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PSDB e PFL
•

-anuncram

aliança
o prefeito do Rio de Janeiro,
Cesar Maia, e Geraldo
Alckmin, candidato do
PSDB à sucessão presiden
cial, formalizaram ontem a

aliança entre o PFL e o PSDB

para as eleições presidenciais.

4 I GUARAMIRIM

Moradores da
Vila Amizade
reivindicam
,-investimento

,

€} Cli!\liA HOJE:

27°
,

MAXIMA
•

Dia nublado com alguns
,

períodos de melhoria e

chuva a qualquer hora

+ -- ---. --- o - _'-,
,
,
1--- __.h' ,__ .__._ -- - .. - - --_.- --'- - -

-

GUA DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.358. R$ 1,50 "
,

_ .. _ .._- _" --- .._- - _ ...- _,

; �allJcci diz que sua vida é um
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28 I DIA D: TORCIDA VAI LOTAR O ESTÁDIO JOÃO MARCATTO PARA EMPURRAR O JUVENTUS
� •

CESAR JUNKES
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O clima em Jaraguá do Sul é de decisão, os torcedores já estão

preparados para o clássico entre [uventus e [oinville que acontece
,

amanhã no Estádio João Marcatto às 16h. Os jogadores e

comissão técnica garantem que a união e a concentração podem,

fazer a diferença na primeira partida da semifinal. Itamar Schulle faz
,

e só divulga a escalação minutos antes da partida. Os

ingresso estão à venda nos PostosMime e no Automóveis Jaraguá ao
preço de R$ 15 descoberta, R$ 20 coberta e R$ 40 cadeira.
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: Azar do IT. que a deputada

A
I

Angela Guadagnin, que sambou

en} plenário quando a maioria

trarnbiqueira livrou a cara de João
Magno, também do PT mineiro,
uri dos mensaleiros da Câmara

d9s Deputados. A atitude da

parlamentar, que deveria, isso sim,
,

ajoelhar-se e acender velas corno
se fosse um velório, só corrobora

. o que foi dito ontem nessemesmo

espaço.Os exemplos vêm de cima
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• CORREIO DO LE'ITOR

O CORREIO DO POVO

mas tão envergonhados como

estão aqueles que, por ironia do
destino e não poderia ser de outra
forma, dependem das milhares de
medusas que pululam nas ditas
casas do povo. Onde o povo, na

verdade, fica no andar de baixo,
exatamente onde cai toda a sujeira
produzida pela camarilha

privilegiada. Semelhante ao
,

. primeiro degrau das arquibancadas
de campos de futebol, Mas que

foi a dança do deboche, do puro
escárnio. Pelo que, se espera uma

atitude radical do comando
nacional do partido, tão radical
como eram em passado recente

quando ainda não no poder e

como o são agora na defesa do

presidente petista e até de seu

ministro da Fazenda, mais que

suspeito de ter varrido alguma
sujeira para debaixo do tapete. Na
mitologia grega vemos a figura de

•

�i Pode-se afirmar que foi a dança do

deboche� do puro escárnio. Pelo que, se
I

espera uma atitude radical do PT
,

,I

,
i ". •

e os temos em nosso proprio

quintal. Maquiavelismo puro, por
conta do dinheiro público e da

confiança do eleitor, que mandou
a 8esavergonhada à Brasília pelo
voto para sustentá-lanobembom.
J� se tinha visto quase tudo no

âmbito do Congresso Nacional,
,

mas nada igual. Foi como se
,

a�guém estivesse pisando na
, .

lÍ!jlgua do brasileiro que ainda tem
,

a capacidade de se indignar com
,

.

atitudes do gênero. Pode-se
,

afírmar; com. todas as letras, que
I
,

I
,
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Medusa, amulher cuja cabeça era
povoada por cobras peçonhentas.
Na madrugada de quinta-feira,
nem ela faria melhor no plenário
da Câmara. A figura da mitologia
grega serve como ulna luva para

qualificar a maiorja dos

parlamentares de t�das as

instâncias do poder, E de todos os

partidos, sem exceções. Sem

generalizar, pois, por incrível que
pareça, ainda há uns poucos

honestos, retos de consciência,
..

paladinos daética e damoralidade,

. / .

nmguern pense que mais uma

eleição em outubro possa significar
a redenção da dignidade. Ledo
engano. Muitos desses parasitas da
política, vendilhões do templo da
melhor estirpe, vão voltar. Alguns,
não. Mas, se ao menos os ladrões
confessos e corruptos com DNA

comprovado ficaremde fora, já será
um passo histórico dado pelo
eleitor brasileiro. Mantido o

comportamento esperado nas

urnas, com o tempo se poderá
varrê-los dos parlamentos de
maneira satisfatória. A pressa,
ensina o velho ditado, é a inimiga

,
.

da perfeição.Trocar nomes não

basta, é preciso qualifioar o voto.

Por mais que isso cause agonia e

angústia, é possível fazê-lo. Basta
querer

II ,+ Carione Pavanello, presidente da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul ,e prefeito em exercício
•

MOB: humilhado
e ofendido

!
,
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I
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i Nascido no dia 24 de março,de

�966, como única frente de luta
,

contra a ditadura de 1964, oMDB
,

rião merecia passar pelo que vem

�assando, quarenta anos depois de
sua fundação.
I

I O ex-presidentedaArena, seria-
dor José Sarney, trazido ao partido
pelo equívoco da participação 110

Colégio Eleitoral e que nunca
,

admitiu que seus filhos se filiassem
ao partido, comanda uma trágica
sucessão demanobras judiciais para
impedir que o PMDB - o maior

partido do Pais! - tenha Seu can

didato a Presidente da República.
Nãonos esqueçamos nuncaque,

quando, em 29 de novembro de

1979, o general-presidente tentou

�quidar o MDB ao exigir - por ato
de força que na frente do nome

. das siglas constasse o vocábulo
, .

Partido, o senadorJosé Sarneyestava
lá, apoiando a medida arbitrária.

Recordo-me, vivamente,
daquela reunião tensa e sem rumo,

que discutiu o novo nome doMDB.
As propostas eram asmais diversas:

PDB,PMD, PMB.Naquelaépoca, o
saudoso Franco Montara já sugeria

•

PSDB.

I
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Quem salvou o nosso

patrimônio eleitoral (a mística do
MDB era o grande patrimônio que

,

,.-

O governador
Luiz Henrique da

•

Silveira escreve

aos sábados
nesta coluna

o regime de 1964 queria eliminar)
foi outro extraordinário compa
nheiro.Do fundoda sala, encerrando
Ulnadiscussão acalorada, que parecia
interminável, o senador pernambu
cano Marcos Freire atalhou: "A

ditaduraexigeo /P /

nafrente, niiDexige?
Pois, façamos a sua vontade. De oraem
diante, passemos a chamar o nosso

partido de PMDB, Partido do
Movimento DemocráticoBrasileiro!'\

Não pudemos comemorar, no

último dia 24, os 40 anos de luta
histórica do partido. Arquitetada
pelo ex-presidente da Arena, e

subscrita por pessoas que desonram
essa luta histórica, uma petição
judicial inviabilizou a convocação
das prévias do PMDB, que fora

marcado, pela Direção Nacional,
para. o último dia 19, por ,

unanimidade, ou seja, com os votos

dos próprios promotores da ação.
.

Essa ação humilha e ofende o

partido. Vein damesma vassalagem
do passado. Vem daqueles que
servem a qualquer poder (seja
Juscelino, [ânio, Jango, os generais,
Tancredo, Collor, Itamar, Fernando
Henrique ou Lula). Sua prática é o

fsíolcgísmo. Sua ideologia é o poder;
Sua doutrina é o Diário Oficial.

Ninguém se esqueça que,

quando presidente da República, o

.

hoje senador José Sarney além de

solapar a credibilidade do PMDB e

de seu maior líder, Ulysses
Guimarães, insurgiu-se, durante a

Assembléia Nacional Constituinte,
em violento discurso contra o

partido.
A violência daquele discurso

antipartidário nos levou - Renato

Archer, Celso Furtado e eu - a pedir
demissão dos cargos de ministro da

Previdência, daCultura e daCiência
e Tecnologia, que ocupávamos para
executar aspropostas do documento

"Esperança e Mudança", a cartilha
doutrinária do PMDB.

Esse MDB, que comandou a

Constituinte, tendo como

timoneiro, novamente. o

inexcedível Ulyszes Guimarães!
Esse MDB precisa de um

candidato apresidentedaRepública,
cujo "curriculum" lhe ateste

autoridade para restaurar a

Federação, descentralizando a

administração, desconcentrando o

poder, realizando uma reforma fiscal
e tributária que reduza a carga e

distribua o bolo com estados e

municípios, privilegiando a gestão
local e regional

.

MDB: 40 anos: candidato a

Presidente e novo pacto
federativo, já!

,

.

Agua: fonte da vida
Apesar dos apelos diários, a maioria

desesperados, pelo uso racional da água, o

desperdício e a falta de cuidados para com as

nascentes continuam, vislumbrando um futuro
incerto e de muitas privações. Infelizmente a

conscientização sobre a importância da água para
vida de todos no Planeta e a responsabilidade de
cada um com a presente e futuras gerações está
muito longe do ideal. Muitos ainda acreditam

que a água é um bem infinito, que não corremos
'0 risco de escassez. Talvez em função da relativa
abundância de água doce no Brasil. Quando o

.

assunto é água doce, lembramos imediatamente
dos rios Amazonas, São Francisco, Paraná,
Tocantins, entre outros.

Porém, a cada dia novas agressões ao meio

ambiente, em particular às nascentes e às matas

ciliares, reforçam asmais sinistras previsões sobre
o futuro da vida na Terra. Ninguém tem dúvida
de que se a devastação persistir na mesma velo
cidade e intensidade, em alguns anos a água será
raridade, condenando nações inteiras. Aliada a

isso, há a falta de consciência de grande parte da
população, que insiste em desperdiçar água e a

poluir os rios, lagos e a desmatar indis
criminadamente.

Por outro lado, pessoas e organizações têm se

dedicado de corpo e alma na árdua tarefa de
conscientizar a população sobre o respeito para

com o meio ambiente, mostrando os efeitos fdanosos - muitos irreversíveis - causados pela .

exploração irresponsável dos recursos naturais
- sem a devida atenção com os impactos
ambientais. Os Comitês de Bacias estão

determinando diretrizes para o gerenciamento
racional da água, um passo importante e decisivo

para a preservação dos rios. Mas isso apenas não r

basta. É preciso o engajamento diário de todos,
t'

contribuindo diretamente com os projetos e

participando ativamente das ações de defesa do If
meio ambiente. -

Apelos- são insuficientes. Aos governantés
cabe o dever de implementar ações efetivas para
conter as agressões ao meio ambiente. Já ao con
junto da sociedade espera-se o mínimo de

/

consciência para evitar a tragédia anunciada. E
sabido que o nível de consciência ideal será alcan- .

"
çado a partir da reavaliação de nossos hábitos. Só
assim a humanidade será capaz de preservar não

'v

só da água, mas de todo o meio ambiente.
/

ODiaMundialdaAgua- 22 demarço - é um
[chamado à reflexão sobre os perigos da falta de
•

respeito a essa fonte da vida.No entanto, é preciso
o

exercer essa preocupação 365 dias por ano. Caso
contrário, estaremos contribuindo para o fim
inevitável desse bem precioso.

c
,

!

"

Ronaldo Raulino, vereador de Jaraguá do Sul

Patrola
,

:"As �icuinhas políticas sempre vão existir, mas temos que nos acostumar
.corn elas. É a picuinha que movimenta e fomenta a política".

/

E de se estranhar e muito, evidente que
vereador não é dono de patrola, escavadeira,
caminhões para executar obras do Poder
Executivo.

Mas acredita-se que estes elementos eleitos
neste magnífico regime democrático pelo menos
tenham olhos e bom senso e vontade.

Aqui na Barra do Rio Cerro, entroncamento
das Ruas Horacia Rubini e Feliciano Bartolini

principal elo de ligação do bairro com o centro

da cidade existia placas indicando trevo que nunca
existiu de fato.Existem alguns blocos de concreto
espalhados ali pelomeio e nadamais. Isto chama
se TREVO.Já aconteceram vários acidentes no

local, mas aquela desculpa histórica de

imprudência dos motoristas não funciona mais,
para este caso não, pois ali qualquer

motorista esta sujeito a se envolver em acidente,
dadas as condições precárias daquela local.

Andei lendo que nosso ExecutivoMunicipal
\

andou e anda contratando consultorias para
realizar mudanças de transito entre outros e

outras.

Prefeito, numa vazada dessas sai um

pouquinho do Gabinete e juntamente com estes

rapazes consultores e maravilhosos dá uma

olhadinha no TREVO que sumiu da mesma

forma que tu andas sumido, faz um projetinho
para ele também, Neste bairro teve boa votação,
até venceu as eleições por aqui.

UMA VERGONHA PARA QUEM NOS

VISITAVIABLUMENAU;POMERODE.

, !

j
!

\

!
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Antonio CarlosMerini, assinante CP •
•

Direita vive
Praticamente acabou a famosa "crise política"

da qual muito Peristas foram cstraçalhados pela
oposição, especialmente pelo PSDB e PFL. Neste

período o PT ficou encurralado por denuncias que
diariamente aumentavam a crise. Nãobastasse isso
uma parte da imprensa, principalmente a Revista

VEJA, toda a semana acusava, julgava e condenava
os dirigentes Petistas.Porém, com o passardo tempo
asmentiras, que de tanto serem contadas passaram
a serem verdades, foram ficando cansativas,
enjoativas edesacreditadas,Aos poucos as acusações
foram mudando de lado. Primeiro veio a famosa
Lista de Fumas e depois, em uma acusação muito
má intencionada contra o Ministro Palocci, surgiu
a possibilidade de que o acusador, o caseiro, estivesse
"prestando serviços a alguém".

Entre a divulgação da Lista de Furnas e

comprovantes de depósitos para o caseiro ressurgiu
das cinzas avelhapolíticaPefelista eTucana. Ovelho
hábito de obstruir CPIs, que foi uma das
características doGovernoTucano, reapareceu para
desprestigiar a Lista de Fumas e a sua "idolatrada"
testemunhano casodomensalão, RobertoJéferson,

O CORREIO DO POVO
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. ,

passou a sermentiroso. E a revistaVEJA?All! Ficou
calada, não deumuita importância, não acusou, não
julgou e não condenou ninguém.

Quando surgiu um extrato bancário da conta
do caseiro, aquele que acusou oMinistro, acontece
uma coisa inédita: muda-se as vítrnas: querem
desviar a atenção para saber quem quebrou o seu ,

sigilo bancário e não descobrir quem fez o depósito.
- A política da direita não quer investigar como um
caseiro que ganha R$ 700,00 por mês de repente
recebe R$ 38.000. E a revista VEJA? Bem ... ficou 'J

calada, não deumuita importância, não acusa, não

julga e não condenaninguém (anão ser os dirigentes
Petistas).Portanto, se estávamos com saudades da

política Tucana e Pefelista ela está aí para matar a

nossasaudade. Seráque éesteoPartido que queremos
para governar o Pais? Um partido que acusa, julga e

, condena? All! Mas isso só vale para "essa raça"
(como diz o senador Bornhausen): os de origem
humilde.

Nilson Antonio Gonçalves de Souza, acadêmico de
Letras - UNERJ

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 1 Caixa Postal19 I Centro I
Jaraguá do sur- 5C 1 Tel.47 3371-19191 Fax 3276-32581
e-malls:redacao@jornalcorreiodopovo.com.br I

com e rci a I@jornalcorreiodopovo.com.br

,
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OBJETIVO: PRESIDENTE DA CÂMARA DEFENDE CRIAÇÂO DE CURSO DE MEDICINA

•

• •

CELSO MACHADO

� Moacir Bertoldi
faz roteiro de viagens
e Rosimeire Vasel
entra em férias .

}ARAGUÁ DO SUL - O

presidente da Câmara de
Vereadores, Carione Pavanello
(PFL) assumiu ontem o cargo de

prefeito interino durante a

viagem de sete dias do prefeito
Moacir Bertoldi (PL) para os

.

estados do Paraná e São Paulo.
A cerimônia de posse aconteceu

na manhã de ontem, na sala de
reuniões do gabinete.

Durante a reunião, a vice

prefeita Rosimeire Vasel (PL),
destacou que Pavanello assu

mirá o cargo de prefeito em

exercício em virtude de suas

férias, que segundo ela, desde o

início do ano estavam traçadas
para o final de março. "Já havia
combinado com Moacir
Bertoldi de que tiraria férias
nessa época, e pretendo resolver
algumas questões pessoais",
comenta. Sobre a posse do cargo

,� de prefeito em exercício pelo
presidente da Câmara de

Vereadores, a vice-prefeita disse

que é um momento demo
crático e histórico e uma

•

oportunidade do legisla tivo
conhecer na prática o trabalho

,

do executivo. "E também uma

forma de desmistificar que há

rixas políticas no município",
completou.

Sobre a situação da política
municipal, Bertoldi destacou que
é preciso saber distanciar

"picuinhas" particulares da

política. "Não tenho costume de
criticar por criticar, para
satisfazer os interesses

particulares de meia dúzia de

pessoas", declarou. Na visão

dele, algumas pessoas usam a

política para realizar interesses

particulares em vez de oferecer
idéias para fortalecer o governo.
"Temos que trabalhar em prol do
desenvolvimento, pois são mais

de 800 indústrias e 1.500
comércios e prestadores de

. . .. .

servIço no I municipio,
interessados em ações positivas,
e não nas "picuinhas"
partidárias e políticas de meia

dúzia de pessoas", criticou.
Em relação ao assunto,

Pavanello opinou: "As

picuinhas políticas sempre vão

existir, mas ternos que nos
,

acostumar com elas. E a

picuinha que movimenta e

fomenta a política", comentou,
destacando o objetivo de marcar

positivamente sua passagem no

executivo. "A comunidade

jaraguaense é trabalhadora e

merece todo o bem-estar que a

administração pública po�sa
oferecer", frisou. Durante o

discurso, o prefeito em exercício
mostrou interesse na abertura de
abrir um curso de medicina no

município, a exemplo dos cursos

,

Coligação com PP em segundo
turno não tem aval de Dionei

}ARAGUÁ 00 SUL- Na quarta
feira passada, quando visitou

correligionários do partido em

Jaraguá do Sul, o ex-governador
EsperidiãoAmin (PP), que deverá
ser o candidato do partido à

sucessão de Luiz Henriqueda
Silveira (PMDB), aventou a

possibilidade de coligação em

segundo turno'com o PT, numa
eventual vitória dele e de LHS no

primeiro turno. Amin, em

entrevista aoOCorreio do Povo,
lembrou que o Pp, por não ter

candidato à Presidência da

República, está liberado para

coligar com qualquer partido, até
mesmo com o PT, adversário
comum do atual governador. Mas
não é que pensa o deputado
estadual Dionei Walter da Silva.

Indagado ontem sobre o assunto,
o parlamentar ressaltou que não

falava emnome do PT,mas no dele
mesmo, ao considerar ser bastante
difícil que isso OCOITa no Estado.
"Desde que entrei no PT aprendi
'a combater as oligarquias
'Bornhausen, Amin, cujos
. governos em nadamudaram a vida
idos catarinenses. Não mudou a'
vida dos jovens, não houve

participação popular e muito

menos distribuição de renda". Em

relação ao PMDB, o parlamentar
admitiu que o partido cometeu um
grande erro estratégico nas

eleições de 2002. "Elegemos o Luiz
Henrique no segundo turno, mas

não aceitamos participar do

governo", lembrou Dionei,
acrescentando que, dessa forma,
PFL e PSDB acabaram se

fortalecendo dentro do governo do
peemedebista. "Se Amin e Luiz

Henrique forem para o segundo
turno, entendo que o PT deve se

. afastar do PP. Admito, até, uma.
110va composição com o PMDB,
porém não apenas para reeleger o
governador", disse o deputado.
Sobre candidaturas do partido 11â

região do Itapocu, além dele

próprio o PT poderá ter outra, a
do vereador Joâo Evaldo Junckes,
de Guaramirim, que estaria

exercendo legítimo direito.
"Não tenho qualquer restrição,
a região, inclusive, tem potencial.

.

de votos compatível. Só não

POSS\) concordar com o modo
como ele reivindica a indicação,
COIU seguidas críticas à minha

pessoa.

\

•

• MOSAICO pal iti ca@jarnalcarreiadapava,cam.br

CESAR JUNKES

14
,

Maravilha!
Providencial para os vereadores, todos, diga-se, a \

.,

homenagem que a Câmara prestou na noite de quinta-feira, :...

por proposição do vereador Pedro Garcia (PMOB) pelos 30
anos da Unerj. Com isso, empurraram com a barriga a

I

votação da denúncia de suposto favorecimento fiscal à
empresa Canarinho que teria sido concedido pelo prefeito ,I '/1

Moacir Bertoldi (PL). E assim deve ser até o retorno do ,.

prefeito, marcado para 31 de março e que ontem seguiu em ",]

viagem aos estados do Paraná e São Paulo. : t,!

•

I----------------------------------------------� (
(J I .�l

Não mesmo?
Embora pefelistas
estejam trabalhando no

governo Bertoldi, o

presidente do diretório,
Valdir Bardin, nega que o

partido tenha negociado
para amenizar críticas à

administração municipal.
Será, mesmo ,que Bardin
sabe o que acontece fora
das quatro paredes da
sede do PFL? Se sabe,
então concorda com tudo

que se está fazendo. Em
nome do "diálogo".

Balançando
A coligação PDT, PTB, PPS
e PL estaria prestes a ser

desfeita. Os três primeiros
já manifestaram
publicamente
descontentamento com o

rumo da administração de
•

Moacir Bertoldi (Pl:). E

possível que até o final do
ano, ou antes, o

desembarque definitivo

aconteça. Fica o PL, com o

PFL, segundo corre à boca

(não tão) pequena.

,

'[B

o
, \.1

) 5

, JD
•

r ):J

Moacir Bertoldo criticou as pecuinhas políticas durante a posse

existentes em Blumenáu e

[oinville. "Vamos lutar para que
o curso de medicina seja uma

realidade, já que a área da salIde é

a prioridade da atual

administração", ressaltou.
De ontem, 24, até amanhã,

26, Bertoldi fica em São José dos
Pinhais (Paraná) conhecendo a

guarda municipal daquela
cidade, para que a mesma

estrutura seja implantada ern

Jaraguá do Sul. Ainda no

domingo, o prefeito seguirá a São
Paulo para participar da abertura
da semana do empreendedor,
onde per-manece até segunda-

feira, 27. Na terça-feira, 28, segue
para as cidades de São Bernardo
do Campo e São Caetano do Sul,
no mesmo estado, para realizar
contatos políticos com as

adrninistrações municipais
dessas cidades. Bertoldi também

pretende conhecera guarda
municipal de São Bernardo do

Campo.
Na quarta e na quinta-feira,

29 e 30, Bertoldi retoma ao Para
ná' para conhecer o conselho

municipal e o sistema de gestão
de Maringá. Na sexta-feira, 31,
o prefeito retorna ao município
e assume a administração.

"

):J

PTB deve ficar na coligação
de partidos da base de LHS

}ARAGUÁ DO SUL- O

presidente do diretório
estadual do partido PTB,
deputado Narciso Parizoto,

eleitores, mas o PTB ainda não

definiu candidaturas para a

Assembléia Legislativa.
Alexandre citou o nome do

suplente de vereador Jean
Leutprecht como uma possibí
lidade. "O PTB nunca fechou às

• Encarnado . t- J:i

, '

esteve oritem a norte em

Jaraguá do Sul reunido com

presidentes de diretórios e

. comissões provisórias das

regiões do Vale do Itapocu e

. Médio Vale do Itajaí. Na
Câmara de Vereadores, os

petebistas discutiram 'coliga
ções e candidaturas. O

presidente do diretório de

J araguá do Sul e também
coordenador do partido nessas

duas regiões, Jair Alexandre,
sinalizou que o PTB deverá

perm�l1.eCer entre os partidos
da base de sustentação do

governador Luiz Henrique da
Silveira (PMDB). Até porque,

lembrou, o governador teria
sinalizado com a possibilidade
de dar ao deputado Narciso a

vaga de vice na chapa
majoritária. Na região dos cinco
maiores municípios do Itapocu
(Jaraguá do Sul,Corupá,
Schroeder, Guaramirim e

Massaranduba); estima-se um

contingente atual de 130 mil

•

portas para o diálogo. Acredito .

que chegaremos a um ccn-:

senso".Mas, observa, é preciso
um entendimento. "Temos de
ter consciência em relação ao

número de candidatos. Defendo
o máximo de quatro à

Assembléia Legislativa e dois a

federal. Mais que isso, morremos
todos I1a praia", salientou. Em
Jaraguá, o partido está na mesma

coligação que elegeu o prefeito
Moacir Bertoldi e que inclui

,ainda, o PL, PPS e PDT Estes
,

mesmos partidos também fazem

parte da base de apoio do

governador LHS. Para a Câmara

Federal, o PTB da região Norte
deverá apoiar a candidatura de
Balduíno Rodrigues Ferreira,
pastor evangélico de Joinville,
maior colégio eleitoral do Estado
e primeira cidade do Estado a ter

eleições majoritárias em segundo
turno. (Celso Machado)

Reservado
Vereq�ores Jaime

Ne.gh�bon e Jurandir

Michels, ambos do PT,
estiveram no gabinete do
prefeito Moacir Bertoldi

(PL) na quinta-feira pela
manhã, acompanhados
pelo presidente da
Câmara , Carione
Pavanello (PFL), que
ontem, com a viagem do
prefeito e licença da vice,
assumiu a Prefeitura.
Michels assume a

presidência do

Legislativo na segunda
feira.

1')'1Em novembro de 2004 o

prefeito Moacir Bertoldi

(PL) acompanhado de .

assessores, esteve na

cidade da Araraquara (SP),
onde funciona uma das
melhores guardas l "

rnun icipais do país. De lá .

-( R

Para cá, J' á conheceu outras .

I tI'
estruturas semelhantes,

-,

inclusive em Santa
Catarina. Mas, parece
obsessão, embora o projeto
de Jaraguá já, esteja na

Cãmara. Agora, foi
conhecer a de Curitiba.

,

, 11::

---,

.1

,

Pontapé
Usufruto 1
o presidente do diretório
do PDT e suplente de
vereador, Ruy Lessmann,
emenda declarações
suas publicadas ontem

pelo Correio: se

dependesse da Prefeitura,
o Hospital São José já
teria fechado. Não
ocorreu porque
empresários tomaram à

pulso investimentos de
muitos milhões (maior
parte deles) em obras de

modernização.

Aposentados e

pensionistas, não sem

razão, andam indignados 'c
•

com o governo federal. Nos
últimos 10 anos, as perdas
salariais da categoria � .

, .

chegam a mais de 60,19%.
Agora mesmo, o salário
mínimo a ser pago em abril
e que continua sendo uma

merreca, teve aumento ao

redor de 15%. Para eles,
entretanto, o governo
acenou com 1 %. Puro
deboche.

•

, .

, -o I
, I

·r)l.._ ,

l:? I

Pois é
,

'

,
.

Usufruto 2
Ao invés de investigar as

denúncias contra o ministro :"�

Antônio Palocci, a Polícia
Federal resolveu devassar

Não se faz uma creche
em Jaraguá do Sul que
não seja pelo sistema '

Sesi/Fiesc. A segurança
pública tem dinheiro de

ernpresárlos, o Hospital
Jaraguá, também, Asfalto,
só pagando os olhos da
cara, ou com dinheiro
estadual e federal.
Transporte urbano é

monopólio.

,

'J •

•

a vida do caseiro
Francenildo Costa, que teve ')'

seu sigilo bancário

quebrado ilegalmente. E,
agora, o sigilo telefônico.
Quer dizer, da condição de
testemunha denunciante,
passou à condição de réu.
Em se tratando de Brasil,
nada de novo, não é?

,

J
'

" 1
I

I) J .\

•

J I
)

•

1 -' j �
•

•

CLíNICA DE ORTODONTIA
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• CORREIO ECONOMICO

: Mínimo
A votação do projeto de lei sobre o reajuste do salário mínima
ficará para a próxima semana. Isso porque a Câmara dos

Deputados retirou o pedido de preferência que tinha a matéria.O
projeto de lei eleva de R$ 300 para R$ 350 o salário mínimo à

partir do dia 10 de abrll Se ele não for votado até o dia 31 de

março, na Câmara e no Senado, o novo valor só entra em vigor se
f
o governo federal editar uma medida provisória sobre o assunto.
Na terça-feira, o ministro Luiz Marinho (Trabalho) já tinha criticado
a demora dos parlamentares ao dizer que o Congresso Nacional
precisava "trabalhar mais". Na ocasião, ele também adiantou que

,

o Executivo já prepara essa MP.
r

; f Emendas Combustíveis
Apesar da perda de fôlego da

inflação, os combustíveis
continuaram exercendo forte
pressão sobre o índice. Com o

repasse do aumento praticado
pelas distribuidoras, o litro de
álcool ficou 7,69% mais caro. O
consumidor passou a pagar
2,17% a mais pelo litro de

gasolina, que subiu pressionada
pela a�a do álcool. Segunda o

IBGE, foram as duas maiores

contribuições individuais no mês,
cada um dos itens representou
?,10 ponto percentual. NO<fno, o
alcool acumula a� de 2('38% e

a gasolina, de 3,55%.

O projeto de lei do salário
mínimo recebeu 12 emendas.
Dessas, quatro são do líder do
PFL na Cãmara, Rodrigo Maia

(RJ), propondo o aumento do

i
' mínimo para R$ 360, R$ 370,

i . R$ 380 e R$ 390. "O que mostra

I que ele tem muita convicção
sobre o valor que ele quer",
provocou o relator.Há uma outra
emenda do PSOL para elevar o
mínimo para R$ 570,

,

!
I
I
,

I
I
I
I
I
,
,

I
I

I
I
I
,

I

Inflação
o fim da pressão sazonal das
mensalidades escolares levou

,

o IPCA-15 (Indice de Preços ao

Consumidor Amplo - 15) a

recuar para .0,37% em março,
segundo dados divulgados
ontem pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e

Estatística). Em fevereiro o

indicador havia apurado alta de
,

.

0,52%.Já o IPCA-E (Indice de

,. Preços ao Consumidor Amplo -

,

Especial), constituído pela taxa
•

acumulada nos três primeiros
meses do ano, ficou em 1,41 %.

,

,

I
I
I
, Na mesa

Os alimentos apresentaram
queda de preços, mas com um

ritmo bem inferior ao registrado
em fevereiro. A taxa deste grupo
passou de -0,40% para -0,08%.
Produtos como feijão preto,
tomate e cames tiveram uma

queda de preços menor do que a

do mês anterior. Já o preço do
frango teve queda de 8,45%, mais
intensa do que a de fevereiro, de -

5,03%.

,

I
,

I

I
,

I
I
I
I
i
I

•
.

Reflexo
Segundo o IBGE, o resultado de

março foi influenciado pela
redução dos efeitos de alta das
mensalidades escolares.

Depois de uma alta de 5,38%
em fevereiro, elas reqisírararn
variação de 0,80% em março.
Alguns itens de consumo

também contribuíram para a

desaceleração, como os

artigos de vestuário, que
tiveram queda de 0,11 % em

razão das promoções, e os

aparelhos de TV, som e

informática, que tiveram queda
de preços de 1,75%.

PIS
Quase 1 ,3 milhão de
trabalhadores ainda não sacaram
o abono do PIS/Pasep. Se você é
um deles, espere para sacar o

benefício a partir de abril. No
total, 1 ° milhões tinham direito ao

benefício e quase 9 milhões já
sacaram.O abono vai subir de R$
300 para R$ 350 no mês que
vem, porque acompanha o

salário mínimo. O benefício pode
,

ser sacado na Caixa Econômica
Federal (PIS) ou no banco do
Brasil (Pasep).

"

• INDICADORES ECONOMICOS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

11 BOVESPA 37.577 0.28"'{'

11 DOW JONES (N. York) 11.279 009%

11 MERVAL (B. Aires) 1.794 O OO",{,

11 NIKKEI (Tokio) 16.560 0,43%

0,5571

• CUB março
R$864,68

• FALECIMENTOS
Faleceu às OO:OOh do dia 24/03, a senhora Ângela Spezia, com idade
de.93 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária do Senhor Bom
Jesus e o sepultamento no cemitério de Guaramirim,

.

Faleceu às 05:30h do dia 24/03, a senhora Hildegard Rapcinski, com
idade de 67 anos. O velório foi realizado na Igreja Evangélica Luterana
Cristo e o sepultamento no cemitério Bom Jesus.
Faleceu às 11 :45h do dia 24/03, a senhora Venis Gonçalves Dias
Hermann, com idade de 72 anos. O velório foi realizado na Capela
Mortuária de Guaramirim e o sepultamento no cemitério de Guaramirim.

·1
I I

O CORREIO DO PO�O

,

REALIDADE: POEIRA E BURACO. NAS RUAS E ESGOTO A CEU ABERTO

..

CAROLINA TOMASELLI

.... Associação vai cobrar explicações das
autoridades em reunião nesta manhã

,

GUARAMIRIM - O descaso
do poder público com o bairro
e a promessa de pavimentação
asfáltica da Rua Cláudio Toma
selli serão discutidos hoje em

reunião promovida pela As

sociação de Moradores da Vila
Amizadeva partir das 9 horas,
no salão da Igreja Sagrado
Coração de Jesus. Foram
convidados o prefeito Mário

Sérgio Peixer (PFL), o presi
dente da Câmara de Vereadores
Marcos Mannes (PSDB), a

secretária de Desenvolvimento
Regional Niura Demarchi dos
Santos e o diretor geral da SDR
(Secretaria de Desenvol
vimento), Nilson Bylaardt,
além de vereadores.

Apesar de ser de

competência do município, o

governo do Estado teria

sinalizado pela liberação de R$
800 mil para pavimentar a

principal rua de acesso ao

bairro. A informação foi

repassada pelo diretor geral da
SDR, Nilson Bylaardt, ao

presidente da associação,
Cícero Bezerra, em reunião há
cerca de dois meses. Bezerra, no
entanto, disse desconhecer a

existência de projeto por parte
da Prefeitura, premissa para

liberação dos recursos.
,

"Queremos a presença não só

do prefeito, mas de todos os

políticos, aqueles em quem a

comunidade confiou e que
vieram pedir votos na época da

eleição vendendo muitas

promessas", disse.
Dono de um mercado,

Fermino Ferreira disse que
sente na pele os problema
enfrentados com a ausência de

pavimentação na rua há oito

anos, quando se mudou para o

bairro. Ele lembra que um

caminhão da Prefeitura molha
a rua em dias de sol, mas não é

suficiente para impedir a

poeira, que prejudica inclusive
". _."

o seu negocio, j a que o

estabelecimento nunca fica
". '.

limpo. "E sempre a mesma
• •

coisa, mas espero que saia o

asfalto. A esperança a gente não

pode perder", comentou.
Além da poeira na rua em

dias de sol e dos buracos quando

chove, o presidente da

associação também disse que o

bairro enfrenta sérios pro
blemas com esgoto a céu aberto.
Ern. fevereiro, a equipe de

reportagem de O Correio
esteve no bairro e acom

panhou de perto o drama de

pelo menos 800 famílias, das
cerca de duas mil que vivem na

,

Vila Amizade. A época, o Ferreira e Bezerra cobrampromessa de asfaltamento da rua
secretário de Obras Valdir Víck
disse que não respondia pelo
assunto, alegando. ser de

competência de Ilson Girola,
não encontrado pela
reportagem. O mau cheiro e o

risco à saúde pela exposição do

esgoto continuam, como revela
a moradora Veneranda Langa.
"Aqui a gente sofre muito. Na
semana passada, fui na

Prefeitura e conversei com o

•

,

FOTOS DANIEL NEVES

, .

secre tano, que prometeu
colocar os tubos", contou,
mostrando a ausência de

tubulação do esgoto, que passa
ao lado da sua casa. Veneranda convive com o mau cheiro do esgoto, ao lado da sua casa '

Obras já começaram, informa secretário
o secretário de Obras de Guaramirim, Valdir Vick, informou que a Prefeitura iniciou às obras de infra-estrutura
na Vila Amizade na última quarta-feira. Segundo ele, nesta primeira etapa está sendo feita a macadamização ,

das principais ruas do balrrqe, na seqüência, serão colocadas a tubulação e bocas de lobo para o esgoto: "Só
não vamos fazer chão de casa e aterro, agora o que for nossa competência com certeza faremos. Enquanto não
terminar as obras, não vamos sair de lá (do bairro)", garantiu Vick, Já o diretor da SDR, Nilson Bylaardt, con
firmou a intenção do -governo do Estado de investir R$ 800 mil para a pavimentação da Rua Cláudio Tomaselli,
no trecho que pertence a Guaramirim, com contrapartida da Prefeitura de R$ 250 mil. Também anunciou outros
R$ 100 mil para o trecho da rua que pertencea Schroeder, com contrapartida de R$ 130 do município. '

.,

,

Bairro foi anexado a Guaramirim em 2003
Depois de 39 anos como

bairro de Schroeder, a Vila
Amizade passou a pertencer a

Guaramirim em janeiro de 2003.
A mudança foi resultado de
censo realizado em 2001 e 2002

pelo IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística), que
constatou erro de localização
geográfica e determinou a

anexação dos 1.500 metros

quadrados da área onde fica o

bairro para a cidade vizinha.
Na época, as Prefeituras dos.

-

dois' municípios foram
orientadas pelo IBGE a realizar
um abaixo-assinado na

comunidade, feito em janeiro de
2003, quando a maioria optou
pela permanência a Schroeder.

,

Já em julho daquele ano, foi
realizada uma consulta popular,
que consolidou a decisão pela
anexação a Schroeder, com uma

diferença de apenas sete votos

- 260 favoráveis e 253
contrários. Uma semana antes,
a Câmara de Vereadores de
Guaramirim, por unanimidade,
havia aprovado projeto· de
resolução para que Vila
Amizade fosse legalmente
declarada como território de
.Schroeder,

Mas o projeto de resolução
demudança de limites do bairro,
que ratificava consulta popular
realizada em 20 de julho de
2003, foi rejeitada pela Câmara
de Vereadores por cinco votos a

,

quatro, com voto de minerva

(desempate) ,do então

presidente do Legislative,
,

Arlinda Doge (PMDB) " A

,
,

COMPRA VENDA EURODOLAR (EUA)
,

COMPRA VENDACOMERCIAL 2,152, 2,154 It

PARALELO 2,180 2,267 It 2,601 2,602 ,

PESO (Argentina)I
I
:1' TURISMO 2,080 2,240 It I 0,702 0,711

" ,_ " .

epoca, a votaçao gerou criticas

dos moradores do bairro.
Em -Guaramirim, o projeto

de lei do Executivo que altera o

perímetro urbano do

município, incluindo a área que
corresponde àVila Amizade, !foi
enviado para apreciação Ida
Câmara de Vereadores na

última terça-feira, passados
quase três anos da confirmação.
da anexação do bairro ao

município. O projeto tramita

nas comissões permanentes da
Casa e não tem data para ir a

votação em plenário.

Associações de Moradores fecham ruas para cobrar pavimentação
.

GUARAMIRIM / }ARAGUÁ to
SUL - As Associações de
Moradores da Figueirinha, em
Guaramirim, e Ilha da Figueira,
pertencente a Jaraguá do Sul,
realizam hoje, a partir das 9 horas,
um ato de protesto. Durante uma
hora, os moradores vão fechar as

Ruas Anélío Nicocelli e Carlos
Oeschsler (amesma via, mas com
nomes diferentes por pertencer a
dois municípios) para pressionar
as autoridades a executar as obras
de pavimentação asfáltica.

,

No caso da Rua Carlos
Oechsler, existe uma promessa

de que as obras de pavimentação
começariam i10 mês passado,
informou o morador Nílton
Drechsel. A confirmação,
segundo ele, veio em outubro, em
reunião realizada a pedido da
Prefeitura de Jaraguá do Sul, Parte
dos recursos viria do governo

do Estado. O recurso teria vindo,
porém utilizado na pavimentação
asfáltica da Estrada Ribeirão
Grande. Drechsel disse que a

informação foi repassada pelo
\ .

engenheiro da Prefeitura, Afonso'
Piazera Neto, em reunião há
cerca de duas semanas.
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NÚMERO: FESTA JÁ ATRAIU CERCA DE 15 MILHÕES DE PESSOAS DO BRASIL E EXTERIOR

MOACIR PEREIRA
"-----------------------------------------------
,

�,
.-

�l; Criado em 1984, o evento consolidou-se, em
'�, .

fi

��,Qouco tempo, num dos mais importantes
� �rodutos turísticos do calendário nacional
,

'

':"·1
•

c t BLUMENAU (CNR IADI) -

�. À Oktoberfest 2006 já começa
a ser preparada. A tradicional

,

Festa de Outubro, realizada em

Blumenau, promete garantir
neste ano o contato direto dos
visitantes com a cultura

genuína e autêntica da gente do
· Vale do Itajaí, suas danças, sua

• • •

musica, sua gastronorma, seus

usos e costumes. A comida
� típica germânica - como o

, Kassler, o Eisbein e o Marreco
: Recheado - não vai faltar. Além
,

, disso, o chope artesanal, pro-
, duzido pelas cervejarias do Vale
� será novamente incluído no
,

'. cardápio. O chope regional foi
1(",

t: introduzido na festa pela
,

primeira vez em 2005 e
•

:. conquistou paladares, espe-
,

: cialmente pela variedade da
'.

r' bebida.
•

t. Criada em 1984 como
to'

i evento turístico-cultural, a

,. Oktoberfest consolidou-se, em
•

� pouco tempo, num dos mais

Exposição abre

projeto cunural
[da Fiesc

2, FLOR1ANÓPOLIS (CNRI
ADI) - Com exposição da
artista plástica floriano-

.

politana Vera Sabino, a Fiesc
(Federação das Indústrias do
Estado de Santa Catarina)

G iniciou ontem o FIESCul
c; tura. O objetivo do projeto
· -cu l tural é ampliar a

:' divulgação do trabalho de
e. artis-tas catarinenses nas

áreas de pintura, gravura,
, ,',fotografia, desenho, escul
.c'tura e instalação. As

"iinscrições para participar do
) .proje to ainda podem ser

; . feitas até o próximo dia 31, .

i; i pelo site wwwfíescnet.com.br/
r cultura, e a seleção será feita
;, semestralmente.
!.,OC Assim como as obras de
(,Vera Sabino, que foi
," convidada para inaugurar o

,;: FIESCultura, os trabalhos
" dos artistas selecionados
serão expostos durante as

reuniões de diretoria, que
A ,

.

trazem uma vez por mes a

'sede da instituição as

principais lideranças do

,.' segmento industrial do
.

,

Estado. Além de exporem
seus trabalhos nesses

.
. �

, eventos, os artistas serao

apresentados durante as

reuniões e terão suas obras
: colocadas no. site do projeto
por tempo indeterminado.

. ,/

FIM DE SEMANA, 25/26 de março de 2006 I 5

• MOACIR PEREIRA
•

"

,

,
,

Loyola: "ano será estável"
,

Não há no horizonte de 2006 qualquer fato político e econômico i
que possa provocar alguma crise grave no Brasil. O cenário, ao i
contrário, é de preservação da estabilidade, apesar de uma eleição:,
presidencial disputàda.

,

. Esta previsão foi feita pelo economista Gustavo Loyola, durante:
,

palestra no auditório da Fiesc. As análises feitas pelo ex-presidente:
,

do Banco Central: I

1. O quadro externo de crescimento da China e dos Estados Unidos!
tem favorecido o Brasil.A estabilidade mundial em termos de!
investimentos deve continuar. !
2. A eleição presidencial, que será polarizada, não deverá afetar a:
economia. Nenhum dos dois candidatos - Lula e Alckmim-!
representa riscos.

f

3. As taxas de juros devem continuar baixando. Podem chegar ar
14% no fim do não. O aumento previsto para o PIB é de 3,5%. OI

, ,

dólar ficará entre R$ 2,20 e R$ 2,30. A inflação deve cair para 4,5%:
este ano. :

.

,

4. A eleição presidencial será apertada, sem favoritos. Beneficiário I
dos planos sociais, o presidente Lula é forte no nordeste, Iem.:

•

também, a maior rejeição eleitoral. Detentor de boa imagem de qestor]
público, Geraldo Alckmin é favorito em São Paulo, mas POUCO! .

conhecido no resto do Brasil. !
5, Há risco de fato qrave; no plano internacional, guerra, alta do:
petróleo ou atentado terrosita. No interno, Lula prioríza o populismo.:
Para o Brasil crescer, os candidatos precisam adotar a agenda 2007, i

!

comprometendo-se com redução da carta tributária, do custo Brasil, I
dos gastos públicos e com as reformas política, trabalhista e fiscal.

a
. .

Interinidade
Ganha corpo dentro do'
governo a idéia de promoção
dos diretores gerais das
Secretarias cujos titulares
deixarão os cargos para
concorrerem às eleições de
outubro. Há apenas um caso

em que a indicação do novo

secretário caberá a um

partido: o PDT escolherá o I,

sucessor do deputado Cezar
Cimm na Secretaria do
Desenvolvimento Social.

Balanço ,
,
,

Renato Vianna recebeu o I
,

Badesc com um milhão e rnelol
em caixa. Está com 190 i
milhões de reais, O I

patrimônio líquido passou de
.

,

245 para 300 milhões de reais, j
O melhor desempenho, I
contudo, ocorreu no micrcí'�

,

crédito,
com financiamento total de ,

250 milhões de reais em mais:
de 85 mil operações, ,

beneficiando 150 mil pessoas :
no programa de inclusão
social.

OIVULGAÇÃO/CNR

importantes produtos turísticos
do calendário nacional,
projetando, sobremaneira, a

cidade de Blumenau, e por

conseqüência Santa Catarina.
A Oktoberfest motivou
também o surgimento de um

expressivo número de festas
culturais no Estado, como a

Marejada, de Itajaí, a Fenarreco,
de Brusque, a Schützenfest, de
Jaraguá do Sul, a Kegelfest, de
Rio do Sul e tantas outras,

viabilizando, dessa forma, a

formatação do produto turístico
,

"Festas de Santa Catarina".
Ao completar 22 anos, a

Oktoberfest de Blumenau
inicia um processo de

revitalização de suas atrações e
,

serviços. Vai fortalecer f
característica cultural do

Entusiasmo
SenadorLeonel Pavan cumpre
intenso roteiro de visitas e

encontros políticos neste fim
de semana no Vale do Itajaí,
depois do oeste e, finalmente,
no Vale db Rio do Peixe, Está
em plena campanha. Na

viagem de Brasília a

Florianópolis teve longa
conversa com o governador
Geraldo Alckmin, Ficou

empolgado com o apoio que o

PSDB recebeu do prefeito
César Maia, do PFL,

Comunicação
Deputado Osmar Serraglio,
relator da CPI dos Correios, taz,

,

palestra hoje no Centrosul,
. durante o 10• Encontro dos . I

•

Veículos de Comunicação de
•

Santa Catarina. Tema: "Etica

na. política", Participarão do
evento diretores, técnicos e

,

profissionais de emissoras de :
,

rádio e TV e de jornais diários ;
,

de todo o Estado, O deputado '

Mauro Passos representará o

presidente da Câmara, Aldo
Rabelo. '

•

Festa do chopp tem também muita gastronomia alemã

novos padrões para as bandas,
garantindo-se, dessa forma, a

execução de músicas predo
minantemente de origem

ceu após duas grandes cheias

que assolaram a região em 1983
e 1984. A primeira edição reu

niu 102 mil pessoas e chamou a

atenção do País. Na edição se

guinte, a festa atraiu brasileiros
dos vários cantos. A partir de
1986, consagrou-se no calen
dário nacional de festas popu
lares, transformando Blumenau
no principal destino turístico

do Sul do Brasil em outubro.

evento - para orientar os

desfiles da promoção, que
realmente oferecem aos turistas

um verdadeiro espetáculo ao �r
livre. Também foram definidos

, . .

germaruca, e criou-se novos

projetos decorativos.
Considerada hoje a maior

festa alemã das Américas, a

Oktoberfest de Blumenau, desde
sua primeira edição, já reuniu

cerca de 15 milhões de pessoas
do Brasil e Exterior. A festa nas-

PP-PT
O presidente do Sebrae, Paulo
Okamoto, confidenciou esta
semana em Brasília que o

Palácio do Planalto trabalha
com a hipótese de uma

aliança entre o PT e o PP em

Santa Catarina, já no primeiro
turno, Na equação cogitada, o

PT apoiaria a candidatura de
Esperidião Amin ao governo,
lançando candidato ao

Senado,

,

,

,
,

,
,Varejo

Vendas no supermercados'
registraram crescimento de
5,68% no mês de fevereiro,
segundo pesquisa da

Associação Catarinense. O
faturamento do primeiro
bimestre do ano subiu 1,08%,
em índices reais, A Páscoa

.
,

promete. As encomendas este I

ano já são maiores que as de :

2005, de acordo com a Acats.
Banco •

Separados
Presidente estadual do PSDB,
Dalirio Beber, vai procurar o .

presidente do PMDB, Eduardo
Pinho Moreira, para tratar da
campanha política este' ano e

da aliança entre os dois

partidos, Dirá: "Como os dois
partidos terão candidatos
próprios à Presidência e

mantida a verticalização não
há como permanecermos na

aliança em Santa Catarina".

Fonte credenciada do Centro
Administrativo confirma: o

diretor Said Miguel será o

novo presidente do Badesc, o

Banco do. Desenvolvimento do
Estado de Santa Catarina, O

presidente Renato

Vianna(PMDB) deixa o cargo na

próxima semana para concorrer

à Cãmara Federal. Recebe
.

.

incentivos para disputar vaga na

Assembléia, mas sua opção
preferencial é Brasília,

I

O . Clube Atlético Baependi está promovendo a realização do
"STAMMTISCH AMIGOS DO BAEPENDI", em comemoração aos 100
anos de existência do Clube. A Diretoria quer compartilhar este momento
de alegria com a Sociedade jaraguaense e região, realizando uma grande
festa com muita música, chopp e alegria.
Contato: Secretaria do Clube: 3371 ..0222

Carlos Salai: 3372 ..5373

NTO'

l)A STAMMTISCH AMIGOS DO BAEPENDI 100 ANOS, se realizará no dia 08 de abril
de 2006, na pista de atletismo do estádio MaxWilhelm. Caso o evento não seja realizado por força
de motivo maior, será transferido para o dia 21 de Abril de 2006.

2)0 evento terá início às 10hs com desfile dos grupos participantes (cada grupo deverá desfilar
com no mínimo 05 participantes), o encerramento ocorrerá as 18hs do mesmo dia.

3)Cada grupo participante deverá pagar uma taxa de inscrição de R$ 50,00 (Cinqüenta Reais) que
será utilizado para custear a estrutura do evento (Banda, banheiros químicos, barracas, etc).
4)Cada grupo será responsável pela limpeza e ordem do seu espaço. Será disponibilizado lixeiras

.

e sacos plásticos para acondicionamento de seus lixos.

5)No caso de uso de churrasqueira ou fogão, o grupo responsável deverá proteger o piso da pista de
atletismo. Não será permitido fazer fogo de chão ou churrasqueiras improvisadas com tijolos ou

pedras no chão da pista. Será disponibilizado uma área para fogo de chão nos fundos do campo.

6)Salvo situações excepcionais, recomendamos a utilização de pratos e copos descartáveis.
7)Fica terminantemente proibido o uso de som mecânico ou automotivo. Somente será tolerado
música instrumental e ao vivo, sem o uso de microfones, amplificadores ou caixas acústicas.

8) Fica proibido o uso de fogos de artifícios nas dependências do Clube.
9)Cabe exclusivamente à Comissão Organizadora receber, aceitar ou recusar a inscrição do grupo.
10)O Líder do grupo ficará responsávelpelos atos de seus integrantes perante a Comissão Organizadora.
11)Cada grupo poderá participar com no máximo 30 (trinta) integrantes. Recomendamos que

. . ,

cada grupo utilize uma vestimenta que identifique o respectivo grupo.

12)A confirmação da participação del grupo, será após a análise da ficha de inscrição pela Comissão
Organizadora e o pagamento da taxa de inscrição. Mome.nto em que o grupo poderá escolher o

espaço físico para sua barraca.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• BREVES

� Frango
Os supermercados Pão de

Açúcar, Extra e CompreBem
vão vender hoje frango Sadia
tipo exportação congelado por
R$ 0,99 o quilo nas lojas das

principais cidades do Estado de
São Paulo.Um dos símbolos do
aumento do poder de compra
promovido pelo Plano Real, o
frango será vendido por um

preço ainda menor que há 12
anos devido aos impactos da

gripe aviária sobre as

exportações do produto.

I

I

I,
I

I
I

li
iii
I
,

I

� Requerimento
o líder tucano no Senado,
Arthur Virgílio (AM),
apresentou ontem um

requerimento à Mesa Diretora
da Casa, para que o Coaf

(Conselho Administrativo de
Controle de Atividades

Financeiras) investigue os

recursos utilizados pelo
presidente do Sebrae, Paulo

Okamotto, para pagar uma
divida do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva junto ao PI
"Esta dívida é de R$ 29 mil. Se
o Coaf pode investigar o
caseiro por R$ 24 mil, não vai
se recusar a investigar o

presidente do Sebrae, tenho
certeza", afirmou Virgílio na

tribuna do Senado.
I
,

� Furnas
O líder da minoria na Cãmara
dos Deputados, José Carlos
Aleluia (PFL-BA), ajuizou ontem
em Belo Horizonte, uma queixa
contra o suposto lobista Nilton
Monteiro por prática de calúnia
e difamação. Monteiro divulgou
a chamada "lista de Furnas",
que conteria nomes de
diversos políticos do PFL e do
PSDB, até mesmo o de Aleluia,
acusando-o de ter recebido
recursos para as campanhas
eleitorais em 2002
provenientes de caixa dois da

empresa Furnas Centrais
Elétricas.
•

� Na igreja
o vice-presidente da
Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), d.

; Antõnio Celso de Queirós,
,

comparou ontem' as acusações
envolvendo o caseiro

, Francenildo dos Santos Costa,
mais conhecido como "Nildo",
e o ministro da Fazenda,
Antonio Palocci a um "diz-que
diz de esquina". "Sinto-me
envergonhado. Não há
brasileiro que não esteja
torcendo para que esta página
seja virada", completou.

I

� Postura
Tanto d. Antõnio quanto o

secretário-geral da CNBB, d.
,

Odilo Scherer, evitaram fazer
críticas diretas a Palocci. Eles

,

• afirmaram que, no momento, o

essencial é investigar as
,

denúncias e esclarecer as

condições em que se deu a
, quebra de sigilo bancário da
conta de "Nildo" na Caixa
Econômica Federal (CEF). O
Odilo avalia que agora não é
momento de uma atitude mais

drástica, como o afastamento
do ministro da Fazenda:

"Acusação por acusação ainda
não se justifica nenhuma
tomada de decisão",
completou.

f

DESABAFO: PELA PRIMEIRA VEZ, MINISTRO DA FAZE,NDA FALA SOBRE CRISE
I

•

•

,

AGENCIA ESTADO

� Caseiro acusa ministro de freqüentar mansão
alugada pàra distribuição de propina em Ribeirão Preto

,

,

BRASÍLIA - O ministro da
Fazenda, Antonio Palocci,
afirmou ontem que a sua vida
é "um inferno de Dante"

caseiro Francenildo Santos
Costa declarou que ele

freqüentava uma mansão

alugada em Brasília por ex

assessores que trabalharam
com Palocci em Ribeirão
Preto. A casa seria utilizada

para a distribuição de
dinheiro de propina arre

cadado na cidade paulista.
"A economia começa a

voar em céu de brigadeiro e o

ministro da Fazenda está mais

para o lado do inferno", afir-

. -

enquanto que a economia e

"um céu de brigadeiro". A
declaração foi feita durante
um almoço com empresários
na Câmara Americana de
Comércio (Amcham) na'

posse do conselho de admi

nistração da entidade. Foi a

p r ime ir a vez que ele se

pronunciou desde que o

PFL e PS B selam' aliança para
candidatura presidencial

RIO DE JANEIRO - O prefeito '

do Rio de janeiro, Cesar Maia,
e o governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin" candidato
do PSDB à sucessão presi
dencial, formalizaram ontem a

,

aliança entre o PFL e o PSDB

para as eleições presidenciais de
outubro.Segundo Alckmin, o

apoio do PFL é de âmbito
,

nacional. "A situação dos 27
Estados está multo bem
encaminhada" .

Já Maia afirmou que o PFL
está "entusiasmado" com a

candidatura de Alckmin. "Se
este entusiasmo vai se dar numa

chapa de composição regional
aqui ou ali, ou com dois
candidatos, como prova-

velmente vai acontecer no Rio,
é indiferente para o apoio do

partido ,à candidatura
nacional" .

O presidente do PFL,
senador Jorge Bornhausen (SC),
já havia sinalizado ontem que o

PFL estava pronto para a

coligação com o PSDB. O

partido pretende encaminhar
a té o dia 10de abril urn

docúmento com as diretrizes da

campanha.
Alckmin e Cesar Maia

visitaram ontem o estádio

olímpico do Engenho de

Dentro, um dos locais onde
serão realizados os Jogos Pan
Americanos de 2007, no Rio de

Janeiro.

,

Mundo Marista
A Instituição Marista busca cada dia mais a integração
entre todas suas obras, sejam elas Escolas Particulares,
Casas de Formação, Unidades Hospitalares, Editoras,
Universidades e Obras Sociais.

•

Para isso toda a Instituição, Irmãos e Leigos, está se

envolvendo na organização da' Assembléia Internacional
da Missão IMarista que é uma proposta do Irmão Superior
Geral e do Conselho Geral.
Por que uma Assembléia Internacional da Missão?,
Irata-se de um novo passo na vida do Instituto Marista,
oferecendo aos irmãos e aos leigos a oportunidade de

, refletir juntos, em igualdade de condições, dialogando
acerca daquilo que os move e os preocupa no seu trabalho

com a infância e a juventude ...
"

Um

.Uma...,
I

Assembléia Internacional
da Missão Marista

•

,

mau Palocci. Segundo ele, as

denúncias que envolvem o

seu nome não têm afetado a

economia brasileira, que está

preparada para enfrentar essas
turbulências. Palocci disse

,

ainda que a política econômi
ca tem o respaldo do presiden
te Luiz Inácio Lula da Silva.

I Em seu discurso aos

empresários, Palocci não se

referiu diretamente ao

escândalo do caseiro que vem
envolvendo o seu nome. "Há
um recrudescimento no

processo político no Brasil,
mas isso não vai' afetar a

economia", afirmou. Ele
atribuiu as denúncias contra

•

•

ele a pessoas "que não vêem,
limi t,es

'

en tre crí tic a e
, "

respeito .

Segundo o ministro,
quando a crítica é "de

senfreada, com agressões à
-

vida pessoal", ele se afasta.' "E
a atitude que eu tomo. Não
sei se é certo ou errado, o que
eu sei é que não vou envolver
o Ministério da Fazenda e as
. . . '""

in s trtutço e s em que sou

responsável em uma situação
como essa".

O ministro reconheceu

que tem evitado a imprensa e

justificou a sua atitude
dizendo que, para proteger a

. ... ,..,

economia e as mstrtuiçoe s

O CORREIO DO POVQ "�I
• < ,

,

'. '" '
I
l

pelas quais ele é responsável,'
não pode fazer debates "sobre
esses temas que estão sendo

· .........

colocados". "Não me recuse,
*1

a fazer debate político, co�
toda a disposição para dâ'r....

qualquer esclarecimento. O
que é natural do ano políticc.ç,

.,.

às vezes chega a um nível d�
��

exagero", diz.
. ,.AlI.

"Nesse período de crise,
.houve erros de todos os lado�é\�
O governo cometeu erros,'
meu partido cometeu erros,
eu certamente cometi erros e�

todos nós temos que pag�r\r, !J
Pelos erros que cometemo�\ t�i
mas não se pode transforrná "

o debate político em uma críse

sem fim" disse.
Palocci prevê que a�'l

con tu rbaçõe s p o l ít icas,
7, __) ,

podem afetar as e l e iç
ô

esz ;

"Precisamos ter serenidade,
para atravessar isso, sen�Q:'f
teremos uma eleição muito I

-- ,J -'

agressiva que acabar'.:�'1
atingindo o eleitor", disse, I· ,-

"Acima de nós estão <ti�l\
instituições, está o Brasil�',r,i

.

finalizou. r} ,...,...
_

-' 1)

. cortar a taxa.

"Investimentos serão maiores em 2006'"

Beira-Mar é transferido de, Maceió para Brasília

BRASÍLIA - Neste ano, a

despeito das dificuldades, os

investimentos deverão ser

maiores do que em 2005, avalia o
gerente-executivo da Unidade
de Política Econômica da

Confederação Nacional da
Indústria (CNI), Flávio Castelo
Branco. Isso será provocado por
um conjunto de fatores:
crescimento maior da economia,
continuação do processo de

queda na taxa dos juros e as

medidas já anunciadas de corte

, nos. impostos sobre máquinas e

equipamentos.
"Mas de fato existem

limitações macroeconômicas a

que os investimentos continuem

crescendo", disse, referindo - se
ao constante aumento da carga
tributária � dos gastos do

-

governo. "E importante atacá-los
para que os investimentos possam
crescer ainda mais".

O economista Fernando
Montero,

.

da corretora

Convenção, também acha que
haverá um pouco mais de
investimento em 2006. Na sua

,

avaliação, isso deverá ocorrer

porque o setor externo está

perdendo fôlego. O câmbio
desfavorável às vendas ao

,

exterior fará com que as

exportações cresçam em um

ritmo menor dó que nos anos

anteriores. Isso fará com que uma

parcela maior da produção seja
absorvida pelo mercado interno.

TJLP - Castelo Branco está

confiante que o custo financeiro
dos investimentos vai cair este

ano. Ele disse ter "certeza" que a

a transferência faz parte da
rotina de segurança.
No final do anopassado o

governo de Alagoas pediu a

transferência do traficante do
Estado. Policiais federais

apontaram falta de segurança da

carceragem da Superintendência
PF emMaceió para abrigarBeira
Mar.Com base das denúncias

MACEIÓ- O traficante Luiz
Fernando da Costa, o Fernan
dinho Beira-Mar, foi transferido
ontem pela manhã da carce

ragem da Polícia Federal em
Maceió (AL) para a superin
tendência PF em Brasília. Foi a
oitava vez que mudou de cidade
desde que chegou da Colômbia,
em novembro de· 2001.
Beira-Mar deixou Maceió, onde •

�--------------------

cumpria pena desde 20 de
novembro, por volta das 7h20.
Ele embarcou em um avião da

PF, no aeroporto internacional
Zumbi dos Palmares, com

destino ao Distrito Federal. A
. operação contou com a

participação de seis viaturas,
mobilizou 20 policiais federais
e durou cerca de uma hora.
Até então o destino do preso era
secreto. Só no final da manhã,
quando o traficante estava

I desembarcando na capital
.federal, foi confirmado seu
•

retorno à superintendência da
PF em Brasília. A assessoria da
PF no Distrito Federal disse que

Taxa de Juros de Longo Prazo

(TJLP) será reduzida na próxima
reunião do Conselho Monetáriô';

,"

Nacional (CMN), marcada para'
o dia 30. A TJLP é a taxa qlle�J

. -' "
,

• , •. -' v

corrige os empréstimos
· ,

, • I
, concedidos pelo BancoNacionàl

r (,"

de Desenvolvimento Econômic���
e Social (BNDES) para financiar-

( -' .�

a produção.
- "j'

Segundo o economista d�£
I' )

CNI, a TJLP cairá porque as"
N' e

projeções de inflação e a taxa de)
risco país estão abaixo do nív�rj
em que estavam em dezembro de

, ,

2004, quando a TJLP foi cortada'
, tt

de 9,7S%para 9%. Inflação e risco
,; - . . .

pals sao os pnncipais

componentes da TJLP' Por isso.,
avalia ele, não há razão para nã�i

on
,

,i,"�
.'" )"

, ,
r
,"

• i\
\ ,-' ,

" ,

, ;-: J

feitas pelo Sindicato dos Policiáís,
Federais de Alagoas, publicadas,
na imprensa local, a Advocacia

. -' -'-'

Geral da União pediu à [ustiça l
"

Federal que solicitasse ag,-', ._. '.I

governo do Estado reforço na

segurança de Beira-Mar. Q.
governador Ronaldo Les�:ae
decidiu ajudar, mesmo assim

recorreu da decisão da Justiça.
I;..

,

TOUR 'I;)
Quando chegou da Colômbia, em 2001, Beira-Mar ficou preso em Bangu: I;)
no Rio de Janeiro. Surgiram denúncias de que ele estaria comandando 0",:1
tráfico de drogas de dentro do presídio, então foi transferido para a li')

penitenciária de segurança máxima de Presidente Bernardes, a 589 ':';

quilômetros de São Paulo. Em 27 de março de 2003, Beira-Mar foi tevado»
de Presidente Bernardes para Maceió, onde chegou com autorização do.»
governador Ronaldo Lessa (PDT), atendendo a um pedido do presldente I I:

Luiz Inácio Lula da Silva. Depois, o traficante voltou a Brasília e de lá foi, r: .

para Presidente Bernardes, considerado o presídio mais seguro do País., 1

Do presídio do interior de São Paulo, Beira-Mar foi levado para
superintendência da PF em Florianópolis (SC). Então surgiram

,

informações que comparsas do traficante estaria planejando uma fuga,
".

que passava por Foz do Iguaçu, na divisa do Brasil com o Paraguai. Em ,;,

2p de novembro de 2003, voltou para a carceragem da PF em Maceió, Na'
.

virada do ano, ele recebeu uma ceia de natal, com pernil e peito de peru .. 1
,i I.

A superintendência da PF em Alagoas abriu sindicância para apurar o fato,
mas ainda não concluiu as investigações.

,
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cmNFLITO: PORTA-VOZ QUALIFICOU COMO "PERTURBADORA" A VIOLÊNCIA NA REGIÃO
, I

)
,

('
\ ,

\� AGÊNCIA ESTADO

•

"1 "'J 'Episódios de violência têm sldo registrados
p qease diariamente na região e estremeceram. as
li re,�ções entre Cabul e Islamabad

Os choques de ontem

ocorreram nas proximidades de
Miran Shah, principal cidade da
região, situada mais de 300

quilômetros a sudoeste de

Islamabad, a capital do
recente episódio de violência Paquistão.
registrado na porosa fronteira A violência começou por
entre o Paquistão e o volta das 3h da manhã, quando
Afeganistão, informaram supostos rebeldes lançaram

, ,

autoridades locais ontem. Pelo foguetes contra um posto
menos um soldado paquistanês

.
, militar em Tut Naray, a 35

morreu no incidente. quilômetros de Miran Shah.

MIRAN SHAH/ PAQUISTÃO -

'1 dc Jorças paquistanesas e

J, �ségurança mataram pelo menos
r 15� supostos guerrilheiros da
iJ milícia fundamentalis ta
of islâmica Taleban no mais

'J

J

·1
)

, J

•

Um soldado morreu e cinco

ficaram feridos: Apoiados por

helicópteros, os soldados

paquistaneses partiram
imediatamente para responder
ao ataque e entraram em

choque caiu supostos
rebeldes.Entre 15 e 20 rebeldes
teriammorrido, segundo corpos
contados e comunicações
interceptadas, disseram
autoridades paquistanesas.
Episódios de violência têm sido

registrados quase diariamente
. �

na regiaa e estremeceram as

relações entre Cabul e

Islamabad.O general Shaukat
Sultan, porta-voz do Exército
do Paquistão, qualificou como

"perturbadora" a violência na

região tribal de Waziristão do

Sul-coreana é nomeada para posto de primeiro-ministro
•

I

i

.
/

SEUL/CORÉIA DO SUL - O
·

.

presidente da Coréia do Sul, Roh·

'J

Moo-hyun, designou ontem a
•

deputada HanMyung-sook para".

o cargo de primeiro-ministro.
.- ,

Caso sua nomeação seja confir-
o
I
,

mada pelo Parlamento, ela será a

� :�!iÍneiramulher a ocupar 'O'posto
, ,

na história do país.Han, de 62

anos e parlamentar do partido
governamentalUri, foi designada
e';u substituição a Lee Hae -chan,
�'l '. '

que renunciou na semana
, '

:1
•

I
I

·

)

,

J

,

J

•

j

·

,

•
•

•

J

J

passada, depois de protagonizar
um escândalo político.

Roh pediu à Assembléia Na
cional que aprove rapidamente a

indicação de Han para que ela

possa começar logo seu trabalho.
Na Coréia do Sul, o poder
concentra-se amplamente nas

mãos do presidente, mas o
•• ••

pnmeiro-rntmstro tem respon-
sabilidade sobre amaior parte das

questões internas.

Lee renunciou na semana

passada em meio a duras críticas

por ter ficado jogando golfe ao

invés de supervisionar a resposta
do governo a uma greve de
ferroviários durante um feriado
nacional em 1 o de março.

Han não é a primeira mulher
indicada para o cargo de pri
meiro-rninistro. Em 2002, a

acadêmica Chang Sang foi indi
cada para o posto, mas não conse

guiu ser ratificada pela Assem
bléia Nacional sul-coreana.

" I

Violência deixa mais de 50 mortos no Iraque, .

, , J

:�; I BAGDÃ- Pelo menos 51

pessoas morreram em novos

episódios de violência registrados
no Iraque ontem, inclusive dois
soldados americanos, informaram
autoridades locais ontem.

Ao longo do dia, a polícia bagdali
encontrou 25 corpos somente na

capital iraquiana. Todos os

cádáveres estavam vendados,
, tinham perfurações provocadas
por tiros de atinas de fogo e foram\
abandonados em pontos distintos
dàcidade.
I

•

, . t

Três policiais e três

funcionários de uma usina de

energia elétrica foram
assassinados por homens armados
a bordo de carros em movimento
em Taji, logo ao norte de Bagdá,
informou a polícia local.Ern

Latifivah, 30 quilômetros ao sul
da capital iraquiana, homens
armados invadiram a casa de uma
família xiita e mataram três
homens e uma criança. Duas
mulheres da família ficaram

.

feridas, disse o capitão de polícia

Rashid al-Samaraei.
EmKhalis, a nordeste deBagdá,

cinco fiéis sunitas morreram num

ataque nas proximidades de uma

mesquita pouco depois do término
das tradicionais orações islâmicas
de sexta-feira. Pelo menos 15 .

pessoas ficaram feridas no

episódio, informou o Exército
• •

traquiano.
Em Kut, uma cidade

predominantemente xiita no sul
do Iraque, quatro pessoas foram
assassinadas por homens armados

" ) ,

Toledo pede a peruanos para não darem "sa�o no escuro"
, "

I

LIMA- O presidente do Peru, .

Alejandro Toledo, conclamou
ontem seus concidadãos a não

darem um "salto no escuro"
,

I

referindo-se ao crescente apoio
eleitoral ao candidato naciona

lista Ollanta Humala.Humala,
um ex-tenente-coronel do Exér

cito, ultrapassou, com 32% das

intenções de voto nas pesquisas,
a candidata de direita Lourdes
Flores, que caiu para 280/0.

Esta virada vem preocupando
analistas econômicos e políticos,
além da imprensa local, que vêem
em Humala a encarnação de um

"
líder à semelhança do vene

zuelanoHugo Chávez, consídera
do por eles como autoritário e

contra o livre mercado."Gostaria

•

de ver um país que cresce, que se

consolida e que reduz a pobreza
como conseqüência do
crescimento econômico", disse
Toledo ontem à imprensa ao

expressar suas expectativas com
_

relação às eleições de 9 de abril.
Toledo, embora tenha

preferido não opinar
abertamente sobre um ou outro

candidato, advertiu que o país
.
deve se afastar de "possíveis
posturas extremistas e

autoritárias", em clara alusão a

Humala, que, entre outras

posições radicais, defende a

disseminação do cultivo da folha
de coca.Ao ser perguntado sobre .

se estaria enviando uma

mensagem contrária a Humala,

Toledo afirmou: "Chamo o Peru
a não dar um salto no escuro".
Na mesma entrevista, Toledo
anunciou que deverá considerar
a possibílídade de adiar a

assinatura do tratado de livre
comércio .(TLC) com os Estados
Unidos para depois das eleições
presidenciais. Previamente, o

mandatário havia afirmado que
o acordo seria concluído em 7 de
abril, dois dias antes do pleito
presidencial.

"Temos um compromisso
caiu o Congresso americano e

com aCasa Branca, mas paramim
o importante são as eleições e

tenho a responsabilidade de
conduzir um processo eleitoral",
disse Toledo.

Norte e comentou que os

esforços para controlar a

situação estão sendo muito

custosos para as forças armadas.
"Oitenta por cento das pessoas
na região estão em cima do
muro à espera de ver se a

situação penderá a favor do

governo ou dos militantes. Essas

pessoas vão ficar com quem

vencer", comentou o porta-voz.
No lado afegão da fronteira, a

explosão de uma bomba
destruiu UIU caminhão que

transportava combustível para
uma base militar americana

pouco depois de atravessar um

entroncamento de fronteira.
Não houve vítimas.A explosão
ocorreu a aproximadamente
um quilômetro da passagem

fronteiriça de Torkham, na

província de Nangarhar, disse'
Abrarullah Murad, subco
rriandante da polícia de
fronteira na região. Os três

homens que viajavam no

caminho escaparam ilesos da

explosão e foram detidos para

interrogatório. O veículo

transportava cerca de 40.000
litros de óleo diesel.

O caminhão partiu da
cidade paquistanesa de Lahore
e tinha como destino a base
militar americana de Bagram,
ao norte de Cabul. Nenhum

grupo assumiu a autoria da .

explosão, causada por uma

bomba plantada no caminhão.
Todo combustível foi quei
mado.

\

Abbas garante ter proposto'
negociações secretas com Israel

JERUSALÉM- O presidente da
Autoridade Nacional Palestina
(ANP), Mahmoud Abbas,
afirmou durante 'entrevista

concedida ao jornal israelense
Haaretz que propôs negociações
de paz secretas com Israel e

especulou que tais reuniões

seriam capazes de resultar em um

acordo definitivo dentro de um

ano.Entretanto, o primeiro
ministro interino de Israel, Ehud
Olmert, disse considerar Abbas
um líder fracassado e colocou em
dúvida qualquer possibilidade de
paz depois que o grupo radical

palestino Hamas assumir o

governo palestino.
Na entrevista, publicada na

edição de ontem do Haaretz,
Abbas disse acreditar na

•

palestinas cjue não inclui o

Hamas.
"Vivemos um momento

histórico no qual devemos
decidir se seguiremos rumo à paz

.

e a um futuromelhor para nossos
filhos. Eu posso assegurar que

. . "
existe um parceiro para a paz ,

disse Abbas.
'Desde a arrasadora vitória do

•

Hamas nas eleições de 25 de

janeiro, o governo israelense
afastou-se da ANP e passou a

exigir que o grupo islâmico
renunciasse à violência e

reconhecesse o direito de
existência de Israel.O Hamas tem
se recusado a atender a tais

demandas.
Ao longo a campanha em

andamento para eleições gerais
israelenses da Próxima semana,

Olmert tem manifestado
claramente a intenção de
desmantelar grande parte dos
assentamentos judaicos e das
bases militares existentes na

Cisjordânia.

.

possibilidade de um acordo de

paz apesar da vitória eleitoral do
Hamas em janeiro.De acordo
com Abbas, a negociação seria

conduzida pela Organização para
a Libertação da Palestina (OLP),
uma coalizão de facções

/

ESTADO DE SANTACATARINA/PODER}UDICARIO
Comarca de Jaraguá do Sul/ 1 ª Vara Cível .

Rua Guilherme Cristiano Wackerllagen,87, Vila Nova, - CEP 89259-300,
Jaraguá do Sul - SC

Juiz (a) de Direito: Márcio Renê Rocha
Escrivã (o) Judicial: Cláudia [enichen Janssen
EDITAL DE CITAÇÃO - MONITÓRIA - COM PRAZO DE 30 DIAS

Espécie e Número do Processo: Ação Monitória, 036.03.006990-0
Autor: Empreendimentos Imobiliários Marcatto Ltda.
Réu: Sílvio Diniz Martins

,

Citando (a) (s): Réu: SILVIO DINIZ MARTINS, Casado, Comerciante,
atualmente ern lugar incerto e não sabido.
Valor do Débito/ Descrição do(s) Bem (115): R$ 5.350,98. Data do Cálculo: 16/10/2003.
Por intermédio do presente, a (s) pessoats) acima ídentificadaís). atualmente
em loca1 incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de

Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem corno CITADA(S)
para efetuartern) o pagamento do montante exigido ou a entrega da coisa

reclamada ou oferecer tem) embargos, ern 15 (quinze) dias, contados do
transcurso do prazo deste edital. Em caso de cumprimento ficará o réu isento
do pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 1.10Z-c, §1º, do CPC).

-

ADVERTENCIA: Não sendo oferecidos os embargos no prazo marcado constituir-
se-á de pleno direito, o título executivo judicial (art. 1.102-c, do CPC). E, para
que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros foi expedido o presente
edital. o qual será afixado no local de costume e publicado na forma da lei.
Comarca de Jaraguá do Sul (SC), 30 de novembro de 2005.

Márcio Renê Rocha

Juiz de Direito

!

• BREVES
NA ESPANHA

.... ETA
O cessar-fogo perrnanente
anunciado na quarta-feira pela
organização terrorista ETA

(Pátria Basca e Liberdade)
entrou em vigor à Oh de ontem

(20h de Brasília). Por meio de
um comunicado transmitido
pela rede de TV pública do País
Basco, o ETA colocou fim a

meses de especulações sobre
um eventual fim de suas

atividades terroristas, que
começaram em 1968 e, desde
então, deixaram cerca de 850
mortos e milhares de feridos na

Espanha.

. EM ROMA

.... Nomeação
-

o papa Bento 16 presidiu ontem
na praça de São Pedro, a
cerimônia solene em que
nomeou 15 novos cardeais, a

.

quem pediu que o ajudem a

obter a "plena unidade entre os

cristãos" e valorizar os
"pequenos e pobres" .Oito
europeus -entre eles o

arcebispo de Toledo (Espanha),
Antonio Caliizares- três
asiáticos, dois americanos, um
africano e um latino-americano,
o arcebispo de Caracas, Jorge
Urosa, receberam a bula papal
e o barrete púrpura que os

consagram "príncipes" da

Igreja.

NA FRANÇA
.... Sem acordo
o premiê francês, Dominique
de Villepin, e representantes de
uniões sindicais não .

conseguiram cheuar- a um

acordo durante a reunião
realizada ontem a respeito da
lei do primeiro emprego. Em
um comunicado, Villepin
afirmou que a reunião foi

"apenas o primeiro passo" e

prometeu realizar mais
discussões nos próximos dias.

NO IRAQUE

.... Transferência
A segurança nas fronteiras do
Iraque será completamente
transferida para as forças de

. segurança iraquianas até julho,
afirmou ontem um general
americano."Há 3.631
quilômetros de fronteiras. Até o

verão [boreal], em julho, as
forças de segurança iraquianas
serão responsáveis pela
segurança de toda esta área",
declarou o general Martin
Dempsey, responsável pela
formação das. forças de

• •

segurança raquranas.

NA ARGENTINA

.... Golpe
Pelo menos cinqüenta mil

pessoas, segundo os

organizadores, lotaram a Praça
de Maio, em Buenos Aires,

'

numa vigília para marcar os 30
anos do golpe milITar na

Argentina ontem. A

manifestação começou na noite
de quinta-feira e terminou às
três da manhã da sexta, hora do
golpe militar contra a gestão da
então presidente Isabelita Perón

,

no dia 24 de março de 1976. A
partir daquela madrugada e

durante sete anos, até 1983, os
argentinos tiveram, segundo •

entidades de direitos humanos,
cerca de trinta mil

desaparecidos.

I

I

•

I

I
I

I
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.

DATA: DIA 26 DE MARÇO DE 1934, FOI ASSINADO DECRETO QUE DESMEMBROU JARAGUÁ DO SUL DE JOINVILLE

CARLOS BRANDÃO

� Museu Emílio da Silva
. �

promove ezposçao em
�

comemoraçao ao
.

momento histórico

}ARAGUÁ DO SUL - Você
sabe o que se comemora

amanhã? Não? Dia do Cacau.
Certo. Dia da Fundação da

Fundação de Porto Alegre.
Certo de novo. Mas 26 de

março, ou seja, este domingo,
não é só isso, embora a

administração municipal de
Jaraguá do Sul não tenha feito

. �

muita questao em comemorar

a data. Neste domingo, 26 de

março, é o dia da emancipação
político -adrninis trativa de

Jaraguá do Sul. Exceto pela
exposição que acontece no

Museu Emílio da Silva em

homenagem a João Lúcio

Costa, que "celebra" os 72 anos

da emancipação, este momento
histórico passaria em branco. A
última vez que o 26 de março
foi lembrado com uma

•

• •

•

,.

ARQUIVO HISTÓRICO

A esquerda, prédio da primeira prefeitura de Jaraguá do Sul, onde hoje é o Edifício Jaraguá

Novo Renault Megane já é sucesso de vendas em Jaraguá do Sul
"

.

}ARAGUÁ DO SUL -

Lançado na sexta-feira, dia 17,
o novo Renault Megane já um

sucesso de vendas. A revenda

Liberté, de Jaraguá do Sul, já
registrou mais de 11 veículos
comercializados até a última

quinta-feira, dia 23. "A nossa'
rede de concessionárias, que
além desta loja em Jaraguá, está
em Joinville, Blumenau e

Itajaí, já registrou 47 novos

Megane vendidos. Isto em

apenas cinco dias úteis. Com
certeza é um sucesso", declara
Roberto Billy Th e il acke r,
gerente executivo da Liberte
em Jaraguá do Sul, animado
com a rápida e ampla aceitação
do novo modelo pelo mercado
consumidor.

O primeiro veículo'deste
novo modelo vendido em

Jaraguá dó Sul foi entregue na

tarde de ontem, para-urn feliz
Günther Vogel, integrante da
diretoria da Grameyer, de
Schroeder. "O primeiro Clio
Sedan que chegou à região foi
comprado por mim, isto em

2002. Desde lá, tive vários

Renault e nunca tive

.problernas. Quando soube
deste novo lançamento, me

antecipei e reservei o meu.

Hoje é um dia feliz", destaca o

proprietário do primeiro novo
Megane a rodar em Jaraguá.
Sucesso na Europa desde seu

lançamento, o novo Megane
foi considerado o veículo mais

seguro da categoria,
recebendo cinco estrelas 110S

testes do EuroNCAP,
entidade independente que

compra e faz testes de colisões'

\

em automóveis vendidos na

Europa desde 1996. Com o

lançamento do novo Megane,

a Renault deu o primeiro passo

para ampliar sua participação
no mercado brasileiro.

verdadeira comemoração foi
em 2004, quando o prefeito
Irineu Pasold (PSDB)
organizou uma festa na Praça
,

Angelo Piazera, com várias

atrações, homenagens e a

presença maciça da população.
O 26 de março foi definido

cama data da emancipação,
devido à esta ser a data de
assinatura do Decreto nO 565,
que desmembrou Jaraguá do Sul
de [oínville, transforrnando-a
em município. O primeiro
prefeito do recém-nascido

município, foi o comerciante

José Bauer. Mas o desafio de dar
vida própria à então colônia de

Jaraguá, iniciou em 1876, com
a chegada de Emilio Carlos

Jourdan à região, que pertencia
à Paraty (atual Araquari),
iniciou-se um movimento em

favor da emancipação. Entre
idas e vindas - entre 1883 e

1896 a região foi anexada a

[oinville, voltou a pertencer a

Paraty e quase foi formar, com
,

Barra Ve111a, ummunicípio que
se chamaria Glória - foi

. realizada uma consulta popular,
Jaraguá passou a ser o segundo

distrito de Joinville.
Os anos passaram, o simples

povoado transforrnou-se numa

vila economicamente ativa. Em

1930, o movimento pró
emancipação tomou corpo e

conseguiu, em 1934, junto ao

interventor federal Aristilíano
Ramos, desmembrar Jaraguá de

[oinville. Assim -nasceu o

município de Jaraguá do Sul. No
dia 8 de abril do mesmo ano

aconteceu a solenidade de

instalação do município, na sede
da intendência, na rua Epitácio
Pessoa, onde hoje está o Edifício

J araguá. Segundo relatos
históricos, o

;

evento foi

prestigiado por autoridades de
toda Santa Catarina, além- da

;

comunidade, que compareceu
em massa. A partir desta data,
que vale muito ser

comemorada, até os dias de hoje
o crescimento do município foi
uma constante. CÓm certeza,

Jaraguá do Sul é hoje exemplo
de desenvolvimento, graças
também ao dia 26 de março de
1934. Um dia que jamais deve
ser esquecido e precisa ser bern
'comemorado.

I

DANIEL NEVES

Günther é O primeiro a retirar o novo modelo da concessionária

•

ID·I OMA S

inglês. espanhol

,

seu
,

Conheça 05 NOVOS cursos que a Fellows' Idiomas oferece

fC". Fellows' _'Business'
Curso intensivo, para empresas,
com foco em Business.

,

I

!
( 3275-3475

fC' Fellows' - Semi-intensivo ; �. Fellows' - Revival
Curso mais rápido. Para quem
quer se tornar ainda mais competitivo.

Mantenha seu inglês vivo.
Pra quem quer manter a fluência.

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

,/ I

,

,

•

,
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-,

o CORREIO DO POVO

PARTICIPAÇÃO: 52 INSTITUiÇÕES QE ENSINO ESTÃO ENVOLVIDAS NO PROJETO

•

" .,.,

KELLY ERDMANN

... Dez mil alunos devem
receber informações

.

. contra uso de drogas
durante quatro meses

JARAGUÁ 00 SUL - A Polícia
Federal apresentou, ontem, para

�crianças matriculadas em escolas

públicas e particulares do muni

cípio a cartilha educativa "O Bra
sileirinho". O objetivo é prevenir

. o uso de drogas por meio de aulas

específicas em 52 instituições de
ensino fundamental, atingindo ao
final de quatro meses, cerca de dez
mil alunos.

Semelhante ao já existente

Proed, da Polícia Militar, este

ProgramaNacional de Prevenção
é desenvolvido pela Ansef

(Associação Nacional das
Entidades Associativas dos
Servidores da Polícia Federal).
Jaraguá do Sul é o segundo
município atendido em Santa
Catarina e agora se junta a Itajaí e
outros 19 participantes de vários
estados brasileiros.

De acordo com Luciano

" Eduardo Raizer, delegado da
I
Polícia Federal, "O Brasíleírinho"

A Polícia Federal fez uma apresentação para os alunos ontem no GinásioArthurMüller
,

Cartilha tem 26 páginas com

desenhos em preto e branco
vazado para serem coloridos pelas
crianças duas vezes por semana

nas próprias escolas. No final de
cada uma dessas aulas, as turmas
devem ler em voz alta a Oração
do Brasileírinho,

O lançamento do projeto
aconteceu noGinásio de Esportes
Arthur Müller, na manhã de

ontem. Depois da entrega
simbólica das cartilhas, as crianças
assistiram a uma apresentação de
cães farejadores da PF. Estiveram
no evento, além de estudantes de
diversas escolas jaraguaenses,
policiais federais. da região,
autoridades e representantes das

empresas apoiadoras Malwee

Malhas, Duas Rodas Industrial, ...

Marisol SA, Breithaupt e Weg.

surgiu como meio para reforçar o
combate às drogas durante o

período de formação do caráter das
crianças. Estudos da PF demons
tram que a faixa etária que predo
mina neste tipo de envolvimento
é inferior a dez anos de idade.

A partir de dados como este, é

que a Ansef desenvolveu o

Programa para alunos de 1 ª a 4ª
séries do Ensino Fundamental. A

Compra de consultas médicas
deve reduzir a espera nas filas

Associação programa Happy Hour
para arrecadar fundos para obra

JARAGUÁ DO SUL - A
demanda reprimida de consultas
e procedimentos cirúrgicos é

atualmente o alvo de críticas do
vereador Dieter Jansen (PP),
levantando novamente a

discussão sobre a demora do
atendimento na área de saúde

pública no município. Na edição
de O Correio do Povo de quarta
feira passada, 15, Jansen destacou
que mais de cinco mil pessoas
aguardam há meses atendimento
em várias especialidades através

do SUS (SistemaÚnico de Saúde)
1.1

DANIEL NEVES
nova sede, que passará a atenderJARAGUÁ DO SUL - Os

interessados em ajudar a Ama

(Associação Amigos do Autista)
a terminar as obras na nova sede
da entidade podem participar do '

3°HappyHour Beneficente, pro
gramado para o início de abril. O

,

evento acontece no Clube Atlé
tico Baependi no próximo dia 5 e

deve reunir cerca de 800 pessoas.
Os ingressos custam R$ 25 e

podem ser adquiridos na própria
Associação, localizada na Rua

Expedicionário Gumercindo da

Silva, centro de [araguá. Além da

Ama, estabelecimentos comer

ciais como a Grafipel, Eco Flora"
Ellen / s Cosméticos, Camisão e

Importway também comer

cializam as entradas. O Happy
Hour inicia às 17 horas e se

estende até às 22 horas.
O objetivo é arrecadar fundos

que possibilitern a reforma da

� ,

nao apenas os autistas, mas outras

crianças especiais da micror

região. Segundo a diretor-a da
Escola, Tania Krausse, o imóvel
de 799m2 foi adquirido em

setembro do ano passado e

necessita ser adequado para

depois receber os alunos.
A Ama tem urgência 110S

reparos. Isto porque, o contrato

de comodato do local utilizado,,

no centro do município, vence
em dezembro deste ano. O espaço

pertence à Creche Constância'
Piazera.

Além do evento pro

gramado para o dia 5 de abril, a
Associação conta com o auxílio
financeiro de empresas

jaraguaenses, poder público e

cornunidade. Atualmente 18

crianças são atendidas pela
Associação.

Ferraza diz que atendimento deve
melhorarno próximo mês

proporcionar' um atendimento
mais adequado a população",
calcula Ferrazza. Somente na

área oftalmológica, que está en
tre as especialidades commaior

demanda, o número de pessoas

aguardando atendimento chega
a 1.900; alguns pacientes,
inclusive, aguardam atendi
mento há mais de um ano.

Para o pagamento desse-i

serviço, Jansen comenta ser
•

favorável ao repasse da verba à

área da saúde através da
Câmara de Vereadores.

Segundo ele, a proposta foi

apresentada a um grupo de
vereadores há cerca de um

mês, e deverá ser votada na

Câmara nos próximos dias.
"Todos os vereadores

presentes mostraram-se
,

receptivos a proposta, mas ela
ainda será avaliada e o valor
do repasse ainda será definido",
comenta, (Daiane Zanghelini)

em convênio com a Prefeitura.
Questionado sobre como a,

situação será resolvida, o
secretário de Saúde Pública,
Sérgio Luiz Ferrazza, disse que a

demora deve ser amenizada a

partir do mês que vem, quando a

Prefeitura começará a

contratação de profissionais para
a compra de serviços.

Segundo Ferrazza, isso

significa a realização de 250
consultas a mais que as 300 já
realizadasmensalmente pelo S1)S,
em cada especialidade médica.
Médicos credenciados poderão
atender na, Clínica de

Especialidades Dr. João Biron

(CentroVida), na RuaAmazonas,
ou em consultório próprio, o que ,

.

demanda investimento de R$
3.20 mensais por parte da
Prefeitura. "Com essa medida,
pretendemos reduzir o tempo de

espera para 30 ou 40 dias e

CESAR JUNKES

.'
< <�- "

Diretora da Escola, Tãnia Krausse, convida comunidade a participar

I) \
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Encontro deve reunir cerca
de três mil motociclistas

GUARAMIRIM - O Clube manobras aéreas e de solo aos

Lobos-Guará espera reunir

mais de seis mil pessoas
durante este final de semana,

no Parque Municipal de
Eventos de Guaramirim. A

programação do 1 ° Encontro
de Motociclistas do município
conta com shows de Free Style
e apresentação de bandas da

visitantes.
O Encontro inicia às '9

horas, tem entrada gratuita e

quem for até o Parque pode
adquirir diversos' artigos
relacionados ao motociclismo,
à venda em 15 barracas. Para as

crianças, foi montada a Praça
da Diversão.

O organizador lembra tam

bém que bandas da região devem
animar os participantes durante
os dois dias de evento. Entre os

. nomes citados por Carlos

Truppe1 estão: The Seres,
Kanaã, Witnees, P1asmódio,
Arrogantes, Distorção, Soul
Blade, Democration e Doney. (KE)

. �

regiao.
De acordo com o or

ganizador, Carlos Tercílio

Truppel, cerca de três mil

motoqueiros de Santa Ca-
,

tarina, Rio Grande do Sul e

Paraná confirmaram presença.
Além disso, a equipe Dirt Riot,
de Jaraguá do Sul, demonstrará

•AR
ANSOCIfDAlJE CUlTURAARlfsllCA

f',I"It-tOI\OA (J" (I13-OO-1?9a

ABRIL COM AGENDA CHEIA. . .

�

f\GRADE DE PROGRAMAÇAO E OS
,

GRANDES ESPETACULOS

DIA 03 - O INCRíVEL LADRÃO DE CALCINHAS (TEATRO)
DIA 08 - O HOMEM DE BARRO (PALCO GIRATORIO/SESC)
DIA 11 - ALUGA-SE UM NAMORADO (TEATRO COM ERI

,

JOHNSON)
DIA 18 - A NOITE DA DANÇA - "O ESPETÁCULO DE DANÇA DA
SCAR"
DIA 25 - MARCUS llERENA E ROSENETE EBERHARDT (MUSICAL)
DIAS 26/27:: O MÁGICO DE OZ-(TEATRO INFANTil)

De volta ao clássico. Tênis retrô é a

aposta para as próximas estações
Fãs e usuários dos modelos clássicos de tênis já podem comemorar.

Para as próximas estações o clássico vem com tudo! Já chegaram
as lojas os tênis vulcanizados, com a sola injetada, saindo das
.' .

.

nostálgicas décadas de 1970 e 1980. Mas atenção! Eles chegam
com elementos novos, cheios de estilo!
Alternativos para aqueles que não apreciam os modelos de tênis
mais "modernos", os vulcanizados são uma alternativa
principalmente para os adeptos do streetwear. Os modelos são vários, j

renovados chegam em couro, bicolores, com cano baixo e alto e até I.
tipo boliche, Trazem ainda aplicações de bordados e podem fazer a

'

diferença para aqueles que desejam o diferencial aliado ao estilo
próprio.

Adidas customizadas chegam
ao Brasil no final do mês I

. ,
,

!
Mais uma boa notícia para os fãs de tênis, a marca Adidas Adlcolor I
deve chegar ao Brasil, mais precisamente na Oscar Freire - Sp, no i

.
. ,

final do mês de março.
I A coleção Adidas Ooncept Store, que foi lançada originalmente na

década de 1980, traz a opção ao usuário e comprador de
"transformar" o tênis em exclusivo, através do jogo de cadarços
coloridos que acompanha o tênis branco. A idéia de customização
acaba casando bem corn o atual momento da moda, aonde
customizar tornou-se uma palavra de ordem, quase como uma

uniformização.
Os modelos de tênis seguem a linha retro, com forte influência da
década do "vale tudo", anos de 1980. Os modelos de cano alto
marcam presença e devem causar curiosidade por onde passam.

j
No exterior existem algumas colaborações de artistas para criar

coleções especiais de tênis para a Adicolor, a renomada Pucci é
uma delas que aderiram, mas a assessoria de imprensa da grife
no Brasil não soube informar se essas coleções assinadas pela
marca chegarão a nossas terras.

�
!

Por: Daiana Riechel- dianar@unerj.br ,

I i
i
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Dando palpite
Tudo que o técnico Itamar Schulle queira era manter o mistério
para o jogo deste domingo, e ele está no seu direito. Mas
acompanhando alguns treinos na semana dá para dar um palpite
de uma possível escalação para o jogo com o Joinville. Aí vai:
Adilson; Pereira, Acássio, Tiago e Rogerinho; Alex Albert, Carlos
Rogério, Itauê e Everaldo; Sabiá e Gringo. A primeira dúvida
seria Tiago, que se recupera de contusão e ainda é incerteza. A
outra é Rogerinho, que sentiu a virilha durante a semana. Outra é

'

a do meia Itauê, que pode tanto servir como opção de' banco
como titular. Mas ele foi bem elogiado pelo auxiliar técnico Alaor

•

Palácios no treino de quinta-feira. "E um bom jogador. Marca
bem, sabe jogar com a bola nos pés e marca seus golzinhos".

De saída
Cinco jogadores não fazem mais

parte do elenco da Malwee.

Segundo o supervisor técnico da

equipe, Kléber Rangel, eles
pediram dispensa da equipe.
Gilson e Paquito, que estavam
em teste, voltaram para o Indaial.
Já Jaderson, Chapa e Júnior

Cabeça ainda procuram clubes.
Agora o estranho é que como

estes três jogadores pediram
dispensa se já estão escritos na

Liga Nacional pela Malwee e não

podem disputar a competição
com outro time. Será que não

,

foram demitidos?

Repetição
Na maioria das edições da

Copa do Brasil sempre surgiu
uma surpresa. Um time
pequeno que eliminou grandes
e foi longe. Caso recente do
Santo André e Paulista,
campeões das duas últimas

edições. Neste ano, ao que
tudo indica; o Ipatinga, do
interior de Minas Gerais, pode
ser o bicho-papão. Um time
organizado, que toca bem a

bola e mostra muito
•

entroSamento. E esperar para
ver.

Sub-17 o
Neste sábado tem seqüência a

primeira rodada do

Campeonato Estadual de Futsal
Sub-17. A equipe Malwee/CeV
FME está na chave C, ao lado
da Tuper (São Bento do Sul), de
Joinville e de Rio do Sul. Quem
quiser acompanhar os jogos
do time jaraguaense, hoje ele
enfrenta o Joinville às 10h e a

Tuper às 17h. Os jogos'são no

Parque Malwee.

•

,�.

Equipe de natação participa da

primeira competição em piscina

•

-

Suspensão
o Atlético de Ibirama não poderá
mandar o jogo de volta da
semifinal em casa. O clube foi

punido pela TJD pelos incidentes
ocorridos na partida do dia 11 de

fevereiro, contra o Figueirense,
quando a torcida atirou objetos no

campo. Será coincidência
demais o clube ser punido '

somente agora ao invés de ser

feito isso na segunda fase?

,

•

ARQUIVO O CORREIO/JULIMAR PIVATTO

Ajinc participa de três competições no fim de semana

]ARAGUÁ 00 SUL - A equipe'
Ajinc/UrbaI10/FME participa,

,

neste fim de semana, da primeira
competição oficial em piscinas da
Fasc (Federação Aquática de
Santa Catarina). Serão 20
nadadores participando do

Campeonato Estadual de

Velocidade, conhecido como

,

Troféu Fita Azul, que acontecerá
no Clube 12 de Agosto em

Florianópolis. A prova será

disputada em duas etapas, uma

hoje à tarde e outra amanhã de
manhã.

O treinador da equipe,
Ronaldo Fructuozo, o Kiko,
lamentou as ausências de Otávio
de Azevedo e Luana Martins que
estão contundidos. Paralelo a este

evento, também acontece a fase

regional dos Jogos da Juventude
Ttaliana. As nadadoras Mariê

Nazário e Ariana Félix buscam

vagas na fase nacional da

competição. Outra competição
que movimento o fim de semana
é a Travessia do Paru, na Praia de
[urerê, em Florianópolis. Três
nadadores da Ajinc participam
daprova.

IMPULSO - A Academia

Impulso também participará
desta travessia. Serão' oito
nadadores da categoria master

percorrendo os cinco

quilômetros em. mar aberto. A

largada será na sede do -Clube
Doze de Agosto, às 9h de hoje.
São estes os representantes da
academia: Elke Bernardino,
Solange Benz, Geane Maria

Lenzi, Marlise Klemann, José
Carlos Fagundes, Juliano Prim,
Adolar Spézia e Gerson Luiz
Soares.

s

-

_ � ,

DECISAO: AMANHA E O DIA D PARA O JUVENTUS

JULIMAR PIVATTO

� Itamar Schul Ie usa

todas as armas para
tentar surpreender o

Joinville em casa

]ARAGUÁ DO SUL
,

Preocupados com a euforia da
torcida em' ver o time na

semifinal do Campeonato
Catarinense da Divisão

,

, Principal, os jogadores preferem
esquecer o clima de otimismo e

, ,

se preocupar apenas com o Jogo
com o [oinville. Para o meia,

atacante Gringo, disse que, na

hora da partida, a concentração
tem de ser total. "Estamos
felizes em chegar aonde

chegamos. Vamos impor nosso
ritmo porque jogamos em casa

e temos a obrigação de ganhar",
comentou. A partida será

amanhã, às 16h no João
, Marcatto, com arbitragem de
Célio Amorim, auxiliado por
Claudemir Mafessoni e Carlos
Berkenbrock.

Ontem o time fez um treino

com portões fechados no João
Marcatto, para aprimorar as

jogadas ensaiadas. Segundo o

técnico Itamar Schulle, que só

vai divulgar a escalação
•

•

momentos antes da partida, esse
mistério serve para dificultar

para o adversário. "Eu também
não sei nada do Joinville. Não
digo que isso vai nos ajudar, mas
que vai se tornar mais difícil para
eles, isso vai. E já é válido",
analisou o treinador.

Sem a dupla de zaga

(Oliveira machucado e Rafael

suspenso) e a dupla de volantes
(Fábio Lopes e Ademir Sopa
suspensos), Schulle disse que
ainda tem dúvidas para escalar
o time. O zagueiro Tiago, que
volta de contusão, é uma das

opções ao lado de Acássio, mas
o treinador também pode usar

Pereira como zagueiro e deixar

Tiago como opção de banco.
Uma novidade nos treinos

desta semana é o meia Itauê,
que estava no Paranaguá, e

também pode ser opção para

domingo.
Schulle também está

preocupado porque tem quatro
jogadores pendurados. O

goleiro Adilson, o lateral
Pereira e os meias Everaldo e

Leandro Pereira estão com dois
cartões amarelos. O treinador
disse também que o [oinville é

o favorito. ''A gente sabe que
nome não ganha jogo, mas o

investimento do Joinville é de

No desembarque em São Paulo,
Leão reclama da arbitragem

SÃO PAULO (SP) - Depois
de algumas horas viajando de
Rosário até São Paulo, de ônibus
e avião, a delegação dó
Palmeiras desembarcou no

início da manhã de ontem, no

Aeroporto Internacional de

Cumbica, em Guarulhos, num
clima de tranqüilidade, apesar
de ter cedido o empate para o

time argentino, por 2x2, nos

acréscimos do segundo tempo.
DIVULGAÇÃO

Gamarra lamentou o resultado

No entanto, o treinador
Emerson Leão quebrou um

pouco a paz no local COIU as

reclamações contra o árbitro

uruguaio Roberto Silvera.
"O Palmeiras precisa

repensar isso. Não dá para ser

prejudicado sempre pela
arbitragem. A diretoria precisa
fazer alguma coisa. No jogo
contra o Santos, se o árbitro.
não marca aquele pênalti,
seríamos líderes do Paulista

agora", disse Leão, bravo por
causa de dois gols anulados
contra o Rosario Central.

Alguns jogadores
contaram que o resultado teve

um gostinho amargo. "Se a

gente tivesse empatado por
lxl , seria bom. Mas tomar um

gol nos acréscimos, e logo
depois de termos feito o que
seria o da nossa vitória, foi
ruim", afirmou o zagueiro
paraguaio Gamarra. O mais

feliz .no desembarque era o
•

centroavante Washington,
autor dos dois gols. "Espero
manter essa boa fase",
comentou.

, Para o clássico contra o.'

Corinthians, neste domingo,
no Morumbi, Leão não poderá
contar com o zagueiro Daniel,

,

que esta suspenso, e

provavelmente sem o meia

[uninho Paulista e o zagueiro
Douglas ambos se recuperando
de lesões musculares. Com a

entrada de Leonardo Silva ou

Thiago Gomes no lugar de

Daniel, o resto do time deverá
ser o mesmo que começou o

jogo contra o Rosario Central.

•

-
.
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Gringo disse que os jogadorespreferem deixaro clima de euforiapara a torcida

A •

tres a quatro vezes mator que o
'

nosso". Para ele, o Juventus não
é um azarão e sim a grande
surpresa destas semifinais. "Não
tenho dúvidas disso, já que

[oinville e Figueirense con

quistaram vários título� J
estaduais e o Atlético vem de
duas finais consecutivas",
comentou.

,

Copa Norte e Taça Pomerode
movimentam o fim de semana

,

,
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Flamengo tem duas partidas importantes fora de casa [
,

]ARAGUÁ DO SUL - Duas

competições
-

tradicionais
movimentam o fim de semana

do futebol amador. A primeira
e a Copa Norte, que tem a

rodada decisiva que vai definir
os seis classificados para a

segunda fase da competição. A
outra é a Taça Pomerode, que
chega em sua terceira rodada
mostrando equilíbrio entre os

participantes.
Pela Copa Norte, acon

tecem quatro partidas hoje. A
missão mais difícil é do Cruz de

Malta, que levou uma goleada
de 11 x 1 no primeiro jogo e

precisa vencer em casa, às 16h,
por, no mínimo, 10xO o Serrana,
de Joinville para se classificar

para a segunda fase. Já o Vitória
vai a São Bento do Sul

,

precisando apenas de 11m

empate com a Arsiper para
garantir a classificação. O

•

Flamengo precisa vencer o

América fora de casa por três

gols de diferença, já que perdeu
,

a primeira partida por 3xl. As

17h30, em casa, o Botafogo
recebe o Torino precisando
vencer .por dois gols de

diferença.
E pela Taça Pomerode, OS

jogos dos jaraguaenses serão na

domingo, todos às 15h30. Em

casa, o Vitória recebe O

Cararnuru e o Botafogo
enfrenta o Vera Cruz. Já o

Flamengo joga fora de casa
,

contra o Agua Verde, de
\

Pomerode. Completando a
,

rodada, o Agua Verde de Timb6
recebe o Atlético Pomerodense-

'v
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PRIORIDADE: BOMBEIROS PRECISAM DE VIATURA PARA ATENDER OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO

.:: Pontes serão fechadas com tela a partir do próximo mês
�
'.
"
_-
¢ ]ARAGUÁ DO SUL -

y. '

�:: Funcionários do Condec
'.
�' (Conselho de Defesa Civil) e
"

�: da Secretaria de De,
" '

,:: senvolvimento Social e
' ..
, ....

f� Família decidiram na quinta-
"

f�.'feira, 23, que as pontes do
�:: centro do município serão
�"
;:'" fechadas com alambrado
"

, :: (tela) para evitar que
'. '

'; moradores de rua residam
: \

. �, ,

�. nessas estruturas.

De acordo com o vice-
•

presidente da Defesa Civil,
Carlos Alberto Dias, o

, fechamento será em etapas, e

, a, primeira ponte receberá o

alambrado no dia 3 de abril. O

cronograma prevê que a cada
, 15 dias uma ponte seja fechada.
'.' "Não há recursos para realizar

esse trabalho de uma só vez,

pois a tela receberá também o

, reforço de um material mais
'. resistente (que ainda não foi

. definido), cujo orçamento está

sendo avaliado pela
Secretarias de Obras", destaca.

Segundo ele, a atividade

prioriza o fechamento de

pontes não habitadas por

desabrigados, e o próximo
passo é a instalação de uma

casa de acolhida em algum
imóvel alugado do município.
Também explica que o abrigo
,� temporário e deverá oferecer

,

, DAIANE ZANGHELINI "

",

'.
_----------

�, >-

�� � Maioria dos prédios
" .
,

:�., do município obedece
, .

;: às normas técnicas
,,�, ,.

: pe segurança da ABNT
I ""
I
•

I J.,

]ARAGUÁ DO SUL - A, .

, .

•

':quantidade de incêndios que

f::aconteceram neste ano alertam
'"'� .

t�lPara a importância de re-

:'. sidências, prédios, empresas e
·

'

: centros de lazer estarem em dia
,

� com o sistema de prevenção. De
,
....." .".

':: Janeiro ate o momento j a
:. aconteceram 59 casos no
•

'.

município: no mesmo período
� do ano passado, foram 52

A •

ocorrencias.
•

� De acordo com o sub-chefe

�. do CAT (Centro de Atividades

�: Técnicas) do Corpo de Bom

�. beiros Voluntários de [araguá
c"

�:. do Sul, Luis Fernando Klein, a
•

;:: maioria dos edifícios do muni-
,
'

�. cípio obedece às exigências de
,

r: segurança estabelecidas pela
,

\.> ABNT (Associação Brasileira
..

de Normas Técnicas). "Ge-
·

ralmente os prédios que não
" têm todos os equipamentos
\�. exigidos são os mais antigos,

mas que estão se adaptando às

condições de segurança dentro
das possibilidades", destaca.

Segundo ele, o fato do mu

nicípio ter começado a se

,

,

,

•

•

\ FOTOS CESAR JUNKES

'.

, ,

s � 1

Luis Fernando mostra sinalização indicativa para extintor de incêndio

desenvolver recentemente

facilita a adequação às normas,
uma vez que os prédios já são

construídos de acordo com as

até o piso do último pavimento
útil), exige-se uma escada
interna protegida com porta
corta-fogo. "Esse tipo de porta
é feita com um material mais

resistente, que· retarda a

propagação de fogo, calor e gases
de um ambiente para outro",

.

I exp lica Klein. ' ,

As edificações com mais de
.

sete pavimentos e com mais de
20 metros de altura, devem
manter uma escada interna

enclausurada (tipo 3), cujo

• A •

exigencias.
Klein explica que todas as

residências privativas multi
familiares (terrenos commais de .

duas residências ou prédios)
devem ter extintores de
incêndio. Para as construções
com mais de quatro apar

tamentos, exige-se uma central
.

de gás (o combustível é

armazenado em um cilindro

tipo P-45), com sinalização e

afastamento da edificação que

obedeça aos parâmetros de

segurança .

A instalação de hidrantes e

pára-raios é obrigatória em

prédios a partir de quatro
pavimentos ou com área igual
ou superior a 750 m2; de cinco
até sete andares até o limite de
20 metros de altura
(calculando - se a distânc in
vertical do logradouro público.

ARQUIVO. O CORREIO/DANIEL NEVES

,

I

•

-

•
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Desa:brigados que moravam embaixo da ponte do Baependijá deixaram o local.
,

acompanhamento médico,
psicológico e de assistente

social aos internos.

A decisão foi tomada após
um levantamento realizado

pela Secretaria de De
senvolvimento Social e

Família no último dia 7. Foi

viviam em pontes e praças do

município e então estipulado
um prazo de 15 dias (que
venceu na quarta-feira, 22)
para que elas desocupassem os

locais. "Alguns moradores

presidente da Defesa Civil,
Carlos Alberto Dias. Alguns
dependentes químicos
também costumam procuram
as pontes para fazer uso de
álcool ou drogas, fato obser
vado nas duas vistorias reali
zadas pelos funcionários, da
Prefeitura. (Daiane Zanghelini)

saíram, mas, em contrapartida,
outros desabrigados c he-

constatado que 17 pessoas
" .

.

garam , comenta o vice-

-,

I

•

•• ,.",._"" .. , o., "'''''''''''''''', " .. " ..... " .. "." ...... " .. " .. "." "... "".""" .. " ..\ ... " .. " .. , " ... "." ..... ".", '" • ." .. ". "" "" " .. "" .. , " .. "'" ""'" ."." .. , ."." ... " ,,, .. , .... " .". ",. " .. " .. "" .... " .. ", """, ... " .... " ..... , .....

Equipamentos de resgate no

trânsito são a prioridade
A conscientização dos
proprietários dos prédios do

município sobre as normas de
segurança diminuiu a

incidência de incêndios em

relação ao aumento

populacional nos últimos anos,

segundo o secretário executivo
dos bombeiros, Adolar Jark.
Por esse motivo, Jark destaca

que a escada Magirus
(instalada nas viaturas dos
bombeiros para alcançar o topo
dos prédios), deixou de ser

prioridade para o Corpo de
,

Bombeiros Voluntários do

município, em virtude do alto
custo do equipamento (aproximadamente R$ 1,5 milhões).
No momento, a entidade reivindica a Secretaria de Estado da Saúde a

doação de uma viatura e equipamentos para resgate em acidentes de
trânsito. O pedido toi apresentada durante audiência com o secretário
do Estado da Saúde, Luiz Eduardo Cherem, na terça-feira, 21, pela
deputado Dionei Walter da Silva (PT), "Nossa preocupação maior é a

manutenção e o crescimento do Corpo de Bombeiros, com a ajuda dos

empresários e da comunidade", comenta Jark.

Segundo ele, os bombeiros voluntários do município contam com

orçamento anual de R$ 2,5 milhões, dos quais 70% são contribulções
da comunidade. Somente em contribuições descontadas na conta de

luz, cerca de 17 mil contribuintes destinam R$ 40 mil mensais para os

bombeiros. Também destaca que a Prefeitura tem auxiliado para evitar
riscos de incêndio; o Plano Diretor (lei 1766, de 1.993) estabelece que
os prédios da cidade devem ter, no máximo, 12 pavimentos, o que
facilita a�aída dos moradores em caso de urgência dessa natureza.

acesso exige duas portas corta

fogo. Também é obrigatória a

instalação de sistema de alarme
de incêndio, iluminação de

emergência e sinalização
(indicativo) para abandono do
local em toda extensão do
corredor. Prédios com cobertura

(ou terraço) que atinjam essa

altura devem dispor de pontos
de ancoragem de cabos. "São

alças que auxiliam os bombeiros
no resgate das vítimas em caso

�e incêndio", destaca. 1á os

sprinklers (os "chuveiros

automáticos", que disparam
com fumaça ou calor acima da

temperatura ambiente), são

exigidos apenas em edificações
com 30 metros de altura ou

mais. O sub-chefe também
destaca que, independente da
área construída, é necessário um
detector de incêndio, alarme
que primeiramente alerta uma

sala central e, alguns minutos
depois, os moradores de todo

prédio.

'"

• OCORRENCIAS POLICIAIS

Perturbação de Sossego
A polícia foi chamada na madrugada de ontem, no Bairro Jaraguá
·99, a denúncia informava que em uma residência estava
ocorrendo uma festa, com som excessivo, de modo a perturbar

,

o sossego da vizinhança. A vizinha que chamou a polícia
informou que já.havla solicitado de forma educada para que
fosse diminuído o volume do som e da conversa, mas foi
maltratada.· O responsável pela residência foi levado à Delegacia.

Furto de Bicicleta
Foi furtada uma bicicleta
que estava na frente do Bar
do Duwe, Bairro Rio da .

Luz, quinta-feira à noite, é
uma Sundown Aro 26, 18
marchas de cor preta. E no
dia 21 de março foi furtada
uma bicicleta Cross de
alumínio; guidão ProX,
coroa importada
trabalhada, ela estava

•

estacionada no bicicletário
da E.M.E.F. Anna Towe

,

Nagel, Bairro Agua Verde ..

Acidente
Batida de uma moto contra um

carro, próxima à Escola

Municipal Maria Nilda Salai, no

Bairro Tifa Martins, deixou a

professora condutora da moto

ferida, corn dores na perna, na
. quinta-feira à tarde.

Droga
Detido e levado para o

Conselho Tutelar, o menor R.S.
de 17 anos por transportar 10
quilos de maconha, no km 115
da BR 101 em Itajaí, ele era

passageiro de um ônibus que
vinha de Foz do Iguaçu para
Florianópolis.

Furto de celular
Foi furtado um celular
modelo GSM Siemens C65
da operadora Tim, na

quarta-feira à tarde, a Sra.
M. R. F. M. estava no interior
do ônibus da empresa .

Canarinho, linha Centro
Barra.

Presos na BR 280
Dois jovens foram presos em

.

Rio Negrinho, na tarde de
quinta-feira, 'por furtarem um

carro. Eles foram pegos horas
depois do furto na BR 280.

. ,

.'

•

fi
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��NO SBT ��PEDIDOI
I , .

Pelé foi ao SBT
anteontem conversar

com Silvio Santos. O
ex-jogador chegou
discretamente e entrou
de mansinho pela
diretoria da emissora

para evitar ser visto. A
ida de Pelé ao SBT
pode ter a ver com o

objetivo da emissora de
voltar a investir no

esporte. No telejornal
de Carlos Nascimento,
por exemplo, vai estrear
um quadro de

esportivo.

A modelo Isabella
Fiorentino abriu as portas
de sua casa para a revista
Estilo de Vida e contou que
pretende conseguir uma
atração só para ela na TV:
"Quero atuar em novas

frentes'até conseguir meu
própria programa", diz ela.
Atualmente Isabella tem um

· quadro no programa Tudo a
,.

Ver, da TV Record, em que
· .

presta consultoria de
moda. A experiência
aumentou o desejo de estar
à frente tie uma produção
exclusiva.

I
I

'

,

, ,

I

��POR AMOR
.O astro norte-americano
Tom Cruise repetiu a cena

de subir em uma catleira,
como fez no programa de

Oprah Winfrey, em m:çlio do
ano passádo', para anunciar
sua'felicidade e amor Sobre

.

,

sua noiva, a atriz Katie
Holmes, e o bebê que eles
esperam. Cruise foi o
convidado de honra no

evento Influential Speakers
da Yehoo, na terça-feira, na
sede da empresa em·

'.
.

•

Sunnyvale, Califórnia, onde
respondeu a perguntas da

platéia.

•

-

Memória
A Assembléia Legislativa do
Estado de SC, através do Centro

,

de Memória, está organizado um
livro documental sobre Jaraguá do

,

Sul . E um presente da instituição,
através do Deputado Dionei

•

Walter da Silva aos 130 anos de

colonização da cidade. O livro
,I' .""

sera entregue ao mumcipio em

Sessão Especial da AL que deve
acontecer em Jaraguá do Sul no
dia 22 de junho.

Em Joinville
A atriz Denise Fraga divulga hoje
em Joinville o seu livro, inspirado
no quadro que ela apresenta no
programa Fantástico, Retrato'
Falado, O evento será realizado às
18 horas no shopping Mueller.

Inauguração .

No próximo dia 31, sexta-feira,
Jaraguá do Sul e região recebem
mais um reforço na formação e

qualificação profissional. O Cefet
- Centro Federal de Educação
Tecnológica inaugura o

Laboratório de Multimeios,
formado por uma estrutura

moderna de equipamentos à

disposição da aprendizagem. São
.

17 computadores conectados à
. rede mundial de informações
(Internet), para pesquisa dos
alunos e trabalhos escolares,
apoiados em programas para
aprendizado de informática
básica.

��POR AMOR
Britney Spears faz qualquer coisa
para não perder a companhia de'
Kevin Federline. Além de dar
mesada milionária ao marido -

que não gosta muito de trabalhar -

, a princesinha do pop resolveu
fazer mais um agradinho pelo
aniversário de 28 anos do rapaz.
Alugou um jatinho e convidou
quinze amigos para uma noitada
em Las Vegas. O casal e sua

trupe passaram a noite tentando a

sorte no cassino do Caesar's
Palace. Moral da história: a

".

� PARABENSI
Leitores que aniversariam

25/3
Irene Moser
Valéria Kasmierski
Olinda P. Chiodini
Vilberto Rolloff
Ondina Soares

Thiago H. Fodi

Harry Gumz
Augusto Geisler
Mário C. Felippi
Marli M. Papp
Leonardo L. Arnecke
Annete Maffezzolli
Sônia M. Valentini
Rubens Radunz
Herberto Hanemann
Adriana Cláudio dos
Santos

Eugenio Mônaco
Albino Rosa
Juliana Milbratz
Adan Samuel V. Prüss
Marlene M. Schmitz

26/3
Dlíson Porath
Carmem Schwirkowski
Josiane Venera
Narciso Sevegnani
Ricardo Voigt
André F. Buzzi
João N. Schiochet
Luciano Erdmann

Douglas L. Ramos
Jean M. Pereira

,

II HOROSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
·

Você é tão ligadinho, tão rápido para algumas
coisas, pena que em certas ocasiões leve tanto

tempo para dar-se conta de seus sentimentos.
Enfim, agora chegou lá, e o que estava bem no

fundo torna-se consciente. Já pensou que
lastimável seria se não vivesse essa

experiência? Como diz aquela canção, "cada
um sabe a dor e a delícia de ser o que é ... "

•

Touro 21/4 a 20/5
Só porque não está vendo com os olhos
físicos, não quer dizer que não está lá. O que
parece terminar traz em si um novo começo.
Vá além e dê seu salto, taurino, confie em seu

potencial de reformulação e mudança: novos
brotos abrem caminho, antigas feridas se

\

fecham. Regenerar, gerar outra e outra vez,
contínuo da existência.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Parece simples demais, óbvio até, mas para

,

que complicar se são essas as coisas

essenciais, que lhe dizem mais e alimentam
seu astral? No básico, os fundamentos, a base
de seu conhecimento, o que abre caminhos

para a criatividade do pensamento. No
microcosmo, passaporte para o macrocosmo.

Transcender fronteiras, tudo com você.,

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

o presidente da Câmara de Vereadores, Carione Pavanello (PFL) assumiu ontem o cargo de prefeito
interino de Jaraguá do Sul. A família esteve presente na cerimônia de posse. Com Cacá na foto estão, a
esposa Gisele Pavanello, os filhos Sthefani e Guilherme e a mãe Landa Pavanello

Exposições
O espaço cultural da Biblioteca Padre Elemar Scheid, da Unerj apresenta duas exposições. Os
trabalhos de Maria de Fátima Silveira Compagnoni e de Angélica Fagundes podem ser

apreciados até o dia 3 de março, das 8 às 22 horas, com acesso gratuito.A iniciativa é do Comitê
de Cultura da Unerj. Na exposição "Plantas Regionais", a artista plástica Maria de Fátima
Silveira Compagnoni apresenta pinturas em óleo sobre tela em que retrata variedades da região,
com ênfase especialmente em frutas típicas como a banana.

.

Sagitário 22/11 a 21/12

Câncer 21/6 a 21/7
Uma nova ordem interna prepara uma

. reorganização externa. Inicialmente, são sinais

sutis, pequenas manifestações procurando
espaço; depois, vêm as grandes modificações.
A vida responde e corresponde,
irremediavelmente, ao que pede a sua natureza.
O que fazer por nós mesmos, senão ser tudo o

que queremos/podemos ser?

Libra 23/9 a 22/10
Dê-se o tempo que precisa, sem forçar o motor,
concentre energia nos seus objetivos. Sua
mente prolífica gera idéias muito boas, que
merecem e devem ser materializadas. Procure
estar bem aparelhado para realizá-Ias e, o que é
da maior importãncia, para realizar a si mesmo
com a concretização. Tem que ser divertido,
não é, libriano?

Capricórnio 22/12 a 21/1
Sua presença é o único presente que estão

•

querendo. E isso aí, caprica, valorize o que
você é, o que você tem em si. Pouco importa
se seus bolsos estão vazios: seu coração está
cheio. Nada de economias, deixe fluir o seu

afeto. Caso precise de materializações, use
seus recursos artísticos: escreva um poema,
cante uma canção ...

Leão 22/7 a 22/8
Acordaram você, leãozinho? Ah, não rosne,
não reclame ... Que bom que as pessoas ainda

conseguem tocá-lo (e sacudi-lo), assim se

avivam suas chamas e se iluminam suas

possibilidades criativas para além dos limites
do espelho. O dia está lindo e você é puro Sol,
com muito amor pra dar. Hein? Ora, pra ganhar,
é só se deixar receber.

Escorpião 23/10 a 21/11
Não diga nunca: você pode estar criando limites
onde eles não existem e tampouco são
necessários. Trabalhe a elasticidade da mente e

do corpo. Caminhadas no parque e

alongamentos ajudam um bocado, sem falar

que não diminuem os dígitos da conta bancária,
só os da balança. Quando sair, aproveite para
colher flores para seu amor.

Aquário 21/1 a 18/2
Razão e sensibilidade podem se harmonizar e
se complementar. Você pode encontrar o eixo,
equilibrar-se sobre a corda bamba e até
atravessar abismos se estiver afinado com

seu tom. A vida se dimensiona em múltiplas
escalas e oitavas, há muito mais entre e além
dos extremos. Por que reduzir, se o seu ser

anseia por ampliação?

Peixes 19/2 a 19/3
Por suas profundezas, imensos sentimentos.
Há emoções que estão por lá faz muito

tempo, que já cumpriram seu ciclo e anseiam

por se expressar, espirar um novo ar, sair de
navios afundados e flutuar na superfície, em
contato com o vento, sob o calor direto do
Sol. Nem tudo precisa ser dito, mas algumas

Virgem 23/8 a 22/9
Não vai, por quê? Não sabe como é, não
conhece ninguém que vai estar lá? Ótimo,

. aproveite para conhecer. Renove suas pers
pectivas, experimente outros ãngulos, deixe-se .

surpreender pelas coisas, pelas pessoas e por
si próprio. Se vivemos o repetitivo, nos
repetimos também e os muitos mundos novos

em nós permanecem ignorados.

,

E um desejo mais fundo, um anseio maior...
Por que fechar o peito, a porta, a janela, pôr
um travesseiro na cabeça e abafar a alma? Ela'
quer a brisa, a leveza, o perfume, enlevos e

paixões, extravasar-se em sua natureza livre.
Salte, lance sua flecha no espaço! Céus e

terras esperam suas loucas corridas: encha
seu mundo de pulsação.

• •

coisas sim.

O CORREIO DO POVO

II NOVELAS
� GLOBO - 18f·1

Sinhá moça
Sinhá Moça descobre que Bastião tem
vontade de aprender a ler e a escrever e se

prontifica a ensiná-lo. José Coutinho, o filho
de Coutinho, faz um discurso para os ex-

escravos, anunciando que ganharão por seu
trabalho. Dimas declara a Frei José o seu

desejo de que o Barão pague por todas as

maldades feitas. Rodolfo confessa para
Sinhá Moça que é abolicionista e republicano,
e que só está mentindo para poder ficar perto
dela. Sinhá Moça diz a Rodolfo que ele não

pode deixar que o seu pai descubra a

verdade. Os dois se beijam, apaixonados.
Ruth diz a Ricardo que seu sonho foi um
aviso para que ele se afaste de Ana. Sinhá
Moça conta para Virgínia que ama Rodolfo .

Mario sugere que ele, Vila, Pedro e Renato
formem um clube abolicionista na cidade.

.

� GLOBO - 19H

Bang Bang ,

Bullock se descontrola e atira. Neon diz a

Vegas que está em dúvida sobre o filho e ela

promete investigar. Ben convence Bullock a ir
até a delegacia. Bullock é colocado em um

camburão. Ben vai até as suas terras e chora.
Vegas prova que Catty nunca viu a tatuagem
nas costas de Neon, mas ela inventa uma

desculpa. Viridiana e Dona Zorrah brigam no

café da manhã da pensão. Rush diz a Ben

que Diana dormiu na pensão. Diana acorda
no quarto de Lucas. Ben arruma a sua mala.
Ben manda Bob ficar de olho em Lucas,
porque não confia nele. Diana descobre que
Ben partiu e entende que ele soube onde ela
passou a noite. Vegas se descontrola ao

saber da prisão de Bullock. Ben pede abrigo a

Violeta. Ben diz que vai encarar Bullock e

contar tudo o que fez para vê-lo atrás das
grades. Fox pede que Zoltar avise Ben para
não ir à delegacia, pois existe um mandate de

prisão contra ele. Zoltar desacorda Ben e o

tira da delegacia. Mercedita avisa Ben que
Vegas está expulsando Diana e Júnior da
fazenda. Vegas mostra um documento
assinado por Bullock a autorizando a cuidar
de seus bens. Ben mostra o documento que
o torna administrador do patrimônio de
Bullock. Harold pega Yoko com um cliente.

I
Denaide vê Calamity e Henaide se beijando. I

,

.

� GLOBO - 2íH ,

Belíssima
• o diretor explica para Murat que foi Bia quem

comprou suas dívidas antes de morrer. Érica iinsulta Vitória e faz um escândalo. Vitória se ,

faz de chocada e vai embora. André fica
furioso com Érica. Taís descobre que Suzi
está se envolvendo com o mesmo pessoal

· que a enganou. Umberto fala que Murat tem
uma semana para sair da casa ou quitar suas
dívidas. Vitória revela para Júlia que André
tentou seduzi-Ia. Nikos pede que Vitória tome
cuidado para não se envolver com André,
mas ela garante que não corre esse risco.

Gigi diz para Júlia que desconfia de Vitória.
Matilde entrega o exame a Julia. Regina da
Glória espalha para todos na rua que Murat
está pensando em vender o casarão. Júlia
vai até a clinica perguntar se o exame de
Erica é autêntico. Vitória vai até a Belíssima,
se insinua para André, que a beija.

•

� SB-r - 'i 8h30
.

Rebelde
Josy, ao ver Leon agredir Diego, diz que a

violência entre membros de uma mesma

família é um delito e pergunta se por ser um

político acha que pode fazer o que quiser.
Nico diz à sua mãe que vai se casar com

Lupita. Yuli, depois de fingir um desmaio, diz
ao filho que jamais concordará com esse

casamento. Mia fica sabendo que foi Gastão
·

quem sugeriu a Leon que fosse ao show do
. RBD.

•

� REC()RlJ - 19i. 15
•

Prova de Amor
Elza pega Nininha na marra. Celso, Vânia e

Zezinho gritam por socorro. Zita, que estava
no banheiro, sai apavorada e descobre que
Elza roubou Nininha. Zita liga para policia e

avisa do seqüestro de Nininha. Alexandre
chega na casa de Beatriz para buscar Clarice.
Raquel e Marco conversam no quiosque de
Teresa. Cadu pega na mão de Teresa. Hélio
fica com ciúme. Pati chega no quiosque .

Lapa, Murilo e Gerião se aproximam do
quiosque. Murilo segura um garrafâo com

gasolina. Adriana chega para ver Gabi.

Começa o show. Murilo derrama gasolina
atrás do quiosque. Karla Sabah entra no

palco.

� RECORD ._ 2111

A Escrava Isaura ,

•

Isaura se culpa por fazer com que Alvaro ,

também seja caçado. Branca fica ,

,

enlouquecida ao saber que Alvaro fugiu com

Isaura e insulta Peprétua. martinho e I
Raimundo acham a choça onde estavam I

Alvaro e Isaura. Aurora maltrata Henrique.
Flor-de-Lis pede conselhos para Serafina .

Leôncio encontra pegadas de cavalo.
Inmasiareza. Com Leôncio próximo, Isaura e

Alvaro planejam a fuga. Henrique discute com
Rosa. Helena tem desejos de grávida. Alvaro ,

se separa de Isaura que foge. Alvaro cai do
cavalo e é capturado por Leôncio. .
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