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2B I JUVENTUS
,

Jogadores
te comissão
técnica estão

confiantes
O Juventus precisa vencer o

[ec hoje por dois gols de
diferença em Joinville para
conquistar vaga para final.
Os jogadores prometem
partir para cima e sur

preender, O "salto alto" do
time adversário pode contar a
favor' do Moloque Travesso,
acredita a comissão técnica.

1 B I REAJUSTE

Professores
devem fazer
il

.

'paralisação
6 I CRISE NO PT

Palocci se
•

despede e

critica oposição
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38 I RESULTADO: PMS MAIS PREPARADO,S E SERViÇO MAIS EFICIENTE
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Embora a exigência para
concorrer a uma vaga para
entrar na Polícia Militar seja
o ensino médio, boa parte
dos novos soldados faz curso
universitário. Da turma de
26 aprovados no último

•

concurso, que estavam em

instrução teórica na manhã
de ontem em Jaraguá do
Sul, 12 trancaram a

Universidade para entrar na

corporação e pretendem
continuar os estudos .

Segundo o major Rogério
Luiz Kumlehn, este novo,

perfil do policial militar
reflete diretamente na

qualidade do trabalho

prestado e na segurança da
, . sociedade.

"
.

I

,

,

, " , , , .

IUnimed f\
• •

: Unimed. Sell Plano, Sua Vida

: 33702200
•
• \

')1 www.urlimed.com.br :
• •

,
'-'-_._----,,-,----'�-_._.�-,_.'"

•

O Clll\�A HOJE:

.

,., ,'-,
,

•

MAXIMA
II, ,", '",
,'"',,

Dia nublado com alguns
pénodos de melhoria e

chuva a qualquer hora
do dia
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Por conta de uma última
mentira dita a Lula da Silva, o
homem da absoluta confiança do
presidente tomou a dianteira e

pediu a conta. Evitou a demissão

por justa causa. Palocci havia

assegurado a Lula que nada teve
a ver com a quebra ilegal do
sigilo bancário do caseiro

Francenildo dos Santos Costa.
Em depoimento à Polícia

Federal, entretanto o presidente
da Caixa Econômica Federal,

,

Jorge Mattoso, que acabou

•

Jorge Mattoso. Está fora do

governo também o assessor de

imprensa de Palocci, jornalista
Marcelo Netto, que repassou o

extrato do caseiro à revista
,

Epoca. Passou, então, a encenar
a pantomima do pedido de
afastamento. Divulgou nota

oficial dizendo que pedira o seu

desligamento do governo. Foi, na
verdade, demitido um dia depois
de ter solicitado ao presidente
que o poupasse. Nos próximos
dias Palocci será chamado a

... O escândalo Palocci vai refletir nas
"

próximas pesquisas eleitorais. E possível
que Lula apareça em queda livre
..

exonerado do cargo, disse que

entregou pessoalmente o

extrato do caseiro nas mãos do
ministro. Francenildo tomava

conta de umamansão em Brasíla
onde jura que o ex-ministro e

amigos se reuniam para partilhas
de dinheiros e festas. O

presidente, que já pendia para o
afastamento de Palocci desde a

última quinta-feira, viu-se

compelido a afastá-lo. Ratificou
também uma decisão tomada 11a

última sexta-feira: a demissão de

• FRASE'

depor na Polícia Federal. Deve
sair de lá indiciado, tal como
ocorreu na segunda-feira com

,

ainda presidente da Caixa
Econômica Federal, Jorge
Mattoso. Não esrCclaro ainda

quando o ex-ministro será

ouvido, mas já é certo que será

chamado. Com a nomeação de
Guido Mantega para o

Ministério da Fazenda, Palocci
,

perde o foro privilegiado. Ou
seja, pode a partir de agora ser

processado pela Justiça comum,

• CORREIO DO LEITOR

O CORREIO DO POVO

ser intimado a prestar
depoimento pela Polícia Federal
e ser indiciado, por exemplo, por
qualquer' juiz de primeira
instância do país. Com a saída
•

de Antonio Palocci do comando
da área econômica, o governo
tenta evitar que a violação do

sigilo bancário do caseiro seja
caracterisada como crime de
Estado. A senadora Ideli Salvatti
não arreda do discurso de elogios
ao ex-ministro. Afirma que a

verdade vai aparecer. O caseiro

Francenildo diz que a verdade já
apareceu e, dessa vez, não do lado
mais forte. No final de semana,

, .

assessores proximos ao

presidente Luiz Inácio Lula da
Silva alertaram para o risco de o

agravamento dessa crise evoluir
de tal forma que acabaria

comprometendo o presidente e

deixaria portas'abertas para a

retomada dos discursos de

impeachment pela oposição. Mais
do que nunca o presidente vive

seu inferno astral às vésperas de
uma eleição majoritária. Como
de resto as lideranças do partido.
O episódio deverá refletir direta-

, . .

mente nas proximas pesquisas
,

eleitorais. E possível que Lula,
único nome nacionalizado do

partido, apareça em queda livre.
•

"Preservado o combate a inflação, que é fundamental, temos que praticar
juros mais baixos. O BC já está fazendo isso"

Cidadania e inclusão social
Os programas de inclusão

social, promovidos pelas mais

diferentes esferas de governo, não

podem ser interpretados apenas
do ponto de vista assistencialista.
,

E preciso ir além dessa visão, pois
eles devem conduzir também à

inclusão econômica da parcela da
população mais carente.

Mais do que políticas assisten
cialistas, que consigam suprir de
forma imediata as necessidades
básicas das pessoas que estão à

margem da sociedade, cabe aos

governos elaborar propostas de
inclusão econômica. Isso significá
reduzir os espaços das ações de
cunho populista, substituindo
as, na medida do possível,

.

por
boas práticas de capacitação
profissional. e de desenvolvi
mento pessoal do cidadão.

,

E fato que programas que

garantem uma renda mínima às
famílias mais carentes assumem

um papel importante no

conjunto de iniciativas de
inclusão social e de combate à
fome e à pobreza. '

Dados da Organização das'
Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura (Unesco)

-

mostram que as políticas
redistributivas (que fornecem

... '. '

recursos financeiros às pessoas)
são cada v,ezmais necessárias para
quebrar o ciclo de pobreza e

promover o desenvolvimento
sustentável. Somente a ampla
promoção dessas políticas, aliada
a um crescimento anual de 5% do

país durante 20 anos, é que pode
fazer com que o Brasil alcance um
índice de desenvolvimento
humano (IDH) comparável às

nações melhores situadas no

ranking, ao contrário da situação
atual.Mas, mesmo mantendo
essas ações pontuais, o objetivo
maior deve ser o de criar

condições para as pessoas
andarem COIU as próprias pernas.

Para tanto, é preciso aliar a

distribuição de renda ao desen
volvimento de projetos que

possibilitem às pessoas desempe
nharem um papel ativo na

sociedade. Trata-se demostrar que
o cidadão pode e deve determinar
a maneira como se dará a sua

partícípação na sua comunidade,
inclusive 110 volume de consumo.
Dessa forma, consumir pode, sim,
sígníficar lim modo de a pessoa

conquistar a inclusão social.
De nada adianta ostentar uma

infinidade de programas sociais.
A questão que deve ser levada em

consideração pelo governo -

municipais, estaduais ou federal
-é a real necessidade de planejar
os projetos a partir de uma visão

que encare os beneficiários das

ações como sujeitos capazes de se

inserirem economicamente na

sociedade, e não apenas
As ações sociais são um

importante avanço para a inclusão
das famílias que não possuem

participação alguma na vida
econômica de suas comunidades.
Manter em pleno funcionamento
essas atividades demanda grande
esforço. Contudo, é na inter

relação dos programas sociais com
o desenvolvimento econômico

sustentável que reside a grande
alternativa para as pessoas que se
vêem atualmente excluídas da
sociedade. Ensinar esse caminho
é o que possibilita, sim, a

conquista real da cidadania, que
só será construída se houver a

participação efetiva da admínís

tração pública, empresários,
associações, entidades, organiza
ções não-governamentais e da

própria sociedade.

Janete Rocha Pietá, coordenadora do
Fundo Social de Solidariedade de
Guarulhos

•

Dieese 50 anos de história
Há 50 anos, mais precisamente no dia 22 de

dezembro de 1955, um grupo de 21 sindicalistas
se reunia na cidade de São Paulo para criar o

Dieese - Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Sócio-Econômicos. O
objetivo era dar base científica às reivindicações
dos trabalhadores, levantando dados e

fornecendo-os como subsídios às negociações
coletivas.

A primeira tarefa do novo organismo foi
levantar o índice do custo de vida no município
de.São Paulo, garantindo com isso que os

trabalhadores não tivessem maiores perdas no

momento do reajuste dos salários.
Desde a sua fundação, o Dieese desenvolve

pesquisas e indicadores que .têm como objetivo
gerar informaçõessobre renda, custo de Vida,
mercado de trabalho, negociações coletivas de

trabalho, de forma a contribuir com os

trabalhadores para o conhecimento e a

compreensão da realidade. Dentre estes trabalhos
destacam-se a pesquisa do índice do custo de vida
(ICV), pesquisa nacional da cesta básica, salário
mínimo necessário, pesquisa de emprego e

desemprego (PED), pesquisas sindicais (sistema
de acompanhamento de contratações coletivas,
greves e salários) e o banco de dados econômicos
e de mercado de trabalho.

Um fato que merece destaque e quemareou a

sua história foi quando, em 1973, o Dieese
denunciou a manipulação do índice oficial de

inflação pelo governo federal. Inicialmente

contestada, a manipulação foi depois
reconhecida publicamente pelo governo, que
confirmou os índices divulgados pelo Dieese
como corretos. Este episódio tomou o Dieese
reconhecido e respeitado no país e no exterior.

Atualmente, responde pela Supervisão
,

Técnica o economista José Alvaro de Lima

Cardoso, que conta em sua equipe com o técnico
Clóvis Scherer e comJoanaCarla de SouzaMatta
Felicio, além de uma subseção no Sindicato dos
Eletricitários de Florianópolis coordenada pelo

economista Daniel Passos. Esta equipe tem

desenvolvido um excelente trabalho voltado pa a

as entidades sócias do Dieese.
A Direção Sindical em Santa Catarina está

composta pelos seguintes dirigentes: Ivo
Castanheira (Fecesc), MoacirRubini (Federação
dos Trabalhadores emEducação de SC), José Isaias
Vechi (Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias Metalúrgicas de Brusque), [aiío
Leandro (Fetiesc), Dione Gonçalves (Sindic8:fO '

dos Servidores Públicos de Blumenau) e Oderi
Gomes (Sindicato dos Trabalhadores nÇs
Indústrias Metalúrgicas de Criciúma).

'

A Direção Sindical e a Supervisão Técnica
do Dieese em Santa Catarina, a partir de 2000,
estabeleceram metas para aumentar o número t
de sócios e o movimento sindical correspondeu.
Daquele ano em diante, o número de entidades
sócias passou de 30.para 49 atualmente. I

O trabalho sério e responsável desenvolvido
durante os 50 anos de existência do Dieese, que
mereceu homenagem em sessão solene na

Assembléia Legislativa foi e continua sendo a

marca deste organismo. Sua seriedade consegue
reunir todas as correntes do movimento sindical
brasileiro em tomo de um único objetivo.

, - '.

E importante destacar a coragem dos

companheiros das entidades que tiveram a

iniciativa de fundar um departamento para dar
subsídios ao movimento organizado dos
trabalhadores. Importante também é considerar

que até nos dias atuais o movimento sindical
continua dando sustentação e continuidade a esse

valoroso instrumento que hoje goza de
credibilidade não só no meio sindical, como
também junto ao governo e à sociedade.

•

Certamente sem ele a classe trabalhadora teria

amargado muitos prejuízos .

Temos certeza que o Dieese continuará
desenvolvendo seu trabalho.

•

Ivo Castanheira, diretor da FECESC e coordenador da

direção sindical do DIEESE em SC

o auto-flagelo parlamentar

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

,

correções ortográficas e gramaticais necessárias, Os originais não serão devolvidos,

O .auto-suicídio público e político do
,

Congresso prossegue. Os parlamentares armam
· a cena e aprovam o corporativismo que
condenam. Na forca da ética enterram os

princípios que apregoam, mas não defendem.

Dançam sob abatuta doGoverno, que lhes impõe
as pechas da corrupção que começou e

incentivou. E, junto com meia dúzia de

cooptados, levam a culpa. Para salvar Lula, o
governo condenou o Congresso. Assumem
solidariamente a culpa e atraem a rejeição
nacional, desviando o foco da questão principal
defendida porMiguel de Cervantes: suprimida a

causa, cessam os efeitos. Alguns estóicos

sobrevivem no lamaçal das próprias. pernas. A
·
cena está inacabada. Surgem os recursos diante
do Supremo, o lume do Judiciário. E a estocada

·
intervencionista, suspende depoimentos
necessários ao esclarecimento da verdade. Por

favor, sepultem a Constituição no quintal da
República dasAlagoas ou de Ribeirão! Tanto faz!
O Parlamento é, atualmente, o retrato da

·

submissão de um Poder que, legítimo, não se

submeteria à propina, não teria Deputados e

Senadores cassados ou os livraria da guilhotina
ética, exaltaria o "voto aberto" como luz da

• Do novo Ministro da Fazenda, Guido Mantega, em entrevista ao Bom Dia Brasil

O CORREIO DO POVO
Diretor edirorlal/admiuistrutivor Francisco Alves
Edltora: Patricia Moraes

democracia esbelta.
Custo a acreditar que tribunos imponentes

ali tenham escrito suas biografias. Joaquim
Nabuco, José Gomes Pinheiro Machado, Rui

Barbosa, Carlos Lacerda, Otávio Mangabeira,
entre tantos que dignificaram o Parlamento

. brasileiro devem se encobrir de vergonha nos seus

túmulos honrados. Como pode um Legislativo
se debruçar sobre escândalos e permitir que se

alastrem dentro de suas próprias veias? Como
,

'. um corpo abalado por infecção grave se deixa
(

seduzir pelos vírus da impunidade e do � 't

acobertamento? Como podem 2/3 tie
representantes do povo ignorarem seus pecados
e, emvez de eximi-los, se expõem ao ridículo cruel

,

da dança macabra e acintosa? Triste poder
parlamentar que não reconhece o seu poder
constitucional e se deixa abater pelos artifícios
de um governo quemanobra ardilosamente para
sua decomposição. Ou não foi um'presidente do
PT e hoje comandante do governo que chamou
os parlamentares de 300 picaretas?Ao rejeitarem

,
.

os pareceres da Comissão de Etica, aCâmara dos

Deputados aceitou a carapuça!

Silvio Luzardo, professor ..

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246.
CEP 89251·2001 Caixa Postal19 1 Centro 1
Jaraguá do sur- SC 1 Tel.47 3371-19191 Fax 3276-32581
e-mails:redacao@jornalcorreiodopovo.com.br I

comere i a I@jornalcorrelodopovo.com.br

•
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



00 CORREIO DO POVO

It

INTERESSE: PARÉCERIA ENTRE PODER PÚBLICO E INICIATIVA PRIVADA
"

•

r'
,

rCELSO MACHADO
( , ,

� Finalidade é manter

(prioridades longe de
mteresses de políticos
:Qu mesmo' de partidos

"

,

LJ JARAGUÁ DO SUL- Hoje pela

"manhã uma comitiva formada

cpor empresários, representantes
-(la Prefeitura e vereadores segue
"para a cidade paranaense de

Maringá. A intenção é conhecer
.� funcionamento de um

:'Conselho de Desenvolvimento
[{(lrmado por membros do poder '

rpúblico e da iniciativa privada,
,

éuja principal meta é a de não
. '

li'" •• . '"

tnterromper projetos pnonta-
rios para a cidade, como costuma
acontecer a cada eleição quando
"o prefeito eleito não pertence ao

,

'mesmo partido daquele que sai.

(fm Jaraguá do Sul, um dos
-

projetos de maior, impacto na
,

"comunidade em andamento é o
•

•

"Iransjaraguá, que insere
,

'mudanças no sistema viário

"lirbano por conta da impla
, ntação do sistema integrado de
/ '

transpor te coletivo. Com o

�
nome original de Transfácil, foi

,

"elaborado na gestão do ex-

prefeito Irineu Pasold (PSDB) e
alterado em algumas das

bJ

•

propostas iniciais pelo governo
atual. Ontem, na Câmara de

'

Vereadores, ocorreu mais uma

audiência pública para esclareci
mentos sobre a obra, que já tem

pedido de financiamento pro
tocolado no BNDES (Banco
Nacional de Desenvolvimento

Social) superior a R$ 40 milhões.
Esse, segundo o líder do governo
no Legislativo, Ronaldo Trajano
Raulino (PL), é um exemplo
típico de projeto que não pode
ser interrompido, porque afeta
de modo positivo a comunidade
como um todo, pelo fato de o

prefeito atual ter sido adversário
político do' anterior na

campanha eleitoral de 2004.
"Um governou pelo PSDB, o

atual é do PL, mas nem por isso

a obra deixará de ser feita",
observou o vereador, que
também estará na comitiva que
vai hoje á cidade paranaense.
Mesmo que não reunidos em um

conselho do gênero, há alguns
anos o poder público e a ini

ciativa privada têm interagido
em Jaraguá do Sul, essa última
fundamental na locação de

. ".. ,...,

recursos que o murncipio nao

tem. Os milhões de reais da
,

iniciativa privada que estão

sendo injetados no Hospital São
José é um exemplo. A chamada

Agenda 21, elaborada em Jaraguá

.Aliança PSDB e PFL pode ter
PP como parceiro na coligação

,

JARAGUÁ DO SUL- A exceção
do PMDB, com quem qualquer

2éâiálogo seria impossível no

f11:lrimeiro e segundo turno das

iLêleições para o governo do Estado,
,B(1) ex-governador EsperidiãoAmin
o (PP) disse aoOCorreio doPovo,
cfna semana passada, quando esteve
,c; emJaraguá do Sui, que atémesmo
"'0 PT poderia ser um parceiro' no
O;óbjetivo comum de tirar Luiz

\t'��Henrique da Silveira do comando
"(do Executivo estadual. Indagado

1

:::'�obre a proposta, o deputado
G' bstadual Dionei Walter da Silva

j�(PT) disse que não poderia falar
t- 'em nome de seu partido, mas que,
l' pessoalmente, é visceralmente
<, 'contra qualquer apoio "a
f; oligarquias que segregaram a

,

cltpopulação no que toca a

Jj( assistência social, saúde, educação,
I'
emprego e distribuição de renda".

c' Na segunda-feira, Amin voltou ao
assunto. Disse que ainda não teve

nenhum contato para
entendimentos com o PT
catarinense e que nunca votou

nesse partido. Mas, afirmou que
tem falado muito "com eleitores

\

do PT".Os progressistas, sem

_ _ (ainda) candidato a governador e,
definitivamente, sem postulante
à sucessão do petista Luis Inácio

I
Lula da Silva, segundo Amin
também não vêem impedimento

. de ordem ética para se juntarem

..------_.-

-

ao PSDB e PFL, que já
sacramentaram a aliança no plano
nacional e em Santa Catarina.

,

Salvo acidentes de percurso, a

cúpula tucana sinaliza com

desembarque da administração de
Luiz Henrique da Silveira

(PMDB) . Ocorre que secretários e
titulares de secretarias regionais de
desenvolvimento também
sinalizam com candidaturas à

Assembléia Legislativa e Câmara
dos Deputados, corn apoio
explícito de LHS. O temor é de

•

que o partido rache de maneira

incontornável, ern situação
provocada:por discurso duplo.Um
apoiando LHS e outros atacando
o modelo' administrativo

implantado a partir de 2003. O ex

governador Amin concorda, até,
que seu partido não participe da

eleiçãomajoritária no Estado se as

chapas de tucanos e pefelistas
mostrarempotencial de votos para
vencer a eleição. Isso, segundo
Amin, seria o sinal verde para que
o PP lance candidato ao Senado,
respaldando o nome do senador
tucano Leonel Pavan ou do

prefeito Raimundo Colombo
(PFL), de Lages, à sucessão de LHS.
"A agonia não é nossa, é deles",
repetiu o ex-governador, hoje
único nome do PP COIn luz própria
para um empreitada rumo à Casa
O'Agronômica .

ARQUIVO O CORREIO

•

. "_'------------......,;

Raulino diz que interesse político não de.ve estaracima dà bem comum

do Sul a partir de 1994, tinha
como proposta principal
projetar obras prioritárias COIn

visão de futuro. De lá para cá,
entretanto, poucas ações de

porte foram desenvolvidas. A

questão política teve peso.
Raulino lembra que em alguns
países da Europa, não raro os

segundo e terceiro colocados em

eleição municipal passam a ser

colaboradores do prefeito eleito,
"juntando idéias que não podem
ser abandonadas por conta de
uma disputa eleitoral". Em

algumas cidades da Alemanha,
o prefeito eleito passa a ser um

agente político do poder público,
enquanto que a parte puramente
administrativa fica em mãos de

•

executivos especializados em

administração pública.

,Michels quer informações
sobre o transporte escolar

JARAGUÁ DO SUL- Na
esteira de verdadeira enxurrada
de pedidos de informações
encaminhados ao Executivo
desde o ano passado- por
vereadores de todas as bancadas
com assento no Legislativo, o
vice-presidente da Câmara,
[urandirMichels (PT), que fica
no exercício da presidência' até
a próxima sexta-feira, é autor

de dois pedidos de informações
dirigidos ao prefeito Moacir
Bertoldi (PL). Ambos foram

aprovados durante a sessão

ordinária do dia 20 último. No

primeiro, o vereador petista
solicita informações sobre o

processo licitatório que levou
à contratação da empresa

Cecop (Centro de Consultoria
Pública S/C Ltda). Quer saber,
também, em que área a empresa
atua e quais os motivos da

prorrogação do contrato sem

um novo processo de licitação.
No outro pedido, o vereador

quer saber quais as empresas
contratadas que fazem o

transporte de crianças e

adolescentes para as escolas da
redemunicipal de ensino, quais

•

os itinerários cumpridos
durante a semana por cada
uma das empresas, os valores
totais repassados pelo governo
federal, quanto cada uma das

ARQUIVO O CORREIO

Jurandir fica na presidência da
Cãmara até sexta-feira

empresas recebe mensalmente,
como é feita a contratação do

serviço, quantos alunos cada
veículo transporta e, ainda, se as

empresas estão autorizadas a

transportar os alunos que não

têm direto ao benefício. O

vereador, ao apresentar os dois

pedidos de informações, não quis
adiantar os motivos que o

levaram a desconfiar de alguma
irregularidade nesses contratos.

Entretanto, deixou transparecer
que poderia haver algum tipo de,

infração de ordem jurídica e

operacional. A partir da

aprovação pelo plenário do

Legislativo, o Executivo tem

prazo de trinta dias úteis para
. ,

enviar resposta as perguntas
formuladas pelo vereador.
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Vitória da verdade
"Ficou provado que o lado mais fraco não é o de um simples
caseiro. O lado mais fraco é o da mentira". A frase é de
Francenildo dos Santos Costa, caseiro da mansão onde o

ex-ministro Antônio Palocci freqüentava para partilhas de
dínheíro e festas qualificadas como apimentadas. E resume

tudo aquilo que discursos inflamados possam acrescentar
ao caso. Palocci é o 140 homem a cair no governo desde a

posse de Lula da Silva. O ministro perde o foro

privilegiado, mas vai tentar eleger-se deputado federal, o
•

que lhe dará, de novo, o direito de não ser processado
pela justiça comum.

Tem nome
,

Muita gente usufrui do

Arquivo Histórico '

Eugênio Victor �

Schniõckel e até

ganham dinheiro com

isso, inclusive jornais.
Entretanto, a maioria

esquece de citar o

nome do patrono,
idealizador do arquivo
e doador de boa parte
do acervo que lá está à

disposição da
comunidade. Não fosse
uma questão de ética,
seria\ao menos, uma

questão de respeito .

De passagem
•

Vereador José Osório de Avila

(PFL), o Zé da Farmácia,
•

assumiu segunda-feira. E

suplente de Carione
Pavanello. Fica so cinco dias
na função. Não terá tempo de
esquentar a cadeira, já que
participa de apenas uma

sessão (a última da semana)
ordinária do Legislativo. E,
com certeza, não terá que se

incomodar com a denúncia do

secretário-geral do PSB.
'

Bate-volta
•

No domingo o prefeito
Bertoldi conheceu a guarda
municipal de Curitiba, a

capital paranaense. Voltou e

assistiu ao jogo entre
Juventus e Joinville. E posou
para fotos ao lado de seu ex

algoz, vereador Carione
Pavanello (PFL), que até
sexta-feira ocupa
interinamente a chefia do
Executivo. Por motivo de

viagem do titular ao Paraná e

São Paulo.

De olho
Depois do escândalo
Palocci, adversários do
PT prometem uma

devassa na vida dos
candidatos do partido
na regiâo do Itapocu. E
na dos conhecidos

pára -q u ed i stas,
Levantando

informações sobre a

vida pessoal e

patrimonial de cada

um, na tentativa de
encontrarem alguma

•

coisa que possa ser

jogada no ventilador
como munição de

campanha.

Disponível 1
.

o ex-governador Esperidi�o
Amin (PP), ora diz que seu

projeto pessoal é voltar ao

Palácio Santa Catarina, ora

diz que o Senado é seu

desejo no momento. Na

verdade, o Pp, que não tem
candidatos a presldente e a

governador, está negociando
sem qualquer
constrangimento. Topa
qualquer parada, desde que
haja uma recíproca
condizente.

Na pele
Prefeito interino
Carione Pavanello
(PFL) admite: não é
fácil comandar o

Executivo com

recursos escassos e,
como ele mesmo

disse, ter que dar

satisfações para
dezenas de pessoas
que procuram a

P refe itu ra di ari ame nte
com muitos problemas
para resolver. Promete

que nessa semana põe
máquinas e caminhões
nos bairros em regime
de mutirão.

,

Disponível 2
Se o PMDB não lançar

.

candidato a presidente da
República, fica selada a

,

coligação com PSDB e PFL,
desejo maior do governador
Luiz Henrique. Sem candidato
a governador e com apenas
uma liderança de expressão
estadual- o próprio Amin- o

PP terá uma missão quase
impossível por vagas a

Assembléia Legislativa e

Câmara dos Deputados.
,

Hápldns
Homenagens prestadas
a Unerj pelos 30 anos
da instituição, e aos'

•

micro e pequenos
empresários pela
Câmara, são justas.
Surpreende, entretanto,

. a velocidade com que
foram apresentadas e

aprovadas em plenário.
Realizadas em dias
normais de sessões,
evitaram a votação de
denúncia de suposto
favorecimento à

empresa Canarinho em

débitos com o ISS.

Lamentável
Em Joinville, terra do

governador, pela segunda vez

a vigilância sanitária
interditou uma escola da rede
estadual de ensino, que
ameaçava cair na cabeça dos
alunos e professores. Já
foram vários os casos

constatados de prédios em

risco, inclusive na região do
Itapocu. Uma "herança" do

governo anterior que o atual
ainda não conseguiu resolver.
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• CORREIO ECONOMICO
,
,

I
, Repercussão

o diretor-geral do FMI, ROdrigo De Rato, elogiou Antonio Palocci
em um comunicado divulgado depois da demissão do ministro

I da Fazenda.No texto, De Rato diz que "gostaria de aproveitar a

I . oportunidade para enfatizar as realizações do Brasil sob comando
: do ministro Palocci" .Segundo De Rato, graças à sensatez da

política econômica, o Brasil conquistou um "bem-vindo grau de
estabilidade econômica". "Essa estabilidade tem sido a chave

para o encorajador crescimento recente do Brasil, que se reflete
no avanço da redução da pobreza", acrescentou .:

•

•

I
I V

.

I. arlg
II A Infraero, órgão do governo que

� administra 'os aeroportos brasi
I ( leiros, pode impedir a Varig de

'I continuar voando. A suspensão
des vôos pode ocorrer se a em-

I presa aérea continuar se recusan-
I do a pagar as tarifas aeroporto-I árias devidas. Até 14 de março,I esse valor chegava a R$ 115,6
I milhões. Na semana passada, a
I .

. .

Justiça derrubou uma liminar que
suspendia os pagamentos das
tarifas aeroportuárias pela Varig e

pela TAM. Com isso, a Varig teria

que fazer um depósito diário de R$
900 mil para continuar voando,
mas isso não tem ocorrido.

Taxas
A Fundação Procon-SP
realizou em fevereiro uma

.

pesquisa sobre tarifas
bancárias avulsas em dez

instituições financeiras.
Dentre os itens comparados
constatou-se que a maior

diferença na cobrança de
tarifa avulsa ocorreu no

serviço de manutenção do
cartão de débito (conta
corrente especial). Enquanto
a Nossa Caixa cobra R$ 6,00
pela manutenção mensal do

•

serviço, o preço no

Santander é de R$ 2,30, uma
diferença de 160,87%.

H'"

• INDICADORES ECONOMICOS

•

EURODOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,207 2.209 " COMPRA VENDA .

,

PARALELO 2.217 2,313 " 2,672 2,673 "

PESO (Argentina)
TURISMO 2,160 2,310 "

0,720 0,729 "

• �OUPANÇA . "'.

0,5865•

PONTOS OSCILAÇÃO
Ie BOVESPA 36.682 2.q5%
Ie DOW JONES (N. York) 11.154 085%

Ie MERVAL (B. Aires) 1.796 111%

Ie NIKKEI (Tokio) 16.690 0,24%
,

I
,

I
I
•

EMPREGOS•
,

. R$864,68

I
,

I

Obs: pessoas interessadas nas vagas precisam ser cadastradas no sine.

.

O Sine de Jaraguá do Sul funciona na Rua Getúlio Vargas,
577, Centro. Telefones 3370-7896 ou 3370-7360.
Veja abaixo as vagas oferecidas para esta semana: .

Vendedor externo e interno Mais de 18 anos Com experiência
Operador jacar tear eletrônico 18 a 35 anos Com experiência
Mecânico maquinas costura Mais de 20 anos Com experiência
Mecânico de carro Mais de 18 anos Exper. injeção eletrônica

Auxiliar de charoparia Mais de 20 anos Com experiência
Auxiliar de produção Mais de 18 anos Sem experiência
Jardineiro 25 a 38 anos Serviço braçal
Operador de off set Mais de 20 anos Com experiência
Garçom e ouxiliar de garçom Mais de 20 anos Com experiência
Lavador de rou pa Mais de 20 anos Com experiência
Tintureiro Mais de 20 anos Com experiência
Torneiro Mais de 18 anos Ter noções
Vigia Mais de 35 anos Com referência

Latoeiro/pintor de carro Mais de 25 anos Com experíênca .

Auxiliar de padeiro Mais de 20 anos Com experiência
Motorista Mais de 25 anos Com experiência
Tecelão Mais de 20 anos Com experiência
Soldador mig/eletrodo Mais de 25 anos Com experiência
Mecânico montador Mais de 25 anos Com experiência
Caldeireiro industrial Mais de 25 anos Com experiência
Panfleteiro Mais de 18 anos Com experiência
Almoxarife Mais de 25 anos Com experiência
Pintor industrial Mais de 25 ano Com experiência
Lavador de carro Mais de 18 anos Com experiência
Serralheiro Mais de 20 anos Com experiência

,

I,
I

•

I
I
I

I
,

I

I
I

I
I
I

I
I Auxiliar de produção Mais de 18 anos Sem experiência

Vendedora interna Mais de 18 anos Com experiência
Costureira Mais de 20 anos Com ex eriência eans

Doméstica Mais de 25 anos Com referência

Cozinha Mais de 25 anos Com experiência, .

Operadora maquina de bordar Mais de 20 anos Com experiência
Assistente social Mais de 20 anos Curso superior

. Passadeira de roupa Mais de 20 anos Com experiência

•

•

O CORREIO DO PO\CO

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA: CIDADE PODE TER O PRIMEIRO CANDIDATO
,

•

•

,

•

•

.
-

• "

CAROLINA TOMASELLI

•

� Vereador recebeu nove de 12 votos dos
membros do diretório, na segunda-feira

GUARAMIRIM _ O desejo
público do vereador petista
Evaldo João [unckes, o Pupa, em
se candidatar a deputado esta

dual recebeu o apoio oficial do
diretório municipal do PT.

[unckes recebeu nove votos

favoráveis dos doze membros do
diretório presentes na reunião

realizada na segunda-feira. Se
confirmada a sua candidatura,
que depende de homologação
pelo diretório estadual, o

vereador será o primeiro
representante de Guaramirim,
incluindo de outros partidos, a

disputar uma vaga à Assembléia

Legislativa. A tendência que

integra, Articulação de

Esquerda, detém 70% dos votos

e, portanto, detém o comando
estadual do partido.

Fora o PT de Jaraguá do Sul,
que, já definiu por candidatura

própria tanto para deputado
estadual quanto para federal, os
diretórios do outros três

municípios do Vale do Itapocu
_ Corupá, Massaranduba e

Schroeder ., não participarão da

disputa proporcional nas
/

eleições de outubro. E do apoio

destes municípios que [unckes'
pretende ampliar suas

possibilidades nas urnas, já que
Guaramirim possui um universo

de aproximadamente 20 mil
eleitores, número insuficiente

para viabilizar a eleição.
Além disso, o vereador disse

ter mantido contato com

diretórios de Pomerode, Luiz
Alves, Blumenau, São João do

Itaperiú, Barra Velha, Araquari,
SãoFrancisco do Sul, Barra do Sul,
Joinville, Itapoá e Garuva. Com

exceção de Blumenau, Joinville e

Jaraguá do' Sui, os demais

municípios, segundo [unckes, não
terão candidatos a deputado. "As
cidades vizinhas estão vendo em

mim a possíbílidade de apóia-los
nas eleições de 2008, porque não
vou ser candidato a prefeito. A
região precisa de pessoas na

Assembléia Legislativa que em

2008 vão apoiar as candidaturas a
•

prefeito e vereador", disse, em
referência ao deputado estadual
Díoneí da Silva, também do PT,
que em 2004 disputou eleição
para prefeito. Dionei, da
tendência Campo Majoritário,
vai tentar a reeleição e éalvo de

Vice-Prefeito assume hoje o

Executivo de Guaramirim

� ,,,,,¥

,,:,�: e �

Fernandes (esq), fica no lugar de Peixeraté o dia 17 de abril

GUARAMIRIM - O prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL) passa
hoje o comando do Executivo

para o vice-prefeito José
Joaquim Fernandes (PP),. em
solenidade marcada para as

9h30. O prefeito que
recentemente sofreu uma

contusão 110 tornozelo

esquerdo, durante partida de
futebol, entrará ern férias pelo
período de 20 dias .. Será a

primeira vez no atual mandare

que o vice-prefeito assumirá o

cargo, onde fica até o dia 17
de abril.

Durante a solenidade, com
,

coletiva à
•

entrevista

imprensa, também serão

repassadas informações sobre
.

as obras do Ginásio de

Esportes Osvaldo Klein, que
será inaugurado dia 12 de abril,
e o resultado da exposição de

Orquídeas, realizado no

Parque de Exposições Perfeito
Manoel de Aguiar nos dias 4 e

5 de março.

r

•

Petista já passoupor 15municípios, alguns já confirmaram apoio
críticas de Junckes, da ala

Articulação de Esquerda .

O presidente do PT de
/

Guaramirim, Jaime de Avila,
admite que eleger um deputado
não será tarefa fácil. Para. tanto,
a meta do diretório é conseguir,
no mínimo, votos de 400/0 dos

r

eleitores do município, através•

de UIU planejamento que atin-

girá municípios do Norte eE
litoral Norte. "Muitos dire-

,

tórios já sinalizaram a nosso

favor, até porque o Pupa é um

candidato que vai valorizar os

municípios pequenos", disse.,
)

Prefeitura realiza hoje última
,

audiência sobre PlanoDiretor
)

t

. ,
T

,

GUARAMIRIM _ A Prefeitura
de Guaramirim, através da
Secretaria de Planejamento,
promove hoje, às 18h30, no
auditório da Aciag (Associação
Comercial e Industrial de

Guaramirim), a última audiência
pública de revisão do Plano
Diretor do município. Instru
mento básico da política de
desenvolvimento e de expansão
urbana, o Plano Diretor de

. /

Guaramirim data de 1986. E ele

que define as metas e prioridades
para o plano plurianual, as

diretrizes orçamentárias e o

orçamento anual, além de

organizar o espaço urbanol e

orientar o crescimento da cidade,

Segundo o secretário de

Planejamento, Valéria Verb i

nem, foram realizadas oito

audiências públicas regionali
zadas no final do ano passado e

o resumo de todas as propostas
coletadas serão colocadas à

. ,

apreciação dos participantes na"
audiência de hoje, aberta po

público em geral. "Queremos que
todos os segmentos da sociedade
se façam presentes e opinem",
convidou.

•

. 1" ......
- .

Valério Verbinem: "Esperamos a presença de todos os segmentos"
• •

,
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DADO: 80% DAS AGRESSÕES TÊM COMO AUTORES PARENTES E CONHECIDOS • MOACIR PEREIRA

PMOB define futuro
,

I
I
I

A Executiva Nacional do PMOB poderá decidir hoje em Brasília o i
futuro do partido em relação às eleições presidenciais, com:
repercussões imediatas em Santa Catarina. Acima da agenda, o que!
vai ficar definido hoje é se o PMOB será comandado pela ala governista:
de José Sarney e Renam Calheiros, que desejam ver o partido aliado:
do presidente Lula; se vai prevalecer a tese dos governadores, que:
pretendem liberação geral para as composições nos Estado; ou se i
parte com seu candidato.

. .

. ;
Único catarinense membro da Executiva, o deputado Renato Vianna,
vai defender a tese da candidatura própria. Alega "questão de i
coerência". No fundo, gostaria de propor o que desejam Luiz Henrique-!
e o presidente do PMOB estadual, Eduardo Pinho Moreira, no apoio:
à Geraldo Alckmin, do PSOB. É a opção que mais ajuda na reeleição i
do governador e o que mais oxigena o projeto alternativo à reeleição i
de Lula. O futuro político-administrativo de Santa Catarina está, de i
alguma forma, dependendo do que for deliberado em Brasília. Se o:
PMOB vier a apoiar Lula, Luiz Henrique estará impedido de buscar a:
tríplice aliança com o PSOB e o PFL no Estado. Se houver liberação, :
o caminho estará pavimentado para seu projeto de reeleição. O PP de:
Esperidião Amin tem situação idêntica, Fechando coligação com o:

,

PT de Lula, não poderá aspirar presença na coligação com o PSOB e:
,

o PFL, por conta da verticalização.
,

A Executiva Nacional do PMOB pode, assim, antecipar-se a fatos:
novos que delinearão os caminhos das alianças.

•

Televisão), além de outros

órgãos, como FECAM -

Federação Ca tarinense de

Municípios e Sindicato das

Agências de Propaganda. De
acordo com o procurador de

Justiça Aurino Alves de Souza,
ap�nas 100/0 dos casos de abusos

feita pelo procurador-geral do
Ministério Público, Pedro

Sérgio Stell, na sede da Casa do

Jornalista e contou com a

presença de várias autoridades,
entre elas, o secretário de

Comunicação, Derly Anun-
.

ciação, o presidente da ACI

(Associação Catarinense de

Imprensa), Moacir Pereira e o

presidente da ACAERT,
RanieriMoacir Bertoli. As
denúncias serão cadastradas no

Programa de Aviso Por Maus

Tratos - APOMT- que

disponibilizará o mapa da
violência contra as crianças e

adolescentes por região em

Santa Catarina. Foram
treinados 2.923 profissionais,
entre médicos, educadores,
policiais e psicólogos para

participarem do Programa. As
denúncias podem ser feitas nos
Conselhos Tutelares de cada

município, através do fone 190
da Polícia Militar, aos

promotores de justiça ou de
forma anônima, pelo disque
denúncia 0800 99 0500,
monitorado pelo Ministério
Público. '

, @

•

e maus-tratos contra a criança
são denunciados. "Nós não
temos dados confiáveis hoje, por
isso a participação da sociedade
é fundamental". O procurador
também elogiou a participaçâo
dos veículos de comunicação
que doarão mídia para a

campanha. Segundo
levantamento da Corregedoria
Geral. do Ministério Público,
nos últimos seis anos foram

ajuizadas 3.743 ações criminais
pormaus-tratos. OMP entende

por mau-trato como todo e

qualquer risco à integridade
,

física, psíquica, moral e à saúde
de crianças e adolescentes.

A prática acontece

principalmente dentro.de casa,

. já que 80% das agressões têm

como autores parentes e

conhecidos da criança. O'
lançamento da campanha foi

,

, Lançamento da campanha reuniu autoridades ontem em Florianópolis
,
,

•

MARCO AURELIO GOMES

Renúncia
Raimundo Colombo nunca se

reuniu tanto como nos últimos
dias. D\>oiS de selada a aliança
entre o PSDB e o PFL, vo�ou a

falar com Jorge Bornhausen e

Esperidião Amin. Almoçou com

a bancada do PFL na

Assembléia. Hoje terá encontro
com os vereadores liberais e

depois conversa com o Diretório
do PFL de Lages.

Advogados
Diretoria e Conselho Estadual da
OAB acompanharão hoje com

especial interesse o jUlgamento
de processo no Supremo Tribunal
Federal. Trata das prerrogativas
dos advogados, matéria que
espera regulamentação desde
1994. O presidente da Comissão
de Valorização Profissional, Paulo
Brincas, viajou a Brasília para
acomparlhar a decisão judicial.

� Objetivo do Ministério Público Estadual é incentivar
a sociedade a dênunciar casos de violência infantil

FLORIANÓPOLIS (CNRI
; ADI) - O Ministério Público
•

� de Santa Catarina lançou ontem
f: na capital, campanha de mídia
I .

" contra maus-tratos a crianças
e adolescentes. O objetivo do

z'MP é incentivar a sociedade a

,denunciar casos de violência

infantil. A campanha conta

com o apoio dos jornais
associados à ADI (Associação
dos Diários do Interior) e das
emissoras de rádio e televisão

,
.

associadas à ACAERT

(Associação Catarinense de
Emissoras de Rádio e

. ,I
,

,

I
,

Fazenda
Duas reações de líderes
empresariais sobre mudanças
no Ministério da Fazenda. O
vice-presidente da Fiesc, Glauco

. Corte, não crê em aterações na

política econômica, mas teme

elevação dos gastos públicos
em ano eleítoral. Já o presidente
da FCDL, Roque Pellizzaro, torce
pela redução da taxa de juros, já
que o novo ministro Guido
Mantega foi critico direto da
política, de juros.

Balanço
Os números oficiais sobre o

desempenho do BRDE no sul do
Brasil serão anunciados hoje

. pela Diretoria durante encontro'
com a imprensa, às 10,00 horas,
O Banco teve um incremento de
374% no volume de operações,
passando de 198 milhôes em

2000 para 939 milhões de reais
em2005.

, .

,

:�:prêmio e financiamento para empresas inovadoras
,;' FLORIANÓPOLIS (CNRI
ADI) -O perfil dos empresários
catarinenses, que se evidencia

pelo empreendedorismo e pela .

busca de novas tecnologias e

inovação, foi destacado pelo
superintendente de Articulação
Institucional da Financiadora de

oEstudos e Projetos (Finep),
J Carlos Ganem. Ele esteve ontem
.: ern Florianópolis, na sede da
:lIFiesc, onde falou sobre a edição
'. ,2006 do Prêmio Finep de

.

o Inovação Tecnológica e também
'. sobre o financiamento de
:e projetos para empresas. cata
,cf rinenses este ano.

I \

G Segundo Ganem, a Finep
•
,; deve disponibilizar R$ 2 bilhões

opara o Brasil. Desta soma, uma

) parcela de 1 ,2 bilhão para
5í projetos não-reembolsáveis e

. -aproximadamente R$ 800
milhões para projetos reembol

c sáveis de crédito. Baseado em
•

�. dados estatísticos de anos

2005, a Finep liberoumais de R$
14 milhões para empresas do

,

Estado. "E impressionante como
umEstado, que tem apenas 3,8%

.
do PIB brasileiro, consegue
amealhar nos projetos de

. ,

desenvolvimento tecnológico e

inovação tamanha quantidade
de recursos, como acontece com

Santa Catarina", ressalta.
Se a tradição for mantida,

analisa Ganem, "a tendência é
, . ,

que os empresanos catannenses

se tornem ainda mais com-
.

petitivos e mais interessados em
conversar com a Finep". Ele
ainda ensina: "quem inova,
assume o compromisso de ficar

no mercado. Quem não inova e

não desenvolve novos produtos,
processos e aptidões, quase

. sempre fica na mesmice de se

enxergar. Cada dia mais

ameaçado e sofrendo as

conseqüências da competição
desenfreada das firmas do Brasil
e do exterior".

Micros
Presidente da Fampesc, Clóvis
Ferreira, realiza esta semana em

Brasília r:10VOS contatos com

deputados federais, tentando
sensibilizá-los para a aprovação
do projeto de lei que trata das
micro empresas. Estará
participando, também, da reunião
bianual da Organização para a

Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE).

,

Inquérito
Líder do PT na Assembléia, depu
tado Francisco de Assis Nunes,
anunciou novo requerimento ao

plenário para tentar instalar a CPI
do Fundo Social. O pedido foi

arquivado na Comissão de Justi

ça. Antecipou que, se não tiver
sucesso, como tudo indica, o PT
vai recorrer ao Tribunal de Justiça
para realizar a investigação.

-

PRÊMIO FINEP DE INOVAÇÃO
A premiação, que nasceu no Sul do Brasil no ano de 1998, será lançada na próxima terça-feira, 3 de
abril, no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até
30 de junho, em sete categorias. No dia seguinte, no mesmo local, acontece a terceira edição do
Fórum Finep de Inovação Tecnológica, evento que deve ter a participação de empresários atuantes

.

no ramo de tecnologia e inovação, institutos tecnológicos e universidades. "Vamos ter a

possibilidade de discutir e de dar a oportunidade, através dos balcões de atendimento, para que os
.

. ,

empresários conversem conosco", esclarece Carlos Ganem, superintendente de Articulação
Institucional da Finep.

. ,

Para os empresários que não puderem participar do Fórum, Ganem sugere que consultem o

Sistema Fiesc, onde a Finep mantém, no Instituto Euvaldo Lodi (IELlSC), um escritório funcionando
todos os dias e à disposição dos empresários catarinenses. "No site da Finep, também se encontra
o modo pelo qual se dá o acesso ao crédito, ao financiamento e aos editais de participação",
finaliza.

.

Reeleição
A catarinense Isabel Baggio,
diretora do "Correio Lageano" foi
reconduzida para novo mandato
na presidência da ADI-Brasil, a
entidade que reúne os diários do
interior. A escolha aconteceu
durante assembléia em São
Paulo. Uma das metas da nova

gestão é ampliar o número de

Associações dos Diários e

implantar home page .

.Veto
Presidente estadual do PFL,
deputado Antônio Ceron,
anunciou a reedição da aliança
com o PSDB em Santa Catarina,
em discurso na Assembléia. E
proclamou: ''A coligação só tem
um veto. Quem estiver com Lula
está fora do nosso projeto."

,

SERViÇO
Inscrições para o Prêmio Finep - www.expressao.com.br/premiofinep
Finep - www.finep.gov.br

,

� anteriores, ele acredita que Santa
,

,. Catarina deve levar a maior
�;
� parte destes recursos. No ano de
"•

,

Desgaste
A Câmara Municipal de Joinville
está vivendo uma fase negra, de
desgaste polftico pela ação de
seus vereadores. Primeiro, o

vereador delegado preso sob

acusação de irregularidades
funcionais, Depois, outro edil
pagando jornalistas. Agora, um
terceiro rachando salários dos
assessores. Alega que a

divisão não é imoral. Mas a

mesa já proclamou que é

ilegal.

•

Paz
Procurador Geral de Justiça,
Pedro Steil, lançou o programa
de proteção das criança e dos
adolescentes, destacando a

adesão maciça das emissoras
de TV e rádio e de todos os '

jornais de Santa Catarina. O
Aviso Por Maus Tratos Contra

Criança ou Adolescente (APOMT)
é iniciativa do Ministério Público

que abrangerá toda a imprensa e

as redes públicas de ensino.

Superior Tribunal de Justiça
Desportiva (STJD), Rubens
Approbato Machado, que
concedeu liminar ao Atlético

após a análise de documentos
enviados pelo clube.

O time de Ibirama foi

punido pelo Pleno do Tribunal
de Justiça Desportiva (TJD) na

FLORIANÓPOLIS- O segundo
jogo da semifinal entre

Figueirense e Atlético, que
acontece hoje, às 21h4Smin, será
mesmo na Arena, em Ibirama.
A informação foi confirmada
pela rádio CBN/Diário na tarde
de ontem. A decisão foi tomada
oelo presidente interino do

quinta-feira passada em função
da confusão, em casa, no jogo
contra o próprio Figueirense,
no dia 11 de fevereiro, pela
primeira fase da competição.

O. Atlético foi absolvido em

primeira instância pela 2 a

Comissão Disciplinar, mas a

procuradoria recorreu ao Pleno,

que acatou o recurso e enquadrou
o Atlético no artigo 213 do
Código Brasileiro de Justiça
Desportiva, por "deixar de tomar
providências capazes de prevenir
ou reprimir desordens em sua

praça de desporto". A pena foi de
multa de R$ 2,5 mil e perda de
mando de campo na semifinal.

r\
, ..

,
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.... Violência

,

....
,
Crime

.

A estudante E.F., 17, foi morta na

noite de segunda-feira por uma
I

cOlega em frente à escola
_ estadual Said Murad, onde as
J

duas estudavam, na zona leste
'

de São Paulo.De acordo com a

Secretaria da Segurança
Pública, a vitima chegou a ser

levada para o pronto-socorro do
hospital Tide Setúbal, mas não
resistiu aos ferimentos. A

r garota teria sido atingida na
.

região da axila.Testemunhas
disseram à polícia que a autora
das agressões era uma

estudante da mesma escola,
também de 17 anos.

Uma pessoa morreu e seis
foram feridas a tiros em uma

fila de emprego, ontem, por
volta das 9h, em Realengo,
zona norte do Rio de Janeiro.
Cerca de duas mil pessoas

•

i aguardavam na fila para
I "
,

.

, concorrer a um emprego no
!
I

_ supermercado Guanabara
I I'
, quando foram surpreendidas

. por cinco homens, que
"

chegaram em um automóvel
Siena. Os criminosos, armados

,

com pistolas e granadas,
desceram do carro e

caminharam até Leandro
Moreira, de 21 anos, morto à

queima-roupa. Depois, os

bandidos atiraram a esmo,
ferindo outras seis pessoas. Os

agressores deixaram o local a

pé e, na fuga, roubaram um

Fusca e uma motocicleta.

-,

.... Invasão
Cerca de 700 famílias ligadas,
ao Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST) invadiram na tarde
de segunda-feira a fazenda

Sinop Agroquímica, entre os

municípios de Cláudia e Sinop,
no norte de Mato Grosso. A

propriedade pertence ao

deputado estadual Dilceu
Dal'Bosco (PFL), que já pediu à

Justiça a reintegração de posse.

,.�
.... Adiado ,

Um pedido de vista apresentado
pela deputada Neide Aparecida
(PT-GO) suspendeu a sessão
do Conselho de Ética que

,.' .
votaria ontem o relatório de

-'

Antonio Carlos Mendes Thame

(PSDB-SP) contra Josias

�: Gomes (PT-BA). A sessão será

._
retomada na próxima terça-

_ feira, às 10h.0 relator já havia
recomendado a cassação do
mandato de Gomes antes do

pedido de vista. Thame
justificou seu pedido dizendo

que o próprio Gomes admitiu ter
recebido dinheiro de caixa dois
duas vezes .

.... Prisão ,

A Polícia Federal prendeu
: ontem, em Minas Gerais, oito
:: suspeitos de integrar uma
,

. quadrilha de tráfico
internacional de mulheres para
exploração sexual. A Operação
Tarô foi feita em conjunto e de
maneira simultânea com a

Polícia Judiciária da Suíça,
país onde outras quatro
pessoas foram presas, entre
elas Hunziker Heinz, de 58
anos, apontado como líder do

grupo criminoso.

DESPEDIDA: MINISTRO DEIXOU O CARGO RESSALTANDO AVANÇOS NA ECONOMIA

•

•

•

AGENCIA ESTADO

.... Mantega assume Fazenda e é elogiado por
antecessor durante cerimônia de posse em Brasília

,

BRASÍLIA' Os procuradores da
República Gustavo Pessanha e

Lívia Tinoco, que atuam em

Brasília, decidirão nos próximos
dias se o ex-ministro da Fazenda
Antonio Palocci será inves-

, tigado e eventualmente pro
cessado por suposto envolvi
mento na quebra ilegal do sigilo
bancário do caseiro Francenildo
dos Santos Costa.

. A informação foi divulgada
ontem pelo procurador-geral da
República, Antonio Fernando de
Souza, que é o chefe doMinistério
Público Federal. A�i ontem, a

competência para if,vestigar ou
não o ex-ministro era de Souza.
Mas ele explicou que, com a saída
de Palocci do Ministério, o caso

será transferido para a 1 ª.

Recentemente, Souza
recebeu uma representação na

qual a PFL pedia que Palocci fosse
investigado. Antes de decidir o

que fazer, o procurador-geral
pediu informações a Pessanha e

Tinoco, que já tinham iniciado
uma apuração sobre a quebra do

sigilo de Francenildo. Mas, antes
de receber a resposta dos

procuradores, Souza foi

surpreendido com a demissão do
• •

ex-rmmstro.

Em uma eventual inves

tigação contra Palocci, os

procuradores terão de concluir se
ele teve participação no crime de

quebra do sigilo bancário do
caseiro. Em caráter reservado,
ministros do Supremo Tribunal

,

Federal (STF) disseram que, em

tese, há suspeitas de violação deInstância.

Palocci nega ato ilegal e critica oposição ao governo
Ao deixar o cargo, o ex-ministro Antonio Palocci (Fazenda) afirmou que sai do governo tranqüilo e certo de que *
não praticou nenhum ato contra a lei, a Constituição e a democracia."Jamais patrocinei nesses três anos de

governo malfeitorias com os bens públicos e jamais atentei contra a Constituição ou a democracia brasileira."
O ex-ministro pediu demissão ontem após ser envolvido pelo ex-presidente da Caixa Econômica Federal

Jorge Mattoso na quebra ilegal do sigilo bancário do caseiro Francenildo Costa.
De acordo com Palocci, durante o período em que esteve no Ministério da Fazenda, ele cumpriu com seu dever
com o Brasil e respeitou "as pessoas, as leis e o progresso das instituições" .Palocci disse, no entanto, que no

Brasil há uma tradição de uma "oposição feroz" e que por isso as instituições "estão cravadas de rancor".
"Talvez eu tenha falhado nessa crença de convivência pacffica [com a oposição], mas minha fé no Brasil e nas

pessoas continua inabalável", disse no discurso de transmissão de cargo para Guido Mantega no Palácio do Plana�o.
Palocci lembrou as melhorias da economia brasileira desde o início de 2003 e afirmou que o Brasil hoje
está "muito melhor". Ele também destacou o controle da inflação, que favorece as famílias de renda mais
baixa, e que o Brasil conseguiu deixar de ser devedor do FMI (Fundo Monetário Internacional).
"Não quero ressaltar meus feitos. Quero apenas dizer que hoje temos um Brasil muito melhor do que o que
tínhamos há três anos."
Ele também agradeceu à equipe econômica e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Certamente cometi
erros, mas nem de longe me arrependo. Ao presidente Lula não me arrependo nem um minuto por ter
dedicado 20 anos de minha vida a seu projeto político", disse.Palocci afirmou ainda que Mantega será um

ministro melhor que ele. "Não torcerei para o ministro Mantega fazer o mesmo que eu. Eu tenho certeza

que ele fará mais e melhor."

sigilo, prevaricação e con

descendência criminal.
A prevaricação é um crime

cometido por funcionário público
que consiste em retardar ou

deixar de praticar ato de ofício ou

em praticá-lo contra disposição
legal expressa para satisfazer
interesse ou sentimento pessoal.
A condescendência criminal
ocorre quando o servidor deixa,
por indulgência, de respon-

O CORREIO DO POVO

•
,

UAB

UNIVERSIDADE
ABERTA DO BRASIL

• •

nsmo SU error;
, . .

U ICO, ra UI O

pode chegar a sua cidade.

•

E)' prazo final para'recebimento
, das propostas é 13 de abril.

Senhores Prefeitos e Governadores,
informações sobre o edital e adesão ao

sistema: www.uab.mec.gov.br

. .

sabilizar subordinado que
cometeu infração no exercício do

cargo ou, quando lhe falte

competência, não levar o fato ao

conhecimento da autoridade

competente.

,

•

Está chegando a

Universidade Pública
do tamanho do Brasil

o Governo Federal está

implantando a Universidade
Aberta do Brasil.

•

Um sistema que oferece
acesso ao ensino superior,
por meio da educação a

distância, aos mais
distantes pontos do país.

Para isso, é preciso que a

Prefeitura de sua cidade

manifeste interesse em

aderir ao sistema,
enviando a proposta de

criação do Pólo Municipal,
descrita no edital da UAB.

,

E a expansão da oferta de

ensino superior na sua
região gerando
desenvolvimento
econômico e social.

Ministério
da Educação

•

•

.'
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POLÊMICA: CLÁUSULA QUE PERMITE 'AO EMPREGADOR DEMITIR SEM JUSTIFICATIVA DESAGRADA OS JOVENS

;

(� Transporte público foi prejudicado, serviço de
r correios e bancas de Jornal também aderiram à

,;� paralisação em várias cidades francesas
.(

AGÊNCIA ESTADO

FRANÇA - Mais de 1 milhão
de pessoas foram às ruas na

França ontem em uma ma-

, nifestação sem precedentes
contra o Contrato de Primeiro

Emprego (CPE), segundo a

imprensa francesa, que cita

fontes da polícia. Esta é a

maior rnanifestação realizada
na França desde o movimento
de dezembro de 1995, que

obrigou o então premiê, Alain
Juppé a retirar seu projeto de
reforma da previdência.Os
manifestantes exigem que o

Líder
conservador

apóia Zapatero
MADRI, ESPANHA - A

'. oposição conservadora espa
nhola manifestou ontem seu

apoio à iniciativa do governo do
,

primeiro-ministro socialista José
Luis Rodríguez Zapatero de busca
a paz com o grupo separatista
ETA (Pátria Basca e Liberdade),
que recentemente anunciou um

cessar-fogo unilateral.
Mariano Rajoy, líder, do

conservador Partido Popular,
vinha criticando a política de

Zapatero com relação à região
basca desde sua posse, em 2004.
Ele acusava o líder socialista de
ser leniente com relação ao

movimento separatista armado.
Ontem, porém, Rajoy fez um

discurso conciliador depois de
uma reunião de duas horas emeia
com Zapatero em Madri, a pri-

, meira entre os dois desde que o

ETA declarou cessar-fogo perma
nente, na semana passada."Eu
ofereci ao primeiro-ministromeu
apoio e o de meu partido para

seguir em frente (nas negocia
ções) como ETA", afirmou Rajoy
em entrevista coletiva concedida

'

logo depois da reunião.
-

t:=, Ele insistiu, porém, que Za-
,.
'
..

,�' patero precisa certificar-se de que
t::"'"
;::. o cessar-fogo é verdadeiro e não
�'-

;� deve fazer concessões ao ETA.
-

,

í; Ainda de acordo com ele, não���
>

�_ deve haver nenhuma mudança
" ...

( no status da região basca como

_;. parte da Espanha.Zapatero,
'::' numa aparição inesperada depois
,
"

da reunião, qualificou o encontro
" com Rajoy como um primeiro

passo positivo na restauração da

cooperação entre' os dois

partidos, iniciada em 2001 com

um acordo de formação de uma
frente unida para lidar com o

,

ETA. Na época, os conser-

vadores estavam no poder.

,
,

"

"

-

"

..----_.-

governo revogue a polêmica
lei. Uniões sindicais afirmam -,

,

que 2,6 milhões de pessoas

participam dos protestos -um

total de 135 estavam previstos
para acontecer em toda a

França.
•

Em Paris, a polícia utilizou
gás lacrimogêneo e coquetéis
molotov para dispersar os

manifestantes. Os protestos
forçaram o fechamento da
Torre Eiffel para os. turistas.

Na cidade de Marselha (sul),
organizadores estimam que

•

•

TRANSPORTES
A greve de ontem prejudicou o tráfego aéreo e os serviços de transportes públicos. Em Paris, o metrô operou
com 70% da capacidade, fazendo passageiros esperarem longos períodos na estações.
Bancas de jornal permaneceram fechadas em muitas cidades. Trabalhadores dos correios e de outros

serviços públicos também aderiram à greve.
No aeroporto de Lyon, no sul da França, cerca de 30 vôos foram cancelados e trens sofreram atrasos. O

transporte público também foi prejudicado nas cidades de Marselha e Bordeaux, no sul da França.

LEI
A lei do primeiro emprego, aprovada pelo Parlamento no mês passado, pretende reduzir o desemprego entre
os jovens, facilitando sua contratação. Mas uma cláusula, que permite ao empregador demitir sem
justificativa ou indenização por um período de 2 anos desagrada os jovens.
Líderes de cinco confederações trabalhistas se reuniram com o premiê francês, Dominique de Villepin, na

sexta-feira (24), mas o encontro terminou sem acordo. Nesta terça-feira, Villepin reiterou sua disposição em

dialogar com os sindicatos, mas continuou a defender a reforma trabalhista.A controvérsia ocorre antes das

eleições no país, previstas para 2007" Pesquisas apontam que a popularidade de Villepin está em queda, e a

oposição afirma que irá revogar a nova lei caso vença as eleições.

250 mil pessoas participaram
de manifestações. Em

Grenoble (leste), mais de 60

mil foram às ruas. Em Rouen,
entre 18 mil e 40 mil pessoas
foram às ruas. Em Nantes,

ou tras 42 mil a 60 m il
manifestantes registram forte

presen, popular.

Bush ameaça cancelar reunião com Obasanjo por desaparecimento
WASHINGTON, EUA - Os

Estados Unidos, por intermédio
de sua chancelaria manifestaram
ontem profunda preocupação
com os relatos segundo os quais
o ex-presidente liberiano
Charles Taylor fugiu da Nigéria.
Mais tarde, aCasaBranca sugeriu
que o presidente dos EUA,
George W Bush, poderia se

recusar a participar de uma

reunião com seu colega
nigeriano Olusegun Obasanjo
prevista para hoje se não receber

respostas consideradas
consistentes sobre o paradeiro do

ex-líder liberiano.
Adam Ereli, um dos porta

vozes doDepartamento de Estado
dos EUA disse que autoridades

Ele foi indiciado por um

tribunal da Organização das

Nações Unidas (ONU) para

responder por acusações de
crimes contra a humanidade e

outras atrocidades atribuídas a seu

governo, inclusive assessoria e
'

orientação a rebeldes de Serra Leoa
e tráfico de armas e diamantes para

na Libéria, Taylor está

desaparecido desde domingo.No
sábado, 'a Nigéria anunciou que

entregaria à Libéria o ex

presidente exilado e antigo senhor
da guerra Charles Taylor. A atual

presidente liberiana, Ellen

Johnson Sirleaf, havia pedido
recentemente a seu colega da

Nigéria, OlusegunObasanjo, para
pôr fim ao exílio de Taylor.

Antes do anúncio do

desaparecimento, existia ainda a

possíbílidade de o ex-presidente
ser enviado diretamente para
Serra Leoa.

. -

amencanas estao em contato com

o governo da Nigéria com o

objetivo de determinar o paradeiro
do ex-presidente da Libéria.

Taylor, um economista formado
nos EUA acusado de fomentar
duas sangrentas guerras,

desapareceu justamente quando
estava prestes a tornar-se o

,

primeiro líder africano a ir a

julgamento por crimes contra a

humanidade.

•

os msurgentes.
De acordo com o governo da

Nigéria, que concedeu asilo ao ex
presidente do país vizinho com

base num acordo internacional
assinado em 2003 que' ajudou a

pôr fim a 14 anos de guerra civil

O governo italiano anunciou

que será discutida numa reunião
ministerial hoje uma oferta de
asilo a Rahman. O chanceler
Gianfranco Fini expressou a

indignação da Itália com o caso.

O papa BentoXVI também pediu
ao presidente do Afeganistão,
Hamid Karzai, para garantir a

proteção de Rahrnan.
O afegão foi preso no mês

passado depois que a polícia
descobriu com ele uma bíblia
durante uma disputa sobre a

custódia de suas duas filhas. Ele
foi colocado em julgamento na

semana 'passada por sua

conversão 16 anos atrás

enquanto era funcionário,
médico de um grupo in-

- ternacional cristão trabalhando
com refugiados afegãos no

Paquistão. Pelas leis islâmicas
(sharía), ele poderia ser

condenado à morte por negar o

Islã.O caso provocou furor nos
Estados Unidos e em outros

países que ajudaram-a derrubar a
milícia governista Taleban em

2001 e oferecem apoiomilitar ao
presidente Karzai.

•

Afegão convertido ao cristianismo
está em "lugar seguro" em Cabul

,

CABUL, AFEGANISTÃO -

Um afegão' convertido do
islamismo ao cristianismo que
corria o risco de ser sentenciado
à morte foi libertado de uma

prisão e levado para um "lugar
seguro" de Cabul enquanto a

Itália estudava conceder a ele

asilo.Clérigos muçulmanos
criticaram a libertação deAdbul
Rahan, afirmando que ele era

um "traidor do Islã" e

ameaçaram incitar protestos
violentos.

O afegão de 41 anos saiu da

prisão de alta segurança de
Policharki, arredores de Cab41,
na noite de segunda-feira depois
que um tribunal recusou

acusações de apostasia contra

ele por falta de evidências e por
suposta insanidade mental.O
ministro ,da Justiça,
Mohammed,Sarwar Danish,
disse apenas que Rahman havia
sido levado para um "local
seguro" em Cabul.Rahman já
haviamanifestado sua intenção
de deixar o Afeganistão e as

NaçõesUnidas buscam um país
que o aceite.

,

Programa Atendimentos diários

115·114,�
To•• lm.bie .,ltlol._O

,f slll�o.o. ,

.

A linha da vida

Nos momentos de �ngústIQ, trIsteza e (lelespero,,

Quando'o vi"a parece não ter mais sentido.
LIGUEI' ,DESA8AFEfl f

_,

Atendimento: Telefone das 11:00 às 23;OOh I Pessoal das 11:00 às 22:00

Rua Arrtonlo Cunha, 160 - Sala 09 (Piso Superior Rodoviária)
Jaraouá do Sul - Santa Catarina

• BREVES
,

NA ITALIA

� Imigrantes
,

Um grupo de 302 pessoas sem
'

documentação :
desembarcaram ontem na ilha!

,

de Lampedusa, no sul da :
,

Sicília, Itália, onde chegaram a:
bordo de duas embarcações ,

utilizadas para carregar :
mercadorias, uma com 141 I

,

imigrantes � outra com 161.A :
ilha de Lampedusa é um dos :
locais de desembarque i
preferidos pelos imigrantes I

,

devido a sua proximidade com:
a costa africana de países !
como Tunísia e Líbia. No ano :

,

de 2005, 207 embarcações I
foram interceptadas na costa :
italiana com mais de 22 mil !

,

imigrantes ilegais, :
,

NO IRAQUE

� Seqüestro
Três grupos de homens ;

I

armados seqüestraram ao :
,

menos 24 civis nesta terça- :
feira em Bagdá, informou o :

,

Ministério iraquiano do interior.
Os seqüestros ocorreram em i
um intervalo de 30 minutos.Um

,

grupo de cerca de 15 homens:
armados usando uniformes d�
guarda nacional invadiram uni
escritório de câmbio no bairro:
de Haritiya (oeste de Bagdá), :
levando seis funcionários ;

como reféns,

NOS EUA

� Morte

,

I
,
,

I

,

Franklyn "Lyn" Nofziger, 81, :
,

que foi porta-voz e conselheiro
do ex-presidente norte- :
americano Ronald Reagan :

,

(1981-89), morreu-na segunda-
feira.Nofziger, que sofria de :
câncer, faleceu em sua casa :

,

de Falls Church, no norte da :
,

Virgínia, próximo a :

Washington,Homem leal a :
Reagan e aos republicanos, :

Nofziger tinha deixado a Casa:
Branca para criar sua própria'
empresa de consuttoria.

,

NA NIGERIA

... Desaparecido
o ex-presidente da Libéria :

,

Chartes Taylor desapareceu do
local onde morava e os ;

,

responsáveis por sua i
segurança foram detidos, :

,

informou ontem o govemo da
Nigéria. ' :
A informação foi divulgada pela -

,

porta-voz presidencial :

nigeriana, Remi Oyo. As :
autoridades da Nigéria haviam
aceitado extraditar Taylor, mas
ainda não sabiam se ele seria
enviado a seu país de origem

,

ou a Serra Leoa, onde está ,

sendo processado. '

,

NA NIGERIA

�'Acusações
Conhecido como "o senhor
da' guerra", Taylor, que está
exilado na Nigéria desde ,

2003, é acusado de dar :
apoio a grupos rebeldes em
troca de diamantes, além de
comandar a guerra civil em
seu pars e na vizinha Serra
Leoa, que durou 14 anos e'
deixou mais de 200 mil
mortos, Após a era Taylor,
Libéria enfrenta problemas
como falta de água tratada e

eletricidade -a despeito da

riqueza do pars em

diamantes, minério de ferro
e madeira,

-

,

,

,
,

,

,

,

,

,

,

,

I

I

!

,

I I
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- ,

IMPASSE: ESPAÇO DEIXOU DE SER USADO POR NAG ABRIGAR TODOS OS FIEIS

•

•

CAROLINA TOMASELLI

... Diretoria da
Santíssima Trindade

quer construir outra,
,

com maior capacidade

}ARAGUÁ DO SUL - No ano

em que completa oito décadas
de existência, a Igreja
Santíssima Trindade corre o

,

risco de ser demolida. E isto

que defende a diretoria da

igreja e boa parte dos
moradores do Bairro Jaraguá
84, onde foi construída em

1926. Segunda igreja mais

antiga de Jaraguá do Sul, é
•

citada, inclusive, como um dos

pontos turísticos de visita na

Rota de Colonização Húngara
do município. A região onde
está situada foi povoada,
predominan temente,

'

por
descendentes de imigrantes
daquele país.

Segundo o presidente da
diretoria da igreja, Ademar
Vicente, a comunidade vive

um dilema, pois tem

consciência 'sobre "'a

importância de se preservar o

patrimônio, mas há muito

tempo a estrutura não abriga o

número de fiéis que desejam
assistir as missas e cultos. Por

,

conta disso, há cerca de dois

anos, as celebrações são

realizadas no salão paroquial,
com capacidade pelo menos

três vezes maior do que a igreja,
que abriga, no máximo 150

pessoas. "Só quando temos

culto (leva este nome por ser

conduzido por um ministro e

não padre) é que a igreja é

utilizada", contou Rose Neide
Vicente, esposa de Ademar.

Além dos moradores do

próprio bairro, que registrou
considerável aumento

populacional a partir da

construção das casas do
Loteamento Jaraguá 84 pela
Prefeitura, há cerca de cinco

anos, a igreja é freqüentada
também por moradores de

, '

bairros vizinhos como o

Garibaldi e Jaraguá 99. "Se

• • •

O CORREIO DO POVO

fOTOS DANIEL NEVES

,

Rose e Ademar: ';Li construção deve serpreservada, mas falta apoio"

'Igreja não foi tombada, mas
é patrimônio do rnunlcíplo

ARQUIVO O ÇORREIO/ALEXANORE BOGO
Segundo o funcionári<tBo Patrimônio
Histórico, Egon Jagnow, a Igreja
Santíssima Trindade não foi tombada,
mas está cadastrada como um dos
patrimônios históricos do município,
Mesmo assim, ele explica que não

,

significa que a antiga construção possa :,

ser demolida para que, em seu lugar,
outra seja erguida. "A PrefeITura pode
interferir e impedir isso, até porque a

concessão de alvará é uma prerrogativa
do potler"público" ",infpnmpu, lembrando
que a igreja possui detalhes peculiares
como a existência de um pequeno

,

quarto, junto à sacristia, onde os padres dormiam. "E um dos dois únicos
exemplares norrurícplo, A outra é a do Alto Garibaldi".

,

O funcionário, que há 15 anos atua na área, disse que existem
alternativas para se sofucionar o problema da falta de espaço para as

. celebraçôes sem que a igreja seja destruída. Cita a posslblíidade de

construção do que chama de um novo templo de orações em área na

parte de trás de onde está a atual igreja, O terreno, segundo ele,
permite a construção de estrutura com capacidade para cerca de 500

, . '

pessoas, segundo levantamento técnico realizado no local, sem

utilizar o terreno do estacionamento existente, "A questão maior é de
, viabilizar verbas. Tanto a comunidade teria que se empenhar como
também o poder público, através da lei Rouanet, lei de Incentivo à
Cultura, para conseguir verbas para restaurar a antiga igreja, A

questão é muito mais sentar, conversar, concluir e fazer", disse.
Na avaliação dele, a responsabilidade sobre uma edificação tombada
ou considera patrimôniO histórico é de responsabfidaoe tanto do

proprietário do imóvel quanto do poder público, "Um proprietário
continua sendo proprietário e como tal tem dever de manter, mas

,

também o poder público tem o dever de auxiliar nessa manutenção, na
medida em que é o imóvel é um patrimônio do município", esclareceu,
Jagnow admite que a diretoria da igreja já esteve na Prefeitura para
buscar alternativas, mas

"a conversa ficou interrompida por causa da mudança de governo",
,

Ele sugere que a diretoria da Igreja volte a procurar a administração
municipal para reiniciar o diálogo. "Houve transição de governo e

estas coisas travam neste momento. Mas em 2006 o trabalho da

Fundação Cultural está sendo redirecionado e acredito que estas

questões possam ser retomadas e se chegue a uma conclusão",

, .• "�I, ,

Egon Jagnow, funcionário do
Patrimôhio Histórico

,,.,., .

•

fosse para atender só os
,

moradores daqui talvez daria,
mas do jeito que está ficou

complicado", reclamou
Ademar.

A estrutura da igreja
também está comprometida. A
equipe de reportagem de O
Correio do Povo esteve no

local e constatou rachaduras
nas paredes de alvenaria e

cupins nas de madeira e no

forro, também comprometido
pelomau estado de conservação
dos telhados, ocasionando

alagamentos quando da
ocorrência de chuvas. "Por tudo

,

isso a diretoria decidiu que não
. . . . '"

val investir aqui,' ate' porque

•

,

nem tem recursos para ISSO e

também não compensa, já que
da mesma maneira não vai

caber todo mundo", informou
o presidente.

A intenção da atual
diretoria, é, segundo ele,

,

derrubar a antiga construção e,

no mesmo lugar, erguer uma
nova igreja, com capacidade
para abrigar pelo menos 500

freqüentadores sentados, já que
não possui outro terreno.

Também informa que a igreja
dispõe de algum recurso para

começar a obra, que seria então

construída no local já conheci-
,

do pelos católicos e ao lado do
salão paroquial, pontos que, na
opinião de Ademar, contam a

favor da meta da diretoria.
A igreja, no entanto, pode

ter sido tombada patrimônio
histórico do município,
confirmação que o presidente

,

diz estar aguardando para saber
se realmente existe a

possibílídade de se derrubar a

antiga construção. Ademar
disse que há cerca de um ano e

meio funcionários da Prefeitura
,

estiveram no local e

destacaram a necessidade de
-

'

,

restauraçao, mas nunca mais

teriam retornado. Por isso,
pediu auxílio do vereador Jaime
Negherbon (PT) para verificar
a situação na Prefeitura. "Se for
tombado, a Prefeitura deve vir

aqui e restaurar. Se não, um dia
a igreja vai cair", alertou.

Igreja é uma das duas da cidade que representa a arquitetura húngara

Com o crescimento da região, os 15 bancos se tornaram insuficientes

•

,

seu 10M A S

inglês. espanhol

,

,Conheça os NOVOS cursos que a Fellows· Idiomas oferece
•

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

f" Fellows' - Semi..intensivo
Curso mais rápido. Para quem
quer se tornar ainda mais competitive.

fi' Fellows·' - Revival ,

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

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

t

,

•

i
I 3275-3475

•

•
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•

MUDANÇA: GOVERNO QUER AUMENTAR RELAÇÃO ENTRE ALUNOS E EDUCADORES

•

DAIANE ZANGHELINI

� Campanha de reajuste
foi lançada no Cejas,
durante apresentação
de proposta curricular

}ARAGUÁ DO SUL - Mais de

"
mil professores participaram do

� ífJ lançamento oficial da Proposta
Curricular de Santa Catarina na
noite de segunda-feira, no

Centro Cultural de Jaraguá do
Sul. Dirigentes do Sinte

(Sindicato dos Trabalhadores
,

em Educação) de Jaraguá do Sul
e de outras categorias
aproveitaram a ocasião para
convocar a categoria a

participar de uma mobilização
estadual, que acontece amanhã,
30.
A nova Proposta Curricular

apresentada foi finalizada ern

junho de 2005 e tem o objetivo
.

de qualificar o ensino através
,

de uma maior interação dos
educadores com os alunos. De
acordo com a gerente de

Educação, Ciência e Tecnologia
da SDR (Secretaria de

; IiÍ Desenvolvimento Regional},
Deni Rateke, a nova proposta
curricular pretende trabalhar o

diálogo constante entre o

professor e o estudante para
tornar a escola mais inclusiva.
"Se a professor conhece a

realidade do aluno, melhor
compreende suas aptidões e

dificuldades", destaca.
Além da proposta

curricular, a gerente também

,

•

I'

•

Mais de mil professores estiveram presentes no lançamento da Proposta Curricular, no Ceias ,

divulgou programas do
Governo do Estado, que visam

agregar conhecimentos a toda

comunidade, COlnO os projetos
Escola Aberta, Escola Integral,
Escola Ambial e Ensino

- Profissionalizante Integrado.
O projeto Escola Aberta

abrange oito escolas da região,
que ficam abertas aos sábados,
de manhã e à tarde, ou aos

domingos até o meio-dia:
Euclides da Cunha, Alvino
Tribess, Julius Karsten e João
Romário Moreira.: em Jaraguá
do Sul; Maria Konder

Bornhausen, em

Massaranduba; Tereza Ramos,

em Corupá; São Pedro e São

José, em Guaramirim.
Professores licenciados
con tra tados -

em carater

(ACTs)
atividades

visa ensinar aos alunos o

reaproveitamento dos alimentos
na prática, através de cozinha
industrial adaptada e da

plantação de hortas e

manutenção de "minhocários".
O projeto já foi implantado na

escola Lilia Ayroso e está em fase
de implantação na Giardini Luiz
Lenzi, ambas em Jaraguá, e nas

escolas Elisa Cláudio de Aguiar
e Luiz Delfino, em Schroeder. O

projeto do Ensino
Profissionalizante Integrado
acontece na escola Afredo
Zimermann, em Guaramirim,
onde a disciplina de turismo foi

adaptada à grade curricular.

Raumak faz 25 anos de aüvidade e traça metas para 2006

}ARAGUÁ DO SUL
Funcionários da Raurnak
Máquinas festejaram os 25
anos da empresa no município
com um belo café, e

homenagearam os fundadores
,

.

Raulino e Maurilia Kreis.
Durante o evento, foi

apresentado o projeto de
incentivo da empresa ao time

feminino de futsal da Fundação
Municipal de Esportes, que
auxiliará nas viagens da equipe
durante os campeonatos e na

confecção de uniformes. "Sem
a ajuda da empresa, muitos de
nossos planos não poderiam ser

realizados", afirma o técnico da

equipe; Mauricio Berti.
De acordo com o diretor

executivo da empresa, Raulino
Kreis Jr., a Raumak exporta para
25 países, tem 92 funcionários,
produz 250 máquinas auto

máticas de empacotamento e

enfardamento por ano, e possui
,

mais de 3.500 máquinas
instaladas no Brasil e no

exterior. Neste ano, a empresa

pretende ampliar seu Parque
Fabril em 1.000 m2 e abrir

-

filiais na Europa, Asia e

Austrália para aumentar a

produção em 25%. "Queremos
contribuir para o cres

cimento do município atra
vés da geração de empregos e'

levar o nome de Jaraguá do
Sul para o Brasil e o Inundo",
comemora. (Daiane Zanghelini)

- .

ternporarro
coordenam

culturais,' artísticas e

esportivas, como palestras,
pintura, folclore, teatro,
informática e outras. Já as

escolas Erich Grutzmacher e

Valdete Piazera, de J araguá do
Sul, adotaram o projeto Escola

Integral, que adapta o
•

currículo para disciplinas
lecionadas de manhã e à tarde.

O Escola Ambial (Meio
Ambiente e Alimentação)

CESAR JUNKES

•

�

Fundador Raulino Kreis recebe prêmio do diretorRaulino Kreis Jr.
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Professores realizam

paralisação amanhã

A campanha salarial de 2006 da rede estadual quer equiparar
o piso do magistério catarinense com o piso dos demais

I

servidores estaduais. Entre as propostas defendidas estão a

reposição salarial de 48,84% de todos os abonos, a
elaboração de um plano de cargos, carreira e salário e de um

estatuto do magistério mais democrático (através de

eleições diretas para diretores de escolas), além de
reivindicar um plano de saúde aos ACTs � ao fim da

terceirização das serventes, vigias e merendeiras.
,

De acordo com o presidente do Sinte, Sebastião Camargo,
mais de 1.500 professores atuam nas escolas estaduais da

microrregião e, enquanto o piso de outros servidores com

ensino médio é de R$ 900, o atual piso do magistério é de R$
409,26 mais R$ 200 de abono, somando R$ 609,26; com
ensino superior, o piso das demais categorias é de R$ 1.200,
enquanto o dos professores é de R$ 667,24 mais R$ 200 de

abono, totalizando R$ 993,04. "Para equiparar o piso do

magistério ao dos demais servidores estaduais, além da

incorporação dos abonos, é necessário um percentual
mínimo de 48,84% de reposição salarial para os professores
com Ensino Médio e de 20,9% aos professores com Ensino

Superior", reivindica.
Segundo Camargo, a paralisação des professores da rede
estadual pretende discutir propostas e o período em que ela
acontece será decidido pelas próprias escolas. "Algumas
podem parar o dia todo, outras apenas algumas horas e

outras podem trazer a questão para a sala de aula, para
discutir junto aos alunos", destaca. Todas as propostas serão
apresentadas em uma assembléia geral, que acontece
amanhã às 14h, em Curitibanos. Tudo o que for discutido será

transtçjrnado em um documento, que será encaminhado às

gerênc'\\s de educação e à Secretaria Estadual de Educação.

I
I

,
,

-

Sebastião Camargo destaca que equiparação de salário é necessária

• O, CORREIO ERROU

Diferente do que foi publicado na edição de ontem do O
Correio, do Povo, a rua Carlos Oechsler fica no Bairro
Ilha da Figueira, em Jaraguá do Sul.

•

• CINEMA Hoje e amanhã

CINE SFfOf?R.INB BREITI1AURT; ,';. ,'. ', •• ',", " ,'. '

�. '�O' , ,

, ,

JARAGUA DO SUL - RUA EMILIO C. JOURDAN
SALA FILME/HORÁRIO

,

GENERO

Bambi 2
OS15hOO - 17hOO

-

1 .

Fora de Rumo S
19hOO - 21 h15

O Sol de Cada Manhã
O14h45 - 16h45 - 18h45

2
A Caverna

S21hOO ,

3 Capote O
14hOO - 16h30 -19h05 - 21 h30

,

-_._----��--- -�_. -
.

,

..---------------------------��--��������------��---

ISD! 1926

I

r

,i
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• LINHA DE FUNDO

: FCF X Juventus
O presidente da Federação Catarinense de Futebol, Delfim de Pádua
Peixoto Filho, mandou um comunicado à imprensa retrucando as

acusações dó vice-presidente do Juventus, Gildo Alves. Segundo
Delfim, ele nunca se referiu ao povo de Jaraguá do Sul como
"gentinha", como Alves teria dito em entrevista à imprensa.

< Segundo o comunicado, Alves foi para cima de Delfim "alegando
um equívoco intencional da arbitragem, que não houve, pois o

árbitro recuou corretamente na aplicação de um segundo cartão
amarelo ao jogador do Joinville". Delfim foi além e disse "ter um
profundo respeito" com a população jaraguaense. E terminou a

nota dizendo: "O oportunismo iminente perante a imprensa e o
J

despreparo do dirigente não estão à altura da representatividade
,

do Grêmio Esportivo Juventus no futebol catarinense".

, ,

"

Na justiça Série C
• •

,
r

O comunicado também Uma vaga da Série C está em
•

informou que a assessoria disputa neste Catarinense. Se
,
'

de imprensa da FCF requisi- Joinville ou Juventus
tou os vídeos e as entre- enfrentarem o Figueirense,

, , vistas das rádios e vai ficam com a vaga, que será
- juntar com as informações custeada pela CBF. Como o-

• complementares. Tudo isso Jec foi campeão da A2 no ano

-r para encaminhar uma passado, abriria mão desta
Á'

queixa à Procuradoria do vaga se fosse para a final e,
Tribunal de Justiça Despor- por conseqüência, o Marcílio

,- tiva, que vai julgar a de- Dias, vice em 2005, ficaria·

" ,

,

,

núncia contra Gildo Alves. com a vaga para a Série C,
•
,

deste ano.,
,

"

Resposta�
�

E agora?
.,
,> o presidente do Juventus,..
�

Lio Tironi, disse que não Por que o Joinville a�ria mão,J
�
I

recebeu nada a respeito, da vaga da Série C que já.'
"
"

mas não acredita que o conquistou no ano passado?.'
"

.' julgamento possa prejudicar Justamente porque esta vaga•
"
•

o Juventus. E foi além: não é subsidiada pela CBF e é"

•

"Será que ninguém pode óbvio que se ele passar para a
"

"

,

discutir com ele? Ninguém final vai querer a vaga desta•

•

•

pode falar nada para ele?", competição. De acordo com a•

• questionou Tironi, que FCF, o critério técnico'1
também reclamou da apontaria então o Marcílio

•

arbitragem. "Estão fazendo Dias como classificado. Para
tudo para dar Figueirense e o Juventus, resta ir para a final

• Jec na final", concluiu . e ficar à frente do Atlético.,
,.

,�. -

1\' _
,

� Começa a briga pelo Varzeano
]ARAGUÁ 00 SUL - Teve de

tudo na primeira rodada do 24°
CampeonatoVarzeailode Futebol.
Goleadas, jogos' disputados,
equilíbrio e até partidas adiadas.

:' A competição começou com força
total, com número recorde de

participantes. Somente o Grupo
B não teve partidas, já que as chuvas

- ,prejudicaram o campo da
•

'Arsepum.
Os resultados das partidas no

fim-de-semana foram os
.

seguintes: Grupo A - União 4xO
GEC/Nei Automóveis e Kíferro
5xO Rio Molha/Relojoaria Daga;
Grupo C - Nicocelli Materiais de

Construção 1x1 Bairro Santo
Antônio eGuarany 1x1 Tomaselli

Materiais de Construção; Grupo
D - Barrabaxo/lndependente
2x2 Juventude/ADD Makler e

SupermercadoBrandenburg 2x1
Atlético Estrada Nova; Grupo
E - Atlético Esporte Clube 3xO
EC Santo Antônio e Garibaldi
EC 2x1 Estrada Nova.

Grupo F - Noite a Fora FC
3x4 No Stress e Serysyl 1x2
Vila Lenzi; Grupo G - Gesso

J araguá/RV Veículos 2xO
Baumann e Caxias l x 1 JJ
Bordados; Grupo H - Amigos
Rio Molha 1x1 Belmec e

Farmareis/Santa Luzia 7x3
Rubro Negro; Grupo I - XV de
Novembro 1x2 Macol e

Metalúrgica TS OxO Botafogo.

II PRÓXIMOS JOGOS

,

15h45 - Brandenburg x Barrabaxo/lndependente (Vila Lalau)

Sábado
13h45 - Rio Molha/Daga x GEC/Nei (Rio Molha)
13h45 - Noite a Fora EC x Bar do Rau/NST (Flamengo)
13h45 - Amizade/Rozzaco x Vila Rau (Cruz de Malta)
13h45 - Atlético x Garibaldi (Garibaldi)
13h45 - Vila Lenzi x No Stress (Vila Lalau)
13h45 - Amigos Rio Molha x Farmareis/Santa Luzia (Caxias)
15h45 - Atlético Estrada Nova x Juventude/ADD (Rio Molha)
15h45 - Baumann x JJ Bordados (Flamengo)
15h45 - Metalúrgica TS x XV de Novembro (Cruz de Malta)
15h45 - Serysyl EC x Noite a Fora FC (Garibaldi)
15h45 - Guarany x Nicocelli (Vila Lalau)
15h45 - Gesso Jaraguá/RV x Caxias (Caxias)

Domingo
13h45 - Kiferro x União (João Pessoa)
13h45 - Tomaselli x Bairro Santo Antônio (Botafogo)
13h45 - EC Santo Antônio x Estrada Nova (Vila Lalau)
15h45 - Belmec x Rubro Negro (João Pessoa)
15h45 - Botafogo x Macol (Botafogo)

l

DECISÃO: VENCER OU VENCER

•

JULIMAR PIVATTO

� O tricolor terá a

volta de Rafael e
Ademir Sopa que
estavam suspensos

]ÁRAGUÁ DO SUL'

Tranqüilidade na hora da

finalização, Essa é a "fórmula" do
técnico Itamar Schulle para o

jogo de hoje, às 20h30 na Arena

Joinville, contra o [ec, O Juventus
,

precisa vencer a partida por dois
gols de diferença para conquistar
'a vaga para a final do Cam

peonato Catarinense da Divisão

Principal. "Vamos jogar como
sempre jogamos. Não tem como

fazermágica agora. Só precisamps
termais tranqüilidade na hora de
marcar", avaliou Schulle.

O treinador deu exemplos dos
jogos fora de casa, quando o

Juventus venceu Brusque e

Metropolitano pela segunda fase.
"Quando aproveitamos as

chances,' conseguimos ditar o

ritmo do jogo". Para a partida de

hoje, Schulle terá o retomo do

zagueiro Rafael e domeiaAdemir
Sopa, que estavam suspensos.
Fábio Lopes, que também

cumpriu suspensão, está fazendo

O CORREIO DO POVO

,

,

,

,
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Everaldo (com a bola) disse que a hora é de trabalharmais o psicológico do que a pane técnica

fisioterapia e ainda é dúvida.
Oliveira também tem chances de

retornar, pois não sente mais

tantas dores,
"Eles (loinville) já nem pen

sam mais no jogo de amanhã. A

gente vem percebendo pelas
entrevistas que eles já falam das
finais, de enfrentar o Figueirense", ,

disse Schulle, "Nós perdemos
• • •

. apenas o pnmerro tempo e o Jogo
ainda não acabou", completou. O

Jaraguaenses se dão bem na

Etapa do Estadual de Iríatlon
],ARAGUÁ DO SUL - Dois

atletas de [araguá do Sul

participaram, no último

domingo, da 2a Etapa do
,

Campeonato Estadual, de
Triatlon. A prova aconteceu na

praia central de Garopaba e

reuniu 108 participantes de todo
o Brasil. Fernando Radunz ficou
em terceiro lugar na categoria 25-
29 anos e ]onatanMandalho ficou
em quarto no 30-34 anos.

Radunz ficou satisfeito com o

resultado. "Creio que fiz amelhor

pedalada até hoje. Pedaleimelhor
do que todos, recebendo elogios
no final da prova de amigos e de
adversários", Segundo o atleta, a
melhora foi por causa do novo

equipamento. "Agora tenho uma

bicicleta .similar a dos

profissionais e posso correr de

igual para igual", avaliou.
Recebendo elogios também

do treinador, Radunz parece
estar perto do objetivo traçado
para este ano: o de correr entre
os profissionais no segundo
semestre. ''A. meta parece não

estar tão distante. Terminei a

natação a poucos segundos
deles (profissionais), fiz uma

pedalada melhor e urna

corrida bern atrás deles, Agora
a próxima prova será no dia

, 30 de abril, na Praia de [urerê
Internacional, em Florianó

polis. Será uma etapa única

do Estadual de Triatlon em

longa distância.

DIVULGAÇAD

Jonatan Mandalho ficou em oueno lugar na sua categoria

meia Everaldo comentou que a

derrota ainda está "martelando"
na cabeça dos jogadores. "Antes
do jogo (de domingo) pensamos
que era duro. Mas aí durante a

partida percebemos que podería
mos ganhar, mas a partir do mo
mento que tomamos o gol, tudo
desmoronou", explicou o meia,

O camisa 10 disse que agora é

hora de trabalhar mais o lado

psicológico do que o técnico.

"Dentro de campo a gente sabe

que pode ganhar deles. Mas '

temos que entrar totalmente
concentrados e tranqüilos,
porque a partir do momento que
fizermos um gol, vamos passar as .

dificuldades para eles", analisou,
A partida será apitada por
Edmundo Alves do Nascimento,
auxiliado por Luiz Albertd "

Kallenberger e Alcides Zawaski '

Pazetto.

Ginastas brasileiros tentam se

'acostumar à nova pontuação
SÃO PAULO (SP) - Com

cinco medalhas conquistadas
nas duas primeiras etapas da -,'

Copa do Mundo de Ginástica,
Diego Hypólito e Laís Souza

,

desembarcaram ontem no

Brasil. Mais do que as medalhas,
,

os ginastas voltam com a

experiência e conhecimento
� . . .-

para as proximas compençoes,
já que a' pontuação foi
recentemente mudada pela FIG
(Federação Internacional da

modalidade) - o que reflete
diretamente 110 desempenho
dos atletas.

Na estréia, em Lyon, há duas
semanas, Diego ficou com a

prata no solo, atrás do romeno

• -Marian Dragulescu. O que

poderia ser encarado como

ameaça ou estranhamente, foi
visto C01U ótimos 01110s pelo _

brasileiro. "Na primeira etapa eu
não sabia nada da rrova

pontuação e por isso perdi, A
minha série estava muito difícil,
mais até do que a do Dragulescu.
A diferença é que ele tinha uma
série mais bem montada do que
a minha, o que o favoreceu pelo
novo sistema", disse o brasileiro.
"Essas duas etapas serviram

, "
como expenmento '

No último sábado, ern

Cottbus, Diego já realizou

algumas mudanças e

conquistou o ouro no solo.

Diego foi prata no solo

"Mudei algumas coisas. Tirei o ',,'

duplo twist esticado, por ;
-

exemplo. E U1U elemento muito O�

complicado e que eu' vi que
poderia ser substituído por u111

ou tro" explicou. "Agora é saber
'

jogar, Saber montar uma série :"

pode aj udar e1U muita coisa, .t .

Acabei me dando bem nesse ;

110VO processo porque tenho ,,'o

muitos elementos de lígaçãe ,',

entre urna passada e outra. Essa t

,mudança foi muito benéfict ;'

, "

para m1m.
'

Laís, que levou o bronze na
.

trave e no solo em Cottbus

'complernentou: "Antes, valia
mais a pena fazer um exercício "

com maior dificuldade. Agora,
mais. vale U1U B limpo, COOl

.

postura correta, do que arriscar

e fazer o exercício co111
-,

dificuldade C, que é mai'

complicado" .
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: CORREIO DO POVO
,

,

QUARTA-FEIRA, 29 de março de 2006 I 3B

PM: SUCESSO PROFISSIONAL

•

•

,

CARLOS BRANDAO

i I .

;
.

f II> Polícia Militar de

;: �araguá forma 50 novos
.

soldados em curso para

" ftuação no 140 Batalhão
,'o

}ARAOUÁ DO SUL

rf6
Conhecida no passado como

profissão de quem não tinha

profissão, � carreira policial
militar está hoje entre uma das
mais concorridas do mercado.
Com salário inicial de R$
1.500,00, o aluno do curso de

formação de soldado policial
militar tem perfil universitário.
'.'Quando iniciou a exigência de

:. ensino médio para o concurso de

ingresso na carreira, observamos
que outro tipo de pessoa estava'
buscando uma carreira na PM.
Nos concursos mais recentes,

,

apesar de' se exigir apenas nível
médio, grande parte dos alunos
está cursando nível superior",
destaca o major Rogério Luiz

-: Kumlehn, sub-comandante
:: respondendo pelo comando do

, 14° Batalhão de Polícia Militar,
.' de Jaraguá do Sul. Este novo perfil
if do policial militar reflete
! diretamente no trabalho de

segurança pública desenvolvido.
"Ele assimila commais facilidade

}ARAGUÁ DO SUL - O

engenheiro Antonio "Coca"

j Ferraz, responsável pela consul-
o ' . o,".

tona ao novo sistema viano

I. planejado para Jaraguá, demons-
,

; trou, ontem, dois projetos para
on os dirigentes lojistas do mu

.:" nicípio. Solicitando sugestões, o
"profissional diz que são
", necessárias mudanças radicais

,

,.:. para transformar a atual situação
.i .

' do trânsito.
:: Acompanhado do prefeito
� o interino, Carione Pavanello,
,'I, "Coca" Ferraz apresentou
t projetos que evitam o, cruza
" menta de vias. Segundo ele, uni

sistema viário deve ter omínimo
.

possível de ruas em sentido
duplo para impedir a utilização
de sinais de quatro tempos.

As principais mudanças
envolvem O' Centro e os bairros

,

Vila Lalau, Centenário e Jaraguá
Esquerdo. Nas ruas Walter

.,
Marquardt e João Januário
Ayroso seriam construídas

pontes para transformá-las em

o,

•

o

que variam entre 18 e 26 anos, os

alunos policiais militares foram

aprovados no concurso que
aconteceu no final de 2005,
oferecendo 900 vagas para

soldados, sendo 846 para homens
e 54 para mulheres. As vagas
foram distribuídas em todo o

Estado e foram exigidos COIUO

requisitos ter de 18 a 26 anos até

a data da matrícula no curso de

formação; e" no mínimo, 1,65m
de altura, no caso dos homens, e
1,60m, no das mulheres. A prova
teórica abordou assuntos

referentes as matérias de língua
portuguesa, redação,
interpretação de texto, geografia,
história e matemática. Os

aprovados neste teste foram
submetidos ao teste de' aptidão
física, denominado TAF, que
avalia através de corridas de

percurso curto e .longo e demais

exercícios, as condições de cada
aluno. Na região do 14° BPM, que
abrange do Vale do Itapocu e os

municípios de São Bento do Sul,

•

• • •

J

DANIEL NEVES

,

Alunos têm aulas teóricas e praticas durante curso de formação

Campo Alegre e Rio Negrinho,
no planalto norte, aconteceram

650 inscrições, 50 foram

aprovados e estão em curso.

As aulas desta turma de

formação de soldados policiais
militares iniciaram no dia 6 de
fevereiro e encerram-se no dia 26
de setembro próximo. Cada
aluno soldado terá uma carga
horária de 1.500 horas/aulas,

sendo 1310 de matérias

curriculares, 150 de estágio
operacional e 40 horas à

disposição da direção.
As matérias ministradas nos,

módulos estão divididas em seis'

áreas, como missão policial,
tecnologia policial, cultura

jurídica aplicada, eficácia pessoal,
cultura institucional e linguagem
e informação.

•

Procura por estabilidade, vocação e curiosidade
.

,

A escolha pela profissão de soldado policial militar passa por diversas influências, Com destaque para a

instabilidade financeira e profissional do País, onde a cada dia fica mais difícil encontrar emprego de qualidade
com salário justo. Vocação e curiosidade pela carreira também são citadas, como motivo da escolha. O aluno
soldado policial militar Felipe Gustavo Ferreira, 22 anos, destaca que optou pela carreira buscando estabi-lidade
financeira. "Tranquei o curso de direito em JoinVille, para tentar o concurso. Depois da formatura como soldado,
vou continuar a faculdade, me formar e tentar o CFO (Curso de Formação de Oficiais)", declara Felipe. Jacson
Escrizer, 23 anos, confessa que sentia uma certa antipatia pela profissão, mas durante o treinamehto mudou
seu conceito, e agora pretende trabalhar em São Bento do Sul, de onde é natural. Da turma de 26 futuros
soldados, que estavam em instrução teórica na manhã de ontem, 12 trancaram a Universidade para prestar o
concurso da Polícia Militar. O aluno Alexandre Kulibaba Pinto, 22 anos, conta que trancou o curso de Ciências
Biológicas, pois sempre gostou da profissão. Adriano Valério Arruda, 26 anos, comenta que seu pai trabalhou no

exército e que tem amigos militares o que o incentivou a tentar a profissão. A condição favorável da Polícia
Militar na nossa região trouxe para o treinamento jovens de diversos lugares, em geral eles se animam com a

questão salarial e a oportunidade que a profissão proporciona. (colaborou Ana Laís Schauffer!)

DANIEL NEVES

.
"

"

,

1
�h,,,.,,,� o"i'lWf • j

Coca Ferraz apresentou projeto
durante reunião da CDL

vias de mão única. No primeiro
projeto, a Waldemar Grubba
voltaria a receber trânsito duplo.

•

Já no outro, planeja-se colocar.
um canteiro central ao longo da

pista.
Depois de apresentados, as

duas alternativas foram discu
tidas pelos associados da Câmara
J araguaense de Dirigentes
Lojistas (CDL). Na noite de

. .,. .

ontem, o 110VO sistema viano

também foi dernonstrado aos

vereadores, durante audiência

pública.

....---------------------------- ,--- - - -------

Curso orienta sobre investimentos \

DA REDAÇÃO -. Com o

objetivo de orientar os

profissionais da área quanto ao

uso de ferramentas necessárias

para a identificação de alter
nativas que o mercado propor
ciona para a análise de inves

timentos, a Acijs-Apevi oferece
a oportunidade de participação
em curso específico de 17 a 20
de abril. A atividade é dire
cionada a todas as pessoas que

queiram entender sobre análise
de investimentos, em especial,
gestores, gerentes, diretores e

funcionários de empresas

privadas: O 'curso será minis-

trado por Iton da Cunha Barros,
mestrando em administração
com enfoque em Marketing pela
ESAG, com pós-graduação em

,

adminis tração financeira,
contábil e controlado ria -

Inbrape/Univalle 1", MBA em

marketing - Universidade Inde

pendente de Lisboa/Fundação
ESAG, além de graduado em

ciências econômicas - Centro de
Ensino Unificado de Brasília -

CEUB. Informações e inscrições
no setor de capacitação
empresarial da ACIJS, pelo
telefone (47) 3275-705gee-mail
capacitacaozrg'acijs.com.br,

•

Palestra sobre perspectivas para País
}ARAGUÁ DO SUL -

"Brasil! Que país é esse?" é o

tema da palestra gratuita que
seráministrada hoje, às 19h30,

•

no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul. Jaime Richter,
diretor de Marketing e de
Recursos Humanos da Weg, e

,

Paulo Donizete de Abreu,

gerente deMarketing da mesma
•

empresa, abordam temas como

rnercado mundial: mercado
..

emergente; parses em

desenvolvimento e Brasil, o

lugar certo. _Confirmações de

presenças pelos telefones (47)
3275-7012 e 3275-7019, ou e

mail nucleos@acijs.com.br.

,

)

Cresce a procura por cursos de
mandarim nos cursos de idioma

}ARAGUÁ DO SUL - A
curiosidade e a intensificaçâo
das relações comerciais com a

China estão alterando a

realidade das escolas de
idiomas do município.
Atualmente a procura por aulas
de mandarin é semelhante à da

língua inglesa e tende a crescer

ainda mais durante o ano.

De acordo com Lia Chelest,
assistente administrativa de
uma escola que oferece este

idioma em Jaraguá, a maioria

dos alunos é adolescente. Mas,
a quantidade de adultos
matriculados aumenta a cada
dia. Estes geralmente são

funcionários de empresas que

exportam produtos para o

Oriente.

J á adolescentes como

Renan e Arthur Schveitzer, de

16 e
o

13 anos, dizem ter
,

procurado as aulas de mandarin

por curiosidade. Eles não têm

pretensões de conhecer o país,
pelo menos nos próximos anos.

Os dois falam de forma
fluente o inglês e explicam que
a língua chinesa é "mais difícil".

Para Renan, os motivos são

os sons das letras do alfabeto e o
.. .

sotaque necessarto para

expressá-las.
Responsável por ensinar o

mandarin para QS adolescentes,
o professor Ying Hao Chen
inicia o curso pelo alfabeto.

Depois de seis meses começam
as aulas de escrita e

conversação. Semelhante ao

aprendizado de outros idiomas,
os alunos de chinês levam cerca

de seis anos para se comunicar

fluentemente. (Kelly Erdmann)

">..
,

I.,_ ;!
,',�

". • •• A •

as matenas e, por consequencia,
os conceitos de aplicação de

segurança junto a comunidade",
relata o major.

Atualmente 50 novos

�'., soldados da PM estão passando
��. por curso. A formatura desta
-,

�:;: equipe deve acontecer em

�., setembro próximo.Com idade
4"
"..., .

", ......"

'"'.� .
.....;;._,. '
'.

� , '.

§1 Dirigentes lojistas conhecem
, '*.' .

�..
.

1!:i projeto para sistema viário

. , ( '.. I ..

. ': I
er
c
j .

s

..

Alunos dizem que curiosidade por idioma é o motivo da procura

Clonado
Ao retirar extrato de sua conta o

Sr. C.S. observou saques que ele
não havia efetuado. Em
ocorrência policial ele informa

que seu cartão foi clonado.

• OCORRÊNCIAS POLICIAIS

Preso em flagrante
Preso em flagrante na madrugada de ontem, J.F. 33 anos, ele
havia furtado a moto Honda CG 125 no município de São Bento

,

do Sul. Os policiais de Corupá foram avisados e localizaram o

bandido, na BR 280, ele tentou fugir mas perdeu o controle da
moto e caiu sendo detido e levado ao Pronto Socorro de Jaraguá
do Sul. O bandido já tem passagem pela polícia por tentativa de
assalto e por homicídio. Após ser liberado do pronto atendimento
foi encaminhado à Delegacia.

Furta I
Foi furtada a carteira de
dentre da bolsa da Sra.
R.C.F, na tarde de

segunda-feira. A bolsa
estava na sala dos
professores na Escola
Municipal Max Schubert,
no Bairro Três Rios do
Norte.

Furto II
Furtada uma bicicleta
Monark Tropical de cor

violeta, na tarde de

segunda-feira, ela estava
cadeada no bicicletário do

Supermercado Breithaupt.

Arrombamento
Arrombado o telhado de uma loja
na Rua Rio de Janeiro, na
madrugada de domingo. Os

•

bandidos furtaram um CPU de

computador. E na segunda-feira
de madrugada, foi quebrado um

vidro da janela dos funcos da
Creche Gertrudes Kanzler, na

Vila Lenzi, e furtado um aparelho
OVO marca Magnavox.
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��SEM FOLGA
Mariana Ximenes e

Marília Pêra

��BELíSSIMA
Depois de descobrir que sua

casa é a garantia das dívidas
de Murat (Lima Duartej.>
Katina (Irene Ravathe)
engole o orgulho e vai até o

escritório de André (Marcello
,

Antony) para impedir que
sua família seja despejada
em dois dias. André tenta

explicar que tado não passa
de negócios e que as dívidas
foram compradas pela
Belíssima quando Bia Falcão

(Fernanda Montenegro) ainda
estava viva. As cenas de
Katina e André devem ir ao
ar amanhã.

��IBOPE ��NOVELA
Regina Duarte está
confirmada no

elenco de "Páginas
da Vida", próxima
novela das oito da

"

Globo. Na tr,ama
"

de Manoel Carlos,
'

a atriz vai dar vida
à médica Helena.

.

.

Em tempo: é a
• •

terceira vez que
Regina Duarte
interpreta uma .

personagem
chamada Helena,

"

sempre nas tramas
de Maneco.

,

terminaram de gravar a
minissérie 'JK' na

quinta-feira passada e

já emendaram o

trabalho em 'Cobras e

Lagartos', próxima
novela das sete da

Globo, que estréia em

24 de abril. Elas estão
,

correndo para não

atrasar as gravações
da novela.O último

J:;apítulo de 'JK' mareou

ç4 pontos no Ibope.

•

-

•

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
FOTO ALIANÇA ,

II PARABENS!
•

Curupira
Dia 19 de maio
acontecerá um dos
shows que
certamente

entrarão para a

história do

Curupira Rock
Club. Com a

intenção de colocar
a casa de rock na

rota de grandes
shows de metal, o
Curupira traz um

dos maiores nomes
da música pesada,
Rotting Christ.

Rotting Christ
(Grécia)
Berçoda
democracia e um

dos centros da
cultura humana, a
Grécia não poderia
deixar de revelar
um grande nome

Posse TRE
Vamos participar de um

• • •

evento CIVICO murro

importante o pleito
eleitoral sem nenhum

temor, porque nossas

ações serão norteadas pela
legislação específica e as

resoluções do Tribunal

Superior Eleitoral e as

deste tribunal", disse o

desembargador Orli de
Ataíde Rodrigues ao

tomar posse na '

presidência do Tribunal
Regional Eleitoral na
noite de segunda-feira em
Florianópolis. O
desembargador Orli
Rodrigues substituiu o

desembargador José
Gaspar Rubik.

Aniversariantes do dia

Sandra Maria R. Machado
Romeo Piazera
Sueli M. da Silva
Frabricio Trentini
João Gorges
Cíntia Reinert
Mauro L. Salvador
Carlos R. da Cruz
Silvana Schroeder
Mareio L. Ferreira
Tânia C. da Silva
Lucas C. dos Santos
Ricardo C. Berch
Paulo R. Jung

• •

para a musica

pesada. Formado
em 1987 pelos
irmãos Sakis e

Themis Tolis, o
grupo começou
seguindo as

influências dos
• • •

pnmeiros lcones
do black metal,
como Venom,
Celtic Frost e

Bathory.
o vereador Dieter Janssen homenageou o novo presidente da Apevi (Associação das Micro e Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu), Márcio Manoel Silveira pelo dia Municipal da Pequena e Microempresa durante sessão itinerante da
Câmara de Vereadores que aconteceu na noite de terça-feira no plenário da Acijs/Apevi

li HORÓSCOPO
•

Aries 20/3 a 20/4
Está difícil segurar tanta emoção embaixo de
sua lã, carneirinho? Não se preocupe, está tudo
nos conformes. Sim, é isso mesmo, Lua e Sol
se encontram em Áries, iniciando a fase Nova.
Deixe sair, compartilhe o turbilhão com seus

queridos e amados. Vire-se do avesso e liberte
sua alma, sem impor limites, certos e errados.
Reciclar é preciso.

Librá 23/9 a 22/10 Capricórnio 22/23 a 21/1
Não seja tão crítico consigo. Você só está um

pouco(?) mexido, o que talvez não lhe deixe
muito à vontade. Fica dificil manter a ordem em

meio a emoções extremadas, eorn as pessoas
,

reagindo a tudo de forma passional e
dramática. Vontade de sumir e se esconder
num rnõnastério? Que adianta, se você leva

junto a inquietação? Tudo muda.

Câncer 21/6 a 21/7
Lua Nova, tudo novo. Hora de colocar seus

antigos projetos em andamento ou começar
algo completainente diferente que tenha

emergido agora mesmo das suas águas. Tudo
borbulha criativamente, é tentar e arriscar. Quer

garantias? Tudo bem que você é um

especialista em expectativas, mas como vai
realizar seus sonhos se não trabalhar por eles?

,

o trânsito da Lua por Aries, seu signo oposto,
além de lhe deixar mais vivo, também sugere
alguns desafios no campo dos
relacionamentos. Abra os olhos para algumas
pessoas que exigem tanta atenção de você que
acabam lhe deixando sem ar. Namoro ou

amizade, talvez não entendam o que você

quer... Que tal uma conversa pra esclarecer?

Touro 21/4 a 20/5
Você se comprometeu e agora está se

perguntando se montar a tal sociedade ou juntar
os trapinhos não é mesmo a complicação de

que tanto falam? Não seria só um medão

batendo, taurino? Procure entender melhor esta

mexeção interna pela qual está passando. Dê
um tempo para si mesmo antes de mover a

próxima peça.

Escorpião 23/10 a 21/11
Você habita uma área do planeta onde o homem
não consegue viver: as águas subterrâneas nas

profundezas da Terra. Você se move como os

seres da natureza, puro instinto. O momento é
um convite para mergulhos fundos e fazer

avaliações. Mas sem se deprimir, por favor. É só
um rápido recesso reljigorante para armazenar

energia e voltar à superfície com tudo.

Aquário 21/1 a 18/2
Tum, tum, tum, tum ... Coração ligado, beat
acelerado. É um sinal do céu chamando pra se

relacionar. Chega de ficar na frente do compu
tador, idealizando pessoas perfeitas. O bom da
vida é que ela é cheia de imperfeições. Se tudo
fosse divino-maravilhoso o tempo todo, talvez a

gente não percebesse o valor, a graça ...

Leão 22/7 a 22/8
Urgência naquele assunto? Então insista em

resolver, de hoje não passa. A Lua é Nova em
,

Aries e tudo fica em ritmo acelerado. Ops! Até o

coração, que quase salta pela boca. Sem

exageros, porém. Querer tudo pra ontem tem
seu preço, nem todos vivem nesse seu embalo
frenético da vida. Uma corridinha na floresta

pode ajudar a equilibrar.
Peixes 19/2 a 19/3

Ondas aceleradas? Calma, não é nenhum
maremoto querendo lhe engolir. São seus

movimentos internos, crescentes,
,

impulsionando a emergir e dar um salto além-
mar. Existe vida fora do seu planeta água.
Outras criaturas esperam por você para trocar,
interagir e descobrir novas fontes de vida. São
tantas as vozes do oceano ... Explore suas

múltiplas linguagens.

Sagitário 22/11 a 21/12
Deixe de rodeios e ensaios, centauro amigo,
daqui a pouco você vai ficar tonto, tropeçar
nas próprias pernas e ainda perder a hora.
Você sempre deixará a sua marca especial,
não precisa tanto preparo. O que conta é a

verdade do seu sentimento, o calor da
emoção ... E o seu fogo é alto, não? Agilize-se,
sua platéia predileta pode cansar de esperar.

Gêmeos 21/5 a 20/6
É tempo de ação e movimento: o clima está pra
lá de animado, combinando com você e seu

jeito. Ótimo para dinamizar a agenda, explorar
caminhos novos, fazer amizades. E também

\

para, num papo leve (e cheio de paciência),
resolver de vez aquele negócio com o tal sujeito
difícil. Milagres acontecem. Este, e outros
também.

Virgem 23/8 a 22/9
Sabe aquele assunto mal resolvido há não sei

. quanto tempo? Chegou a hora de encerrar a

questão. Isso aí já deu o que tinha que dar. Dê
um jeito em tudo e parta para uma nova fase

,

mais egoísta. Como? Em vez de ficar enrolado
com problemas alheios, inicie atividades em

. prol de si mesmo. Queime logo essa. etapa e

renasça das cinzas.

\

•

•

O CORREIO DO POVO

II NOVELAS
" llLOBO - i8H

Sinhá Moça
Sinhá Moça confessa para Rodolfo que tem
medo de descobrir que toda a felicidade que
está sentindo é apenas um sonho. O Barão diz
a Fontes que tem muita fé no futuro político de
Rodolfo e que espera que ele não o

decepcione. José Coutinho afirma para os

fazendeiros abolicionistas que está na hora de
enfrentar o Barão e alforriar os escravos.

Coutinho não permite que o capitão reviste
sua fazenda atrás dos escravos fugidos e o

delegado se oferece para tentar convencê-lo.
Mario e os amigos confessam a Everaldo e

Nogueira que sabem onde os escravos estão
e perguntam se eles vão ajudá-los. Rodolfo
diz a Fontes que está culpado por enganar o
Barão. Ana conta para Ricardo que a mãe vai
mandá-Ia para um convento se Rodolfo não
se casar com ela. Ricardo sonha que Ana se

parece com Cândida. Manoel afirma para Nina
que não vai permitir que Ana vá para o

convento. Bobó tem a idéia de vestir os
escravos de mulher e os rapazes os nramda
casa paroquial com a aluda de Everaldo e

Nogueira. O capitão não encontra os escravos
na fazenda de Coutinho e decide procurá-los
na mata.
�------------�.------��

� GLOSO - 19H

Bang Bang
Mercedita e Lucas percebem que Di�na e Ben
estão demorando e morrem de ciúmes. Jones
deixa claro para Bullock que quer se vingar
dele. Bullock tenta disfarçar, mas morre de
medo. Harold fala para Ursula que vai virar
padre, pois está cansado de ser enganado
pelas mulheres. Úrsula fica arrasada. Ben e

Diana fica(11 juntos. Ben fica radiante, mas
-Diana continua afirmando que não o ama

mais. Mercedita não deixa que Ben durma em

seu quarto. Baby Face aparece em

Albuquerque, para pãnico de Yoko. Bullock
pede que Ben o ajude a fugir da cadeia. Harold
descobre que Yoko deve para Baby Face.
Diana decide se insinuar para Lucas para
tentar esquecer Ben, mas na hora em que ele
vai beijá-Ia, Júnior começa a chorar. Baby
Face percebe que Yoko gosta de Harold e

ameaça machucá-lo se ela não pagar o que
deve. Yoko combina que pagará dentro de um

mês ou voltará a trabalhar para Baby Face.
Ben tem um pesadelo e Mercedita vai
consolá-lo. Ben confessa para Mercedita que
está com pena de Bullock. Oiana tenta
conversar com Bullock, mas ele se recusa.

Jeff volta para Albuquerque como um

. pregador que anuncia o Juizo Final. Yoko pede
que Harold fuja, mas ele garante que vai
arrumar o dinheiro. Harold diz a Oenaide e

Henaide que quer lutar. Ben arruma um jeito
de ser preso e, na cadeia, começa uma briga
com Bullock. Os soldados tentam separar a
briga. Ben os ataca e manda Bullock fugir.

� GI,OSO - 21 H

Belíssima
André pergunta a Júlia se está aramando um

plano com Vitória contra ele. Maria João
acorda e Narciso vê que ela está bem. Tadeu
se oferece para levar Maria João em casa.

Júlia fala para André que está brigada com

Vitória e o expulsa de sua casa. Katina se dá
conta de que Murat a fez assinar um papel
que dava a casa deles como garantia de suas

dívidas de jogo e fica furiosa. Erica ouve

André falando com a pessoa misteriosa e

. garante que vai descobrir quem é. Tadeu é
gentil com Maria João, que se encanta por
ele. Murat diz a Katina que pediu empréstimo
para todos que conhecia, mas não conseguiu
nada. Katina vê o desespero de Murat e sente

pena. Nikos vai até a agência de modelos que
enganou Tais fingindo ser um grego rico que
quer abrir uma boate em Creta. Katina pede
para conversar com André.

" 5S'] - 18!130

Rebelde
Diego diz a Roberta que sabe que a perdeu
mas acredita que ainda podem ser bons

amigos. Miguel diz a Mia que lhe fez muito
mal e admite estar arrependido. Maíra deixa
claro para Yulli que a cerimônia de casamento
de Lupita e Nico foi apenas simbólica e

promete convencê-los a não deixarem o

colégio. Roberta discute com Simão por ele
não poder acompanhá-Ia em sua viagem à
América do Sul. Mia se oferece para
acompanhar Roberta em sua viagem à
América do Sul e propõe que primeiro passem
alguns dias em Orlando.

" REC()RD - 19015

Prova de Amor
Velho Gui fica emocionado com a revelação
de Clarice e Janice. Clarice confessa para ele
que Beatriz mentiu, quando disse que elas
eram filhas de Vitor. Gui se dá conta de que é
o avô de Nininha. Daniel conta para Bira a

história do reencontro de Clarice COrRO pai.
Daniel diz para Bira que está escrevendo sua

própria defesa para apresentar para a justiça.
Lopo dá depoimento para Júlio e Diana e nega
todas as acusações. Oiana e Júlio percebem
que topo combinou o depoimento com Murilo
e Gerião. Elza está falando sozinha, vendo a

imagem da mãe.

" REC()RD - 21 h

A Escrava Isaura
Não há exibição.
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