [araguá do Sul- SC, para deliberarem sobre a seguinte;

ORDEMDODIA

1- Prestação de Contas do Exercício de 2005
. 2- Eleição e Posse dos Membros do Conselho de Administraçâo
3· Eleição e Posse dos Membros do Conselho Fiscal.
4· Fixação dos honorários para o Presídente

MÁRlOKOCH
Presídenre

Para efeito de quorum o número de cooperados cOin direito a voto nesta data é de 50 (cinqüenta)
associados.

A Assembléia Geral não será realizada na sede da cooperativa, tendo ern vista não haver espaço físico.

,

I
I
,

,
, ,

,

I
,
I
,
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ill NACIONAIS

.. Roubo de armas
"
Até o final de semana, o

•

.', Ministério Público Militar
- deve oferecer denúncia

:� contra os dois ex-militares já
·

, presos sob suspeita de

participação no roubo das 11
armas do Estabelecimento

, ,

Central de Transportes do
"" Exército, dia 3, no Rio de
•

,'o
• Janeiro. O promotor Antônio
Carlos Facuri disse ontem
também que pedirá a prisão
preventiva dos dois, pois na

quinta-feira expira o prazo da
.'" � prisão temporária deles.
���------------------�

�!�� Prov�s
,.,'

£:: j Segundo o promotor, já há
,,"

;,.!: provas suficientes para
"'.' denunciá-los, mesmo que o

,
.'

inquérito policial militar que
apura o crime não, tenha sido
finalizado. Cinco civis, que
seriam ligados ao tráfico e

foram arregimentados pelos
.

ex-militares, também
poderão ser incluídos na

denúncia. Eles teriam
conhecido a dupla no

Complexo do Alemão, zona
norte do Rio, pouco antes do

•

crime.

� Garotinho
•

Apesar das dúvidas jurídicas
que cercam a consulta que o

...: indicou candidato a
,� ,

�:'. presidente pelo PMDB no
�' .

•:'. domingo, o ex-governador do
7 Rio Anthony Garotinho avalia

que será o único
peemedebista que vai se

.' apresentar à convenção, em

, junho para ser sagrado
! postulante do partido ao

"

'.: cargo. Disposto a manter o
. ,

roteiro que estabeleceu
inicialmente, ele reconheceu

que os cerca de 500
delegados ao encontro estão

:�. equilibradamente divididos
. entre os defensores da
candidatura própria e os

adeptos do apoio à reeleição
· do presidente Luiz Inácio Lula

\

da Silva .o-
....'
.'"
�.�------------------�
,
.-

�;. � Por amor
.'"

:::: A libanesa Rana Abdel Rahim
, ,

"

' Koleilat, presa em São Paulo

,'J na semana passada, '

�
escreveu uma carta em

árabe dizendo que desviou

por amor dinheiro de um

banco de seu país. Rana é
acusada da fraude que

.

envolveu o banco AI-Madina
num escândalo financeiro de
mais de US$ 1 bilhão. Ela
também é acusada de
envolvimento no ato terrorista
,

que matou o ex-premier do
Líbano Rafik Hariri. Há

suspeitas de que a libanesa
usou o dinheiro desviado do
AI-Madina para financiar
atividades terroristas."

,

, .

• •

'. � Contrabando
. A Polícia Federal de São
: Paulo destruiu ontem 90
toneladas em mercadorias

apreendidas em posse do
chinês Law Kin Chong, '

considerado o maior
contrabandista do país.
Os produtos foram

apreendidos ao longo de 2004
e 2005 durante quatro
operações especiais da PF

(Shogun, Capela, Netuno e

Crepúsculo) .

, r

REPOSTA: FRANCENILDO DIZ QUE RECEBEU DINHEIRO DO PAI BIOLOGICO

•
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•

AGENCIA ESTADO

� Caixa Econômica Federal e governo federal
serão investigados por suposta irregularidade

•

BRAsÍLIA- A Polícia Federal
vai abrir inquérito para

investigar a quebra ilegal do
,

sigilo bancário do caseiro

Francenildo Santos Costa, feita
irregularmente na noite da
última quinta-feira. O delegado
da PFWilson Damázio afirmou
ontem que não há hipótese da

quebra de sigilo ter sido feita

pela PF e que, como já foi

configurado o crime, o

inquérito pode ser aberto por
iniciativa da própria Polícia.
Nildo, como é conhecido o

caseiro, denunciou às visitas do
ministro da Fazendg, Antônio
Palocci, à mansão alugada em

Brasília pelos lobistas
conhecidos hoje como

"República de Ribeirão Preto"
e afirmou ter visto dinheiro

chegar em malas e ser dividido
na' casa. Palocci sempre negou

que tivesse visitado a mansão.
Na semana passada, a revista
r

"Epoca" informou que Nildo
havia recebido R$ 38 mil em
menos de dois meses. O caseiro

admitiu que recebeu o dinheiro
de seu pai biológico, que fez uma
acordo para não reconhecer a

paternidade. A suspeita de que
a quebra de sigilo pudesse ter

sido feita pela PF surgiu quando
descobriu-se que o extrato da

Confronto em favela carioca
termina com sete mortos

RIO DE JANEIRO - Sete

pessoas morreram baleadas e

outra ficou ferida, na madrugada
de ontem, em conseqüência de
um confronto entre supostos
criminosos na favela Santa Lúcia,
em Imbariê, Duque de Caxias

(Baixada Fluminense) .

As vítimas ainda não {�ram

outra comunidade.Ainda não há

confirmação se todas as vítimas

morreram em conseqüência do
tiroteio entre os criminosos ou

se foram atingidas em troca de
tiros com a polícia, embora a PM
descarte a suspeita.A Secretaria
da Segurança afirmou que, após o
confronto, os policiais
apreenderam sete armas, uma

granada e dois radio trans
missores. Segundo a Polícia

Militar, um explosivo de
fabricação caseira e 290 porções
de maconha também foram
encontrados.

r

POLICIA CIVIL - Policiais
civis do Rio iniciaram ontem

uma paralisação que deve durar

pelo menos 48 horas.

.

oficialmente identificadas. De
acordo COIU a Secretaria da

Segurança Pública, a Polícia
Militar foi acionada por

moradores, assustados com a

troca de tiros.

As causas do confronto não

são claras. As hipóteses
apresentadas pela polícia são de
uma disputa entre grupos da
mesma favela ou a invasão da
localidade por traficantes de •

•

conta de Nildo havia sido tirado
às 20h58 da noite de quinta
feira. O caseiro ficou na PF até

às 21 horas. "Será apurado e

vamos levar até às últimas

conseqüências podem ter

certeza", garantiu o delegado. A
,

PF terá que investigar o próprio
governo e a Caixa Econômica

Federal, onde o caseiro tem

conta bancária. O banco pode
dizer quando e onde o extrato

da conta foi retirado. Damázio

garante que a cópia do cartão

bancário de Nildo foi feita em

menos de três minutos,
praticamente na sua frente, e

que a PF nunca teve acesso a sua

senha. "Não há inquérito em

que ele seja investigado, não
tivemos a senha, não há
unidade da CEF aqui na PF. Não
há como o sigilo ter sido

quebrado aqui", afirmou.

•

•

Segundo Damázio, os policiais
sequer pediram o cartão

bancário de Nildo, Apenas os

seus documentos, exigidos
quando uma pessoa entra no

programa federal de proteção às

testemunhas. De acordo com o

delegado, foi Nildo quem

entregou, o cartão, além do RG
e do CPF. O delegado contou,

ainda, que o próprio caseiro

relatou à Polícia que havia
recebido bastante dinheiro no

início do mês e que os recursos

vinham de seu pai biológico.
Nildo ainda contou que suamãe

o havia advertido para tomar

cuidado porque poderiam: dizer
que ele havia recebido dinheiro

para falar sobre o ministro

Palocci. Mas Damázio
acrescentou que não foram
feitas perguntas sobre o assunto

•

ao caseiro.

Marina Montini, a musa de Di
,

Cavalcanti, morre aos 58 anos
RIo DE JANEIRO - Musa do

pintor Di Cavalcanti (1897-
1976), Marina Montini morreu
ontem às 6h10 de insuficiência

hepática. Ela sofria de cirrose e

havia sido internada na manhã
de domingo no Hospital dos
Servidores do Estado (HSE), no
Rio, sentindo fortes dores. Tinha '

58 anos.
,

Com 1,80m, boca carnuda e

corpo exuberante,Marina posou
durante sete anos para o pintor.
De turbante preto, óculos
escuros e vestida de branco,
aparece, chorando muito, no
velório de Di, noMuseu deArte
Moderna, do Rio.A cena correu

mundo no documentário que
Glauber filmou sem autorização

da família do morto. "Di de
Glauber" foi interditado para

exibições no País, mas ganhou a

Palma de Ouro do curta

metragem no Festival de Cannes
e ostenta a fama de .ser uma dupla
súmula artística - do pintor e do
cineasta. Com o agravamento do
estado de saúde, e enfrentando
sérias dificuldades financeiras,
Marina passou oito meses

morando no Retiro dos Artistas,
emJacarepaguá, Rio, entre 2003 e

2004. Segundo a direção da casa,

ela chegou lá muito doente, por
.

causa do álcool, mas conseguiu se

recuperar.Atualmente,morava no
Leme, na zona sul do Rio, em
companhia de uma amiga. Era
viúva e não tinha filhos.

Passagem de ciclone foi uma
"bomba atômica" na Austrália·

CAIRNS/ AUSTRÁLIA - O
mais poderoso ciclone a passar\

pela Austrália em décadas
deixou ontem um rastro de

destruição comparado à

explosão de uma "bomba
atômica", afirmou um prefeito
da região afetada, no nordeste
do país. Milagrosamente, não
houve mortos, e apenas 30

pessoas sofreram ferimentos
leves na passagem do ciclone

Larry com seus ventos de até

290 km/h pelo estado de

Queensland. Os danos são

calculados em milhões de
dólares.

A cidade mais atingida foi
,

Innisfail, de 8.500 habitantes e

100 km ao sul da cidade
turística de Cairns. "Parece que
uma bomba atômica caiu aqui",

comparou o prefeitoNeil Clarke.
'

"Os danos são imensos. Isso é
-

mais do que um desastre local, é
um desastre nacional".
A "cidade precisa urgentemente
de acomodação paramilhares de
pessoas que tiveram suas casas

destruídas e energia para
alirnentar hospitais e outros

serviços básicos, listou. "Não
temos nem água para beber". O

pequeno número de vítimas foi
resultado de advertências dadas
às populações no fim de- semana
sobre a chegada do ciclone.
,Muitos se abrigaram em centros

de refúgio.
"Não tínhamos um ciclone

como esse havia décadas, se é que
já tivemos um desse tipo antes",
disse o premier (governador) de

,

Queensland, Peter Beattie.

-

NO AFEGANISTAO �
� Cristianismo i
Um afegão que se converteu '

do.Jslamlsrno para o cristianis-.
mo - considerado um crime l

•

pela lei islâmica (Sharia) - está:
sendo processado por um

•

, '

tribunal de Cabul e pode ser
'

sentenciado à pena de morte.
O acusado, Abdul Rahman, foi'

,

preso no mês passado após
.ser denunciado pela família. '

Rahman, de 41 anos,
,

confessou que se converteu ao

cristianismo 16 anos atrás,
quando trabalhava como

funcionário de uma ONG de
,

assistência médica para I
refugiados afegãos no vizinho .

Paquistão.
í

j

{

O CORREIO DO POVO
,

• INTERNACIONAIS
,

�
NA MALÁSIA "

,

� Novo foco
As autoridades da Malásia

confirrparam ontem a

existência de um novo foco de
,

gripe aviária no Estado de
Penang, no norte do país, onde

. seis frangos morreram por
causa do vírus' H5N1 .Os
frangos foram encontrados
mortos no povoado de

Permatang Bagak e os testes -1
confirmaram que tinham o I
vírus mortal, informou o

I

i

Departamento de Veterinária, i
I
,

I

NA MALÁSIA !
� Aves sacrificadas I,
As autoridades sanitárias ;

, - ,

anunciaram que serao I �
sacrificadas mais de 200 aves

para combater este novo foco -

I
.

'

o terceiro em uma semana na i
iMalásia. A Malásia estava há I

meses livre da doença, que
matou 98 pessoas no mundo I

itodo, segundo dados da !

Organização Mundial da Saúde i
(OMS). i

,

NO PERU

� Pesquisa
Uma nova pesquisa de

intenção de voto esquentou o I
ambiente politico peruano ao :

I
colocar o nacionalista Ollanta :

Humala na frente da 'i

conservadora Lourdes Flores !

três semanas antes das

eleições
presidenciais.Segundo a

sondagem do instituto Apoyo, :
Humala conta com 32% das

I

preferências contra 28%
atribuídos a Flores.Analistas ,

!
,

afirmam que o ex-tenente-
"

coronel do Exército tem ganho
respaldo ao se distanciar dos �

políticos tradicionais, �

considerados corruptos por
I

muitos peruanos.

I

-

NO AFEGANISTAO

� Julgamento i
Ele morou durante nove anos

.

na Alemanha e voltou em 2002
ao Afeganistão para tentar
obter a guarda das duas filhas -

atualmente com 13 e 14 anos -,
• • I t

que VIViam com os avos, e a
,

disputa acabou parando na .

polícia.O julgamento é o
,

primeiro do gênero no país e

está sendo considerado um

desafio para os religiosos
conservadores e os

reformistas sobre qual tipo de
Islã - radical ou moderado -

deve ser adotado após a

deposição do regime
fundamentalista islâmico
Taleban, em 2001.
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Casam-se nesse

sábado, Juciane
Campregher e Eder de
Paula. Parabéns dos
familiares

No dia 26, completa
15 anos, Luan Ramon

Kanis Martins.
Parabéns!

o CORREIO DO POVO

•

•
•

•

I
•

•
•

,

r

,
,

,
•

,

, ,
,

• PARABENS!

•

,--------------------�

; ·19/3·
i Jessica A. Ruysam
•

,

,

·

- ·20/3·
• Bernadete M. Gasda
•

: Jorge A. Silva,
•

Laércio Muller
Pámela C. L. Mães
Araci W. Schmidt

Justina Stein
Emerson R. Gandra
Adriano José Demarchi
Cristiane Olska
Sue len Ribeiro

·

Geraldo Júnior
Fabiana Conrado
Thaís M. Hilbert
Cristiane Olska
Ivone T. Soares
Marli de Melo
Edelinda Lescowícz

---------�--------.-�,,-��-,-"""-.-"

�-lPablo A. Da Silva
,Nicanor da Silva

Nicolas Kersting
João Pedro Papp
Licinete de Luca

Wigando Behling
Guilherme R. Doge
Alexandra Cunha
Paula E. Bertoldi

I)" Ana Lucia Mass
Paulo S. P de Lima

,

,

, �------------------�

,

PARABENS
•

Aniversariou dia 16, Londa
Wendorss. Parabéns dos familiares.

, ,

,

•

Completou idade nova dia 18, Solange Andrichi.
Parabéns!

I
t.

Eliane Jordan Cattoni aniversariou dia 14. Parabéns
, e muitas felicidades de seus tios e primos: Bruno e

· : I

: Elvira; Mareio e Cátia; Marlon e Andréia

•

i
,
•

•

'7":'701 Comemora idade
nova dia 23,
Moacir Cezeski

(C), ao lado do
seu filho Fábio
Cizeski (D), que
também está de

parabéns, pois vai
•

ser papal, e

Carlos Chiodoni e

esposa

,

•
,

.

,

'J'
•

,

,\ •

•
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Casaram-se dia 28/2, Ariel Gamero e Caroline Zipf. A cerimônia foi na Igreja Matriz de Guaramlrirn,
e após na AABB

•

I

\

I

, ,

\

1

-

I
¥

,

Aniversariou dia 19, Juliane Vazo Felicidades!
•

,

,
•

, ,

Taise Ariela Deluca completou 15 anos, dia 17.
Felicidades dos pais e irmão

r

"

,
,

. , t J :,
,¥i

,
*

_J
Nelson e Ariana Lenz, parabenizam sua filha Arlete pela
formatura em Recursos Humanos, no último dia 10

,
.

"

.� •

Estará completando
,

mais um ano de vida no
dia 17, Daiane Stein (Ç).
Quem deseja felicidades
são as amigas: (direita
para esquerda) Daniele,
Bruna, Sandra,
'Jaqueline, Juliana e

Odette Jaqueline
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QUALIDADE: CARDÁPIO VARIADO

FOTOS DIVULGAÇAo
CARLOS BRANDAO

-
•

.... Local tem capacidade para 160 pessoas e foi

inaugurado com a presença dos diretores da empresa

•
,

,

CORUPÁ - Com o objetivo de oferecer mais qualidade de vida a

seus colaboradores, a Lunelli Têxtil, inaugurou no dia 14 último,
um moderno .restaurante, no interior da empresa. Um espaço

,

moderno, com 1.068 metros quadrados de área construída,
dotado de toda infra-estrutura necessária para a preparação de
160 refeições ao mesmo tempo, o restaurante atenderá aos 460
colaboradores dos quatro turnos da empresa. Antes da

inauguração deste espaço, as refeições eram transportadas para
a empresa e servidas no refeitório. Agora cada turno é atendido

por uma cozinheira e três auxiliares, que preparam as refeições
no local, oferecendo número maior de opções em saladas, carnes
e acompanhamentos.

."
. ,.

,
"

, "
" .,
.. , ,.

São mais de mil metros quadrados que, além de um moderno restaurante, abrigam um auditório e um centro de treinamento

A inauguração do novo espaço - que conta ainda com ummoderno
auditório para 108 pessoas e sala de treinamento para 30 pessoas e

teve investimento de R$ 1.500.000,00 - aconteceu às 15 horas do
dia 14, contando com a presença dos diretores da Lunelli, Viviane
Cecília Lunelli e Denis Luiz Lunelli, do diretor da Cíluma, Alciro
Cozzarin, do prefeito de Corupá, Conrado Urbano Müller, do

presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário

de [araguá do Sul, Gildo Alves, de todos os funcionários do horário
normal e do padre Cícero Murara, que abençoou o local. Na

oportunidade, foi servido um delicioso café colonial a todos os

presentes e colaboradores de todos os turnos da empresa. A Ciluma
fornece as refeições para a Lunelli desde 2001. A construção deste
restaurante é resultado de uma parceria entre estas duas empresas,
como forma de reconhecimento à dedicação dos colaboradores.

, ,
"

\
"

,%��jl,
Alciro Cozzalrin, da Ciluma, Gilda Alves, do STIV, Viviane e Denis Lunelli

Padre

Cicero,
abençoaando
o espaço. A

esquerda,
café colonial

que foi
servido aos

convidados.

"
, \

,

'I
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SINTOMAS: DIARRÉIA GRAVE E INFECÇÃO
• •

•

DAIANE ZANGHELINI carteirinha de vacinação.
Em Jaraguá do Sul, a nova

vacina está disponível em todos
os 14 postos de saúde. De acordo
com a coordenadora de

epidemiologia, Marinei

Ostetto, a finalidade é proteger
antecipadamente os bebês
contra a desidratação severa,

que deixa a criança abatida e,

nos casos mais graves, pode
resultar em morte. Segundo
Marinei, o Ministério da Saúde
convencionou que a vacina

deve ser aplicada aos dois meses
de idade, quando o bebê deve
tomar também a primeira dose
da vacina contra poliomielite
(paralisia infantil), bem como

a primeira dose da, vacina
tetravalente para difteria,
tétano, coqueluche, meningite
e outras infecções. "Há algum
tempo estamos orientando as

mães não apenas sobre a

importância da vacina, como
também as medidas eficazes

para evitar a infecção, pois o

vírus pode ser transmitido a

outras pessoas", explica.
Devido à imunidade mais

baixa, as crianças de seis a 24
meses são o maior alvo desse

vírus, transmitido pelas fezes e

via oral, através de alimentos,

� Higiene evita que o

Jírus seja transmitido
através de alimentos ou

•

contato com infectados

,

agua 'ou contato com pessoas
,

infectadas. "E importante que

•

CESAR JUNKES

.

Vacinação começou ontem nos postos domunicípio

as mães lavem bem as mãos após
a troca de fraldas do bebê, para
não contaminar os alimentos e

procurar imediatamente um

pediatra e fazer o soro caseiro

para hidratar o bebê.
O soro caseiro é composto

pela mistura de uma colher (de
café) de sal e duas colheres (de
café) de açúcar em um copo de
250ml de água.

. ., .

transrmtir o virus para outras

pessoas", comenta Marinei. A
mãe que perceber os sintomas

do rotavírus (vômito, diarréia,
febre e desnutrição), deve

Lojistas esperam que o frio esquente a venda de roupas
FOTOS DANIEL NEVES

•

•

it
"
Nas vitrines, as roupas mais pesadas já ganharam espaço

I

i

}ARAGUÁ DO SUL - O forte
calor que predominou durante
toda a manhã e parte da tarde
de ontem, no primeiro dia do
outono não foi suficiente para
desanimar os comerciantes de

roupas do município, que
� .

esperam uma estaçao mais

definida do que no ano passado.
A maioria das redes aumentou
o estoque entre 15% e 200/0 em

relação ao último outono, e a

expectativa é de que as vendas
aumentem cerca de 200/0.

Apesar do otimismo dos

lojistas, especialistas prevêem
um clima desfavorável para o

setor durante a estação,
diferente do que grande parte
dos

_ empresários espera. De
acordo com o geógrafo e

responsável pela estação
meteorológica da Univille

- (Universidade da Região de

.Joinville), Alessandro Barbosa,
o outono pode ser classificado
como um inverno irregular, com
a predominância de veranico. O
calor deve continuar até o mês
de julho, intercalado com

poucas semanas de frio. "De
abril a junho haverá alguns dias
frios, causando geada em regiões
mais altas, mas as massas de ar

quente predominam até junho",
explica Barbosa.

O frio só deve chegarmesmo
na segunda quinzena de julho,

após o início do inverno. As
ondas de calor intenso que

predominam no estado

originam-se pela atuação do
fenômeno LaNina, que perderá
gradativamente a força até

-

desaparecer, no mês de
- setembro. Como o fenômeno

atinge o país apenas a cada três
ou quatro anos, o geógrafo prevê
que o calor no ano que vem será
mais ameno, e as estações mais
definidas.

Apesar da previsão desa

nimadora, alguns comerciantes
apostam que o frio será mais

rigoroso neste ano, com

pensando o intenso calor do
verão. "Acredito que as

estações serão mais definidas
nes te ano; além disso, os

.' consumidores estão procu
rando peças com a temática

Copa do Mundo, aumentando
as vendas em relação ao ano

passado", ressalta o gerente
Adriano Figueiredo Cher

pinski. J á o empresário Adria
no Mannes diz que os consu

midores já começam a pro
curar peças dá coleção outono
inverno e que pretende vender
200/0 a mais em relação ao ano

passado. "Queremos repetir ou
superar as vendas de 2004,
quando os resultados do setor

foram bastante positivos",.
comenta. (Daiane Zanghelini)

•

Idealizado pela Associação de
Poetas e Escritores Independentes
(Apeíjas) , o evento deve acontecer
nos dias 4, 5 e 6 de agosto na Scar.
De acordo com o literato Carlos

Henrique Schroeder, nomes como
Arnaldo Antunes, Luis Fernando
Veríssimo e Lya Luft devem

participar da Festa.
O projeto de maior valor é da

Fundação Cultural jaraguaense.
Com quatro milhões de reais será

feita a revitalização da antiga
Estação Ferroviária, rebatizada de
Centro Histórico.

Também foram solicitados
subsídios financeiros para a

manutenção das atividades do
Coral' do Círculo Italiano;
realização daOlimpíadaEstudantil
de Santa Catarina, entre outros.A
partir da aprovação do Conselho

Regional, os projetos precisam de

aprovação de incentivo do governo
catarinense. Depois, os

responsáveis captam recursos de

empresas privadas, que debitam

parte do valor doado dos impostos
pagos ao Estado.

TERÇA-FEIRA, 21 de março de 2006 11 B

Conselho aprova projetos de
Cultura, Esporte e Turismo

Uma antiga reivindicação dos artistas jaraguaense deve ficar apenas
na promessa, pelo menos por enquanto. A construção da Casa da
Cultura de Jaraguá do Sul, acertada no final de 2005, perdeu força
diante da revitalização' da antiga Estação Ferroviária.
De acordo com a diretora da Fundação Cultural, Natália Petry, o espaço
não deverá mais ser agregado ao Centro Histórico. Para o prédio
devem ser transferidas a Biblioteca Rui Barbosa, o Museu do

.

Expedicionário e o Arquivo Público.
A cónstrução de um local para os artistas foi uma das solicitações
mais expressivas do setor, durante os dois fóruns de cultura realizados
no segundo semestre de 2005. Na época, o então presidente da

Fundação, Nelson Eischaedt, deu como certa a instalação em 2006.

}ARAGUÁ DO SUL - Na
reunião do Conselho de
Desenvolvimento Regional,
presidida pela secretária Niura
Demarchi dos Santos, foram
aprovados projetos para o

desenvolvimento do Turismo,
Esporte e Cultura da região. O
encontro reuniu .14 dos 21
conselheiros da CDR namanhã

\ de ontem, no 14° Batalhão de
.

PolíciaMilitaremJaraguádoSul.
Três deles chamaram a

atenção dos conselheiros,
principalmente de Niura

Demarchi, que deixa a

presidência do Conselho no

próximo dia 31 de março.
O primeiro foi apresentado

por Roberto Breithaupt e visa a

restauração da casa em estilo
Enxaimel pertencente a sua

família. Segundo o empresário, a
construção já é tombada como

patrimônio histórico e precisa ser
reformada com urgência. Para a

obra são necessários R$ 293 mil.
Outra proposta é a Festa

Literária de Jaraguá do Sul.
((>

CASA DA CULTURA

}ARAGUÁ DO SUL - A
Vacina Oral de Rotavírus

� .�Iumano (VORH), que já é

oferecida em alguns estados
desde 1 o de março, está

disponível nos postos de saúde
de Santa Catarina desde ontem.
O rotavírus é a maior causa de
diarréia grave na infância e a

infecção acontece devido aos

maus hábitos de higiene.
A vacina do rotavírus foi

incorporada ao calendário
básico de vacinação, é oferecida
gratuitamente e compõe-se de
duas doses: a primeira' é
destinada para crianças com

faixa etária entre um mês e

quinze dias até três meses e sete

dias, no máximo. A segunda
dose deve ser ministrada com

intervalo mínimo de quatro
semanas, e a idade-limite para
tomar a dose é de cinco meses e

� �sete dias. As doses são

administradas via oral, através
de uma seringa de Irnl que a

criança "mama". Os pais
também devem levar a

, •

•

armn

,

osnovos

ara um novo

mun

Informação:

•

Um

Assembléia Internacional
da Missão Marista

LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLiNICAS LTDA.

371 0882

J.
,
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O CORREIO DO POVO:

BENEFIcIO: PARA PACIENTES COM HIPERTENSÃO E DIABETESGoverno prevê maior registro
em carteira para domésticas

JAMGtJÂ 00 Slut • IJ1,i8cl� o

último clilil 7, Iil EÔl1tributcÊl.ó dtJ
INSS (In�titutà Naciona] ele
Seguro Social) referente aos

salários de empregadas
domésticas pode ser abatida do
Imposto de Renda do

<

empregador. A medida
provisória nº 284, de 06 de

� .

março de 2006; vigora até 2012
e visa o aumento do registro em
carteira através da redução do

I :

custo dos patrões COIn a
,

regularização dos empregados.
: De acordo com dados da

Pnad (Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios), são 6,5,

milhões de trabalhadores
domésticos no país, e destes, 4,8
milhões trabalham sem carteira

assinada. Nesse sentido, o
•

primeiro esforço seria levar os

empregadores a pagar pelo
menos um salário-mínimo.
Através da medida, o

empregador pode abater da base
de cálculo do Imposto de Renda
os 12% de contribuição do INSS

,

sobre o salário de seus

empregados, até o limite de um
,

salário mínimo e de um
•

empregado.
•

: Isso significá que, mesmo
r

que o empregado ganhe mais de
,

urn salário mínimo, o

empregador ded LI zirá do
Imposto de Renda do ano que
vem (março/abril 2007) o valor

'

do INSS des.contado na folha de

pagamento referente a um

salário mínimo mensal. Se

empregador pagar um salário
mínimo no valor atual de R$
300 durante um ano, serão

abatidos da base de cálculo do
. empregador R$ 432 anuais,
referente aos R$ 36 por Inês

destinado ao INSS; caso o valor
do salário mínimo suba para R$
350 (previsto para maio), ern

um ano serão abatidos R$ 504,
referente aos R$ 42 mensais
descontados em folha para o

Instituto. Caso o empregador
tenha mais de uma empregada
doméstica, o benefício fiscal que
ele tem direito a receber se

refere apenas à contribuição
sobre o salário de um

empregado/'O Governo Federal
A

preve, somente neste ano,

registrar cerca de 500/0

empregados domésticos a mais

que no ano passado; ao final de
2.008, esse percentual deve
subir para 800/0", calcula o

•

... Alguns remédios devem
ser vendidos com preços
90% mais baratos nas

farmácias de todo país

I

•

DAIANE ZANGHELINI

Roberto Kuczkowski acredita no
crescimento da forma/idade

técnico contábil Johelmyr
Roberto Kuczkowski.

. Nesse sentido, o aumento

do número de empregados
com carteira assinada, ao gerar
mais contribuintes para a

Previdência Social, deve

compensar a perda de

arrecadação com o Imposto de
Renda. Com a redução do

imposto de renda e o aumento

da arrecadação previdenciária
110 período de três anos, o

impacto sobre a receita da
União seria positivo &. R$ 23
milhões. A medida também
não serve como forma de

restituição do IR e s6 gera
abatimento caso o

contribuinte esteja em dia com
..

a Previdência' Social e a

Receita Federal.
Na opinião da empregada

doméstica Adriana Ferreira,
26 anos, ao mesmo tempo em

que medida valoriza a profissão
por garantir direitos
trabalhistas como licença-

,

maternidade, férias, 13º salário.
e fundo de garantia, também
pode incentivar o

"achatamento" do salário da
ca tegoria. "O patrão não

pensará em pagar um salário
mais alto a6 empregado, pois
só será abatida do Imposto de
Renda a quantia referente a

urn salário mínimo, que vai

para o INSS", comenta.

Segundo Kuczkowski, a

medida não tem a finalidade
de incitar o pagamento de um

menor salário, ulna vez que a

esmagadora maioria de

empregadas domésticas
brasileiras trabalha na

informalidade e não recebe
mais do que o mínimo. "Em '

grande parte das regiões do

país as empregadas recebem
menos de R$ 300, sem carteira

assinada", explica.

JARAGUÁ DO SUL· Cinco
medicamentos para hipertensão
e quatro para diabetes devem ser

disponibilizados, dentro de algum
,

tempo, em farmácias e drogarias
privadas de todo o país com preços
até 90% menores do que os

cobrados atualmente. Inicialmen
te, serão oferecidas aproxima
damente 200 apresentações de
medicamentos (ou seja, com a

mesma substância química, mas
com nomes comerciais diferentes,
como os genéricos) .

De acordo com o assessor

técnico do Conselho Regional de
FarmáciadeSantaCatarina (CRF/
SC), Ronald Ferreira dos Santos,
os remédios para hipertensão
disponibilizados pelo programa
são: Glibenclamída, Cloridrato de
Metformína (500mg), Cloridrato
de Metformina (850mg) e

Insulina Humana NPH 100; já os

medicamentos antídíabéticos sâo:
,

Captopril (25mg), Maleato de

Enalapril, éloridrato de Propanol,
Atel10101 e Hidroclorotiazida. "As
farmácias cadastradas no

programa receberão 900/0 do preço
do remédio como contrapartida
do Governo Federal, enquanto os

pacientes pagarão 10%", afirma.

]ARAGUÁ 00 SUL - A cidade
bé sede do Curso de Capacitação
de Agentes para DefesaCivil, que
acontece 110 audit6rio da Amvali
até. sexta-feira (24), com a

particípação de representantes de

3,2 municípios. Promovido pela
Defesa Civil Estadual, sob a

coordenação do CapitãoEmerson
Neri Emerin (gerente de

,

minimização da DC de Santa

Catarina), o curso iniciou ontem

sendo ministrado por Cristina
Dantas e Paulo da Costa Junior,

A partir de agora, oMinistério
passa a cadastrar as farmácias e

drogarias que enviarem a doeu
mentação exigida para habilitação
no programa. Entre os critérios de
adesão das farmácias está o

cumprimento de exigências
sanitárias e fiscais e estar em dia
com as obrigações tributárias e

previdenciárias. COIn a portaria .

491 (publicada peloMinistério da
Saúde no dia 10 de março), o

, Governo Federal pretende expan
dir o programa Farmácia Popular.
As Farmácias Populares oferecem
medicamentos essenciais a preço
de custo para a parcela da popula
ção que não busca assistência no

SUS (Sistema Único de Saúde),
mas tem dificuldade para pagar o

tratamento.

Para o funcionamento dessa

parceria, foi desenvolvido um

sistema informatizado, que asse

gura que cada paciente obtenha

apenas a quantidade do medica-

\

•

,

Cadastro das farmácias interessadas é a primeira etapa do programa

menta utilizado por ele dentro de
ummês; Esse controle detectará o
medicamento vendido, a quan
tidade obtida, onde está sendo

dispensado, omédico responsável
,

pela receita e' o paciente. Após a

entrada desses dados, oMinistério
da Saúde autoriza a transação e

registra a operação para posterior
mente efetuar o pagamento do
valor que cabe ao governo. O

paciente poderá adquirir os

remédios com a apresentação do '

CPF (Cadastro de Pessoa Física) e
da receita médica, que tem valid
ade de 180 dias a partir da emissão.

Secretaria do Município ainda não foi comunicada
De acordo com o Secretário de Saúde Pública, Sérgio Luiz Ferrazza, a Secretaria de Saúde do
município ainda não recebeu nenhum comunicado oficial do Ministério da Saúde. Ferrazza
acredita que a portaria não só vai ampliar o acesso ao medicamento à população mais carente,
como também movimentar a clientela nas farmácias que aderirem ao programa, "O paciente que
buscar o remédio em uma das farmácias cadastradas pode aproveitar e comprar Outras
mercadorias, como produtos de higiene pessoal, encontrados em farmácias e drogarias
particulares e que não são vendidos em farmácias populares", destaca.
Outra questão comentada pelo secretário foi a instalação de uma Farmácia Popular no município,
cuja adesão ao programa foi protocolada no Ministério da Saúde no ano passado. Segundo ele,
uma cópia do protocolo da documentação foi entregue para o deputado estadual Dionei Walter da
Silva (PT) para agilizar o processo, "Estamos aguardando a equipe do Ministério da Saúde vir
para Jaraguá do Sul, pois são eles que definem o local", explica.

•

ambos da Defesa Civil de Brasília,
De acordo com o Capitão

Emerin, a idéia do curso é fazercom
que cada cidade tenha um

representante da Defesa Civil

capacitado a montar uma

coordenadoria especializada junto
com o prefeito municipal,
tomando-se, assim, o elo entre a

Prefeitura e a comunidade. "Nossa
meta é levar esta capacitação a

todas as cidades de SantaCatarina
.

até o final de março", planeja o

coordenador do curso.

,

Jaraguá é sede de capacitação de agente para DetesaOlvíl
DIVULGAÇAO •

I�""""'::'�-!��_R:

., 1-"

,

•

o I o sM A

inglês - espanhol
32\75.-3475

Rua Domingos da Nova, 227
Centro • Jaraguá do Sul
fellows@netuno.com.br

J
,

,
•
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TRABALHO: PRODUÇÃO DEVE DIMINUIR 80% NOS PRÓXIMOS DIAS

•

•

KELLY ERDMANN
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.. Prejuízo chega a R$ 420 mil, 450 toneladas de papel foram
qLeimadas. Proprietário drz que funcionários não serão prejudicados e

q e causa do fogo ainda é desconhecida

}ARAGUÁ DO SUL - Um

�ncêndio destruiu cerca de
(lois mil metros quadrados da

empresa de reciclagem
Nicopel, instalada no Bairro

B�ependi. O fogo começou na
,

noite de domingo, 19, e até à

tarde de ontem bombeiros da
região ainda trabalhavam no

, local.
De acordo com a gerente

administrativa, Merilaine
Wasch, os prejuízos devem

chegar a R$ 420 mil. A perda
mais significativa é uma

máquina horizontal de

prensa, orçada em R$ 180
mil. De material pronto para
a comercialização, foram

perdidos mais de R$ 160 mil,
valor que equivale a

aproximadamente 450

toneladas de papel. A empresa
não tinha seguro contra,

incêndio.
Para conter as chamas,

,

todos os bombeiros de Jaraguá
do Sill passaram a noite no

local do incêndio. Além deles,
a ação contou com o auxílio
das corporações de
Guaramirim e Joinville.
Segundo Nelson Gonçalves,
comandante dos bombeiros

,

guaramirenses, foram
utilizados pelo menos 200 mil
litros de água, trazidos por 12
caminhões vindos dos três

. , .

municipios.
O proprietário da Nicopel,

Silvestre Panstein, explica que
incêndio começou por volta
das 20h30min e se alastrou

rapidamente por todo o galpão

•

onde eram prensados os papéis
recicláveis. A estrutura do
prédio ficou danificada e

durante o combate ao fogo, a

equipe foi obrigada a derrubar
as paredes laterais e frontal. A

construção ao lado, não

atingida diretamente pelas
chamas, ,também está

comprometida.
Conforme relato de

bombeiros, o objetivo
principal era impedir que o

incêndio chegasse a uma

terceira parte da empresa.
Neste prédio, está armazenada
grande quantidade de plástico
e à medida que as chamas
tomassem o produto, seria

difícil impedir a' destruição
total da Nicopel Comércio e

Reciclagem Ltda.

,

� � DÚVIDAS
As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Mas, respondendo às especulações quanto ao estado de

conservação da rede elétrica do prédio, Silvestre Panstein diz que a instalação foi reformada há poucos
meses e passou pela vistoria dos bombeiros no decorrer do último ano. Além disso, Panstein diz ter "todas
as licenças em dia".
Para o proprietário, não há explicação para o motivo do fogo que destruiu parte da empresa. Segunda ele,
cabe aos peritos analisar o local e descobrir a causa,

"

• OCORRENCIAS POLICIAIS

Furto
As janelas de uma casa foram arrombadas, no sábado no Bairro
Amizade, segundo o dono da casa foram levados R$ 7.000, 00
em dinheiro e R$ 2.000,00 em cheques de clientes de sua

,

empresa (Fossile Terraplanagem). E no Bairro Ilha da Figueira na

noite de sexta-feira, uma casa foi arrombada e do seu interior
furtada uma câmara fotográfica 'digital, marca Fine pix S 5.100
com cartão de memória, jogo de pilhas recarregáveis e uma

calculadora científica. \

,

1

Assaltado
Um homem caminhava na Rua

Epitácio Pessoa quando foi
abordado por três pessoas que lhe
agrediram e roubaram sua

carteira, na madrugada de
\

domingo. A vítima foi à

Delegacia, mas não soube
identificar os bandidos.

Roubo
Durante um roubo de

•

carro em Massaranduba
no domingo, o ladrão
perdeu o controle, e

bateu contra o muro de
uma casa. A polícia foi
chamada e quando
chegou ao local o

_

condutor já havia fugido
e ainda não foi
encontrado.

Acidente
Acidente entre dois carros acabou
com vítima fatal. O jovem, de 29
.anos, perdeu a vida no domingo,
km 102 da BR 470 em Apiuna.

,

Furto
Um carro Ford/ Escort L,
foi furtado no domingo à
noite. A proprietária
estacionou o veículo na

Rua, Domingos da "Nova
no Centro, quando voltou
o mesmo havia sido
furtado.

Apreensão de droga
Preso o passageiro A.a. em Rio
do Sul, transportando 1.330

, gramas de Crack no bagageiro
superior do ônibus da empresa
Reunidas S/A.,

,
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Fogo atingiu cerca de dois milmetros quadrados, causa ainda é, desconhecida ".

•

.

' ,

A EMPRESA
A Nicopel está instalada há quase três anos no prédio da antiga Max Wilhelm, na Rua Augusto Mielke, Bairro .;

Baependi. Antes, funcionava no Bairro Rio Molha. Atualmente conta com 40 funcionários que, de acordo com .>

Merilaine Wasch, continuam trabalhando na empresa, mesmo com a diminuição temporária de 80% da produção. .'"

A partir de hoje todos os empregados serão remanejados, e a reciclagem de papéis deve passar a ser feita :"

no mesmo espaço onde já acontece a de plásticos, A normalização do trabalho só deve ocorrer em, no
.:

mínimo, duas semanas,
•

Jovem de 21 anos morre afogado na Vila Rau
}ARAGUÁ DO SUL - Um

jogo de futebol acabou em

morte na tarde de sexta
feira, dia 17. Segundo
informações dos bombeiros
da corporação jaraguaense,
Ademir Assis Pereira, de 21

anos, morreu afogado depois
de tentar buscar uma bola

,
,

que havia caído nas águas do
Rio Itapocu.

O acidente aconteceu por
'

'volta das 17h24min, na Rua
•

Prefeito José Bauer, Bairro
Vila Rau. O jovem ainda foi

resgatado e socorrido pelo
Corpo de Bombeiros, mas

faleceu em seguida, sendo

então encaminhado ao

Instituto Médico Legal
(IML) .

Números - Nos três

primeiros meses de 2005,
foram registrados dois

afogamentos com morte em

Jaraguá do Sul. O primeiro

Barra do Rio Cerro, e
•

vitimou uma pessoa. Se -:,
gundo os bombeiros v o

luntários do município, a

maioria dos acidentes é

ocasionada por descuidos.
Eles explicam que o excesso

de confiança é o principal
motivo. (Kelly Erdmann)

• •

aconteceu em Janeiro, na

"

,

Palestra divulga perfil dos presidiários e medidas de prevenção
}ARAGuA DO SUL - O

especialista em segurança e

gerente do Grupo Seguridade
da filial de Guaramirim,
Marcos Antônio Fari,

_

min is tr o u uma palestra
gratuita sobre segurança para
'os funcionários da empresa
Ch o co lert e , na tarde de
ontem, no auditório da

empresa. A palestra abriu a

IV SIPAT (Semana Interna
da Prevenção de Acidentes

, de Trabalho) e divulgou
medidas simples e essenciais

para evitar a ação dos ban
didos em casas/condomínios,

,
'

.

empresas, viagens e nas vias

públicas, onde acontece a

maioria dos crimes.
Estatísticas do senso do

\

IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística) de
2002 mostram que há um

déficit de 3.154 vagas nos

presídios de Santa Catarina e

traçou um perfil da popu

lação carcerária catarinense:

são 7.328 presos, o que

equivale a 137 presos para
cada 100 mil habitantes (o
Estado tem 5.356.360 habi
tantes). Do total de presi
diários, 6.905 são homens,
des quais 620/0 têm primeiro
grau completo e 490/0'
pertencem à faixa etária entre,
21 e 30 anos.

De acordo com Fari, é

preciso que a comunidade

aprenda a cultura da segurança
para evitar o aumento da

CESAR JUNKES
o�

,
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; .

o especialista em segurança, Marcos Fari falou sobre acões de defesa

criminalidade. "A segurança

depende de nós mesmos:

de/vemos conhecer quem
,

mora ao nosso lado e suspeitar

sobre o que acontece na mi

nha rua, pois não há como ter

policiais em todos os lugares",
destaca. (Daiane Zanghelini)

I
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��MISTERIO
O beijo de Vitória e

André vai dar encrenca
em "Belíssima". "Vitória,
por enquanto, não vai se
envolver seriamente
com André", garante o

autor da trama.Segundo
Silvio de Abreu, Júlia
conhece bem o xaveco

do ex-marido e por isso
fica desconfiada. "Ela
sabe que André é
fascinante para qualquer
mulher. Se Vitória vai
resistir ou não, só o

tempo Vai dizer",
despista.

��NA TELONA ��FICA
Gugu continua no SBT,
O apresentadür,
assinou cornrato por
mais quatro anos com

a emissora. Depois de
uma longa
negociação, Gugu ....

Liberato e Silvio
Santos chegaram a

""� um acordO'na noite de
.,.*:t '

..�

'�141 sexta-feira. A reunião .

"'� ;'.;,:

li·.·· aconteceu so •....
' ...

ssa ,�. <A •

. *�I .c�n:arim do pr,ó�rio
. kn�[ SilvIO, nos estudlo� da

;:zQ via Anhanguera.·
'

:�t}�r, ;', ':

,;liTh'" Quanto aos valores,
:;��lw nada fOi divulgado .

""�$'é@' .

�'�%'b#
a i%R:·�� ���� ------�--------��

��FIGURINO
Sonia Braga estava no

Projac na última sexta
feira. Ela fez prova de
figurino para "Páginas da.

.' vida", novela de Manoel
Carlos que sucederá a

"Belíssima" e que já está
.,' ,

em produção. ",.' "

A terceira viagem a

Amsterdã para gr�var' '.,
• •

"Páginas da vida" será em

.
fins de abril. Jayme'

•. Monjardim já esteve lá
duas vezes com equipe,
agora vai com sonia
Braga,'Ana Pallia Arósio e

•

outros.

,

Em 1992, Sharon Stone, então com

35 anos, celebrizou a mais famosa
cruzada de pernas da história do
cinema. A cena de Instinto

Selvagem, no qual ela interpretava
a sedutora e perigosa Catherine

Tramell, suspeita número um

de um brutal assassinato,
tornou-se antológica e

os fãs da poderosa
loira ficaram na

saudade. Mas a

nostalgia tem dia e

mês para acabar. Em
21 de abrf estréia
Instinto Selvagem 2
no Brasil.

,

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

aANIEL NEVES

Café literário
A Unerj promove hoje 9° Café Literário do
Sese, TeIma Scherer, mestra em literatura

pela Universidade Federal do Rio Grande do

Sul, já confirmou presença. Ela vai participar
de duas atividades: uma oficina sobre o tema

"Poesia dramática, teatro poético", das 14 às
17 horas, no bloco E, sala 107. Das
19h30min às 21h30min acontece a palestra.
"Fernando Pessoa para além do mito", na
sede da Associação de Professores e

Funcionários. Informações pelo telefone (47)
3371-9177 e e-mail cajaraguadosul@sesc
sc.com.br

Rã-bugio \

O lançamento oficial do projeto de Educação
Ambiental MEC/Rã-bugio nas escolas de

Jaraguá acontece amanhã, às 9h, no Pavilhão
A do Parque Municipal de Eventos de

Jaraguá dó Sul. Através deste projeto, os
alunos da rede municipal vão participar de
debates sobre ecologia. .

\
•

Premiada
A Marisol, considerada uma das maiores e

mais importante indústria do vestuário

brasileiro, foi indicada pela 17" vez para
receber o Prêmio Mérito Lojista 2005, na
categoria confecção infantil, no segmento de
moda. A cerimônia de entrega do prêmio

.

acontece hoje, às 20h em Brasília. A empresa
que possui capacidade instalada para produzir
mais de 25 milhões de peças de roupas e 3,2
milhões de pares de calçados infantis por ano,
foi eleita através de uma pesquisa entre as 27

Federações Estaduais, 1280 Câmaras de

'Dirigentes Lojistas, 1.700 SPC's e seus

milhões de associados.

o diretor geral da Secretaria de Desenvolvimento Regional, Nilson Bylartd, a secretária Niura Demarchi dos Santos e o

comandante do 140 Batalhão da Polícia Militar, Ricardo Alcebíades Broering, durante a cerimônia de posse da Acijs na semana
• •

passada .
,

r

• HOROSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
Talvez você tenha a sensação de estar sendo
testado a toda hora, como se tudo o provocas
se: burocracias, atrasos, pessoas que você não

queria encontrar. Você fica louco pra desem
bainhar sua espada e ... Mas tente encarar de um

jeito novo. essas arapucas são só um modo de
lhe empurrar pra vida, liberar emoções ...

Câncer 21/6 a 21/7
Abra os olhos para dentro ... Não está enxer

gando? Então acenda a luz, querido cance

riano. Iudo bem, a semana mal está começan
do e você já está cansado e ainda tem muito

que fazer. No meio de tantas atribulações, toda
via, até o lado escuro da Lua se ilumina. Pe

quenas conquistas levarão a grandes vitórias.

Libra 23/9 a 22/10
Perdido na multidão? Ora, logo você, libriano,
que tem o maior jogo de cintura e adora estar
no meio do povo?! Cadê seu bom humor?
Talvez sua energia só esteja um pouco
desorganizada, pensamentos fora do lugar,
emoções esquecidas começando a aparecer.
Uma sessãozinha de ioga e meditação pode ser

um santo remédio. Respire ...

Capricórnio 23/9 a 22/10
Muita tensão no ar? Não há como negar que
existe um incômodo real entre você e aquela
pessoa ... Provavelmente você nem faz idéia de

.

como chegou a essa situação. Será que você
não está passando por cima de aíqurna coisa

que tenha dito ou feito para deixar esta pessoa
assim tão mordida? Há outras almas sensíveis
como você por aí.

Touro 21/4 a 20/5
Insatisfações e inquietações? Não deixe que isso
o afaste das coisas boas da vida. Talvez você

esteja fazendo julgamentos apressados das

situações, pirando nas primeiras impressões... '

Reflita e se oriente, taurino, contate suas

motivações mais profundas. Procure a

companhia de seus amigos e amores, nutra seus

afetos,

Leão 22/7 a 22/8
Passeie um pouco por novos territórios, rei
Leão. Veja como a grama também pode ser

verde lá adiante, O planeta vai muito além da
sua selva e o dia é convida para uma

expedição. Cruze fronteiras, dê uma volta ao

mundo. Conheça novas terras e novas tribos.
Não esqueça de trazer alguns suvenires para
seus queridos.

Escorpião 23/10 a 21/11
Sim, você tem grandes decisões a tomar, mas
vá pelas beiradas. Use a velha e boa estratégia
escorpiônica. A meteorologia astral indica que
uns & outros podem reagir a tudo de forma

passional e dramática. Se este não é o seu

melhor momento com as palavras, procure
encontrar uma outra forma de se expressar.
Siga o seu feeling.

Aquário 21/1 a 18/2
A Lua está de ponta com seu regente Urano e

outros astros igualmente agitados ... Já deu pra
ver como vai ser o dia: atropelos, inquietação,
imprevisibilidade. Há; porém, um outro lado

. dessa energia: ela é deverasmente estimulante e

impulsiona a alçar vôos mais altos, de largo
alcance, até chegar naquela pessoa que parecia
estar tão longe ...

Gêmeos 21/5 a 20/6
Com Marte em seu signo, talvez você ande
sentindo uma vontade irresistível de usar seu

dom com as palavras para cutucar certas

pessoas. Ao mesmo tempo, há uma energia
forte impelindo a iniciar coisas novas, pôr
planos em ação. Claro que você não vai arriscar
todo o seu jogo numa única ficha ... Conte até
vinte e não se abale, mantenha o foco em seus

objetivos.

Virgem 23/8 a 22/9
Virginiano turbinado e superocupado, fique
esperto, Mercúrio ainda está Retrógrado até
quinta de manhã e toda a atenção com

detalhes é pouco. As coisas podem estar meio

atrapalhadas no que diz respeito a

comunicações e documentações, que é o

terreno por onde você se movimenta. Revisar
duas vezes o que você faz, diz e escreve não
será perda de tempo.

Peixes 19/2 a 19/3 .

Não se apavore com os plins que baterem na

sua porta, pedindo para serem vistos. Está com

as guelras sintonizadas, amigo peixe? Vai ser

preciso, para poder compreender os
vazamentos da alma. Permita que tais
sentimentos adentrem nos seus recintos, que
ultrapassem os umbrais. Além de extravasar,
você vai se re-conhecer...

Sagitário 22/11 a 21/12
Você é bacana, tudo de bom, etc. e tal. Faz

.

coisas tão incríveis, tem tudo para se orgulhar.
Nem sempre e nem todo mundo, porém, vai
querer tazer adorações ao seu fogo e se

dobrar às suas vontades ... Em caso de

discordâncias, puxe o freio, centauro. Olhe e

escute, não vá sair dando flechadas só porque
pensam diferente de você.

J

-
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Sinhá Moça
o Barão diz a Rodolfo que quer que ele se

case com Sinhá Moça e se mude para o Rio
de Janeiro para fazer carreira politica.
Rodolfo percebe que Sinhá Moça não gosta
dele e não sabe como conquistá-Ia sem

desagradar o Barão. Justo conta para Rodolfa
que o Barão machucou Fulgêncip. deixando-o
chocado. Manoel diz a Fontes que não vai
aceitar que Ricardo noive no lugar de
Rodolfo, mas depois cede. Frei José
descobre que Dimas é Rafael e fica muito
emocionado. Sinhá Moça se sente

angustiada ao pensar em se casar com .

Rodolfo e lembra de Rafael. Dimas conta ao

Frei que é filho do Barão e veio buscar o que
é seu de direito. Coutinho diz ao Barão que

, gostaria que Sinhá Moça se casasse com seu

filho.

to GLOBO - i9H

Bang Bang ,

Ben e Diana ficam atarantados com a noticia.
Bullock não promete ajuda a Dona Zorrah,
que finge passar mal. Ben descobre que
Mercedita tirou Júnior de casa para criar uma �
confusão, já que ouviu as ameaças de Vegas.
Mercedita instiga Ben a fugir com o filho.
Todos se recuperam do terremoto. Zoltar
decide pegar os documentos com Neon, para
ajudar Ben. Fax promete investigar a ficha de
Vegas. Ben obriga Harold a mentir que pegou
o menino para fazer uns exames. Alba, que
mentiu sobre um filho que teria tido com Ben,
chega à cidade para se encontrar com Vegas.
Alba éonta para Vegas que Ben tinha ódio de
um homem. Ben escorrega do cavalo ao ver

Mercedita e Don juntos. Mercedita avisa Ben
que não vai esperá-lo para sempre. Zoltar
pega o envelope no bolso de Neon. Zoltar
prepara uma festa de casamento para Harold
e Yoko e todos ajudam. Dona Zorrah diz a

Bullock que Viridiana fala mal dele e

consegue dinheiro. Yoko e Harold se casam.

Neon e Penny Lane se olham, tristes. Zoltar
avisa Ben que no envelope só encontrou

partituras. Vegas brinda a Ben e diz a Bullock
que ele vai saber por que o caubói se enfiou
em sua casa.

� GLOBe) - 21 H

Belíssima
Júlia fica chocada e pede que Matilde não
conte a mais ninguém o que sabe. Yvete diz a

Cemil que, se ele queria terminar com ela,
não precisava humilhá-Ia daquela maneira.
Erica pede dinheiro a Júlia. Júlia fica furiosa e

expulsa Erica. Giovana diz a Mateus que não
acredita que ele goste de Ornela, e o provoca.
Mateus não agüenta e fica com Giovana.
Yvete aparece na casa de Alberto e explica
que Cemil preparou uma armadilha. Mary vê
Guida e Mônica voltando da rua e pergunta
onde estavam. André recebe uma pessoa
misteriosa em casa, enquanto Matilde e Érica
estão fora. Ao voltar, Matilde encontra

cigarros no cinzeiro e estranha, pois sabe

que nem André nem Érica fumam. Guida
desmaia de emoção quando Gigi diz que
terminou de escrever o show. Júlia começa
sua apresentação para os acionistas da
Belíssima.

� S.�T - 18h30

Rebelde
Alma diz a Franco que Valéria odeia Mia e,
sem que ele perceba. passa o tempo todo
infernizando a vida dela. Mas, quando ela
tenta provar o que está dizendo percebe que
a fita está danificada. Franco, furioso, diz a

Alma que não quer voltar a vê-Ia. Franco pede
Valéria em casamento. Ela aceita e diz que
fará de tudo para que a cerimônia aconteça o

mais rápido possivel. Franco comunica a Mia

que em uma semana se casará com Valéria.

)I> RECORD .. 191115

Prova de Amor
,

Diana aposta que Teima está na favela de
Miro. Gui está na portaria do prédio de
Eduarda. Joana diz que vai descer. Alice pede
para Joana esperar mais um pouco. Chicão
diz para Bira que ele tem de dizer onde está
Daniel Avelar. Oaniel explica para Clarice a

situação de Bira. Lapa diz para Gerião que
enquanto não pegar Oaniel, vai dar "um trato"
em Pati e Vitor. Rafa fala que quer casar na

prata. Hélio e Cadu tem cena de ciúme com

Teresa. Teresa e Hélio saem. Cadu fica mal e
diz para Gabi e Rafa que ainda ama Teresa.
Marco dá alta para Vitor. Vitor diz para Beatriz

que vai expulsar Lapa de casa.

� RECORD 21h

A Escrava Isaura
Leôncio vai para a mata com seus capangas
com o intuito de capturar lsaura. Branca vai
até a casa onde mora Pedrinho e o maltrata.
Estela chega a tempo de impedir o pior.
Perpétua chega logo em seguida. Isaura sai
pela mata atrás de ervas para fazer um chá

para Alvaro. Belchior quer saber se Leôncio
ainda vai casá-lo com lsaura. Rosa fala sobre
Henrique para Aurora. Francisco vai até o

bordel buscar mais capangas. Serafina sente

pena de lsaura. Helena sente enjôo e diz a

Diogo que suas regras estão atrasadas.
Diogo suspeita que ela esteja grávida. Ambos
ficam felizes.
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CAINDO NA AGUA:
,

Etapa do Circuito de Natação reúne
mais de 200 crianças no Beira Rio

Aproveitando a

competição de natação,
que aconteceu rio sábado,
o presidente da FME,
Jean Leutprecht, disse
que pretende construir

uma piscina no Bairro
São Luís. A obra
facilitaria nos treinos de

natação, já que hoje
nenhuma escola do

município tem piscina. A
previsão de início da obra
é depois da inauguração
da Arena Jaragua.

H O
'-._,.�_.....----

(

•

CÉSAR JUNKES

•

Doze anos depois, o [uventuss
volta a disputar uma i
semifinal na elite do futebol
catarinense. O empate em

1x 1 com o Ibirama, no
sábado, deixou o tricolor
bem perto da vaga para a

Série C. D�i�is do jogo,
irritado co��():

,

J

comportamento de alguns
ill;-

. torcedores, q técnico Itamar ,--;

Schulle c.l)egou a pedir
G\��is'sã;o"��,s:Y�t9u atrás e

ontemj!�JI��aÍl\�bu o treiná
visandt<.;' priinéiro jogo da

semífinâl contra o Joinville.
O treinad�tittIisse que sofreu
fortes ��rê�ões verbais e

teve que r�,cuar quando saia
,

dQ/,vestiário çqm a família.
Nlb"�lag'ora ef'�'l1'uer esquecer',)�i ' ','X'i,�I�'"
o p�ssado e dis�� que para
'iss01tem apoio�a diretoria e

dos jogadores .

,

\

,
,. !

21CONSENSO _

PAULISTÃO:

Diretoria corintiana

esquece os atritos e

corre atrás do técnico
Paulo Autuori
,

,

- '.

.�.'

"
•
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••BASQUETE
O Uberlãndia venceu, na noite de domingo, o Assis, por 89 a

83, e se manteve como a melhor equipe da competição. Os
mineiros têm o menor número de derrotas (apenas uma) e
seguem na liderança do Grupo A, com 11 vitórias.

•• TÊNIS
. O suíço Roger Federer se mantém na liderança do

Ranking de Entradas da ATP, enquanto três jogadores
norte-americanos se situam entre os dez primeiros, algo
que não acontecia desde o ano 2000.

Kia e Alberto
Dualib fazem pacto

o I

pela vitória
-

SAO PAULO - O medo
de um vexame l1a Copa
Libertadores aproximou Kía

[oorabchían eAlberto Dualib. I

As diretorias ela MSI e do
GorillthiallS se juntnram para
transformer essa semana CI11
�

fúndamental para o destino
do clube no ano. Call' direito
a jogo decisivo contra o Tl

gres, coni Tevez ern campo e,
no domingo, o clássíco diante
GO Palmeiras.
::

.

A esperança é anunciar
áté sexta-feira a contratação
&1e Paulo Autuori CC)IIIO novo
"

{reinador da equipe. Kia já
disse a Dualib que soube que
a diretoria do Kashima
Antlers estaria disposta a

o

abrir preço para a liberação
do desejado treinador earn

peão mundial. Quem indicou
o caminho para a liberação
que envolve muito dinheiro
foi o representante l10 time

japonês no Brasil, Antônio
Simões da Costa. De acordo
com pessoas ligadas ao São

I

Paulo, o salário de Autuori
no Kashima é de US$ 150mil

•

(cerca de R$ 330mil).
O especialista ern nego-

,

ciações internacionais, o

advogado Marcos Motta foi
contratado para ajudar na

liberação de Autuori. A/MSI
está disposta a pagar US$ 1,5
milhão (o que os japoneses
gastariam ate dezembro a

Autuori) e oferecer um ótimo
aumento ao ex-treinador do
São Paulo - igualar o que o

Santos paga a Vanderlei

Luxemburgo -, cerca de IZ$
500mil.

Na quarta-feira, o iute-:

rino Adernar Braga será o

treinador contra o Tigres 110

Pacaembu. Ele já foi avisado

pelo diretor da MSI, Paulo
Angioni,

.

que não haverá
tempo para que, mesmo se

Autuori for contratado nesta
•

segunda, o novo contratado
vir do Japão e assumir o cargo.

A esperança é que o 110VO

ciclo se inicie domingo con

tra o Palmeiras. Aí sim, Paulo
Autuori poderia trabalhar.

,

De acordo com Kia, não há

hipótese de Adernar Braga
; ser mantido no cargo. Tevez
está recuperado da pancada
�.

no joelho direito e irá jogar
contra o Tigres. (AE)

.,.;:.�="",<:=..��,,,,,,,,,,,, '''''-...,';-'''''''''-�'x.,>��:::!::=",'>Mm,-m*'�w
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FUTEBOL AMADOR: DUAS COI\t1PET!CÕES EM ANDAMENTO
,

•

•

•, , 'o

•

•

Pela Taça Pornerode, o
rubro-neçro também
venceu e Botafogo e

vltórta empataram

JARAGVÁ DO SUL -

Dos quatro times jaraguaenses
que disputam a Copa Norte, só.
o Vitória se deu bem na aber
tura da competição. O time do
Rio da Luz venceu, em casa, a

Arsiper, de São Bento do Sul,
por 4x3 e precisa apenas de um
empate fora de casa para con

firmar a classificação. Já
Flamengo, Botatogo e Cruz de
Malta perderam. Pill!' para este

último, que levou llx1 do
.

Serrana, ern [oinville, e precisa
fazer 10xO no jogo de volta pa
ra se cl assificar,

O Vitória, jogando CI11 casa,

saiu na frente aos 14 minutos

do primeiro tempo ê�)Jll Alex e

ampliou aos 20 corn Magrão.
Dez minu tos depois, Aclair
descontou para ()S visitantes,
Inas aos 33, Magrão fel' 3x 1 o

No segundo tempo, a Arsiper

No domingo, o Flamengo
se recuperou, jogando pela Ta
ça Pomerode, e bateu, em casa;

o Vera Cruz por 2xO e é o jara
guaense melhor colocado na

competição, em segundo lugar
,

junto com o Agua Verde de
Pomerode com quatro pontos.
A liderança está com o Atlé
tico Pomerodense, que goleou
o Caramuru por 6x 1 o

O Botafogo; que empatou
,

corn o Agua Verde de Pome-
rode em 1 x l , tem dois pontos,

»

junto com o Agua Verde de

,1Ieg()1J ao empate corn dois
gols de Carlos Alex, aos 10 e

aos 32 minutos. O gol da vi
tória veio aos 44, com Adilson.
Já ° Flamengo, também [o
gando em casa, perdeu para o

América por 3xl e precisa
vencer por três gols em

[oinville. O Botafogo perdeu
por lxO para o Torino.

TAÇA POMERODE

. FUTSAl: PROGRAMAÇÃO 'PARA MARÇO

•••

,

•

Equipe jaraquaense deve 'viajar ainda esta semana

para Brusque para continuar a preparação
,

JARAGUA DO SUL - A
ordem agora na Malwee é con

centração total para o Mundial
Interclubes, que acontece de 5
a 9 de abril em Brusque. Depois
da goleada de sábado por 8x3
110 Marcol Olsen, de Lebon

Régis, pela Copa Santa Ca

tarina, o. time jaraguaense
. �.

contmua a preparaçao especi-
ficamente para esta compe

tição. Nesta semana ou na pró
xíma, eles devem ir para Brus

que, para treinar no local do jo
go. Segundo o supervisor técni
co, Kléber Rangel, apenas urn

amistoso deve ser feito antes da
estréia e, se cllgllill jogo pela
Copa Sallta Catari11a, o time

juvenil deverá ser usado.
I

Enfrentando um adver
sário sem tradição no futsal ca
tarinense, a Malwee jogou em

ritmo de treino no sábado, no
Ginásio Willy Germano

Gessner, emCorupá. Totalmen
te fechado, o time de Lebon

Régis tomou o primeiro gol aos
três minutos, corn Valdin. A

partir de então, como dizem na

gíria do futebol, "a porteira
abriu" e com mais dois gols de
Valdin e dois do pivô Dão, a

Malwee fez logo 5xO. No final
do primeiro tempo, Giovani
descontou para o Marcel
Olsen.

, Aproveitando da vanta

geln 110 placar, Marcos Mo

raes, que comandou o time,

• •

•

CORREIO DO POVO·

••VÔLEI DE PRAIA
As atuais campeãs do Circuito Mundial,Juliana e Larissa,
conquistaram a terceira etapa do Circuito Banco do Brasil de vôlei de
praia, disputada em Guarulhos, em São Paulo. No masculino a vitória
foi de Ricardo e Emanuel.

•

•

• o

r .

CISAR JUNK!!

deu as duas partidas que dispu
tou na competição e ain-da não

pontuou. A terceira rodada será
•

no domingo, com as seguintes

Flamengo levou a melhor sobre o Vera Cruz e está em segundo na Taça Pomerode
,

Timbó, que ficouno lxl com o

Vitória. O time do Rio da Luz
tem apenas um ponto, junto com
o Caramuru. O Vera Cruz per-

,

•

•

•

I
deu oportunidade para todos os
jogadores, para dar ritmo de

jogo. Com 2'26, Leco mareou o

sexto gol e, dois minutos

depois, Márcio fez 7xl. O
Marcai Olsen descontou com

Luís Carlos e Carlos fez o

terceiro. Faltando 30 segundos
para terminar o jogo, Antônio
completou a goleada 8x3.

ParaMarcão, a partida ficou .

mais para o ritmo de treino, do

que para um jogo de pre

paração: "O início do jogo foi
até born, mas o adversário não

apresentou uma maior resis-'
tência às nossas investidas.
Pude utilizar todos os joga
dores, procurando dar ritmo
aos que estavam atuando me-

• A

nos, conseguimos os tres pon-
tos, e agora é centrarmos as

nossas atenções para oMundial" o

partidas: Vitória x Caramuru,
,

Botafogo xVeraCruz,AguaVerde
,

(Tímbó) x Atlético, Agua Verde

(Pomerode) xFlamengo.

.,
•

._--- -----------------------------------------------

.

•
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III LINHA DE FUNDONATAÇÃO: MAIS ESTRUTURADA
Julimar Pivatto

Vaias e insultos •

• ••

I
I •

Um caso raro no futebol catarinense. O time da casa empata o

jogo, se classifica para a semifinal, depois de 12 anos, corna '

segunda melhor campanha da competição, e sai vaiado de campo.
Aconteceu isso sábado no Estádio João Marcatto. Um dos mais
criticados foi o técnico Itamar Schulle (foto), que chegou a pedir
demissão, alegando que, na saída dos vestiários, foi agredido
verbalmente por alguns torcedores. Foi, no mínimo, estranha esta
atitude.Vaiar o técnico que conquistou a Série B1 do Campeonato
Estadual em 2004, que, no ano passado, pegou um time limitado e

chegou às semifinais do returno na A2 e que, em 2006, tem um

dos menores elencos do Estadual, uma das menores folhas de
pagamento, e mesmo assim, até agora, é o segundo melhor time .

da competição,
,

'

,

I'

.
'

•• ••

I
•

I
I' •

•
•

•
•

,

CELSO MACHADO I

CJ

Anúncio foi feito no

sábado, no Beira Rio,
e

durante o Circuito
Interescolar de Natação

,

ARQUIVO CP I DANIEL NEVES'

JARAGUÁ DO SUL •

Assim que as obras da arena

multiuse forem concluídas,
espera-se que em julho, a FME

�(Fundação Munícípal de Es

portes) começa a trabalhar com
mais ênfase no projeto que pos
síbilitarâ a construção da
primeira piscina em toda a rede
escolar do ensino médio de
[araguá do Sul são 32 muni

cipais, cinco estaduais e três

particulares. O projeto con

templa a Escola Renato Pradi

(o Caie), no bairro São Luís, e

inclui uma pista sintética de

atletismo, avaliada em R$ 2,5
milhões. Toda a obra está ava

liada em R$ 7 milhões e deverá

contar com recursos dos gover
nos estadual e federal. A infer

mação é do presidente da FME,
Jean Leutprecht. Segundo ele,
a intenção é concluir a cons

trução até 2008.
No sábado pela manhã,

I � tLeutprecht acompanhou a pri
i meira etapa do ano do Circuito

Escolar de Natação, que reuniu
na piscina do Beira Rio, 207

crianças com idades entre oito

e 13 anos. No ano passado
foram 196. Isso, observou

Leutprecht, evidencia a neces

sidade de construção de pis
cinas na rede escolar de ensino

do município, que hoje obriga
se a pagar aluguel para utilizar
as estruturas de clubes priva
des. Para o mês de abril, outra
programação já definida pela
FME aponta ainda mais para
essa necessidade, quando toda
semana uma escola irá desen
volver atividades de natação,
incluindo transporte e lanche

para os alunos, tudo por conta

domunicípio.
Na competição realizada

domingo, todas as crianças que

participaram, independente do'
resultado obtido nas raias do
Beira Rio, receberam medalhas

-

,
corno forma de incentivo. "E da

quantidade Clue se tira a

qualidade", disse o presidente
da FME, acrescentando que,

. além da possibilidade de se

revelar novos valores para a

natação, o objetivo também é o

da inclusão social das crianças.
"Como nenhuma das nossas

escolas têm piscina, o que
facilitaria sobremaneira a

atividade, o modo de se fazer

-

,

Lambança
o juiz Paulo Henrique Bezerra, b

que apitou Juventus 1 xl Atlético,
.

foi mais urn exemplo de como a

arbitragem catarinense anda mal.'
Além de não manter os mesmos '.

critérios na falta, expulsou,
injustamente, o meia Ademir
Sopa, que fez uma falta que
mereceria, no máximo, cartão
amarelo. É a tal lei da

'

compensação, que alguns árbitros
inventam. Pior foi em uma jogada
de escanteio, no segundo tempo..
Gringo tocou levemente na bola e
saiu correndo para a área,
enganando a defesa adversária.

Rogerinho então pegou a bola e
"

foi para cima.Mostrando não
conhecer a regra, Bezerra
invalidou o lance. Essa mesma ,

jogada foi usada pelo Paulista, na
Copa São Paulo de Futebol Júnior,
também invalidado pelo juiz. Não
é só por aqui que eles
desconhecem a regra.

Marmelada?
Alguns t rcedores que
vaiaram o Juventus,
alegaram que existiu sim a

marmelada. Particularmente,
não acredito nisso. Depois da
injusta expulsão de Ademir
Sopa, no início do segundo
tempo, Schulle recuou o

time e preferiu não correr o
risco de perder o jogo e a

classificação. Nada mais
certo. Será que é marmelada
jogar com o regulamento?
Claro que cada um tem a sua

•

-

CLASSIFICAÇAO GERAL
•

,

i
I
,

\ Posi ão Escola Pontos

Primeira etapa reuniu 207 crianças de 1° CE Dente de Leite 24£ ..

2° Divina Providência 18914 escolas de todo município, no Beira
3° CM São Luís 174,5Rio Clube de Campo

..

4° IE Jangada .167,5 '

5° C. Evangélico Jaraguá 124
•

. . - .

optruao, mas as valas e as

agressões verbais não têm
justificativa. O que o

Juventus precisa é de torcida
apoiando e criticando sim,
mas na hora certa. É bom
lembrar que foi parte da
torcida que agiu dessa
forma, bem ao contrário da

Raça Tricolor, que apoiou o

time a todo instante.

INDIVIDUAL
25M LIVRE - PRÉ-MIRIM FEMININO

•

25M COSTAS - PRÉ-MIRIM FEMININO

PosiÇão, 'Atleta ;, '. o

'

,
Escola -

1° Bruna Piccoli Dente de Leite
.. 10 Bruna Piccoli Dente de Leite

2° Amanda W. Alvarenga Divina Providência 2° Victoria Lenzi Dente de Leite
3° Sophia de Moura São Luís 3° Maria Eduarda Treis Dente de Leite

'i'

..

, / ,

25M LIVRE - PRE-MIRIM MASCULINO 25M COSTAS - PRE-MIRIM MASCULINO

,

Posição Atleta", ' :. o

'.' Escola ' Posição Atleta' . .. Escola
1° Caio Barganha Jangada 1° Guilherme G. Felicioni Dente de Leite
2°

,
Bernard Roves Jangada 2° Vitor M, Dalcanale Dente de Leite ,o

o

,

3° - Vitor M. Dalcanale Dente de Leite 3° Luiz Gustavo Panstein Dente de Leite
.v, , " o

25M LIVRE - MIRIM 1 FEMININO 25M COSTAS - MIRIM 1 FEMININO

,

Novo apoio
,

o jaraguaense Jefferson Heller viaja, na sexta-feira, para a

Maratona dos 25 anos do Shopping Iguatemi, em Campinas. A
novidade maior é que agora o atleta terá o apoio também da FME,
além do Arroz Urbano que já o vinha patrocinando. Largando
mais urna vez na elite B,Jeffersoh disse que vai brigar para ficar
entre os 100 primeiros colocados. Ele treina diariamente com .

acompanhamento dos professores Alexandre Manuel de Oliveira,
Gilberto Gesser e José Marcos Ranucci.

Posi ão Atleta ".
"

..'., Escolá,': ..."
.

Posi ãó fC;Atleta
"

Escola
1 °

'

Juliana Demarchi

: 2° Andressa T. Maestri
3° .. Bianca Ap. Ewald

1 ° Juliana Demarchi Divina Providência
2° Bianca Ap. Ewald Jangada
3° Letícia M. Medeiros CE Jaraguá

25M LIVRE - MIRIM 1 MASCULINO

/
Divina Providência

.

São Luís
, �.angada '" , ,.

25M COSTAS - MIRIM 1 MASCULINO
Posi ão Atleta :

, t-, ' ,.
•

': Escola .,., Posi ão Atleta ' Escola
Anna Nagel
São Luís
São Luís

1°
2°
3°

Matheus D. Boico
,.

Gefferson C. Floriani
Patrick S. Silva

Anna Nagel ,

Dente de Leite
Matheus O, Boico

o

'Richard H. Hermann
,

, ,

Autódromo
.Santa Catarina terá agora um

autódromo internacional. No

próximo domingo será
lançada a pedra fundamental
da construção, que ficará na

cidade de Canelinha, a 60

quilômetros de Florianópolis.
Será no mesmo local onde já
tem a pista de motocross, que
recebe competições nacionais
e é uma dos mais tradicionais
do país. O autódromo terá seis

opções de traçado, pista de
motocross, autódromo de
terra, kartódromo, heliponto e

30 boxes que abrigarão até .

quatro carros cada um. Uma
boa opção para os amantes da
velocidade em Santa Catarina.

Vergonha no

Carioca,
Está cada vez mais difícil de
acreditar numa recuperação do
futebol carioca. Nenhum dos
quatro grandes foi para a

semifinal da Taça Rio, o que
mostra que os torcedores estão
cada vez mais longe de

acompanharem os clássicos
tradicionais que costumavam
lotar os estádios. Somente o

Botafogo,já classificado para a

final, tem chances de brigar pelo
título. Pelo que foi mostrado até

, .

agora, sera mais um ano em que
o Rio de Janeiro brigará para
não cair no Campeonato
Brasileiro. Lamentável.

..

25M COSTAS - MIRIM 2 FEMININO'•

25M LIVRE - MIRIM 2 FEMININO
\

Posição Atleta Escola
Posição Atleta ;, ':; ; ;, Escola

, Machi;ldo de Assis,
"Divina Providência

..

Dente de Leite

1°
2°
3°

Flávio Hasse
Carolina Schimitz

Stephanie C. Silveira

Flávia Hasse

Stephanie C. Silveira
Carolina Schimitz

Machado de Assis
Dente de Leite
Divina Providência

1°
2°,
3°

25M COSTAS - MIRIM 2 MASCULINO
25M LIVRE - MIRIM 2 MASCULINO Posi ão Atleta Escola

Posi ão Atleta Escola 1°
2°

'. 3°

Matheus K. Carneiro
Eduardo A. Peters
Andréas R. da Silva

Jangada
Dente de Leite
Dente de Leite

1°
2°
3°

Matheus K. Carneiro
Kauê L. Monteiro
Gustavo S. Mendes

, Jangada
Jangada
Dente de Leite

50M LIVRE - PETIZ FEMININO
50M COSTAS - PETIZ FEMININO Posi ão Atleta Escola

São Luís
CE Jaraguá"
São Luís

o 1 °

2°
3°

Anne L. Andreatta
Bruna Medeiros
Nicolli Boico

1°
2°
3°

..

-São'Luís
CE Jaraguá
'São Luís

Anne L. Andreatta
Bruna Medeiros
Nicolli Boico ,

50M LIVRE - PETIZ MASCULINO•

50M COSTAS - PETIZ MASCULINO Posi ãó\�'\Atletà "o .". 00'
',o.. Escola

Posi ão Atleta "
. o

o

Escola. o

o. .. .

Machado de Assis
'.' '. 'Kavuã de Andrade

Diogd Danna
Jean P. Ferrari

1°
2°
3°

Machado de Assis'
Caic .

Homago

1°
2°
3°

Kavuã de Andrade

Diogo Danna
Jean P. Ferrari,

'Caie'
.. oHo!l)ago •

Contratação
o zagueiro Rodrigo, do Dínamo de Kiev, da Ucrânia, aceitou a

oferta salarial do Corinthians e deverá ser liberado até o fim da
semana. Paulo Angioni, diretor de esportes do MSI, conversou com

Kia Joorabchian, presidente do parceiro corintiano, no último
domingo, por telefone."A possibilidade de um acerto (com
Rodrigo) aumentou bastante'; disse Angioni, confiante. O zagueiro,
ex-jogador do São Paulo, foi uma das maiores revelações da
posição nos últimos anos e em breve deve chegar à Seleção.
Senão fizerem o mesmo que fizeram com Alex, ex-Santos..

. -

ISSO e promover eventos como

esse", defende Leutprecht. Para
os Jogos da Semana da Pátria,
em disputa do troféu Ernani

Volpi Coitinho (jovem que
morreu acidentalmente nadan

,_ do em uma piscina), oito escolas

municipais, cinco estaduais e

uma particular já estão inscritas.

50M LIVRE - INFANTIL FEMININO
50M COSTAS - INFANTIL FEMININO Pesi ão ';, ': j ,', ,; Escola.

1°
2°
3°

Lívia A. M. Caparelli
Bárbara Gaedke
Marília Drachínskv

.. Rodolfo Dornbusch
CE Jaraguá
Jangada

Rodolfo·Dornbusch
;�

.

Jangada
1°
2°

Lívia A. M. Caparelli
Marília Drachinskv

50M COSTAS - INFANTIL MASCULINO 50M LIVRE - INFANTIL MASCULINO
Posi ão ,Atleta',' .

". o' o

,

.. EscolaPosi ão Atleta' o".. ,'. Escola
CE Jaraguá
Machado de Assis
Divina Providência

CE Jaraguá
Jangada
Divina Providência

• o

1°
2°
3°

Gustavo H. Lescowicz
Jessé G. R, de Bonfim
Eduardo H. Kalfels

1°
2°

f 3°

Gustavo H. Lescowicz
Guilherme Mannes
Eduardo H. Kalfels

,
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��BOXE
O pugilista norte-americano Kevin Payne morreu no último
domingo, em Evansville, após um combate pela categoria
welter. Ele venceu o compatriota Ryan Maraldo por pontos,
mas sentiu-se mal, foi internado e não resistiu.

CATARINENSE: O CHEFE FICA

•

Treinador disse que agora tem que esquecer o

passado e pensar somente no Joinville

Jaraguá do Sul A notícia da
demissão do técnico Itamar
Schulle caiu como uma bomba
na cabeça do torcedor

jaraguaense. Nervoso com os

insultos que recebeu depois do
empate em lxl com o Atlético
de Ibirama, o treinador pediu
demissão nos vestiários. Depois
de conversar com a diretoria,
resolveu permanecerno cargo e
deixou um recado para o

torcedor jaraguaense. "A

grande maioria da torcida
merece os resultados que
estamos conseguindo e é por
eles que vamos continuar

trabalhando", disse ele, no
" ,

treino de ontem.
Schulle deixou bem claro o que
aconteceu. "Não fiquei triste
com as vaias ou gritos de burro:
O que me irritou foi que,'

quando estava saindo com a

minha família, vieram pessoas

proferindo palavras de baixo
calão e me ameaçando, Tive
que voltar com medo de ser

agredido", explicou o treinador.
Mas agora a palavra de ordem é

esquecer o que aconteceu

porque, segundo ele, agora

começa um novo campeonato.
"Já conversei com os jogadores
e eles também estavam cha
teados. Sei que a torcida vem

para o jogo no próximo domi

ngo e vai lotar aqui, e contamos
comeles sempre", finalizou.
O JOGO O ]uventus
começou pressionaqdo desde
os primeiros minutos,
aproveitando que o time de
Ibirama jogava bem fechado. A

primeira chance real de gol
surgiu aos 18 minutos, quando
E�eraldo cobrou falta e Márcio
fez uma linda defesa. Dois
minutos depois, Everaldo
cobrou lateral na área, Sopa.
desviou e Gringo completou
para as redes, abrindo o placar
da partida. Aos 34 minutos,
Sabiá partiu para o contra-

,

ataque, mas foi derrubado, por
trás, por Lucas. Como já tinha o
amar�lo, o jogador do Atíético
ficou em segundo. '

Para o segundo tempo, Itamar
sacou Everaldo e colocou
Leandro Temporin, deixando o

time aindamais ofensivo. Mas só
no papel. Logo no primeiro
minuto, ]ulinho, que acabara de

CORREIO DO POVO

��TRIATLON
A atleta Sandra Soldan venceu a primeira etapa do Campeonato
Estadual do Rio de Janeiro de triatlo, realizado neste domingo, em
Macaé. A triatleta completou em S6mimSO o percurso de 700m de

natação, 18 quilômetros de ciclismo e quatro de'corrida.

��NATAÇÃO
A australiana leisel Jones bateu o próprio recorde mundial
dos 100 metros peito em piscina olímpica, com o tempo de
1 minSs09 centésimos, nos Jogos da Comunidade Britânica
(Commonwealth),ontem em Melbourne.
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Juventus e Atlético ficaram no 1 x l e o tricolor se prepara agora para o clássico com o Joinville

entrar, obrigou o goleiro Adilson
a fazer uma grande defesa. A

resposta tricolor veio aos dois

minutos, quando Oliveira
,cabeceou rente ao travessão,
depois da cobrança de escanteio.
O que o ]uventus não contava é

com a expulsão (injusta) do

meia Ademir Sopa. Aos 24
minutos, o Atlético chegou ao

empate. [ulinho chutou na saída
deAdilson, depois de um contra

ataque rápido.
Não querendo correr o risco de

perder a partida, Schulle sacou o
atacante Ronaldo e colocou o

"''''''''
, ...... '

zagueiro Acássio. Sem mais

emoções atéofimdo jogo, parteda
torcida vaiou o tricolor no final da

partida e urna pequena confusão
aconteceu na saída dos vestiários.
Um torcedor agrediu verbalmente
o treinador, que chegou a pedir
demissão.

Juventus 1 xl Atlético

Juventus: Adilson; Pereira,
Rafael, Oliveira e Rogerinho;
Alex Albert, Fábio Lopes
(Ronaldo; Acássio]. Ademir
Sopa e Everaldo (Leandro
Temporin); Sabiá e Gringo.
Técnico: Itamar Schulle.
Atlético: Márcio, Lucas,
Fábio, Alexandre e
•

•

Anderson (Jairo); Vítor
Hugo, Leandro, Rodrigo
Silva (Fernando) e André

Duarte; Douglas e Eduardo

(Julinho). Técnico: Tonho
Gil.
Gols: Gringo aos 20
minutos do 1 ° tempo e

Leandro aos 24 do segundo
tempo.
Cartões Vermelhos: Lucas
(A) e Ademir Sopa (J).
,

Arbitro: Paulo Henrique
Bezerra.

Juventus 1 xl Atlético
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Brusque 2x2 Metropolitano
......................................................................................................................

Marcílio Dias 1 x2 Joinville

Figueirense 4xl Avaí
��... . ..

.

,
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T PROXIMOS JOGOS

DOMINGO 26/03
16h Juventus x Joinville

.......................................................................................................................

16h Figueirense x Atlético
"Os jogos podem ser alterados em função
da televisão

T GRUPO A

. " � .

T GRUPO B Pontos

1 ° Figueirense 31
... . .

2° Juventus 29
.30 Brusque···· : ;.

..

····················28······
................................................................................................. , .

4° Joinville 25
... ..

.
.

5° Metropolitano 23
6° lVlarcíli6 Dias 22

...... . .

7° Atlético 22
.......................................................................................................................

8° Avaí 21
.... .•.......

.
.

go Criciúma 13
.

.
.

10° Guarani 10
.......

. "

..

11° Çhap�cge��.� 6
.

12° Caxias 2
...................................................................................................................... '
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