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STFmantém

verticalização
As alianças para eleição
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O Juventus disputa pela
segunda vez uma semifinal
da elite do futebol catari
nense. A primeira em 1994
e a segunda agora, que
começa no domingo. O
, .

umco remanescente na

equipe é Alaor Palácios,
que, na época foi artilheiro
da competição com 21

gols. Hoje, ele atua como

auxiliar técnico do tricolor.
Diz que o espírito de união
dos dois times é muito

parecido, mas que desta

vez, espera que o Moleque
Travesso tenha mais sorte.

O auxiliar relembra a

partida contra o Figueiren
se e demonstra não ter es

quecido a atuação do juiz,
que segundo ele, prejudi-

. ,

cou os jaraguaenses.
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COMUNICAÇAO
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MAXIMAMíNIMA

Dia,nublado com alguns
, períodes de melhoria

; e chuva a qualquer hora
do dia:'" ,-
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• EDITORIAL

A pesquisa "Aspectos
IComplemelltares da Edu
!

cação 2004", realizada a partir
:dos dados da Pe s qu is a
,

[Nacional por Amostra de
!

; Domicílios, mostra que
; menos de 140/0 das criancas

>

i zero a três ano s de idade

i estavam em creches. De Uill

i total de 11,5 milhões apenas
!

i 1,5 milhão freqüentava
cr e ch e s. Os dados fo r am

I •

,

:. FRASES

,

espera por vagas. Um reflexo

disso, no caso local, são os
,

escassos recursos destinados
a esse tipo de investimento.

Pra t ic ame n te todas as

creches construídas no

município nos últimos anos

tem a marca de convênios

COIn o sistema Sesi/Fiesc. Mas
11á urn outro ingrediente que

pesa 110 cômputo geral.
Segundo a pesquisa, a taxa de

escolarização e a freqüência
em creches estão diretamente

ligadas ao rendimento mensal
domiciliar per capita. Nos
domicílios com rendimento
mensal per capita de até um

quarto do salário m ín imo ,

16,80/0 das cri�llças e

adolescentes de 4 a 17 anos

não freqüentavam a escola,
enq u an to ell tre os q LLe.

ganhavam ma is de dois
salários m ín im os , o

percentual caiu para
3,30/0.Entre as crianças até três

anos que não freqüentavam
creches, o percentual era de

91,60/0 para as famílias com

rendimento mensal per capita
de até um quarto do salário
mínimo e de 69,10/0 para os

que ganhavam mais de dois
salários mínimos.A rede

pública de ensino atendia a

grande m a ior ia dos
estudantes de O a 17 anos de
idade (quase 840/0). O ensino

fundamental era o nível com
o maior contingente de es

tudantes em estabele
cimentos da rede pública
(88,20/0), seguido do ensino

médio (79,5%), do pré-escolar
(72,5%) e da creche (57,1%).
Entre as crianças que

freqüentavam creche, o

destaque ficou por conta do

percentual de crianças
atendidas pela rede privada,
de 42,9%. Vai mal um país que
não consegue educar crianças
desde a tenra idade, embora
no Brasil se diga- leia-se

governantes- que elas são o

futuro do país.

•
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"Seremos mais fortes à medida

,

em que formos mais unidos"
I

Este é o slogan adotado
,

pela Polícia Federal no Pro

grama Nacional de Prevenção
às Drogas - O Brasileirinho -

que terá como Jaraguá do Sul

I
o segundo mun ic.íp io c a

tarinense a implantar este
, projeto.

Um dos maiores desafios

governamentais, seja de países
pobres ou ricos, é a proble
mática da droga, que tem

i crescido assustadoramente
nas últimas décadas. -,

O trabalho preventivo
ainda é o melhor caminho,

i uma vez que muitas drogas
,

.

i
. poderosas viciam r ap i-

,

damente o usuário.
Neste sentido o Projeto O

Brasileirinho, de iniciativa da
Polícia Federal e já conhecido
nacionalmente estará sendo

implantado a partir deste Inês
. . .

.
. , .

-em nosso municipio.
Este trabalho será de-'

senvolvido com a criança em

fase de formação de sua

personalidade ( crianças do 20
ao 50 ano), através de um

método agradável e lúdico,
com grande acompanhamento
psicopedagógico direcionado,
orien tando - a du r an te a

iniciação de seus estudos sobre
>

os perigos e ma le fíc ios

irreparáveis causados pelo uso

de drogas.
O Poder Público, através da

Secretaria de Educação e

Cultura e empresas privadas
de Jaraguá do Sul ( Malwee,
Duas Rodas, Breithaupt,
Marisol e Weg ) estaremos

unidos n e st.e processo,

apoiando a Polícia Federal
nesta louvável iniciativa.

Agradecemos especial
mente. ,e antecipadamente às

professoras que concretizarão

este projeto e fazemos um apelo
aos pais pará que acompanhem
seus filhos neste processo.

,

E preciso que 110S

antecipemos ao traficante e

não deixemos que ele adote

.

O prefeito
Moacir Bertoldi

escreve às quintas
nesta coluna

nosso filho, daí a importância
do diálogo ern família como um

compl emen to do trabalho
,

escolar.
. Dados . estatísticos dos

órgãos policiais comprovam

que até a década de 90, a faixa
etária no ingresso das drogas
era de 13 anos. Hoje em dia
esta faixa etária tem declinado
de uma maneira preocupante
e assustadora a limite mínimo

de 10 anos. Se não pre-
., ,

verurmo s so 110S restara

reprimir e punir 110 futuro,
alem de arcarmos com as

consequências desastrosas.
Parabenizarnos a Polícia

Federal pela br ilhan te

iniciativa, que com certeza

será um comp lemento do
trabalho 'de tantas outras

entidades preocupadas com
esta mesma problemática das

drogas, como o Proerd, o

Come n, a Polícia Civil e

Militar, o Programa Viva

Jovem, entre outros.
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Parabéns!
Quero parabenizar o Jornal O Correio do

Povo pela nova coluna em seu jornal nas sextas
feiras.Mais uma vez O Correio do Povo saiu

na frente, para deixar seu leitor por dentro
de todos os assuntos,

Dar espaço para se falar da cultura e das
curiosidades domundo, é o que estava faltando

,

no meio da comunicação escrita em Jaraguá
do Sul. l
Parabéns Eduardo e Jornal O Correio do
Povo. Sucessol

Bruni Hübner Schwartz - Escola de MúSica Bicho
Grilo

,

Os 40 anos do PMOB
Ontem (22 de Março) foi realizada sessão

solene na Câmara dos Deputados, em Brasília,
para comemorar os 40 anos do PMDB,

,

nascido MOB. A homenagem foi solicitada

pela Deputada Rose de Freitas, pelo Presidente
Nacional do Partido Michel Tremer e pelo
Líder do Partido na Câmara, Deputado
Wilson Santiago.

O Movimento Democrático Brasileiro

(MOB) foi uma grande frente democrática em

favor da reconstitucionalização do país. Ao
acontecer a refonnulação de 1979, o surgimento
do PMDB tinha um projeto específico de ser um

grande partido de massas, centrado num

programa de compromissos populares, nacionais
e demográficos e apontando (desde o início) para
ser uma alternativa aos governantes de plantão.
E como ternos sido fiéis ao nosso propósito inicial.

O Brasil realizou uma transição negociada
do regimemilitar para o regime democrático.O
PMDB, principal força de oposição ao antigo
regime, teve de assumir papel preponderante
na administração do momento transitório,

-

vale dizer na construção da ponte da ditadura
ao sistema democrático.

Os faros políticos exigiram COlltinuar'

abrigando outros partidos ainda impedidos de se

expressarem livremente naquele momento.

Houve a necessidade de incorporação do partido
, popular como resposta eficaz à manobra
autoritária para comprometer o resultado da

eleição de 1982. A participação como principal

\..

força do governo de transição, o esboroamentrf
da base de apoio do antigo regime e novamente

'

convertido numa ampla frente que assegurou o

governo, apesar das dificuldades em afirmar um

programa definido de longo prazo para o país. Eis,
um breve relato da história do MDB/PMDB. fi

Agora, para resgatar e fazer jus do nosso,

partido, pretendemos lutar para ter candidato
próprio à presidência da república, pois
entendemos que o Brasil vem sendo governado

-

,

por um círculo vicioso de poder, com um

desenvolvimento incompatível entre a�,

arrecadação e os passos de tartaruga damáquina:
pública. Defendemos que é preciso democratizar,
mais os benefícios da prosperidade para que um

número maior de pessoas melhore o seu padrão
de vida, aconteça a justiça social, a erradicação da
miséria e a multiplicação de oportunidades,
positivas para cada um.

Há hoje uma grande mudança em curso no,

PMOB. Uma aspiração de um novo tipo de,
,

cidadania que se formou na unidade daqueles,
que integram o grupo dos "Autênticos" do

,

Partido. Queremos uma democracia em'
,

profundidade, COI\l respeito às normas, à efetiva,o
o.,

transpar6encia nos negócios públicos e

privados, punição para os infratores e qualidade �
de vida para todos. Trabalharemos incan-

,

savelmente por essas diretrizes.

Carlos Alberto Chiodini, empresário ,e presidente do
PMOB em Jaraguá do Sul

1

I � De um total de 11,5 milhões, apenas 1,5
I

i milhão de crianças na faixa etária de zero

i a três anos freqüentavam creches em 2004
I
i
! divulgados ontem pelo
f Instituto Brasileiro 'de

,

, Geografia e Estatística. Os

i números são recentes, de um

,
ano atrás e, por isso, bastante
confiáveis. Em confor rn i-

,

·dade, até, com a realidade de

Jaragua do Sul, cidade situada

I entre as cinco mais desert

i volvidas de Santa Catarina,
I

I mas que, nesse mês de março,
I '

: acusa uma demanda repri-
I

I mida de duas mil crianças à
I

, ,

I - "E mais fácil o Palmeiras ganhar"
.0'0 prefeito de São Paulo, José Serra (PSOB), sobre a possível candidatura ao governo do Estado. 'Serra diz

que não tem intenção nenhuma de entrar na corrida pela sucessão de Alckmin, embora lidere as pesquisas.

"Serra é o candidato mais forte, é o candidato que tem qualificação, é um
.

candidato importante", disse o governador.

O extraordinário existe?
,

Nosso desejo em acreditar no extraordinário
é tão grande que nossa ingenuidade é exposta
por pouca coisa. Para provar isso, omágico James
Randimontou uln grupo de mágicos e os enviou

para testar os cientistas do Laboratório
MacDonald de Pesquisa Psíquica. Expôs-se ulna

, incrível fragilidade dos cientistas.
, Durante três anos, Steve Banacheck

enganou os cientistas sem grandes dificuldades.
Você deve tê-lo visto no Fantástico há uns 20
anos dirigindo um carro de olhos vendados e

movendo um rolinho com o "poder" da sua.

mente.lernbra-se? Solicitaram a ele para tentar
afetar a câmara de vídeo e ele fez, dois clarões
apareceram, porém o que ele fez foi desligar e
ligar a câmara rapidamente sem que ninguém
visse. Se os mágicos enganaram os cientistas,
que deveriam ser preparados, imaginem o que

•

•

acontece conosco.

IanRowland é especialista em repetir os feitos
dos paranormais, corno adivinhar um desenho

que é oculto, dobrar colheres. Engana a todos
sem exceção.Por isso, corno vimos eln diversos

artigos já publicados, você deve duvidar e

desacreditar tudo o que se refere a: fantasmas,
gnomos, demônios, anjos, espíritos, astrologia,

•

)

aura, tarô, telepatia.premonição, videntes, sorte,
pé de coelho, ferradura, arruda, mau-olhado,
bruxaria, "trabalhos", pirâmides tudo isso é:

, ,

improvável! E excelente apenas para a ficção.
Lembre-se também que todos nós podemos

ter alucinações. Elas podem aparecer sob estresse
emocional, ataques epiléticos, enxaqueca, febre
alta, jejum, privação de S0110, isolamento e drogas
alucinógenas. Algumas religiões utilizam-se dê
jejum e outras de chás especiais para entrar em

contato com as entidades do "plano espiritual".
I

Eu sei que o papo deles é bom: seu sofrimento
é Carilla (do sânscrito karmam, ações e

. t

conseqüências), é encosto de espírito baixo, é

possessão demoníaca, é azar... É nada! Colhe-se �
_ que se planta! E estamos sujeitos às probabilidadeJ
dos acidentes, nadamais. Trabalhe, seja sitnpático,

I

humilde, paciente, perseverante ... E verá como

, só lhe"encosta" sorte, anjo da guarda, Deus...
1

Então, comporte-se como urn sábio, alguém
t

de ciência. Procure pelas novidades no campo da
psicologia, medicina e, mesmo, religião (séria ,e

com gente bem estudada). Isso e somente isso o

tornará Ulna pessoa melhor e mais feliz.

,

Mario Eugenio Saturno, pesquisador

.00 ,governador de São Paulo e candidato à presidência, Geraldo Alckmin (PSOB)
•

Os textos para esta coluna devem ter no máximo, 35 linhas, de corpo 12, fonte Times New Roman. O jornal
Correio do Povo se reserva o direito de fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como as

correções ortográficas e gramaticais necessárias. Os originais não serão devolvidos.
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OPINIÃO: lHS VAI ENFRENTAR UMA CAMPANHA DIFíCil

•

/

•

CELSO MACHAOO

� Pepista reafirma
candidatura ao

governo do Estado
e critica lHS

, }ARAGUÁ DO SUL- O ex

governador Esperidião Amin
, (PP) esteve ontem em Jaraguá

do Sul. Entre os contatos

políticos que fez, incluiu o

prefeito Moacir Bertoldi (PL),
que em 2002 foi candidato a
"-

deputado estadual pelo Pp,
partido a que era filiado à

época. Ambos são amigos de

longa data, mas nem Amin
, conseguiu dernovê-Io a não

mudar de partido, o que não

impede a relação de amizade
mantida até hoje. O ex

governador, questionado sobre
o fato de o PP ter ficado
sozinho (entre os maiores

partidos do Estado) na corrida
ao Palácio Santa Catarina,
respondeu que o PP é o

fundador da oposição ao atual

governo. "Se o PFL confirmar
seu candidato, já é um aliado

•
nosso, da mesma forma o

PSDB e o PT", disse Amin,
resumindo o projeto eleitoral
de seu partido nesse ano:

ganhar a eleição para governa-

dor.O ex-governador apóia-se
na última pesquisa do lbope
sobre as intenções de voto.

Nela, o governador Luiz Hen

rique da Silveira (PMDB) apa- .

rece com 31%. "Se agora ele

(LHS) não tem 350/0 da inten

ção de votos, está claro que vai

enfrentar uma reeleição com

plicada, difícil", avalia. O

pepista aposta em escândalos

que envolveram a área de

segurança pública no atual

governo, promessa de salários
aos professores estaduais em

mesmo nível que os da rede

municipal de Joinville, a
•

chamada ambulancioteparia
(doentes que precisam ir à

Capital do Estado para trata-
o

menta e cirurgias), que' o go
vernador usou contra ele. na

campanha como recursos' mo
rais. E repetiu que seu projeto é

ser candidato a governador. "A
oposição (referência aos

. partidos governistas) quer me

ver no Senado".Entretanto,
todo o projeto de reconquista
do Executivo estadual passa
pela verticalização ou não .dos

partidos. "Se mantida, fica
remos livres, podendo estar com
qualquer coligação". Indagado
se O PP poderá apoiar o prefeito
de Lages, Raimundo Colombo
(PFL) a governador, Amin
responde com outra pergunta:

Presidente da Câmara assume

a Prefeitura até 31. de março
"

}ARAGUÁ DO SUL- O

presidente da Câmara, vereador
.

Carione Pavanello (PFL), vai
assumir o cargo de prefeito em

exercício amanhã. O prefeito
Moacir Bertoldi (PL) está com

viagens marcadas para os

estados do Paraná e São Paulo,
e a vice-prefeita Rosemeire

Vasel vai se licenciar para
tratamento de saúde. Pavanello
deve exercer o cargo até 31 de

março.A princípio, a posse está
,

marcada para amanhã de

manhã, já que Bertoldi pretende
viajar no final da tarde.Na
Câmara de Vereadores, a

presidência, pelo mesmo

período, ficará com o vice

presidente do Legislativo,
vereador Jurandir Michels (PT).
A mudança no comando da
Prefeitura e Câmara, em

princípio não trará problemas
para Bertoldi se o Legislativo
decidir votar em plenário (a
expectativa era de que isso

ocorreria hoje) denúncia

protocolada na semana passada
pelo secretário-geral do PSB,

,
Emerson Gonçalves, acusando

; o prefeito de ter beneficiado a
J
. empresaCanarinho à revelia de

� lei aprovada em dezembro
, passado. Como o presidente só
I

l decide votações em casos de

J

empate (voto de Minerva), a

base de sustentação de Bertoldi
no Legislativo teria cinco

votos contra quatro das
bancadas de oposição.
Pavanello está no terceiro

mandato de vereador, preside
a Câmara pela segunda vez,

mas nunca exerceu o cargo de

prefeito interino. Michels foi
,

eleito vereador em 2004, está
em seu primeiro mandato e

assume a presidência do

Legislativo pela primeira vez.

Ontem à tarde, por telefone, o
presidente da Câmara de
Vereadores confirmou ao O
Correio do Povo que assume

o cargo de prefeito interino

amanhã pela manhã, em ato

marcado para a sala de reuniões -

do gabinete do prefeito Moacir
•

Bertoldi. Ontem à tarde a

assessoria de gabinete ainda
não tinha definidos os

assuntos agendados pelo
prefeito. Em Londrina (PR),
vai conhecer o trabalho de um
conselho de gestão, criado para
projetar a cidade como um todo
( nas questões econômicas e

sociais, por exemplo) en

volvendo representantes de
todos os segmentos . da
sociedade legalmente cons

tituídos.

•

I DANIEL NEVES

,

O vereador Dieter Jansen acompanhou Amin durante visita ao CP
,

/

"E preciso saber se o PFL vai

apóia-lo ou se coligar corn o
/

PMDB. E preciso, saber,
também, se o PSDB apóia LBS
ou se terá seu candidato. Se há
dúvidas quanto a isso, não há
dúvidas de que não coligaremos
com o PMDB" , disse o ex

governador. E acrescentou: ''A

agonia não é nossa, é deles. Um

projeto nacional, nós não temos
(o Pp, que participa do governo
Lula, não terá candidato a

presidente). O último fui eu,
concorrendo com Fernando

Henrique Cardoso". Lembrou

que Raimundo Colombo é

prefeito de Lages com apoio do
PF. "Podemos apóia-lo, eu não

faço restrições, damesma forma
em relação ao PSDB. Mas é

,

preciso estabelecer critérios. Por
, ,

exemplo, qual a contra-

partida?". O PP mantém as

prévias que vão definir as

candidaturasmajoritárias para
8 de abril. Antes, no dia 3, o

assunto será discutido com

todos os pré-candidatos, a fim
de se aparar algumas arestas.

Vereadores apóiam emenda que
aumenta as vagas nasCâmaras

}ARAGUÁ DO SUL- Proposta
de emenda constitucional que cria
mais 5.557 vagas de vereadores,
sobretudo nas médias e grandes
cidades e que também reduz o.

repasse destinado pelas Prefeituras
para manutenção das Câmaras
Municipais deverá ser votada até
abril pelo Congresso. A proposta
pretende corrigir distorções de

representatividade provocadas
pela resolução do TSE (Tribunal
Superior Eleitoral) que, em 2004,
varreu 8.528 vereadores sem

reduzir' o orçamento dos

legislativos. Caso a nova regra
entre em vigor, o País passará a ter

57.305 vereadores, uma média de
dez representantes para cada

município. Em Jaraguá do Sul a

resolução do TSE reduziu o

número de cadeiras de 19 para 11.
De acordo .com a proposição, o
número de vereadores cairá de
110ve para sete 110S 1.363

municípios com até 5 mil
habitantes (24,50/0 do total de
cidades do País). Na prática, pelo
menos 2.726 gabinetes devem ser

extintos nessas localidades.O teto, •

de 55 vereadores, continuará a

valer apenas para SãoPaulo, única
cidade commais de 10milhões de
habitantes, A definição do
número de cadeiras será feita
conforme 25 faixas populacionais

..

. Hoje, a Constituição estabelece
em 36 faixas, ummínimo de nove
e ummáximo de 55 vereadores por
cidade. Ao mesmo tempo; a'
proposta também limita as

despesas das Câmaras. A

distribuição dos recursos será feita .

de acordo com seis faixas, que
variam de 4% a 7,50/0, pro
porcionais ao número de

habitantes, estimando-se uma

economia ao redor de R$ 1,2
.

bilhão.Vereadores ouvidos ontem

pelo O Correio do Povo foram
unânimes em concordar com o

aumento de vagas e redução do

orçamento da Câmara de [aragua
do Sul. Pedro Garcia (PMDB),
considerou que, pela dimensão da

cidade, compopulação ao redor de
130 mil habitantes, os atuais 11
vereadores acabam sobre

carregados para atender pedidos
originados nos 38 bairros da cidade.
Não é o caso, exemplifica, de

municípios vizinhos bemmenores

e com densidade populacional
bem menor, todos com nove

vereadores. Opina que até 17 .

vereadores seria o ideal. Quanto
ao repasse feito hoje pela Prefeitura,
Garcia, que já presidiu a Câmara,
acha que o Legislativo deve ter

o orçamento ajustado às suas

necessidades e nada. mais que
•

ISSO.

,

\

,
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Guerra ao nepotismo
O presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Rodrigo
Colaço entregpu ao procurador-geral da República, Antônio
Fernando Barros e Silva de Souza, representação pedindo o fim
do nepotismo no Legislativo e Executivo, Solicita ao Ministério
Público Federal a instauração de procedimento admlnlstratlvo :

para posterior ação de improbidade contra os membros de ambos)
os Poderes que, ao manterem parentes não concursados em I

cargos comissionados, violando os princípios de moralidade e ,

impessoalidade, estão sujeitos à ação. Uma vez que já houve a,

interpretação de que a prática está proibida no Judiciário, o mesmo
se aplica aos demais Poderes.

Racismo
Prefeito de Chapecó, João
Rodrigues (PFL), foi
condenado pelo Tribunal

Regional Federal da 4a

Região por racismo.Vai

prestar serviços à
comunidade por dois anos e

quatro meses, pagar multa de
10 salários mínimos e

prestação pecuniária, no

valor de um salário mínimo
mensal, pelo prazo da pena,
às vítimas.Em 1999, bfendeu
indígenas em programa de
TV.
,

Telefone 1
o secretário de Articulação
Nacional, Valcir Colatto, pediu
à Agência Nacional de

Telecomunicações um

estudo sócio-econômico para
expansão da telefonia móvel

,

e fixa em Santa
Catarina.Segundo .

levantamento realizado pelo
Atlas Brasileiro de

Telecomunicações de 2006,
109 dos 293 municípios
catarinenses ainda não tem
telefonia móvel.

Telefone 2
Em Santa Catarina, a cada
100 habitantes há 55,60
telefones celulares, o que
posiciona o Estado na quinta
colocação em todo o Brasil,
atrás apenas do Distrito
Federal, Rio Grande do Sul,
Rio de Janeiro e Mato Grosso
do Sul. No caso da telefonia
fixa, 130 anos depois da

fundação de Jaraguá do Sul,
agora que está chegando ao

Bairro Garibaldi, por exemplo.

Ajuda
Pré-candidato a deputado
federal, o presidente do
diretório estadual do PFL,
Paulo Bornhausen, esteve
ontem visitando a Apae de
Jaraguá do Sul. O pai,
senador Jorge Bornhausen, é
autor de emenda destinando
verbas para essas escolas.
No ano passado, foram .

garantidos R$ 80 mil, que já
estão na conta da Prefeitura
para o repasse.

•

Gás
O secretário-executivo da

Associação Brasileira das

Empresas Distribuidoras de
Gás Canalizado (Abegás),
Roberto Silveira, alerta para
risco de desabastecimento de

gás no Brasil. Disse que o

gasoduto Bolívia-Brasil foi

projetado para 32 milhões de
metros cúbicos de gás, mas já
está transportando mais de 27
milhões, quase em seu limite,

Eleições
o governador e candidato a

presidente Geraldo Alckmin
(PSDB), é o convidado dos
tucanos catarinenses para
encontro do partido marcado

pará 8 de abril, em Itajaí. Um
dos temas em debate é a

coligação com o PFL, caso os

tucanos daqui tenham
candidato próprio a governador.
No plano nacional, está tudo

praticamente acertado entre as

partes.

Pindaíba
Podem faltar recursos para o

Estado honrar cornpromissos.
Por conta de cortes no

orçamento, entre eles 38,9%
para custeio e investimento,
salários, dívida pública,
repasse aos demais poderes e

conclusão de obras já
iniciadas. Maiores cortes nas

secretarias centrais, A da

Segurança Pública tinha o

orçamento de R$ 57,665'
milhões para 2006. Terá só R$
14,8, inclusive para compra de
armamento, farda e

alimentação.

Saúde 1
Dos 293 municípios .

catarinenses, seis têm

capacidade para fazer exames
tomográficos com

credenciamento (Florianópolis,
Blumenau, Joinville, Criciúma,
Chapecó e Lages). Jaraguá do
Sul será o sétimo. Mas só cinco

. fazem exames de ressonância
com credenciamento pelo SUS.
Um paciente do SUS leva até 36
meses para fazer uma
ressonância.

Saúde 2
Levantamento feito oelo

,

deputado Lício Mauro da
Silveira (PFL) mostra que os

preços podem variar de R$ 350
a R$ 500 para a tomografia com

e sem contrastes, e de R$ 730,
sem contraste, a R$ 870 com

contraste para a ressonância
magnética. Cada município tem
uma lista de espera de 15
tomografias computadorizadas
e 23 ressonâncias magnéticas.

Sem tréguas
Por alguma razão, o prefeito
Moacir Bertoldi (PL) vem

sendo bombardeado com

pedidos de informações.
O vice-presidente da Cãmara,
Jurandir Michels (PT), por
exemplo, quer a relação e

valores das entidades que
receberam auxílio entre

janeiro e dezembro de 2005. E
dos cargos comissionados no

governo Pasold e no atual.

,

•

•

•
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• CORREIO ECONOMICO
-

IMPASSE: INVESTIMENTOS NO SETOR ESTAO PARADOS DESDE JUNHO

, Comparação
Para se ter idéia, só a tarifa
residencial de assinatura
básica da Telefônica custa

hoje R$ 38,13 por uma

franquia de cem pulsos.
Acima disso, o pulso (até 4

minutos) está fixado em R$
0,1472.

Casan
A Companhia de Águas e Saneamento de Santa Catarina teve um

lucro de R$ 32 milhões em 2005. Os dados fazem parte do balanço
financeiro do ano passado e foram divulgados pelo presidente da
empresa Walmor De Luca.Para este ano, a Casan planeja investir

, cerca de R$ 70 milhões que seriam utilizados principalmente em

obras na área de esgoto sanitário, visando melhorar o

desempenho estadual nesse item. Também devem ser destinados
,

recursos para a aquisição. de equipamentos de informática e

renovação da frota de veículos.

,

I

•

Telefonia fixa
A Net e a Embratel se uniram

para vender serviços de
, .

:
. telefonia fixa -principalmente

1

para assinantes da TV paga e

internet rápida (banda larga). O

produto se chama "Net Fone
Via Embratel", começou a ser

vendido nesta semana e

funciona como uma linha
telefônica convencional -com a

diferença de que a voz trafega
pela rede de cabos da Net, e as

tarifas são cobradas em
'

minutos, e não em pulsos.,
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Instalação
A instalação do aparelho custa

R$ 300 (São Paulo), incluindo
impostos. Cliente da Net ou do

serviço de banda larga da
empresa (Virtua) está isento
desta taxa. O chamado
"terminal adaptador" -conecta
um telefone sem fio aos cabos
da Net- tem de ser devolvido
após o fim do contrato.

•

Preços
o pacote de créditos de 300, .

minutos (fixo para fixo) tem
preço de R$ 34,90 -ou R$
0,11633 o minuto, incluindo
impostos e independente do
horário da ligação. Esses
valores (instalação e franquia)
valem apenas para São Paulo,
Campinas, Santos, Brasília,
Belo Horizonte e Florianópolis.
De fixo para celular, o cliente
paga R$ 0,65 o minuto.
Também é possivel ligar para
fora da cidade e do pais -longa
distância nacional (R$ 0,25
entre fixos e R$ 1,20 entre fixo e

celular) e internacional (R$
0,95 -para os EUA, R$ 0,5326).

Financeiro
o Google está acrescentando
um site financeiro ao seu

leque de produtos, medida que
inaugura nova fase 'na disputa
da empresa com as

concorrentes Microsoft e

Yahoo!.O site Google l'1nance
permite que os usuários
localizem ações e fundos e

exibe informações sobre

empresas, notícias e gráficos.
Os usuários também poderão
monitorar o desempenho das

ações que mantêm em

carteira.

Argentina
Depois de três anos de
embate com o consórcio
privado que controlava a

J

empresa Aguas Argentinas, o

governo argentino rompeu e
contrato com a

concessionária e reestatizou
ontem, por decreto, o serviço

,

de água e esgoto na Grande
Buenos Aires.Para substituir
Aguas Argentinas, cujo
controle acionário é da
francesa Suez (39,9% das

ações), foi criada uma nova

estatal, com 900/0 de ações do

qovemo. Os outros 100/0

seguirão com os funcionários, '

o chamado PPP (Programa de

Propriedade Participada).

"-

• INDICADORES ECONOMICOS
, ,

• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

• BalSAS DE VALORES
,

,

1

• POUPANÇA
0,5585

• CUB março
R$864,68

CAROLINA TOMASELLI

... Vereadores criticaram
a administração
por não abrir diálogo'
com o Legislativo

GUARAMIRIM - Na segunda'
tentativa de se encontrar uma

,

solução para o impasse sobre o

gerenciamento do sistema de
, água e esgoto de Guaramirim, o
resultado foi insatisfatório. A
ausência de um representante
do Executivo na sessão da
Câmara de Vereadores de terça
feira impediu qualquer avanço
nas discussões, que vem sendo

propostas pelo Legislativo
desde o término do contrato

com a Casan (Companhia de
,

Aguas e Saneamento de Santa

Catarina), em junho do ano

passado. Desde então, a

companhia não investe em

Guaramirim porque legalmente
está impedida, assim como a

administração, já que o serviço
não foi municipalizado, como
pretende o prefeito Mário

Sérgio Peixer (PFL).
Foi a segunda vez que re

presentante da Casali veio ao

I
I

concurso: 604

02 - 08 - 12 - 15 - 24 - 29 - 48 '

- 50 - 52 - 57 61 - 67 - 68 - 72
- 73 - 75 - 76 - 88 - 90 - 97

• Megasena

• Lotomania

,'. Quina
concurso: 1577

• Loteria Federal
concurso: 04020
1 ° Prêmio: 36.350
2° Prêmio: 54.586
3° Prêmio: 38.424

.
4° Prêmio: 22.459
5° Prêmio: 37.926

. , .

municipio apresentar a

proposta de gestão com

partilhada, pela qual serviço é

administrado através de um

conselho formado por
membros da Prefeitura e da

companhia. A primeira foi no
dia 8, quando o próprio
presidente da Casan, Walmor
De Luca, apresentou as pro

postas de investimentos para o

município, com a contrapartida
da renovação do contrato por
mais 15 anos.

•

Os vereadores criticaram a

segunda ausência de represen
tante do Executivo, que até

agora não oficializou ao Legis-
•

lativo a intenção de muni-

cipalizar o serviço. A vereadora
Maria Lúcia Richard (PMDB)
disse ser favorável à proposta de

gestão compartilhada da Casan,
por entender que o município
não terá condições financeiras

,

de assumir o serviço. "E a

segunda reunião que estamos

fazendo, as associações de mora
dores vêm, elas querem conver

sar, querem saber o que está

acontecendo, só que não estão

encontrando um respaldo da

administração. Parece-me que
nós estamos um pouco esque

cidos, falando ao vento, porque
• ,I'

, ". •

mnguern nos ouve , criticou.

Para o presidente da Câmara,
Marcos Mannes (PSDB), a

administração deve ouvir os

vereadores e a população,
principal interessada nos rumos

,

do serviço. Também lembrou que
o município não dispõe de
tratamento da rede de esgoto.
"Não estou olhando qual é o

, partido do prefeito, mas ele não

pode determinar o futuro de uma

população sem consultá-la. Tem

que ter respeito pelos vereadores
e pela população", disse.

O CORREIO DO PO\IJO
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Maria Lúcia: "Parece que estamos falando ao vento"
,

Na sessão de terça-feira, os vereadores aprovaram projetos que autorizam o repasse de auxílios
financeiros para as Sociedades de Atiradores de Guaramirim, Diana, Brüderthal, e ao Comercial do Jacu

Açú, que vão receber R$ 2,500,00 cada,
O vereador Osni Bylaardt (PMDB) apresentou indicação para que seja concluída a pintura do prédio da
Prefeitura, "Pintaram uma parte dele e deixaram uma lateral sem pintura, Se' o problema é a falta de
dinheiro vou pedir para que as entidades do município me ajudem e a comunidade mesmo vai fazer este

serviço", largou.
Já a bancada do PMDB pediu apoio da Mesa Diretora da Câmara e aos demais vereadores para que o

legislativo compre uma máquina braile para ser doada ao Ceja (Centro de Educação de Jovens e Adultos)
de Guaramirim, A instituição não dispõe do equipamento, necessário para alunos com deficiência auditiva,

REPASSES

TCE aprova contas de Guaramirim referentes a exercício de 2004
GUARAMIRIM - O TCE

(Tribunal de Contas de Santa

Catarina) emitiu parecer prévio
pela aprovação das contas de
Guaramirim referentes ao

exercício de 2004, último ano do

primeiro mandato do prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL),
reeleito naquele ano.A decisão foi

publicada no site do Tribunal no
último dia 7, mas até ontem não

tinha sido encaminhada para

apreciação da Câmara de

Vereadores, que poderá ou não

.
acatar o parecer do tribunal. Dos
293 balanços referentes a 2004,
216 (73,70/0) foramaprovados e 77
(26,30/0) foram rejeitados.

Em julho do ano passado, as

bancadas do PMDB, PT e PSDB
solicitaram ao TCE (Tribunal de
Contas do Estrado) a realização de
uma auditoria nas contas da
Prefeitura e do Hospital Sahto
Antônio, referentes ao exercício
de 2004 e seis primeiros meses de

2005,A auditorianão foi realizada .

,

A época, os vereadores teriam

constatado irregularidades em

oito ítens, incluindo taxa de

limpeza pública; IPTU sobre

terrenos; a falta de pagamento do
,

contrato com a empresa Serrana,
• pela coleta de lixo nos meses de
outubro, novembro e dezembro de
2004; e a pavimentação asfáltica
da Avenida Izídio Carlos Peixet

O· ofício encaminhado ao

Tribunal também citou supostas

irregularidades na distribuição
de cestas de Natal para os

-

servidores públicos; despesas
realizadas em 2004 sem a devida

previsão de recursos e que estão

sendo pagas pela Prefeitura
somente em 2005; despesas
pagas pelo Hospital Santo c.

Antônio sem o devido em'

penhamento por não havei '

dotação orçamentária e outra 2'

despesas com valores elevado c'

. sem processo licitatório.

.

,

•

c

Tucanos se reúnem em Corupá no sábado para definir canddaturar t
CORUPÁ - A proximidade

com o prazo para descom

patibilização, no dia 31, exige
pressa na definição de can-

, .

didaturas pelos partidos. Pelo
PSDB principalmente, já que há
tucanos interessados na disputa
ocupando cargos no governo do
Estado, a exemplo da secretária
de Desenvolvimento Regional,
Niura dos Santos. A tucana

quer ser candidata a deputada
estadual e já anunciou que vai

deixar o cargo, com aval do

governador Luiz Henrique
(PMDB). Outro pré-candidato
noVale do Itapocu é o ex-prefeito
de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold.

Diante desse cenário, o

PSDB realiza no sábado um

encontro regional, a partir das
12 horas, no galpão da Igreja

Católica, no centro de Corupá.
Estão confirmadas as presenças
do senador Leonel Pavan, do
deputado federal Paulo Bauer,
do secretário estadual da Saúde,
Dado Cherem, do deputado
estadual Nilson Gonçalves, e do
presidente estadual da sigla,
Dalírio Beber. Da região,
participam a secretária Niura
dos Santos, o coordenador

,

regional Vicente Caropreso "

além de presidentes do'
"

diretórios e vereadores,
Para deputado federal,'

'

região deve apoiar o j á deputadi
"

Paulo Bauer. Caso ele concorri
,

C01UO· vice - governador at •

senador, a tendência é que o et �

,

prefeito Irineu Pasold sei'
'

,

indicado para disputar uma vag
na Câmara dos Deputados.

PONTOS OSCILAÇÃO
" BOVESPA 37.622 0.60"",

" DOW JONES (N, York) 11.305 063%

It MERVAL (B. Aires) 1.793 072%

It NIKKEI (Tokio) 16.495 0,78"",
!
,

,
1
,

LOTERIAS•

DOLAR (EUA) COMPRA VENDA EURO
,

COMERCIAL 2,150 2,152 '
It COMPRA VENDA

.

" 2,597 2,600PARALELO 2,187 2,273

TURISMO 2,100 2,240 It
PESO (Argentina)

I 0,700 0,709
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INVESTIMENTO: TRÊS MIL PESSOAS FORAM TREINADAS PARA ATUAR NO PROGRAMA

•

•

FERNANDO BOND
;.:. -----------

se denunciar ao ConselhoTutelar
de cada município e ao próprio
Ministério Público todo o indício

� Ministério Público,
Estadual lança a

çampanha na próxima
a próxima semana

,

ou caso concreto de violência

praticados contra crianças e

adolescentes. Segundo a promo
tora de Justiça, Helen Crystine
Corrêa Sanches, coordenadora
do Centro'de Apoio Operacional
da Infância e Juventude (CIJ),
órgão auxiliar do MPSC, mais de
três mil profissionais foram

capacitados em todo o Estado

para atuar no Programa, entre
eles, professores, médicos,
enfermeiros, policiais,
assistentes sociais. Dados
colhidos pelo Centro de Apoio
mostram que em 80% dos casos
de agressões físicas praticadas
contra crianças e adolescentes
partem de parentes e

conhecidos, ou seja, acontecem
no ambiente doméstico.

O lançamento da campanha
ocorrerá na Associação Cata
rinense de Imprensa (ACI), às

10h, com a presença do procu-

-

"

FWRlANÓPOLIS (CNR/ADI)
-O Programa de Aviso PorMaus-

- Tratos (Apomt), iniciativa

pioneira do Ministério Público de
Santa Catarina (MPSC), ganhará
a partir do dia 28 de março uma

campanha estadual de mídia feita
em parceria pelas empresas de

Comunicação que atuam nos

segmentos de rádio, televisão e

jornal, entre elas, os veículos

integrantes da Associação dos
Diários do Interior de Santa
Catarina (ADI/SC) e da Asso

ciação Catarinense de Emissoras
de Rádio e Televisão (Acaert).

A campanha pretende cha
mar a atenção da sociedade civil,
alertando para a necessidade de

'Governo cede área para Museu
FWRlANÓPOUS (CNR/ADI)

- O governador Luiz Henrique
entregou na noite de terça-feira
(21) ao presidente interino da

Associação Catarinense de

Imprensa (ACI), jornalista
Roberto Alves, o projeto de Lei

que será' encaminhado às

Assembléia Legislativa
concedendo por um período de
10 anos uma área de 6.949 m2

para q\le a entidade instale no

local a Casa do Jornalista e o

Museu da Imprensa Catarinense.
O ato foi realizado no teatro
-

Alvaro de Carvalho, pouco antes
da entrega a medalha Anita
Garibaldi a 10 personalidades.

"Não será só o Museu da

Imprensa no local, mas também
um lugar onde o respeito à cultura
de nosso Estado está sendo
valorizada, com este ato, pelo
governador Luiz Henrique",
afirmou Roberto Alves em seu

discurso.

-.

rador-geral de Justiça, Pedro

Sérgio Steil, integrantes do
MPSC e de representantes da
Acaert, ADI/SC, Associação dos
Jornais do Interior de Santa
Catarina (Adjori/SC), Asso-

ciação Catarinense de Propa
ganda, Sindicato das Agências de
Propaganda, do JornalANotícia
e dos veículos das redes RBS,
Record, Rede SC/SBT, Rede TV
Sul e TVBarriga Verde.

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

COMO É O PROGRAMA
O Apomt, realizado pelo MPSC em parceria com mais de uma dezena
de órgãos públicos e entidades civis catarinenses, foi escolhido pela
Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) como uma das 10 experiências de
maior êxito na prevenção da violência contra cnanças e adolescentes.
O programa foi criado em outubro de 2004. Em 2005, o Ministério
Público realizou lançamentos do Apomt em todas as regiões do Estado,
com o objetivo de preparar agentes nos 293 municípios catarinenses
para implementarem as ações previstas, Foram capacitados mais de
três mil profissionais entre educadores, profissionais da saúde,
segurança pública e de serviços sociais, ou seja, profissionais que têm
contato diário com crianças e adolescentes. Por intermédio do Apomt
foi criada uma rede para a comunicação imedia1a dos casos de maus-

'

tratos, cujos dados servirão para fomentar políticas públicas de

prevenção da violência e de melhorias no atendimento das vítimas. "As
Promotorias de Justiça estão agora firmando termos de cooperação
local, em cada Comarca, pra que se possa de fato incorporar o aviso

por maus tratos às rotinas de trabalho desses profissionais quando
suspeitem ou tenham a confirmação de um caso de maus tratos",
complementa a promotora de Justiça, Helen Crystine Corrêa Sanches,
coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude.
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• MOACIR PEREIRA

SC: alimentos para a Ásia
Na complexidade do mercado mundial de alimentos há alguns consensos
entre empresários, autoridades diplomáticas e dirigentes de instituições
privadas e governamentais ligadas ao comércio exterior. '

O primeiro deles e o que mais interessa a Santa Catarina diz respeito à,
•

obtenção da certificação de qualidade sanitária da carne suína, E assunto
já batido na imprensa e nos encontros empresariais, Merece prioridade.
O tema cheira mofo. Há mais de dez anos, quando conheci o,
empresário Natale Motta, o representante da Sadia que desbravou
mercados na Europa e no Oriente Médio, mencionava a importância
da certificação da Organização Internacional de Sanidade Animal (OIE�
para colocação de carnes produzidas em Santa Catarina na Europa. t
a partir da liberação na União Européia, seria fácil conquistar d

,

continente asiático, a partir de poderoso mercado japonês. Passararn
se mais de dez anos da manifestação e muito pouco se avançou, :
Santa Catarina continua qualificando a sanidade animal de seus

I

produtos, tem sinal verde de países do primeiro mundo, mas não fez
o dever de casa em relação à Europa e Ásia. A burocracia do Ministério
da Agricultura tem sido um fator adverso. Mas a falta de vontade

política dos governantes, também. �
O que os embaixadores do Brasil no Japão e na Coréia do Sul,
enfatizaram nas reuniões com a missão da Fiesc foi justamente está
questão: prioridade absoluta para a certificação da OlE. Obtida �
liberação, as exportações catarinenses podem encher o mercado

,

dos países asiáticos, especialmente o do Japão.
,

,

,
,

•

Curso: Voz na Empresa ,

Vendedores, Secretárias, Operadores de Telemarketing e interessados
em aprofundar seus conhecimentos têm, agora, a oportunidade de
obter técnicas e conhecimentos que permitam o aprimoramento da
voz e fala, tornando-os comunicadores eficazes. Nancy Yoshii,
Fonoaudióloga (PUC-PR), especialista em Voz (CEFAC-PR) e em

Linguagem (PUC-SP) será a instrutora do curso Voz na Empresa.
O curso será realizado dias 29 e 30 de março de 2006 (quarta e

quinta feiras), das 18 às 22h30min (9 h/a), no CEJAS. Investimento
individual de R$ 180,00 para Associados e de R$ 220,00 para os

demais interessados. Maiores informaçóes e inscrições na

Capacitação Empresarial ACIJS, fone (47) 3275 7059, e-mail
capac itaca02@acijs.com.br.

,

•

,

Fiel à sua política de qualidade e respeito ao consumidor,
a Peugeot do Brasil convoca os proprietários dos veículos modelo

Partner 1.6 16V (fabricação 2005/2006) de chassis com finais
95G518071 t 9SG 18097 a 9SG 18200 e 96GS0500 I a 96G505098

a comparecerem a uma concessionária Peugeot de sua preferência
para que seja feito um controle gratuito no posicionamento do tubo

de freio traseiro esquerdo. Foi constatado que, em caso de mau

posicionamento do tubo de freio, o mesmo poderá sofrer uma degradação
em função de atrito junto ao amortecedor, ocasionando, em casos

, ,

,)J

I '

,

extremos, um vazamento de fluido de freio, acendendo-se a luz indicativa

de freios no painel, com a conseqüente perda gradativa da assistência

de frenagem. Esta campanha tem" prazo de duração lndeterrntnado.
,

'

Mais informações na Central de Atendimento Especializado Peugeot
pelo telefone 0800 703 2424 ou em sua concessionária Peugeot.

/

Saúde
Engenheira química Ingrid
Tomat'llli, do Laboratório de

"

A(lálises do Senai de Chapecó,
visitou as Feiras Internacionais
de Alimentos de Tóquio e de
Seul. Constatou duas tendências
fortes nos países asiáticos: as

empresas priorizam alimentos
mais saudáveis e certficados.
Produtos sem agro-tóxicos têm
mais mercado.

, ,
- � .."

Con,ge,����;, " ":
Com o aumento do consumo dos I

alimentos acabados, aprimo
ram-se as tecnologias de prote
ção da qualidade e da saúde. O
uso da embalagem a vácuo e de
produtos com radiação eleva o

período de vida útil, mantém o

frescor e elimina bactérias.

Estradas
A cidade de Seul é um espanto
em matéria de infra-estrutura
viária, A estrada de acesso ao

aeroporto tem quatro pistas em

cada lado. E há várias saídas da

capital coreana com até seis

pistas em cada direção. O metrô
tem linhas espalhadas pela
metrópole, E ainda assim, os
engarrafamentos são irritantes, o
que prova o elevado poder de
compra da maioria.

Tecnologia
o uso do celular é

. impressionante em todos os

cantos de Seul. Os centros de

comercialização de eletrônicos
exibem' andares inteiros com

, dezenas de lojas, todas com

imensas mesas na diagonal
exibindo os diferentes modelos,
Curioso observar que é difícil
encontrar uma marca conhecida.

Força
o vereador Aurélio Remor

(PSDB) está deixando a Câmara ,

Municipal de Florianópolis. Vai
retomar à Secretaria de Obras do

município, cargo que já ocupou,
porque o atual secretário Djalma
Berger volta à Assembléia

Legislativa na semana que vem.

Berger deve ser candidato a

deputado federal no pleito deste
, ano. Remor, que é engenheiro,
reassumirá o comando da pasta
com força total.

•

Presente
Hoje é o dia de aniversário de

,

Florianópolis, feriado municipal na
,

capital catarlnense, A

programação oficial prevê culto
ecumênico logo pela manhã,
show com Jorge Benjor à noite,
inaugurações de obras e eventos

esportivos. O prefeito Dário

Berger diz que o melhor presente
para a cidade é o anúncio de

construção de elevados no i
Continente e na Ilha, para aliviar o,

trânsito cada vez mais

complicado,

Socialistas
o P-Sol, partido surgido de uma :

dissidência do PT, vai realizar sua
primeira convenção estadual no :

,

dia 8 de abril, em Blumenau, Os
soclalistas pretendem avançar na

organização interna,
desencadeando um amplo
processo de filiações e de

formação política, A principal
expressão da legenda hoje em

Santa Catarina é o deputado
estadual Afrânio Boppré, ex-vlce-'
prefeito de Florianópolis.

Carreiras
O Conselho Superior das
Entidades Médicas do Estado de
Santa Catarina (Cosemesc),
entidade que reúne o sindicato, o

conselho e a Associação
Catarinense de Medicina, mareou

assembléia geral da categoria
para o dia 19 de abril, às 20 horas,
na sede da ACM, Na pauta, um
amplo debate e posicionamento
oficial a propósito do Plano de
Carreiras e Vencimentos (PCV) do
Governo do Estado, aprovado no

dia 8 de fevereiro pela
Assembléia, sem consulta aos

ínteressados,

Dinheiro vivo
Ainda que a pOlícia tenha sido
eficiente na captura de um

bandido que comandava o tráfico
de drogas do Rio de Janeiro a

"

partir de Florianópolis, o

questionamento que deve ser feito
é relacionado ao tempo que se

levou para descobrir a presença
do homem na capital caannense,
Ele morava na cidade há alguns

,

anos e comprava valiosos bens
utilizando dinheiro vivo. Custaram
a desconfiar?

,

, I
,

,

,

,

I
I

I
I
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VERGONHA: IMPUNIDADE NA CAMARA Alencar (PSOL-RJ), que
recomendava a cassação do
mandato do deputado'
Wanderval Santos (PL-SP). O
parecer foi rejeitado com 179

quebra de decoro parlamentar
por ter recebido R$ 426 mil do
caixa dois do PT por
intermédio do empresário.

.

Marcos Valério de Souza,
apontado COIUO operador do

suposto esquema de
"mensalão" ..

O deputado Wanderval
Santos (PL-SP) foi salvo pelo
baixo quórum. Como eram

necessários 257 votos para que
fosse cassado, o parlamentar
respirou aliviado quando o

presidente da Câmara, Aldo
Rebelo, anunciou no início da
noite de ontem o resultado da

apuração: 242 votaram pela
perda de mandato e 179.
votaram contra.O plenário da .

Câmara dos Deputados rejeitou
ontem o relatório de Chico

• BREVES

� Programa Social
A pesquisa "Acesso a

Transferências de Renda de

Programas Sociais", uma

análise complementar dos
dados da PNAD (Pesquisa
Nacional por Amostra de

Domicílios), mostra que
cerca de oito milhões de
domicílios recebiam
recursos de algum
programa social do governo
em 2004. Os dados foram

divulgados ontem pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística).

';' '- ,...,

votos contranos a cassaçao,
242 favoráveis, 20 abstenções
e três em branco.

I
De acordo com o relatório

aprovado no Conselho de
-

.

Etica, Wanderval teria se

beneficiado com o saque de R$/.
150 mil de uma conta do

empresário Marcos Valério no
. .

'"

Banco Rural. Em seu discurso
de defesa, Wanderval choro%,
disse ser honesto e trabalhador
e classífícou a argumentação do
relator, Chico Alencar (PSO��
RJ), como "acusação delirantt)'.
E parece ter conseguido
sensibilizar os parlamentares: ,

1

AGÊNCIA ESTADO

•

� Em duas votações, ontem, os deputados João Magno(PT-MG)
e Wanderval Santos (PL-SP), salvam mandatos

,

BRASÍLIA - Os deputados
João Magno (PT-MG) e Wan
derval Santos (PL-SP), foram
salvos ontem no plenário da
Câmara. Já passava da meia

noite, quando o resultado da

para a cassação. O. processo
contra o deputado será arqui
vado. A decisão contrariou

-

parecer do Conselho de Ética
e Decoro Parlamentar, que
recomendava sua cassação por

votação aprovou, por .207
votos a 201, a absolvição do

deputado João MagI10 (PT
MG). Houve 5 votos em

branco, 10 abstenções e 3
nulos. Eram necessários 257

� Por região
Segundo a pesquisa, 15,6%

, dos domicílios do país
tinham pelo menos um

morador que recebia
dinheiro de programas de
transferência de renda. A

, proporção mais elevada de
,

moradias ocorre na região
Nordeste, com 32% do total.
No extremo oposto, na

região Sudeste apenas 7,9%
dos domicílios são

contemplados com

benefícios.

Câmara conclui votação de projeto que reduz gastos
'\

Exceção é feita aos casos de
calamidade pública, de estado de
emergência ou de programas,
sociais autorizados em lei e e.m

Ministros do Supremo votam

pela verticalização partidária BRASÍLIA - A Câmara vigor se aprovadas com um ano

de antecedência.concluiu ontem a votação do

projeto de reduz os gastos nas

campanhas eleitorais. O ponto
considerado mais moralizador,

N a sessão de, ontem, os

deputados aprovaram uma

emenda 'que proíbe radialistas
de apresentarem programas
assim que forem escolhidos

pela convenção do partido.
Atualmente, essa proibição é a

partir de 1.° de agosto. Ficaram
mantidos pontos aprovados em
9 de fevereiro, quando o texto

básico da proposição foi votado
na Câmara. Ficou proibida a

publicidade eleitoral de
candidatos e de legendas nos

jornais e a distribuição gratuita
de bens, valores ou benefícios

por parte da administração
pública, como cestas básicas.

BRAsÍllA - As alianças partidá
rias nacionais terão de ser respeita
das pelos estados nas eleições de
outubro deste ano. Nove dos onze
ministros do Supren\6 Tribunal
Federal (STF) votaram a favor da

ação direta de inconstitucionalida
de (adin), proposta pelo Conselho
Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB), contra a emenda
constitucional que põe fim à

verticalização ainda neste ano. A
ministra Ellen Gracie, relatora do

processo, julgou procedente o

pedido da OAB. Ela defendeu que
. o fun da verticalização só deve valer
para as eleições de 2010.

Os ministros Ricardo

Lewandowski, Eros Grau,
Joaquim Barbosa, Carlos Ayres
Britto, Cezar Peluso, Gilmar
Mendes, Celso de Mello e

Nelson Jobim votaram com a

relatora e concluíram que a

verticalização deve ser mantida
nas eleições deste ano. Agora as .

alianças nacionais terão que ser

respeitadas pelos estados. Para a

OAB, o fun da verticalização só
valeria para as eleições de 2010,
pois sua vigência para as eleições
de outubro viola o princípio da

anualidade, estabelecido no

artigo 16 da Constituição.

- - .

execuçao orçamentana no
"

exercício anterior. Também
foram mantidos no texto do
relator, deputado Moreira
Franco (PMDB-RJ), a proibição
de realização de showmícios em

campanhas eleitorais e de

distribuição de camisetas,
bonés, canetas, chaveiros e

outros brindes pelos candidatos.
Os deputados mantiveram: a
obrigatoriedade de divulgação
mensal de relatórios de gastos
pela internet, sem a necessidade, J,

.

no entanto, de identificar os

doadores.

no entanto, que previa o teto

de dispêndios, foi, na prática,
retirado da proposta nas

votações anteriores.

Já aprovado anteriormente

pelo Senado, o texto foi alterado
pela Câmara e terá de ser

votado, mais uma vez, pelos
senadores. Depois de concluída
a votação, haverá ainda o debate
na Justiça para saber se as novas

regras se aplicarão às eleições
deste ano, uma vez que a lei
estabelece que alterações

� Depoimento
o presidente do Senado,
Renan Calheiros (PMDB
AL), afirmou ontem não ver

motivos para que o ministro
Antonio Palocci (Fazenda)
volte a depor à CPI dos
Bingos por conta das
denúncias de que teria

freqüentado a casa alugada
pelos ex-assessores da
Prefeitura de Ribeirão
Preto. "O ministro Palocci já .

prestou muitos serviços à
estabilidade econômica e

tem muitos serviços a

prestar ainda", afirmou. "Ele

sempre se colocou à

disposição para se for o

caso vir aqui. Acho que por
enquanto não há nenhuma
necessidade para que isso

aconteça", acrescentou.

. . . ,

constitucionais so entram em

CPI vai ouvir funcionária da CEF sobre quebra de sigiloRequião regulamenta rotulagem
,

,

de transgênicos no Paraná BRASÍLIA- A CPI dos Bingos
aprovou ontem requerimento
convocando para depor a vice
presidente dá área de tecnologia
da Caixa Econômica Federal,
Clarice. Copetti. A comissão

quer que ela esclareça' como foi
feito o vazamento das infor

mações da conta do caseiro

Francenildo dos Santos Costa,
j á que a área de tecnologia
controla o sistema informa
tizado da Caixa. O depoimento
está marcado para hoje.

A CPI também impetrou
ontem um novo mandado de

segurança no Supremo Tribunal.
Federal (STF) para tentar cassar
a liminar que suspendeu na

semana passada o depoimento
do caseiro. Antes de a sessão ser

interrompida, Francenildo
contradisse o ministro da
Fazenda, Antonio Palocci,
dizendo que ele freqüentava a

a realização do depoimento.
Caso o Supremo casse a liminar

que proibiu o depoimento, a

CPI pode ouvir o caseiro às

pressas e dessa vez deve explorar'
a violação de seu sigilo bancário.

A divulgação de extratos

bancários de uma .conta do
caseiro na Caixamostrando que
ele recebeu depósitos de cerca

de R$ 38 mil de um empresário

casa em Brasília onde iam ex

assessores de Palocci em

Ribeirão Preto,. acusados de

. corrupção. Na mesma CPI, o
,

ministro negou ter ido à casa,

conhecida em Brasília como

"República de Ribeirão" ..
.

.

A CPI já teve um recurso

'negado esta semana pelo
presidente da corte, ministro

Nelson Jobim. No novo

recurso, os parlamentares
alteram os argumentos
utilizados para tentar

convencer o Supremo de que o

depoimento do caseiro está

dentro do foco de investigação
da comissão.

O Supremo informou que o

novo mandado de segurança
será apreciado pelo ministro

-Marco Aurélio Mello. A

expectativa da CPI é de que o

ministro tenha LIIU posi
cionamento diferente e permita

CURITlBA- O governador do
Paraná, Roberto Requião assinou
ontem a regu-lamentação da lei
estadual que exige a rotulagem de

,

alimentos que contenham ingre-
dientes transgênicos.A rotulagem
já é obrigatória em todo o País des
de 2003, por meio de um decreto
federal, mas não há ainda nenhum
produto rotulado no mercado.

"Estamos trazendo a com

petência para o âmbito estadual,
uma vez que a esfera federal não
está fazendo o trabalho que
deveria", disse o engenheiro
agrônomo Marcelo Silva, da
DivisãodeDefesaSanitáriaVegetal
do Estado. Os critérios para rotula

gem são os mesmos do decreto
federal (acima de 1% de conteúdo

transgênico) , mas a lei paranaense
concede poderes aos órgãos esta
duais para fiscalizar diretamente o

•

cumprimento das regras.
Requião, que proclama com

orgulho sua posição contra os

transgênicos, assinou o decreto
ao lado de lideranças do mo

vimento agrícola, como a Via
,

Campesina e oMovimentos dos '

Trabalhadores Rurais Sem-Terra,
e organizações ambientalistas.

O coordenador de Políticas
Públicas do Greenpeace, Sérgio
Leitão, foi o primeiro a falar na
cerimônia: "Requião está

fazendo o que o governo federal
se recusa a fazer, que é fiscalizar
os transgênicos." Ele pôs a culpa
no chamado "eixo do mal",
representado pelos Ministérios
da Agricultura, da Ciência e

Tecnologia e pela indústria de

biotecnologia. "Esse eixo-domal
aqui não entra, porque no Paraná
temos o Requião'', disse .

� Indiciamento
O deputado Antonio Carlos
Magalhães Neto (PFL-BA)
pede no sub-relatório da CPI
dos Correios sobre fundos
de pensão o indiciamento
de 49 pessoas. Desse total,
36 são por ilícitos penais,
civis e administrativos e

outras 13 por indícios de

(

• • ••

piauiense, que seria seu pal

biológico, acirrou a briga entre
. -

governo e oposiçao.
A Caixa admite a

possibilidade de o extrato ter .

saído de dentro do próprio
banco. O presidente da CEF,
Jorge Mattoso, disse que, se o

papel for reprodução fiel do
documento original, o extrato

só pode ter sido obtido em

uma das gerências do banco,
tanto de uma agência quanto
da sede.

.

• • •

crimes CIVIS e

administrativos.O ex

secretário de Comunicação
do PT e ex-assessor da
Casa Civil Marcelo Sereno
está na lista de possíveis
indicados, mas não é

responsabilizado
diretamente por supostos

•

crimes.

Q.
z
w

Q
In

�

•

,

Você terá as informações mais rapidamente.
FRETAMENTO
E TURISMO

FiliAL
GUARAMIRIM

(47) 3372-0545
Fax 47 3371-1893

(47) 3275-8500 (47) 3275-8501 (47) 3275-8505 (47) 3373--0472 (47) 3275-1661
(47) 3371-9616 VIAÇÃO
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CENTRAL DE ATENDIMENTO
CANARINHO - 0800 645-8585
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·TERRORISMO: EM QUATRO DECADAS, ETA CAUSOU A MORTE DE 851 PESSOAS
, i I

•

� 1 \

"AGÊNCIA ESTADO
f ,

,� Notícia foi comemorada, mas políticos dizem que é necessário

�@star prevenido para combater possíveis ataques do grupo
Ie

E MADRI, ESPANHA - A

_)qrganização separatista basca

ETA - Euskadi ta Askatasuma
•

(Pátria Basca e Liberdade) -

'declarou ontem um cessar-fogo
perrnanente a partir de sexta

feira, pondo fim ao que tudo
indica a 40 anos de sangrenta luta

:�ela independência do País Basco.
No documento, o grupo, consi

'�erado terrorista pela Espanha,
União Européia e Estados

!Unidos, afirma o que classifica de
-seu "compromisso de continuar

'dando passos para a paz". E chama
'6 governos da Espanha a

reconhecer os resultados de seus

i esforços "sem nenhum tipo de

limitação". O texto, lido por três

'dirigentes da organização com o

'rosto coberto por capuz conclui
"afirmando que a "superação do
conflito é aquie agora possível".
(. O primeiro-ministro José
Luis Rodríguez Zapatero foi
informado por agentes do Centro

. Nacional de Inteligência. Ele
t�'tomunicou-se imediatamente
f I por telefone com o governador
do País Basco, JuanJosé lbarretxe,
e com o líder do oposicionista

•

Partido Popular, Mariano

Rajoy.Por sua vez, a vice-

primeira-ministra María Teresa
Fernández de la Vega classificou
a notícia de "boa para todos os

espanhóis", porém, corn uma

ressalva: "Precisamos ser mais

prudentes do que nunca."
A decisão tem dois aspectos
imediatos. Os espanhóis podem .

respirar mais aliviados. Estariam
livres dos temores de atentados
dos separatistas bascos que em

quatro décadas deixaram 851
mortos. No plano político, o
socialista Zapatero certamente

usufruirá de grandes dividendos,
,

incluindo o fato de ter pacificado
opaís ao mesmo tempo enterrado
os movimentos separatistas em

solo espanhol.
Sentindo já os efeitos de um

desfecho dessa natureza, Rajoy, o
líder conservador, advertiu o

colega socialista para que não

pague nenhum preço político
num eventual acordo com a ETA

que, indiretamente, acabou corn

a hegemonia de poder do Partido
Popular. Rajoy perdeu as eleições
demarço de 2003, porque o então
primeiro-ministro conservador

José María Asnar tentou implicar
os separatistas bascos nos atenta
dos de 11 de março emMadri que

;:EUA pedem extradição de
�;50 líderes das Farc
· ,

t .'

·
"

fi] ·wASHINGTON, EUA- Os
'"Es tados Unidos iniciaram

.[processos' judiciais contra 50
í líderes das Forças Armadas
-Revolucionárias da Colômbia

,i(Farc), solicitaram sua

«extradição e ofereceram até

· ;US$ 75 milhões pela captura de
24 deles, informou ontem o

Departa-mento de Justiça.
\

J De acordo com documentos
.judiciais, os procurados enfren
\�tanl acusações de contrabando
i de cocaína, avaliado em US$ 25

'I bilhões, para os Estados Unidos
· e outros países para financiar
. suas operações guerrilheiras.Os
documentos, que desde 1 o de

J março estiveram sob segredo na
Corte do .Distrito Federal em

Washington, revelam que os

dirigentes das Fare ordenaram
·

a morte de agricultores colom
bianos que não cooperavam
com o grupo, o seqüestro e

morte de americanos e a

derrubada de aviões americanos

que parti-cipavam da fu

migaçâo de plantações de coca.

De acordo com o processo,
as Farc são responsáveis por
mais da metade da cocaína

consumida no Inundo e por
60% da droga que chega aos

Estados Unidos. Outras fontes

dizem, 110 entanto, que as

estimatívassão bem menores.

Em Bogotá, oministro da Defesa
Camilo Ospina admitiu que
havia um pedido de extradição
dos 50 colomb.ianos e que

"alguns" já estavam detidos.
"Faremos o necessário para

cumprir com essas ordens de

.extradição", afirmou,
O Departamento de Estado

dos EUA, entretanto, afirmou
A _

que apenas tres estao presos e

que há uma recompensa de US$
75 milhões por informações que
levem à captura de 24 dos

guerrilheiros mencionados 110

expediente judicial.Os três

detidos foram identificados

pelas autoridades americanas -

como Jorge Enrique Rodríguez
,

Mendieta, Errninso Cuevas
,

Cabrera e [uan José Martinez
Vega.

Comentando a decisão
americana, Andrés Pastrana..
ex-presidente e embaixador da
Colômbia na Casa Branca,
disse q.ue na luta contra o

narcotráfico "devemos
enfrent ar não apenas' a

produção de narcóticos, mas

também a demanda por drogas
na Europa e 110S Estados
U 'J "

nidos .

deixaram 191 mortos quando, na
•

verdade, a autoria era de islâmicos
vinculados à Al-Qaeda.

Uma experiência semelhante
foi vivida em meados da década
de 90 pelo então primeiro-minis
tro socialista Felipe González, que
viu sua posição enfraquecida por
envolvimento de ministros seus

com o GAL - um esquadrão
antiterrorista ilegal, acusado de
assassinar 28 dirigentes e

militantes da ETA. Esse foi um
dos fatores responsáveis pela
vitória do Partido Popular nas

,

eleições gerais de 1996.
A decisão dos dirigentes da

ETA foi aplaudida por Gerry
Adams, líder do Sill Fein, o braço
político do Exército Republícano
Irlandês (IRA). O IRA
abandonou a luta arrnada em

1998, dando início a um processo
de paz entre católicos e

protestantes da Irlanda doNorte.
"A ETA está oferecelldo uma

oportunidade de proporções
históricas para resolver o conflito
no País Basco", disse Adams.

Faz mais de dois anos que a

ETA cometeu sell último
atentadomortal. Mas nos últimos
meses desencadeou Ulna intensa

campanha de intimidação e

extorsão de empresários bascos,
para arrecadar o que definia como

"imposto de guerra". Mas na

verdade, assinalam analistas

espanhóis, o grupo vinha

perdendo sua capacidade ope-

rativa em razão da intensa

pressão policial na Espanha e na

França e do cerco judicial a seu

esquema financeiro. O último

grande golpe na ETA foi a prisão
em 3 de outubro de 2004 deMikel
Albisu, seu líder máximo.

História e dos objetivos do ETA

O Euskadi Ta Askatasuna (Pátria Basca e Liberdade) foi fundado em

1959 durante a ditadura do general Francisco Franco.
OBJETIVO - o ETA promove a autodeterminação dos bascos e a

criação de um ·Estado independente aglutinando regiões bascas no

norte da Espanha e sudoeste da França. Também pretende
incorporar zonas da região espanhola de Navarra.
,

SIMBOLO - Uma víbora enrolada ao redor de um machado.
PRIMEIRO ASSASSINATO - Em seu início, o ETA lançou mão de
meios políticos, mas depois de uma década começou a recorrer à
violência, em particular a colocação de bombas em automóveis e os

assassinatos. Seu primeiro assassinato foi o de um guarda civil,
Antonio Pardirias, em 1968.
IMPACTO ECONÔMICO - Em janeiro de 2005, o juiz Baltasar Garzón,

. .

que liderou uma guerra frontal contra o ETA, estimou que as ações do

grupo causaram prejuízos econômicos da ordem de US$ 15 5
bilhões desde 1970. .

MEMBROS - Em seu melhor momento, nos anos 70 e início dos 80,
calcula-se que o ETA contava com 1.000 militantes. No início dos
anos 90, a França melhorou sua cooperação com a Espanha na

repressão de militantes do ETA que buscavam refúgio em território
francês. As autoridades espanholas disseram que sobrou apenas um

punhado de comandos de dois ou três membros cada um.
.

PRISIONEIROS - Há atualmente 860 militantes do ETA em prisões da

Espanha e da França.
!O

,

APOIO POLITICO - O ETA sempre contou com o apoio de um partido
político, atualmente denominado Batasuna. Antes de ter sido

proscrito, o Batasuna conseguia em torno de 12% dos votos nas

eleições da região basca.

Afegão católico pode se livrar de julgamento
•

CABUL- Um afegão que

pode ser sentenciado à morte

por ter se convertido do
islamismo ao cristianismo

pode sermentalmente incapaz
para ser levado a julgamento, .

. .

anunciou on tem um pro-
curador estatal.Abdul

Rahman, 41 anos, está sendo
acusado de rejeitar o Islã, um
crime pela lei islâmica (Sharia)
do país. Seu julgamento teve

início na semana passada e ele
confessou que tornou-se

cristão 16 anos atrás. Se

condenado, ele pode ser

executado.
Mas o procurador Sarinwal

Zamari afirmou à Associated
Press que é possível que o

homem "seja louco. Ele não é

uma pessoa normal, Ele não

fala corno uma pessoa normal".

Moayuddin Baluch, as-
•

sessor religioso do presidente
Hamid Karzai, anunciou que
Rahman será submetido a

exames psiquiátricos. "Mé
dicos têm de examiná-lo",
disse. "Se ele for mentalmente

incapaz, definitivamente o Islã
não ter porquê pedir suá

punição Ele tem de ser

perdoado. O caso tem de ser

suspenso" .

Não ficou imediatamente
claro quem irá examinar o

convertido nem quando o

julgamento será retomado.
Autoridades têm impedido que

desesperadamente uma farina de
engavetar o caso devido a

repercussão internacional.Os
Estados Unidos, Grã-Bretanha e

•

a Imprensa converse cOIn

.
Rahman e ele aparentemente
não dispõe de advogado.Um
diplomata ocidental em Cabul
disse que o governo busca

_ A'

outros países que tern tropas no

Afeganistão manifestaram

preocupação com a situação de
Rahman.

• BREVES

�------------------� ,

\

NA EUROPA
-I

� Aviação i
A União Européia proibiu :

•

ontem mais de 90 :
,

companhias aéreas de :

operar nos 25 países do :
bloco, para elevar o nível :
de segurança dos vôos. Os '

principais alvos da :
i

proibição são empresas :
.

africanas. A Comissão :
,

Européia, órgão executivo ;
,

da UE, aprovou a lista das :

companhias proibidas de i
voar, que tem 50 empresas:,
da República Democrática :

,

do Congo, 13 de Serra :

Leoa, 11 da Guiné :
Equatorial, seis da. :

I

Suazilândia e três da :
,

Libéria. Companhias da :

Tailândia, Cazaquistão, :
,

Afeganistão e Coréia do :
,

Norte também estão na

lista.

NA JORDÂNIA
� Condenação
A Justiça da Jordânia i

,

condenou à morte ontem I
,

nove extremistas r
islâmicos por sua . :

,

participação em ataques ;
na cidade de Maan, em :
2002, nos quais sete :

, .

pessoas foram mortas. :
,

Quatro dos réus foram '

,

sentenciados à revelia por: .
,

um tribunal militar que :
I

também condenou a dez :
anos de prisão um outro :
radical. Dezenas de. :

,

extremistas foram :
.

absolvidos. Entre os :
I

condenados à morte está :
,

Abu Sayyaf, um líder. :
,

religioso de linha-dura e :

suposto simpatizante da :
AI-Qaeda que já cumpre :

•

pena de 15 anos de prisão:
,

por um plano de 2004 para;
atacar ocidentais. :

,

EM ISRAEL

� Mol '---.,--+:

Soldados israelenses
.

mataram ontem um

suposto membro do grupo
extremista palestino Jihad
Islâmica, durante uma

.

operação militar em JéricQ
(Cisjordânia), 30 qutlôrne-:,

.

tros ao sudeste de Jerusa-:
I

lém, indicaram fontes do :
Exército.A vítima -de 23 :

,

anos e ainda não-identi- :
,

tlcada- era procurada por :

organismos israelenses d�
segurança e se encontrava

,

entrincheirada em um
,

edifício ao lado de outros .

,

integrantes da mesma
'

organização, dois dos

quais se entregaram aos

soldados, acrescentaram'
as fontes. '

NOS EUA

� Denúncia
•

A Anistia Internacional (AI)
denunciou ontem que .

milhares de gays, lésbicas
e transexuais dos Estados
Unidos são vítimas de
abusos sexuais, violências

verbais, humilhações e
.

maus-tratos por parte da

polícia. Em um relatório
publicado ontem em

Londres, a AI aponta que
milhares de homossexuais
e transexuais são vítimas
de violências e abusos
cometidos por policiais,
ativistas e advogados.

,
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Priscila Rasniak, rodeada pelos irmãos Giselle e Júnior Nazário

Assim vira evento Radiohead no Brasil
•

•

E não ia dar outra com

tantas figuras aniversariando nó
mesmo mês. Sábado agora
acontece na Moinho Disco festa
fechada entre os doze amigos
aniversariantes de março, para
mais de 700 convidados.

Particularmente por esta

semana, Ronnie e Charles Lux,
Dealberto "Felfa" e Rodrigo
"Bulla" recebem por esta singela
notinha um cumprimento dos
amigos de cá.

Parabéns, fe ltc ida.d e s.,
muitos anos e toda aquela coisa.
O melhor aos companheiros.

Namorando a banda há mais de 5 anos

para apresentar-se, a organização do Tim
Festival prevê de que este será o ano onde
enfim o Radiohead aportará no evento.

(aso aceitem, a previsão do show fica para
o segundo sefllestre, ocasião que
aproveitará a tour da banda pela
Dinamarca, Holanda,lnglaterra e Irlanda.

Serviço recomendado
Eis o salva-vidas do boêmio exigente: Companhia do Chopp,

delivery 24h entregando barrilzinho 30 ou 50 litros de chopp Borck
ou Colônia. O mimo vêm chelatinho, com chopeira elétrica e todo
'aparato para serviço.Anota aí:(47) 33762846. Saúde!

Ôôôô _I

Domingo é dia de semifinal! "Juveee! Juveee!" O grito já está ensaiado e vai soar bonito
no João Marcatto às 16h.

Juventus X JEC. Bomjogo moleque!
Site oficia I:www.juventusjaragua.com.br

O CORREIO DO POVO

3371·2847 • 3275·2005

CE N T ER
SOMVocê escolhe, nós franspõrtamos.

E:lil(n.lrdO [,)ornbusch, 54(1 I ('l1l1(1 (J t i
8,\!!IP�>rldi I T.I., (47) '311.0'"

o que está por vir
,

Moinho Disco Fazendo evento fechado neste final-de-semana a Moinho Disco
reabre suas portas já no próximo sábado, dando destaque na divulgação para a presença
do DJ Anderson Soares, Dono de um repertório exigente, Anderson compõe suas trilhas
pelo que há de mais alto nível na house music. Regressando de recente tour pelos EUA e

Europa, o DJ marca retorno apresentando-se na casa jaraguaense.Ainda na noite também
apresenta-se o blumenauense NandoOliveira,acompanhado da percussão de R.Costa ..

E aproveitando o embalo do sucesso de sua última edição de quinta, a Moinho Disco
ainda reserva o palco para dia 06 de abril a banda curitibana Jack Diesel apresentar-se,
acompanhada na sequência por DJ Xalinhotocando repertório hip-hop.

,

ComBat_ Andando em tour pela região serrana na próxima semana, Chico Piermann
e ComBat retornam à agenda de eventos da cidade trazendo para 08 de abril o homem- ,

lenha D.A.V.E the Drummer à sell palco. Com tours pelo mundo todo (Japão, Austrália,
Venezuela, USA,Canadá), o britânico agora virá à cidade dar uma mostra do melhor que o
techno reserva, acompanhado ainda de extenso line-up para complementar a noite,

Aguardem por mais informações.

,

Falando no dito...
Xalinho e seu repertório hip-hop vêm sendo cada vez mais requisitados. Apostando

no gênero e oferecendo ulna opção diferenciada.a Stúdio FM apresenta o DJ mais colega
Edilson Ricardo todos sábados às 2011, no bloco Stúdio Black.Hip-hop e black music são os
pratos no cardápio do programa.Uma boa pedida experirnentar a faixa,que vai até as22h.

;

i

Show nacional no Maria IS
Neste sábado 25 de março, o . Rancho

Maria's (Bal. Camboriú) abre seus grandes
portões para filais um show nacional.A pedida
da vez será o show acústico dO Rappa, banda
que há um bom tempo não passa por estas
terras. Ingressos antecipados para o evento

estão sendovendidos ao valorde R$25,OO.
Para informações de compra lique para

(47) 3365 1067 I 9983 3200, ou acesse

WWw.tàl1thomarli;ls.com.br.

"

Nas ruas de Londres, os amigos Alvarino Neto e Pauline M. Horn

• -

-

,

!

,

,
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próximas semanas, estes 350

estudantes, professores e pais
vão conhecer de perto a Mata
Atlântica através de trilhas

pelo santuário do Instituto, em
Guaramirim.

Depois de estudar os

ecossistemas, os integrantes
passam pelas últimas etapas do

programa. Tomando com

exemplo o início, é a vez que
enfocar a bacia hidrográfica do
Rio Itapocu.

Segundo Elza Woehl,
diretora executiva do Rã-bugio,

,

a cartilha apresentada ontem

será entregue aos Com-Vidas em
breve. Repleto de imagens
coloridas e informações
minuciosas, o material deve

aj udar na conscientização e

aprendizado não apenas. dos
alunos, mas de' toda a

comunidade.

CORREIO DO POVO
,

BJETIVO: AJUDAR A CONSCIENTIZAR TODA COMUNIDADE

•

KELLY ERDMANN

.... Mais de 350 pessoas estão envolvidas com

o projetá que visa preservar a natureza

}ARAGuÁ DO SUL - O
Instituto Rã-bugio lançou
ontem a cartilha Serra do Mar:
fonte de água, fonte de vida.

'Aprovado pelo Mec, o projeto
reúne 350 pessoas de dez escolas
,

jaraguaerises e procura
conscientizar a comunidade

para preservar as últimas áreas
de Mata Atlântica na região.
Estiveram presentes no

lançamento, o industrial
Wandér Weege, a secretária de
Desenvolvimento Regional,
Ni�ra Demarchi dos Santos, e

o ex-governador de Santa

Catarina, Esperidião Amim.
O lançamento da cartilha

fecha a primeira etapa do

programa. Desde fevereiro, os

Com-Vidas (Comissão de Meio
Ambiente e Qualidade de Vida)
participam de palestras com a

equipe do Rã-bugio. Nas

I

�

Projeto aprovado peloMec teve cartilha apresentada ontem

SERRA DO MAR: FONTE DE ÁGUA, FONTE DE VIDA
O projeto iniciou em fevereiro de 2005 e conta com a participação de
dez escolas, sete delas municipais e três estaduais, Antes de
envolver 350 pessoas, o Serra do Mar: fonte de água, fonte de vida
passou pela triagem do Ministério da Educação (Mec), no programa
"Chico Mendes" de Educação Ambiental. Quem não está inserido na

Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida, mas deseja
auxiliar, pode procurar uma das entidades envolvidas e participar das
ações, As sete escolas municipais que possuem Com-Vidas são:
Max Schubert, G'uilherme Hanemann, Ribeirão Molha, Athayde
Machado, Rodolfo Dornbusch, Marcos Emílio Verbinnen e Jonas
Alves de Souza. Já as três estaduais: Professor José Duarte

Magalhães, Alvino Tribess e Professor Heleodoro Borges.
•

'.1 !Crianças tentam conscientizar adultos -sobre a falta de água
, ,

CESAR JUNKES

•
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Estudantes entram na luta contra o desperdício e a poluição e tentam conscientizar os adultos

e não deixa torneiras abertas _ sentação do Gats (Grupo
sem necessidade. Já Thanity . Artístico Teatral Scaravelho) e

Maske acrescenta "vivemos
.

à premiação do Concurso de
•

Fotografias do Samae.
,

Dividida em três categorias,
a competição presenteou com

medalhas e valores em dinheiro
os autores das fotos. Na mo

dalidade Estudantil, Mariana
.

Gonçalves mostrou sua
\ .

preocupação com o futuro dos

.

rios e ganhou O: primeiro lugar.
O fotógrafo Leonardo Zan

ghelini foi premiado com "Con-
.. " . " .

sequencras na categoria
Amador e Odair Bosse na

,

alunos assistiram à apre- Profissional.

}ARAGUÁ DO SUL - A busca
pela conscientização mareou o

-

Dia Mundial da Agua no'

município. Cerca de 800 alunos
de escolas públicas e particulares
chamaram a atenção de quem

passou por alguma das sete

pontes próximas do centro

conscientizando as ou tras

pessoas" .
Desenvolver hábitos de

preservação ambiental nas

crianças é segundo Eve lise
Garcia, chefe de Educação
Sanitária do Samae, o principal
objetivo das passeatas que
aconteceram na manhã de

,

jaraguaense.
Com cartazes e faixas nas

- . -

maos, as crianças nao se

cansaram de falar sobre o uso

racional da água. Para Gabriela
1 \I Bogonolof, de 10 anos, os

cuidados já fazem parte de seu

cotidiano. Ela explica que

procura tomar banhos rápidos

ontem.

O encerramento do evento
A

aconteceu na Praça Angelo
Piazera. Por volta das 9 horas,

NA ESCOLA

Os 766 alunos da Escola

Municipal Anna Tôwe Nagel
organizaram duas passeatas

•

ontem. O projeto "Agua -

preservando ninguém fica

sem" levou as crianças pelo
6° ano consecutivo para as

•

ruas do Bairro Agua Verde ..

Representando os temas:
,

"Natureza Exuberante",
"Progresso: poluição e

desperdício" e "Plante
árvore: preserve a água", os

estudantes distribuíram
sacolas com dicas para o

consumo racional da água.
Além disso, realizaram uma

votação para escolher o

mascote das futuras ações
relacionadas à data,

Segundo a diretora da Anna

Nagel, Sirley Maria'

Schappo, o projeto nasceu

em 2001 quando a região
sofreu alagamentos, Ela

explica que depois de cinco
anos trabalhando em sala

de aula os problemas
ocasionados pela escassez

da água e poluição dos rios,
as crianças conscientizam
os adultos constantemente.

É o que fizeram cinco alunos
da Escola no Calçadão de

Jaraguá durante o Dia
•

Mundial da Agua. Eles
tentaram vender garrafas do

líquido por R$ 10 para
alarmar a população e

assim reduzir as chances
.

sofrerem com a falta quando
atingirem os 50 anos, por

exemplo,

•
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Campanhas arrecadam Ovos de
Páscoa para crianças carentes

}ARAGUÁ DO SUL - Duas

campanhas pretendem alegrar
a Páscoa de crianças carentes

no município. O Grupo dos

Amigos Solidários (GAS) faz
a arrecadação até a quinta-feira
Santa, 13 de abril. No Bairro
Nereu Ramos, os alunos da
Escola Dom Pio de Freitas
serão beneficiados com cestas

gramas. Não há restrição
quanto ao sabor ou marca.

Hidalgo explica que eles podem,
inclusive, ser fabricados de
forma caseira.

Também é aceita doação em
'dinheiro. "Temos o compro
misso de reverter o valor doado
em Ovos", disse o coordenador.
Para isso, a comunidade deve
entrar em contato com um dos
dez pontos de coieta
espalhados por Jaraguá ou com
o próprio Grupo, pelo e-mail

grupogas@netuno.com.br.
No dia 12 de abril, é a vez

dos estudantes de Nereu Ramos
receberem lembranças de Pás
coa. O Projeto Equilíbrio, da
Proma Construções, é o respon
sável pela arrecadação de valo
res revertidos em cestas. Para

•

•

pascoaiS. '

De acordo com Hidalgo
dos Anjos, coordenador de

Campanhas do GAS, a esti

mativa é receber pelo menos

600 Ovos de Páscoa. Na
semana que antecede a data,
os voluntários escolhem duas
ou três comunidades e entre

gam a quantia arrecadada para
cerca de 200 crianças fírian
ceiramente carentes.

'Os interessados em

participar podem doar
chocolates de 120 a150

.. � , .

partictpar e necessano entrar

em contato com a empresa e

contribuir com R$ 10.

OUTRAi DATAS
O Grupo dos Amigos Solidários, atualmente com 25 integrantes,
auxilia famílias carentes com alimentos. Por mês, pelo menos três
cestas básicas são entregues, Além disso, ajuda associações e

entidades com fraldas descartáveis. No ano passado, o GAS doou
dez cestas e mais de 800 fraldas.
O coordenador Hidalgo dos Anjos enfatiza que agasalhos também
são bem vindos.

Un'erj promove novo colóquio
}ARAGUÁ DO SUL - Depois

do sucesso de duas edições
realizadas em 2005, o Centro

.

Universitário de Jaraguá do Sul
volta a promover hoje, o Coló
quio de Ciências e Tecnologias.
O evento é organizado pela
coordenação de Engenharia.
Nesta primeira edição de 2006,
o evento vai acohtecer na Sala
Verde da Unerj, a partir das

13h30min, com os seguintes
temas: "Modelagem mate-

mática e estudos de casos em

Fluidodinâmica computacional",
abordado pela professora Cíntia
Soares; e "Compósitos de fibras
de carbono para a reabilitação de

,

infra-estrutura", apresentado
pelo professor AndrieiJosé Beber.
Os temas serão apresentados
durante 50minutos, commais 20

minutos de discussão. As
• • N _ • •

mscnçoes sao gratuitas e mais

informações pelo telefone (47)
3275-8243.

•

COLÉGIO MARISTA
SÃO Luís

Educação Infantil ao Ensino Médio

Tradição e modernidade na

formação de uma nova geração

www.marista-jaragua.com.br
33710313

,

•
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• LINHA DE FUNDO
Motovelocidade
O piloto de Massaranduba, Beta Schumi Alchini, disputa neste
fim de semana a 2a Etapa do Campeonato Paranaense de
Velocidade, em Ouitandinha. Ele quer manter a lidera'nça nas

<:>

categorias 250 4T e Força Livre Nacional, onde também detende]
.

r

O título da competição. Beta (Netuno Transportes/Azevedos
Automóveis/Posto 28/Águia Motos/Academia Corpo e Mente/rn
Nenê Motos) disse que ainda não conhece a pista. "Como não
conhecemos o traçado, teremos mais dificuldades para acertar a
moto", avaliou. O piloto também se preocupa com os adversários.
"Nossa maior preocupação será a evolução dos outros.
participantes em relação à primeira etapa".

..

,

•

•

,

,

Copa Sesi
.

No sábado aconteceu a
.

.

primeira rodada do Futebol
Sete, da Copa Sesi, com os

seguintes resultados: Celesc
Ox2 Elian Malhas, Weg 8xO

Menegotti Equipamentos, Néki
7x3 Mannes, Sasse 6xO Tritec,
Duas Rodas 11xO Cryovac,
Marisol 2x1 Wiest, Bell Arte
2x5 Lunender, CSM 4x6
Karlache, Urbano 2x4 Dalila e

AMC 12x1 Artama, A próxima
rodada acontece sábado de

manhã, no Sesi e no Parque
Malwee.

,

,

,

>

.'.
•

" -.

•

•

, .

,

,

,

-�
,.,

,

,

,,,,"
"

Campo,

,

�: No futebol de campo, pela Copa
�... Sesi, a AMC Têxtil venceu a>.-<'

:�: . Malwee por 3xO e a Néki bateu

:"': a Weg nos pênaltis (4x2),
depois de empatar em 1 x1 no

tempo normal. No sábado, às
9h na Recreativa Menegotti,
jogam AMC Têxtil e Menegotti
Metalúrgica, No sábado
também acontecem as disputas
do futsal sênior e do futsal
feminino, no Ginásio do Sesi

,
, .

,.
••

•

Campeão
No Campeonato Catarinense
de Levantamento de Peso,
que aconteceu em São Bento
do Sul, o jaraguaense
Valcionir Betti (Casa das
Piscinas/Artefatos de
Cimento Renke/Farmácia da

Ilha) conquistou o título na

categoria 82 a 90 quilos, Ele
levantou 237,5 quilos e ficou
atrás apenas de um atleta de
São Paulo, 'que levou o título
no geral, erguendo 250
quilos.

Em quarto
o jaraguaense Luiz Carlos
Krenke, o Chips (Cia, do
C o rp o/Farm are is/Stu d io

Phoenix), ficou em quarto
lugar no Campeonato
Paulista de Fisiculturismb.
Ele participou na categoria
acima de 100 quilos, já que a

Master foi transferida para o

dia 8 de abril. E para esta

competição ele já começou a

preparação e adiantou que
vai lutar pelo título.

Juventus pode ter Falcão, em cámpo
JARAGUÁ DO SUL - O

sonho da torcida do Juventus de
,

ter um craque de qualidade
mundial pode se realizar no

; próximo domingo, quando a

r equipe enfrenta o [oinville. A
, direção do Moleque Travesso e

a direção da Malwee Futsal
estudam a possibilidade do

craque Falcão ostentar a camisa
lOdo Juventus. O problema é a

logística que esta situação
envolveria. Afinal, no mesmo

período, Falcão deverá estar

defendendo a Seleção Brasileira
num jogo amistoso contra o

Japão, em Campo Grande

(MS).
Devido a isso, a melhor e,

possivelmente, única forma de
Falcão defender o Juventus
contra o JEC, seria obter sua

dispensa desta partida. Se

gundo a direção de futsal da
Malwee, o jogador foi infor
mado

.

sobre a possibilidade e

ficou à disposição. Com
. �

certeza, se esta situaçao se

confirmar, a partida entre

[uventus e Joinville, vai entrar
.para a história do esporte de

Jaraguá do Sul.

Romário pode deixar o Vasco
,

e jogar nos EUA até dezembro
RIO DE JANEIRO (RJ) - Sem

ambiente no Vasco, Romário
pode trocar a equipe carioca por
um clube da segunda divisão dos
Estados Unidos. As negociações
entre o atleta e o Miami FC,
fundado em 2005, começaram
há algumas semanas e podem ter

um desfecho na próxima
semana. O Miami quer contar
com o veterano atacante até o

final do ano ejá chegou a lhe
fazer unia proposta. O clube

pertence à Traffic, empresa
brasileira de marketing
esportivo, e acabou de contratar
Zinho, outro tetracampeão
mundial e que, dispu tou o

,

Campeonato Carioca deste
ano pelo Nova Iguaçu.

Romário não concordou .

C01n o que lhe foi oferecido
inicialmente e apresentou
uma contra-proposta ao

Miami FC. A intenção de
contar com o jogador foi
confirmada pelo vice-

,

presidente da Traffic, Aaaron
Davidson, na edição de ontem
do jornal The Miami Herald.
.

"Nós estamos discutindo com

Romário. Ele tem urn

relacionamento .

•

muito
• •

•

proximo com nossa empresa e

adora a cidade deMiami", disse
Davidson.

HISTÓRIA: PELA SEGUNDA VEZ

•
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..
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Alaor, o ex-artilheiro do Juventus, queragora se tornar treinador de futebol

JULIMAR PIVATTO

.. Ex-atacante foi
artilheiro na época
e hoje é o auxiliar
de Itamar Schulle

,

JARAGUÁ DO SUL Na
história do futebol profissional do
[uventus, foram duas semifinais
na elite do futebol catarinense. A

. primeira em 1994 e a segunda
agora, que começa no domingo.
O único remanescente daquela

. saudosa equipe é Alaor Palácios,
que, na época foi artilheiro da

competição com 21 gols e hoje é

o auxiliar técnico do tricolor.
"Estou feliz porque foi aqui que
me projetei para o futebol, foi aqui

•• •

que eu casei e e aqui que eu quero

começar minha carreira de

treinador", disse.
Para Alaor, a principal

semelhança entre os dois times é
a união do grupo. "A gente sabe
como é difícil manter um bom

.

clima entre 30 jogadores, sem
.

brigas ou desentendimentos. Mas
•

agora e na epoca o grupo'
demonstra muita união",
comentou. Ele também espera
uma melhor sorte desta vez. Em

1994, o tricolor enfrentou o

Figueirense na semifinal. Perdeu

a primeira partida em Flo

ríanópolis por 2xO e empatou aqui
em lxl, corn erros de arbitragçm
nas duas partidas. .

�

"Os dois gols 'em F�o .

rianópolis estavam impedidbs
Aqui no JoãoMarcatto eu-fiz \fm
gol de cabeça que foi anulado,
Lembro que a torcida se revoltou
e quebrou o carro do juiz. Nó�

•

sabíamos que teríamos chances
. de ganhar", lembrou o ex,
atacante. "Além da união, a;

gente tinha um grande tirri.e,
. Sabíamos que íamos entrar em

campo e ganhar. O Nei

(zagueiro) sempre brincava
comigo: 'Quem será a próxima
• . 7'" di Alvítima: , tsse aor.

Natural de Londrina (PR)., o
•

agora auxiliar técnico tem

pretensões de se tomar técnico
,

de futebol. A sua aventura pelos
gramados profissionais já acabou,
já que ele pediu a desfiliação.
Agora, futebol, somente no

amador, onde está também

fazendo,história. Pelo Vitória, do
Bairro Rio da Luz, Alaor já
disputou 104 jogos e mareou 84
gols. No sábado, ele disputa o jogo
de volt� da Copa Norte, em Sã'}
Bento do Sul, contra a Arsiper. O
Vitória precisa apenas de um

empate para continuar na

competição.

Pilotos jaraguaenses voltam com bons resultados de SP
JARAGUÁ DO SUL - No fim

de semana, as duas equipes de

Jaraguá do Sul de Bicicross

participaram da 1 a Etapa do

Campeonato Brasileiro de

Bícícross, em Paulínea (SP). Os
ciclistas conquistaram um título
e três terceiros lugares na

competição, que reuniu 682
atletas de todo o Brasil. Agora as

equipes se preparam para a 2a

Etapa do Campeonato Estadual,
no dia 9 de abril em Rio do Sul.

Pelo Corintians Esporte
Clube, o melhor resultado foi de
Leandro Miranda, o Taxinha, que

ficou em primeiro lugar na

categoria boys 14 anos.

Guilherme Bourscheidt (boys 13

a110s) e Dorival Gruetzmacher

(cruizer 45 + ) ficaram em terceiro

lugar e Leonardo Spreddmann
ficou em sétimo na boys 10 anos.

J á pela Associação J ara
guaense de Bikers, quem se deu
bem foi Guilherme Getelina, que
ficou em terceiro lugar na boys
14 anos. Os outros resultados
foram: Carlos Miguel Strelow
(sexto lugar na boys 10 anos)' e
Nelso da Silva (quinto na cruizer

40/44 anos).

Taça Libertadores

Guilherme Getelina ficou em terceiro lugarna boys 14 anos

• RESULTADOS

Copa do Brasil

Iraty 2x2 Vasco
Atlético-MG 4x1 Mineiros-GO

Potiguar Ox4 Guarani
Vila Nova 3x1 Paysandu
Coritiba OxO Náutico
Remo Ox1 Brasiliense
CRB Ox2 Cruzeiro
Criciúma 4xO São Caetano
URT 1x3 Santos
Vitória 3x2 Santa Cruz
ABC Ox1 Flamengo
Cene 3x5 Fluminense
Volta Redonda 2x1 Atlético-PR

,

Criciúma devolve goleada e garante vaga na segunda fase
CruCIÚMA - Depois de levar

4xI do São Caetano no jogo de

ida, o Criciúma não tomou

conhecimento do Azulão e

goleou a equipe do ABC Paulista

por 4xO na noite de ontem, pelo
confronto de volta da Copa do
Brasil. Nas oitavas-de-final, o

.

tigre enfrentará o vencedor do
confronto entre Vasco e Iraty.

Márcio Alemão, Marcelo
Rosa (de pênalti), Athos e

Delmer anotaram para o

Criciúma, que pela primeira vez

venceu o São Caetano após
amargar sete derrotas ern: oito

confrontos.

Já pela Libertadores, o

Internacional levou um susto,
mas conseguiu vencer.o Pumas

por 3x2, no estádio do Beira-r

Rio, depois de estar perdendo
por 2xO. Corn o resultado, o

time gaúcho chegou aos dez

pontos, três a mais do que o

Nacional, vice-líder do Grupo
6 da Copa Libertadores.

Galindo e Botero puseram
o time mexicano ainda no

primeiro tempo. Antes do
intervalo, Michel descontou
para o Internacional. Fernan
dão empatou para o time gaú
cho aos oito minutos e Adriano
fechou o placar aos 30 da etapa
final. Caso vença o Nacional,
dia 4 de abril, em Montevidéu,
o Inter irá garantir classificação
para as oitavas-de -final C01n
uma.rodada de antecedência.

•

Copa da Itália

I Internazionale 1 xO Udinese

Amistoso

I Alemanha 4x1 EUA

Newell's Old Boys OxO Goiás
Corinthians 1 xO Tigres
Internacional 3x2 Pumas

Campeonato Espanhol
Alavés 1 xO Celta
Athletic Bilbao 1 x1 Espanyol
Mallorca 1 xO Cádiz
Osasuna 2xO �eal Sociedad

,

Valencia 1 x1 Villareal
Betis 1 xO Racing Santander
La Coruria 2x1 Málaga
Zaragoza 1 x1 Real Madrid

JOGOS DE HOJE

Espanhol
18h - Atlético Madrid x Sevilla

Copa do Brasil
••

20h30 - Botafogo x Ipatinga
20h30 - Grêmio x XV de Nov.
21 h15 - Rosário x Palmeiras
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MEDIDA: TERMINOU PRAZO PARA DESABRIGADOS DEIXAREM O LOCAL

•

I
•

DAIANE ZANGHELINI

.. Reciclador cumpriu
promessa e invadiu
sala onde funcionava

empresa de bebidas

.' }ARAGUÁ DO SUL - Venceu
ontem o prazo de 15 dias

,

,

�

estipulado pela Prefeitura para
,

que os moradores de rua

desocupem as pontes do
r

município. Levantamento
"

realizado pela Secretaria de
Desenvolvimento Social e

Família no último dia 7
'constatou que 17 pessoas
estavam vivendo nas pontes do

Jaraguá Esquerdo (perto da

Madrid)_e do Baependi (Casa da
Serenidade), no prédio da

antiga Estação Ferroviária (em
frente à praça do Terminal

. ,

Rodoviário) e na praça Angelo
Piazera (em frente ao Museu
Emílio da Silva).

,

Um dia após a vistoria feita
,

,

por funcionários da Secretaria
,

de Desenvolvimento Social e

Família, Defesa Civil e Polícia
Militar nesses locais, a equipe
do O Correio do Povo

, '

�

,

conversou com o reciclador
Dalmir Corrêa, 38 anos, e o

companheiro Bonfim Lira de

Sousa, 31, e mostrou a situação
do casal, que vivia embaixo da,
ponte do Baependi. Atual,
mente. Hoje, eles residem em

uma sala do prédio onde antes

funcionava a empresa de
bebidas Max Wilhelm (Bae,
pendi), e que atualmente está
desativado.

O reciclador comenta que
ele e o companheiro se mu

daram dois dias após a visita dos
,

funcionários da Prefeitura e da

PM, e que decidiram viver no

prédio abandonado porque já
haviam morado anteriormente

no local. Grande parte do

espaço está destelhado, obri
gando os moradores a usarem

lona para evitar as chuvas
inundem o local. "Essa situação
é muito complicada; seria

preciso umas 40 telhas para
cobrir esse espaço, eles (o casal)
precisam de ajuda urgente",
comenta o reciclador José
Antônio da Silva Soares, 37, que
reside no mesmo terreno.

De acordo COIU o vice,

presidente da Defesa Civil,
Carlos Alberto Dias, hoje
acontece uma reunião entre a

Defesa Civil, Secretaria de
Desenvolvimento Social e

Família e Polícia Militar, que

• •

• •

Desabrigado mostra estrutura precária onde vive com companheiro

decidirá quando as pontes serão
vistoriadas novamente; Dias
comenta que a reunião discutirá
o cadastramento dos de sa

brigados e se as pontes serão ou
não fechadas com tela 011 outro

material. Segundo ele, a

Prefeitura pretende instalar
uma casa de acolhida no

, / '

municipio
moradores

para abrigar
de· rua tem,

porariamente.

Gats continua promovendo o teatro, mesmo sem sede própria
,

'

}ARAGUÁ DO SUL - O Gats

; (Grupo Artístico Teatral
�. Scaravelho) leva o teatro para

�. quatro bairros jaraguaenses a
�.� "

�:: partir deste mês. E que uma

�: equipe de professores, coor
:3� denada por Sandra Baron, irá até
.

'

:,' a Barra do Rio Cerro, Ilha da
::: Figueira, Amizade e Centro

,
'.

-.:..' .

;', para e nsmar a arte aos
'.

<

:.:. interessados.
7� Sem sede desde o ano•

•

�, passado, o Gats resolveu dar
\

continuidade ao curso, desta vez
,', de maneira itinerante. O"

,

objetivo é iniciar as aulas em
salas de escolas, associações e

igrejas enquanto o Grupo não

tem seu próprio espaço. O

primeiro bairro a receber o

Curso de Teatro 2006 é Ilha da

Figueira. Em seguida, conforme
-

a procura, turmas serao

formadas nos três outros pontos.
As aulas acontecem nos

períodos matutino, vespertino

ARQUIVO CORREia/CESAR JUNKES

Único grupo de Teatro Profissional de Jaraguá do Sul, Gats faz inscrições para curso itinerante

e noturno. Cada grupo, dividido
em três faixas etárias, terá pelo
menos oito participantes. A
idade mínima para ingressar nas
aulas é sete anos. O valor

•

cobrado pelas aulas ainda não

foi definido pelos orga
nizadores.

As inscrições podem ser

feitas p.elo telefone 3371,5184

e na Casa e Cultura, localizada
no Centro de Jaraguá, na Rua
Esthéria Lenzi Friedrich, n?

18, sala 103. Informações:
grupogats@pop.com.br. (KE)

, .

Município solicita R
•

473 mil ao Funturismo
}ARAGUÁ DO SUL - O

diretor de Turismo, Geraldo José
protocolou no Conselho de
Desenvolvimento Regional a

solicitação de R$ 473 mil em
recursos junto ao Funturismo

para quatro iniciativas do

município. Para o projeto de

Divulgação Turística deve ser

�
,

•
�

encaminhado R$ 46 mil; R$ 83
mil a serem investidos na

revitalização da Casa, do
Colonizador, onde está

instalado o Portal do Lazer, com
funcionamento viabilizado
através de uma parceria entre a

Prefeitura j araguaense e o

Governo do Estado.

Os outros projetos entregues
no COR referem-se à construção
de dois portais e solicitam o

montante de R$ 172 mil a cada
um deles - Italiano, em Nereu

Ramos, e do Trabalhador, que
deve ser instalado. na BR,280,
nas proximidades da divisa
entre Jaraguá e Guaramirim. De

acordo comGeraldo José, a busca
pelo envolvimento do governo
estadual nestas obras é uma

,determinação do Ministério do
Turismo, onde estes mesmos

projetos já foram entregues em

meados de fevereiro, pedindo a

liberação recursos no valor total
de R$ 500 mil.

Il
,
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Imprudência no trânsito causa

acidente na Vila Nova
}ARAGUÁ DO SUL - Um

acidente entre carro e moto na

tarde de ontem, no cruzamento
entre as ruasWalterMarquardt
e Olívio Domingos Brugnago,
Bairro Vila Nova (em frente ao

Supermercado Breithaupt)
causou lesões leves em Alison
Alair Hamenn, 30 anos, que
conduzia amotocicleta Honda/
CG 125 Titan placas
MCB2728, de [aragua do Sui. O

jovem Claudemir Wosniak, 25,
que dirigia o Fiat/Fiorino placas
MAY2130, também de [araguádo
Sul, saiu ileso do acidente.

Segundo testemunhas, o

motorista da camionete furou o

sinal e cortou a frente da moto.
O motorista da moto sofreu
fraturas no braço e permanecia
internado no Hospital e

Maternidade São José até o

fechamento desta edição. (DZ), •

,
.

,

�"- -

Motoqueiro sofreu fraturas no braço e foi levado ao Hospital Jaraguá

• OCORRÊNCIAS POLICIAIS

Até materiais de construção ...
A polícia foi informada sobre um carro que trafegava pelo Bairro
Água Verde em atitude suspeita na noite de terça-feira. Chegando
no local descobriram que o suspeito acabara de furtar materiais
de construção e fugiu. Depois de feitas rondas; o carro foi
localizado no Bairro Vila Lenzi e o bandido já estava

descarregando os materiais. Ele foi levado à Delegacia juntamente
com o veículo e o material recuperado.

Furtos
Foram furtados dois aparelhos
de CD no estacionamento da

Unerj na noite de terça-feira.Os
veículos foram arrombados.

Talão .de cheque II
Casa localizada na Rua
José Menegotti foi
assaltada na tarde de terça
feira, segundo o dono a '

porta principal e da

garagem estavam abertas,
quando ele deu por falta de
um talão de cheques e um

relógio prata da marca

Oriente.

Acidentes na BR 470
Uma colisão entre um carro e

um caminhão resultou na

morte do condutor e de uma

passageira do carro e deixou
outra passageira em estado

grave, na tarde de terça-feira no

Km 126 da BR 470 em Ibirama.
O condutor do caminhão não se

•

machucou. Também na noite do
dia 21 de março, acidente entre
carro e moto, na BR 470 em

Lontras, acabou com a morte
de uma pessoa.

Jóias I
Foram furtados de uma

residência na Rua Jorge
Czerniewicz na tarde de

terça-feira, cerca de oito

peças de jóias de ouro, um

perfume e R$ 60d,00 reais .

I

Jóias II
A porta de um apartamento
foi arrombada na noite de '

terça, na Rua Cel. Procópio
Gomes de Oliveira, e do
mesmo furtados três

relógios, uma pulseira de
ouro, quatro colares, e dois

pares de brinco.

Talão de cheque I
Foi furtada de dentro de um

carro na Rua Epitácio Pessoa
uma carteira com vários
documentos e entre esses um

talão de cheque do Banco Real
com quatro folhas em brancos
e R$ 60,00 reais, na noite de

terça-feira.
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��NA TEL:INFIA
' ��VOLTA POR CIMA

Depois do escândalo, Kate Moss
deu a volta por cima e é capa de
6 revistas.Ela incorporou Marilyn
Monroe num ensaio bacanésimo da
revista We já é capa da Vogue
americana e de outras quatro
publicações.Depois de ter sido flagrada
consumindo cocaína, em setembro do
ano passado, Kate Moss parece
completamente recuperada do escândalo. Os
contratos perdidos já são substituídos por

��BELíSSIMA(
Júlia (Glória Pires)
séntirá o gosto da

•

vingança na

próxima sem�nà,
quando André

(Marcello Ant0ny) '.
,.. � .,.,

pede Uma reunião
,,' com quem está

,
• ..,',

h ,"

administrando.às .n,!
, ,.

r

��SAUDE
Letícia Birkheuer (a
malvada Érica de

'

Belíssima)
começou uma nova

fase em sua vida:
está tentando largar

•

o cigarro para
sempre. A atriz, que
consome em média
um maço por dia,
vai fazer de tudo

,

para se livrar do
vício. Desde terça
feira ela está usando
um adesivo no

braço para ajudar no
tratamento.

,
, ,

..

•

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

-

Na Scar
O Centro Cultural de Jaraguá do Sul
recebe hoje a Orquestra de Câmara de
Blumenau que apresenta o projeto "Tributo
a Astor Piazzolla". Com regência de
Claudia Feres e participação do solista
Oscar dos Reis, o concerto do grupo
blumenauense acontece às 20 horas e faz'

parte do calendário de comemoração aos

50 anos da Scar. Os

ingressos custam R$ 12,00 e R$ 6,00.
Outras informações pelo telefone (47)
3275-2477.

Sobre a orquestra
A Orquestra de Câmara de Blumenau foi
fundada em 1981 e desde então percorre
palcos nacionais e internacionais apoiada'
por diversas empresas. Fez•

aproximadamente 700 concertos no país e

no exterior, permitindo aos seus
,

componentes manter a tradição musical
trazida pelos pioneiros ao Vale do Itajaí.
Neste período, gravou 10 LPs e 6 CDs,
tendo como solistas nomes de fama
nacional e internacional.

Teatro
A Cia. de Teatro "A Vida é uma Peça", de
Pomerode, se apresenta no domingo, dia
26, no Clube Pomerode a partir das 17h. O

grupo irá interpretar esquetes em alemão e

português. O ingresso custa R$ 3. Há

quatro anos na estrada, o elenco conta,
atualmente com 10 atores. Seus

espetáculos fazem parte da programação
da Festa Pomerana, do circuito cultural

Lustiges Pomerode e também da

Ostermarkt, tradicional feira de Páscoa.

II
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• DIVULGAÇAO

União
Emma Kupas Trapp e o

empresário Eugênio Trapp
completaram ontem 59 anos

de união. Dividiram o

momento de felicidade com

o casal, filhos, noras,
genros netos e a bisneta.

r

ti PARABENS!
Aniversariantes do dia

Leonir Buzzi

Leslie E. H. Wille

Ari Arno Ramthum

Isabelle S. S. Iwasaki
,

Silvana Ap. Augusto

Altair J. Kreutzfeld

Lucia Steilen

Roseli Persch

Reginaldo Baumann

Elisabethe Gielow

Jamile Lunelli

Ivanir S. Junckes

Humberto Steinert

Maria de Lurdes Sipriane

Fernanda A. de Souza

Elise Stahlke

Norma Kopp

,

• HOROSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
Você nunca se sentiu atraído pelas pessoas
comuns, não é, ariano? Sejam estes amigos ou

amantes. Legal, mas procure não fazer

julgamentos apressados, afinal nem todo
mundo é o que parece. O inusitado, não raro, é
invisível aos olhos. O comum, o trivial e
rotineiro podem estar lhe reservando

,

experiências inéditas, revelações ...

Touro 21/4 a 20/5
Uma escolha difícil ficará ainda mais difícil se
você entrar em atrito com aquele alguém. Você
sabe qual é a solução justa para vocês dois:

parta daí que vai ser mais fácil chegar a uma

conclusão harmoniosa. O universo conspira a

favor, naturalmente, mas se você não ajudar,
nada acontece. Não crie mais exaectativas.
Ação'

Gêmeos 21/5 a 20/6
Para sua alegria, o quebra-cabeças começa a

se ajeitar, Gêmeos. Você pode dar uma
mãozinha ou duas, contribuindo para o encaixe
das peças. Vai que se chega mesmo àquele
acerto que parecia' improvável? Principalmente
se tais peças dizem respeito à vida romãntica.
Pois é, os tortuosos caminhos do coração não
têm mapas nem seguem roteiros.

o presidente da Marisol, Vicente Donini e o ator mirim da Rede Globo, Brunno Abrahão, no
Floripa Fashion. O ator participou do desfile da Tigor T. Tigre, a marca infantil da empresa. O
evento de moda aconteceu durante toda semana passada em Florianópolis

Câncer 21/6 a 21/7
Ok, você está pensando no que o outro lhe

deve, mas você também pode ter algumas
dívidas a pagar. Lembre-se que você tem certa
tendência a projetar, a criar um mundo ideal,
etc. e tal ... Confira suas anotações, coloque as

emoções em ordem. Reconsidere e faça um

balanço de todos os prós e contras antes de
executar as cobranças.

Sagitário 22/11 a 21/12
Como é que você se encaixa neste mundo?
Você tem uma perspectiva surpreendentemente
ampla para uma pequena engrenagem. Os
outros estão querendo aproveitar a grande
barbada que vêem no que você vai gerando
pelo caminho? Se eles entenderem de verdade,
encontrarão seus próprios rumos em vez de

seguir suas pegadas.

Peixes 19/2 a 19/3
Se você estiver enrolado com assuntos

complicados e argumentos complexos, não se

preocupe. Você já está acostumado a dar um

jeitinho em tudo e também a dar um colo para
quem precisa. Melhor que ninguém, você sabe
como acolher as pessoas. O astral legal deste
dia vai lhe ajudar a encontrar uma solução
sensível, dando fim aos dramas.

Libra 23/9 a 22/10
Pensamentos existem, é clare, são formas
abstratas de expressar criações, desejos,
impulsos ... Mas se hoje houver certa dificuldade

para encontrar aquela idéia tão interessante que
parece ter se perdido no vácuo, não pire,
achando que você não é mais o mesmo. Seu .

pique continua, está em algum luqar de você. Às
vezes só se quer ficar um pouco quietinho.

Capricórnio 22/12 a 21/1
Sua determinação está funcionando nas alturas

por esses dias, hein, caprica?! Você está tão
concentrado que pode não querer que ninguém
saiba o que você está fazendo e planejando
fazer... A não ser aquela pessoa especial. Mas
isso também tem sua hora. Não entregue o

ouro pro(s) bandido(s). Use o elemento

surpresa a seu favor.
,

Leão 22/7 a 22/8
o que você está procurando em um

relacionamento? Seja o que for, você está por
encontrar logo, tenha ou não alguém 'ao seu

lado neste momento. Afinal, você está em paz
consigo e com o mundo, cheio de otimismo,
positivo e operante, pronto para o tudo de bom,
não está? Fique aberto para soluções novas e .

incomuns para velhos problemas.

Escorpião 23/10 a 21/11
Um segredo pode ser revelado logo ... Relaxe,
antes de se incomodar com isso, pense que
pode ser pra melhor, escorpiano. Tire proveito
desta energia prática e objetiva que está no ar e

resolva assuntos pendentes e compromissos .

enrolados. Apesar de talvez não gostar da idéia
de abrir o jogo, colocar as cartas na mesa pode
fazê-lo ganhar a rodada.

Aquário 21/1 a 18/2
Aproveite o clima tranqüila do dia para dar uma

organizada dentro de si, põr em ordem um

outro chip do sistema afetivo que anda meio
fora de lugar. Os desafios intelectuais são uma

ocorrência regular em seus relacionamentos ...
Não raciocine demais, abra espaço para o novo

e deixe sua alma à vontade. A mente não sabe
•

tudo que você sente.

Virgem 23/8 a 22/9
Arrumar as coisas dentro de si, conversar e

colocar alguns pontos nos is ... Se você estiver
saindo com várias pessoas diferentes, seria
uma boa hora para, virginianamente, separar o
joio do trigo, afastando aqueles que não se

afinam com seus tons. Não destrua a ponte,
porém. Nunca se sabe quando será necessário
voltar a trilhar um mesmo caminho ...

• •

O CORREIO DO POVO

• NOVELAS

.

�GLOBO"18H

Sin.há Moça
Bruno afirma para o Barão que Sinhá Moça
está acabando com sua autoridade com os

escravos. Coutinho fala para seus escravos

que estão livres, causando a maior festa.
Sinhá Moça tenta convencer o Barão de que
os escravos merecem a liberdade, mas ele
não a escuta. Dimas escreve um belo artigo
sobre a iniciativa de Coútinho de libertar seus
escravos, deixando Augusto, Juliana e Frei
José emocionados. Rodolfo gosta muito da

publicação, mas teme a reação de Ferreira.
Sinhá Moça fica encantada com o artigo e

quer saber quem é Dimas. Rodolfo afirma para
Augusto que não confia em Coutinho. Dimas
mostra sua carta de alforria ao delegado, que
fica pasmo ao saber que ele já foi escravo.
Rodolfo vai até a delegacia e pergunta ao

delegado se Dimas precisa de ajuda.

� GLOBO - í 9f--1

Bang Ban,g
Diana sai do saloon de manhã. Lucas oferece
uma carona para Diana. Smith diz aos Mac
Gold que o investidor misterioso deu um gOlpe
na praça e não pagou o dinheiro do leilão.
Bullock chega avisando que as terras são
suas. Ben diz que vai prender Bullock,
recuperar as suas terras, ir embora e convida
Carmencita para ir com ele. Ela concorda.
Bullock diz que todos ficarão na casa

enquanto Viridiana for viva. Diana fica chocada
ao saber que Ben não passou a noite em casa.

Ben finge não ligar quando Diana diz que
passou a noite loçando. Henaide e Denaide

propõem que Harold lute boxe. Ben e Diana
procuram as escrituras. mas não encontram. '

, Catty vê Vegas com Neon e a dona do saloon
inventa uma desculpa. Catty não acredita.
Zoltar manda Marilyn nunca mais falar com
Tábata. Ben briga com Lucas, ainda
enciumado. Diana cuida dele. Lucas deixa
escapar que Ben tem razão de estar
enciumado. Bullock escuta e não gosta.
Harold luta em um ringue improvisado no

saloon e apanha, mas vira o jogo quando Red
Bull diz que vai visitar Yoko depois. Yoko
recebe uma carta cobrando uma divida e se

assusta. Viridiana exige que todos arrumem as

malas.

,

� GLOBO - 21H

Belíssima
André diz a Murat que quer comprar o
casarão, e explica que conhece a ligação que
ele teve com Bia. Murat percebe que André
está tentando chantaqeá-lo e o expulsa de sua

casa. Vitória vê André saindo da casa de
Murat e o convida para tomar um café. André
atende ao telefonema da pessoa misteriosa na

casa de Vitória, que ouve. Dagmar aconselha
Mônica a esquecer Cemil e ficar com Alberto.
Safira vê Giovana e Mateus se beijando e fica
chocada. Vários acionistas minoritários
contratam Júlia. Mônica aceita o pedido de
casamento de Alberto. Júlia está com os

contratos dos acionistas espalhados numa

mesa quando Érica aparece para visitá-Ia.
Pascoal vai à Belissima e exige falar com
André.

�'SBT - 18h30

Rebelde
Helena explica a Miguel que foram vftimas de
uma fraude provocada pelos Colucci, diz que
seu pai sabia que se tratava de um negócio de
alto risco e mesmo assim não deslsnu e que,
além, disso, ele sofria de forte depressão que
o levou a cometer suicidio. Helena diz ao filho
que nuca contou como tudo aconteceu por
que jurou não fazê-lo. Peter diz a Mia que
Valéria armou tudo para que o casamento

aconteça no dia seguinte e pede a ela que, por
seu pai, faça um sacrificio e tente aceitar
Valéria.

� liECORD - 19h 15

Prova de Amor '

Joana fica emocionada com os brinquedos da
casa de Velho Gui. Gui conta para Alice que só
não se casou com ela porque a noiva ficou
grávida. Pestana tenta acertar um golpe em

Carvalho. Pestana diz para Elza que ela jamais
vai levar as crianças. Diana e Júlio correm,
vestidos de garis, por beco da favela de Miro.
Bandidos apareceme atiram. Júlio protege
Diana. Diana pede reforço na delegacia. Júlio e

Diana atiram contra os bandidos. Pestana joga
panelas em Elza e avisa que vai entregá-Ia
para a polícia. As crianças, que estão no

quarto, ouvem assustadas. Elza ameaça
Pestana com uma faca. Carvalho quebra
garrafa na cabeça de P�stana. que desmaia.

� liECORD .. 21 h
•

A Escrava Isaura I !
Branca vai até a casa onde mora Pedrinho e o

maltrata. Isaura sai pela mata atrás de ervas

para fazer um chá para Álvaro. Belchior. Rosa
fala sobre Henrique para Aurora. Helena sente

enjôo e diz a Diogo que sua menstruação está
atrasadas. Diogo suspeita que ela esteja
grávida. Isaura avisa Álvaro que há homens
armados na mata. Gioconda recebe um

convite do Cel. Sebastião para almoçar em
sua casa. Tomásia tem um pesadelo e crê que
Isaura corre perigo. Álvaro pergunta a Isaura
se ela quer esperar o casamento para se

entregar para ele.
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