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3B I TRANSPORTE 6 I DOMINÓ: PRESIDENTE DA CEF COLOCOU CARGO À DISPOSiÇÃO
•

• •,Ujam mobiliza
, �usuários
contra reajuste Antônio Palocci pediu o afastamento do Ministério da Fazenda ontem,

O presidente Lula convidou o presidente do BNDES, Guido Mantega
para assumir a pasta. Desgastado por denúncias quando era prefeito de
Ribeirão Preto, Palocci deixa o Ministério da Fazenda após quase 39
meses no cargo.A situação se agravou após o ex-ministro ser

desmentido pelo caseiro Francenildo Costa, que disse ter visto Palocci

na casa alugada em Brasília pelos ex-assessores de Ribeirão Preto para'
"negócios suspeitos" e festas com prostitutas. O presidente da Caixa
Econômica Federal, Jorge Mattoso, também encaminhou ao presidente.

.

Lula carta colocando seu cargo à disposição. Ele depôs ontem na Polícia
. Federal, de onde saiu indiciado pelos crimes de. violação de sigilos
bancário e funcional.

A União Jaraguaense das

Associações de Moradores
manifestou contrariedade ao

reajuste das passagens de
ônibus. A entidade diz que o

àcréscimo de R$ 0,30 não

condiz com qualidade do
CORREIO ESPORTIVO I POLÊMICA: DIRETORIA RECLAMA DA ARBITRAGEM t{� DERROTA PARA O JOINVILLE•

serviço.
.

Depois da derrota por 1xO no domingo, o vice-presidente Gilda Alves (na
foto ao lado do presidente Lia Tironi) inconformado com o resultado, foi
reclamar da arbitragem para o presidente da FCF Delfim de Pádua Peixoto
Filho. Alheio às reclamações, os jogadores se concentram para vencer o

Joinville amanhã, às 20h30, na Arena. O Moleque Travesso precisa
vencer por dois gols de diferença para chegar na final do Catarinense.
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3 I TERCEIRIZAÇAO

Janssen cobra

informação
sobre merendá
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Malwee larga na frente no

Estadual de Futsal Sub- 17
,

8 I MODA

Unerj e Senai
lançam curso

de pós
graduação

Com três vitórias em três jogos, a equipe Malwee/Cej/FME é a líder
isolada da Chave C do Campeonato Estadual.

Beira Rio e Pradi na ponta do

Campeonato Municipal de Bocha
,
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3370 2200

·

Unirned. Sell Plano, Sua Vicia
•

MAXIMA
•

Dia de sol e nebulosidade'
variada com pancadas
isoladas de chuva

www.studiofm.com.br,

· www.unimed.com.br
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o Inferno existe?
,

,

Jesus ensinava usando de parábolas
(narrativa alegórica que transmite uma

mensagem indireta, por meio de comparação
ou analogia, encerra um preceito religioso ou

moral, como as encontradas nos Evangelhos;
Houaiss), de modo que qualquer pessoa, do

, mais culto ao mais simples, pudesse entender
,

a sua mensagem (Eu-Angelho, boa nova),
Não vamos esquecer que Jesus ensinava

falando em Aramaico, usando a Palavra
escrita em Hebraico antigo (sem vogais) e seus
discípulos nos reportaram em Grego, Emuito
tempo depois dos fatos,

O uso de "gírias" pode tornar difícil fazer
se uma boa tradução, Que o diga quem fala
duas línguas. Porém, alguns trechos são de

. fácil interpretação, mesmo em Português,
como o que veremos a seguir, que pela
simplicidade e objetividade dispensaria
explicações. Bastar ia prestar atenção.
(Lucas 16, 19-24) Havia um homem rico que
Se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que
todos os dias se banqueteava e se regalava.
Havia também um mendigo, por nome

Lázaro, todo coberto de chagas, que estava

deitado à porta do rico. Ele avidamente

desejava matar a fome com as migalhas que
caíam da mesa do rico. Ora, aconteceu morrer
o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de
Abraão. Morreu também o rico e foi

sepultado. E estando ele nos tormentos do

inferno, levantou os olhos e viu, ao longe,
Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou, então: -
Pai Abraão, compadece-te de mim e manda
Lázaro quemolhe em água a ponta de seu dedo,
a fim de me refrescar a língua, pois sou

cruelmente atormentado nestas chamas.
Até aqui percebemos algumas palavras que o

leitor pode grifar: anjos, tormentos, inferno.
Deus nos presenteia com dons, riqueza,
inre ligênccação, fartura; para que os

coloquemos a serviço do próximo, para que

repartamos. Não são nossos dons, são de Deus.
O homem mau tem um destino certo, bem

corno o indiferente, o Inferno. Sim! 1
O inferno existe sim, como ells ina Cristo,
bem como o Paraíso, ou o seio de Abraão corno
diziam os Judeus. Sem falar do abismo

intransponível que os separa. O inferno é

lugar de sofrimento. De tormentos cruéis. Já'
o Paraíso é local de consolo.

(Lucas 16,25-31) Abraão, porém, replicou: J
- Filho, lembra-te de que recebeste teus bens
em vida, mas Lázaro, males; por isso ele agora

aqui é consolado. Além de tudo, há entre nós I

e vós urn grande abismo, de maneira que.ros

que querem passar daqui para vós, não o J

podem, nem os de lá passar para cá. O rico

disse: - Rogo-te então, pai, que mandes Lázaro
à casa de 111eu pai, pois tenho cinco irmãos,
para lhes testemunhar, que não aconteça
virem também eles parar neste lugar de
tormentos. Abraão respondeu: - Eles lá têm !
Moisés e os profetas; ouçam-nos! O rico

replicou: - Não, pai Abraão; mas se for a eles

algum dos mortos, arrepender-se-ão. Abraão
respondeu-lhe: - Se não ouvirem a Moisés e

aos profetas, tampouco se deixarão convencer,
ainda que ressuscite algum dos mortos.

Pois é, o injusto é aprisionado no inferno,
logo após a morte, e o justo está impedido de
ser-rios enviado. Tão simples quanto está

escrito.

Qualquer doutrina Cristã telll que estar

baseada na Bíblia. Do contrário, qualquer
esquizofrênico paranóico (2,5% da população

,

o é) pode confundir sua ilusão auditiva com a

voz de Cristo e aí... Quem segue a Cristo, que
estude os Evangelhos (euaggélion). E para os

/

trechos de difícil compreensão, usemos nossos
teólogos que, por dever de ofício, saberão 110S

menores índices de reprovação
(5,48%) e abandono
(1,53%) .Especialistas alertam que
o abandono e a reprovação, aliados
ao fato de o número de matrículas
no ensino médio ter caído 1,5%
entre 2004 e 2005, devem des-

•

pertar a atenção das autoridades

para detectar os motivos da falta
de interesse dos adolescentes pelas
salas de aula. Alguns dizem que é a

áreas de ciências. A ponderação é

de que o ensino médio cresceu

muito rápido, sem um aumento

significative de recursos. Segundo
o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística, o Brasil tinha, em
2004,34,8 milhões de jovens entre

'

15 e 24 anos. Representavam
19,1% da população total. Por
outro lado, a Pesquisa Mensal de
Emprego, realizada em seis regiões

,

metropolitanas em dezembro do
ano passado, indicava que 23% dos
brasileiros entre 16 e 24 anos não

estudavam nem trabalhavam. O

presidente daUnião Brasileira dos
Estudantes Secundaristas, Thiago
Franco, dá pistas do que o jovem
busca. Diz que a escola não é um

ambiente agradável e que é preciso
trazer para o currículo coisas ligadas
ao cotidiano, discutir como a

sociedade está. O líder estudantil
revela que enxerga o que muita

As conjecturas são muitas,
,

mas os númerosbem reais. Quillze
,

,

em cada cem jovensmatriculados
no ensinomédio abandonaram os

estudos no Brasil em 2004. Isso

significá que 1,402 milhão de
alunos deixaram a escola num

universo de 9,169 milhões de
I t

, I
I

I

•

matrículas. E o maior índice de
, .

abandono desde 1996. E o que
mostra o último Censo Escolar,

,

divulgado nestemês pelo Institutó
Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais, ligado ao Ministé
tio da Educação.Também é
I
/
,

I
I

'

� Quinze em cada cem jovens matriculados
po ensino médio abandonaram os

estudos no Brasil em 2004
I

. '

etapa preparatoria para o

vestibular. Outros falam em ajudar
para o mercado do trabalho. Mas
o ensino médio faz parte da

I

II

1
praticamente o dobro do regis
trado no ensino fundamental,

ftapa em que oito a cada cern

studantes matriculados abando
aram a sala de aula. Além dos
asas de abandono, o Censo

ponta que dez em cada cem

estudantes do ensinomédio foram
/

reprovados em 2004. São poucoI

flais de 965 mil jovens. Esse

rambém é o maior índice
I ,

registrado desde 1996.0s dados
incluem as redes pública e

articular,' porém essa última
detémsó 12% das matrículas e os

I

i. FRASE

formação integral do jovem dentro
da educação básica. E para isso o

currículo ainda não está

adaptado.Outros três fatores que
devem ser analisados �undo os

especialistas -a tendência de

migração dos alunos do ensino

médio regular para a Educação de
Jovens e Adultos, o antigo
supletivo, que é concluído em

prazo menor, a necessidade de

políticas de apoio ao estudante,
COtuO merenda e transporte, e a

falta de professores de algumas
disciplinas, principalmente nas

-, -

gente nao ve, ou nao quer ver.
, Currículos defasados, longe da
realidade, professores mal

preparados, diretores intransi

gentes, prédios não conservados,
, tudo isso aliado a crônica falta de

investimentos, faz cc:m que o

ambiente de milhares de escolas

II

, .

sejam extremamente monotono .

Faltam estímulo e investimentos,
nos alunos e, demodo especial, nos
professores que estejam, de fato,
preparados para formar cidadãos.

II

•

orientar,

Mario Eugenio Saturno, Tecnologista Sênior do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE),
Professor do Instituto Municipal de Enslno Superior
de Catanduva e congregado mariano. (Email:
mariosaturno@uol.com.br).

•
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,

"Não se pode mais preservar o presidente.Be precisa ser responsabilizado.
Ele precisa pelo menos dizer: 'eu errei e quero consertar isso"

I I

,

I • Do presidente do PSDB, Tasso Jereissati (CE), sobre as denúncias que envolvem o governo Lula
,

A

PMOQUE mesmo?
o presidente da Acijs

, Paulo César Chiodini
escreve às terças
nesta coluna

"

:A falta de mão-de-
I

!obra qualificada

livrou da chaga das eleições de Tancredd
Neves (MDB) contra Paulo Maluf (PDS), na
reabertura democrática das Diretas Já.
Por quê? José Sarney era deputado do PDS e,

num lance ousado e estrategicamente
calculado, foi captado para migrar para as

fileiras do MDB. De sobra, barganhou para
ser o Vice de Tancredo, pois a sua presença

.significaria conquístar os votos da bancada

Imagine uma tribo que tem muitos caciques,
penetração em todas as regiões, suas crenças
são bem aceitas e mantém significativo
respaldo pela sua história passada. Tudo bem.
Ocorre que essa tribo sofre de um flagelo
sistêmico. Nunca conseguiu emplacar um
grande cacique no poder. Passam os anos, a

tribo mantém as vestes intactas, seu

estandarte brilha no sol e as idéias

I '

,

da oferta desse tipo de curso, cujo
principal objetivo é formar o

aluno para atuar no mercado de

trabalho, e a falta de mão-de-obra
qualíficada para ingressar imedia
tamente ern vagas disponíveis. A
Secretaria de Educação Profis
sional e Tecnológica do MEC
estima que seria preciso atingir
umameta de dois milhões de vagas
no ensino médio para atender às

necessidades da demanda. '

O resultado deste gargalo é uma

,

oferta menor de pessoas prepa
radas tanto emnível de tecnólogos
[formação superior em cursos de

tecnologia] como de técnicos

[formação de nível médio).
Muitas vezes essa situação é

compensada graças ao esforço das

empresas, que fazem seus próprios
programas de treinamento, como
acontece ern [araguá do Sul. Mas
nem todas têm essa condição de

tempo e de recursos para amelhor

qualificação de seus colaboradores.
Em atividades onde há umamaior
rotatividade de mão-de-obra o

quadro se agrava, ocasionando um
custo muito alto para as empresas

•

Um dos problemas que há

algum tempo preocupa o setor
, produtivo, de modo geral, está
relacionado com a falta de mão

de-obra qualificada para ingressar
: imediatamente no mercado de

I trabalho.
'Nâo são poucas as situações em

e trabalhadores, sem que essa

preparação necessariarnente

represente um ganho para o

trabalhador. Isto porque o fato de
não serem, na maioria dos casos,

treinamentos reconhecidos
oficialmente, quando o empregado
retoma ao mercado de trabalho

,

, '

permanecem de pé. Mas não consegue

emplacar um cacique! Ocorre que há

explicações para esse fenômeno. O PMDB
tem' caciques que influenciam suas tribos

menores, se arvoram em defesa do partido,
conseguem seu espaço regional e, no entanto,
na reunião dos grandes caciques começa o

,

desempenho ruim e que se reflete no fracasso
de sua participação nas eleições. Onde não se

cultiva a liderança exponencial, que as outras

lideranças se submetam, não há chance de
,

sucesso. O resultado é pífio.
O PMDB se consagrou por ter alguns nomes

que são fisiologistas de carteirinha. O mais

famoso é o Senador Sarney, E isso se encravou

na pele do PMDB tallto que até hoje não se

,- .

governista que nao estava nem ai em votar

no Paulo Maluf. O resto da histórica, vocêjá
sabe. Tancredo morreu. Sarney foi colocado
na presidência. Expert na arte de namorar

favores, o maranhense se tornou Senador por
onde? Amapá, para abrir espaço para sua

família no Maranhão. E até hoje, Sarney é uma

espécie de senda amarga que impede o PMDB
de ter autenticidade e ter voz própria,
principalmente agora, que tem um fiel vassalo
do seu lado, o Senador Renan Calheiros, o

retranca-mor que impede o PMDB de ter vida

também não é considerado
oficialmente qualificado.

Diante do crescimento da

competítividade, parece-nos que
essa deva ser uma preocupação de
todos os segmentos organizados.
Afinal, se o País quer ter uma

economia forte, é necessário

priorizar definitivamente a

educação profissionalizante,
através de investimentos na

contratação de professores, na
construção de mais escolas e

principalmente na abertura de
oportunidades para os jovens que

ingressam no ensino médio.
Caso contrário, continuare

mos vendo ilhas isoladas de
excelência cercadas de bolsões por
todos os lados emuitos jovens sem
perspectivas de crescimento

profissional.

,

que as empresas Investem recursos

e tempo para qualíficar os

trabalhadores, o que poderia ser

: facilitado se o País oferece mais

oportunidades no campo do

•

I
• ,..

/ ensmo tecruco.

Estudos divulgados pelo
: Ministério da Educação revelam
I que o Brasil tem 110je cerca de 700
; mil alunos no ensino técnico,
,

segundo os dados mais recentes,

,
mas esse número representa

,

menos de 7,50/0 do total de alunos
que cursam o ensino médio 110

,

País (9.169.357). De acordo com
/

I os técnicos, para atender à
/

I demanda do mercado e satisfazer
/
a procura dos estudatltes,' seria

I necessário praticamente triplicar
I

i as vagas existentes hoje.
L Ess:l relação mostra dois pro-
blcm. is: : i necessidade de expansão

• •

propna.

Silvio Luzardo, Estudante,
,
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o PRATO: EMPRESA PAULISTA É RESPONSÁVEL PELO SERVICO
"

CELSO MACHADO

•

� Vereador insiste em saber se a empresa
terceirizada usa servidoras públicas

}ARAGUÁ DO SUL- Desde que
a merenda escolar nos

estabelecimentos de ensino

municipais foi terceirizada pela
Prefeitura no ano passado, mesmo

,

�. que o projeto do Executivo tenha
chegado à Câmara apenas em

fevereiro de 2006, o vereador
Dieter [anssen (PP) tem sido um
l10S que seguidamente
questionarn a legalidade do

procedimento. O projeto que
autorizou o município a firmar
((mtrato com uma empresa

p.iul ista responsável pela
preparação e distribuição da
rnerenda, foi aprovado pelo
Legislativo. Dessa vez, em

requerimento, o vereador

pretende que a Prefeitura envie à

Câmara os comprovantes dos

repasses feitos pela administração
à empresa SP Alimentação e

Serviços Ltda., l10S últimos três

meses. Baseado 110 próprio edital
de concorrência lançado no ano

passado, que em sua cláusula
oitava trata sobre a

responsabilidade das medições e

condições de pagamento, Janssen
quer que, 11a resposta, a Prefeitura
acrescente, de forma discrímínada,
descontos previstos 110 contrato,
o número de refeições servidas e o

valor ern reais de cada Ulna e o

número de merendeiras do quadro
de servidores do município e seus

respec tivos salários.

Contratualmente, tal

procedimento seria proibido, já
que cabe à contratada responder
por todo o serviço, inclusive amão

de obra. O que pode estar

ocorrendo, observa o vereador, é a
Prefeitura pagar a mais por parte
da mão de obra que já é por ela

.,

remunerada.. Lembra que,

recentemente, foi procurado por

algumas profissionais que
denunciaram a irregularidade. Em
outra reivindicação direcionada à

SecretariaMunicipal de Educação,

PMOS deve ter só urnnome

para Assembléia Legislativa
.

}ARAGUÁ DO SUL- Nos Cil1CO

maiores municípios da região do
I tapocu, oPMDB deverá ter apenas
Lllll candidato a deputado estadual,
o empresário Carlos Chiodini,
também presidente do diretório

municipal de Jaraguá do Sul. O

partido adota estratégia de não

"embolar" a disputa em regiões
potencialmente fortes em votos.
- ,

E o caso de Jaraguá, Corupá,
Schroeder, Guaramirim e

Massaranduba, que juntos somam
um universo ao redor de 150 mil
eleitores. A estratégia foi, adotada

\

11á pouco tempo pelo diretório
estadual do partido e deve dividir
as candidaturas à Assembléia

Legislativa de forma a não criar

conflitos em uma mesma região.
Dessa farina, Chiodini teria
trânsito livre no município, com
85 mil eleitores, além de outros 70
mil 11a região. Até a próxima
sexta-feira, 31, o procedimento
deverá estar sacramentado.Com
isso, o diretor-geral da Secretaria
de Desenvolvimento Regional,
Nilson Bylaardt (PMDB), retira
postulação de disputar uma vaga
à Assembléia, remetendo projeto
político do PMDB local para
2008, quando pretendem
desalojar o PFL e o PP do

,

comando da prefeitura. Bylaardt,
que poderá ser o candidato do

partido à sucessão de Mário

Sérgio Peixer (PFL), rebateu
ontem declarações do ex

govemador EsperidiãoAmin (PP)
113 semana passada. "Nosso

•

,...,. "" ,;

governo nao copia o que nao e

bom", disse o peemedebista,
sobre as contínuas críticas de
Amin sobre as SDRs, afirmando
que esse sistema administrativo
funciona com sucesso nos,

Estados Unidos e enl países da

Europa, "de onde o governador
trouxe a idéia". Acha que,

politicamente, isso tern

.incomodado o ex-governador.
Sobre falta de

investimentos na educação, o

diretor-geral da SDR cita

aumentos salariais entre 350/0 e

660/0 para os professores nestes

últimos três anos. "Os ACTs
,

eram 26 mil, hoje são apenas
oito mil, III as todos com

formação universitária."
Escolas abertas à comunidade
nos finais de semana, escolas
em período integral, ensino
profissionalizante (hotelaria e

hospedagem, corn duas turmas
em Guaramirim) e construção.
de 15 quadras de esportes são

outras citações. "Até agora'
eram 11, duas delas construídas
pela cornunidade, llas 32
escolas estaduais da região",
lembrou. "O governador,

" I\. • /'

nestes tres a110S e tres meses, ja
esteve na região 35 vezes, COll1

obras embaixo do braço, corno as

rodovias São [oão/Massaranduba
e do Arroz, entre Joinville e

Guaramirim. O outro (Amin)
quando vinha era para passear de
bicicleta e andar de trem", aCllSOU
Bylaardt. (Celso Machado)

�' ;M
.�-,

Janssen questiona legalidade do procedimento e quer informações

o vereador pede o remanejamento
de alunos excedentes ou a

construção de novas salas de aula

para que os estudantes da rede

municipal de ensino possam ser

atendidos conforme os padrões
determinados pelo Ministério da

Educação. Janssen também
formalizou á SecretariaMunicipal
de Desenvolvimento Econômico

envio de minuta de projeto de lei
de sua autoria sugerindo a criação
do Centro de Apoio ao

Desempregado. Em resumo, um

local onde pessoas fora domercado
de trabalho ou à procura do

primeiro emprego possam ter

todo tipo de informações que
facilitem acesso aos postos 'de
trabalho disponíveis.

•

Prefeitura propõe uma nova

comissão para avaliar bens
\ }ARAGUÁ DO SUL - Outro

PLC (Projeto de Lei

Complementar) em tramitação
no Legisla tivo promete
prolongar ainda mais as

discussões em torno do suposto
benefício concedido à Viação
Canarinho pela admínistração
municipal, que aceitou dois
ônibus da empresa em troca de
uma dívida de R$ 193.590,72
referente a ISS (Imposto Sobre

Serviço). O a to, inclusive,
motivou denúncia protocolada
na semana passada pelo
secretário-geral do PSB,
Emerson Gonçalves, e que

aguarda votação ern plenário
para abertura de processo
administrative contra o

prefeito Moacir Bertoldi (PL).
Protocolado pelo Executivo sob
o número 3 ern 22 de fevereiro,
o PLC altera inciso da Lei

Complernentar 46, no que

permite à comissão que avaliará
exclusivamente os bens móveis
a serem recebidos dos con-

•

tribuintes em débito com o

município. Pelo projeto, a

avaliação dos bens móveis passa
a ser feita por Ulna comissão

especialmente designada para
este fim, e não mais pela
Comissão Perrnanente de

Licitações, como rege a atual

legislação. Também tramita na

Casa projeto que rettoage a

vigência da lei que instituiu a

dação em pagamento, conl bens
móveis e imóveis, sancionada

, I'

pelo prefeito em 14 de dezembro
de 2005, de 1o de janeiro de 2006
para 1 o de dezembro de 2005. O
a to beneficiaria a Viação
Canarinho, única empresa que
COI1Cluiu processo de extinção
de dívida (COll1 o ISS) através de
dação ern pagamento no mês de
dezembro do a110 passado. Um
dos veículos, ônibus Agrale,
marca MAB 5T /Marcopolo
placas LZY 9574 e ano de

fabricação 1998, "em ótimo

estado de' conservação",
segundo parecer exarado pela
Comissão Permanente de

Avaliação domunicípio, abateu
R$ 102 mil da dívida corn base
em avaliação da King Bus
Sanfelice & Cia. Ltda. Outras
duas avaliações foram feitas,
uma pela Blu Comércio de
Caminhões Ltda., de R$ 103
mil e outra da Valfértil Máqui
nas Agrícolas Ltda., de R$ 104
mil. Um segundo ônibus
Mercedes Bens, a110 1989, placas
LZX 0442, corn carroceria

Comil completo e 48 lugares,
enl mesmo estado de conser

vação, segundo a comissão, foi
avaliado em R$ 42 mil pela
Veículos Stein Ltd e, coinci

dência ou não, conl o mesmo

valor pelas outras duas empresas
(Kings Bus e Blu Comércio). Os
restantes R$ 19.897,42 a Cana
rinho teria quitado ern espécie,
descontados 500/0 do montante

de juros, multas e correção
monetária. (Carolina Tomaselli)

• MOSAICO po I itica@jornalcorreiodopovo,com,br

Candidaturas para AL .

Massaranduba, Schroeder e Corupá serão meros coadjuvantes, �
'.

outra vez, de Jaraguá do Sul, Exceção, por enquanto, é ��
Guaramirim, onde o vereador Evaldo João Junckes (PT) poderá

� .

ser o primeiro candidato em toda a história do município à
Assembléia Legislativa, Como ele próprio já afirmou, é preciso
chamar a atenção para que a população possa ser ouvida além 1.(:
dos limites do município. Recentemente, o presidente darl!;

Associação Comercial e Industrial de Massaranduba, Mauro;','
Bramorski (PP), protestou contra o que chama de descaso dos J-,o'

eleitos com votos dos pequenos municípios da região, com cerca ,(_

de 70 mil eleitores. De resto, quem não faz bate palmas, .) I '

A ser imitado
.

Por iniciativa de um

governador, deve ser inédito
no país, Roberto Requião
(PMOB) do Paraná,
encaminhou proposta que
acaba com o nepotismo no

serviço público, I Proibindo

nomeação cônjuges e

parentes de até segundo grau
de todas as autoridades
investidas em cargos
públicos de todos os poderes,
O que inclui Ministério
Público e Tribunal de Contas.

Tá na cara 1
A rec�sa do ministro da
Pescà' José Fritsch (PT), em

permanecer no cargo,
convidado que foi várias
vezes pelo presidente· Lula da
Silva tem motivo óbvio, Não

pelo desempenho desejado,
até porque o setor nem de
longe mereceu do governo o

destaque merecido em

recursos. Mas, sim, para dar
a candidatura ao governo de
Santa Catarina à senadora
Ideli Salvatti, amiga pessoal
de Lula.

Tá na cara 2
A senadora é da ala Campo
Majoritário (à qual pertence
Lula) e o ministro, da
Articulação de Esquerda. Que
se matam pelo poder dentro
do próprio PT, Como acontece

hoje de maneira mais
acentuada no PMOB, dividido
entre governistas de ocasião,
notórios por servirem a

qualquer governo, e os que
querem o partido depurado
dos oportunistas.

Ta na cara 3
Aliás, a senadora discursou
enaltecendo aos 40 anos de

fundação do antigo MOB
Movimento Democrático
Brasileiro- sucedido pelo

,

PMDB, "E um partido que
contribuiu e contribui para a

solidez da democracia
brasileira", disse, Com o

senador José Sarney
liderando peemeoebístas
contra candidatura a

presidente, alguém crê que
Ideli tenha sido sincera?

Melancólico 1
•

Ao contrário da posse de
Carione Pavanello (PFL),
muito prestigiada, Michels
teve a companhia de apenas
quatro dos onze vereadores
na tarde de sexta-feira, na
Câmara: Eugênio Moretti
Garcia (PSDB), Pedro Garcia

(PMDB), Dieter Janssen e
,

Rudolfo Gesser foram ao ato

que levou o PT pela primeira
vez à presidência do
Leqislativo.

Ausências mais notadas
foram a do próprio prefeito
interino, que teve os votos

·

,

decisivos da bancada petista ''-

para se eleger presidente da li [

Câmara (em 2005 os dois
vereadores petistas votaram
em Ronaldo Raulino, do PL),
e do deputado Oionei Walter
da Silva, que estava na

região. Michels assinou a

posse com uma caneta azul
e amarela, as cores do
PSDB,

Ontem, a Câmara de
Vereadores fez homenagem

. ,

aos pequenos ernpresanos
através da Apevi. Como
ocorreu na quinta-feira, com 12�

,

a Uner]. Merecido, diga-se,
nos dois casos, Assim,
denúncia contra o prefeito
Bertoldi, de suposto
favorecimento à empresa
Canarinho em dívida com o

ISS, segue engavetada,

As emissoras de rádio
deverão ter mais
flexibilidade para
retransmissão da "Voz do .

Brasil", hoje
obrigatoriamente às 19

,

horas nos dias úteis, A

proposta é do deputado Ivan
Ranzolin (PP), Criado na

década de 30, com o nome

de "Hora do Brasil", servia

para promover a propaganda
.
'

institucionalizada do então'
,J

presidente gaúcho Getúlio
Dornelles Vargas.

Mais de 1 milhão de ;J

produtores rurais brasileiros .r:

estão pedindo uma moratória ó,:

geral temporária das dívidas, I!

como conseqüência de "

fenômenos climáticos e, até, ')
,

ironicamente por excesso de

produção, Em Santa Catarina,
o mesmo problema, com
uma agravante: recursos de
investimentos da Secretaria

,

da Agricultura para o ano

foram cortados quase 100%.

Melancólico 2

Vade retro

Nomes
Sábado, em Corupá, o

senador Leonel Pavan

(PSDB) citou o ex-deputado
fed'eral Vicente Caropreso �

(apoiou Esperidião Amin em
'

2002), o ex-prefeito Irineu
Pasold (federal) e a ex-

. vereadora Niura dos Santos
,

(Assembléia) como

candidatos em potencial..
Escaldado, Caropreso já
disse que não quer, Se na

região o partido tem

munição para um federal, é
de se ver,

Mudança

,
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• CORREIO ECONOMICO

,

No Golfo
do México
A Petrobras América Inc.,
subsidiária da Petrobras
com base em Houston,
Texas, arrematou del blocos
no setor central do Golfo. do

.

México americano, em

leilão promovido pelo
Minerals Management
Service, órgão regulador dos
Estados Unidos.

Fortalecimento
Com este resultado, o Grupo
Petrobras reforça sua posição
como um dos líderes na

exploração em águas
ultraprofundas do Golfo
do México americano,
onde já detém

participação em três das
maiores descobertas
realizadas na região,
atualmente em fase de

.

delimitação, além de mais
uma dezena de prospectos
com grande potencial para
novas descobertas.

,

I
I

,
I

1

I

•

1/
Investimento
A' Petrobras América Inc.

prevê investir, neste ano,
cerca de US$ 305 milhões

e, até 2010,
aproximadamente US$ 1,5
bilhão no segmento de

exploração e desenvolvimento
da produção de óleo e gás.

,..

• lNDICADORES ECONOMICOS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ ROR REAL:. ..•. .'

.

� �,� '�,,� o, S oO=�',,",oo �""" 'O�'" i,:�',' "
O"� "0 ,s

•

DOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,169 2.171 11

PARALELO 2,193 2,293 11

TURISMO 2,120 2,290 11

EURO
COMPRA VE�A
2,605 2,608
PESO (Argentina)

,

I
,
•

• •

•

I
I
I

I
i

I
I

,

l

I 2,605 2,608

0,5865

• CUB março

.• LOTERIAS
,

concurso: 1579

concurso: 605
. 03 - 04 - 11 - 13 - 14 - 22 - 26
- 29 - 34 - 40 51 - 57 - 64 - 66
- 72 - 74 - 75 - 76 - 91 - 00

concurso: 04021
1 ° Prêmio: 13.954
2° Prêmio: 62.056

.. 3° Prêmio: 01.682
4° Prêmio: 68.570
5° Prêmio: 44.680

• FALECIMENTOS,
Faleceu às 18:45h do dia 24/03, o senhor Andréas Koslopp, com idade de 51 anos.

O velório foi realizado na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora e o sepultamento no cemitério
de Massaranduba.
Faleceu às 21 :45h do dia 24/03, o senhor Erich Spiess, com idade de 74 anos. O
velório foi realizado na Igreja Evangélica Cristo Bom Pastor e o seputarnento no cemitério
do Rio Cerro II. '

Faleceu às 08:1 Oh do dia 25/03, a senhora Clara Fuzi de Paulo, com idade de 58 anos.
O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério
Chico de Paula.
Faleceu às 20:00h do dia 25/03, a senhora Maria Madalena Schmidt, com idade de
55 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e o sepultamento no

cemitério da Vila Lenzi.
Faleceu às 06:00h do dia 26/03, a senhora Maria Ollilo Kuister com idade de 83 anos.
O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento no cemitério db Centro.
Faleceu às 19:55h do dia 26/03, o senhor Dílson Gonzaga dos Santos, com idade de
43 anos. O velório foi realizado na Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz e o seputamento
no cemitério do Centro.

�
I

CONFIRMAÇÃO: PAVAN GARANTE QUE NÃO SERÁ VICE DE LHS

r Balança comercial'
o saldo da balança comercial acumula um crescif\lento de 8,73% no

,
ano. Até a quarta semana de março, o superávit -saldo positivo entre

: .

exportações e importações- está em US$ 8,682 bilhões, No mesmo

i período do ano passado, o saldo acumulava um crescimento de cerca
I .

: ' de 40%. Os dados foram divulgados ontem pelo Ministério do
: J: Desenvolvimento,
f Esse desempenho do saldo comercial já era esperado, já que neste
ano espera-se a recuperação das importações -até agora, o ritmo de

. aumento das compras de produtos importados tem se mantido acima
. das vendas ao exterior.As exportações neste ano chegam a US$ 27,112
bilhões, um crescimento de 17,6% sobre o registrado no mesmo

I ( período de 2005, Já as importações chegam a US$ 18,430 bilhões,
I um crescimento de 22,3%.\
,

.

I •

I r

DAIANE ZANGHELINI

� Partido espera
definir as coligações

•

para anunciar
•

candidaturas no Estado

CORUPÁ - Apesar da

proximidade das eleições, o

encontro doPSDB emCorupá que
· apresentaria os pré-candidatos do .

· partido apenas confirmou o que a

chapa ainda não está definida,
deixando os eleitores na

expectativa. Durante a

confraternizaçâo, que aconteceu ao
meio-dia de sábado, no galpão da

IgrejaCatólica (Centro), membros
do partido aproveitaram a

oportunidade para divulgar a

candidatura de Geraldo Alckmin
à presidência da República, e não
descartaram uma coligação corn o
PFL ou o PP na disputa dos cargos
a senador, governador, deputado
estadual e deputado federal.

De acordo com a secretária de
•

Desenvolvimento Regional,Niura
Demarchi dos Santos, a

candidatura a deputada estadual

.

Pavan diz que foco da eleição presidencial será a ética na política

não é um fato consumado, mas
com grandes chances de acontecer

•

A titular da SDR pedirá licença do
cargo no dia 30 de abril e destaca

,

que a situação eleitoral ainda não

está definida porque as frentes
eleitorais ainda estão se formando,
"Se o Paulo Bauer (deputado
federal) for candidato a deputado
federal, iremos apóia-lo; caso ele
tenha Ulna vaga na chapa
majoritária, provavelmente será

candidato a senador", comenta.
Caso Bauer seja pré-candidato

a governador ou senador, a vaga de

•

deputado federal possivelmente
será ocupada por Niura ou Irineu

Pasold, ex-prefeito de [aragua do
SuI. Entretanto, 11á Ulna maior

possibilídade que o de�utado
federal dispute a reeleição ao cargo.
Segundo ele, urna aliança no

Estado com o PFL ou o PP poderá
dificultar sua participação em uma

chapa majoritária para o cargo de

governador, por Pavan já ter a

preferência do partido. "No PSDB,
a preferência será pelo senador
Leonel Pavan", destaca.

Na visão de Pavan, o foco',

O CORREIO DO POVD

c Previsão
(

Mo mês, o superávit está em
I •

US$ 3,061 bilhões, com
exportações de US$ 9,091

1
'

bilhões e importações de US$
!' 6,075 bilhões.O mercado
I

I financeiro prevê que o
I
, superávit de 2006 será de US$
, 40 bilhões. O Ministério do

I < Desenvolvimento tem uma
I � meta de exportações de US$

, 132 bilhões neste ano.

-

,

do partido nas eleições será o

crescimento e a ética. "O
Brasil cresceu 2,30/0, um pouco
mais do que no Haiti, que só

não se desenvolveu InGfis
porque está em guerra civil",

,

argumenta. O senador garante
que disputar o cargo de.vice
governador não está em seus

planos. Se não for candidato a

governador, ele coordenará a. �
campanha de Geraldo
Alckmin, a quem considers

preparado para goverriar io

Brasil. "O cargo de vice

governador é impor tan tís
sima, acredito que eu também

poderia fazer muita coisa por
Santa Catarina, mas não está
nos meus planos ocupar essa

. .... ),

posiçao ,assegura. ,

O almoço de con-

fraternização reuniu também
autoridades como o deputado
estadual Nilson Gonçalves, o

presidente Estadual do PSDB,
Dalirio Beber, secretário

estadual da saúde e deputado
estadual licenciado, Luiz
Eduardo Cherem, e o prefeito
de Corupá, Conrado Urbano
Müller (PP).

,"'.

PV apresenta pré-candidatos em encontro no município
]ARAGUÁ DO SUL - O

Partido Verde de Jaraguá do Sul
promoveu o 7° Encontro

Estadual, na manhã de sábado,
no Parque Malwee. A reunião

traçou as metas do partido e

apresentou os nomes dos pré
candidatos para formação de
uma chapa pura para as eleições.

De acordo como secretário
estadual de organização do PY,

Mauro Beal, a ideologia do
,

partido é o desenvolvimento

sustentável, a ética na política
e o multiculturalismo, O foco
da campanha eleitoral deste ano
é a reforma tribu tária e

previdenciária. Segundo Beal, d
partido decidiu lançar
candidatura própria porque o

partido não se colocou à

disposição nas eleições

passadas.
Durante o encontro, o nome

do presidente do PY, Gerson
Basso, e do vice-presidente do

partido, Fabiano Piovezan,
'figurar am como os pré
candidatos ao Governo do
Estado. "O PV trabalha pelo
interesse coletivo e respeita as

minorias, além de ser o único

com um programa mundial, pois

está presente em mais de 100

países", destaca Piovezan.
O Partido Verde existe em '

Santa Catarina há cerca de 20 i

anos, atua em 56 cidades e possui
aproximadamente. cinco mil
filiados. Segundo o presidente .

em Jaraguá do Sul, Antônio ,

., Eckert, o partido está no (

município há cerca de 10 anos e '

tern 500 filiados .

Protesto contra falta de asfalto fecha duas ruas em Guaramirim
GUARAMIRIM - Moradores

dos bairros Ilha da Figueira e

Figueirinha, em Guaramirim,
fecharam as ruas Anélio
Nicocelli e Carlos Oechsler na

,

manhã de sábado, 25. A

manifestação aconteceu eln

protesto às melhorias
solicitadas pelas comunidades a

S'DR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional) e

até agora não realizadas. As ruas
fazem divisas entre os

municípios de Jaraguá do Sul e
Guaramirim e foram fechadas
com caminhões, o que impediu
o trânsito das 9h às 10h e

obrigou os
.

motoristas a

desviarem por outro caminho.
De acordo com o presidente

·

da AMIF (Associação de
Moradores da Ilha da Figueira), .

Francisco Valdecir Alves, o

projeto para o asfaltamento e

execução de acostamento da rua
Carlos Oechsler, na Ilha da

Figueira, já está pronto desde

.2003, mas até agora nenhuma
atitude foi tomada. Segundo

PONTOS OSCILAÇAO
11 BOVESPA 37.641 0.17%

fit DOW JONES (N. York) 11.254 022%

MERVAL B. Aires
•

11 NIKKEI (Tokio)
•

I 16.650 0,54%

Alves, a localidade cresceu

muitos nos últimos anos, com a

abertura de novos loteamentos
e a instalação de várias empresas
no local. "Isso fez com que
aumentasse o número de
veículos que circulam pelo local,
pois apenas neste trecho há
cerca de 20 empresas", destaca.

Ainda segundo Alves, o

investimento para a Carlos

Oechsler, que tem quatro
quilômetros de extensão,
custará aproximadamente R$
800 mil. "Em outubro passado
realizamos uma reunião com

membros da SDR e disseram que
as obras começariam em

fevereiro, só não disseram de que
ano", ironiza. o empresário
Nilton Drechsel, destacando
que muitos funcionários de sua

empresa já tiveram bronquite
em virtude da poeira. "Temos até
que fechar o refeitório para a

comida não ficar suja", reclama.
De acordo com o assessor

parlamentar na área de
. associação de moradores, Mario

.. ,
•

•

"

Moradores cobraram obras da SDR e das Prefeituras

Pappen, que estava presente na
manifestação, o projeto
asfaltamento da Carlos
Oechsler foi encaminhado à
Secretaria de Infra-Estrutura,
em Florianópolis, pelo deputado
Dionei Walter da Silva (PT).
Segundo Pappen, o secretário de

infra-estrutura, MauroMariani,

confirmou que a contrapartith ,

do governo será possível desde L,

q4e as Prefeituras apresenten
"

projetos de asfaltamento. (IA
Secretaria Regional, entretanto

.

garante que não há recursos para ,

.

este ano, e as Prefeituras de

Jaraguá do Sul e Guaramirir
"

afirmam o mesmo", reclama.

" .
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• MOACIR PEREIRA

PSDB e PFL: aliança em se
Executiva Estadual do PSDB decidiu depois de duas horas e meia de :
discussão aprovar "indicativo de aliança com o PFL em Santa Catarina", :

sinal inequívoco de que está prevaleceu a decisão nacional dos dois:
. partidos sobre prioridade. da candidatura de Geraldo Alckmim à:
presidência da República. Tucanos e liberais ficarão agora na eoectava.

c das coligações nacionais. Se o PMDB não tiver chapa própria, com a:
anunciada desistência de Antony Garotinho e a liberação geral nos:'
Estados, poderá acontecer a tríplice aliança em Santa Catarina, com
Luiz Henrique à frente do projeto. A decisão do PSDB deixa espaço'

,

(para agregação de outras legendas. Tudo em nome de um amplo!
palanque para eleger Geraldo Alckmin, Se houver impedimento legal:
por força da verticalização, tucanos e liberais podem optar por uma:
trip lice coligação, incluindo o PP de Esperidião Amin, desde que, no:
plano nacional, os progressistas não selem aliança com o PT do;
presidente Lula. Uma terceira hipótese seria uma chapa do PFL com o:
PSDB, sem a participação do PP ou do PMDB. É mais remota, em:
função da forte tendência de polarização da eleição presidenclal.'
Dirigentes nacionais do PFL e do PSDB estão trabalhando intensamente,
para formar amplas coligações nos Estados, sabendo que- a eleição
polarizada entre Lula e Alckmin deverá ser definida já no primeiro tumo.
O PMDB atua com empenho em duas direções: reforçar o projeto de

reeleição de Luiz Henrique, com a permanência do PSDB na coalizão e,
a adesão do PFL e fortalecer a campanha de Geraldo Alckmin. O Pp, o
maior adversário do governador, fica na expectativa das decisões do'
PSDB e do PFL. Amin já admite não participar da majoritária, se tucanos:
e liberais montarem uma chapa forte de oposição. A outra opção seria
concorrer ao senado para respaldar Raimundo Colombo ou Leonel
Pavan ao Govemo. :

I
'. ,

,
,

•
•

(..". Relator da CPI, Osmar Serraglio e o Govemador Luiz
Henrique da Silveira prestigiaram o encontro que reuniu

�ais de 300 empresários da área de comunicação
,

II

) FLORIANÓPOLIS (CNR) -

"Este congraçamento vem

provar que a união faz a força e

.. � L1L1e a mídia do interior é uma

, mídia de resultados", destacou
,

I AI11er Félix Ribeiro, presidente
da Associação dos Diários do
Interior de Santa Catarina

(ADI/SC), ao analisar os

resultados do I Encontro
Catarinense dos Veículos de

Comunicação. O evento -

promovido pela ADI/SC, pela
·

Associação dos Jornais do
Interior (Adjori/SC) e pela

· Associação Catarinense de
Emissoras de Rádio e Televisão

(Acaert), reuniu no Centro de
•

Convenções de Florianópolis,
110 sábado (25), cerca de 300

· .ernpresários da área de
: comunicação do Estado.
.' A principal intenção do
; ·Encontro foi incentivar a união
da mídia do interior e mostrar a

. li importância da indústria da

comunicação para a sociedade
catarinense e sua participação

, 110 desenvolvimento do Estado.
Para' o presidente da Acaert,

"
Ranieri Moacir Bertoli, o

( , .

I J

encontro reflete a união que
cresce ano a ano e que chegou
ao seu ápice com a realização
des te seminário. "Isso
demonstra a capacidade dos

dirigentes das três entidades de
entender que juntos somos

extremamente fortes e que

podemos trabalhar em prol do
bem-estar dos catarinenses

através de urna política de

comunicação. atuante",
enfatizou.

Durante a tarde, antes da

palestra com o deputado federal
Osmar Serraglio (PMDB/PR),

/

sobre "Erica na Política de

Comunicação do
Governamental", o grupo foi
dividido em três fóruns.
Membros da ADI/SC, Adjori/
SC e Ataert discutiram as

prioridades e as dificuldades de
,

cada segmento. A noite, a

palestra show de Carlos
Hilsdorf empolgou os

participantes. Hilsdorf é

considerado pelo mercado

empresarial um dos maiores

conferencistas da atualidade.
• •

Ele é autor do sucesso editorial

-

,

:, Serraglio defende transparência
;�' e prestação de contas

•
,

FLORIANÓPOLIS (CNR) - O

deputado federalOsmar Serraglio
(PMDB/PR), relator da CPI dos
Correios, foi uma das atrações do
'I o Encontro Catarinense dos

,

Veículos de Comunicação. Ele
/

. ,

I falou sobre a "Erica na Política de

ComunicaçãoGovernamental" e
,

destacou que o caminho para a
\

democracia é a transparência e a

prestação de contas. "Isso se
•

traduz através da publicidade,
terreno em que entra a mídia
COIUO instrumento que serve para

que o governo informe",
enfatizou.

O deputado argumentou que
o povo precisa saber o que está

acontecendo. "Não é possível o
exercício democrático do voto

sem que ninguém saiba de nada.
Sei que há certas restrições à

publicidade, e até existe uma

regra proposta pelo sub-relator
de normas da CPI - em virtude

, de todas estas, mazelas que
c,� aconteceram em relação às
., . agências de publicidade - que

está tentando limitar recursos

do orçamento, que são

empregados na comunicação. Se
,. isso é solução ou não, não se

-, pode garantir, luas a verdade é a

divulgação é uma necessidade",

defendeu.
Antes de sua palestra, ern

entrevista coletiva à imprensa,
o deputado foi bastante

questionado sobre o que deve
constar no relatório final da

CPI, que será entregue hoje.
Ele adiantou que deve sugerir
uma informação pública
acessível, clara e transparente .

.
e também o controle da

prestação de contas do

Governo, buscando-se a ética

e a moralização da publicidade
governamental. "Vamos

sugerir muitas coisas, disci

plinando até a composição das
,

comissões de licitação.
Estamos procurando dar uma

conotação mais democrática,
de um controle externo, não'
se limitando apenas àqueles
que hoje são indicados por

àqueles que irão contratar, Ou
seja, o Governo escolhe os

membros da comissão e então

eles podem ser - não digo que
foram ou não - luas podem ser

manipulados, que é a grande
briga da mudança de

comportamento que houve em

relação ao Governo Lula no

âmbito de publicidade",
finalizou.

•

FLORIANÓPOLIS/PATRicIA GOMES/CNR

Luiz Henrique recebeu homenagem durante o, encontro

''Atitudes Vencedoras", que foi
,

o tema de sua apresentação.
O evento ericerrou com

homenagem ao governador
Luiz Henrique e um jantar de

confraternização, musicado

pelo show dos músicos do Clube
do Choro de Florianópolis. A
presidente nacional da, ADI/
Brasil, Isabel Baggio, e

representantes da mídia de
outros Estados, entre eles Joice
Fabrício da Adjori/Paraná;
Roberto Cervo da Agert
(Associação Gaúcha de
Emissoras de Rádio e

Televisão); e llídio Coelho

Sobrinho da Aerp (Associação
de Emissoras de Rádio do
Paraná, participaram de toda a

programação do evento.

Também prestigiaram . o

Encontro o vice-governador,
Eduardo Moreira; o secretário

de Comunicação, Derly
Massaud de Anunciação; e os

depu tados federais Ivan
Ranzolin (PFL), Cláudio

Vignatti (PT), Edson Andrino

(PMDB), Odacir Zonta (PP) e

Mauro Passos (PT), o diretor
administrativo doO Correio do

Povo, Francisco Alves e a

editora-chefe, Patricia Moraes.

.

.

Governador homenageado por
sua política de comunicação

'

FLORIANÓPOLIS (CNR/ADI)
- O governador Luiz Henrique
foi homenageado pela Acaert,
ADI/SC e Adjori/SC, entidades
promotoras do 1 o Encontro
Catarinense dos Veículos de

Comunicação. A homenagem
foi em reconhecimento à polí
tica de comunicação implan
tada no Estado, que dernocra
tizou o investimento publici
tário estatal e também valorizou
e fortaleceu as entidades como

legítimas representantes da área
de comunicação em Santa
Catarina.

O modelo implantado no

Estado foi destacado pelo
A

presidente da ADI/SC, Amer
Félix Ribeiro. "Santa Catarina
é um exemplo nacional pela
aplicação e realisrno dos
recursos. Luiz Henrique im

plantou urn sistema que

pulveriza os recursos, valo
rizando a mídia do interior".
Para o presidente da Acaert,
Ranieri Moacir Bertoli, o

reconhecimento da indústria da

comunicação de Santa Catarina
é "fruto de três anos de Governo
em que a política de co

municação privilegiou todos,
sem fazer distinção, com muita

1'\' "."

transparência e tecnica .

Para Luiz Henrique, o

reconhecimento é o "lucro do
homem público" que, "vindo da

imprensa, de pessoas que fazem

Apodreceu Costura
•

Eduardo Moreira vai procurar o

senador Jorge Bornhausen para :
. ,

tratar do apoio do PMDB ao :
,

projeto presidencial dos :
tucanos. Tem, também, ,

agendado encontro com o

presidente do PSDB, Dalirio
Beber sobre o mesmo tema .

Moreira conviveu dois
mandatos parlamentares com

Alckmin e atuaram na mesma ,

Comissão. Os dois moraram no;
mesmo prédio em Brasília.

.
'

".. ... .

e mterpretam a noticia, e muito

mais gratificante". Ele explicou
que objetivo de sua política de

comunicação foi implantar,

também a descentralização da

imprensa. "Sendo filho de

jornalista, diretor de jornal do
interior, sei como é duro manter

.

um pequeno jornal do interior.

Por isso, estendemos o nosso

apoio oficial a estes órgãos de

imprensa e lamen-tamos que
alguns setores da oposição
queiram impedir que o Governo
possa prestigiar estes jornais,
através daquilo que é sua

obrigação constitucional:
informar como está aplicando os

,

d " 1recursos o povo , ressa tou.

O secretário de Cornu

nicação, Derly Massaud de

Anunciação, bastante elogiado
pelos representantes das três

entidades, pela atenção e

tratamento respeitoso que
sempre dedicou a todos, pre
senciou a entrega da home-

. . ,

nagem, assim como o vice-

governador, Eduardo Moreira.

,

,

Antônio Palocci está deixando o

governo Lula pela porta dos
fundos, debilitado e

desmoralizado. A denúncia do

presidente da Caixa Econômica
Federal de que o sigilo bancário

,

do caseiro Francenildo foi
quebrado a pedida do ex

ministro da Fazenda é crime
que abala a equipe econômica e

fere de morte o governo Lula.
Em termos éticos,
definitivamente, apodreceu.

Negativa
Do ex-governador Esperidião
Amin sobre especulações em

torno de entendimentos do PP
com o PT em Santa Catarina:
"Não tive nenhum contato com

líderes do PT, por telefone ou

pessoalmente, nos últimos dias
para tratar da eleição no

Estado." E acrescentou: "Eu
nunca votei no PT:'.
Acrescentou que tem falado
muito com os eleitores do PI

Propaganda
Coordenador geral da
campanha de Luiz Henrique,
Derly Anunciação disse na

Fiesc que seu preferido para
tratar da propaganda no projeto
de reeleição é o publicitário
Wilfreda Gomes. O dono da
OneWG não estava na palestra
do governador na ADVB-SC, o

que despertou especulações de
que Fábio Veiga, da Neovox, ,

presente à cerírnõnía da Fiesc,
está forte no processo.

Crianças
Dados oficiais revelam: 80%
dos casos e agressão contra

crianças e adolescentes partem
de parentes e conhecidos, no
ambiente doméstico. Este
cenário de violência motivou o

Programa de Aviso por Maus
Tratos contra Crianças e

Adolescentes do Ministério
Púbico Estadual. A campanha da
mídia e o programa serão

lançados hoje, às 10,00 horas,
na Casa do Jornalista.

•

A Chapa ,

As articulações políticas nos

bastidores sobre a hipotética
tríplice aliança estão tão
adiantadas que há até

cogitações sobre chapas.
Exemplo: Luiz Henrique(PMDB)
para governador, Gilmar
Knaesel ou Dado Cherem, do
PSDB, para vice, e Raimundo
Colombo ou César Souza para o

Senado. Outra opção liberal
para o senado seria o deputado
Onofre Agostini.

•

Tucanou • A Casa
Uma exposição fotográfica
inédita sobre a obra e a vida de
'Nereu Ramos marcará hoje, às
18,00 horas, a inauguração da

•

casa em que viveu em

Florianópolis. Restaurada, será
a sede da Fundação Cultural
Badesc. A abertura terá a

.

exibição de um documentário
de 10 minutos sobre o único
catarlnense a exercer a

Presidência da República. E

que dignificou o cargo.

Do presidente do PMDB,
Eduardo Pinho"Moreira,
justificando o apoio ao

governador Geral Alckmim: "O
candidato do PMDB,'Antony
Garotinho, já se entregou. Não

. podemos depender do PMDB
de Brasília, na espera até o dia
30 oe junho. Nem ficar a -.

.

reboque de Sarney e Renan,
que só tratam de questões
pessoais e querem nos entregar
para o Lula".

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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... IML II
Havia 65 cadáveres retidos. Os
legistas reagiram à ocupação
interrompendo completamente
o trabalho, retomado à tarde,
quando os PMs deixaram o

IML. As famílias faziam vigília
em frente ao prédio, indignadas
por não poder enterrar seus
mortos. "Se a gente tivesse
dinheiro o corpo já tinha saído",
afirmou Enilda da Silva. "A gente
tem a dor da perda e ainda tem
de enfrentar isso", desabafou

... CPI
O relatório final da CPI dos
Correios deve ser lido hoje. A
sessão para apresentar o

documento estava marcada

para a semana passada, mas
os técnicos da CPI não
conseguiram concluir a análise
de todos os documentos e a

elaboração do relatório a tempo.

... Motins

... Superlotação
Em Pinheiros, segundo a

. secretaria, o motim -que ainda
não foi classificado como

rebelião- começou por volta das
15h. Os detentos negociavam
com a diretoria da unidade a

libertação dos reféns. O COP
tem capacidade para 520
presos, mas abriga 827.Em
Taubaté, o tumu�o começou por
vo�a das 14h45. A unidade

comportaria até 768 presos,
mas abriga 1.336.

... Multa
A Prefeitura de São Paulo

aplicou ontem ao menos 40
rnutas a bancos da cidade
devido ao não-cumprimento da
lei que obriga a instalação de

guarda-volumes em todas as

agências com detector de
metais. A Febraban (Federação
Brasileira dos Bancos) informou

que vai recorrer.A lei entrou em

vigor ontem. Nas 56 vistorias
realizadas 40 bancos foram
flagrados desrespeitando a

legislação. Todas agências
receberão mu�a diária de R$
1.000.

•

BRAÇO DIREITO: MÉDICO 'FOI O COORDENADOR DA CAMPANHA VITORIOSA DE LULA

•

• • •

colocando seu cargo à disposição.
Ele depôs ontem na Polícia
Federal, de 011de saiu indiciado

pelos crimes de violação de sigilos
bancário e funcional.

Mattoso admitiu ter pedido
para assessores o extrato do caseiro
Francenildo Costa,

-

que
desmentiu o ministro Antonio
Palocci (Fazenda) na CPI dos

Bi11g0S. Francenildo disse que viu
Palocci na casa alugada pelos ex

assessores de Ribeirão Preto. A
casa era usada, segundo aCPI, para
negociatas entre lobbistas e festas
com prostitutas.

Na nota, Mattoso nega ter
sido responsável pelo vazamento
dos dados bancários de
Francenildo.

"Não fui o responsável pelo
vazamento da informação e

estou convicto de que nenhum

empregado da Caixa deu causa à

divulgação indevida, atuando
nos estritos limites da

legalidade", diz Mattoso na 110ta.

Assessor de Comunicação de Alckmin deixa o cargo após denúncia

.,

O CORREIO DO POV I

• INTERNACIONAl

EM ISRAEL

... Pesqulsás
Todas as pesquisas
eleitorais divulgadas ontem,
na véspera da eleição em

Israel, apontam uma vitória
tranqüila do primeiro
ministro interino, Ehud
Olmert, à frente do Partido
Kadima (Adiante).Os
resultados dão entre 34 e 36
das 120 cadeiras do
Parlamento ao Kadima, o 1
partido fundado pelo .

-

primeiro-ministro Ariel 1
Sharon em novembro, antesi
de adoecer em janeiro e' /

ficar em coma até o

momento.

EM ISRAEL

... Indecisão
O resultado mais 1
surpreendente às vésperas j
das eleições, é que 22% do
eleitorado ainda não decidiu
em quem votará e, portanto,
a última batalha des partidos
é ganhar estes eleitores.
No total, 31 partidos
competem pelas 120
cadeiras do Parlamento e o

voto de mais de cinco
milhões de israelenses de
diversas comunidades, e

árabes das coletividades
muçulmana e cristã, entre
outras minorias.

NO MUNDO

... Eleição na Ucrânia
As eleições parlamentares
de domingo na Ucrânia
foram destaque nos

• • •• •

principals Jornais
internacionais de ontem.
Para o New York Times, a

derrota do presidente Viktor
Yushchenko, líder da

'

chamada 'Revolução
.

Laranja' em janeiro de 2005,
foi "impressionante",
deixando-o "fraco e com

suas políticas reformistas ,

em questão". ,

NOS EUA

... Avaliação
-

6 I TERÇA-FEIRA, 28 de março de 2006

... IML I
Cinqüenta homens da Polícia
Militar ocuparam ontem o

prédio do Instituto de Medicina
Legal (IML), no Bairro Santo
Amaro, no Recife. A

determinação, do governador
Jarbas Vasconcelos (PMDB),
foi para pressionar os legistas
em greve a fazerem a

necropsia e liberar os corpos
que se acumulavam no instituto
desde a semana passada,
quando a Polícia Civil entrou em

r greve.

•

Dois COPs (Centros de Deten-

ção Provisória) de São Paulo

registraram motins ontem. por
meio de sua assessoria de

imprensa, a Secretaria de
Estado de Administração
Penitenciária negou ter dados

precisos sobre as circunstân
cias dos motins e possíveis
motivações. Os motins
ocorrem no COP 1 de Pinheiros

(zona oeste de São Paulo), onde
três agentes de segurança

• penitenciária são mantidos

z reféns, e em Taubaté (130 km a

:: nordeste de São Paulo).

"negócios suspeitos" e festas COlll
•

prosntutas.
A derrocada foimotivada pela

quebra do sigilo bancário de
Francenildo. A quebra ilegal dos .

dados bancários configura
violação da lei de sigilo bancário
(110 105/2001) e a pena é de um a

quatro anos de reclusão para o

autor da quebra.
"O ministro Antonio Palocci

Fil110 decidiu solicitar ao

presidente da República seu

afastamento do cargo. Oministro

está encaminhando ao presidente
Lula carta explicando suas

razões", diz a nota da Fazenda. O
Palácio do Planalto não soube
informar se Lula aceitou o pedido
de afastamento.

Após o pedido de
afastamento do ministro

Antonio Palocci (Fazenda), o

presidente da Caixa Econômica

Federal, Jorge Mattoso,
encaminhou para o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva carta

envolvendo seu 110me

prejudiquem a candidatura do

governador tucano à Presidência
da República. "Não vou permitir
que minha presença no governo,

•

seja pretexto para provocar
desgastes injustificáveis à

candidatura de Vª. Exa. à

Presidência da República",
afirmou o assessor. No

documento, Ferreira afirmou

Um total de 135 mani

festações devem ocorrer afe
tando os serviço de transportes

,

ferroviário, aéreo e público -

metrô e ônibus- de. mais de 70
cidades de todo o país.
Ern Paris, o metrô e, os trens

devem operar COll1 apenas 500/0
de sua capacidade, o que deve

prejudicar os deslocamentos na

•

,

autoridades iraquianas incapazes
de evitar 110VOS ataques. Com

seqüestros de crianças e ataques
a escolas crescendo, alguns pais
tem optado por manter seus

filhos em casa.

Em um prazo de quatromeses,
bombas, morteiros e armas de fogo
deixaram ao menos 64 crianças
mortas até o final de fevereiro, de
acordo com um informe do
Ministério da Educação. Pelo
lne110S 169 professores e 84
funcionários do setor educacional
perderam a vida durante ataques
no mesmo período.

O reforço da segurança é uma

das prioridades das autoridades

ainda que deixa o cargo com a

"sensação do dever cumprido".
Também por meio de carta,

Alckmin aceitou a exoneração de
Ferreira e se disse "sensibilizado"
com o pedido de seu assessor. "Ele
demonstra mais uma vez a sua

lealdade e alto espírito público,
que sempre estiveram presentes
no seu trabalho nesta adminis-

.

tração", afirmou o governador.

França faz greve geral e 135 protestos contra Lei Trabalhista
.

O jornal observa que, quase
, .

um ano e meio apos os

protestos e a pressão
internacional terem levado .

Yushchenko à Presidência,
"seu partido ficou atrás não.
somente do partido do
homem que ele derrotou para'
o cargo máximo, Viktor
Yanukovich, mas também do

partido de sua ex-primeira- \

ministra, Yulia Tymoshenko".

,

NA ESPANHA

... Solidão

.

•

-

AGENCIA ESTADO

... Acusação feita por caseiro influenciou
diretamente na decisão do ex-ministro da Fazenda

BRASÍLIA • O presidente do
BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e

Social) , GuidoMantega, assumirá
o lugar de Antonio Palocci no
comando do Ministério da

Fazenda, principal posto da

equipe econômica do governo de
Luiz Inácio Lula da Silva.

Antigo assessor para assuntos

econômicos de Lula, Mantega foi
criticado à frente do Ministério
do Planejamento por enfrentar
dificuldades enl aprovar as PPPs

(Parcerias Público Privadas), lei
que permite a participação do
setor privado em alias públicas.
Mantega deverá se esforçar para
ganhar a credibilidade do
mercado financeiro e dos

•

Antonio Palocci pediu
ontem afastamento do cargo ao

presidente Lula. Como Palocci

pediu afastamento -e não

demíssão-, ele mantém o foro

privilegiado que dá direito de

responder a eventuais processos
somente no STF (Supremo
Tribunal Federal).

Desgastado por denúncias não
comprovadas de corrupção
quando era prefeito de Ribeirão
Preto, Palocci deixa o Ministério
da Fazenda após quase 39 meses

no cargo.
,

A situação de Palocci se

agravou após ser desmentido pelo
caseiro Francenildo Costa, que
disse ter visto o ministro na casa

alugada em Brasília pelos ex

assessores de Ribeirão Preto para

cidade de mais de 11 milhões de
.

habitantes.Os sindicatos esperam
ainda a mobilização dos
funcionários da administração
pública -cerca de 5 milhões- para

•

tentar superar a massiva

participação nas últimas

. manifestações, em 18 de março,

quando cerca de 1,5 milhão de

pessoas foram às ruas.

Dois dias de violência deixam saldo de 150 mortos no lraque
•

Uma reportagem .publicada ;

ontem pelo diário espanhol fi;
País comenta a "solidão" de

'

Lula nos poucos meses que .

faltam para a eleição
presidencial por conta da
saída de vários ministros que
serão candidatos no pleito de:
outubro e da possível
demissão do ministro da •

,

Fazenda, Antonio
Palocci.Para o jornal, o maior i
problema enfrentado hole por
Lula é decidir o que fazer
com Palocci, cada vez mais

enfraquecido pelas
crescentes acusações de

corrupção que pesam contra
ele (O ministro pediu
demissão ontem).

, .

ernpresanos.
"

SÃO PAULO • O' assessor

especial de Comunicação de
Geraldo Alckmin, Roger
Ferreira, solicitou ontem sua

exoneração do cargo, após ter

seu nome envolvido em

denúncias relacionadas à

administração de verbas

publicitárias do banco Nossa
Caixa. O pedido, encaminhado
meio de carta aAlckmin e aceito

pelo governador, foi confirmado
ontem de tarde pela própria
assessoria de imprensa do
Palácio dos Bandeirantes.
Na carta enviada a Alckmin,
Roger Ferreira se defendeu das

acusações e disse não ter ferido
"os ditames da ética e do espírito
público" no exercício de suas

funções. Além disso, disse

querer evitar que as denúncias

.. ,

iraquianas e amencanas, que
consideram esta medida a

melhor maneira de enfrentar a

rebelião e antecipar a saída das

tropas estrangeiras.No entanto,
as forças oficiais e os centros de
recrutamento são regularmente
alvo de ataques dos insurgentes,
que tentam dissuadir os

iraquianos de alistar-se na

polícia ou no Exército.
O Exército dos Estados

Unidos informou que a operação
de domingo à noite, que deixou
16 mortos entre os rebeldes, foi
planejada e executada por forças
especiais iraquianas, e não teve

uma mesquita COll10 objetivo.

PARlS •A França faz hoje uma
greve geral e intensos protestos
contra a lei do primeiro emprego
em todo o país que ameaçam

prejudicar a economia e os

transportes, além de levar
violência às ruas.Líderes

políticos e sindicais consideram
.
o dia de amanhã -o primeiro dia
de greve das oito semanas de

manifestações no país.
A mobilização desta terça-feira
coincide com a paralisação do

diálogo entre o governo e os

líderes e a crescente preocupação
com o aumento da tensão em

algumas regiões da periferia de

Paris, cenário de confrontos sem

precedentes ern novembro de
2005.

IRAQUE • Em apenas dois

dias, a 011da de violência sectária
. que atinge o Iraque já deixou ao

me110S 150 pessoas mortas, entre

elas, um jovem de apenas
13.0nteln, 40 pessoas morre

ram e 20 ficaram feridas em um

atentado suicida 'contra um

centro de recrutamento do
Exército iraquiano na região de
Mossul (norte), informou uma

fonte dos serviços de segurança
ern Bagdá.

O adolescente Hussein

Fadhíl, 13, estava em frente à

escola em que estudava 11a

cidade de Basra, no sul do Iraque,
quando um explosivo foi

detonado neste domingo,
primeiro dia de aulas da semana
no Iraque."Ele estava tão feliz

naquela manhã, como sempre",
afirmou Mohammed, irmão do

jovem. "Assim que virei de
costas, ouvi uma forte explosão
e encontrei meu irmão gritando
no chão". Hussein foi levado

,

para um hospital com graves
ferimentos no pescoço, 111as não

resistiu.Crianças e estudantes
têm se tornado alvos freqüentes
no conflito sectário entre

•

facções sunitas e xiitas no Iraque.
A violência tem atingido

proporções cada vez maiores

diariamente; deixando as
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• PARABENS!
i ·27/3.
,--�------------

: Rafael Franzner

: Juceli da Rosa
: Márcia Murara
. Maria I. F. Guesser
: .Valmor E. Bona
. ----------------

: Michele Bertoli
Zeno Bublitz Júnior
Fabian Radünzki
Daiane Glatz
Leticia R. Saganski
Eliete R. Theurer
Maria Ap. Dos Anjos
Doralice Sardagne
Andrei Richert
Rosani Prada
Marildo Voltolini
'J
J

Mário Voigt
Priscila C. Freiberger
André L. Largura
Edilson Liandro
Neila Bianchi
Alessandra T. Hornburg
Rosemary M. dos Reis

Joyce Moretti
Josiane Petry
Lucas de Souza
Serli A. Vogt
Rafael P. de Souza
Patricia M. W. Steilein
Ivo Hornburg
João O. De Avila
Maria A. Ranch
Rafael M. da Silva

·
,

:PARABENS
: Antonio Carlos de Assumpção
: aniversariou dia 21. Parabéns
•

· dos familiares.

,

FELICIDADES
: Comemorou aniversário dia

: 26, Rogério Correa. Parabéns e

: felicidades!

I' -

: TRES GERAÇOES
: O avô Clemenceau do Amaral
, .

I e Silva, a filha Eliane do
I Amaral e Silva Verbinem, e a

: neta, Camila do Amaral e

; Silva, eles comemoraram
,

: aniversário dia 26. Parabéns!
i
,
,

i MÚSICA
i O cantor de Música Gospel e

i Sertanejo, Geaze Toporosky,
; se apresenta nas igrejas e
,

: eventos. Informações: 3273-
,

5158.
•

I

,
,

,
•

•

•
•

I

•

.,

. t

Schirle,i Stela Stein
ao lado de Steven
Dubner da ADD

(Associação
Desportiva para

Deficientes) ,

presente no Cejas
no último dia 14

\

•

,

,

Aniversariou dia 25, Tereza Maria Soberanski. Felicidades do
marido Leonardo, e dos filhos, Irene, Maria, Janoária e Moacir

\

Toda família parabeniza a passagem do ániversário do Trio
de gerações: Vovó Verônica, a filha Carmem e a netinha
Djenifer. Desejamos muita saúde, amor, união e paz

,

•

Feliz aniversário para Olirdes da Silva
Steinert, que comemorou idade nova

dia 24. Quem deseja são os filhos,
Marcos, Paulo, Ana e o marido Adelir

Abilizário Stolf (Zinho), aniversariou dia
25. Parabéns dos primos, César e

Morgana

,
----- ----- -

: Parabéns aos formandos da tufma de Administração, da UNERJ, que estará
colando grau nesta sexta-feira na Scar

.

Parabéns a Ivan Carlos que colou grau no dia
17 em Sistema de Informação. Familaires e

amigos desejam muito sucesso

•

,
,

TERÇA-FEIRA, 28 de março de 2006 I 7

As irmãs, Leila Stoeberl, que aniversariou dia 26, e Márcia M. da Costa, proprietária da
nova Livraria Terra da Leitura, situada em Jaraguá do Sul, inaugurada no último dia 2

,

•

1
f ' 1

........
�

_- ............;._

Beatriz Negherbon completou idade nova dia 27.
Parabéns dos pais, Moacir e Iracema

,,, }:

Aniversariou dia 23, Jéssica Luana Laube, os pais,
irmã e demais familiares desejam muitas felicidades

Janaina de Ataide, completaou 15 anos no

dia 25. Quem lhe parabeniza são os pais
Leocadio e Ingrid, irmãos e toda sua família

•

•

Ivanildo Mendomça, colou grau em

Arquitetura e Urbanismo, na última sexta
feira. Os familiares desejam sucesso

Colou grau em Sistemas de Formação no

dia 17, Jonas de Medeiros. Sucesso!

\
,
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PROPOSTA: TRANSFORMAR A CIDADE EM PÓLO DE CULTURA E PRODUCÃO
,

.

. 3

• •

Diretor de teatro ensina a falar
em público em curso de oratória\

•

CAROLINA TOMASELLI
,

}ARAGUÁ DO SUL -

Utilizando técnicas de teatro,
o diretor e professor Nelson
Borchard está oferecendo a

universitários, profissionais
liberais, executivos,
professores, pessoas com cargo
de liderança e demais
interessados, um curso de
oratória e expressão destinado
a pessoas que se relacionam,
com diferentes públicos. O
curso já teve duas edições bem
sucedidas em Jaraguá do Sul e
em Joinville, sempre com

todas as turmas lotadas, e

retorna na primeira semana de
,

abril.
As aulas serão ministradas

para quatro turmas no Centro
Cultural da Scar e na Acijs, em
dias e horários diferenciados:

quartas e quintas-feiras, das
19 às 22 horas e sábados, das 9I
às 12 horas e das 14 às 17
horas. A carga horária é de 3
horas semanais, num total de
24 horas.

� Curso é voltado não apenas para profissionais
da área, mas também para lojistas, empresários,
gestores e professores, vinculados ou

interessados em atuar no ramo

}ARAGuÁ DO SUL - Fazer
com que Jaraguá do Sul e região
deixem de ser conhecidos

apenas como um pólo
industrial, mas se tornem um

pólo de cultura e produção de
moda. Este é o objetivo e

promete ser o diferencial do
curso de especialização em

Cultura e Design de Moda,
lançado ontem pelo Senai e

Unerj (Centro Universitário
de Jaraguá do Sul).

Com disciplinas como

Semiótica da Moda, Psicos-
•

sociologia da Moda, Fotografia
como Comunicação de Moda,
o curso é voltado não apenas

para profissionais da área de

moda, mas também para

lojistas; empresários, gestores
e professores, vinculados ou

interessados em atuar no

ramo. "Será um espaço de

expansão da cultura dentro de
,

novos espaços como Jorna-

lismo, fotografia, pesquisa
social e' antropológica",
explicou a professora do curso

,

de Moda da Unerj, Angela
Valiera.

Da mesma maneira, o curso
atenderá designers, estilistas,
consultores, que não terão que
buscar especialização fora dos

,

limites do Vale do Itapocu,
onde estão instaladas
indústrias do ramo têxtil de
renome internacional. "A
idéia é fazer de Jaraguá do Sul
um pólo de produção de moda,
não mais de fabricação de

.
.

" .

camisetas, resumiu o

coordenador dQ curso de
Moda da Unerj e coordenador
da pós-graduação em Cultura
e Design de Moda, Casemira
José Mota.

Mota também rstacou o

corpo docente, qu ", segundo
ele, proporcionará um ganho
de dez anos de experiência ao

longo do curso, previsto para
terminar em 18 meses.

Também disse que as -aulas
serão acompanhadas por

, professores do Senai e Unerj,
como monitores,
proporcionando o

intercâmbio com o

profissional visitante que
estará m in istr an d o
determinada disciplina.

O diretor do Senai de

J araguá do Sul, <'Newton
Gilberto Saloman, lembrou
que a instituição de ensino

formou turma do curso de pós
graduação em Moda há dois
anos e,' devido à procura,

Músicos da região na etapa final
}ARAGUÁ DO SUL - O

compositor Luciano Arruda, o
vocalis ta Josiel Gomes e a

intérprete Cassiana Bueno
,.., . . ....

representarao a rmcrorregiao na

etapa final do 1o Femic (Festival
de Música e Integração
Catarinense), que acontece a

partir de amanhã até sexta

feira, 31, em Florianópolis.
Os músicos já participaram

de 30 etapas do concurso em
,

várias cidades do Estado e

disputarão com mais 30
candidatos vencedores das
eliminatórias regionais. O

campeão receberá R$ 15 mil, e
os doze finalistas participarão

,

do CO do primeiro Femic. A
música "Filho de Santa'

Catarina", composta por
i Luciano, foi a campeã regional
ao dispu tar com outras 67

canções. Em todo o Estado, o
festival teve 2.500 composições
inscritas.

DANIEL NEVES'

,

, �

. , , """""

Representantes do Senai e da Unerj anunciaram a novidade ontem

resolveram firmar a parceria
com a Unerj para a im

plantação de nova

especialização, esta com grade
mais abrangente. Saloman
também disse que novos

convênios serão firmados

entre as duas instituições. A
estrutura do curso de

especialização eln Cultura e

Design de Moda ficará na

universidade, mas os

laboratórios serão disponi
bilizados pelo Senai.

,

e

formado em teatro pela
UniverCidade, do Rio de

Janeiro. Pesquisa técnicas de
teatro aliadas a pessoas de

negócios desde 1997 e tem no

seu currículo a produção de
-,

vários espetáculos de teatro e

cursos, explica que as técnicas

teatrais têm sido cada vez mais
utilizadas para desenvolver, de
maneira eficiente, disciplina,
trabalho em equipe, liderança,
companheirismo, desini

bição, memória e muitas

outras habilidades necessárias

para a formação do ser

humano consciente, res

ponsável, sociável e

comunicativo.

"Se nos voltarmos para o

,

Nelson Borchard

O CORREIO DO POVO

mundo dos negócios, onde
, .

vivemos numa economia que
inclui cada vez mais reuniões,
mais publicidade, mais e-rnails
e onde as pessoas passaram a ser

medidas pelo Q.E. (Quociente
Emocional) e não mais

somente pelo Q.I. (Quociente
Intelectual), as técnicas de
teatro têm auxiliado, e muito,

. , '

os executivos, empre sarios,

pessoas com cargos de liderança
na competição pelo úp ico
produto que é disputado de
maneira acirrada, a atenção.
Não é nada agradável você falar
e perceber que o interlocutor
está com a cabeça em, outro

lugar. Talvez, em 0,2% dos
casos, a platéia pode pertencer
àquela espécie conhecida como
bicho-do-mato, os tipos que

pagam para ficar isolados. Aí
não há o que fazer. Mas em

99,8% dos casos, a culpa da falta
,

de atenção é do locutor. E onde
entra uma das técnicas atorais,
o poder de persuasão".
Nelson avalia que para: ser

-

INSCRIÇAO
Prazo: até 30 de abril
Taxa de inscrição: R$ 50,00
Número de vagas: 30 a 35
Início previsto: 5 de maio

,

Documentos para inscrição: ficha de inscrição preenchida, currículo,
1 foto 3x4, cópia identidade e CPF, cópia autenticada do diploma de

graduação, cópia do histórico da graduação, cópia da certidão de
nascimento ou casamento

DIAS E HORÁRIOS DO CURSO
Sextas-feiras, das 18h30 às 22 h

Sábados, das 8h às 12h30 e, eventualmente, das 13h30 às 17h30
Aulas quinzenais

Formas de pagamento
18 parcelas de R$ 573,54
à vista, R$ 7,053,78
ou ainda financiado pelo Banco Santander ' '

I

, , '

persuasivo e precrso gerar urn
,

alto nível de energia. E algo que
já faz parte da natureza humana,
mas nem sempre as pessoas

,

sabem corno acionar. "E lógico
que isso só é possível se a pessoa
se permitir estar em contato

com o público, pois ainda não

inventaram, pelo que eu saiba,
fórmula alguma de combate a

( ,

desinibição sem contato

social". "

Mais informações e ins

crições na Associação Comer
cial e Industrial de Jaraguá do

Sul, com Brunna, ou pelos
telefones (47) 9928-8850 -

3273-0989 - 9148-1803, de

segunda a sexta-feira, das 14h as

20h e sábados, das 8h30 às 12h.
"

Grupo acompanha Bienal do Livro
}ARAGUÁ DO SUL - Um

grupo formado por oito fun
cionários da Biblioteca Padre
Elemar Scheid e 22 alunos do

,

curso de Letras e Pedagogia
representou a Unerj na 19ª
Bienal Internacional do Livro,
em São Paulo. Além da visita
aos estandes no Parque
Anhembi, onde o evento é

realizado, o grupo conversou

com autores e acompanhou
lançamentos, buscando refe-

,

Trio represents a região na estapa estadual do Festival

, . .

rencias para o acervo e malar

enriquecimento acadêmico.
Durante o evento, os estudan
tes tiverem uma surpresa: a

carteira acadêmica da Unerj
valeu descontos na compra de
livros. Além de muitas

fotografias e autógrafos dos �

escritores, a comitiva trouxe
,

materiais como um exemplar do
menor jornal domundo, que está

exposto na biblioteca até o

próximo dia 3 de abril.

seu

i 3275-3475I

10M A S

inglês, • espanhol
,

•

•

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

Conheça os NOVOS cursos que a Fellows' Idiomas oferece

,.
..

Fellows' - Business
Curso intensivo, para empresas,
com foco em Business.

(é' Fe!lows' - Semi-intensivo
Curso mais rápido. Para quem
quer se tornar ainda mais competitivo.

f" Fellows' - Revival
Mantenha seu inglês vivo.
Pra quem quer manter a fluência.

•
•

,

I� ,
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GESTÃO: HERMANN SUESENBACH FAZ BALANÇO POSITIVO

• " •

KELLY ERDMANN

� O contabilista Lori
Orides Klitzke quer
dar continuidade ao

trabalho de Suesenbach

CORUPÁ - O contabilista

iLori Orides Klitzke assume hoje
i

a presidência da Aciac

(Associação Comercial,
Industrial e Agropecuária de

,

Corupá). A frente da nova

diretoria, o presidente substitui
Hermann Suesenbach,
advogado que dirigiu a entidade'

/ '

por vanas vezes.

Eleito por aclamação,
Klitzke diz que a "indicação foi
repentina". Ele almejava ser

presidente da Aciac, luas, a

1011g0 prazo. Quanto ao fato de
ter encabeçado a única chapa,
o contabilista explica que
muitas "pessoas fogem por
receio de enfrentar esse

desafio". O principal motivo é
a falta de tempo para, além de

administrar, também

representar a entidade.

J
Em relação às metas de sua

gestão, o novo presidente cita,
COlUO primordial, dar
continuidade aos trabalhos em

andamento. Quer seguir o

exemplo de Hermann

•

Suesenbach e aumentar o,

quadro de sócios da Aciac. No
último mandato, o advogado
ampliou este número em cerca

de 20%, somando na atualidade,
125 pessoas.

Orides Klitzke tem ainda
mais dois objetivos principais.
O primeiro é enfatizar o

associativismo, fundamental

para o crescimento da entidade.
Em seguida, o contabilista

deseja revitalizar os núcleos
setoriais, atualmente

enfraquecidos na cidade.

Segundo o ex-presidente,
enquanto esteve na diretoria da

Aciac, todos os seus objetivos
foram atingidos. A implantação

/

do Utilcard, espécie de cartão

de crédito oferecido aos
,

associados, é um deles. Os
demais estão ligados à solução
de problemas infra-estruturais
do próprio município,
resolvidos em parceria com os

órgãos responsáveis pela
telefonia, energia elétrica e

abastecimento de água.
A cerimônia que empossará

o presidente e seu vice, o

.Industr ial Alcides Hahn,
acontece hoje à noite. Além de
assumir a Aciac, Klitzke é

rotariano e membro do
/

Conselho de Etica do Sindicont

(Sindicato dos Contabilistas de

Incêndio não destruiu o sonho
de gerar emprego e dignidade

}ARAGUÁ DO SUL - O empre
sário Silvestre Panstein ainda se

emociona quando lembra da noite
de 19 último, quando por volta das
21 horas foi informado por amigos,
que labaredas eram vistas no

interior da sua empresa, a antiga
fábrica de refrigerantes Max

Wilhem, no Bairro Baependi. "Eu
estava em casa, já de pijama, me

\

preparando para jantar, quando o

, telefone tocou e a notícia do
incêndio foi passada. Fiquei
chocado, larguei o telefone e me

dirigi para a empresa. Infelizmente
a suspeita se tornou realidade",
lamenta Panstein. Gerando

empregos diretos e indiretos para
mais de duas centenas de pessoas,
através dos catadores de papel, a
Nicopel, empresa de reciclagem de
sucata de propriedade de Silvestre,
funciona desde 2001 e, antes do

incêndio, processava cerca de 600
toneladas por mês. "Perdemos
85% de insumos em estoque e

equipamentos de reciclagem,
/

como uma prensa nova, recem-

, adquirida por R$ 130 mil", afirma
Pansteín.

Para reerguer,a empresa e

manter os empregos que gera,
Silvestre busca apoio da cornu

nidade empresarial, no sentido de

comprar sucata em condições
especiais de pagamento. "Preciso

CESAR JUNKES

de auxílio neste momento, mas

não quero nada de graça. Minha

proposta é buscar fornecedores de

sucata, que possam me vender o

produto sem pagamento imediato.

Pago valor demercado,mas preciso
de U111 prazo diferenciado",
destaca. Ainda contabilizando o

•

. , . .

prejuízo, que numa estimativa

mais recente, ultrapassa R$ 500

mil, Silvestre acredita que o

incêndio foi gerado por ação
criminosa ou acidental, mas nada
relacionado à fiação elétrica. "Já
vendi: todos os veículos de passeio
da minha família, para manter a

empresa funcionando, mas preciso
que omercado tambémme dê esse

apoio", finaliza Silvestre Panstein.
Ele atende aos interessados em

negociar sucata pelos fones 47-,
3370-6897 e 9967-52768.

,
'

DIVULGAÇAO

Lori Orides Klitzke destaca ações do mandato de Suesenbach

Jaraguá do Sul). Tem 48 anos, é

partidário do voluntariado e na

diretoria anterior da Aciac
assumiu o cargo de primeiro

adrniriistrou a entidade,
fundada en1 30 de outubro de

1985, durante seis a110S. Ele
deixa a presidência juntamente

/ .

secretano.

Hermann
COlU seu vice, o comerciante

Suesenbach Arno Celso Neuber.

ADVB/SC empossa nova

diretoria em Florianópolis
FLORIANÓPOLIS (CNR/ADI)

- Ser referência emmarketing em
/

Santa Catarina. E com este

propósito que a nova diretoria da
ADVB/SC - Associação dos

Dirigentes de Vendas eMarketing
do Brasil, tomou posse ontem, em

cerimônia realizada no Centro de

Convenções da Fíesc, em

Florianópolis. Estiveram

presentes no evento o governador
do Estado, Luiz Henrique da

Silveira, o vice-governador,
Eduardo PinhoMoreira, o prefeito
de Joinville, Marco Tebaldi, o

presidente da Fiesc, Alcantaro
Corrêa, o secretário de

Comunicação, Derly Anunciação,
além de representantes da classe

empresarial catarinense.
Foram empossados o

presidente da entidade, três vice
presidentes estaduais, sete vice

presidentes regionais e oito da
diretoria. Em seu discurso o

presidente eleito, Natanael Santos
de Souza (da empresa Komeco),
que substituiu Giancarlo
Tomelim.informou que a gestão
(2006/2007) irá estimular a

participação expressiva das

regionais, visando o

fortalecimento da entidade em

todo o Estado. "A, descentralização
das nossas atividades, alicerçada
na autonomia das vice-

presidências regionais será um

grande desafio. O objerivo é atingir
maior articulação da entidade

, junto com a classe empresarial. E
promover um intercâmbio de
ferramentas e conhecirnentos
voltados para o setor, que sâo

, essenciais para o desenvolvimento
da economia catarinense",

Criada no início dos a110S 80, a
ADVB/SC surgiu da iniciativa

de publicitários que atentos às
necessidades do mercado, deci
diram constituir U,11a entidade

capaz de transformar o potencial
produtor do Estado, em vendedor
No ano passado a entidade

completou 20 anos, e se tomou

referência na promoção de prê
mios e realização de eventos volta-

,

dos para a valorização do setor

empresarial. (Marco Aurélio Gomes)

, �<i
it' '\4' 'Z� -"r ,

..
,

Giancarlo Tomelin passa a

presidência para Natanael de Souza
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Feira Científico-Cultural
no Marista,

Neste ano de 2006 teremos mais uma Copa do Mundo na
,

Alemanha, a Bienal do livro em SP, a primeira apresentação
do Cirque de Soleil no Brasil e - entre tantos eventos - a IX I

feira-científica cultura do Colégio Marista São Luís. I

Direção, Coordenação, Funcionários 'e Professores estão em

Plena a,tividade para, viabilizar projetos e condutas na I.

organização e apresentação desse evento científico-cultural. I

A feira é uma modalidade onde os alunos devem desenvolver
suas habilidades de trabalhar em grupo, de fazer pesquisa em

vários meios e de organizar uma apresentação áudio-visual

.para apresentação ao público, alcançando dessa forma um

aprimoramento do conhecimento.

Projetos,montagem, exposição,
,

escolha de tema e outros itensestão
sendo ceidadosamerne elaborados

para o máximo aproveitamento dos
educandos e da comunidade .

Todos os frutos desse processo
estará sendo apresentado a

comunidade no mês de Outubro, MARISTA

LA80RATOF-lIO JARAGUAEt,;.: •

DE ANALISES CLiNICAS LTDA

Informação:
371 0882

•

I
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29/03: DIA DOS EMPREENDEDORES

O CORREIO DO POVO
I

••

•

CARLOS BRANDAO

•

•

.... Vereadores vão ao Cejas para aprovar decreto-lei
que cria data específica em homenagem ao setor

}ARAGUÂ DO SUL - A

partir de o n t e m , e para

sempre, o dia 29 de março
será lembrado como o Dia

Municipal da Pequena e

Micro Empresa, emJaraguá do
Sul. Este foi o resultado

principal da sessão itinerante

da Câmara de Vereadores, que
aconteceu no pleriár io da

Acijs/Apevi. O decreto -Ie
í

nO 89/2006, que regulamenta
a lei estaduaI13.243/2004, foi

•

1 - Leitura da Ata e Prestação de contas ref. ano 2005.

Botafogo Clube

.
.

v imen to e, conseqüente,
geração de emprego, renda e

qualidade de vida", afirmou
Dieter.

. �_ Os vereadores Renaldo

Futebol
•

Assembléia Geral Ordinária

-

EDITAL DE CONVOCACAO
,

.

autoria do vereador Dieter

Janssen (PP). "A importância
das p e qu e n as e m icr o

empresas deve ser lembrada
,

.Pelo presente edital ficam convocados os associados quites com
;
suas anuidades, para a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada
•

no dia 02 de Abril de 2006, às 08110ras e 30 minutos ern primeira
convocação e às 09110ras ern segunda convocação, cOl14ualquer
numero de sócios presentes, tendo por local a sede da sociedade.
Para deliberar sobre os seguintes assuntos:

constanrerne n te em 110SS0

cotidiano, agora temos uma

data dedicada especialmente
a este se gme n to e v a rn os

buscar, ainda mais, formas de
incentivar seu desenvol-

.2 - Assuntos diversos \

..�

Jaraguá do Sul, 24 de Março de 2006.
•

I _,'"
,
-

.' A' Diretoria.•

Raulino (PL) e' Afonso
,

Piazera Neto(sem partido)
elogiaram a iniciativa do
vereador Dieter Janssen,
destacando a importância da

,

pequena e micro empresa

para a economia brasileira.
"Mais de 90% das empresas

, , -

nacionais sao pequenas e

micro, gerando 560/0 dos

empregos formais no Brasil",
disse Ronaldo. Al é

m de
instituir através de decreto
lei o Dia da Pequena e Micro

Empresa, os vereadores
h om e n a g e a r a rn o atual

presidente da Ape vi
(Associação de Pequenas e

Micro Empresas do Vale do
I ta pocu ) , Márcio Manoel
Silveira e o ex-pr e siden te,
Alessandro Coelho.

Segundo recente pesquisa
mundial, o Brasil continua 110

sétimo lugar no ranking de 37

países pesquisados pelo Global
Entrepr ene ursh ip Monitor

(GEM), que mede o grau de

CESAR JUNKES

,

I
!

(

empreende dor isrno 110

mundo. A posição só não é

melhor que a de países corno

.

Venezuela (25%), Tailândia
(20,70/0), Nova Zelândia

(17,6%), Jamaica (170/0),
China (13,70/0) e Estados
Unidos (12,4%). Os resultados
foram apresentados na manhã

Janssen é autor do decreto e ressalta importância dospequenos empresários

desta terça-feira (14), na sede
do Sebrae Nacional, e m

Brasília. A pesquisa GEM,
ano-base 2005, revela que
existem no País 13 milhões de

empreendedores ern estágio
irricial , classificados como

aqueles que têm até três anos

e meio de atividade. J»

•
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CAPACITAÇÃO: PROFISSIONAIS DEBATEM POLíTICAS PÚBLICAS
•

•

KELLY ERDMANN

� Ex-relator do Estatuto
da Criança diz que é

preciso municipalizar
as ações de proteção

«I }ARAGUÁ DO SUL - O
consultor internacional para
Direitos Humanos, Edson
Sêda de Morais, é o pales
trante convidado para

,

capacitar cerca de cem

profissionais, durante dois
dias, no CPL (Centro dos
Profissionais Liberais), Ele e

o filho, Edson Pereira de
l

Moraes, falam sobre diversos
tem a s relacionados . à

proteção das crianças e

•

" •

"

It OCORRENCIAS POLICIAIS

capacitar 'e discutir quais
aspectos da atual legislação
quer modernizar,

.

O consultor explica tarn

bém que o Brasil já apontou as

saídas para' prevenir os abusos'

quando fez o Estatuto da

Criança e do Adolescente, da
qual é ex-membro da Co
missão Redatora, Sêda de.

,

Morais é a favor da muni

cipalização das ações, Cabe ao

Estado repassar os recursos e

ao governo federal assumir a

posição de coordenador,
A partir dos diagnósticos,

não se pode "re-vi timar a

vítima", enfatiza ele, Como
e x ernp l o , cita o caso de
meninas que sofreram abusos
sexuais, Quando a denúncia

-

acontece, e comum expor
estas cr iancas, ao invés de
.

,

oferecer proteção,
Outra atitude importante,

, segundo Sêda de Morais, é a

integrar todos os países para
o d esmanche de redes de

prostituição, "As pessoas
acham que este é um

problema só do Brasil e não é,

Exploração sexual é uma

praga mundial", salienta,
Os estudos do seminário

de capacitação continuam

hoje, A quarta-feira é dedi
cada exclusivamente a dis-

. cussões, envolvendo conse

lheiros do CMDCA, a res

peito da reorganização da '

Legislação do Conselho

Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente (Lei
de Criação, Regimento Interno
e Regulamento do Fundo da
Infância e do Adolescence}. Edson d�orais é consultor internacional de Direitos Humanos

Rã-bugio participa de Conferência da ONU realizada em Curitiba

,\t

adolescentes.
De acordo COIU a

secretária-executiva do
CMDCA (Conselho Muni

cipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente) o objetivo
é possibilitar a formação
ccn tin uada daqueles que
estão envolvidos direta
mente com a causa, Para
esclarecer as dúvidas dos
conselheiros tu telares e do

,

CMDCA, foi escolhido Sêda
de Morais, que tarnbém é

autor de 'livros sobre o

assunto e mestre em Direito
do Trabalho,

Para ele, Jaraguá do Sul está
assumindo posição impor
tan te na luta c on tr a

problemas como a exploração
sexual infantil e juvenil, Isto
porque, t em procurado se

,

Furto de Bicicleta
o Sr, M,R, trabalha na Engepasa Arnblental, e na madrugada de

domingo quando foi trabalhar, trancou sua bicicleta, marca

Monark, modelo Barra Circular, de cor azul e aro 26, nos fundos
do Restaurante próximo do trilho - Rua Marechal Deodoro da
Fonseca, foi trabalhar e quando voltou para pegar outra vassoura

de que precisava percebeu que sua bicicleta havia sido furtada,
Uma senhora que mora próxima ao local disse que viu um rapaz
de calça jeans, camisa marrom e boné, arrombar o cadeado e

levar a bicicleta,

Furto
Foi furtada uma carteira, na tarde
de domingo na Rua João

Planincheck, que estava sob o

painel do veiculo, entre vários'
documentos foi furtado cartões de

créditos, um talão de cheque com

aproximadamente oito folhas e R$
35,00 reais, '

Roubo I
Um homem foi assaltado, na Rua
Antonio Cunha, Bairro Vila Lalau
na sexta-feira à tarde, o bandido
estava de bermuda e camiseta
branca, estatura baixa, moreno

claro, estava em posse de uma

faca e ameaçou a vítima, foi
roubado R$ 1,900,00, ° bandido
não foi encontrado,

Roubo II
A polícia foi informada de um

assalto, na sexta-feira à noite, na
Rua Joaquim Francisco de Paula,
em Jaraguá do Sul, onde os

bandidos armados com uma faca
de aproximadamente 10 cm

roúbaram um relógio da vitima, e

depois fugiram, Logo depois os

policiais localizaram e prenderam
em flagrante os dois bandidos,

Apreensão de Drogas I

Um homem foi preso com 85

pedras de crack e R$ 80,00 em

dinheiro domingo à noite, em
ItajaL Durante uma ronda,
policiais desconfiaram do

acusado, ele foi revistado e a

droga foi encontrada,

,

Apreensão de

Drogas II
,

,

Foi detido C,C,O, 21
anos e um menor de
15 anos, por transporte
de 6,015 gramas de

maconha, no Km 43 da
BR 101, na última
sexta-feira em

ltaperna.

Acidente
Acidente entre carro e

caminhão no km 193 da
BR 116 em Ponte Alta, no
sábado à tarde, resultou
na morte de pai e filho, e

deixou M,A, 15 anos em

estado grave, 'o condutor
do caminhão não se

machucou,

Acidente II
Um homem morreu e

duas pessoas ficaram

gravemente feridas em

um acidente no Km 152
da BR 470, na noite de

domingo no município de
Agronõmica,

Atropelamento
Foi atropelado no

domingo á noite Sf. E,Z,
no Km 328 da BR 101 em

Capivari de Baixo,
infelizmente ele rião
resistiu e veio a falecer,
° motorista do carro não
se machucou,

,

" . ,. "

mais.enérgicas ,

Indignado COIU a atual

situação do transporte público,
[ustino 11a Luz, presidente da

DA REDAÇÁO - O Institute

Rã-bugio para Conservação da

Biodiversidade, sediado 'ern

Jaraguá do Sul, está participando
da 8ª Conferência das Partes da

Convenção das Nações Unidas
sobre Diversidade Biológica
(COP8), promovido pela ONU
(Organização das Nações
Unidas}, que neste ano, pela
pri rn e ir a vez, es tá sendo
realizada 110 Brasil, em Curitiba,
O evento reúne representantes
de 180 países começou dia 20 e

vai até o dia 31 deste mês,

O Inst itu to Rã-bugio
ganhou espaço no estande

adquirido pela Fundação
AVINA, que apóia Germano
Woehl Jr" dirigente do ,Rã

bugio, No estande está exposto.
material de divulgaçâotbanners,
folders, vídeos etc.). O material
do projeto aprovado do MEC/
FNDE, "Serra do Mar: Fonte de
-

Agua, Fonte de Vida" que está

sendo realizado nas escolas de

J araguá do Sul também é
,

.

apresentado para os visitantes

do mundo inteiro,

'''O Instituto Rã-bugio vem

aproveitando muito bem a
,

oportunidade de par ticipar
deste mega-evento, Estão sendo
mantidos contatos com
. . . . ,..., .

mstituiçoes governamentais,
não governamentais e

empresas, do Brasil e países do
primeiro mundo que são

- '

extremamente estrategtcas para ".

o fortalecimento do Rã-bugio,
O interesse do trabalho que
realizamos nas escolas da região
e o forte apoio da comunidade
local têm despertado interesse

de muitas organizações que

apóiam financeiramente este

tipo de iniciativa, lima vez que
é um fato bem conhecido pela
população da União Européia e

dos Estados Unidos que a Mata
Atlântica é um dos
ecossistemas mais rico e

ameaçado do planeta, E

qualquer ação em prol de sua

defesa, sobretudo ações
educativas como a que
realizamos, é vista COIU bons
olhos, portanto." afirma
Germano Woell1 Jr,

DIVULGA"AO

Elza Woehl do Rã-bugio e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva

Durante o evento, os

dirigentes do Instituto Rã

bugio foram apresentados para
a Ministra do Meio Ambiente
(MMA), Marina Silva, pelo
Secretário Executivo, Cláudio

,

Langone, que conheceu o

Germano no lançamento do
Livro Sinais da Vida, da

Fundação O Boticário, em São

Paulo, em agosto do ano

passado,

Ujam mobiliza sociedade contra o reajuste das passagens de ônibus
., }ARAGUÁ DO SUL - A Ujam
(União [araguaense das Asso-

. ciações de Moradores) entrega
110je à Prefeitura, Câmara de
Vereadores e empresa Callari
nho UIU, documento que de
monstra sua posição ern relação
ao aumento nas passagens do

transporte coletivo, anunciado
recen-temente, Contrários ao

reajuste, os presidentes das

Associações fazem críticas ao
,

serviço e não descartam ações

,1

Ujam e representante do Bairro
Estrada Nova, pede que as

autoridades políticas do
. , ., -

municipio revejam a questao.
Para ele, o acréscimo de R$ 0,30
nas passagens não condiz com

a qualidade do trabalho
oferecido pela empresa.

As reclamações são,
principalmente, em relação à

superlotação de algumas linhas
,

e ao estado de conservação dos
ônibus, A entidade também
reivindica que a Canarinho
disponibilize mais horários à

noite e nos' finais de semana,

A partir da entrega deste

.'

documento, a Ujam irá aguardar
o posicionamento dos envolvi
dos, Se a atitude tomada for
considerada negativa, Justíno
diz que .os 35 presídentes das

Associações já pensam em

"ações mais enérgicas",
O impasse iniciou quando a

Canarinho, empresa detentora
da concessão, teve seu contrato

renovado por mais. dez anos e

anunciou o aumento das

passagens de R$ 1,80 para R$
2,10, No caso do serviço.
"Rapidinho", o valor seria

reajustado de R$ 2,50 para R$
2, 80,

�

ARQUIVO O CORREia/CESAR JUNKES

,

Justino da Luz critica aumento

I
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��NO CHARME ...

O. bicho está pegando.
Adriane Galisteu e Carlos
Amorim não falam a

mesma língua. Carlos
ficou no lugar de Nilton
Travesso, com quem a

loira se dava bem. Ela
nem o recebe no

camarim. A produção está
dividida em duas. A antiga
e a que veio com Carlos
Amorim. Os profissionais
não se misturam. O clima
é tenso nas reuniões. Um
fica tentando derrubar a
idéia do outro. Deixa o

Silvio saber.

��CASAL
Parece que a gravidez deixou Angelina Jolie meio
sensível e ciumenta ... A atriz, modeminha e

bissexual assumida, proibiu Brad Pitt de

��QUEDA
A audiência do "BBB 6" ,

caiu quase 1 0% em relação
à edição anterior. De 1 O de

janeiro a 20 de março de
2005, o reality show da
Globo registrou 47 pontos.
no Ibope contra 42,7 desde
ano no mesmo período.
Dentro da própria Globo a

audiência também não é
,

mais a mesma. Já não se

vê mais funcionários
torcendo em dias de

paredão, por exemplo.
Acabou a empolgação. E

hoje, a final vai aumentar a
audiência?

quando ainda era casado com

Jennifer Aniston. Angelina,
que não é boba nem nada,
também pode apenas estar
se prevenindo ...

��PERDA
Morreu domingo, em São

Paulo, a atriz Ariclê Perez,
aos 62 anos. Ela caiu da

janela de seu apartamento
no Bairro de Higienópolis e a

polícla está investigando o

caso. A atriz, que foi casaca
com o diretor teatral Flávio
Rangel (1934-1988),
começou nos palcos el11

1967 com a peça "Electra" e

só estreou na televisão ern
1990. Seu último papel na
TV foi o de Júlia Kubitschek,
mãe do ex-presidente
brasileiro, na segunda fase
da série "JK".

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

ADVB
Acónteceu ontem a solenidade de

posse da nova diretoria da ADVB

(Associação dos Dirigentes de
Vendas e Marketing do

Brasil/SC). Natanael Santos de
Souza tomou posse na

presidência executiva durante
evento realizado na sede da Fiesc
em Florianópolis. Também
assumiram os vice-presidentes
estaduais e regionais e diretores.
Souza é ligado às empresas
Komeco e First AS, que operam
no mercado internacional. O

objetivo do novo presidente que
substitui, Giancarlo Tomelim, é
dar prosseguimento às ações da
gestão anterior, como a política
da descentralização da

. -

associaçao.

•

Aciac
O contabilista Lori Orides Klitzke
assume hoje a presidência da
Aciac (Associação Comercial,
Industrial e Agropecuária de

Corupá). Ele substitui o
,

advogado, Hermann Suesenbach,
que esteve à frente da entidade
durante seis anos. Klitzke é
rotariano e membro do Conselho
de Ética do Sindicont (Sindicato
dos Contabilistas de Jaraguá do
Sul). Tem 48 anos, é defensor do
voluntariado e na diretoria
anterior da Aciac desempenhou o

cargo de primeiro secretário.
Emma Kupas Trapp e o empresário Eugênio Trapp completaram 59 anos de união na

semana passada. O casamento de sucesso foi comemorado com familiares e amigos

Aciag
Quem reassume a presidência da

Aciag (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de

Guaramirim, é o comerciante
Orlando Satler. Eleito presidente
para o primeiro mandato em

2005, Satler teve reconhecido seu

trabalho à frente da entidade,
através de sua recondução
unânime ao cargo: A posse de
Orlando Satler e da nova diretoria
acontece dia 30 de março, quinta
feira, a partir das 20h30, nas
dependências do Parque de

Exposições Perfeito Manoel de
Aguiar, às margens da BR-280,
quilômetro 54,5.

Apoio
O empresário Silvestre Panstein,
proprietário da empresa de

reciclagem Nicopel, cujas
dependências foram atingidas por
incêndio no dia 19 último,
domingo, busca apoio da
comunidade empresarial para
continuar o trabalho. panstein
propõe adquirir sucata (papel,
metal, plástico e outros) das
empresas de Jaraguá do Sul e

pagar com um prazo especial. Ele
acredita que desta forma poderá
manter seu negócio e os 50

empregos diretos e centenas de
outros indiretos, que gera. Mais
detalhes podem ser obtidos pelos
telefones 479967-5278 e 3370-
6897.

,

II HOROSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
•

Oba! E época de apagar as velinhas! Não está
assim tão faceiro? Ah, está batendo certa

melancolia, o tempo está passando e você está

questionando um monte de coisas ... Decisões

importantes fazem você ficar meio mexido,
dividido entre razão e emoção. Desencane, viva
o momento e deixe as respostas emergirem
naturalmente de você. .

Touro 21/4 a 20/5
Na escala Richter, sua Terra bem que pode
tremer feito gelatina. Entretanto há a

possibilidade de você estar enganado e não ser

nenhum terremoto, nenhum sismo significativo.
Maremotos, trovões e chuva com vento atingem
qualquer cristão, pagão e outros, não é nada

pessoal. Sim, claro, questão de sensibilidade.
Sem dramas.

•

Gêmeos 21/5 a 20/6
Faça suas urgências pela manhã, aéreo amigo.
A Lua fica fora de curso depois do meio-dia e

até o fim da tarde pode deixar tudo de pernas .

pro ar. Mas, como tudo, ela também muda e

logo volta ao normal. Já que você é uma pessoa
que transmite Um astral legal pra todo mundo,
dê um pontapé na irritação e ponha seu bom
humor em ação.

Libra 23/9 a 22/10
Mude a marcha, pegue leve, balancinha. Já que
hoje à tarde a Lua está fora de curso, que tal
colocar o assunto em dia com um aqueles
papos de mesa de cozinha? Recupere-se da

agitação dos últimos tempos cuidando da sua
, .

própria vida, de preferência em boa companhia,
no maior clima. Deixe para se preocupar em

limpar a bagunça só amanhã.

Câncer 21/6 a 21/70s tsunamis estão aí

para comprovar: quando quer, a água tem uma

força devastadora. Portanto não fique se

achando frágil, caranguejo. Use sua intuição e

sutileza para desvendar caminhos que ninguém
mais pode. Agite, invente, revolucione. Mas
fique sempre atento. Algumas vezes, um gesto
precipitado pode ser tão destrutivo quanto
ondas gigantescas.

Leão 22/7 a 22/8
Sempre alerta, meu rei: os caminhos estão
tortuosos e você pode cair numa cilada. Para
sair dessa, use sua ginga de gato e salte cada
obstáculo com bom humor e energia. A
vantagem de ser um otimista é que você não

desperdiça tempo superestimando o inimigo.
Muito pelo contrário, ao rir da situação, você o

intimida. E ocupa seu espaço.

Escorpião 23/10 a 21/11
•

Dê um tempo, escorpiano. E possível se divertir
no meio da confusão, não descarregue seus

problemas em quem não tem nada a ver com

isso. Você bem sabe que, às vezes, não poder
ter alguém ou algo torna o objeto de desejo
mais atraente, até irresistível. Seu desafio. agora
é reconhecer o que você quer realmente, e se

está ou não disponível.
.

'

Virgem 23/8 a 22/9
Um virginiano perdido em imprecisões,
senões ... Você também tem seus momentos de

flutuação e emoção total, ora. Vulnerável à
influência do ambiente? Sinal que você tem a

capacidade de se colocar no lugar do outro.
Como quem está na chuva costuma se molhar,
encare as mudanças de planos como um

estalo para dar abertura às renovações.

Sagitário 22/11 a 21/12
Para sua própria felicidade e dos que
convivem com você, preze pelo amor, pela
gentileza e pela delicadeza. Com certa tensão
no ar, é um passo para perder as estribeiras e

machucar as pessoas que você mais gosta.
Ser um dos primeiros a empunhar a bandeira
branca pode evitar várias complicações mais
tarde ... E agora também.

Capricórnio 22/12 a 21/1
Muita calma nessas horas. Quais? As que
precisam de pragmatismo, método, paciência
e persistência, características fortes de

Capricórnio. As atitudes mais conservadoras,
quem diria, podem garantir o séu pedacinho
de céu enquanto certas pessoas se digladiam
e se infernizam em terra. Nem aquele colega
chato do escritório poderá lhe tirar do sério.

Aquário 21/1 a 18/20k, as coisas
podem não estar exatamente como você

espera, mas lembre que o ser de Aquário sabe
lidar com o imprevisível e se sai muito bem
diante do inesperado. Deixe pra lá o

nervosismo e a ansiedade e use sua

inteligência e perspicácia para solucionar as

atribulações. O resultado? Até você pode se

surpreender. ..

Peixes 19/2 a 19/3
Você pode estar cara a cara com uma tomada
de decisão, e uma das grandes. A boa notícia
é que você está bem equipado para tomá-Ia.
Você está se sentindo esgotado? Também,
você fica agindo como o dono da festa,
sempre cuidando de tudo para que todos

fiquem felizes. Que tal pensar um pouquinho
sobre as suas necessidades?

,
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Sinhá Moça
o mascarado manda que Mario e seus amigos
apareçam na igreja se quiserem ajudá-Ia a

libertar os escravos. Frei José mostra aos

rapazes onde os escravos estão escondidos.
Sinhá Moça garante a Adelaide que vai ajudá-Ia
a ver Justina de vez em quando. Adelaide mal

.

'pode acreditar na bondade de Sinhá Moça, mas
deixa claro que não gosta do Barão. O capitão .

avisa a Mario e seus amigos que quem estiver
acobertando os escravos será punido, deixando
os com medo. Juliana pergunta a Dimas se foi
ele quem soltou os escravos. Dimas fala para,

Juliana que jamais faria algo que pudesse
prejudicá-Ia, e tenta dar um beijo nela. Juliana
foge. mas admite para si mesma que está

apaixonada por Dimas. Adelaide afirma para
Sinhá Moça que Justina é seu destino. Sinhá

'

Moça confessa que gostaria de ter a mesma

certeza em relação a Rodolfo. Ana diz para Nina

que não quer ser freira. Frei José avisa Manoel

que não vai ajudar Nina a colocar Ana num

convento. Sinhá Moça dá um beijo em Rodolfo.
�--------------------------

,

!> GLOBO .. 19H

Bang Bang
Alba manda a Viúva Clark e seus filhos a

seguirem. Donald, sem que Alba veja, deixa uma

trilha de chocolatinhos no chão. Bullock não dá
o braço a torcer e deixa claro para Viridiana que
não vai pedir perdão pelo que fez. Diana avisa a
Ben que Vegas contratou uma mulher para
matar a Viúva Clark. Ben se dá conta de que
Alba é a mulher e decide seguir o rastro dela.
Diana vai junto. Catty pede que Penny a defenda
das acusações de que o filho que está

esperando não é de Néon. Diana encontra a

trilha de chocolatinhos. Alba planeja usar

bananas de dinamite para acabar com a Viúva
Clark e seus filhos, mas uma delas acaba
explodindo antes da hora. Ben e Diana ouvem e

vão na direção do barulho. Harold decide se

aproximar de uma mulher misteriosa que
trabalha para Vegas, pois quer descobrir como

agradar Yoko. Harold descobre que a mulher
misteriosa é Yoko e que ela não havia parado de
trabalhar. Ben se aproxima de Alba e é atingido,
mas conse.gue desarmá-la. Alba acende a trilha
de pólvora que dá nas bananas de dinamite e

foge. Ben consegue apagar.o fogo. Harold cuida
do ferimento de Ben. Ben pede que Zoltar
esconda a Viúva Clark no circo. Penny manda
Néon assumir a paternidade do filho de Catty.
Um homem chamado Jones acusa Bullock de ,

ter deixado seu pai, um pistoleiro que trabalhou
para ele. morrer. Ben e Diana se beijam.

. Belíssima
Vitória expulsa Pascoal de sua casa. Murat

garante a Katina que jogou o documento fora.
Narciso percebe que Tais está preocupada com

algo. mas não se abre com ele. Giovana
pergunta a Alberto se ele enganou Mônica para
separá-Ia de CemiL Alberto se faz de vitima.
Cemil passa a noite com a moça que conheceu
na discoteca. Vitória percebe que Júlia está com

ciúmes dilia com André e diz que ela precisa
esquecê-lo. Djulian avisa André que os

acionistas minoritários da Belissima estão todos
sendo representados por uma empresa
chamada Athena. Maria João é atingida por um

peso na Physical e desmaia. Nikos fala para
Vitória que tem uma idéia para acabar com a

quadrilha que enganou Tais. Katina encontra o

documento e descobre que sua casa pode ser

tomada pela Belíssima. André pede para
conversar com Júlla.

•

Rebelde
Mia diz a Gastão que acreditou que gostava
dela. mas descobriu que é um traidor e o acusa

de ter contado a Leon sobre a banda. Mia diz a

Gastão que decidiu pagar na mesma moeda. Ele
.

tenta agredi-Ia. mas Miguel a defende. Mia
pergunta a Miguel se algum dia poderão estar

juntos como um casal. Miguel responde que
gostaria de dizer que sim, mas existem muitas
coisas que os separam e além do mais não tem
nada para lhe oferecer. Hilário presenteia Hilda
com um anel de compromisso e a pede em

casamento. Pascoal e Glaucia discutem a

relação, dizem que se amam e admitem que
precisam mudar muitas coisas como casal e
como pais.

� REC()R[) - 19h 15

Prova de Amor
Beatriz fala para Clarice que Velho Gui é seu pai.
Clarice fica surpresa por seu pai estar vivo e

.

acusa Beatriz de ter mentido. Beatriz explica que
na época Gui falou que amava outra mulher e ela
decidiu fugir com Clarice e Janice, depois de
dizer para Gui que Vitor era o pai delas. Beatriz
diz que Velho Gui só casou com ela porque
estava grávida de um menino que acabou
morrendo muito novo. Velho Gui fala sobre seu

passado para Jonas e confessa que nunca mais
viu Beatriz. Beatriz chora. Clarice e Janice ficam
com pena da mãe.

A Escrava Isaura
•

•

Leôncio diz ao Sargento que Alvaro foi morto

por um tiro dado por Miguel e não dele. Tibério
leva Alvaro para o quilombo pelo meio da mata.
Malvina fala para Belchior que seu pai a obrigou
levar Rosa para dentro de sua casa. Bernardo
esconde Isaura em sua pensão. O Sargento diz

que o corpo de Alvaro não foi encontrado na

mata. Leôncio fica bravo. Serafina vai até a casa
do Coronel Sebastião lhe contar que Helena
corre perigo. O Dr. Paulo quer se vingar dela e

de seu amante. Dr. Paulo chega no esconderijo
de Diogo e Helena e começa a confessar seus
crimes.
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41 TEM CHANCE: CLÁSSICO DEFINE FINALISTA
Danial Naves
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pênalti não marcado a favor
.. do Moleque Travesso e do

juiz Célio Amorim ter

voltado atrás, depois de

expulsar o volante Elizeu,
que não havia tomado
amarelo na partida.

21 ELIMINADOS'
, ..

F
'

EQUILfBRIO:

: .. Beirá Rio'e Malhas Pradi lideram
\. , "\

t o Municipal de Bocha Sul,-Americana.
!,�,:em seus grupos

. ..' '
..

• FUTEBOL AMADOR:

Times jaraguaenses
decepcionam e são
eliminados da 2a fase
da Copa Norte

•
•

"

•

"

Depqis de três rodadas, as duas equipes
a);larecem na ponta da tabela, mas a

..

competição continua equilíbrada. A Malhas
Pradi é a líder do Grupo A" com cinco'

r
' PQilt�s, �m a mais que Baeperrdí/Sipaca, Já'
n� Ghav$"B, o'Beira Rio, com seis pontos,
tem uma vantagem de deis pata a Arweg,
segunda colocada. Os jogos acontecem todas
as segundas, quartas e sextas, a partir das .

• '

. 19h15 no Baependi.
..

RÃDIO AM
1010

..

"
i ,

,

•
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��GINÁSTICA
A ginasta Laís Souza conquistou, neste domingo, a medalha de
bronze nas provas de trave e solo na etapa alemã da Copa do
Mundo, que está sendo realizado em Cottbus. Na trave, a brasileira só
ficou atrás da russa Inna Isayeva, e da norte-americana Jana Bieger.

II Schroederconhece
•• •

o primeiro semi-

finalista do
Torneio de Verão

•

Coremaco precisa vencer e

empatar a partida de sexta

feira contra a Belmec.
Fechando a rodada, a DME

Massaranduba/Happy Pneus
também joga pela vitória

contra o França Calçados,
para garantir a vaga pelo
Grupo J. A situação' da
Franca é a mesma da
Coremaco. Tem que vencer a

partida e, pelo menos
.,

empatar na sexta com o ja
eliminado ADC/Vídeo
Mania. Fechando a rodada
na sexta-feira, jogam Calhas

Brayer/FME Co r up
á

e

Restaurante Tio

Patinhas/Roauto Veículos,
que, já eliminados, apenas

cumprem tabela.

... HOJE

19h15 Franca x ADC
20h15 Coremaco x Kiferro
21 his'" Gorupa' xTio Patiiifiiis!Roauto

... SEXTA-FEIRA

J�h1� 1\IIé:lIVVeEl x C(lrgQ Brasil
20h15 Malvinas x Coremaco

, __
- - - - ,

21 h 15 Massaranduba x Franca

Gráfica
.... "",,, 1 ,,,, ,,, ,, ",,,.,, .

,

Tel. 47 3370 7919 I 33700816
E·ma í I: graticac p(ê;i) c romoart. art.br

CROMOART
COMUNICAÇAo

��VELA
O barco holandês ABN Amro 1, que lidera a classificação geral da
Volvo Ocean Race, venceu a regata in-port do Rio de Janeiro,
neste sábado, e aumentou ainda mais a sua diferença para o

segundo colocado. O veleiro brasileiro ficou em quarto lugar.

�� FUTSAL
A equipe catarinense da Unisul, com sede em

Tubarão, começou bem na Liga Nacional de
Futsal, vencendo o São Paulo/Santo André
por 4x3 na tarde deste sábado, em São Paulo.

•

,.

I

NATAÇÃO: MUITAS MEDALHAS

SCHROEDER - A

equipe Dom Costa é a pri
; .

meira classíficada para as

; ill semifinais do 130 Torneio de
Verão Aberto de Futsal, em
Schroeder. A equipe venceu

suas duas partidas na

segunda fase e conquistou a

vaga. A competição terámais
duas rodadas (uma amanhã e

outra na sexta-feira) e oito

equipes ainda brigam pelas
três vagas restantes. Os jogos
começam sempre às 191115,

\

no GinásioAlfredo Pasold.

•

,

•

,
,
,

, • (

Jaraguaense também partkiparam da Travessia do
Paru e da seletiva regional dos Jogos da Juventude
Italiana

,

, I
,

li

I'
Hoje no primeiro jogo da

IIIIII!II! noite, Malwee Sub-Zô e

I Cargo Brasil decidem a vaga
do Grupo I, já que as duas

. - ,

equtpes estao com tres pon-
tos. Logo depois, Malvinas e

Coremaco se enfrentam e se

a Malvinas vencer, garante a

vaga pela chave H. A,

,

JARAGUA DO SUL -

"Sensacional os resultados da

equipe neste final de semana

ern Florianópolis". Com estas

palavras, o técnico da Ajinc/
Urbano/FME, Ronaldo Fruc

tuozo, o Kiko, definiu a par

ticipação da sua equipe nas

três competições dislf}Utadas
no fim-de-semana em Flo

rianópolis. Na mais irn

portante delas, o Troféu Fita
Azul de Velocidade, os nada
dores trouxeram na bagagem
20 medalhas, sendo sete de

ouro, nove de prata e quatro
de bronze. Com isso, a equipe
jaraguaense ficou em terceiro

lugar no geral, atrás da Adblu '

(Blumenau) e do Clube 12 de
•

Agosto (Florianópolis).
Já pela Travessia do Paru,

que fazia parte do calendário
do Campeonato Brasileifo de
Maratonas Aquáticas, a

• , •

,

ARQUIVO CP / JULIMAR PIVATTO

jaraguaense Soelen Bozza
ficou em quinto lugar no geral

, -,

,

.
I

,

), :'

"

• •
, . .

e em pnmeiro na categoria
juvenil.

Já Henrique Fructuozo fi
cou em eWillianMaul em sex

to, ambos na categoria juvenil
masculino. Além disso, Mariê
Nazario e Ariana Félix, que

disputaram a fase regional dos
Jogos da Juventude Italiana,
garantiram vaga para re

presentar a Seleção Cata- ..

,

rinense na fase nacional da

competição.
A Academia Impulso

tam b ém p artic i po u da
Travessia do Paru, na praia de

[urerê, com nove nadado-res
da equipe master. Eles

conseguiram três medalhas de
bronze na competição: Juliano
Prim ,(Master A), Geane
Maria Lenzi (Master C) e

Marlise Klemann (Master D),

,

r
,

•

,"
,"

,

.. '

"
..

•

,

,
'

· ,

"
, .
, .

"
..
, ,

."

Soellen Bozza (raia 5) ficou em quinto lugar na classificação geral da Travessia do Paru •

· �

;

NÃO fOI DeSSA VEZ: A PISTA MOLHADA ATRAPALHOU

•

I

..

JARAGUA DO SUL - A
estréia não. foi bom, mas o

piloto jaraguaense Kreis Jr.
/ "

mantem o otirmsmo para sua

terceira temporada na Copa
Clio. Quando faltavam seis vol
tas para terminar a corrida e ele

brigava pela oitava colocação,
passou reto em uma curva e

acabou na caixa de britas,
abandonando a primeira etapa
da competição. Segundo o pi
loto, a garoa que caiu em

Curitiba deixou a pista muito
lisa e díficultou na adaptação
dos novos pneus.

"Se tivesse uma chuva forte
seria melhor, porque o asfalto
não ficaria tão liso. Além disso,
os novos pneus de chuva têm os

gomos mais baixos que não

davam muita aderência",
explicou Kreis, que largou na

décima posição. Agora ele
mantém a confiança e disse que
vai estar mais adaptado até a,

.',
"

•

•
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Paraficar de bem com a. vida!

•

segunda etapa, no dia 23 de' da prova foi o paulista
abril em Tarumã (RS). "Va-mos Leonardo Sanchez, seguido por

,

acertar os detalhes e quem sabe Angelo Serafim (SP), José Vitte
eu possa brigar pelo pódio na (SP), João Faccio (SP), Paulo

próxima corrida". O vencedor Braga (MG) eNelsonSilvaJr. (RJ).

J

BODY JA"!'

BOOYPUMP
BOOt' 0l\L,\NCE
IlODY COMBAT

R?A1

NATAÇÃO ADULTO
E INFANTIL,
[sOD)' 5TI,f'

MUSCULAÇÃO
MiGRO KIDS
POWERf'OOL

-

.
'.

, .

DIVULGAÇÃO

,
..

"
'J

,

I FITNESS CENTER I
•

.
- .'

'.' ' .

f'O�VER JUMP

MASSOTERAPIA

, ,

· "

AV. MAL DEODORO, 890 • SALA 3
CENTRO· (PRÓX. HOSPITAL SÃO JOSÉ)
'276.0361 "'----;;.---
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JUMP KIOS -

•
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e CORREIO DO POVO Correia do Povo- Rua Coronel Procópio G.
de Oliveira, 246 . CEP 89251·200 . Caixa
Postal19 Centro· Jaraguá do Sul- SC
Tel. (047) 3371 1919 - Fax 3276 3258

--------

Diretor

Kreis Jr. não completou a primeira etapa, mas está otimista
para a próxima prova em Tarumã

,

CORREIO ESPORTIVO
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; DE BASE: COM O PÉ DIREITO

•

•
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,

Com três vitórias em três

jogos, a equipe
I Malwee/Cej/FME é o líder
, isolado da Chave C da
competição

,

}ARAGUA DO SUL -

Nada melhor que começar uma

competição diante da torcida e

fazendo bonita. Foi exatamente
,

a�s i m ,

que a equipe

Malwee/Cej/FME
-

estreou no

Campeonato Estadual de
Futsal Sub-17, Com as três

vitórias no fim-de-semana, o

time do técnico Augustinho
Ferrari assumiu a liderança com
nove pontos, seguida pela
'Iuper/São Bento do Sul com

seis, de [oinville com três e de
Rio do Sul com zero,

Jogando no Artur Müller, os
jaraguaenses estrearam contra

, Rio do Sul e venceram por 6x4,
com três gols de André, um de
,

Eder, um de Cléber e um de
Dian, A segunda partida foi
contra o [oinville, equipe que
mais investiu na competição e

uma das fortes candidatas ao

título, A Malwee/Cej/FME
chegou a estar vencendo por

6il, permitiu a reação, mas

terminou com o placar de 6x5.
Os gols do time da casa foram
marcados por Dian (3), Eder

(2) eCléber (1).
Para encerrar, o time não

tomou conhecimento da Tuper
e venceu por llx7, com quatro

,

gols de Eder (artilheiro do time

-

, Jaraguaenses venceram a Tuper por 11 xl e começam bem na briga pelo título estadual

com sete gols), três de Gilson,
além de Jamur, Dian e-do goleiro
Boca, com um gol cada, O
returno acontecerá nos dias 14 e

15 de abril, emSãoBento do Sul.

Quem também estreou bem
foi a equipe Aurora/Cej/FME,

que foi até Lebon Régis dis

putar a la rodada do Cam

peonato Estadual Sub-13. Com
duas vitórias e um empate, o

time j araguaense lidera a

Chave D caiu sete pontos, se

guido pelo [oinville caiu seis,

Marcos Olsen com quatro e da

Tuper com zero. Eles venceram
o [oinville por 4x2 e a Tuper por
8x2 e empataram com o time

da casa em 7x7, O returno será

nos dias 21 e 22 de abril em

Jaraguá do Sul,

COMPETiÇÃO: DISPUTA ACIRRADA

. '

eira
•

I
•

I eram o
•

10 e
• •

UnlCIeonato

,

}ARAGUA DO SUL-
Terminada a terceira rodada
do Campeonato Municipal de
Bocha Su l-Arn e rí c a n a ,

- \

Malhas Pradi e Beira Rio VêIU_
liderando a competição, A

primeira está na ponta da
tabela pela Chave A, com

cinco pontos, seguida de

Baependi/Sipaca (quatro),
Kuchenbecker Joalheiros
(cinco), CME Miglas (dois),
Arsepum (dois) e Imobiliária
Lar Imóveis (1),

Já o Beira Rio é o líder do

Grupo B com seis pontos,
seguido da Arweg (quatro)
Silencar/Frontal (três), João
Pessoa (três), Arduíno Pradi
(dois) e Pastelaria Paupitz
(zero) .

Os resultados da semana

passada foram: Baependi/

mercana-
,

\

DIVULGAÇÃO / fME

Sipaca lx1 Imobiliária Lar,
João Pessoa 2xO Sil en

car/Frontal, Malhas Pradi
2xO CME Miglas, Arduíno
Pradi Ox2 Beira Rio,'
Kuchenbecker Joalheiros
lx1 Arsepum e Arweg 2xO

, Pastelaria Paupitz.
Nesta semana as partidas

continuam, sempre a partir das
191115 no Baependi.

Ontem jogaram Malhas
Pradi x Ku c h e nb e c k e r

Joalheiros e Arduíno Pradi x
,

Arweg, luas até o fechamento
desta edição os jogos não

haviam terminado. Amanhã
tem Imobiliária Lar x CME

Miglas e Silencar/Frontal x
\

Beira Rio e na sexta-feira
jogam Baependi/Sipaca x

Arsepum e João Pessoa x

Pastelaria Paupitz.,

Malhas Pradi (camisa escura) lidera a Chave A com cinco pontos
•

..----------�-----------------
•
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Julimar Pivatto

Ficou mais difícil
Ganhar por dois gols de diferença em Joinville não é uma tarefa
fácil, ainda mais num jogo decisivo. Mas o torcedor jaraguaense
ainda acredita. O retrospecto do técnico Itamar Schulle (na foto à

esquerda) comandando o Juventus fora de casa em jogos,
decisivos é muito bom. Na Série B 1 ganhou do Brusque fora de
casa e conquistou o primeiro turno da competição. Neste ano,
venceu o mesmo Brusque e o Metropolitano, dando um grande
passo para a classificação para esta semifinal. Depois, o tricolor
contará com o retorno de dois de seus principais jogadores: Fábio
Lopes e Ademir Sopa, além da possível volta do capitão Oliveira,
que se recupera de uma lesão. Já o Joinville deve perder o seu

artilheiro Fantick, que deixou o campo com uma torção no joelho.
DANIEL NEVES

Visibili ade
Chegar a uma semifinal de Campeonato Catarinense é uma

conquista gloriosa para o Juventus. Basta ver o comparecimento
do público que lotou o Estádio e, da presença maciça da imprensa
(foto) que veio de vários lugares de Santa Catarina.Vale lembrar
que se o tricolor jaraguaense ficar à frente do Atlético de Ibirama,
ele conquista uma vaga para a Série C do Campeonato Brasileiro
deste ano. Aí o clube vai precisar contar ainda mais com o apoio
do empresariado da região para bancar os custos do time na

competição nacional. Nada que um bom planejamento por parte
da diretoria não possa ajudar.Jaraguá do Sul merece.

", 1-- •

DANIEL NEVES

Vôlei de Praia
Neste fim-de-sema na, em
Guaramirirn.acontece o

Campeonato Municipal de
Vôlei de Praia, na quadra ao

lado do Ginásio de Esportes
Rodolfo Jahn. A organização

.

espera entre 20 a 25 duplas
participantes. Quem já
confirmou presença é a dupla
local Rodrigo e Marcos
(Len ice Malhas), terceira
colocada na 1 a etapa do
Circuito Amivôlei/Acaraí que
aconteceu no último dia 19
de março. Há nove meses

competindo juntos, a dupla
treina três vezes por semana
e espera fazer bonito na

competição do próximo fim- .

de-semana. As partidas
começam a partir das 13h de
sábado.

Melhorando
Ainda novato em maratonas, o
jaraguaense Jefferson Heller
(Arroz Urbano/FME) vem
melhorando a cada prova. No
fim-de-semana ele esteve em

Campinas, participando da
Maratona de Aniversário do
Shopping Iguatemi. Ele
completou os 15 quilômetros em
41 min52seg, terminando em 560

lugar no geral, entre 3.500'

participantes. Na sua categoria
(25-29 anos), terminou em

décimo."Senti muito o final da
corrida, pois foram três

quilômetros e meio de subida. Se
não tivesse esse trecho em

elevação, teria feito em no

máximo 40 minutos'; comentou o

atleta. O vencedor da competição
foi Adriano Bastos, que terminou
o percurso em 34min55seg.

,

Clima ruim
Rumores indicam que o clima entre o técnico da Seleção
Brasileira, Paulo César de Oliveira, o PC, e a comissão técnica não é
dos melhores. Em Rio Branco (AC), na semana passada, o treinador
teve alguns desentendimentos com membros da Confederação
Brasileira de Futsal. No domingo, o Brasil venceu o primeiro jogo
do Desafio Internacional contra o Japão por 8x1. Ainda não se

sabe se o cargo o técnico está balançando, mas algumas atitudes
dele refletiram negativamente no ambiente da Seleção.
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��BASQUETE
o Joinville venceu o Ajax por 92 a 76, e encostou no rival na

vice-liderança do Grupo A do Nacional masculino de basquete.
Ambos estão com 11 vitórias, mas os goianos têm uma derrota
a menos que os catarinenses, seis contra cinco .

•

FICOU DIFíCil: AMANHÃ TEM JOGO DE VOLTA

Derrota por 1 xO para o

Joinville no domingo
causou indignação da
diretoria tricolor com a

arbitragem

JARAGUÁ DO SUL - O

]uventus bern que tentou. Pres-
• •

sionou, tentou errar opor-
tunidades de gol, mas esbarrou
na boa marcação do Joinville e

acabou perdendo o primeiro
jogo da semifinal por lxO. O
único gol do jogo saiu aos 27
minutos do segundo tempo,
com Henrique, que calou a

torcida jaraguaense, que lotou
o Estádio JoãoMarcatto. Agora
o Moleque Travesso precisa
vencer por dois gols de dife

rença para ir à final do Cam

peonato Catarinense da Di
visão Principal.
, ,.No fínal do jogo, o vice

presidente do [uventus, Gilda
Alves, foi reclamar da arbitra

gem com o presidente da FCF

(Federação Catarinense de
Futebol), Delfim de Pádua
Peixoto Filho. Os dois discu
tiram de forma áspera e foram
.

d
I

la isepara os pe a imprensa e por
outros dirigentes. Segundo
Alves, o juiz Célio Amorim te

ve uma péssima atuação: "Co-
,

•

,

mo um árbitro expulsa alguém
e depois volta atrás? (Referindo
ao lance em que Elizeu, do Join
ville, recebeu apenas um ama

relo e depois avermelho). E ele
,

não mareou um pênalti para o

Juventus".
O dirigente do Juventus

disse que quando foi conversar
com Delfim, ele ofendeu a

diretoria. "Ele nos chamou de

"gentinha". Ele pode mandar lá
na federação, mas o João Mar
catto é nosso e d�orcida do

[uventus", reclamou. O técni
co Itamar Schulle também
reclamou da arbi-tragem, mas

disse que o Joinville venceu nos

detalhes. "Tivemos várias
"

chances de marcar e não

marcamos. Mé-ritos para o

Joinville que foimais eficiente".
A partida .de volta será

amanhã, às 20h30, na Arena
em [oinville. Por ter melhor

campanha na segunda fase, o

time da casa pode até perder
por um gol de diferença que se

classifica para a final. Para esta

partida, Schulle contará com a

volta de Fábio Lopes e Ademir

Sopa, que cumpriram
suspensão. O zagueiroOliveira,
que se recupera de uma lesão,
também deve jogar.

DECEPÇÃO: TODOS ELIMINADOS

• •

JARAGUÁ DO SUL, Os
times de Jaraguá do Sul

parecem estar dando prefe
rência para a Taça Pomerode.
Pela Copa Norte, os quatro
representantes da cidade foram
eliminados no fim-de-semana.
Dos seis classífícados, três são

de ]oinville, dois de São Bento

do Sul e um de Mafra. Já pela
Taça Pomerode, foram duas vi
tórias e um empate dos jara
guaenses.

No sábado, o Vitória preci
sava apenas de um empate para
conquistar a vaga, mas perdeu
por 3x2 para a Arsiper, fora de
casa. Como o time de São
Bento do Sul perdeu por 4x3 o

primeiro jogo, ficou com a vaga

por fazer mais gols fora de casa ...
Já o Flamengo foi a Joinville

,

precisando vencer por três gols

CORREIO DO POVO

,

��TÊNIS ��VÔLEI
A Cirned,mesmo fora de casa, deu um grande passo rumo a

classificação à final da Superliga masculina de vôlei. O time
de Florianópolis derrotou, na noite de sábado, o Banespa,
opor 3 sets a 1 e fez 2xO na série melhor de cinco.

o brasileiro Ricardo Hocevar perdeu para o argentino
Leonardo Mayer por 2 sets a 1, parciais de 716 (9/7),316 e 7/6
(7/4), e ficou com o, vice-campeonato da terceira etapa do
Satélite da Venezuela, disputada na cidade de Maracay.
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Delfim (à esquerda) e Gildo Alves discutiram no final da partida.Vice-presidente do Juventus reclamou muito da arbitragem
. , �
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Juventus Ox1 Joinville

Juventus: Adilson; Pereira, Acássio, Thiago e Rogerinho; Alex Albert, Carlos Rogério, Everaldo (Leandro Nunes) e Gringo; Sabiá (Jefferson) e
Leandro Temporin (Ronaldo). Técnico: Itamar Schulle.

,

. Joinville: William; Emerson, Leandro Bambu e Elizeu (Henrique); Rafael Tesser, Makelelê, Benson, Claudemir e Rodrigo Ninja; Marcelo Silva

(Reginaldo Vital) e Fantick (Luizinho Vieira). Técnico: Sérgio Ramirez.
,

,

Arbitro: Célio Amorim.
Gol: Henrique, aos 27 minutos do segundo tempo.
Amarelos: Sabiá e Rogerinho (Juventus); Rafael Tesser, Emerson e Leandro Bambu (Joinville).
Local: Estádio João Marcatto

,

JT

de diferença, mas levou 7xO do
América e deu adeus à com

petição. Em casa, o Botafogo
precisava vencer o Torino por

. dois gols de diferença, mas o ti

me de São Bento do Sul arran
cou' um empate em 3x3 e se

classificou.
No domingo, o Cruz de

Malta precisava fazer 10xO para
se classificar, mas o Serrana de

[oinville venceu por 3x2 e

confirmou a classífícação. Os
outros dois classificados são o

Tupy, de [oinville, que goleou o

Ipiranga por 6x3 fora de casa e

Santa Cruz, de Mafra, que'
perdeu por 2x 1 para o União,
mas como havia'vencido a pri
meira partida por 5xO, ficou
com a vaga. A tabela da segun
da fase será divulgada hoje.

Pela Taça Pomerode, 'o

•

•

a

Flamengo perdeu a chance de
. ,

assumir a liderança da competi-
ção, ao perder fora de casa para

,

o Agua Verde de Pomerode por
3x2, que assumiu a ponta com

sete pontos. O rubro-negro do
Garibaldi agora é o quinto
colocado com quatro. A vice

liderança é do Atlético Pome
rodense (seis pontos), que per-

,

deu para o Agua Verde de
Timb6 (quarto com cinco

pontos) por 3x2 fora de casa.

Jogando em casa, o Botafogo
assumiu a terceira colocação
com cinco pontos ao bater o

lanterna Vera Cruz (que até
, .

,

DANIEL NEVES
'.

I ""

"",

-

agora não pontuou na

competição) por 3xl. No Rio
da Luz, Vitória e Caramuru fi
caram no 2x2. As duas equipes
dividem a sexta colocação com
dois pontos. No sábado, o Botafogo até saiu na frente do Torino, mas cedeu o empate e deu adeus à competição
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