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Depois de dez anos fora
da elite do futebol

•

catarinense, o Juventus
deu, ontem, o adeus ao

sonho de chegar a uma
final do Campeonato
Estadual. Com a derrota

por 3xO para o Joinville, o
Moleque Travesso agora
começa a pensar na
Divisão Especial, que
começa no dia 19 de abril .
O Juventus estreará em
casa contra o ,

Metropolitano. No jogo
de ontem, o time

jaraguaense bem que
•

tentou. Buscou o gol na
maior parte do tempo,
mas não teve eficiência.
Os gols do Joinville foram
marcados por Rafael

Tesser, Henrique e Flávio
Guilherme. O técnico
Itamar Schulle, ao final do

. jogo, enalteceu o time e a

campanha, dizendo que o

tricolor fez uma

campanha.digna,
"honrando o emblema do
Juventus" .
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Dia nublado com

possibilidade de chuva
fraca e ocasional

Conheça os NOVOS cursos que a Fellows' Idiomas oferece
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F" Fellows' - Semi-intensivo
Curso mais rápido. Para quem
quer se tornar ainda mais competitivo.

FFellows"- Business
Curso intensivo, para empresas,
com .foco em Business.
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F Fellows' - Revival
Mantenha seu inglês vivo.
Pra quem quer manter a fluência.
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• CORREIO DO LEITOR• EDITORIAL

A tecnologia não faz nada sozinha
• •

Isso é de fundamental importância, porque há
•

categorias diferentes de equipamentos de
filrnagem, distintos em usos e em qualidade de

imagem. Dessa forma, uma produtora pode ter

filmadoras excepcionais - em atributos e custo,
também- e/ou podemelhorar um filme, já de boa

,

qualidade, com a pós-produção. E preciso saber
investir, adquirir o material correto para a

finalidade desejada. I
É claro que nem tudo são flores. Tamanha

,

democratização acabou banalizando os
,

trabalhosos processos envolvidos em uma
produção. Qualquer pessoa está apta a fazer úm
vídeo amadoristicamente, o que é bárbaro para
uma reprodução em reuniões de família, ou
quando os amigos vêm visitar, mas não é aceitável �

quando se trata de uma peça para exibição pública
comercial. Neste caso, o amadorismo pode
prejudicar fortemente aquilo que se quer elevar: a

imagem do cliente. É isso que qualquer tipo dJ
peça publicitária deve priorizar: carregar consigo
a identidade, os valores e o conceito de umamarca,
da melhor forma possível. E isso, fatalmente,
dependerá da capacidade, da imaginação e da
destreza das pessoas envolvidas.

Sempre que se fala em tecnologia cria-se uma
certa dualidade. Em todos os ramos de atividade
profissional, ela traz aspectos bons e ruins. E as

produções audiovisuais não fogem à regra ..

Algumas pessoas, mais saudosistas, podem sugerir
uma certa perda de glamour, ou ainda, que os

processos artesanais traziam outro tipo de vínculo
com a produção. Isso acontece sempre que se

apresenta alguma nova técnica, como aconteceu
com a pintura - quando passou da tinta óleo para
a acrílica - ou, mais recentemente, com a

fotografia, da revelação à digitalização. O que
aconteceu com a produção de filmes, em especial
com os publicitários e outros segmentos externos
ao cinema tradicional, é que a tecnologia
democratizou os processos, tomando-os mais

Líderes de partidos que

integram a coligação vitoriosa nas
eleições municipais, no caso PL,
PTB, PDT e PPS, dispersados no
que diz respeito a entendimentos
sobre ações e atitudes da

administração municipal,
recentemente admitiram a

necessidade da reabertura de

diálogo permanente sob pena de

naufragarem demaneira fragorosa
no próximo embate caseiro. A

\

acentuou o acirramento dos
ânimos. Agora, em ano eleitoral
para escolha de deputados, senador
e governador, aumenta a distância
entre os partidos da coligação, que
corre sério risco de se dissolver

depois de outubro. Alijados de

cargos importantes no poder
público municipal, alguns
insistem em candidaturas que, na
melhor das hipóteses,mal chegam

. aos limites da cidade com

abremmão de indicar nomes.Nem
,

os seus próprios. Quanto ao voto

útil, para garantir à cidade e região
uma representação competente na
Capital que possa, efetivamente,
resultar em obras e ações
secularmente devidas pelo Estado,
é de se questionar: voto útil para
qual dos candidatos? Imaginar a

possibilidade de consenso em

torno de dois ou três nomes é
atestar a crença de que PapaiNoel
existe. Consenso, em política, só
existe a troco da garantia de

vantagens, imediatas ou futuras.
Como não se trata de eleição local,
fica descartada desde já a

distribuição de cargos públicos
como forma de compensar uma ou
outra desistência. Pelo andar da

carruagem, não é absurdo imaginar
que se a maior cidade do Vale do

Itapocu, justamente por conta do

ego pessoal de alguns ou pela
insensatez de aventureiros e

aprendizes de feiticeiro, elegeu
apenas um deputado estadual em
2002 acabe ficando sem nenhum

agora. Até porque a disputa por

indicações também envolve

partidos que não pertencem à

coligação que reina na Prefeitura,
embora episódios recentes

tenham deixado o eleitor sem

entender direito quem é situação
e oposição hoje.

,

� A composição do quadro de secretários

municipais é motivo de pendengas
internas desde janeiro do ano passado

, .

acessrveis, tanto em custo, quanto em

disponibilidade.
Não se pode pensar, aqui, apenas em valores,

mas ainda assim, a dificuldade de ser criativo com

limitações de verba é uma realidade para muitas

agências. Portanto, sim, neste ponto, omercado
foi muito beneficiado pela tecnologia, uma vez

que ampliou-se o número de empresas,
tornando-o mais competitivo, para benefício do
cliente. A facilidade tecnológica deu mais

agilidade à produção audiovisual, pois, quando
se usava apenas película, o número de etapas era
maior e o processo linear tomava muito mais

tempo. Além do quesito tempo, omaquinário se

tornou mais leve, menor e mais resistente,
permitindo maior mobilidade.

Assim como a captação, a pós-produção de

peças audiovisuais evoluiu muito. Os programas
que existem nessa área são capazes, quando
operados com talento e criatividade, de

•

transformar oprodutobruto emverdadeiras jóias.

municípios vizinhos, Por absoluta
falta de densidade eleitoral, ou
porque nascem mortas pela
ausência de propostas convincen
tes e de serviços já prestados a

comunidade e que levem o eleitor
a acreditar que possa haver

mudanças positivas.l\.s mesmas

lideranças também admitem que
há um exagero de pré-candida
turas, por exemplo, à Assembléia
Legislativa. E há quem pregue a

adoção do chamado voto útil. NQ
primeiro caso, reconhecem que, na

falta de consenso, podem todos
morrer na praia como diz o jargão

.

"popular, da mesma forma não

conclusão é mais que óbvia,
entretanto, interesses

inconfessáveis, ou nem tanto,

'impedem a reaproximação de
maneira prática. Um deles é a

composição do quadro de
secretários municipais, motivo de

pendengas internas desde janeiro
do ano passado quando os

primeiros nomes foram
anunciados. Ninguém se deu por
satisfeito com a divisão do bolo.
Os mais contemplados queriam
mais. Os que ficaram com funções
em segundo plano, se rebelaram.
Remanejamento feito em

fevereiro último 'pelo :Executivo

O valor humano é o que separa, em larga
distância, algo que poderia ser uma peça
carismática, de um material insosso. Tenhamos

sempre em mente que tecnologia não substitui

talento, ou não se teria feito alguns dos filmes
,

mais brilhantes de todos os tempos com

equipamentos que registravam imagens empreto
e branco e sem áudio.

Sandra Jonas.sócla e cretcra-executva da produtora
Estação 8 (www.estaca08.com.br)
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FRASES Aos Amigos do Rei, as Benesses da Lei
•

Não há ruptura institucional, nem ínçovemabüloaoe que justifique a

iniciativa
As últimas cenas que presenciamos do

cotidiano político brasileiro me fez sentir que
não vivemos exatamente em uma república,
como diz a nossa constituição, mas em uma

espécie de ditadura. Não pensem que para ser

ditadura tem que sermilitar, absolutamente, basta
olharmos para a nossa vizinha Venezuela com o

nosso inusitado Hugo Chavez e veremos lá uma

prova de uma ditadura damelhor (ou seria pior?)
espécie. E quais são as cenas brasileiras que me

remetem a esse quadro ditatorial a brasileira?
Infelizmente basta ligar a TV nos horários dos

telejornais nacionais, nada mais.

Tenho visto, por exemplo, surpreso e

atônito, o Superior Tribunal Federal, que
teoricamente deveria atuar como um poder
independente, atuar mais como uma espécie
de "cão de guarda" do atual governo
concedendo liminares incabíveis sem falar nas
defesas indefensáveis que insistem em fazer de

alguns personagens do atual governo (como
, .

foi o caso do {laSSO ministro Nelson Jobin
-

defendendo o ex-ministro José Dirceu).
Agora, estamos todos boquiabertos

assistindo o sigilo bancário do senhor
Francenildo dos Santos Costa, o Nildo (caseiro
de uma residência em Brasília que seria usada

para distribuir dinheiro para políticos e sabe
lá mais o quê), quebrado de forma ilegal (sem
que nenhuma autorização da justiça fosse) e

autoritária com o propósito único de

desqualifícar o seu testemunho.
Vamos refletir um pouco sobre isso ... tivemos

o sigilo bancário de um brasileiro quebrado de
forma ilegal por quem exerce o poder nesse país
como se fosse tudo fosse permitido ao "rei"

(lembrando a todos que no nosso país quebra de

sigilo bancário sem autorização legal é considerado
crime). E para piorar essa história, o Nildo (o
nosso caseiro) tem também a Polícia Federal

.,

investigando-o por suspeita de movimentação
financeira acima dos seus rendimentos (que já
foram explicados). Enquanto isso, "na sala de

justiça", negam sistematicamente a quebra do

sigilo bancário do senhor Paulo Okamoto, atual
presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às

Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que diz
ter pago contas pessoais do presidente e da

campanha da filha do presidente porque "é

amigo pessoal deles". E a Polícia Federal não
•

parecemuito preocupada com o fato de o senhor
Okamoto ter pago contas não declaradas no seu

imposto de renda e muito acima dos seus)

rendimentos. J

O que mais me preocupa nesse desrespeito:
generalizado e nesse ambiente de dois pesos
e duas medidas é que isso se torne comum e

normal. Por favor, leitor, mantenha o seu

senso crítico aceso e sua ética firme apesar
,

desse carnaval fora de época que vemos na

TV. Quando esses ventos passarem, será

fundamental lembrarmos do que é certo e

do que é errado para deixarmos uma herança
ética para os nossos filhos e para o país.

,

• Do deputado Paulo Baltazar (RJ), sobre a proposta de se convocar uma Assembléia Nacional Revisora em 2007
•

Juventude Perdida
20. Esse caos, ou essa barbárie,
como se queira, se espalha pelos
continentes, inclusive no. dito
"Primeiro Mundo" onde,
também, sâo cada vez maiores os

bolsões urbanos de miséria e

violência.
Tais iniqüidades fazem crescer

emmuitos países a consciência de
que outro mundo é necessário "e

possível". Dessamaneira, no curso
desse início do Século XXI vai se

insurgindo uma nova luta por um
novo sistema rejuvenescido e

renovado, como alternativa ao

capitalismo que está aí e no 'qual
" . ". .

suas proprias estatísticas

proclamam que o crime é o quarto
negóciomais volumoso e rentável .

Que para além da indignação,
a tragédia de nossos meninos e

meninas alcunhadas de "falcões"
(na verdade passarinhos abatidos
no primeiro vôo) alargue o

contingente daqueles que, agora e

já, se engajam na luta social e
política para construir e

conquístar urn Brasil mais justo
onde 110550 povo tenha a vida
digna que tanto merece.

fato de que "caos já chegou" eMV
Bill, por sua vez, diz que a tragédia
ter quer ser enfrentada com

educação, cultura, oportunidade e

igualdade.
De fato, o capitalismo contem

porâneo ameaça o Planeta com"o
caos" ou barbárie na conceitu-

•

ação da ciência política e não é

exagero afirmar de que ele já
chegou para parcelas da huma
nidade. O capitalismo, com seus

paradoxos, tanto constrói riqueza
quanto a concentra, esbanja
avanços técnico-científicos ao

mesmo tempo em que exclui os
trabalhadores do processo

produtivo. Espalha a miséria,
pisoteia a soberania dos povos, fere
a paz mundial, invade países com
suas velhas guerras de ocupação e

pilhagem. Destrói de modo cruel
milhões seres humanos, sobretudo
os filhos do povo, e fere,
irracíonalmente, a natureza.

Os falcões 'de que fala o

documentário são as sentinelas do
tráfico, EmpOl1tOS estratégicos dos
morros são os 01110s e os ouvidos
des crímínosos. Ut1S têm 12
outros têm 15 anos, 111as o certo é

que estar�o todos mortos antes do

A veiculação do doeu
I mentário "Falcão meninos do
tráfico", no programa Fantástico

, da rede Globo, trouxe ao colo de
milhões de famílias a tragédia de

• •

nossos meninos e meninas

condenadas ao crime e àmorte.A

tragédia é por demais conhecida,
mas contada pelos próprios
"condenados" demonstra a quem
duvidava que "os monstros"
demonizados pela crônica policial
são crianças e adolescentes
triturados pela miséria e

transformados por ela em peças

frágeis e descartáveis do crime.
O documentário deve ter

provocado, sobretudo aosmilhões
•

que não têm contato, com a

periferia e os morros das cidades,
I um mal-estar, um incômodo.

j Muitos devem ter criticado a

I
emissora, por terem lhes

\

"estragado a noite de domingo".
"Falcão", foi produzido pelo

: núcleo de audiovisual da Central
, ,

Unica das Favelas e realizado pelo
rapper MV Bill e pelo produtor
cultural deHip hop CelsoAtavde,
ambos com vivência nas favelas.
Atavde deu entrevista aârmando

I que documentário alerta para o
l.,

Prof. Dr. Malcon A. Tafner •
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� o CORREIO DO POVO

ESTACA ZERO: ELABORADO HÁ QUATRO ANOS, PROJETO TEVE CUSTO- DE R$ 1 MILHÃO

J •

CELSO MACHADO

� Obra foi suspensa

pelo TCU em 2003
sob suspeita de
irregularidades
J

•

J
JARAGUÁ DO SUL- O

fi' projeto de transposição dos
trilhos da linha ferroviária na

'área urbana do município volta
a estaca zero. Idealizado na

'

gestão do ex-prefeito Irineu
•

Pasold (PSDB), por conta de
recursos federais disponíveis
para projetos de humanização
de centros urbanos de cidades
, '

'em desenvolvimento, acabou
na ma'lha fina do TCU

(Tribunal de Contas da União)
ainda no primeiro ano do

governo federal. Como ocorreu
com cerca de 70 outros projetos
na área do Ministério dos

Transportes, alguns deles com

obras já em andamento, em

vários estados. Todos suspeitos
de superfaturamento ou com

licitações dirigidas. Essa
� -'

semana, em votaçao uruca, a

I) Câmara de Vereadores aprovou
o projeto de lei número 105/
2006, do Executivo, que
autoriza o município a doar o

projeto de engenharia do'
contorno ferroviário ao Dnit

(Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de' Trans-

•

•

ARQUIVO O CORREIO/CESAR JUNKES
, .

. ,

Galeria construída no Bairro Amizade foi a única etapa que saiu do papel e já está comprometida

portes). O projeto foi retirado
do Teu depois do pagamento
de multa de R$ 79
mil. Elaborado há quatro anos

teve custo de R$ 1 milhão
com contrapartida de 20% da

Prefeitura, cerca de R$ 200 mil.
A doação do projeto ao Dnit,
segundo a Procuradoria Geral
do município, faz com que a

Prefeitura fique isenta de dar a

contrapartida no projeto caso

saia do papel. Segundo
informações recebidas do
Ministério dos Transportes, o

projeto, sendo doado, poderá
receber dotação orçamentária
em 2007. No que ninguém
acredita. O ano é eleitoral e,
mudando o governo, mudam as

prioridades também, como

ocorreu em 2003.Da forma com

foi elaborado à época,
basicamente o projeto previa o

desvio da linha férrea das áreas

'centrais da cidade, remetendo os

trilhos para o município de
Schroeder e, de lá, retomando ao

Bairro Nereu Ramos, de onde

seguiria pelo trajeto já existente.

Tinha custo ao redor de R$ 70
milhões, incluída a construção de,
um túnel ferroviário no Bairro

,

Vieiras. Apenas um trecho de

galeria foi construído na região
de Três Rios do Norte por uma

das empreiteiras contratadas

para executar o projeto. A obra
foi abandonada e está em estado
de ruína. As casas em madeira

que abrigavam o escritório e
,

alojamento dos operários,
construídas em terreno particular
com contrato de aluguel, estão
apodrecendo sem uso.

São José tem mais recursos

para continuidade de obras

•

PSB rejeita proposta para
o

una Assembléia Revisora

, o

JARAGUÁ DO SUL - Dois

projetos aprovados pela Câmara
de Vereadores vão beneficiar
diretamente o, Hospital e

Maternidade São José, que tem

entre sua clientela cerca mais de
90% de pacientes atendidos

-

., através doSUS (SistemaUnico de
'

Saúde).Hácercade três anos, então
em situação pré-falimentar, a

direção do hospital chegou a

anunciar que o hospital estaria à

venda durante uma reunião com

empresários ligados a Acijs
(Associação Comercial e

Industrial). O fato causou grande
repercussão na comunidade, o que
levou a iniciativa privada à

formação de um conselho gestor e
,

a investir expressiva soma de
". . . .

recursos propnos, com parnci-
pação do município e governo do
Estado. A partir daí uma série de
obras foram iniciadas para
melhorar emodernizar o hospital,
além de investimentos em

equipamentos. Os projetos
aprovados pelo Legislativo des-

I tinam R$ 24 mil para continuar
a construção do bloco industrial,

i que abrigará o almoxarifado e a

! lavanderia e outros R$ 140 mil
,

para os serviços de transfusão de

•

•
"

1

sangue. Para o advogado Paulo
Mattos, ex-presidente da Acijs e

atual conselheiro da entidade, a

Câmara de Vereadores tem atuado
em indispensável parceria com a

classe empresarial para resolver os
problemas da comunidade." Com
a' aprovação desses projetos, os

-

vereadores' demonstram
sensibilidade e compromisso com

a comunidade principalmente em

relação à saúde", destacouMattos.
Convênio entre o município e a

Sociedade Cultura Artística Scar,
no valor de R$ 79 mil, que
serão divididos em 10 parcelas
mensais para viabilizar o projeto
cultura artística ao cidadão
também foi aprovado pelaCâmara.
C01n isso, jovens e crianças
ligados à Secretaria de Educação e

Cultura terão acesso gratuito às
aulas de dança, música, teatro ,e

oficina de artes. Indicação
apresentada pelo vereador Jean
Carla Leutprecht(PTB), aprovada
por unanimidade, sugere que o

Executivo estude a possibilidade
de implantar a lei de incentivo ao

esporte, possibilitando a

contribuição de pessoas físicas e

jurídicas, para viabilizar atletas e

projetos.

informou, no entanto, que essa

não é uma decisão do partido,
que deverá se posicionar
oficialmente sobre o assunto

nos próximos vinte dias. Em sua

opinião, é mais viável continuar
mudando a Carta Magna por
meio de emendas constitucionais

aprovadas na Câmara e no

Senado, do que promover, a

revisão. O líder afirmou ainda que
discorda também de pontos da

PEC, como a redução do quorum
necessário para a aprovação das

alterações na Constituição, de 3/
5 dos parlamentares votantes para
amaioria absoluta, ou seja, metade
mais um dos votos. Ao ser ver,

JARAGUÁ DO SUL- A
comissão especial que analisa
a PEC (Proposta de Emenda à

,

Constituição) 157/03 esteve

em audiência com repre
sentantes do PSB, PSDB e PY,
a fim de debater a eleição de
uma Assembléia Nacional
Revisora para 2007. Segundo
o secretário-geral do PSB de

Jaraguá do Sul, Emerson

Alexandre, o líder do PSB,
deputado Paulo Baltazar (RJ),
que representou o presidente
do partido, deputado Eduardo
Campos (PE), posicionou-se

. ,. -

contrarramenre a revisao

, constitucional, pois segundo
ele não existe apelo popular
nesse sentido. Afirmou que
não há ruptura institucional,
nern ingovernabilidade que

justifique a iniciativa.

Lembrou que na última

Constituinte, o momento era

de transição política da
ditadura militar para o regime
democrático. Segundo
defendeu Baltazar, a revisão

poderá dar margem a um

grande retrocesso nos direitos

conquistados na Constituição
promulgada em 1988. Ele

" .
.
.. "

1SS0 seria mais um retrocesso .

Ontem, oministro EdsonVidigal,
do STJ (Superior Tribunal de
Justiça) filiou-se ao PSB em ato

-realizado na sede nacional do

partido, em Brasília. Vidigal foi
quem concedeu liminar à ala

governista do PMDB que tomou

sem efeito a pré-convenção
que o partido fez no dia 19 de

março para indicação de
candidato à presidente da

República, com escolha do ex-
,

governador do Rio de Janeiro
Anthony Garotinho.
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Conceitos do senador
o senador Jorge Konder Bornhausen (PFL) foi um dos convidados
do Seminário Internacional Corrupção eo Sociedade, em

Florianópolis. O senador defendeu o financiamento público de

campanhas como uma das formas de combate à corrupção no

país. Disse que a maior humilhação de um político é ter que pedir
recursos para a sua campanha. Acha que aí nascem, muitas vezes'
as dependências de natureza econômica. Também defendeu !
fidelidade partidária e o voto em lista como "pré-requisitos" para ê

financiamento público de campanhas. Acha que evita o "troca'
troca" de partidos. As listas, entende, diminuem os custos de

campanha porque desaparecem as propagandas individuais. 1

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

j

Ao contrário
A deputada Ana Paula Lima

(PT) defendeu o ex-ministro
Antônio Palocci, dizendo que
ele caiu porque queria o bem

•

do Brasil. E de crer. Mas caiu

porque mandou quebrar o
sigilo bancário do caseiro .

Francenildo Costa sem

autorização da justiça, depois
de acusado de freqüentar
mansão em Brasília para
partilha de propinas e orgias.

Impressionante
Especialista em trãnsito levou
um ano para concluir que os

maiores problemas na área
urbana de Jaraguá do Sul são
congestionamentos em

horários de pico. Mais: qLte
ruas precisam ser adaptadas, �

com mais ciclovias e :

sinalização. E concluiu: para [

melhorar o fluxo de veículos, [

mudanças já. Só faltou :

recomendar que todos usem ,

um nariz de palhaço. ,
,

Co\ados ,

A Secretaria Nacional de
Defesa Civil enviou alertas

para as defesas civis do Rio
Grande do Sul e de Santa
Catarina sobre a possível
queda de temperatura, entre

hoje e amanhã. E recomendou

que os moradores de rua

recebam abrigo. Em Santa
Catarina, entre 12° e 160. Pois
podem esperar sentados.
Ninguém, por aqui, vai fazer
absolutamente nada por eles.

Dois pesos... :
.

Bancada do PT na Assembléia.
,

ameaça impetrar mandado de .

segurança no Tribunal de
,

Justiça para garantir formação I
de CPI destinada a investigar

'

r

recursos do Fundo Social,
quem tem dado lastro político '
ao governador Luiz Henrique. f
No plano nacional, foi com ,I

mandado de segurança que
PSDB e PFL garantiram a CPI
dos Bingos, que o PT

renegava.

Jogo de cena
Governo federal anuncia R$
10 milhões para produtores de
fumo do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Paraná
apostarem em outras

lavouras, sem proibir o cultivo
de tabaco. Pura conversa

fiada em ano de eleições.
Diluído em milhares de

propriedades nos três
estados, o volume de
recursos não vai dar nem
para planejar mudança tão
radical.

...duas medidas
Prefeito de Lages, Raimundo
Colombo (PFL) anuncia que o

amanhã renuncia ao cargo para i
disputar o govemo do Estado.
Já no dia 9 de abril o
govemador Luiz Henrique da
Silveira (PMDB) deve pedir
licença do cargo e não
renunciar como havia dito

repetidas vezes. Se o fizer, '

perde foro privilegiado e poderá \

ter agilizados processos contra
si na Justiça comum. I

Não passou
Comissão de Constituição de

Justiça da Assembléia

rejeitou projeto propondo que
usuários de táxis se

obrigassem, antes do

embarque, a apresentar
,

documento de identificação
com foto, dados que seriam
comunicados pelo motorista a'

uma central de rádio. Relatór
Pau.lo Eccel (PT) alegou que a

iniciativa cabe
exclusivamente aos

municípios e não ao Estado.

Faz tempo
Alguns jornais de ontem
deram destaque à

participação do Brasil com
um tripulante na nave russa

Soyuz, em nova missão
espacial e que nos custou
US$ 10 milhões. Um deles
escreveu: "Brasileiro vai para

, o espaço nesta quarta".
Olhando para o salário
mínimo conclui-se que antes
dele pelo menos 40 milhões
de brasileiro já foram há
muito tempo.

Trilhos • Confundindo
Site do governo do Estado
informa que em reunião na

terça-feira com o secretário.
estadual da Educação,
professores da Udesc teriam
chegado a consenso sobre

reivindicações que abrangem
questões salariais. Ontem,
em Florianópolis e Joinville, a

categoria decretou greve, que
deve se multiplicar a partir. de
hoje. É tudo que o governo não

quer agora.

A Prefeitura investiu R$ 200
mil no projeto de transposição
da linha ferroviária na área
urbana da cidade, o restante,
do total de R$ 1 milhão, veio,
à época, do governo federal.

Agora, com, autorização da
Câmara, vai doar o projeto ao

Dnit, com promessa de
recursos para 2007.
Perguntar, não ofende: quem
vai ressarcir o município?
Fica por isso mesmo?

\
•

•

,

,

r
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• CORREIO ECONOMICO

.r Nervosismo I
o Tesouro Nacional anunciou, ontem pelo segundo dia consecutivo,

i, o cancelamento de dois leilões de títulos públicos.O Tesouro não
I informa o motivo do cancelamento dos leilões, mas isso costuma

! I
acontecer em momentos de estresse no mercado porque os

I, investidores costumam pedir taxas de juros elevadas para ficar com
,

papéis do governo. Os dois leilão eram de NTNs-C (Notas do Tesouro

,
Nacional série C), títulos remunerados pelo IGP-M, O primeiro, de

,

venda, iria ocorrer hoje e o segundo, de troca, na sexta-feira. Os
i cancelamentos ocorrem após as baixas no Ministério da Fazenda,
;' com as saídas dos secretários Múrilo Portugal (Secretaria Executiva)
,

e Joaquim Levy (Tesouro Nacional). O novo ministro da Fazenda,
r : Guido Mantega, ainda não definiu quem serão os subsünnos.
, .

I
I ,�-------------------------- �
I

•

•
,

,
o

:" Nervosismo II
I -

I _

I ,
I
I _

_
I .... I.:
,

Reajuste
o consumidor deve ter mais
uns dias para comprar
remédios pelo preço atual. Isso

porque o aumento de até 5,51 %

para 20 mil medicamentos,
autorizado para a próxima
sexta-feira, deverá acontecer a

.

partir do dia 5. A previsão é de
Pedro Zidoi, presidente da ABC
Farma (Associação Brasileira
do Comércio Farmacêutico) e

do Sincofarma, sindicato do
setor,

Além disso, o mercado está volátil
também por conta da decisão do
Federal Reserve (o banco central

I ::
! dos EUA), que ontem, pouco antes
•

I' do fechamento do dólar, anunciou a
I elevação da taxa básica de jurosI
I t dos EUA de 4,5% para 4,75% ao ano
I· e não deu sinais de que o ciclo de

elevação está próximo do fim.Nem
a confirmação de que Hénrique
Meirelles continuará à frente do
Banco Central foi' suficiente para
melhorar os ânimos do mercado.

r

Avaliação, Lista I
o motivo é que a maioria cos

Cotado para assumir o comando da
laboratórios enviará só hoje a

equipe econômica quando se falava
lista com os preços que,

.

na saída de Antonio Palocci Filho doJ

pretendem praticar à Cemed
Ministério da Fazenda, o ex-

(Câmara de Regulação de
secretário-executivo Murilo Portugal Mercado de Medicamentos).acabou criando um problema dentro

As listas serão analisadas
do govemo ao pedir exoneração do

antes de as empresas serem
cargo, "em caráter irrevogável".A autorizadas a reajustar.Já paraavaliação de assessores próximos

a Anvisa (Agência Nacional de
ao presidente Luiz Inácio Lula da

I Vigilância Sanitária), o

f Silva foi que o pedido de demissão,

aumento virá apenas a partir�

,

junto a Palocci foi um "erro".I da segunda semana de abríl AI
Acabou passando a impressão deI impressão de uma publicaçãoI que poderia haver ruptura com o,

com os novos preços poderáI
,

modelo implementado. atrasar o reajuste, já que as

drogarias são obrigada§' a ter

I Especulações essa publicação,
,
,

I

Além disso, sua demissão reforçou
Aumentoas especulações sobre a saída do

presidente do Banco Central, O reajuste será de 5,51 % para
Henrique Meirelles, e de outras remédios com mais de 20% de
pessoas da equipe. O temor é que genéricos em seu mercado (os
isso intensifique as pressões por mais vendidos); de até 4,57%
mais despesas' e desgaste o novo para os com participação de
ministro, que terá pouco tempo para- genéricos entre 15% e 20%; e_l
tratar de liberações de verba por, 3,64% para partiéipação deI

conta da legislação eleitoral.I
genéricos inferior a 15%.I

I
I
I

A

• INDICADORES ECONOMICOS
.. MOEDAS ESTRANGEIRAS�$ ROR REA�;:: ,I. "

'.

,

"

':�':.2 '

j �,,'�,�' �"o',,,�,, �, "",'0

•

EURODOLAR (EUA) COMPRA VENOA

COMERCIAL 2,212 2,214 1J COMPRA VENDA

PARALELO 2,223 2,323 1J 2,659 2,662
PESO (Argentina)L

TURISMO 2,180 2,320 1J.

I 0,722 0,731 1J

PONTOS OSCILAÇÃO
1J BOVESPA 37.491 2.21%

1J DOW JONES N, York) 11.231 069'"

1J MERVAL (B. Aires) 1,803 042%
1J NIKKEI (Tokio)

.

16.938 1,490/0

0,5585

R$864,68
.

• LOTERIAS�,
� �------------------------------------�-------
,
•

,

concurso: 604

05 - 11 - 12 - 19 - 26 - 28 -

35 - 51 - 52 - 57 58 - 60 - 70 -

72 - 75 - 77 - 83 - 85 - 94 - 98

concurso: 04022
1 ° Prêmio: 43,999
2° Prêmio: 18.311
3° Prêmio: 26.492
4° Prêmio: 68.826
5° Prêmio: 38,725

.

....•.�
,

Megâsena':� '", ......••....
concurso: 750

rro" �7�3"3"-'- ítTR2--�-íf--'5-
concurso: 1580

r-7í9�n -: 9 " 47 - 7L�g� 1 (

GESTÃO: EMPRESÁRIO DO RAMO MOVELEIRO LIDERA ENTIDADE ATÉ MARÇO DE 2007

. ,

CAROLINA TOMASELLI

� A Associação de
Guaramirim tem uma

das maiores adesões
do Estado, cerca de 38% t

GUARAMIRIM - A nova

diretoria da Aciag (Assotiação
Comercial, Industrial e Agrí
cola de Guaramirim) - gestão
2006/2007, liderada pelo
empresário Orlando Satler,
toma posse hoje à noite. O jantar
solene será às 20h30, no Parque
de Exposições Perfeito Manoel
de Aguiar, com presença confír-

•

mada do governador Luiz Hen-
rique da Silveira (PMDB). No
evento também acontecerá a

entrega do Prêmio Empresa
Referência 2005, realizado pela
Aciag em parceria com a Pre
feitura e Apae, com organização
da Episteme Eventos.

. Atual presidente da

associação, Satler ficará frente
à entidade até março do ano que
vem, período em que pretende
dar continuidade às ações e

serviços implantados na sua

primeira gestão e também pelas
diretorias anteriores. Ele des
taca a informatização da enti

dade, a implantação de um pos
to avançado da Jucesc (Junta
Comercial do Estado de Santa

Catarina) de Guaramirim junto
à associação, as melhorias na

parte física, agora com ambien
te climatizado e sala de reuniões
com capacidade para 30 pessoas.

O . presidente também
salienta o convênio odon

tológico firmado em dezembro,
beneficiando sócios e familiares
e funcionários das empresas

•

associadas com preços bastante
, '

acessrveis para os tratamentos.

Cita, ainda, a publicação da
Revista Negócios, uma parceria
das Associações Comerciais da

região desenvolvida pela Cro
moart e implantação do Projeto
Util Card, cartão que facilita a

relação comercial entre o

colaborador, a empresa onde
trabalha e o comércio local.

Ainda em 2005, foi realizada
uma missão empresarial a

Maringá, onde os associados
conheceram, em agosto, o

Conselho de Desenvolvimento

Municipal. da cidade para
naense. Aqui, o conselho deve
ser implantado até 5 de julho
deste ano, quando a Aciag
completa 28 anos de atividades,
tornando-se pioneira em Santa
Catarina neste sentido. Com

participação da Prefeitura,
Fundação Empresarial, Fameg,
Secretaria de Desenvolvimento

Regional, Ongs e entidades
,

organizadas, o conselho vai

elaborar projetos e ações que
visem fomentar a economia

local.
Também está em processo de

implantação, informou Satler,
uma cooperativa de crédito, .

além do processo de informa

tização no posto da Jucesc do

município. Outra meta para a

nova gestão é a ampliação de
convênios e dos núcleos
setoriais, realização de missão

empresarial à Europa. "Dentro
dd nosso planejamento
estratégico 2005/2007, 60% da
nossa meta já foi realizada",.
informou Satler, acrescentando
que a entidade conta hoje com

389 associados. Eram 327

quando assumiu em novembro

,

'"
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Satler: "Cerca de 60% da nossameta paramarço de 2007já fói atingida"

de 2004 e a meta até o término

da segunda gestão, emmarço de
2007, era chegar a 400, número
já quase atingido. ''A associação
empresarial de Guaramirim é

uma das com média mais alta
do Estado em número de
associados. Chega a 38% de

adesão, maior que a média
estadual", revelou o presidente.

Com 389 sócios, a Aciag g

presta 32 serviços viabilizados
.

o'

.

através de 12 convêniosl �
beneficiando mais de cinco mil li
colaboradores. Passam pela B

entidade mais de 1,2 mil li

associados por mês, que e

procuram cursos �e 5

aperfeiçoamento_ e outros �I

serviços oferecidos.

PERFIL
Nascido em 21 de setembro de 1950, na região de Santa Luzia, em
Jaraguá do Sul, Orlando Satler. dedica-se ao ramo moveleiro em

Guaramirim há 44 anos. Casado há 24 anos, pai de dois filhos,
também foi vereador, presidente dos Bombeiros Voluntários do
município por seis anos e há oito é vice-presidente da corporação. Em r

2001, recebeu o título de Cidadão Honorário de Guaramirim.
..

•

Vice-prefeito assume comando do Executivo Repasse à Apae
GUARAMIRIM - O vice

prefeito José Joaquim Fernandes

(PP) assumiu ontem como

prefeito interino de Guaramirim
,

por um período de 20 dias. E a
, .

pnmetra vez que assume o cargo
na atual gestão e a terceira,
somando-se as duas no primeiro
mandato do prefeito Mário

Sérgio Peixer (PFL), que
recentemente sofreu uma

contusão no tornozelo esquerdo.
O prefeito licenciado disse que
a transmissão do cargo já-estava
prevista.

Peixer afirmou estar entre

gando o cargo a Fernandes "com
plena confiança", igualmente
depositada na coligação formada
pelo PFL e Pp, partidos com

relação baseada, segundo ele, na
amizade, companheirismo e

vontade política. "Passo a
.

Prefeitura para Zezinho e faço
isso com a convicção de que ele
vai dar encaminhamento aos

trabalhos", disse o prefeito

licenciado, agradecendo a

presença dos vereadores na

cerimônia de transmissão do

cargo, ontem pelamanhã, na sala
.

de reuniões da Prefeitura. "Isso
demonstra que os senhores

(vereadores) estão participando
ativamente da vida política do

município", elogiou.
.

O prefeito interino disse
saber da responsabilidade de
assumir o cargo mais importante
domunicípio, mas que com ajuda
da equipe de funcionários da

,

Prefeitura, dará encaminha-
mento aos trabalhos e ações já
em andamento. O primeiro ato

previsto ainda para ontem era a

assinatura de contrato com

"pedreira" de Massaranduba para
extração demacadame, matéria
prima, segundo Fernandes, em

. ,.., . ". .

extmçao no mumcipio.

Já o presidente da Câmara de

Vereadores, Marcos Mannes

(PSDB), ressaltou a importância
da parceria entre o Legislativo e

GUARAMIRIM - A Adori

(Agremiação de Orquidofilia do te
Itapocu) repassou ontem para

Apae de Guaramirim 25% da
renda obtida corn a cobrança de

ingressos na 36ª Exposição
Estadual de Orquídeas e Plantas

•

Ornamentais. O percentual
corresponde a R$ 1.665,00. O
evento foi realizado de 2 a 5 de

março, no Parque de Exposições
Perfeito Manoel de Aguiar.

O Restaurante Mano's e a

DelaFruta Sorvetes, ambas de
Guaramirim, também fizeram

repasse, da ordemde 10% da tenda
,

obtida com as vendas de lanches
e sorvetes. O evento recebeu 4.243
visitantes, contou com a

participação de 68 expositores,
reunindo mais de duas mil
orquídeas e plantas omamentaís

Simultanearnente, foi realí
zada a 1 ª Feira de Arte e Artesa- .

'f

nato, com exposição e venda de

produtos fabricados no mll'

"

I .
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JtFernandes ocupa pela terceira vez

o cargo, a primeira neste mandato a"

Executivo, "que tende a se

fortalecer", para atender as

necessidades do município.
Disse que as portas da Casa
estarão sempre abertas à

administração municipal, mas

que cabe aos vereadores, uma vez
procurados pela comunidade,
questionar e cobrar explicações
do Executivo, a quem cabe a

execução das obras e serviços.

•

,'. f
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OPORTINIDADE: ALUNOS IRAO CONHECER DE PERTO PODER LEGISLATIVO

FERNANDO BOND votação de projetos em sessão

plenária.
A partir do sorteio das

escolas Frederico Fendrich (São
Bento do Sul), Cenecista Pedro
Antônio Fayal (Itajat), Dom
Felício César Cunha (Irani),
Professor Argeu Furtado (São
Cristóvão do Sul) e Silva Jardim
(AlfredoWagner) uma equipe de
monitores da Escola do

Legislativo _' órgão que executa

prepara-se para ir até as unidades.
Nas escolas, eles se reunirão com

todos os alunos do ensino médio

para falar sobre o que representa
a Assembléia Legislativa e sobre
o papel dos deputados. Também
orientarão a eleição interna que
vai definir quais alunos da escola
serão deputados por um dia.

O calendário de visitas dos
monitores às escolas e a data da
Sessão 'Plenária dos 40

� Segunda edição do
·

. programa fará mais 40
'.

alunos do ensino médio
deputados por um dia

,

· ,

FWRIANÓPOLIS (CNR!ADI)
- Cinco escolas de ensino médio .

foram sorteadas, entre as 193
'. inscritas em todo o Estado, para
·

participar da segundá edição do
Parlamento Jovem. O programa,

que visa aproximar a Assembléia
,

Legislativa da juventude
catarinense, vai propiciar a oito

alunos de cada um dos cinco

estabelecimentos de ensino a

oportunidade de vivenciarem
,

situações reais da. atividade
político-parlamentar, com a

• elaboração, apresentação e
>
"

,

,

"deputados-estudantes" ainda
serão divulgados pela Escola do

Legislative. O sorteio das escolas
foi realizado no último dia 22,
durante a sessão ordinária do dia.
O sorteio, coordenado pelo
presidente da Escola do

\

Legislativo, deputado Celestino
Secco (PP), foi realizado pela
deputada Ana Paula Lima (PT),
autora do projeto que criou o

programa, representando o Vale
do Itajaí; e pelos deputados
Francisco de Assis (PT),
representando oNorte do Estado;
Maurício Eskudlark (PSDB) pelo
Oeste; Sérgio Godinho (PSB)
pela Serra Catarinense e pelo
presidente da Assembléia, Julio
Garcia (PFL), que sorteou a escola

que representa a região e Grande

Florianópolis.

•

,

ESCOLAS SORTEADAS
Norte
Escola de Educação Básica Frederico Fendrich, de São Bento do Sul
Vale do Itajaí
Colégio Cenecista Pedro Antônio Fayal, de Itajaí
Oeste

,
.

Escola de Educação Básica Dom Felício César Cunha, de Irani
Serra Catarinense
Escola de Educação Básica Professor Argeu FurtatJo, de São Cristóvão do Sul
Sul e Grande Florianópolis
Escola de Educação Básica Silva Jardim, de Alfredo Wagner

i- Mariani garante projeto para concluir trecho da SC-474
t

"o FLORIANÓPOLIS - O projeto
para a obra de asfaltamento do

gBI.trecho restante da SC-474 _

�(j; Rodovia Saul Silva, que ligará o .

�r',Bairro de Sertãozinho, em Barra
lie;' Velha, até aBR-I0l, será entregue
B I:J até maio deste ano, para que o

j i fé/Governo doEstado possaproceder '

�L I a licitação para a obra e

�:� complementar a pavimentação.A
eorinformação foi repassada pelo

secretário de Estado da Infra
estrutura (Deinfra), deputado

estadualMauroMariani (PMDB),
à vereadora Oleias Nogaroli
(PMDB).
A parlamentar esteve na

capital acompanhada de
voluntárias da Associação
Beneficente Raios de Sol, e além
de reivindicar o complemento
da obra, inaugurada em 18 de
fevereiro deste ano, esteve ainda
na Secretaria de Desen
volvimento Social, emprego e

Renda, Fundação Nova Vida e

• INFORMATIVO ACIJsrj
ASSOC.AÇAo COMERCIAL e
INOUSllllAl DI: JARAGuA DO SUL

Importância da Programação
rn3 Neurolingüística nas Vendas

/

Oportunidade para gerentes, vendedores, administradores e

demais interessados, o curso Negociação e Vendas baseado

L,
na PNL busca levar conhecimentos essenciais a profissionais

'
..} que dependem de habilidades nos momentos de vendas e

negociações. O curso, a ser realizado de 3 a 6 de abril, será
no ministrado por Sírley Gonzátes, com formação internacional

em coaching, bioquímica, psicanalista, pós .. çraduada em

C"i, psicopedagogia, master trainer em 'Programação
Neurolingüística e es.critora (A Difícil Arte de Criar seus Filhos,
baseado em PNL). Desenvolve trabalhos na área de psicologia

, .

aplicada e do comportamento humano. E Presidente do
O£

, Conselho do Menor no Rio Grande do Sul. Diretora do Instituto
?�.., rCC c.

de Comunicação e Comportamento, em Joinville, fez curso
r} .
.r de especialização com Richard Bandler (USA), um dos
() criadores da PNL e com Robert Dilts (USA). Informações e

inscrições na ACIJS, fone (47) 3275 7059 ou e-mail

capacítacaozraacus.com.br.

,
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,
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Assembléia Legislativa.
Segundo Oleias, Mariani
mostrou-se receptivo e'

consciente de que é necessário

este pequeno trecho que restou

a ser asfaltado _ que vai da BR-
10 1, passando pela estação de
tratamento da Casan, até o início
do trecho já pavimentado, num
percurso de, menos de um

quilômetro,
,

O secretário repassou à

vereadora que já no dia da

inauguração, o governador Luiz
Henrique da Silveira (PMDB)
adiantou que a ordem de serviço
do projeto já estava assinada, "Na
verdade, o asfalto da SC-474 foi

ligado ao trecho pavimentado já
existente no Sertãozinho, aquele•

que liga o bairro ao trevo da BR-
10 1, passando pelo posto de
'd " 1 01' "Msau e , esc arece elas. as

como existe esta segunda ligação
até a BR, ela será pavimentada

bé "
tam em , acrescenta.

QUINTA-FEIRA, 30 de março de 2006 I 5

I

•

'. MOACIR PEREIRA

Botafogo Clube

o jogo de Colombo
o segundo fato político da semana, relacionado com as eleições
em Santa Catarina, acontecerá nesta sexta-feira, às 20,00 horas,
na cidade de Lages, com a renúncia do prefeito Raimundo
Colombo. O primeiro foi a aprovação da proposta de reedição d�
aliança entre o PSOB e o PFL. I

Com a renúncia, Colombo sinaliza: está no jogo para valer, Poderá
ser candidato a governador, com o PSOB indicando o vice, numa
coligação entre liberais e tucanos. Pode ampliar o projeto, mais
oxigenado, se o PP aceitar a indicação de Esperidião Amin como

candidato ao senado. E pode ser postulante à vaga do SenadO,
se for concretizada a tríplice aliança com o PMOB, hipótese em

que o PFL respaldará a candidatura do governador Luiz Henrique,
,

com o PSOB indicando o vice, I

O cenário estadual ficará dependendo, a partir da renúncia, die
dois outros fatos relevantes. O primeiro pode se registrar já na

segunda-feira, com a reunião da Executiva Estadual do PP. Há

informações de que haverá implosão da proposta das prévias
para indicação dos candidatos ao governo e ao senado, Amin e

o PP correm contra o tempo, Se mantida a consulta partidária,
nova protelação até a realização das prévias.
A segunda deliberação dar-se-á em Brasília no dia 7 de abril, quando
a Executiva Nacional do PMOB decidirá se antecipa a Convenção Na
cional para definir qual o rumo que o partido dará à eleição presidencial.

,
'

Gabinete
Durante reunião com a

banc�a do PMDB na

Asse�léia Legislativa,
Eduardo Pinho Moreira
anunciou os dois principais
assessores, que já estão
trabalhando com ele e

formarão o novo gabinete,
Um é o advogado Ivo

Carminatti, que sucederá o

deputado João Mattos na

Secretaria de Articulação
Política. Outro é o jornalista
Ricardo Fabris, futuro Chefe
de Gabinete.

Convites
o vice-governador Eduardo Pinho
Moreira está empenhado em colocar
empresários vitoriosos e com visão
moderna no primeiro escalão ao

governo. Convidou o presidente do '

Grupo Cecrisa, Rogério Sampaio, para
ser o novo Secretário do

Planejamento, no lugar de Felipe Luz,
que vai para a Agricultura,

Crédito
Outro empresário criciumense já
convidado para atuar no primeiro
escalão é o presidente do Sindicato da
Indústria da Construção Civil de Cri
ciúma, Ovacir Bez Fontana. Está ma

peado para a área financeira. Poderá ir

para o setor administrativo. Dono da
Construtora Fontana, que está com

planos de expansão, o convite encon

tra dificuldades em aceitar o convite.

Futebol
•

Assembléia Geral Ordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
,

Pelo presente edital ficam convocados os associados quites com
suas anuidades, para a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada
no dia 02 de Abril de 2006, às 08 horas e 30 minutos em primeira

, ,

convocação e às 09 horas em segunda convocação, com qualquer
numero de sócios presentes, tendo por local a sede da sociedade.
Para deliberar sobre os seguintes assuntos:

I

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

, 2 _ Assuntos diversos

Jaraguá do Sul, 24 de Março de 2006.

A Diretoria.

Você terá as informações mais rapidamente.c

(47) 3275-0634
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Progressistas
o ex-governador Esperidião
Amin sobe a serra catar.i
nense amanhã para pres
tigiar o ato de renúncia de
Raimundo Colombo, que
entregará a Prefeitura de

Lages ao vice, o advogado
Renato Nunes de Oliveira, '

do PP O senador Jorge
Bornhausen viaja direto de

S�o Paulo para a região
serrana, Ali, novas conver

sações em torno da tríplice
aliança PFL-PSDB-PP

•

Imprensa
Assembléia Legislativa aprovou por
unanimidade projeto enviado pelo
governador Luiz Henrique que doa à
Casa do Jomalista uma área no antigo
Abrigo de Menores para instalação do
Museu da Imprensa de Santa Catarina.
A matéria teve tramitação recorde

graças ao empenho do deputado
Jorginho Melo, do PSDB, que emitiu
parecer favorável.Agricultura

Está decidido, O atual
secretário de Planejamento
e Gestão, Alfredo Felipe da
Luz Sobrinho, será o novo

secretário da Agricultura do

governo do Estado. Sucede
rá o deputado Moacir Sopel
sa, que retornará na próxima
semana à Assembléia.
Com conversa como

empresário, Eduardo Pinho
Moreira bateu o martelo.
Vitória do setor agrícola que
torcia por Felipe Luz.

Auditoria
Sucesso absoluto o 10• Seminário
Internacional Corrupção e Sociedade,

.
'

realizado pelo Tribunal de Contas.
Mais de mil pessoas se inscreveram
no evento, representando oito países e

todos os Estados do Brasil. O
presidente Gilson dos Santos disse
que as ações contra a corrupção
devem com'eçar na escola. E sugeriu
auditorias especiais sobre os

processos mais polêmicos.

•

VIAÇÃO

ANARINHO
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: ... Ministérios,

: Os ministros Jaques Wagner,
: das Relações lnstíuclonals,
, Ciro Gomes, da Integração
,

: Nacional e Marina Silva, do
Meio Ambiente devem
comunicar até hoje ao

presidente Luiz Inácio Lula da
Silva se acenam ou não
continuar no qoveno. Os três
manifestaram intenção de
deixar a Esplanada durante a

reforma ministerial que deve
ser concluída por Lula hoje,
Todas as exonerações de
ministros devem estar

i ·publicadas no Diário Oficial até
amanhã, para que estes

possam concorrer a cargos
eletivos nas eleições de
outubro,

,
,
,

I
,

... Despedida
Já confirmaram que deixarão o

.

govemo os ministros Aijredo
Nascimento (Transportes), José
Alencar (Defesa), José Fristch,
(Pesca), Agnelo Queiroz
(Esportes) e Saraiva Felipe
(Saúde), Para estes ministérios
cabe ao presidente agora
somente acertar os nomes dos
sucessores, Segundo fontes do
Planaão, o ministro Jaques
Wagner deve ter mais uma

conversa com Lula antes de
tomar sua decisão sobre

permanecer ou não no govemo.
•

E forte a vontade do ministro de

r deixar o cargo para disputar o
: govemo da Bahia, mas o

! -presldente já manifestou mais

: de uma vez sua vontade de que
Wagner fique,

,

,
,

i"
,
,
,
,
,

•

,

,

,
,
,

... Calamidade Pública
o prefe�o de Piraquara, na .

região metropolitana de
Curitiba, Gabriel Samaha (PPS),
decretou ontem estado de
calamidade pública por causa
do temporal de terça-feira à
noite, Pelo menos 1 O mil
pessoas tiveram prejuízos na

cidade, Dezenas de moradores
tiveram que passar a noite em

escolas públicas, onde também
estavam sendo entregues lonas
plásncas. A Prefeitura passou
boa parte do dia de ontem
cadastrando pessoas que .

. .

precisarão de telhas e objetos
domésticos,

... Emergência
Em Araucária, o prefeito
Olizandro Ferreira (PP) decretou
estado de emergência, Além do
centro da cidade, onde os

estragos maiores foram
causados por quedas de
árvores e placas de sinalização
sobre muros e casas, uma
chuva· de granizo atingiu os

bairros Tupy, Arvoredo e

Maranhão,

,

; j ... Adiado
o presidente da Câmara,
deputado Aldo Rebelo (PC do B�

. SP), decidiu transferir para a

próxima quarta-feira, às 16h, a
votação em plenário do
processo de cassação do
deputado João Paulo Cunha (PT
SP), Aldo decidiu pelo
adiamento porque Cunha não
abriu mão do seu prazo
regimental para ingressar com
recurso à CCJ (Comissão de
Constituição e Justiça), contra a

decisão do Conselho de Éijca
que recomendou a cassação do
seu mandeto.

,

, .

,

,

, A �

RESULTADO: RELATaRia CONFIRMA EXISTENCIA DO MENSALAO

� I • •

AGÊNCIA ESTADO

O CORREIO DO POVO
I
"

•
I

campanha ao governo de Minas
Gerais, Azeredo recebeu R$ 9
milhões das contas de Marços
Valério Fernandes de Souza para
honrar dívidas de caixa dois de

campanha.
Azeredo será o único

oposicionista entre os ),19
parlamentares e ex-deputados a

aparecer na lista de pedidos de
indiciamento. Ao contrário de

alguns governistas, no entanto,
,

Azeredo não apare-cerá como

beneficiário. do suposto . c

"rnensalão". Ele é citado por'ter
feito caixa dois na campanlufde
1998."Ele será indiciado flor
crime eleitoral. Há um fa'to
comprovado de que recursos de
caixa dois transi-taram na

campanha de 1998. Eu não
tenho como esconder iSSG"� •
afirmou Serraglio. I

Ao contrário dos outros.If
parlamentares, Azeredo não
corre o risco de perden o

mandato. Enquanto deputados
foram cassados por SUPO&to
envolvimento com o mensalão,:
como José Dirceu e Roberto

,

Jefferson, Azeredo teve seu

processo arquivado pêlo
,

presidente do Conselho de Etica
do Senado, João Alberto Souza

(PMDB-MA).
De acordo com Souza, osfa

tos que envolvem Azeredo são

anteriores ao mandato 'de
senador. Haveria, inclusive, se
gundo'[oão Alberto, precedente
para o arquivamento no SiF

(Supremo Tribunal Federal).
No documento, o ex

ministro José Dirceu, o eXI� if
ministro Luiz Gushiken, o ex

tesoureiro do PT De lúbio
Soares, o ex-secretário-geraldo
PT Sílvio Pereira, o ex

presidente do PT José Genoino
e o empresário Marcos Valério
aparecem como passíveis de
indiciamento.

.

,

Além desses, outros ,18
. ,

parlamentares envolvidos com
.r

o valerioduto constam da lista
de sugestões de indiciamento a

ser encaminhada ao Minist€rio
. �

Público. Eles são acusadosde
,

crime eleitoral, sonegação fiscal

"

,

J

"

I.
,

,

).

,

... O relator Osmar Serraglio pediu o indiciamento de dirigentes de dez fundos de pensão e diz que
presidente foi informado do esquema mensalão, mas retira a responsabilidade do petista

,

BRASÍLIA - O relatório final
da CPI dos Correios livrou o

presidente Luiz Inácio Lula da
Silva de culpa no esquema de

pagamento de "mensalão" a

deputados da base governistas
em troca de apoio a projetos de
interesse do Executivo. No
documento apresentado on

tem, o deputado Osmar Serra

glio (PM,DB-PR), afirma que
Lula foi informado pelo ex-

. deputado Roberto Jefferson da
existência do esquema, mas

teria ordenado a subordinados
a investigação. Serraglio diz que
Lula não tem responsabilidade, ,

por não saber da tf2istência do
I

"mensalão". No entanto, o

relator disse que não havia difi
culdade para Lula perceber isso.

"Não incide aqui,
responsabilidade objetiva do
Chefe Maior da Nação,
'simplesmente, por ocupar a

cúspide da estrutura do Poder

Executivo, o que signifícaria ser

responsabilizado independen
temente de ciência ou não. Em
sede de responsabilidade
subjetiva, não parece que havia
dificuldade para que pudesse
lobrigar a anormalidade com

que a maioria parlamentar se

forjava. Contudo, não se tem

qualquer fato que evidencie
haver se omitido", diz trecho do
relatório final.

Ao mesmo tempo, o relator
decidiu pedir o indiciamento do
ex-presidente do. PSDB, o

senador Eduardo Azeredo

(PSDB-MG). Durante a

Novos mensaleiros na lista
•

O relatório final da CPI dos Correios foi lido ontem, mas as investigações ainda não acabaram, Novos nomes de

parlamentares beneficiados por recursos do "valerioduto" devem aparecer na próxima semana.Entre os 63
deputados apontados como possíveis beneficiados está o ex-ministro das Comunicações Eunício Oliveira, No
cruzamento de informações entre as contas de Valério com a ida de assessores de parlamentares à agência do
Banco Rural em Brasília e o saque de recursos, Eunício aparece como suspeito, Há 53 coincidências que
ligariam seu nome ao esquema do valerlonno. Haveria, inclusive, saques superiores a R$ 20 mil.
Eunício Oliveira rebateu a acusação, Ele disse que uma assessora de seu gabinete foi 53 vezes à agência do
Banco Rural para operar na conta do marido, "Eu duvido que a CPI tenha algum comprovante de saque, Eu não
tenho nada a ver com essa história de vaíerioduto. Essa assessora nunca foi ao banco tratar de assunto meu",
afirmou, "Essa moça [assessora] se foi ao banco, não foi para tratar de assunto de meu interesse", acrescentou,

Parecer requer indiciamento de diretores de dez fundos de pensão
O relatório do deputado Osmar Serraglio pede o indiciamento de dirigentes de dez fundos de pensão, No caso da
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) e da Fundação Petrobras de Seguridade Social

(Petros), o parecer não aponta résponsáveis por irregularidades, mas pede que o Ministé,rio Público (MP) faça as

investigações necessárias para apurar a existência de possíveis ilegalidades,

São os seguintes os fundos cujos dirigentes foram indiciados:

,

1 - Prece - Previdência Complementar - O relatório pede o indiciamento, por danosos investimentos, dos
diretores-presidente e financeiro em alguns períodos, Renato Guerra Marques, e financeira, Magda das Chagas
Pereira, e dos gerentes-financeiro, Carlos Eduardo Carneiro Lemos, e de investimentos, Paulo Alves Martins,
Também pede o indiciamento do dirigente da empresa QualityMarcos César de Castro Lima, que teve

participação direta em investimentos realizados por fundos exclusivos da Prece geridos pela companhia, em
diversas operações no mercado futuro da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F),
2 - Nucleos - Instituto de Seguridade Social - O documento pede o indiciamento dos diretores-financeiros Paulo
Alberto Almeida Figueiredo (de julho de 2003 a abril de 2005), Gildásio Amado Filho, (de agosto de 2003 a abril de
2005) e Fabiana Carneiro Carnaval.

'

3 - Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social - O relatório pede o indiciamento de Jorge Luiz
Monteiro de Freitas e Benito Siciliano,
4 - Geap - Fundação de Seguridade Social - César Buzim Filho e Josemar Pereira dos Santos,
5 - Serpros Fundo Multipatrocinado - Jorge Luiz Batista de Oliveira e Alexandre da Silva,
6 - Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social (Refer) - Adauto Carmona Cortes, Eduardo Cunha Telles,
Bruno Graim de Oliveira Rodrigues, Roberto Souza, Paulo da Silva Leite, Jorge Luiz Moura, Adauto Carmona
Cortes e Eduardo Cunha Telles,
7 - Portus Instituto de Seguridade Social - O parecer pede o indiciamento do diretor-financeiro Luiz Carlos Prado

(agosto de 2003 a 2005), ,

8 - Postalis - Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos - Hélio Afonso Pereira e Adilson Florêncio da
Costa,
9 - Fundação Banco Central de Previdência Privada (Centrus): Ricardo Monteiro de Castro Melo (comprou CDB do
Banco Santos pouco antes de have a intervenção),
10 - Fundação dos Economiários Federais (Funcef): Demóstenes. Marques:

,

,
,
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e corrupçao.
,

Inadimplência de empresas cresceu no bimestreSetor elétrico deixou de ganhar
R 69 bilhões em seis anos

BRASÍLIA- As empresas de entre 1998 e 2004 essas empresas

geração e distribuição de energia, do setor elétrico deixaram de
filiadas à Câmara Brasileira de ganhar R$ 69 bilhões, por
Investidores em Energia Elétrica. investir' no setor elétrico

(CBIEE) deixaram de ganhar R$ brasileiro e não no setor elétrico
69 bilhões entre 1998 e 2004 por de outros países", afirmou.
concentrar seus investimentos O estudo foi entregue ontem
no Brasil e não em outros países. ao diretor-geral da Agência

O cálculo foi feito pela Nacional de Energia Elétrica
consultoria Stem Stewart & Co, (Aneel), Jerson Kelman. O

apedidodaCBIEE.Aconsultoria consultor afirmou que o

utilizou um indicador por ela principal fator que faz com que

patenteado, conhecido como as empresas do setor elétrico

EVA, que em português significa brasileiro tenham desempenho
Valor Econômico Adicionado. aquém do esperado é o custo de

Segundo o vice-presidente sênior capital no Brasil (que inclui juros,
. .

da consultoria, Augusto Korps risco Brasil e risco regulatório).
Júnior, o EVA leva em conta não Segundo a consultoria, em 2004

•

apenas o lucro operacional o custo de capital no Brasil foi de
contábil, mas também quanto os 18%, enquanto que na Europa,
investidores aplicaram no capital por exemplo, foi de 7%. E nos

,

da empresa, e quanto eles teriam Estados Unidos e no Canadá 6%.
de retomo se aplicassem os mes

mos recursos em investimentos

semelhantes. "Isso significa que

,

SÃO PAULO- Estudo plência nas comparações anuais,
divulgado ontem pela Serasa o crédito para as empresas
aponta que a inadimplência das aumentou numa proporção mais

empresas do País aumentou significativa. Segundo os técnicos

8,9% em fevereiro, na com- da Serasa, isso representou uma

paração com o mesmo período quantidade de pagamentos
de 2005. Em relação a janeiro, pontuais das pessoas jurídicas em
porém, a inadimplência maior número que eventos de
apresentou queda de 12,5%, No, . inadimplência.
primeiro bimestre, houve Quanto à queda verificada
crescimento de 12,80/0 sobre o -entre janeiro e fevereiro, a Serasa
mesmo período do ano anterior. avaliou que o movimento é
A companhia de análise de "coerente" com a melhoria da
crédito destacou que, apesar da atividade econômica registradano

,

variação positiva da inadim- início deste ano, sobretudo no

comércio. Sobre o cenário futuro,,

a companhia salientou que a '�I
inadimplência será influenciada ;'1

pela aprovação de um projeto, de
. lei que trata do cadastro positivo
sobre o crédito. "Essa nova

legislação possibilitará o

estabelecimento de políticas mais

adequadas aos diversos tomadores
de crédito e, portanto, maior

segurança nessas transações, com
redução de custos e ampliação do
volume, abrangência e prazo, tanto
para pessoa física quanto para
jurídica", destacaram os técnicos,

,
, ,
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"Falcão" recebe convite para trabalhar

Nesses países, as empresas do
setor elétrico têm seu EVA

RIo DE JANEIRO - A quarta
feira foi marcante para Sérgio
Cláudio de Oliveira Teixeira. O

jovem de 21 anos, que participou
ainda menor de idade, do
documentário "Falcão - meninos

do tráfico", e disse que seu sonho
era se tornarumpalhaço de circo,

deixou a prisão, para onde voltará
,

apenas para dormir. Unico dos
meninos-traficantes vivo (16
morreram desde as gravações do
filme), ele recebeu proposta para
trabalhar no Beto CarreroWorld,
em Santa Catarina. O rapaz,
conhecido na favela ondemorava, ,

proximo a zero.

,

pelo apelido deSerginho Fortalece,
ficou preso um ano, oito meses e

três dias, por roubo de um celular,
Ele havia sido condenado a cinco

anos e quatro meses de detenção
e recebera o benefício da

progressão por ter bom

comportamento,

"

•

"

, ,

"
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, ,

•
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depois que milhares de
famílias foram deslocadas de
suas residências sob ameaças
de morte.

Sattar Nawrouz, porta-voz
do Ministério de Migração e

Deslocamento, informou que
o governo estima que 33 mil

pessoas foram desterradas por
insurgentes ou militantes
islâmicos determinados a

,

expulsar xiitas ou sunitas de
suas áreas."O gabinete
destinou 500 milhões de
dinares [US$ 340 mil] para
auxiliar as famílias desterradas
em todo o Iraque", afirmou
Nawrouz. O valor representa
cerca de US$ 10 por pessoa.

A Organização
Internacional para Migrações,

(OIM), ONG baseada em

Genebra (Suíça), expressou
-

sua preocupaçao com o

balanço de apresentado pelo
,

,

,, '

-Humala adverte sobre
x·�

-possível frau d e el e itoral
'. I •

"Isso, para mim, está atrapa-
,

lhando o 'processo (eleitoral)
porque não vejo nenhuma res

posta do Jurado Nacional de Elei
ções ao meu pedido para que fos
sem instaladas mesas de votação
especial para as forças armadas e

policiais", afirmou o candidato.

Humala, um ex-tenente

coronel do Exército, que é o

favorito nas pesquisas para vencer
as eleições de 9 de abril, não chegou
amencionar a palavra "fraude", a

,

qual já havia usado anteriormente,
conclamando a população a

protestar' caso ele não saia

vitorioso.Flores, que está em

segundo lugar nas pesquisas,
criticou as declarações de seu rival,
considerando-as "impróprias" a

'

um candidato à presidência. '

"Temos que confiar no Peru,
tenho confiança nos peruanos e

nas autoridades eleitorais.Nahora
, de decidir, qualquer que seja o

resultado, devemos respeitar o que
dizem as umas", afirmou ela. .

Afegão chega à Itália
italiano, Silvio Berlusconi. 'Acho
que chegou demadrugada" .Abdul
Rahman, de 41 anos, pelas leis
islâmicas (shàría), poderia ter sido
condenado à morte por sua

conversão.O governo dos EUA
exigiu' a libertação de Rahman e

que fosse garantída sua segurança,
mas o Parlamento doAfeganistão
não queda que ele partisse do país.
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�;� Pela terceira vez em três dias seguidos, homens armados invadiram
,

-ontem uma empresa de Bagdá. Eles alinharam 14 empregados contra a

:I;�arede e dispararam contra todos. Oito morreram e seis ficaram feridos
, ,j B,

governo nesta quarta-feira e

afirmou que o sofrimento dos

iraquianos não será amenizado

enquanto durar a violência
, '

sectana. ,

"O Iraque está em uma
.,.., . /,

posrçao muito pr e car ra

atualmente, e a segurança está

continuamente se

deteriorando. Até que a

segurança esteja estabilizada,
as pessoas conti\nuarão a ser

desalojadas em razão da
violência sectária", afirmou
Dana Graber, do setor de
monitoramento e

reintegração do escritório da
OIM em Amã (jordânia).

De acordo COIU o
. . ./. . .

rrurus te r to iraquiano ,

aproximadamente 440 árabes
sunitas fugiram para a cidade
do ex-ditador Saddam
Hussein, Tikrit, 175 km ao

norte de Bagdá.

Mais uma empresa é atacada e tem

'empregados mortos em Bagdá
Pela terceira vez em três dias seguidos homens armados
invadiram ontem uma empresa de Bagdá, desta vez alinhando
14 empregados contra a parede e disparando contra todos, Oito
morreram e seis ficaram feridos, Pelo menos outras 13 pessoas
foram mortas em distintos atos de violência, ontem em várias

partes do lraque.
O ataque contra a empresa eletrônica al-lbtlkar, num bairro
luxuoso da capital, ocorreu pouco depois das 8 horas da manhã.
Os homens chegaram em cinco BMWs pretos e vestiam,
segundo testemunhas, uniformes da polícia. Eles perguntaram
pelo gerente da companhia, que não estava no local, e então
dispararam contra os funcionários, colocaram fogo em partes da
empresa e fuqlram.Urn parlamentar responsabilizou integrantes
da AI-Qaeda ou seguidores de Saddam Hussein pelo ataque,
"São esforços concentrados para paralisar o país. Eles querem
dizer às pessoas que não existe governo", disse o parlamentar
curdo Mahmoud Othman.Enquanto isso, potítlcos trabalhando
para a formação de um novo governo cancglararn ontem um

reunião multipartidária alegando que precis""am de mais
•

tempo para consultar seus pares, E a segunda vez esta semana

que os políticos suspendem uma reunião do tipo. Os EUA estão
pressionando o Iraque para acelerar a formação de um governo
de unidade nacional, na esperança de arrefecer a insurgência e

permitir uma eventual retirada de tropas,
Mas não tem havido progressos na questão do governo desde

que os resultados das eleições de 15 de dezembro foram

divulgados em 12 de fevereiro. O Parlamento só se reuniu uma

única vez em 16 de março, numa sessão de 40 minutos para
dar posse aos eleitos,

,

sb ;

B[Í IRAQUE - A violência
- ".. . ". .

('I.Sectarla j a provocou o

� .'desalojamento de 30 mil

iraquianos ameaçados por

8Igrupos armados para deixar

('Iauas terras desde que um

�I templo xiita foi atacado no

;·opaís no mês passado, informou
'1:10 governo do Iraque ontem.

'l'; O ataque contra a mesquita
r,l¢m Samarra, cerca de 100 km
I,éao norte de Bagdá, em 22 de

,,!fevereiro, desencadeou

f,::,represálias que deixaram o país
':� beira de uma guerra civil.

Corpos de centenas de

_i;iVítimas da onda de violência
,,::sectária foram encontrados

,

-Fjogados pelas ruas do país
.xdesde então, muitos deles
'j}ivendados e com sinais de
r-, ��

'lltortura.

, O derramamento de sangue
-xtambém provocou uma

o

rfijiJotencial crise humanitária,
'� l'" '

,

-

, LIMA, PERU - O candidato

" o

nacionalista à presidência do Peru
,. ,
) 'OllantaHumala expressou ontem

I [fI),. -

sua preocupaçao com uma
,"lê

'

,_

possível tentativa de fraude nas
s

,'próximas eleições, enquanto que
,i: 'sua rival mais proxima, a
o', r)
: candidata conservadora Lourdes
-"

I �I '

Flores, considerou suas decla-
"" ".. "

raçoes como rmpertmentes.
"Preocupo-me com o

.andamento das coisas porque. [.

o 'podemos verificar que não estão

permitindo o voto das forças
.�'1armadas e de policiais, tema que

,; r temos apontado e denunciado há
;'Umuito tempo e que não houve uma
"f resposta por parte o Jurado
):Nacional de Eleições", disse
B'IHumala em entrevista a emissora
"

Radioprogramas.O candidato
:';; alegou que apenas 200/0 das forças
"')'Ide ordem poderão exercer pela
:' "primeira vez seu direito ao voto, já
:I;:que o restante se encontrará
�)t)distante de seus locais de votação
(i: cumprindo com sua função.

,
• I

CABUL - Um afegão que
converteu-se do islamismo para

:'> o cristianismo deixou ontem

'; Cabul e desembarcou na Itália
'r, apesar de o Parlamento do
:J Afeganistão ter exigido que ele

• (�: ��:�seer:J�.d��� !�ç����a�o.�
-. Ele já está na Itália", anuncíou
ontem o prímeíro -mínístro

, , , • ,

,

I
,

Roollz"9&o:
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• BREVES

EM ISRAEL

_� Eleição
o premiê interino de Israel,
Ehud Olmert, declarou a VITória
de seu partido Kadima (centro)
nas eleições legislativas e

deve começar a negociar um
governo de coalizão.O Kadima
conquistou 28 das 120 cadeiras
do Parlamento de Israel. O
Partido Trabalhista obteve 20
cadeiras. Em seguida, ficou a

formação ultraortodoxa Shas,
que conquistou 13 cadeiras e

se transformou na terceira
maior representação no

Knesset [Parlamentol.

NA FRANÇA
o

� Protestos
Os sindicatos e as

organizações estudantis
convocaram ontem para 4 de
abril um novo dia de greves e

manifestaçôes contra o

contrato de trabalho para
jovens (CPE), informaram
fontes sindicais.A decisão da
inter-sindical que lidera o

movimento contra o Contrato
o de Primeiro Emprego (CPE),
promovido pelo premiê
francês, Dominique de Villepin,
foi tomada após o sucesso do

quarto dia de manifestações.
Mais de 1 milhão de pessoas o

foram às ruas nos maciços
protestos de íerça-íera para
exigir que Villepin revogue o

CPE,

EM ISRAEL

� Prisão
Soldados israelenses o,

prenderam um palestino que .

estava com explosivos presos
no corpo em um posto de
controle na Cisjordânia,
informaram fontes militares
israelenses.O palestino, de 18
anos, levantou suspeita nos

soldados em um posto de
controle ao leste da cidade de
Nablus. e. nor isso. foi

Por mais absurdo que pareça, 80% dos casos de agressões flslcas contra crianças e adelescentes
ocorrem dentro de casa, segundo dados do Ministério da Saúde, Por isso criamos o APOMT - Aviso

por Maus-Tratos contra Criança ou Adolescente, um programa que reúne uma rede de órgãos
públicos cujos profissionais são obrigados por lei a fazer as denúncias. Como cidadãos, todos nós
temos a obrigação de denunciar qualquer situação suspeita, Ou seja, você não precisa ter certeza se

os maus-tratos estão mesmo ocorrendo, Nós, do APOMT. estamos trabalhando para proteger quem não

tem condições de se defender sozinho, prevenir novas agressões, orientar, consolentízar e encaminhar
todos os envolvidos para o tratamento adequado, além, é claro, de responsabilizar os agressores. Fique
de olho. Crianças e adolescentes humilhados verbalmente, agredidos fisicamente ou abusados

sexualmente não conseguem falar, na malaria das vezes, Faça Isso por eles. Em caso de dúvida, denuncie.

Procure o Conselho Tutelar do seu municipio ou ligue 190 e faça sua denúncia anônima.

•

APOMT
...r.�a..

,

ordenado que levantasse o

casaco, sob o qual escondia
cerca de dez quilos de

explosivos,
-

NO AFEGANISTAO

� Combate
Um soldado canadense e outro
americano morreram ortem
em combates no sul do
Afeganistão, durante os quais
12 insurgentes também
morreram, informaram fontes
dos Exércitos dos Estados
Unidos e Canadá.Dezenas de
rebeldes atacaram, na

madrugada de quarta-feira,
uma base avançada da
coalizão sob comando
americano no distrITo de

Sang in , na província de
Helmand, uma das mais
instáveis do país.Este foi um
dos primeiros ataques
importantes diretos contra uma

base milITar da coalizão em

vários meses.

NO AFEGANISTÃO
� Mortes
Os canadenses perderam dez
militares no Afeganistão desde
o final de 2001, além de um

diplomata morto em janeiro
passado em um atentado.
Desde o inIcio do ano, 14
soldados americanos
morreram no Afeganistão, Em
2005, o Exército dos Estados
Unidos perdeu mais de cem

oficiais no paIs.

I

I

I
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. . , Em Indaial 'Portas abertas

Todo sucesso ao amigo Rafael Roncalio,
que inaugurou esta semana em loja no

Shopping Center Fail seu empreendimento
no segmento conv�niência/ café.
, ?algadinhosé'e' doces pela mão mais
habilidosa <ia cidade (leia-se m.amma
ROl"lcaliol são' a pedida do cardápio, além
dosdiferenciados lanches naturais e afins..

Fica desd�já a sugestão. ,

::;:�: .J:;

,

O Cararnba's promove nesta sexta-feira a

balada Ice Black Party, festa realizada em parceria
. com Smirnofflce.Apresentarn-se Dj Carlos Fuse e Dj
Kbeça (Bali Hai). .

. .

Ingressos na hora ao valor de R$18,00. Telefone
para cantata: (47) 333-2275. Site oflcial:
www.carambas.com.br.

House Music Special Session
Proqramada para este sábado uma noite com o melhor do gênero

house na pista da Moinho Disco. Abrindo as portas às 23h a casa

apresenta o DJ Anderson Soares, uma das principais peças do gênero
aqui no pais, que recém-retoma de tour pelos Estados Unidos e Europa.
Após a apresentação de Anderson, sobem ao palco o DJ blumenauense
NandoOliveira e o percussionista R.Costa.

Ingressos antecipados encontram-se disponíveis ao valor de
R$10,OO no Posto Mime Matriz (Walter Marquardt), Licoreria e Smurfs

.

Lanches. O contato para reservas ou maiores informações é (47) 9136
.

0793.Site oficial da casa: www.moinhodisco.com.

1

OJ Patife lança novo álbum
Desde "Cool

: Steps" (2001) que
!

Inscrições abertas para o
Festival Alternativo 2006

•

- . .

nao ouvira-se mais

falar em DJ Patife.
Saído do limbo de
esq uecimento que
são as turnês pelo
exterior, o DJ agora
volta às mídias com

novo CD, concretízando o sonho de lançar '
um álbum só de produções próprias.

"Na Estrada" é o nome do novo álbum
do mestre do drumn bass nacional, que
conta com músicas de Jorge Ben ("Que
pena"), Nando Reis ("Diariamente"), Laura
Finnochiaro e Leca Machado ("Link") e Raissa
("Secrets"). O que já soa apetitoso ganha
ainda mais corpo com a a pérola
"Overjoyed", releítura da música de Stevie
Wonder que saí pela voz do britânico
ClevelandWatkiss, cuja participação já pôde
serapreciada no último álbum do DJ.

"Na Estrada" chega ainda esta semana

às prateleiras pela gravadora Trama. Acesse
www.trama.com..pJ: para ouvir samples e

conferir como ficou o (ótimo) trabalho .Ó:

•

Chegou novamente a oportunidade de tirar sua banda da garagem! Abertas nesta
quarta-feira as inscrições para a edição 2006 do Festival Alternative, evento da cidade
que tem por objetivo promover as bandas regionais e por intermédio da bilheteria
angariar fundos para as mesmas. A data prevista para realização este ano é dia 08 de
julho, novamente no Parque Municipal de Eventos

Devido à qrande procura de bandas nos anos anteriores, para 2006 a organização,

fará uma pré- seleção às 20 vagas abertas. O regulamento e a ficha de inscrição estão no
site www.escolabichogrilo.com.br.Oprazoparainscriçõeséatédia22deabl·il.na
secretaria da Escola de Música Bicho Grilo. Maiores informações no telefone: 3371-
9201.

Para agendar
Choperia Bierbudepromove próxima quarta-feira, dia 05 de abril,mais uma

ediçâoda D9$e deQUI1!ta,apresentandç> às pick-ups o DJ �uan 5uíço.Start:22h.

AnaLú Pedrí

Warung apresenta
Steve lawler

Depois da programação
bombástica do verão,oWarung
retorna em estilo nesta sexta

feira, dia 31 de março, com a

apresentação do DJ inglês
Steve Lawler, um dos tops da
cena mundial da house music,

,

Tocando pela primeira vez na

casa, traz a expectativa de
repetir as performances
ir)esquecíveis de Deep Dish e

Sá$h51"que fizeram as noites de
cafnava' ferver na Brava. Na
mesma noite, a DJ Aninha
fE,feelings) comemora Um ano

.
.

de residência, no espaço
Garden,
. O Warung fica na Praia

Bravam em Itajaí. Informações
,e', reservas disponíveis pelos
têlêfones (47) 3348-7.643 - (47)
9973-0170. Site oficial:
www.warungclub.com.br.

'CE N T ER
s O M

,

,,'

,
•

";�371�2847. 3275·2005

..

Está chegando a

Uni\(ersidade Pública
do tamanho do Brasil

o Governo Federal está

implantando a unlversíqade
Aberta do Brasil.

UNIVERSIDADE
ABERTA DO BRASIL' .

Um sistema que oferece
I

• •

acesso ao ensino superior;
por meio da educação a

distância, aos mais
distantes pontos do pais.

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.

•
• •

nsmo SU enor,
•

ra UI O
,

U
•

ICO
. ,

•

•

E a expansão da oferta de
ensino superior na sua
região gerando
desenvolvimento
econômico e social.

.,
,,

chegar a sua cidade.

. ,

.

Senhores Prefeito$ e Governadores.
informações sobre o edital e adesão ao
sistema: \WIW.uab.mec..go\l:.br

,
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VENDAS: FEIRA DE NEGOCIOS

KELLY ERDMANN

� Edição do ano

passado reuniu cerca. de
26 mil pessoas e gerou
negócios de 5 milhões

}ARAGUÁ DO SUL - Aeon- '

tecerá de 16 a 20 de agosto,
;; próximo, no Parque Municipal

de Eventos, a segunda edição da
EXPO, feira de negócios cujo
principal objetivo é ofereber
espaço para a indústria, comér
cio e prestadores de serviço da

. . -

microrregtao exporem seus

produtos e serviços aos clientes,
efetivos e potenciais,
auxiliando no fortalecimento
da respectiva participação
mercadológica. O projeto da

segunda edição do evento foi

apresentado na manhã de
ontem pela diretoria da Apevi.

Em 2004, a EXPO contou

com público de 26 mil pessoas,
gerando aproximadamente R$
5 milhões em negócios. De
forma paralela, foram realizados
diversos eventos que além de
favorecer a visita aos estandes,
f destacam-se como opções de

lazer à comunidade. Situada no
contexto histórico de [araguá
do Sul e região, a EXPO 2006

configura importante opor
tunidade de atingir resultados

. . '" .

pOSltlVOS nos" negocios,

proporcionando turismo e lazer

à comunidade. O' Parque
Municipal de Eventos,
complexo onde será realizado o

evento, oferece completa infra
estrutura aos expositores.

A preparação para a EXPO
2006 iniciou em junho de 2005,
quando foram realizadas três

. "" '" .

reumoes estratégicas com expo-

sitores, com o objetivo de fazer
esta edição do evento voltada

para as necessidades destes.
Nestes encontros foram estabe
lecidos: público-alvo, datas,
tipos de atrações e formas de
acesso. Baseados nas infor

mações coletadas foram criadas
comissões de implantação.

A partir das informações das
reuniões estratégicas-definiu-se
por atrações voltadas ao público
local, a Expo deveria atingir a

comunidade regional. Alguns
expositores precisam de

público, outros de clientes

distintos, outros ainda com

faixa etária distintas, Optou-se
por criar situações diversas que
possam atrair e receber esta

diversidade de visitantes. .

No pavilhão A do parque de
eventos será instalado o

Pavilhão de Negócios, focado
em clientes distintos. As

-

empresas que vao expor neste

local desejam atender clientes
com necessidades de produtos
ou serviços específicos. No
pavilhão C será instalado o

Pavilhão das Etnias, cujo

•

FLÁVIO LJETA

Edição da Feira de Negócios 2005 foi um sucesso financeiro eoe público

objetivo é apresentar as etnias

de Jaraguá do Sul através da sua

dança, artesanato e história.

Participarão as etnias polonesa,
alemã, italiana, húngara e afro.
O pavilhão B receberá o Espaço
Casa, que vai reunir os

expositores que desejam
atender clientes que tem

necessidades de produtos para
casa. Móveis, produtos de

decoração, eletro eletrônicos,
material para construção,
acabamentos, iluminação
equipamentos de informática e

outros.

Também será montado o

Espaço Infantil do SESC,
criando uma atração onde as

crianças encontrarão atividades
esportivas, recreativas; brin-

quedes alternativos e demais
atividades,

Para viabilizar os projetos
relacionados com EXPO 2006,
a Apevi encaminhou dois

projetos para buscar recursos,
um para o Ministério da

Agricultura, via Prefeitura de

Jaraguá do Sul, no valor de R$
50,000,00, para montar

estrutura e viabilizar um espaço

para que os agricultores da

região possam mostrar seus

produtos. E outro, no valor de
R$ 59.472,00, foi encaminhado
ao Fundo Estadual de Turismo,
visando adequar o Pavilhão C
do Parque Municipal de
Eventos ao Pavilhão das Etnias
e

. empreender as ações de

marketing do evento.

Aparelhos hospitalares são liberados após longa espera
}ARAGUÁ DO SUL - O

Hospital e Maternidade

J araguá conseguiu ontem a

liberação de um aparelho de
ressonância magnética e de
um tomógrafo compu
tadorizado, que estavam

parados no Porto de Itajaí há
cerca de duas semanas. Os

., aparelhos custaram apro
ximadamente R$ 1 milhão e

devem chegar ao hospital até
amanhã.

Os equipamentos estavam

travados no local em virtude
da isenção do ICMS (Imposto
Sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços), que
não estava sendo reconhecido

pela Secretaria de Estado da
Fazenda. A mantenedora do

hospital,' a Comunidade

Evangélica Luterana de

J araguá do Sul, é uma

ins ti tuição filantrópica e,

portanto, tem direito ao·

benefício.
A decisão sobre a isenção

do imposto foi tomada pelo
secretário de Estado da

Fazenda, Max Roberto

Bornholdt, que recebeu em

audiência o deputado estadual
DioneiWalter da Silva (PT) e

,�
.

,

o diretor adrninistrativo do

hospital, Hilário Dallmann.
Caso a entidade não obtivesse
a isenção, o hospital precisaria
pagar R$ 200 mil de impostos
pela importação dos

equipamentos, de origem
alemã, "Comentei ao

secretário que o Estado

poderia fazer uma renúncia de
receita para beneficiar a

população, já que a entidade é

filantrópica", explicou o

deputado.
'

Hoje, o administrador do

hospital deve encaminhar a

documentação final à

Secretaria da Fazenda de
,

[oínville (que responde pela
região), onde será expedido
documento de liberação dos

equipamentos do porto, Dessa

forma, os pacientes que
necessitam de exames de .

ressonância poderão fazê-lo
. , . .

no mumctpio, sern precisar
deslocar-se para Joinville ou

Blumenau como acontecia até

então. Já o tomógrafo
computadorizado vai realizar
30 exames por dia, o equi
valente a 10 atendimentos'
diários a mais que o antigo
aparelho. (Daiane Zanghelini) Deputado Estadual Dionei intermediou liberação dos equipamentos
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Jovens assumem responsabilidade
e dão importância ao voto

•

}ARAGUÁ DO SUL - Pe
ríodo de incertezas e decisões,
a adolescência é pata muitos

,

o momento de descobrir o que
o mundo tem a oferecer. No
Dia Mundial da Juventude,
aqueles que estão entre a

liberdade da infância e res

ponsabilidade da vida adulta,
dizem que é preciso se pre

parar para assumir o futuro.
Para os amigos Maurício

Petroli, Rodrigo Krepsky e

TalitaWUl1derlich, o leque de

oportunidades aberto aos

jovens é imenso. Eles citam a

possíbilidade de escolher
a través do voto seus

governantes como uma das
maiores conquistas. Além
disso, podem interagir e

demonstrar suas opiniões de
forma ampla e diferenciada

quando relacionadas às

alternativas oferecidas a seus

antepassados.
Maurício, de 15 anos,

explica que está ciente de sua
•

posição na sociedade. "O Brasil,
, --

esta em nossas maos, se nao
,

fizermos nada, ficará cada vez
,

pior", enfatiza. Ele explica que
os jovens devem se interessar

por assuntos como política e se

importar com o futuro.
O adolescente Luís Paulo

Rabock, também com 15 anos,
tem opinião semelhante à de
Maurício. Segundo ele, os

jovens devem ser preparados
desde o início da vida para "se
rem alguém". De acordo com

Fernando Ambrósio Testa, 26,
a juventude está sendo educada
e a partir disso passa a ter cons

ciência crítica. Cabe aos

adultos estimular positivamen
te com atitudes. (Kelly Erdmann)

CESAR JUNKES

,

A educação física Marista

A sociedade e a competitividade que ela exige, estão ditando
um ritmo acelerado no dia a dia das pessoas. Faz-se
necessária consciência e a adoção de hábitos saudáveis

para a qualidade de vida.
. A Província Marista do Brasil Centro Sul, entidade na qual
o Colégio Marista São Luís faz parte, reuniu nos dia 16 e

17 de março, profissionais da Educação Física para a

construção da Matriz Curricular:
A Matriz Curricular. tem como objetivo o estudo e a

estruturação dos conteúdos, baseando-se nos princípios
da Educação Marista, e no bem estar de seus educandos.

Participaram deste encontro educadores de todos os

colégios da, província, entre eles a Professora Virl.ei Kunz, o

Professor Airton Schiochet e a Assessora pedagógica Vivian
R. S. Lavin, representantes do Colégio São Luís.
"Com este estudo buscamos superar a visão da Educação
Física somente com tendência para o esporte e tornando
a vivencia o desenvolvimento integral, afetivo e psicossocial
do aluno, dando ênfase à saúde, a cooperação e a auto

estima", destacam os partcípantes.

\
v

,

•
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Melhora no quadro
o quadro clínico de Telê Santana apresentou uma "discreta
melhora" ontem, segundo informou o médico José Olinto
Pimenta Figueiredo, coordenador da equipe que atende ao ex

técnico da seleção brasileira. Figueiredo, porém, reiterou a

gravidade do estado de saúde do ex-técnico e disse que é

importante "não criar falsas expectativas". A torcida fica para,
que tudo ocorra bem com Telê, um dos maiores treinadores do
futebol brasileiro. Disciplinador, se destacou por sua paciência
em melhorar individualmente a qualidade de cada jogador. Reza
a lenda que foi ele quem "ensinou" o Cafu a cruzar e o Bebeto
cabecear com os olhos abertos. Só faltou para ele o título da

Copa do Mundo de 1982.
• •

. ,
, '

'.
-

, "

,

""
•

,
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Recorde
o número de participantes na

Olesc deste ano bateu recorde.
,

São 216 municípios inscritos

que participarão ainda das
fases classificatórias e

regionais para aí sim chegar à
fase Estadual que acontecerá
-em Jaraguá do Sul de 14 a 22
de julho. A modalidade com ,

maior número de inscrições foi
o futsal masculino, com 196.

,

Segundo os dados da Fesporte,
73,7% das cidades
catarínenses se inscreverem
na competição.

Down Hill
Neste fim-de-semana acontece
a 1 a Etapa do Campeonato
Catarinense de Down Hill. As

provas acontecem sábado e

domingo, no Pico da Malwee
em Jaraguá do Sul. As

inscrições já estão abertas e

os interessados devem entrar
em contato pelo telefone 9973-
1245. Serão 14 categorias
disputando mais de R$ 4 mil

. -

em prerruaçao.

•

MOleque
Começa na próxima terça-feira, a
fase municipal do Moleque Bom
de Bola em Jaraguá do .Sul. São
16 escolas participando no

masculino e sete no feminino.
Os jogos começam a partir das
8h nos campos da Arsepum e

do Acaraí No masculino os 16
times estão em quatro chaves
de quatro e passam os dois
melhores para a segunda fase.
No feminino, são dois grupos,

,

um com quatro e outro com três.
Os dois melhores de cada
chave passam.

'

Copa SDR
,

Acontece neste fim-d-semana
a 1 a Copa SDR de Vôlei Adulto
feminino. Os jogos acontecem a

partir das 9h de sábado no

Ginásio da Arsepum. Os
participantes são: Amivôlei/
Posto Marechal, Masters

Jaraguá do Sul, FME/Jaraguá do
, Sul (Olesc), DME de
Massaranduba, FME de Corupá,
Avaí de Guaramirim, Atuale e

,

'Faculdade Jangada.

:� Malwee treina em Brusque em
•

-

·

busca de um título inédito
BRUSQUE!JARAGUÁ 00 SUL -

Treinos diários, eIU dois períodos
e jogo-treino com portões
fechados. A preparação da
Malwee para o Campeonato
Mundial Interclubes segue em

ritmo intenso em .Brusque. A
menos de uma semana da estréia
na competição, os jogadores
tentam se acostumar com a

quadra da Arena e esperam
também os que estão na Seleção
Brasileira para entãó treinar com
o time completo. Ontem a equipe
jaraguaense fez um jogo-treino
com portões fechados com o

Brusque.
Segundo o ala Aladinho, um

dos novos contratados para a

temporada, todo mundo está se

adaptando bem à quadra.
'(Estamos conscientes e treinan-

do como vínhamos treinando
em]araguá do Sul. VaIUOS jogar
como estamos acostumados",
comentou, A equipe também
está acompanhando vídeos dos
outros adversários, para co

nhecê-los.
O alaMárcio, que já conhece

bern a quadra em Brusque, disse
que espera ter o mesmo apoio
que teve da torcida no ano

passado. "Eles nos deram um

apoio fundamental para a

conquista da Liga (Nacional).
Esperamos contar com eles para
chegar a mais uma final", disse.
O time fica em Brusque até no

sábado, quando volta para

]araguá do Sul; Na segunda-feira
eles devem voltar, pois na terça
fazem UIU'amistoso com a equipe
dacasa.

I '
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SONHO ADIADO: NAO FOI DESSA VEZ

•

JULIMAR PIVATTO

� Com a derrota por
3xO, o Juventus
termina com o

terceiro lugar

JOINVILLE - Não foi desta
,

vez. Depois de dez anos fora da
elite do futebol catarinense, o

]uventus deu adeus à competição
com uma derrota por 3xO para o

]oinville, ontem à noite, na casa

do adversário. Com gols de
,

Rafael Tesser, Henrique e Flávio

Guilherme, o ]ec fará a final do

Campeonato Catarinense da
Divisão Especial. Para oMoleque
Travesso, resta o consolo de

disputar a Divisão Principal, que
começa no dia 19 de fevereiro,
em casa, contra oMetropolitano.

O Juventus começou
pressionando desde o início e

logo aos dois minutos Ronaldo
/

entrou na area e cruzou para
Sabiá, que chutou para a defesa
do goleiro William. Até os 15
minutos o tricolor jaraguaense
foi só pressão. Foi então que o

time da casa começou a tomar

conta do jogo e chegou ao gol aos
23 minutos. Rogerinho tocou

errado, Rafael Tesser tabelou
com Makelelê e chutou forte. A

•

• •
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O tricolor pressionou durante a maiorparte do jogo, mas o Joinville foimais eficiente e venceu

bola desviou na zaga do ]uventus
antes de entrar.

Quatro minutos depois,
Marcelo Silva passou por três

jogadores do ]uventus e chutou
forte, mas Carlos Rogério tirou.

A melhor chance do Moleque
, Travesso foi aos 31 minutos.

Ademir Sopa chutou forte da
entrada da área eWilliam chutou,
forte .e a zaga completou para
escanteio. Aos 38 Carlos Rogério

, ,

sentiu o joelho e deixou o campo

para a entrada de Itiê. Pressionan

do, o ]uventus quasemareou com
41 minutos, quando Tiago
cabeceou rente ao travessão.

Logo com quatrominutos da

etapa final, o ]oinville chegou
ao segundo gol com Henrique,
que aproveitou a trombada do

goleiro Adilson com a zaga e

empurrou para o gol vazio. O
técnico I tamar Schulle tira

• ' I
Ronaldo e coloca]efferson, para
tentar o gol. O [uventus,
pressionando muito, quase

chegou ao gol aos 15 minutos,
quando Leandro Temporin, que
havia acabado de entrar no lugar
de Pereira, chutou à queima
roupa e Willian fez linda defesa.
Aos 33, o tiro de misericórdia.

II!! RESULTADOS
Paulista Liga dos Campeões

,

.

Num contra-ataque, Henriques
deixou Flávio Guilherme na cara
do gol para fazer o terceiro .

Figueirense bate o Atlético e faz a final do Catarinense
IBIRAMA - Com dois gols no segundo tempo, o Figueirense venceu o Atlético de Ibirama no Estádio da Baixada e fará a final do Campeonato Catarinense
com o Joinville. Com a vitória por 2xO, o alvinegro da Capital começa a disputar o título no domingo, às 16h, fora de casa. O jogo em Ibirama foi muito
nervoso e teve 12 cartões amarelos, e três vermelhos - dois para o Atlético e um para o Figueirense.
O primeiro tempo foi muito truncado e o time de Ibirama foi que criou mais chances de gol, mas sem sucesso. O time da Capital explorava os contra

ataques e também levava perigo para o gol de Márcio. E foi em uma jogada dessas que o Figueirense abriu o placar no segundo tempo. A zaga
atleticana saiu jogando mal e Schwenck fez 1 xO. Depois da expulsão de Lucas, o alvinegro aproveitou a vantagem numérica e, em outro contra-ataque,
o artilheiro Cícero não perdoou, fazendo exo.
PAULISTA - O São Paulo manteve o Campeonato Paulista em aberto ao vencer o América por 2xO, ontem, no Morumbi. O nomes da partida foram o

atacante Alex Dias, que marcou duas vezes, e o treinador Muricy Ramalho, que sacou André Dias para colocar o autor dos gols, mudando o 'sistema
defensivo de três para dois zagueiros. A alteração foi essencial para a melhora do São Paulo na partida a partir do corneçotía segunda etapa, já que
a emoção no primeiro tempo se resumiu a um gol anulado de Mineiro, já que Aloísio, impedido, atrapalhou a visão do goleiro André Zuba.

Paraná vence o Rio Branco e decide contra a Adap no PR
CURITIBA (PR) - Paraná

Club e Adap, de CampoMourão,
iniciam no domingo a disputaI '

.

das finais do Campeonato
Paranaense A Adap conseguiu a

classificação ao vencer o

Coritiba, nesta quarta-feira à

tarde, por 3x2, no tempo normal,
e por 4�2, na cobrança de

pênaltis. Para o Paraná, foi mais
,

tranqüilo. A noite, o time da

capital conseguiu uma vitória

por 3xO sobre o Rio Branco de

Paranaguá e terminou em

primeiro lugar, o que dá a

vantagem de jogar a segunda
partida em casa.

No jogo realizado no estádio
Roberto Brzezinski, em Campo
Mourão o Coritiba, que se

mostrou mal técnica e
. ,.... . ..

taticamente, nao resrstru a

pressão imposta pela Adap. E
ainda mostrou nervosismo na

cobrança de pênaltis. "Fizemos

por merecer. Não foi por acaso",
disse o técnico Gilberto Pereira,
técnico da Adap. "Temos

condições de ser campeões
legítimos, tirando todos os

,grandes". Além do Coritiba, a

Adap desclassificou o Atlético
nas quartas-de-final e agora tem
o Paraná pela frente para tentar

seu primeiro título.
O Paraná não teve

dificuldades para vencer o Rio
Branco no Estádio Pinheirão,
em Curitiba. O domínio foi
total. E ainda sobrou disposição,
simbolizada no segundo gol, aos
42 minutos do primeiro tempo.
O atacante Leonardo salvou um

gol certo do adversário, armou o

contra ataque e apareceu na

frente para concluir a jogada. A
torcida já começou a comemorar

a perspectiva de voltar a ser
- -

campeao, o que nao acontece

desde 1997.

Ituano 3 x a Juventus Internazionale 2 x 1 Villareal

Lyon a x a MilanSão Paulo 2 x a América
Marília 2 x 2 Portuguesa
Mogi Mirim 1 x 2 Noroeste

InglêsSão Bento 1 x a Portuguesa Santista
Santo André 1 x 3 Rio Branco
Santos 3 x 1 Bragantino

•

Paulista 3 x a Palmeiras

I Manchester United 1 x a West Ham

JOGOS DE HOJE
Paulista

Carióca 20h30 - Corinthians x Guarani
20h30 - Ponte Preta x São CaetanoI Americano a x 1 Madureira

Mineiro
Cearense

,

I Cruzeiro 1 x 1 Ipatinga

Catarinense
120h30 - Ceará x Icasa

Libertadores .Joinville 3 x a Juventus
,

Atlético a x 2 Figueirense 119h - Maracaibo x Pumas,

Paranaense
-

Copa da Uefa
Adap 3 x 2 Coritiba

14h - Levski Sofia x Schalke a4

14h30 - R. Bucarest x S. Bucarest

15h45 - Basel x Middlesbrough .

16h - Sevilla x Zenít St. Petersburg

Paraná 3 x a Rio Branco

Cearense

I Fortaleza 1 x a'Ferroviário

I
I,

•
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TRANSPORTE VIÁRIO: OBJETIVO É [ f\lUIR VELOCIDADE NA VIA

" DAIANE ZANGHELINI
"
•

· __----------------------

,
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;;" � Mais um acidente na
t Waldemar Grubba deixa
:. lum aposentado que
'.. 'i}:

� �'iconduzia uma moto ferido

}ARAGUÁ DO SUL - Uma
colisão entre carro e moto na

-

,� Avenida Prefeito Waldemar
(i)
o;:. Grubba (em frente a antiga
":. recreativa da Dalmar), namanhã
de ontem, causou ferimentos

.-,. �.,.}
" -zleves no aposentado Norberto
· Danker, 62, que conduzia a

" motocicleta Honda/CG 150
TitanplacasMFG7122, de Jaraguá"

do Sul. O motorista Amarildo

Lamin, 39, que conduzia o VW/
� Gol 1000 placas MCS6100, de
: Guaramirim, admitiu ter cortado

a frente da moto ao sair de uma

lateral. O aposentado foi en,
.: caminhado ao Hospital e
'.

Maternidade São José pelo Samu
·

(Serviço de Atendimento Móvel
deUrgência).

A Avenida
· ,

Prefeito
•

· ,

Waldemar Grubba há 10 anos

lidera o maior número de
acidentes, devido ao tráfego
intenso: constitui a principal
entrada da cidade por tratar-se de
trecho da BR-280 que passapelo
perímetro urbano. Em 2004, a

violência no trânsito fez Jaraguá
do Sul destacar-se como o

. '" . .

mumcipto catannense como o

mais violento no Estado em

mortes por acidentes de trânsito

proporcionalemente e o terceiro

no país, ficando atrás somente de

Campos dos Goytacazes (RJ) e

Rondonópolis (MT).
Um relatório da Divisão de

Trânsito do município constatou

que aconteceram 44 mortes

decorrentes de acidentes de
•

trânsito no ano passado, o' que
significá quase quatro mortes por
mês. "O trânsito requer

fiscalização, mas o essencial é a

conscientização por parte dos
. " .

motonstas , comenta o supervisor
de circulação viária, Aurélio Luiz

[unkes. O departamento ainda
não tem estatísticas para informar
se [araguá do Sul ainda ocupa a

"
.

.

.

Córrego transborda e assusta
" moradores do Santo Antônio

}ARAGUÁ DO SUL -

Moradores da Rua Marcilio
Anacleto Garcia, Bairro Santo

Antônio, levaram um grande
,

susto: algumas casas foram

atingidas pela água de um

· córrego, que transbordou
�, durante a forte chuva da noite
:� de terça-feira. Na manhã de
ontem, fiscais da Prefeitura

começaram o trabalho de

limpeza do córrego e retirada da

tubulação que entupiu.
De acordo com o fiscal de

obras Ademir Gervin, os tubos
de 1,Sm de diâmetro serão

substituídos por tubos de 2m

para aumentar a vazão do riacho.
A Prefeitura também disponi
bilizou uma retroescavadeira,
para retirar entulhos que
trancavam a passagem da água.
"Tinha quase 36 toneladas de
lixo; encontramos garrafa

Ull•

- -

,

plástica, material descartável,'
sofá e fogão velhos e até

bananeiras, que foram cortadas
da beira do córrego", criticou.

A troca da tubulação deve

começar hoje e, assim que o

trabalho for finalizado, os

funcionários da secretaria de
Obras iniciam a construção de
uma ponte de concreto nas

proximidades da Escola

Municipal Professor Francisco
Solamon, para substituir a uma
ponte construída com toras.

O presidente da associação
de moradores do bairro, João
Alércio Fiamoncini, destaca

que, a instalação de uma

comporta com manivela no

riacho está na pauta de

reivindicações da cornu-
\

nidade, para evitar que o

problema aconteça futu
ramente. (Daiane Zanghelini)

DANIEL NEVES

Funcionários da Prefeitura fizeram a limpeza do local ontem

I,
•
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Sesc Saúde atende cerca de
200 pessoas gratuitamente

}ARAGUÁ DO SUL - A

primeira edição do Sesc Saúde,
promovido pelo Serviço
Social do Comércio, acon
teceu ontem no Shopping
Center Breithaupt. Cerca de
200 pessoas fizeram exames

gratuitos com profissionais
parceiros da entidade.

Realizado sempre 11a

última quarta-feira de cada

mês, o projeto oferece seis

atendimentos de saúde a cada

participante. De acordo com a

coordenadora do Sesc Saúde,
Fernanda Ambrósio Testa, são
realizados exames de diabetes,
colesterol, acuidade visual,
mama e próstata. Além disso,
são verificados a pressão arterial
e o índice de massa corpórea.

A próxima edição está,
marcada para o dia 26 de abril, das
8h às 13h30mu1. (Kelly Erdamann)
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Motorista de Guaramirim cortou a frente do motoqueiro

mesma posição no ranking.
De acordo com Junkes, um dos

projetos para o novo sistema de

transporte viário (apresentado na
manhã de terça-feira na CDL
Câmara dos Dirigentes Lojistas
pelo engenheiro Antônio "Coca"

Ferraz) visa a construção de um

canteiro central na pista, do
trecho que vai daWeg até a Rua
Adélia Fischer (rotatória do Hotel
Etalan). "Isso fará com que os

motoristas reduzam a velocidade,

mas tambémdevem ser instalados
mais semáforos para pedestres e o

uso de radares móveis", explica.
Outra solução para diminuir

o fluxo de veículos seria a

transformação das principais vias

da cidade em binários (ruas
paralelas com sentido único), com
semáforos para dois tempos. Essa

mudança custará cerca de R$ 300
mil e deve começar em junho,
enquanto a construção do canteiro
deve ser executada mais adiante.

•

•

Fujama divulga pesquisa sobre
a infestação do inseto maruim

}ARAGUÁ DO SUL - A

'Fujama (Fundação [ara
guaense de Meio Ambiente)
apresentou, ontem, os

resultados da pesquisa sobre
a crescente infestação do

de 1997. A partir deste

comparativo, é provável que
mudanças ambientais sejam
responsáveis pela procriação

•

excessiva.

Como
. . . ,..,

mse to rnarurrn na regiao.
.Iniciado em 2001, o estudo

•

deve continuar por pelo

a espécie C.

paraensis, encontrada em

maior quantidade na região, é
originária da mata atlântica,

•

desta em
• A

menos mais tres anos, para

que a partir de então sejam
divulgadas conclusões

específicas sobre o assunto.

De acordo com Ulisses
Sebas t ian S ternheiin,
biólogo da Fundação e

coordenador da pesquisa, a

maior incidência do inseto

foi constatada nos cepos das
bananeiras. Mas, ele salienta
que a bananicultura não

pode ser considerada a

culpada- por este aumento.

O doutor em En to

mologia (estudo dos insetos)
da Epagri de Itajaí, Honório
Francisco Prando, lembra

que este cultivo existe no

norte do Estado desde
meados da década de 1930. Já
os problemas ocasionados

. -pelo maruim for am
evidenciados apenas depois

-

a conv e r s ao

monoculturas e áreas urbanas
-

deve ter desequilibrado o

meio. Outro suposto motivo

levantado pelos técnicos da

Epagri é o uso de agrotóxicos
diversos, tendo como

conseqüência a diminuição
dos predadores naturais do
inseto. Estes fatores,
agravados pela constante

presença do ser humano nas

proximidades dos locais onde
• •

o marunn passou a se procriar,
auxiliaram a infestação.

Estes dados ainda não

permitem, conclusões.

Segundo Honório Francisco

Prando, a Epagri passa a

auxiliar a pesquisa, estudando
o comportamento do inseto

em diferentes ambientes. Os
resultados devem demorar de
três a quatro a110S, pelo menos.

•

A PESQUISA
Jaraguá do Sul, Corupá e Schroeder foram os municípios que
participaram dos estudos, realizados com patrocínio da Amvali

(Associação dos Municípios do Vale do Itapocu) e apoio do Instituto
Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro. Em 2001, O biólogo Ulisses
Sebastian Sternhelm mapeou os locais da infestação: No ano

seguinte, os principais pontos de deposição de ovos e

desenvolvimento de larvas de maruins foram estudados. Depois
disso, as amostragens passaram, a ser analisadas.

CESAR JUNKES

Profissionais e parceiros da entidade participaram do projeto

A

• OCORRENCIAS POLICIAIS

Arrombamento
•

Foi arrombada a porta dos fundos de uma casa na Rua Bertoldo
Drews, Bairro Ilha da Figueira, na manhã de terça-feira. Os
bandidos furtaram uma câmara digital da marca Olímpicos, um
OVO da marca Britânia, seis OVOs de filmes e carregadores de

pilhas.

Acidente com vítima
Acidente entre um carro e

pedestre na tarde de terça
feira. na rua Walter Marquardt,
no Bairro Barra do Rio Molha,
deixou um rapaz de 18 anos

com suspeita de fratura no

fêmur, ele foi encaminhado

pelo Corpo de Bombeiro ao

Hospital São José.

Cachorro

atropelado
Um cachorro morreu

atropelado na segunda-feira
à noite, quando o dono
deixou sem querer o portão
aberto, o animal que era da

raça Rusky Siberiano foi

atingido por um veículo de

transporte coletivo da

Empresa Catarinense, que
segundo o dono do cão,
estava em velocidade e não
desviou do animal.

,

Furtos
o Sr. A.B.P. 18 anos teve seus

documentos pessoais e celular
furtados também na terça
feira. E na segunda-feira pela
manhã, uma residência, foi
invadida no Bairro Chico de
Paula, e furtados documentos,
dinheiro e um pacote de ração
de cachorro. No último sábado
também foi furtado um

aparelho OVO Fama 2 Britãnia
na Rua Exp. Oswaldo
Schwartz.

•

Prisão'
Três homens foram presos,
sendo um deles de menor,

,na madrugada de terça-feira,
por posse e transporte de .

100 gramas de maconha, na
BR 101 em Biguaçu. E o S·
A.P. 25 anr .j preso na

terça-feira .nanhã por
transportar em sua

bagagem 1.500 gramas de
maconha e-m um ônibus
abordado pela Policia em

Biguaçu. Duas menores

também foram detidas, na

manhã de terça-feira na BR
101 em Joinville, por
transporte de 54.260 gramas
de maconha, que estavam
em duas malas. Elas eram

passageiras de um ônibus
. que fazia linha Curitiba-PR -

Florianópolis/SC. .

Acidente de
bicicleta

•

•

•

O rapaz M.A.S. 15 anos andava
de bicicleta, na mão de

direção, na Rua Getúlio Vargas
no último sábado à noite,
quando um carro GM Vectra de
cor azul, bateu na traseira da
bicicleta e depois fugiu sem

prestar socorro. O rapaz foi
levado pelos Bombeiros para o

hospital.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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��BBB
Depois de ganhar o BBB 6 e garantir o prêmio de R$1 milhão, Mara
desabafou. "Eu acho que o povo é sábio. Viu que eu estava
sendo eu mesma, sem jogo". A baiana também falou sobre a

sensação de ser milionária: "Não sei o que é riqueza. Vou
saber depois, né? Com um milhão, acho que posso até levar
o meu marido na viagem comigo", e soltou a risada

que mareou sua passagem pelo programa.
Brincadeiras a parte, Mara contou que sua

prioridade é a filha Aracy, de seis anos que
precisa de tratamentos especiais: "Vou
cuidar muito da minha filha. É o meu

primeiro passo". Com o prêmio Mara

pretende também construir uma
casa, ajudar o irmão e aumentar a
escolinha que ela mesma construiu
com o marido, no bairro onde mora

em Porto Seguro, Bahia.

��NUDEZ ��LINDOS
Brad Pitt e George
Clooney, o homem do ano

em Hollywood, vão filmar a
nova continuação de Onze
Homens e Um Segredo.
Aproveitando o sucesso

dos filmes anteriores, o
elenco terá novamente
Matt Damon, Andy Garcia,
entre outros, e será .

dirigido pelo mesmo

diretor, Steven
Soderbergh.E qual será a

história do terceiro filme?
Ou melhor, será que ele vai
se chamar Onze Homens e

Mais Um Segredo.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

CESAR JUNKES

Literatura
,

A Secretaria de Educação e Cultura de
Guaramirim promove hoje uma tarde de

autógrafos com a jornalista e escritora
Rosana Bond, de Florianópolis, das 15 às 17

horas, nas dependências da Casa da Cultura.
Os livros mais recentes da autora são: "A

Saga de Aleixo Garcia O descobridor do

império inca e o Peru" e "Do império inca ao

império da cocaína". Rosana, que também
participa de um bate-papo acompanhada pelo
sociólogo Fausto Arruda, diretor da editora

,

Coedita/Aimberê, do Rio de Janeiro. A
escritora reside em Florianópolis, já publicou
13 obras e é tida, hoje, como autora de peso,
principalmente no segmento escolar

brasileiro, com 330 millivros já vendidos no
,

pals.

Tetro
Depois de ter estreado no Festival de Formas
Animadas no ano passado, o espetáculo 'O
incrívelladrão de calcinhas' retoma na

próxima segunda-feira, dia 3, ao palco do
Centro Cultural da Scar. Do produtor e
manipulador de bonecos William Sieverdt, o
espetáculo está sendo trazido a Jaraguá do
Sul pelo Sese Santa Catarina, que percorre
15 municípios catarinenses com o projeto
EmCenaCatarina - Circuito Catarinense
Sese de Teatro e Dança.

Ingressos
O espetáculo em Jaraguá do Sul acontece às
20 horas. Indicado para adultos e crianças, os
ingressos antecipados custam de R$ 2,50.
Mais informações pelos telefones (47) 3371-
9177 e 3275-2477 ou no site
www.scar.art.br.

Em solenidade que reuniu empresários, políticos e líderes em geral, no Hotel Tureck Garten,
na noite de terça-feira, o advogado e vereador Hermann Suesenbach, passou o cargo de

presidente da Associação Ccmerclal, Industrial e Agrícola de Corupá, para o contador Orides
Klitzke. Continuidade dos projetos em desenvolvimento, foi a frase da noite

•

r

� PARABENS!
Aniversariantes do dia

Milton Maiochi
•

Aurea Maiochi

Wellington M, Batalha,
Paulo Roters

Sandra M. Blesing
Deise G. Muller

Rosileia R. Michels

Beatriz Wenk dos Santos'

Marcos Junkes

Celi Forlim

Aldo Jenfen

Elio Vicenzi

Guilherme Selhorst

Gustavo Selhorst

Rosineide G. Berri

Camila Piontkiewicz

Guilherme de P. Jensen

Rogério L, Lescowicz
,

No palco
Dia de 19 abril, o grande
teatro Scar, recebe a

apresentação única da peça
Sociedade Secreta do
Atendimento. O teatro

treinamento é iniciativa da

Apevi com apoio da Acijs.
r

II HOROSCOPO •

,

Aries 20/3 a 20/4
Estar sempre ligàdo, moto-contínuo de ação, é
bem bacana, mas também dá uma canseira
danada, não é, ariano? Dê um tempo, faça um

coffee-break quieto e çostoso com você
mesmo. A Lua está fora de curso durante toda
a tarde desta quinta-feira e o melhor a fazer é

ajustar seu próprio curso. Progresso interno

hoje, progresso lá fora amanhã.
'

\

Câncer 21/6 a 21/7 , Libra 23/9 a 22/10
Deixe as projeções para a sala do cinema,
procure focar na realidade. Num primeiro
momento, ela pode não lhe parecer tão
interessante, mas uma visão menos apressada
poderá ser reveladora. Dê uma olhada atenta no

que você e seu parceiro oferecem um ao outro.
\ Dar uma diminuída nas ilusões do reino do

romance, pode colocá-lo na lente certa.
, I

Capricórnio 22/12 a 21/1
Capricornianos não fazem o tipo viajandão,
muito pelo contrário. Mas nem por isso
precisam ficar acomodados. Se tem na pauta
algum projeto pessoal, a dica é começar cedo,
aproveite a energia da manhã. Não fique.
esperando pelos outros. Tome a iniciativa,
afinal os planos são seus. Ninguém melhor do
você para lutar por eles. Fogo nos cascos!

.

Pois é, caranguejinho, ressaca de amor tam
bém dá dor de cabeça. As coisas estão um

pouco confusas, sua vontade é só de ficar
boiando na água, sem mexer nem uma das

pinças? Você pode ter que encarar uma deci
são difícil agora, dividido entre dois quereres .. ,
Hãn, ficar com os dois?! Bem, se você quiser
continuar vivendo no meio da confusão ...

Touro 21/4 a 20/5
Por lá ou por ali? Você não está com cara de

quem realmente quer ir a algum lugar, taurino
querido. Você bem sabe que ir a contragosto é
o mesmo que andar na contramão. Em algum
ponto da estrada vai haver alguma trombada.
Onde está escrito que você tem que fazer e

acontecer? No céu, na Terra, a mensagem é

seguir o que lhe pede a sua alma.

Leão 22/7 a 22/8
Antes de entrar em qualquer discussão mais
séria, assegure-se de estar a par de todos os

fatos. Uma luta pelo poder pode surgir quando
você menos espera. E também não terminará
assim tão fácil. Apure o faro e cuide para não
·se envolver em assuntos confusos. Rolos e

mal-entendidos serão a conseqüência imediata.

Soss�ga, Leão. Pegue leve.

Escorpião 23/10 a 21/11
Não se lance sem pensar num novo projeto ou

negócio. Adie a tomada de grandes decisões até

que você tenha avaliado tudo com sua visão de
raio laser. Uma vez que tenha analisado todos os

detalhes, você poderá recomeçar com mais

fôlego. Muitos invejam sua habilidade para
transformar chumbo em ouro ... Mantenha o

prestígio, alquimista escorpiano.

Aquário 21/1 a 18/2
Certo, você costuma trabalhar melhor de forma

independente, sem ajuda de ninguém, mas
cooperação é o nome do jogo hoje. E este
conceito poderá se encaixar perfeitamente com

sua vida amorosa de uma forma inesperada.
Abra mão de aspectos competitivos no

romance. Relaxe, faça suas tarefas ao lado de

você-sabe-quem ...

,

Sagitário 22/11 a 21/12
Será que realmente não sacaram quais são as

suas intenções? Talvez só estejam fazendo um

pouco de charme, querendo prolongar o prazer,
dando corda para que você corra livre e solto

pelo campo ... E depois volte com tudo. Dizem

que o melhor da festa é esperar por ela. Nada
como uma brincadeira das boas pra animar um
centaurinho ...

. Peixes 19/2 a 19/3
Sua cota de intimidade ainda não se esgotou,
claro. Resolva seus negócios e tudo que pe
penda de outrem pela manhã. Depois do almo

ço, já que a Lua fica fora de curso até o fim da

tarde, aproveite pra sair de cena. Curta um dia

tranqüilo, com seus amigos e amores. Tempo
pra sonhar e pra amar: ingrediente básico na

receita de bem viver de um ser de Peixes.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Avoação é legal, pirar na batatinha e em

qualquer outro suporte também, só que a Lua
fica fora de curso pela tarde afora e é preciso
resolver coisas ainda de manhã. Você pode
optar entre continuar divagando ou tomar as

providências pra viabilizar seus sonhos.
Sintonize com suas prioridades e aja em prol
do projeto "geminiano de bem com a vida".

Virgem 23/8 a 22/9
Talvez uns & outros não estejam reconhecendo
seus esforços, não estejam valorizando tudo

que você está fazendo, mas daqui a pouco a

ficha vai cair. Pessoas diferentes prestam
atenção em coisas diferentes. Até você, que é
um observador criterioso, vez ou outra deixa

que algo lhe escape ... Tenha paciência e

continue com seus belos planos.

O CORREIO DO POVO

II NOVELAS
Í' GLOBO -i8H .

Sinhá Moça
Mario leva os dois escravos até a mata para que
fujam. Inez vê que Ricardo está perturbado e o

aconselha a esquecer Ana. Ana percebe que
todos em Araruna a olham e diz para Nina que
não agüenta mais usar o véu. Nogueira e

Everaldo temem que o Barão acabe descobrindp
que eles ajudaram na fuga dos escravos. O
capitão encontra Mario saindo da mata e

'pergunta onde estava. Mario diz que estava
namorando alguém, para evitar mais perguntas.
Sinhá Moça conta para Cãndida que quer ensinar
Adelaide e Bastião a ler e escrever. O capitão
encontra as pistas dos dois negros na mata.

Augusto comenta com Dimas que gostaria que
Juliana se casasse com Mario. Dimas mesmo
sem demonstrar, não gosta da idéia. Os
escravos procuram pelo quilombo, com o

capitão em seu encalço. Dimas vê o Barão e

Sinhá Moça chegando à cidade e se emociona.
Cândida garante a Virginia que vai dar um jeito
de ela ver seu filho antes de morrer. Bentinho
encontra os dois escravos que, sem querer, vã<e

.

parar na fazendo do Barão. Bentinho leva os

escravos para a senzala e eles pederna ajuda de
Fulgêncio.

X

\

•

� C;LOBO - 19H

Bang Bang
Jeff diz que agora é Pedro, um servo de Deus.
Diana se surpreende ao saber que Ben ajudou
Bullock a fugir. Mercedita diz que a culpa é de
Diana, que ficou chorando por causa do pai. Ben,
e Bullock se escondem no circo. Vegas e Diana
se atracam. Lucas defende Diana. Zoltar dá
trabalho para Bullock, que reclama. Yoko tenta
convencer Harold a não lutar. Diana aparece no

circo e conversa com Ben. Lucas a segue e diz

que vai chamar a policia. Zoltar mente que era

ele quem estava conversando com Diana .

Henaide e Denaide não deixam que Harold e

Yoko fiquem juntos. por causa do treinamento.
Mercedita bate em Ben por ter ajudado Bullock a

fugir. Denaide faz um jantar especial para
Calamity, mas Henaide finge passar mal e vira o

jogo. Bullock agradece a Ben. O capitão revista o

circo. Diana vai a Santa Fé com Lucas, depois
de muita insistência. Beri e Bullock se fantasiam

para fugir da polícia. Neon diz a Penny Lane que
não vive sem ela, mas é rejeitado. Jeff insiste em

pregar na fazenda de Bullock. Vegas promete a

Mercedita uma casa se ela fugir com Ben.
Carmencita interrompe Vegas, que fala mal de
Ben. Harold enfrenta no ringue EI Diablo de

Tijuana. Diana e Lucas dormem no mesmo

quarto, porque ohotel está lotado. Ben diz a

BullOCk que ele deve reconhecer seus crimes

publicamente, se arrepender e devolver as
1erras.

� GLOBO - 2íH

Belíssima
Katina implora a André que não ponha sua

família na rua. Nikos diz ao rapaz da agência,
Rogério, que quer abrir um boate numa ilha
grega e esta precisando de moças. André diz a

Katina que vai dar mais um mês de prazo para
.

que deixe a casa, mas explica que não pode
fazer mais nada. Safira descobre que sua familia
está correndo o risco de perder a casa. André
leva uma bronca da pessoa misteriosa por ter
concedido um mês de prazo a Katina. Mônica
indica Diva para ficar em seu lugar na casa de

Mary. Nikos se sente inspirado pela nova

vontade de viver de Cemil e convida Júlia para
jantar. Safira pede a Freddy dinheiro emprestado
para pagar a divida de Murat. Rebeca dá um

beijo em Alberto. Júlia e Nikos dançam juntos e

se beijam.

� SST - 18t130

RebeJde
Mabel, emocionada, diz a Diego que aconteça o

que acontecer nunca esqueça que o adora e o

aconselha a continuar sendo o rapaz bom e

amoroso de sempre. Os alunos do quarto ano.
diante de todos, reconhecem que o professor
Henrique é uma pessoa integra que sempre os

ajudou dentro e fora do colégio. Eles dizem ao
,

professor que não gostariam que deixasse o

colégio, mas sabem que ele tem um projeto e

aceitarão sua decisão. Henrique agrade a todos
mas diz que seu projeto diz respeito a crianças
carentes e eles precisam de sua ajuda. Leon,
furioso, exige que Pascoal reintegre Gastâo
como inspetor do colégio.

}> RECORD - 191115

Prova de Amor
Clarice e Janice se despedem de seu pai.
Alexandre convida Eleonora para sair. O policiai
Fialho diz para Diana que encontraram um corpo
de mulher com as caractensticas de Teima.
Diana vai reconhecer o corpo. Teima está morta.
Diana chora desesperada. Diana jura para Júlio

que vai descobrir quem matou Teima. Gerião e

Murilo estão. preocupados com Lapa, que está
furioso por ter de sair da mansão. Lapa diz para
Murilo e Gerião que Vitor transferiu todo o seu

dinheiro e cancelou os cartôes.

> RECORD 21 h

A Escrava Isaura
Isaura conversa com Moleca. Iornásla acredita

que pode comíar em Geraldo para levar Isaura

para o exterior. Geraldo quer se vingar de
Leôncio. Malvina se lamenta para Belchior. .

Leôncio sonha com Isaura. Gabriel escreve uma

carta para Aurora. Gioconda se preocupa com

esse novo amor de seu filho. Helena e Dio.Qo
chegam na casa do Coronel e contam sobre a

morte do Dr. Paulo. Diogo se despede, mas pede
para que Helena diga que ele é o responsável
pelo o ocorrido. Ao amanhecer, Álvaro e Tibério
voltam a caminhar em direção ao quilombo.

p,
,

, .
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história de sucesso da Firma Weege atual
Malwee Malhas foi contada pela Escola de
amba Aliança, de Joaçaba. O samba-enredo

"Gostosa como um abraço" retratou a saga da Família
Weege e a trajetória da empresa, inaugurada em 6 de

janeiro de 1906, parWilhelm e Bertha Weege.
A escola entrou na Avenida 15 de Novembro às

22h40, com 1,3 mil integrantes em 16 alas e cinco
carros alegóricos. Cada uma das alas contou um

pedaço da história, desde a chegada dos primeiros
imigrantes da Família Weege ao Brasil até os dias
atuais, passando pelos desafios enfrentados na nova
terra, o início da empresa e seus processos industriais,
as ações sociais desenvolvidas e a preocupação com a

preservação do meio ambiente.
Entre as atrações da escola figuravam os atores

Luciano Szafir e kxma Balaguer (Malhação) e o

craque do Futsal Falcão. No desfile, que durou 1 hI 0, a
escola empolgou as cerca de 20 mil pessoas, que
cantaram o samba-enredo e sambaram ao som da
bateria da escola.
Bicampeão do Carnaval de Joaçaba, o Grêmio
Recreativo Escola de Samba Aliança fez um desfi
digno dos melhores carnavais do país. Uniu lux e

tecnologia, que foram embalados por muita em olgação
e samba no pé.
PRESENÇA - Os administradores da Malwee

.

Malhas, Wandér Weege e familiares, além de diretor
equiPe da empresa e amigos assistiram ao desfile das
escolas de samba de [oaçoba. Show.

. ,

•

•

a 2006

Samba-en e da A

"Gosto
(Luiz Gustavo Bus

Vem, aproxime-se
Sentir do que um a raço é ca az

É carnaval, quero te ncontrar
Na Europa Medie
Suas origens buscar
Quando ção mergulhou,
N ar de miséria e caos

,

o coração do imigrante alemão,
Floresceu um ideal
Na esperança de um novo amanhã,
Veio sem medo de ser feliz
A pedido da Imperatriz,

"Vestin o alegria"
Nesta esta multicor
"Go asa como um abraço"
E u beijo de amor

•

Irhfim., a atureza está em festa, vou s

É bem e ar preservar que destruir
O so os nhado foi conquistado
M 'tos s has ainda virão
mpre xiste alguém ao seu lado
ren o um abraço irmão

Que e ajudou a crescer

Volta pra te ver (volta pra te ver)
"Sementes de amor" ... plantou
Tudo o que fez .. , valeu Olê, lê, lê, I L.,-"'-_
Um "novo sol", .. brilhou Olê, lê, lê, I ,.,

Resplandeceu (BIS) A Alianç em te abr ar

ero te ver desfilar Para's pra você!

'��:':=:::___� ��em�anos vamos fes Jar (BI )
•

I

•
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No dia 6 de janeiro de 1906, o casal
Wilhelm e Bertha Weege inauguravam uma

pequena fábrica de laticínios e a seguir um
ponto comercial em Jaraguá, dando início à

Firma Weege. Mais tarde, passaram a

produzir também derivados de carne,
banha e salames.

Na década de 1930, a fábrica muda a

razão social e passa a ser W Weege Cia
Ltda. Em 1948, o filho Wolfgang assume o

comando da empreh e altera mais uma vez

a razão social da firrna, que passa a ser

Ind. e Com. W Weege S.A. A partir de
então, a produção é diversificada e o

parque fabril ampliado.
Os Weege atuaram também no ramo de

distribuição de combustível. Nos anos

I . 1960, é instalada uma grande loja de

departamentos. O frigorífico foi fechado em

1963 e se instalou um engenho de arroz em

67, que ainda tem sua fachada integrada à
. novíssima seJe da Malwee.
Em 1968, Wolfgang Weege, inicia a

Malwee aproveitando o espaço do antigo
,

frigorifico.
-

f'

Em meados da década de 1980, muda a

razão social e passa a denominar�se
Malwee Malhas Ltda. e, em 1982, Malwee
Malhas Ltda, atualmente uma das
melhores e mais modernas empresas têxteis

mundiais.

5
a

Vista parcial do Parque Malwee
•

I
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Luzes, brilho e muita ação:
os processos produtivos foram

mostrados de maneira grandiosa, seja como

destaque nos carros ou nas fantasias dos
participantes. O resultado foi um show de cores!

o passado presente: a Europa com seus

castelos medievais, as construções em
enxaimel típicas da região trouxeram

um pedaço da história aos

dias atuais

•

•

Consciência ecológica: o Parque Malwee, cartão postal de
Jaraguá do Sul, ganhou destaque especial com elementos que
simbolizam a fauna, a flora e a vida aquática presentes no parque
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em e o recon

As homenagens recebidas pela
Malwee Malhas são frutos dos
trabalhos desenvolvidos pela empresa
em favor da comunidade. A política
de responsabilidade social foi
incorporada à gestão gerencial como
uma forma de particiPar e coturibuit
para a qualidade de vida da
população das cidades onde tem

atividades industriais. Há anos

promove e apóia diversos programas
e projetos sociais, esportivos, culturais
e ambientais desenvolvidos na região.
Existem uma infinidade de projetos
patrocinados, promovidos,
estimulados e apoiados pela emp.resa
a entidades assistenciais,
filantrópicas, instituições sociais,
ONOs, ou diretamente à

.. comunidade.
"Uma empresa socialmente
responsável procura estender a
qualidade dos seus produtos às ações
que desenvolve em prol do meio em

que está inserida. Contribuir para a

Os globais Juliana Balaguer e Luciano Zafir
prestigiaram o carnaval da Escola
Aliança e causaram alvoroço

Entre os fãs

•

ecimento OS tra
preservação do meio ambiente, do
desenvolvimento das pessoas e do país
faz parte do cotidiano de quem se

preocupa com o futuro", justifica o

administrador da Malwee, Wandér
Weege. Na opinião dele, o conceito da
filantropia talvez esteja relacionado
ao fato de que em parte certas

empresas substituem os governos no

papel de provedor dos cidadãos e do
país. "Junte-se a isso a

irresponsabilidade de empresários em

geral, tolerados por governos que
sonegam impostos e desrespeitam a

natureza e as pessoas. A soma desses
fatores permitiu a instalação do caos

e a conseqüente inversão de valores
que hoje caracteriza as relações
empresa-governo-çidadão", diz,
acrescentando que a ausência do
Estado levou muitos empreendedores
a resolver os problemas da
comunidade em que se inseriram,
quando a única responsabilidade seria

gerar divisas e trabalho aos cidadãos.
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Corpo de bombeiros
A relação da Malwee com as

corporações de bombeiros voluntários
da região' é antiga e forte em Jaraguá
do Sul. O criador da empresa
Malwee, Wolfgang Weege, foi um dos
fundadores do Corpo de Bombeiros
Voluntários da cidade, sendo seu

primeiro vice-presidente. Em
reconhecimento aos 20 anos de

serviços prestados e às contribuições
ininterruptas à corporação, em 1986,
o industrial foi homenageado com a

comenda "Ordem da Machadinha".

•
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Fazendo o dever de casa

O compromisso com a

responsabilidade social exige também
ações para garantir a qualidade de
vida dos funcionários e seus

familiares. Assim, a Malwee, além de

disponibilizar atendimentos e

tratamentos médico, odontológico e

ambulatorial aos cerca de seis mil
funcionários, fez doações aos

.

hospitais.Nova unidade de emergência do Hospital São José, construída com o apoio da Malwee

a mensagem é
ma.

mal-entendidos serão a conseqüência imediata.
Sosseaa. Leão. Peaue leve.

- -

transformar chumbo em ouro ... Mantenha o

orestíaio. alauimista escorníano.

romance, Relaxe, faça suas tarefas ao lado de
você-sabe-quem ...

A Escrava Isaura

• •

OS socials

Hospitais da microrregião
"O Hospital e Maternidade Jaraguá é

um dos mais equipados de Santa
Catarina. E isso só é possível graças ao

apoio incondicional da Malwee",
afirma o diretor do hospital, Hilário
Dalmann, lembrando que a empresa ,doou ambulâncias, equipamentos, o
centro cirúrgico, recursos para obras e

•

• •

outros materiais.

A Malwee também tem especial apreço
pelo Hospital e Maternidade São José
também, cuja relação entre a empresa e

a instituição "é a mais afetiva possível",
como classifica o diretor-administrativo
do hospital, Vilson Santin. Segundo
ele, a Malwee foi parceira e nunca

mediu esforços para contribuir no que
era necessário. "A Malwee sempre
colaborou com o hospital com
equipamentos e recursos. Mas essa

ajudou foi ainda mais significativa nas

obras de reestruturação e ampliação do

hospital", reforça Santin.
O Hospital Santo Antônio, de
Guaramirim, também está na relação
dos beneficiados pela Malwee. O atual
gestor da instituição, Luiz Carlos
Pereira, lembra que a empresa
contribui há vários anos, mas

intensificou as doações e a atenção a ,�

partir de 2001, depois de definidas as

novas metas para a melhoria dos
atendimentos. "A Malwee sempre
ajudou o hospital. A população sabe
dessa contribuição, e por isso é grata a

ela, em especial ao senhor Wandér",
garantiu, informando que a empresa
-doou ambulâncias, equipamentos, um
gerador e o novo centro cirúrgico.
Hospital Pomerode, é outro apoiado da
Malwee.
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