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Câmara vota

agamento
de dívida
o presidente interino da
Câmara de Vereadores,
urandir Michels (PT),
garante que denúncia sobre'
favorecimento da pre
feitura à empresa Cana
rinho vai à plenário.
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28 I RONDA: ENQUANTO A CIDADE DORME, POLíCIAIS MILITARES GARANTEM A TRANQUILIDADE
•

Madrugada chuvosa na cidade, com temperatura
média de 20 graus. Enquanto a população está
em suas residências, descansando após um dia
de muito trabalho e estudo, um grupo de 14
homens está realizando rondas ostensivas.
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Postos de saúde têm
só um dermatologista ,
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• EDITORIAL

•

É possível que existam 6
bilhões ou mais de pontos-de
vista diferentes sobre os atentados
às torres gêmeas nos EUA e suas

conseqüências, e cada um deles
define seu interlocutor. Nesta
nova ordemmundial, amídia tem

/

papel principal. E nas páginas de

jornais, documentos para a

posteridade, que ocorre a

verdadeira guerra e cada veículo
tem que arcar com sua parte da

responsabilidade. A mídia não

a imprensa americana procedeu.
A compensação financeira para
evitar imagens chocantes da

tragédia veio rápida, em forma de
mídia paga a peso de ouro.

Guardadas as devidas proporções,
o assédio em âmbito é o mesmo

em âmbito regional e local quando
se tem como prioridade informar

/

COIn responsabilidade. E o

mínimo que se pode fazer em

respeito aos leitores, estes sim, os
verdadeiros formadores da opinião

� Aos 87 anos de circulação e com público
leitor fiel a muitas, gerações O Correio do

Povo tem sido, assediado para mentir

, está acima do bem e do mal, pois é
'I feita por seres humanos. Portanto,

ao não esclarecer a realidade, como
,

ocorreu com a imprensa

i americana naquele lamentável

i episódio e que serviu paramostrar
;
a vulnerabilidade da maior

I
I

i
•

potência bélica do planeta,
publicar factóides em manchetes

garrafais é subestimar a capacidade
de raciocínio de 6 bilhões de

: pessoas espalhadas pelo mundo.

I Mas foi assim que o presidente
i GeorgeW.Bush quis e foi assim que
,

1

!

i • FRASE
','

I

•

pública e fiéis da balança daqueles
que praticam o 'jornalismo sério.
Aos 87 anos de circulação a se

completar emmaio e com público
leitor fiel há muitas gerações, O
Correio do Povo, vez por outra,
tem sido execrado por homens

públicos porque apenaffe atérn ao
papel de informar verL,ádes nestas
mais de oito décadas e meia. Por
causa disso e por ter o hábito de
não aceitar sem questionar a

informação como ela vem da parte
mais interessada em encobrir
,

, ,
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verdades, sofre seguidos assédios
com acenos de propostas re

muneradas a troco de espaços
puramente bajulatórios, jus
tamente daqueles que deveriam
ter, como missão confiada pelo
sagrado voto popular, a missão de
extremo zelo com o dinheiro

público. Ou, no sentido inverso,
com determinação expressa

para que sejamos suprimidos até

no que toca às publicações de
ordem legal, obrigatórias ao

poder público. Se pensam- e

devem pensar- que a conduta
,

ética e editorial do jornal vai se
alterar por conta de ações
sorrateiras bem próprias de

despreparados e mal inten
cionados que a cada ano e cada
vez mais infiltram-se na vida

pública travestidos de paladinos
da verdade, enganam-se
redondamente. Até porque
ainda temos dignidade de sobra,
exatamente o que falta àqueles
que nos detratam apenas com o

intuito de esconder verdades.
Na verdade, tal comportamento
é mais que um estímulo para que
continuemos a merecer o espaço

conquistado a duras penas entre
a imprensa séria do país.

,

,

, '

•

'O significado do

primeiro de abril
Muita gente pensa que o ato

de pregar mentira, negando 'em

seguida, é uma invenção brasileira.
! Na verdade, é uma herança antiga.
! Os historiadores identificaram o

I surgimento desse costume aos

I françeses, no século XVI.
I

Sua origem teria relação COIn

1 a implantação, do calendário
I
; gregoriano.Desde o começo do
: século XVI, o Ano Novo era

f�stejado no dia 25 de março, data
que marcava a chegada da

I primavera. As festas duravam uma

semana, e iam até o dia 1° de abril.
Em 1564, depois da adoçãodo

calendário gregoriano, o rei francês
Carlos IX determinou que o Ano
Novo fosse comemorado 110 dia
1 ° de janeiro. Alguns franceses,
que resistiam àmudança, aferrados
ao calendário antigo, passaram a

ser ridicularizados. Chamados de
"bobos de abríl", eles eram vítimas
'de trotes, recebendo presentes
. esquisitos e convites para festas
que não existiam. Na Inglaterra,
quem cai num 1Q de abril é cha
mado de "noodle" (pateta). Na
França e na Itália, de "poisson
d'avril" e "pesce d'apri1e" (peixe de
abril); na Escócia, de "april gowl<"
(tolo de abríl); 1105 Estados Uni
dos, de "april fool" (bobo ele abril).

A História, no entanto,
ensina que esse dia não é apenas

•

:. _' , ,

• o governador
Luiz Henrique da
Silveira escreve

aos sábados
,
nesta coluna<'

Ulna data risonha e engraçada,
mas, também, marcada por

episódios de triste lembrança.
Foi num 1° de abril, de 1933

que Hitler ordenou o boicote aos

negócios controlados por judeus e

congelou suas contas bancárias,
darido início a uma série de

perseguições que resultou no

holocausto. Nesse mesmo dia, em
plena SegundaGuerraMundial, as
tropas norte-americanas

desembarcam em Okinawa,
exatamente na data em que morria
o presidente Theodore Roosevelt.

O 1° de abril assinala um outro
/

evento trágico. Nesse dia, a Africa
do Sul proibiu o funcionamento
do Congresso Nacional Africano, .'
liderado por Nelson Mandella,

,

depois do massacre de Sharpeville,
quando a polícia sul-africana
atirou em manifestantes negros,
desarmados, matando 69 pessoas.

"

Atribuído ao dia 31 de março,
foi, na verdade, num 1Q de abríl, de
1964, que o golpe militar derrubou
o presidente João Goulart, fazendo

,
' ,

o País mergulhar em mais de duas
décadas de ditadura, fermento do
subdesenvolvímento político e da,
indigência ética. Para reforçar a

relação do regime autoritário de
1964 COIn o significado dessa data,
no 1º de abril de 1977 o general
presídente Ernesto Geisel fechou

, '

•

,e pôs em recesso o Congresso
Nacional.

Mas a História nos traz,

também, boas lembranças dessa
data.

Num lOde abril, de 1815,
nascia Otto Von Bismarck, o
unificador da Alemanha; no de
1868, vinha ao mundo o

,dramaturgo francês Edmond
Rostand, autor do memorável

Cyrano de Bergerac; no de 1873,
nascia o extraordinário pianista e

compositor clássico russo Sergei
Rachmaninov. O 1Q de abril, de
1898, assinala, também, o

nascimento do sociólogo francês

Roger Bastide, professor convidado
da USP (autor do célebre "Brasil,
Terra de Contrastes"), que descobriu
Cruz e Souza, proclamando-o o

maior poeta simbolista do mundo!
Teatro experimental das

atrocidades da Segunda Guerra

Mundial, a guerra civil espanhola,
que liquidou boa parte da
inteligência espanhola, inclusive
Frederico Garcia Lorca, teve fim,
enl 1°. de Abril de 1939.0 Brasil,
tantas vezes prognosticado como

a nova grande potência mundial,
só vai deixar de ser' um eterno

primeiro de abril através de uma

Assembléia Constituinte
Exclusiva.

,

,

Pacto Federative, já!

Inclusão Social
O IBGE acaba de divulgar: mais de 8

milhões, ou 15,6%, das casas de brasileiros,
que chegam a 51 milhões, recebem algum
dinheiro dos programas sociais do governo
federal.

Esta é a síntese dos dados que o IBGE, no
dia 21/03 último, divulgou na publicação
"Acesso a Transferência de Renda de

Programas Sociais".Não pretendo detalhar a
análise do importante documento, elaborado
a partir de orientação do Banco Mundial.
Avalio que os números revelam um

significative esforço do governo e do
contribuinte brasileiro para acudir os

, /

excluídos do nosso País. E inquestionável que
não podemos ficar indiferentes diante da

gravidade do quadro que coloca o Brasil na

"cabeça" da lista dos campeões da

desigualdade. Aliás, o próprio gestor - o

governo federal - saberá comentar o faro de
estar "atendendo os que mais precisam". E
estará falando a verdade lO que desejo _

comentar está situado acima. Isto é: "o buraco
é mais em cima!".

Dois são os pontos que seleciono.
O primeiro diz respeito à auto-estima e ao

prolongamento indefinido do programa
assistencial. Qual é a dose de auto-estima e

qual o conteúdo pedagógico desses
mecanismos de atendimento? O que

aprenderá a criança nesses oito milhões de
domicílios com a bolsa-família e seus

congêneres? Que projetos e ambições essas

famílias desenham para seu futuro?
O segundo ponto é decorrente dos
ensinamentos que me fizeram ardoroso fã de

-

Muhammad Yunus e de seu relato em '\0)Banqueiro dos Pobres". Yunus é o criador do
Grameen, instituição voltada para o micro

crédito, sediada em Bangladesh. Desprezou)
apoio do Banco Mundial e disse que se a

entidade quisesse ajudar os pobres "não estaria
sediada emWashington, mas, sim, em um país·
pobre!". I

Num país muito pobre, o Grameen é um
I

caso de sucesso em matéria, de ernpreen-'
dedorismo. Alg rapassou a cifra de 3 bilhões'
de dólares. Num país muçulmano, 920/0 dos

empréstimos foram feitos a mulheres (l).
Inadimplência inferior a 3%.Quero chamar a

,

atenção para o valor do empreendedorismo
na criação da riqueza e na elevação da auto-

-

estima das pessoas.

Imaginemos uma escola de ensino médio

(para começar), gerida por "animadores"
habilitados, promovendo debates constantes'
sobre oportunidades de negócios para a

•

sociedade a que serve. Uma "usina de força"!
Chances para empreeender - do artesanato, à,
informática - surgiriam de forma abundante
e diversificada. Quantos empreeendedores
nasceriam do debate em torno desse desafio!
Sem desmerecer o aspecto positivo dos dados

divulgados, creio que é útil e necessário

refletirmos sobre o papel que o ernpreeen
dedorismo cumpre e pode cumprir para a

redução das desigualdades, para a geração de

riquezas e dé oportunidades e para a cons

trução da cidadania fundada' no justo orgulho
de ser útil a que cada um de nós deve aspirar.

l,

•

Esperidião Amin, ex-governador do Estado

, ' ,

O direito de arrependimento
,

O cidadão, sem qualquer justificativa,
pode desistir de um contrato para
fornecimento de produto ou serviço? A

resposta é sim, conforme estabelece o Código
de Defesa do Consumidor. Foi-se, há muito

tempo, a impossibilidade do comprador de
voltar atrás e se arrepender da negociação.
Hoje, cabe exclusivamente a ele tomar esta

-,

decisão.
Todavia, para exercer esse direito, a pessoa

deve cumprir as duas condições estabelecidas
pela lei: a primeira refere-se ao local da

contratação (que esta tenha ocorrido fora das

dependências. físicas da empresa ou

estabelecimento, pelo telefone ou em seu

domicílio); a segunda diz respeito ao tempo
da operação (o prazo de sete dias da aquisição,
contados na assinatura do contrato ou do
recebimento do produto ou serviço).

E não é sem razão que a lei estabeleça tal
garantia ao consumidor. A crescente

necessidade das empresas venderem cada vez
mais, inclusive para que possam sobreviver
no mercado, faz com que as técnicas de

comercialização para sedução do consumidor
, ,

sejam constantemente aprimoradas. E o

marketing em ação! 'Assim, muitas vezes, até
de modo subliminar, o cidadão é alvo de
técnicas refinadas, que despertam nele o

•

impulso para a compra.

Quem já não viveu a experiência de
receber uma ligação telefônica em casa, ou

mesmo no trabalho e, do outro lado, alguém
prome ter verdadeiras maravilhas no

produto que pretende vender, ou no serviço
que pretende prestar? Nem se fale das

propagandas de televisão que anunciam

O CORREIO DO POVO
,

Diretor editorlul/adminístraüvor Fruncisco Alvc,
Editol'a: Patricin MOI'ue,

t

, •

"Vou ter que ser o coordenador de mim mesmo"
'

".... ,
, -

-

• Do presidente Lula, que teria desabafado com um auxiliar sobre sua solidão e crise no governo,
segundo o jornal Folha de São Paulo.

,

,

produtos das mais diversas formas e

utilidades, nem sempre tão úteis ou mesmo

necessários, bastando apenas um telefonema

para adquiri-los. Ressalte-se, hoje, a grande
comodidade das compras pela internet, que,
a partir de um "click", sâo concretizadas, mas
sem qualquer possibilidade de exame prévio
do produto ou serviço.

Por isso, a lei concede um período de sete
,

,

dias para reflexão e avaliação quanto à

negociação realizada, podendo o consumidor

arrepender-se da compra, caso o contrato

tenha ocorrido fora do estabelecimento
comercial. Presume-se que quando o

consumidor assume a obrigação dentro do
estabelecimento do empresário é porque para
lá se dirigiu com a intenção de comprar.
Portanto, estava psicologicamente preparado
para tal. Sabia antecipadamente o que queria
comprar, pôde, inclusive, verificar e testar o

produto de imediato, ou então observou as

condições em que a prestação daquele serviço
,

ocorrena,

Assim, caso o consumidor tenha adquirido
algum produto ou' serviço fora do
estabelecimento, terá direito de desistir do
contrato, sem apresentar qualquer
justificativa, no prazo de sete dias. Exercendo
o seu legítimo direito de arrependimento,

,
'

qualquer valor eventualmente pago pelo
comprador deverá ser imediatamente
restituído e monetariamente atualizado.
Portanto, é completamente nula qualquer
cláusula que estabeleça a perda de valores

pagos.

Alexandre Motta, advogado

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251 ·200 I Caixa Postal 19 I Centro I
Jaraguá do sot- SC I Tel.47 3371-1 91 91 Fax 3276·32581
e-maus: redacao@Jornalcorrelodopovo,com,br I

come rei a I@Jornalcorrelodopovo,com,br

I
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CASO CANARINHO: LEGISLATIVO DISCUTE LEI NA SEGUNDA-FEIRA

CELSO MACHADO

� Presidente interino
da Câmara diz que
se houver empate,
vota pela apuração

,

]ARAGUÁ DO SUL- Mais uma

sessão solene promovida pela
Câmara de Vereadores na noite

•
de quinta-feira, dessa vez em

reconhecimento aos 50 anos da

Epagri em Santa Catarina, a

pedido do vereador Eugênio
Moretti Garcia (PSDB), evitou
pela terceira vez consecutiva a

votação de denúncia apresentada
pelo secretário-geral do PSB,
Emerson Gonçalves. Ele

questiona a retroatividade de lei

aprovada em dezembro de 2005,
•

mas que entrou em vigor
somente em janeiro deste ano, e

que teria beneficiado a empresa
Canarinho na quitação de
débitos com o ISS ao redor de R$
193 mil. A empresa deu em

pagamento dois ônibus usados
avaliados erri R$ 146 mil. O

restante, com o benefício de 50%
de descontos sobre juros emultas,
teria sido pago pela empresa em

•
espécie.Na segunda-feira última,
o presidente interino do

.

Legislativo, [urandir Michels

(PT) afirmou que a denúncia (se
acatada pelo plenário resultará na
formação de uma comissão de

investigação) iria à votação na

quinta-feira, o que não ocorreu.

Michels, que fica no comando do
Legislativo por mais 30 dias por
conta de licença do presidente
Carione Pavanello (PFL), voltou
a afirmar no final da sessão de.

quinta-feira que a denúncia será

votada "de qualquermaneira" na
próxima reunião ordinária da
Câmara de Vereadores, marcada.
para segunda-feira, 3. Carione,
com a licença aprovada pelo
plenário do Legislativo, fica
afastado por um mês, para,

segundo Michels, tratar de
assuntos particulares. Com isso,
depois de exercer o cargo de

prefeito interino por uma

semana, O· pefelista 'e pré
candidato fica longe do desgaste
inevitável que o resultado da

votação poderá provocar com

qualquer resultado. Se acatada, a
denúncia terá que ser investigada.
Se rejeitada, terá repercussão
extremamente negativa na

comunidade, porque já há pressão
popular para que o assunto não

seja esquecido. Michels,
•

entretanto, garantiu que se

houver empate na votação de

segunda-feira, como presidente
do Legislativo votará a favor da

Presidente do PT defende a

abertura de uma Comissão
]ARAGUÁ DO SUL - O

presidente doPTde Jaraguá do Sul,
Sebastião Camargo, defende a

abertura de uma CE (Comissão
Especial) pela Câmara de Verea
dores para apurar o suposto
benefício concedido àViação Ca
narinho pela administração mu

nicipal. A Prefeitura aceitou dois
ônibus da empresa em troca de
uma dívida de R$ 193.590,72
referente a ISS (Imposto Sobre

,

Serviço). O processo de extinção
de dívida foi concluído em

dezembro do ano passado, mas a \

lei que regulamenta este tipo de
ato, chamado dação em paga-

,

• •

menta, so começou a VIgorar no

dia 1o de janeiro deste ano. De
acordo com a Lei Orgânica do

município e o Regimento Interno
daCâmara de Vereadores, umaCE
pode ser criadamediante requeri
mento assinado por um terço dos
vereadores da Casa, quatro
vereadores no caso do Legislativo
de [aragua do Sul; com 11 cadeiras.
Como teoricamente a oposição
soma cinco vereadores - Jaime
Negherbon e Jurandir Michels,
ambos do IT, Rudolfo Gesser e

Dieter Janssen, os dois do Pp, e
Eugênio Garcia (PSDB) -, existe
a possibilidade de se constituir a

comissão. A vereadora Maristela
Menel (sempartido) também tem

deruonstrado descontentamento

,

!
•

,

I
1

I

,

com a administraçãomunicipal.A
proposta é uma tentativa de

impedir o arquivamento da
denúncia protocolada pelo
secretário executivo do PSB,
EmersonGonçalves, no último dia
16, diante damanobra engendrada
pelo prefeitoMoacirBertoldi (PL).
No dia 20, o prefeito exonerou Jean
Leutprech (PTB) da Fundação de
Esportes para assumir a cadeira de
vereadorno lugar de Terrys daSilva
(PTB), em licença médica. Já na
sexta-feira passada" 24, Bertoldi
viajou para Paraná e São Paulo,
assumindo como prefeito interino

,

o presidente da Câmara, Carione
Pavanello (PFL). A vice-prefeita
Rosemeire Vase I (PL) está em

licença médica. Para presidir a

Câmara, foinomeado na segunda
feira o vice-presidente da Casa

JurandirMichels (PT).A oposição
. perdeu, com isso, mais um voto ,

para abertura do processo contra o
prefeito por conta da denúncia do
secretário do PSB, já que o presi
dente só vota em caso de empate.
Também na última segunda-feira,
o primeiro suplente do PFL, José

•
•

de OsórioAvila assumiu a cadeira
de Carione Pavanello. Neste
ínterim, a denúncia não foi votada,
já que foram realizadas três sessões,
nos dias 23, 27 e 30, para home
nagear entidades, sem apreciação
de projetos. (Carolina Tomaselli)

. '-

,

•

DANIEL NEVES

Petista Jurandir Michels afirma sera favor de se apurara denúncia

apuração da denúncia. Um dos
veículos oferecidos pela
Canarinho- ônibus Agrale MAB.
5T/Marcopolo, placa LZY 9574
ano 1998- teve três avaliações
diferentes feitas também por três'

empresas do ramo de veículos: R$
102mil,R$ 103mile R$ 104mil.
Um segundo ônibus, marca

Mercedes Benzmodelo OF 1318,
ano 1989, placa LZX 0442, com
48 lugares, teve avaliações
idênticas de R$ 42mil feitas pelas
mesmas empresas. Na semana

passada, o secretário-geral do PSB

anunciou que se aCâmara rejeitar
. .,.., . .

a mvestigaçao, val recorrer ao

Ministério Públicoe ao Tribunal
de Contas do Estado. O diretório
do PT de Jaraguá do Sul, que já
manitestou publicamente apoio
à Emerson Gonçalves, já se

mobiliza prevendo o engaveta
mento da denúncia. Se isso ocor-

, .

rer, uma CE (Comissão Especial)
poderá ser formada à revelia do

plenário da Câmara, bastando,
para isso, a assinatura de quatro

,

vereadores, o que corresponde a

um quarto do total dé 11.

Bylaardt deve assumir como
titular do desenvolvimento

]ARAGUÁ DO SUL- O
. ,

diretor-geral da SDR (Se-
cretaria de Desenvolvi
men to Regional) Nilson

Bvlaardt (PMDB), mantidas
as. recomendações do go
vernador Luiza Henrique da
Silveira (PMDB) em reunião

com os titulares das 30 SDRs
no dia 6 de março último,
deverá assumir como titular
da pasta no lugar de Niura
Demarchi dos Santós
(PSDB), que se afastou
ontem do cargo para disputar
cargo eletivo. LuizHenrique
sugeriu naquele encontro

que os diretores gerais
assumissem, para evitar.
remanejamentos que possam

provocar disputas internas

pelo fato de PSDB e PMDB
dividirem cargos no governo
do Estado. Se Bylaardt assumir,
fica afastada definitivamente
a hipótese de o partido ter dois

. candidatos a deputado
estadual na região, indicação
que o diretor-geral pretendia
até antes da indicação do

empresário Carlos Chiodini,
de Jaraguá do Sul. Até porque,
pela legislação vigente,
também teria que renunciar

ao cargo na condição de
servidor público.

'

Bylaardt,
também presidente do

diretório do PMDB de

Guaramirim, disse aoO Correio
do Povo no início da semana

que o partido, no município,
decidiu priorizar as eleições
municipais de. 2008, na

'tentativa de reconquistar a

prefeitura em mãos do PFL e PP
desde 2001.

Mas a titular Niura dos
Santos entende que, a princípio,

,

o cargo deveria ficar com um

tucano (outros três ocupam

gerências). Lembra que na

próxima segunda-feira o

governador Luiz Henrique e o
'

vice Eduardo PinhoMoreira, em
conjunto, vão definir c que será

feito. Num primeiro instante,
para resolver questões internas
das SDRs e, depois, para
confirmar se todos os diretores

gerais assumem nas 15
secretarias onde os titulares

,

serão candidatos ou se a vaga
será dada ao mesmo partido dos

que saem para disputar as

eleições. Isso porque a cada
secretário eleito, os diretores

gerais devem assumir o cargo

pelo menos até o final do ano.

Numa eventual recondução de
LHS ao governo do Estado,
deverá haver mudanças,
podendo até os não eleitos
voltarem à titularidade dos

cargos. (Celso Machado)

, I

.. MOSAICO .

politica@jornalcorreiodopovo.com.br

Está valendo
Como o Orçamento da União para 2006 estava encalhado na Câmara
dos Deputados, presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou medida

provisória que estabelece em R$ 350 o novo valor do salário mínimo.
A medida já foi publicada no Diário Oficial da União de de quinta
feira, 31. No mesmo dia, o OGU foi aprovado pela Comissão Mista,
de Orçamento, faltando agora ir à plenário. Com isso, o novo v'alor

começa a vigorar a partir de 1 o de abril. A medida provisória foi a'
•

forma encontrada pelo govemo para antecipar o reajuste do mínimo�'
que normalmente só é pago a partir de 10 de maio. '

,

Lá e cá
A mentira é uma péssima

.
.

companhia para os pol�icos, disse
o deputado federal catarinense
Mauro Passos (PT), sobre o

episódio que derrubou o rrmlstroda
Fazenda, Antônio Palocci, e o

presidente da CEF, Jorge Matoso.O
deputado está decepcionado com

"um governo que encobre
verdades". Vale dizer: o estilo foi
adotado também aqui mesmo em

Jaraguá do Sul.

ladinho,· né?
. Três dias depois de ser

obrigado a entregar a
cabeça de Palocci, o

presidente Lula
confidenciou a assessores

,

mais chegados que se

sente só e que pretende ser
ele mesmo o coordenador
de sua campanha à

reeleição. O presidente, ,

que pelo visto continua não :

sabendo de nada, quase �

imita Fernando Collor de o

Mello: "Não me deixem :oSaúde da voz 1
Projeto que dispõe sobre a criação
do Programa Estadual de Saúde
Vocal para os professores volta a

tra�ar na Assembléia Legislativa.
Os à\putados Francisco Assis e

Dionei Walter da Silva, ambos do
PT, protocolaram a proposta. O
objetivo é prevenir o diagnóstico de
disfonias (alterações de voz) em

professores e sobre o uso

adequado da voz.

só!"
. (

Debandada
Se o discurso do governo já I

é torto, imagine com oito
ministros saindo para as

eleições. Na lista estão

Agnelo Queiroz (Esporte),
,

Alfredo Nascimento ,

•

(Transportes), Ciro Gomes \

(Integração Nacional),
Jaques Wagner (Relações
Institucionais), José
Alencar (Defesa), José. �

Fritsch (Pesca), Miguel :
,

Rossetto :

(Desenvolvimento Agrário) i
e Saraiva Felipe (Saúde). :

,
,

Saúde da voz 2
A proposta data de 2002, Foi
reapresentada em 2003 e 2005,
sendo arquivado nos dois anos, por
instrução do poder Executivo,
alegando geração de despesas,

,

proibido aos parlamentares. Pela
proposta, o Estado se

responsabilizará por oferecer
anualmente, no mínimo, dois
cursos teórico-práticos sobre o

assunto. Oferecendo tratamento.

Não muda
A Câmara Temática de
Assuntos Veiculares do

Departamento Nacional de
Trânsito decidiu não proibir
o uso de engates fixos nos

veículos. A informação foi

'divulgada por represen
tantes de trabalhadores e

fabricantes. Está aí a razão.
Fabricantes ameaçaram
com demissões, o

sindicato reagiu e, então, .

chegou-se ao consenso de
J

não mudar nada,

Salvação
Ao contrário do que muitos
pensam, o ex-governador
Esperidião Amin (PP) vai se
candidatar ao governo do Estado. A

afirmação é do deputado estadual
Antônio Carlos Vieira (PP), que foi'

,

secretário da Fazenda de Amin.
Aliás, se não for será um desastre

,

para os deputados do partido que
pretendem continuar na
Assembléia em 2007.

lá doente
Para evitar depoimento na

Polícia Federal, o ex

ministro Antônio Palocci,
arranjou um atestado \

médico, alegando cansaço
e estresse, Não é para
menos. Da condição de

todo-poderoso das finanças
do país, caiu para a

condição de cidadão
comum. Isso deu cansaço,
O estresse, provavelmente
porque o autor de sua

queda é um cidadão
comum também .

Moderno
Com investimentos de R$ 15
milhões- R$ 10 milhões do

. Governo do Estado e R$ 5 milhões
da Prefeitura- o Megacentro
Expoville (antigo palco da extinta
Fenachope) foi inaugurado ontem,
em Joinville. Espaço físico com

20,3 mil metros quadrados
exclusivo para eventos, estruturado .

com restaurantes e lanchonetes e

capacidade para 20 mil pessoas.

,

•

, f
,

•

j
"

J ,

•

�------_.--�-----------,--�".__.-�._,---;
,
•

IMAIS comodidade
N"

.

� ', ..

mento ortodôntico, todos os
alizados aqui mesmo na

: instalações, que além de

[izadas, no centro da cidade.
\;#�

rto dis
CLíNICA DE ORTODONTIA
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• CORREIO ECONOMICO

Terminal Aduaneiro
Um termo de cooperação empresarial assinado entre a Prefeitura
de Chapecó, no Oeste catarinense, a Aciac (Associação Comercial
e Industrial de Chapecó), a empresa Estinave de Itajaí e um grupo
de investidores viabilizou a implantação e operação do Terminal
Aduaneiro de Chapecó (também chamado Recintos Especiais para
Despacho Aduaneiro de Exportação - Redex) que começará a ser

construído neste semestre.O anúncio foi feito ontem pelo
presidente da Acic Itacyr Centenaro e pelo diretor da empresa
escolhida como operadora logística, a Estinave, Júlio César
Boticelli. A obra vai gerar cerca de 900 empregos diretos e

absorverá investimentos que podem chegar a R$ 50 milhões,

,

,
I
,
,
I

i. Mínimo
I
I
I

I
I
!

Seguro
.

O menor e o maior valor do

segura-desemprego passam
para R$ 350 e R$ 654;85,
respectívamente. O salário
família, que serve como

complemento da renda de
quem ganha até R$ 623,44 e

tem filhos menores de 14 anos,
também será reajustado, mas

conforme o aumento dado aos

benefícios previdenciários
acima de um rnínlrno.Na hora
de comprar a casa própria
também mudaram os limites
de renda familiar que recebem.
subsídio do governo, �e
benefício é devido a quem
ganha até R$ 1,750,

O governo federal publicou,

I ontem no "Diário Oficial" da
União a medida provisória que
reajuste o salário mínimo de
R$ 300 para R$ 350 a partir de,

hoje.O reajuste foi decidido em

, reuniões entre o governo e

! ' centrais sindicais há quase
: dois meses, mas o projeto de
I

jl
lei que definia o aumento não
foi votado até agora no

I' Congresso.Para que o reajuste
pudesse valer a partir de 10 de
abril, o governo teve então que
recorrer à MP publicada
ontem,

i
I
I

I
I

Reajuste
o reajuste real (descontada a

inflação) do mínimo alcançou
13% neste ano. Nos três anos

de governo Lula, o salário

avançou de R$ 200 para R$
350, montante insuficiente'

para que o presidente
cumprisse sua promessa de

campanha de dobrar o valor de

compra do mínimo neste
rnandato.No Brasil, quase 40 '

milhões de pessoas recebem
um salário mínimo entre

•

trabalhadores, aposentados,
pensionistas e beneficiários de

• •

programas socials.
.

BB suspende TAC
o Banco do Brasil (BB) vai
deixar de cobrar, a partir de
segunda-feira, a Taxa de
Abertura de Crédito (TAC) dos
aposentados e pensionistas ,\ .

que quiserem tomar

empréstimos consignados na

instituição. O anúncio foi feito
pelo diretor de Varejo da.
instituição, Paulo Bonzanini.
Ele afirmou que o banco está
se antecipando à entrada em

vigor da resolução do
Conselho Nacional de
Previdência Social (CNPS)
aprovada na última quarta
feira.

Justiça
Outra mudança diz respeito ao

valor do teto para ações
ajuizadas nos juizados
especiais federais e nos

juizados especiais cíveis. No

primeiro caso ele é de 60
mínimos, agora R$ 21 mil. Nos

juizados estaduais ele é de 40
mínimos ou R$ 14 mil agora.

,
,

Benefícios
Com o reajuste do mínimo, os
benefícios assistenciais e

outros pagamentos que
complementam a renda do
trabalhador também serão

•
•

alterados. E o caso do Loas

(Lei Orgânica da Assistência
Social), pago pela Previdência
a idosos e deficientes físicos,
e do PIS/ Pasep, um abono
salarial. Ambos valem um

mínimo.

•

"

II INDICADORES ECONOMICOS

•

DOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,163 2,165 It

PARALELO \ 2,210 2,280 It,

TURISMO 2,130 2,240 It

EURO
COMPRA VENDA

2,631 2,632
.' PESO (Argentina)

I 0,706 0,715

PONTOS OSCILAÇÃO
11 BOVESPA 37.951 0.440/0

.

lit DOW JONES (N. York) 11.109 0,370/0

lit MERVAL (B. Aires) 1.800 0,530/0 .

11 NIKKEI (Tokio)
,

-

17.059 0,080/0

0,7083

R$864,68

ri FALECIMENTOS
Faleceu às 18:15h do dia 30/03, o senhor Artur Sell, com idade de 79
anos. O velório foi realizado na Capela da Igreja Cristo Bom Pastor e

o sepultamento no cemitério do Rio Cerro.
Faleceu às 16:50h do dia 30/03, o senhorWilly Kruger, com idade de
76 anos e o sepultamento no cemitério da Igreja Apostolo Paulo e o

sepultamento no cemitério do Rio da Luz II.

•

/

O CORREIO DO POVO

CULMINÂNCIA: ATIVIDADES MARCARAM TÉRMINO DO "O CIRCO NA ESCOLA"

• •

ciência, a abordagem poderia
ser corri relação a questão dos
animais que trabalham no

circo, exemplificou. Na

disciplina de história, como e

onde começou o circo e. o seu

funcionamento hoje; em

geografia, os costumes e as

SCHROEDER - A manhã de dificuldades pelas quais passam
ontem foi uma palhaçada só as pessoas do meio circense; em

para os alunos da Escola Elisa português, leitura e inter

Cláudio de Aguiar, em pretação de textos sobre � tem,
Schroeder I. Piadas, teatro, e assim por diante. "E um

dança, poesia e muitas projeto interdisciplinar, em

brincadeiras, com a Ilresença de que cada professor trabalha um
uma figura mais conhecida no tema relacionado ao circo".

meio' circense, 'o palhaço, Apesar de ser realizado há

encerraram as atividades do seis anos, o Pedro revela que

Projeto "O Circo na Escola",· todos' os anos surgem

desenvolvido durante todo o novidades, por conta da

mês de março, quando se criatividade de alunos e.

comemora o dia do circo, na professores. A idéia, segundo
última segunda-feira. ele, surgiu da proposta de que o

Ainda que um pouco ambiente escolar se torne um

tímidas, algumas mais outras meio prazeroso e agradável aos
escolares. "E com asnem tanto, as crianças

esbanjavam sorrisos diante das apresentações, cria um

apresentações, tanto dos momento de integração entre.

professores quanto dos alunos. os alunos", disse, informando
Para as alunas da quarta série; que 640 alunos participam do

AndressaPamela e Ketlin Pires projeto. Ontem à noite,
do Prado, o que mais chamou a também aconteceu a

atenção foram as peças de, culminância do projeto com as

teatro, uma delas apresentada turmas do ensino médio.

pelos coleguinhas de sala. Para a assistente pedagógica
"Todos se empenham bastante Solange dos Santos, a

para apresentar. Foi bem legal", oportunidade que os alunos têm

avaliou Jean da Silva Pereira, da de mostrar suas habilidades é,

sétima série, ou o palhaço outro p�nto positivo do

Laranjinha, como foi projeto. "E Um motivo a mais

carinhosamente apelidado para as crianças não deixarem

devido à cor da sua vestimenta. morrer o circo, que está em

Já para o pequeno Patrick Caue extinção, para dar valor às raízes
Maba, de 8 anos, quando etornaroambienteescolarmais

,

perguntado do que mais gostou, gostoso. Também para valorizar

disse: "Do circo". o trabalho dos alunos, que. se
,

O .terna, segundo o assessor sentem importantes porque

de direção, professor Pedro de aqui eles são os artistas",
Castro, .

foi desenvolvido acrescenta a diretora da escola..
durante o mês tanto com as. Ana Rita de Ramos, lembrando

,

turmas do ensino fundamental . que muitos alunos nunca foram

quanto médio: Nas aulas de

CAROLINA TOMASELLI

� Proposta envolve 640
estudantes da Escola
Elisa Cláudio de Aguiar,
em Schroeder I

•

ao circo.

•

• •

••

•

r

•

Jean, da sétima série, virou o palhaço Laranjinha para entrar na brincadeira

Creche do Bairro Rio Hern é inaugurada depois de dois anos
SCHROEDER - Depois de quase

dois anos da obra ter sido iniciada
e ficar paralisada por mais de um
ano, o Centro de Educação Infan
til Cristiane Zerbim, no BairroRio
Hem, foi inaugurado no final da
tarde de ontem. A obra absorveu
R$ 177 .468,89, recurso� prove
nientes dos cofres municipais. A
instituição atenderá cerca de 70

crianças de até quatro anos.
.

A construção da creche, a
,

segunda domunicípio, foi iniciada
ainda na gestão do prefeito
OsvaldoJurck (PMDB), emjunho
de 2004, quando foram investidos

..

R$ 118mil para erguer a estrutura.
Alegando' falta de' recursos para

contratação de pessoal que,
segundo informou o prefeito

. Felipe Voigt (PP), samaria R$ 20
mil à folha de pagamento, já

absorvendo 47% da arrecadação
do município, as obras ficaram

paralisadas em 2005. No fim do

ano, foram retomadas.

Segundo Voigt, em sua gestão
foi feita a pintura completa,

,

construído muro de proteção,
parque de recreação, pátio e

adquirida amobília. Inicialmente,
informou o prefeito, foram
contratados quatro profissionais
para a instituição, diretora e três

professores, número que será

ampliado de acordo com a

necessidade.As aulas começamna

segunda-feira, com as crianças já
cadastradas na Secretaria de

Educação. O prefeito salienta que
a prioridade são para filhos de pais
que trabalham fora. "Pela
deficiência que temos, é preciso
que ter critérios", ponderou. A

•

CESAR JUNKES

8'3'1t'

•

. Creche tem capacidade para atender 70 crianças de até quatro anos

creche funcionará de segunda a

sexta-feira, das 6 às 18 horas .

Também ontem, a adminis

tração municipal inaugurou as

obras da Escola Sarita Becker
Rezende, no Rio Hem, ampliada'
em 109 metros quadrados, caIu a

construção de cozinha e refeitório,

orçados em R$ 75.i795,00. A
reforma do prédio, corn área de 222
metros quadrados, que hoje abriga
o setor de Tributação e a Secretaria
de Agricultura, também foi

inaugurada. Nesta, os inves

timentos do município somaram

R$ 43.528,28 .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



O CORREIO DO POVO

ENCONTRO: NA PAUTA CRIAÇÃO DE LEI

• •
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• MOACIR PEREIRA

CNR(ADI

• •

LUCIANA MORAES

exame da OAB é de apenas 30%.
No ano de 2004, tivemos o pior
índice, por conta da nova

formatação da prova. Consta
tamos corn o resultado, a frag
ilidade dos bacharéis na questão
prática", explicou Zanotto. No
caso do Direito, o chamado exame
da Ordem foi itnplantado por lei

e, por isso, não há questionamento
na Justiça. Mas os Conselhos de
Medicina Veterinária· e

Contabilidade, no entanto, que

implantaram o exame por

Resolução Normativa, sofrem
com uma série de ações judiciais.

Para resolver esse problema, os
Conselhos defendem a aprovação

. ,

de uma lei que autoriza e legaliza
os -exames de suficiência. O

presidente da República, Luiz
Inácio Lula da Silva, chegou a vetar

um projeto semelhante que valia

apenas para os contabilistas. A
Ascop já entregou ao deputado
Federal, Edison Andríno, projeto
de lei que autoriza os Conselhos a

,

� Orlado em 1984, o evento consolidou-se, em
•

. pouco tempo, num dos mais importantes

. produtos turísticos do calendário nacional

FLORIANÓPOLIS (CNR/ADI)
-A obrigatoriedade de se fazer um
exame de capacidade técnica para
ter o direito de exercer uma

profissão regulamentada foi um
dos temas do I EncontroNacional
de Conselhos Profissionais, que
está sendo realizado no hotel
Castelmar, em Florianópolis. O
evento é promovido pela Assoc

iação dos Conselhos Profissionais
de Santa Catarina (Ascop). No

•

Brasil, existem cerca de 30 profis-
sões regulamentadas. Entre elas,
três já fazem exame de suficiência
profissional: Direito, Medicina
Veterinária e Contabilidade. Para
o presidente da Ascop, Adriano
Zanotto, presidente licenciado da
OAB/SC, com o surgimento
desenfreado de cursos de Direito
no país; por exemplo, o exame

serve como instrumento para
evitar amercantilização do ensino
e garantir a qualidade da formação
profissional.

''1\ média de aprovação no

,

ÉTICA PROFISSIONAL

O I Encontro Nacional dos
Conselhos Profissionais, que
reúne cerca de 500 dirigentes e

técnicos de todo o país, foi aberto
na úttima quarta-feira (29), pelo

: vice-presidente da OAB,
"

Aristóteles Atheniense, que falou
•

sobre "Etica Profissional".
Segundo o advogado, "a ética está

•

em crise. E preciso reforçar nosso
compromisso com a formação do'
exercício profissional", defendeu.
Para Atheniense, a questão é um

desafio contemporãneo para o

país, e deve ser tratada como

prioridade para a reconstrução do
papel social profissional. ''A

solução é reformular o Estado, os
valores e principalmente a

mentalidade das pessoas. Perde
se tempo em discutir o conceito e

não alternativas de aplicação. Por
mais que o mundo se transforme,
a ética continua a ser um tema

recorrente", argumentou.Também
foram temas do Encontro: Fiscali
zação do Exercício Profissional,
Formação e Desempenho Profis
sional, e o Novo Papel dos Cons
elhos Profissionais. O Evento .

termina nesta sexta-feira (31).
Fazem parte da Ascop os Conse
lhos de Administração, Biblioteco
nomia, Contabilidade, Corretores
de Imóveis, Economia, Educação
Física, Enfermagem, Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, Fisiote
rapia e Terapia Ocupacional,
Farmácia, Fonoaudiologia, Medi
cina, Medicina Veterinária, Psico
logia, Representàntes Comerciais
Serviço Social, Odontologia,
Química e OAB. Todos estes
Conselhos represertam 200 mil
profissionais no mercado de
trabalho em Santa Catarina ..

•

•

•

, ,

Vice-presidente da OAB Nacional falou sobre Etica no Encontro

realizar o exame. ''1\ realização ou
não da prova fica a critério de cada
Conselho", afirmou Zanotto.

Enquanto ainda não existe uma

legislação específica, por outro
lado, os Conselhos comemoram a

decisão doMinistério daEducação
de incluir a participação dos
Conselhos Profissionais na

autorização de novos cursos e na

renovação de funcionamento dos
cursos já existentes. "Essa é sem

dúvida uma grande vitória, mas
também uma responsabilidade
enorme", declarou o ad
ministradorRui Otávio Bemardes
de Andrade, presidente do
Conselho Federal de

Administração, que foi um dos
palestrantes do evento.

\ Entre UI1J ótilJIO baile e uma maraiilhosa festa eles ainda consegllem tempopara ser a vle/llor sociedade
de ]tzraglltí do .S'ul Estamos[alando da Sociedade Desportiva e Recreatina Amizade, do bairro do

IVeJII/O nome. FUlldada elll 10dejanelr'o de 1954 por moradores da l'egião, a Sodedadefo: criada para
ser Uillponto de 611COlltl'0 de aliligos, qtte valol'jzam afraternidade C01110 eixo central das atividades. Na

época da.flne/arão, o nomeAll/izaele.foi escolhido entre outros, por ser este o e,rpfl'i/o que pretendiam .

oferecer aos sócios.

Tendo as t'ompetiçõeJ de tiro (01710 uma dasprinapai: atividades, a Sodedade Desportiua e Recreatiua

AtJlizade (f detentora de Vrll70SprêtJlios 1'�f!,iollaiJ. "4tt/tllmen/e, a ,S'ociedadepromove anualmente fres

FeJtcls de Rei e tli, Festas de Rainha, COl71 o o1?}etivo de manter úiua a tradição elo tiro. A Sociedade

A1J1izade é conhecida e reconhecidapor seus ótimos bailes, como o do CIJOpp, qll& acontece sempre 110

lllé, de li/aio. ,4s edições de 2004 e 2005./orall/ 11m sucesso. "Preuiamos elll toruo de Illi/pessoas,
tiiemos 1100pagantes'� cifirl1la o presidenre da J'oriedclde, Dieter GriitZllla(.jJel: Neste ano o Baile do

•

Chopp, da Sociedade A111izade, promete batel' IIOVOS recordes. '.Y1 animação será 110IJCZmel,te dos

Momanari e tl,.{!,uafdclmos filii P!í/Jlico maior cio 1,,,e no ano passado",
'\ pl'evê./osé Al�{!,UJtO Demarch), oice-presidente da Sodedade.Gutros bailes

�
q118 sdo 'illl sucesso naqnela Sociedade, sdo as [J(files de .Auiversário,
Páscoa, e Natal

•

. se: Alckmin quer PMDB
Presidente estadual do PMOB, Eduardo Pinho Moreira, deu ontem
a mais inequívoca demonstração de que está trabalhando pesado
na formação da tríplice aliança nas eleições deste ano em Santa
Catarina. Viajou a São Paulo, em companhia do prefeito Oário
Berger e do ex-deputado Francisco Kuster, para participar das

homenagens ao governador Geraldo Alckmin, candidato do PSOB
à presidência da República.
A recepção foi calorosa, segundo relato dos catarinenses, que
tiveram direito à mesa com o governador durante a sobremesa na

ala residencial do Palácio Bandeirantes .. Moreira, que assume o

governo no dia 9 de abril, manifestou de forma incisiva ao
'

presidenciável tucano o desejo do PMOB catarinense de apoiá-lo
nesta eleição, reeditando a coligação corn Q PSOB.
A resposta do governador foi na linha da convergência política.
Não só agradec.eu o voto de confiança, como revelou que está
trabalhando para que o PMOB integre a coligação presidencial
que já existe entre o PFL e o PSOB.
As conversações não avançaram porque o PMOB depende de
decisão do comando nacional sobre o lançamento ou não de
candidatura ou sobre política de alianças.
As informações que circulam nos bastidores indicam que toda·
esta movimentação política do presidente do PMOB, Eduardo

Moreira, na direção da tríplice aliança com tucanos e liberais, tem
o aval entusiástico do governador Luiz Henrique.

Planejamento
o em resário Olvacir Bez
Fonta aceitou o convite de
Eduardo Pinho Moreira e

assume na próxima semana

a Secretaria do Planejamento
e Gestão do Governo
Estadual. Presidente da
Construtora Fontana, com

ação em Criciúma,
Urussanga, Florianópolis,
Laguna e Içara, é o atual
presidente do Sindicato da
Indústria da Construção Civil
de Criciúma.

Resgate ,

Florianópolis vive neste fim de
.

semana a festa religiosa mais

popular e tradicional de Santa
Catarina: a Procissão do
Senhor dos Passos. A partir
das 20,00 horas, a procissão
noturna do Hospital de
Caridade até a Catedral e no

domingo a Procissão do
Encontro, que terá este ano

como pregador o Bispo
Auxiliar José Negri.

OEA

Convite
Eduardo Moreira conversou

com Jorge Bornhausen no

Palácio dos Bandeirantes,
em São Paulo. O presidente
nacional do PFL convidou o

vice-governador para
acompanhá-lo na viagem a

Lages, onde se realizou o ato
de renúncia do prefeito
Raimundo Colombo. O vice
agradeceu o convite e

declarou que pretende
conversar em breve sobre

aliança.

Secretário Geral da

Organização dos Estados
Americanos, José Miguel
lnsulza, pediu ao reitor Gerson
da Silveira, presidente da OUI

(Organização Universitária
Interamericana) estudos sobre'
envolvimento das /

universidades no esforço de
fortalecimento da democracia
na América e de inclusão
social. As duas autoridades
estiveram reunidas em

I

Washington, na sede da OEA. '

Articulação
Advogado Ivo Carminati
começa segunda-feira como

Secretário de Articulação
Política do governo estadual.
Formado pela Ufsc, foi

. Procurador da Prefeitura de
Criciúma na gestão José
Augustõ Hülse e disputou
cadeira na Assembléia pelo
PSOB em 1989. Atualmente,
é o presldente do Diretório
do PMDB de Criciúma.

Reação
Artigo assinado por Esperidião
Amin e Hugo Biehl critica o

governo Luiz Henrique por
falta de ação na crise das
carnes. Encerra: "No caso das
carnes suína e de frango, a

comunicação e a atitude do

governo são decisivas e

cruciais. A omissão
"olímpica" do governo de
Santa Catarina nesta hora e

nestas circunstancias dá a

dimensão real do espírito
público de seus responsáveis.
Reagir é preciso".

Crise
•

Policial
Sargento Amauri Soares pediu

.

afastamento da presidência da

Associação dos Praças do
Estado de Santa Catarina. Vai
disputar cadeira na

Assembléia Legislativa pelo
PMDB. Assumiu a presidência
da Aprasc o vice Elizandro
Souza. A entidade fará
assembléia dia 7 de abril.
Deve decidir não apoiar
nenhum candidato à
Presidência da República e ao

Governo do Estado.

Prefeito de Correia Pinto,
Dláudlo Ziliotto(PPS), demitiu
todos os secretários
municipais e titulares de

cargos comissionados. A
crise financeira da Prefeitura
é gravíssima. A receita caiu
de R$ 2.200.000,00 em

dezembro para R$
1.100.000,00 em março. A

,

queda brusca ocorreu

principalmente no ICMS. A
. Prefeitura perdeu R$
300.000,00 em um mês.

•

,

•
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� Manifestação
Centenas de manifestantes da
Via Campesina fizeram muito
barulho hoje pela manhã, em
frente ao Expotrade, em
Pinhais, na região
metropolitana de Curitiba, no
encerramento da sa
Conferência das Partes da

Convenção sobre
Biodiversidade, promovida pela
ONU. O protesto visa forçar
uma decisão mais firme contra
as pesquisas com sementes

,

estéreis. "E o último ato deste
mês, em que a Via Campesina
saiu vitoriosa" , disse o

coordenador do movimento no

Paraná, Roberto Baggio.
-

� Chuvas
A Secretaria Nacional de
Defesa Civil (Sedec), do
Ministério da Integração
Nacional, alerta para chuvas
fortes neste sábado (01) nos

,

Estados da Bahia, Espírito
Santo e Minas Gerais. A
previsão indica temporais
principalmente no sul da Bahia,
todas as regiões do Espírito
Santo e no leste de Minas
Gerais.

�_ Orgulho Gay
Em reunião realizada na manhã
desta sexta-feira, 31/3, a
Prefeitura de São Paulo e a

Associação da Parada do

Orgulho. GLBT acertaram a

realização da parada para o dia
17 de junho, sábado, na
Avenida Paulista. Não se sabe,
porém, se haverá palco ou não.
"São vários fatores que têm de
ser levados em consideração,
mas as negociações estão em

andamento e todas as partes
,

interessadas estão dispostas a

chegar a um entendimento",
disse Cássio Rodrigo, da

,

Coordenadoria de Assuntos de
Diversidade Sexual, Cads.

� Contaminação
Os 123 pacientes da unidade
de hemodiálise do Conjunto
Hospitalar de Sorocaba (CHS),
a 92 quilômetros de São Paulo,
estão recebendo água

. contaminada com bactérias
desde o final do ano passado.
Como a contaminação não
causava danos sérios aos

doentes, as sessões de
,

hemodiálise, indispensáveis
para essas pessoas, foram
mantidas. Um caso de

contaminação mais grave,
' e

detectado na última quarta-
feira (29), levou a

administração do hospital,
mantido pelo Estado, a ,

suspender o atendimento.

� Finanças
o "PIB dos bancos" superou no

ano passado toda a riqueza
produzida pelo comércio.

,

Também ultrapassou o

Produto Interno Bruto (PIB) da
construção civil e emparelhou
com a agropecuária. O valor
nominal das instituições
financeiras cresceu 34% entre
2004 e 2005 e atingiu R$ 140
bilhões. Na contramão, o PIB
da agropecuária encolheu de
R$ 159,7 bilhões para R$ 145
bilhões. O principal motivo do

avanço do setor financeiro foi
a expansão do crédito,
explicam analistas de
mercado.
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CAMPANHA: PRÉ-CANDIDATO

•

"

AGENCIA ESTADO

,

� Civismo e amor pelo Brasil vão nortear

campanha à Presidência da República
SÃO PAULO - Em um

discurso bastante emocionado,
que motivou muitos aplausos,
o pré-candidato do PSDB à

Presidência da República,
Geraldo Alckmin, despediu-se
hoje à tarde do governo de São

,

Paulo, afirmando que parte
._ ,1"

rumo a um munrao C1V1CO para
construir um País com menos

pobreza, mais emprego, mais

renda e mais trabalho, "Nosso
,

País não é para amadores, como
dizia Tom Jobim, e sei que

poderemos unir nossos sonhos
à realização de construir um

novo País", ti destacou,
garantindo que pretende ser

este instrumento de mudança
do Brasil.

No discurso, que durou 20

minutos, Alckmin fez um

balanço das realizações do

governo do Estado de São Paulo
desde a gestão de Mário Covas.
Sucessor do falecido gover-

nador, Alckmin lembrou a

escola de Covas, baseada,
sobretudo, na austeridade e no

,

rigor fiscal, o que permitiu à sua
-

gestao entregar o governo para
o pefelista Claudio Lembo com

um saldo para investimentos de
R$ 9,1 bilhões. Ele disse que, se
Covas não tivesse "sonhado
com o impossível", São Paulo
não teria resgatado a sua

dignidade.
Antes do início do discurso

à platéia que lotou o auditório

principal do Palácio dos
Bandeirantes, formada em sua

maioria por .pol íticos e

empresários, Alckmin foi
saudado como candidato, ao

som de "Brasil urgente,
Alckmin presidente".

Empolgado com a

receptividade, o pré-candidato
tucano disse que não vai iniciar
uma jornada baseada na luta

política em benefício de seu

Agronegócio pede proteção
contra invasões de sem-terra

,

BRASÍLIA - Terminou por
volta das 13h, no Ministério da

Justiça, uma reunião, de

empresários do agronegócio e
. -

associaçoes que representam
/

produtores brasileiros de
sementes e mudas e da indústria
de óleos vegetais com o

ministro Márcio Thomaz
Bastos. O setor foi reivindicar
ao ministro que o governo
federal coordene ações de

proteção policial aos bens,
fazendas e laboratórios de

pesquisa que, segundo eles,
estão sob ameaça de invasões de
movimentos ligados ao

Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem-Terra (MST).
"Estamos' apreensivos e

indignados com os recentes

episódios de invasões e

destruição de anos de pesquisa.
.Simpatizamos e até

entendemos as reivindicações
de muitos desses movimentos,
mas há o limite da lei que
protege a propriedade privada";
resumiu o presidente da

Associação Brasileira das
/

Indústrias de Oleo Vegetal
(Abiove), Carlo Lovatelli, ao

final da reunião.

Os empresários do setor

entregaram ao ministro

Thomaz Bastos uma carta

aberta em que pedem a adoção
por parte do governo de
"medidas preventivas e

urgentes contra os atos de

violência" ocorridos no mês

passado. "O cenário de
instabilidade e de desrespeito ao

direito de propriedade atinge
em cheio o agronegócio
brasileiro, ameaçando mais

,

gravemente a capacidade
produtiva nacional".

O ministro da Justiça,
Márcio Thomaz Bastos, por
meio de sua assessoria, declarou
que o governo federal está

preocupado com os recentes

episódios de invasões a

propriedades privadas, como
laboratórios, de empresas

ligadas ao agronegócio. "Não
criminalizamos os movimentos

sociais, mas ninguém pode
transgredir os limites da lei. E

.

ninguém está acima da lei",
afirmou o ministro, em nota.

Thomaz Bastos disse que o

governo tem se manifestado
duramente quando episódios
do tipo acontecem, lembrando
que o ministro da Reforma

Agrária, Miguel Rossetto, se

manifestou contrariamente aos

atos recentes. "Eu pedi à Polícia
Federal que atue de alguma

•

forma, mas há dificuldades por
causa do conflito de

atribuições", disse o ministro.

Ele ressaltou, no entanto, que a

PF faz trabalho preventivo em

conjunto com as polícias
estaduais, de todas as esferas, por

/

meio do Sistema Unico de .

Segurança Pública (Susp).

ARQUIVO O CORREIO/DANIEL NEVES
-'

•

,

Geraldo Alckmin (na foto em visita a Joinville) inicia campanha informal

partido e dos aliados. Mas
ressaltou que vai entrar nesta

campanha presidencial "com
intuito de lutar muito para ser

um instrumento do povo na

mudança efetiva do País".
Ainda no discurso, Alckmin fez

menção ao inglês Gilbert Keith
Chesterton, um dos maiores e

mais influentes intelectuais do
,

século 20, lembrando uma de
suas citações: "Uma das mais

importantes virtudes é a

coragem. E, sem ela, não adianta
ter as outras."

Ao citar, Chesterton, o ex

governador disse que estava

munido de coragem, inclusive
a coragem moral, para iniciar a
caminhada para tentar mudar
B '1 "I id d "

o rasu. sso sem val a e ,

emendou.
Alckmin elogiou também o

seu vice e atual governador do
Estado, Claudio Lembo (PFL),
reiterando que São Paulo estará

"" . ,..." "O
.

1em ótimasmaos. mats a to

grau da sabedoria é a humildade. '

O doutor Lembo começa (na
administração do Estado) com

O CORREIO DO POVO
t ::
, .

11

o pé direito e com os

sentimentos mais valiosos:
generosidade, simplicidade,
humildade e alegria."

.

O pré-candidato elogiou
também sua esposa, dona Lu,
dizendo que, nos seus 33 anos

de vida pública, ela foi pai e ryãe .

e o substituiu de maneira

exemplar. Ao falar da esposa,
ele citou Napoleão, que
escolhia seus generais apenas se

eles fossem homens de sorte.

"Eu inicio a minha jornada
cívica (a disputa pelo Palácio do
Planal to), dizendo que S,GlU

(_

homem de muita sorte, porÇJ'le
me casei com Lu", disse,
destacando a força que vem

recebido da esposa em toda a

vida pública.' "Ela é a melhor

parte da família." E citou qv�)
sem utilizar recursos públiS?s,
ela deixa para o Estado sete mil

"

padarias artesanais. L' I

Sem mencionar o nomerde
seu maior adversário nesta

J

campanha eleitoral"
.

o

presidente Luiz Inácio Lula ,da
, I

Silva (PT), Alckmin afirmou
J ,

que o Brasil é muito grande
"para ter um govemo

centralizado". E defendeu:
"Temos

.

de fortalecer a

Federação."
Numa crítica sutil ao petista,

Alckmin disse que o governo

paulista conseguiu manter suas
contas em dia, "até mesmo coni

• ft •

a conjuntura econormca

desfavorável, como a do aha

passado, com juros altíssimos e
1

baixo dinamismo econômico".

,

Alencar reafirma que 'não é candidato a nada'
BELO HORIZONTE - O

vice-presidente e ministro da

Defesa, José Alencar, voltou a

dizer hoje, em Belo Horizonte,
que "não é candidato a nada".

Segundo Alencar, não existe

candidato a vice-presidente.
Ele negou que tenha acertado
com o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva a reedição da

chapa que venceu as últimas

eleições presidenciais.
Sobre se conversou com

Lula, Alencar disse que, em

Minas Gerais, todo mundo
•

sabe que "conversa com

presidente ninguém conta". O

vice-presidente e ministro da
Defesa falou também sobre a

expectativa em relação à

trajetória mais rápida de queda
das taxas de juros.

Segundo Alencar, a

economia tem dado condições
para que esse declive ocorra, com
o crescimento sustentado. De
acordo como vice-presidente e

ministro, oministro da Fazenda,
,

Guido Mantega, comunga com

essa idéia.
Alencar voltou, porém, a

defender a ampliação do Con
selho Monetário Nacional
(CMN), com a presença de re-

presentantes setoriais ere,

gionais. Esses integrantes,. ao
lado dos ministros da Fazenda e

.

•

do Planejamento, Orçamento e

Gestão e do presidente do Banco
Central (BC), seriam responsá
veis pela formulação da política
de combate à inflação que visasse

apenas a estabilidade da moeda.
Para o vice-presidente, a

solidez não pode vir às custas do
"

desenvolvimento. "Mantega
tem grande sensibilidade para as

questões econômicas brasileiras
e é adepto da tese de que o Brasil

precisa crescer à altas taxas",
afirmou.

Prefeito de São Paulo concorre ao governo do Estado
SÃO PAULO· O prefeito de

São Paulo, José Serra, anunciou
na tarde de hoje, em uma

entrevista coletiva, que vai

deixar a prefeitura para
concorrer a governador de São
Paulo pelo PSDB. "São esses os

ideais que agora me fazem
tomar a decisão que anuncio

hoje. Que me fazem trocar uma

posição conquistada e sob esse

aspecto bastante confortável

pelo risco de mais uma

batalha", acrescentou.
Serra disse ter se

convencido de que a melhor
maneira de servir à população
de São Paulo seria manter a

parceria entre a prefeitura, que
será assumida pelo seu vice,
Gilberto Kassab (PFL), e o

/

governo do Estado. "E a decisão
mais difícil que eu já tomei na

minha vida ( ... ) mas é
_. . "

neccssana , acrescentou.

De acordo com o-deputado
federal Alberto Goldman

(PSPB-SP), a decisão de lançar
a candidatura de Serra ao

governo paulista foi tomada de
forma unânime pelo.partido e

não se tratou de uma decisão

pessoal,
Na quarta-feira, segundo

Goldman, tanto as bancadas
federais quanto estaduais

chegaram a esse acordo. "Nós
vemos no Serra grandes chances
de vencer as eleições em São

Paulo", afirma. Goldman disse
ainda que, para o PSDB é

importante manter-se à frente

do governo de São Paulo, o

segundo maior orçamento do
País.

r Sobre o fato de Serra não tel

sido indicado para concorrer à

Presidência, Goldman reforça
que, apesar de o prefeitorer
grandes chances de vencer, o

partido achou que lançar o nome
de Geraldo Alckmin era a decisão
mais correta.

Quanto à promessa de

campanha de Serra de que ele

cumpriria o mandato da

prefeitura até o final, Goldman
afirmou que Serra tern

.

compromisso com os eleitores,
mas que a maioria deles entende
a decisão tomada agora. I

,

"Certamente vão apoiar ele na

governo", afirmou.
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1;1.,. Foram três fortes terremotos e nove abalos
'Jrs'ísmicos secundários, que só não foram mais

,��ágicos devido ao alerta das autoridades
rns

SST T c
" EERÃ,- rês tortes terre-

[Ornatos e nove abalos sísmicos
s'ecundários registrados num

'C:�ntervalo de poucas horas entre, '

,''f' d dL a noite e ontem e amadruga a

de ontem (31) resultaram na
,

'J:Jmorte de 70 pessoas, ferimentos
£J�m 1.200 e deixaram milhares'
, '

I, de desabrigados no oeste do
I�J"lrã.Os moradores disseram
:jfl{creditar que o número de

,

:;, fuortos só não foi maior porque
roc�' polícia local saiu às ruas

.1.1 ')

depois do primeiro terremoto

pedindo à população que
deixasse o interior de suas casas

e passasse a noite na rua por
causa do risco de desaba
mentos. O primeiro terremoto

atingiu 4,7 graus na escala
Richter e foi sentido numa área
montanhosa do oeste do Irã no
fim da noite de ontem. O
tremor foi seguido por um abalo
sísmico de 5,1 graus que atingiu
Boroujerd e Doroud, duas

"çxplosão causa morte de
(;l io

��çoman,dante ligado ao Hamas
rrro:

8')' CIDADE DE GAZA - O

()J!f:omandante de um grupo

"; .armado palestino ligado ao

,',fIamas morreu na explosão de
um carro-bomba nesta sexta

feira (31), desencadeando

choques entre facções que
deixaram três mortos e mais

, ,

de 20 feridos.Seguidores dos
''''Comitês de Resistência

(;<'Popular atribuíram o ataque
.., j�ue matou Abu Yousef Abu
'I, -\Quka a forças de segurança
'l:)jl:eais ao presidente da
,i;?Âu ror idade Nacional
E:,iPalestina (ANP), Mahmoud
:j��Abbas.

I

,CIJ', O incidente eleva temores

h -sobre a possibilidade de

(,t'éhoques mais amplos apenas
, ,

I-,�<lois dias depois de o grupo
;'L: 'islâmico Hamas ter assumido
';:[õ governo palestino.Os
Ir!J:(Comitês de Resistência
· ?,JPopular reúnem cerca de zoa
militantes armados acusados
de ataques a tanques

• israelenses e responsabilizados
111P0r um ataque a um comboio
'�''diplomático americano em

Z003.Mais da metade dos 200
G r

'

I'militantes dos Comitês de
�I\ !

'Resistência Popular têm

T'J] �igação com o Hamas,
é �inclusive Abu Quka.' O
: ,'restante é ligado à Fatah, a

;,��facção política liderada por
" ,Abbas.Simpatizantes de Abu
"

"Quka atribuíram o atentado de
lli!, i

J8?poje ao Serviço de Segurança
'Preventiva, controlado pela

, Fatah.
li)
, O Hamas assumiu o
I .....

; b governo palestino na quarta-
"

feira depois de arrasar a Fatah
'l�lr'

nas urnas em janeiro. Uma das
j :- �

,

_ promessas de campanha do
• ,._: I

,!" .grupo islâmico é restaurar a
v

ordem na Faixa de Gaza e na
f_j -:

, Císjordânía, mas as forças); !
.

palestinas de segurança, a

maior parte dela subordinada

à Fatah, está envolvida na

violência e o Hamas tem

pouco controle sobre elas. '

Abbas, um político
moderado favorável à paz'
com Israel, declara-se contra
a violência, mas tem lutado

para ampliar seu controle
sobre as forças de segurança
desde que assumiu a

presidência da ANp, no ano

passado.
O /

governo r ecern-

empossado do Hamas
realizou uma reunião de

emergência na noite de hoje
pará discutir a situação. Uma
comissão foi criada para

investigar o assassinato,
comentou o ministro da

Informação YousefRizka.Said
Siyam, ministro de Interior,
prometeu mais cedo que os

assassinos de Abu Quka serão

levados à justiça e pediu
união nacional.Um artefato

explosivo foi colocado no

carro de Abu Quka, que voou
pelos ares na Cidade de Gaza

\
na manhça desta sexta-feira.
Os Comitês de Resistência

Popular primeiro acusaram
,

Israel pelo ataque. Os
israelenses negaram.

O grupo apontou em

seguida para Q Serviço de

Segurança Preventiva.
Durante visita aos Emirados
/

Arabes Unidos, Mohammed
Dahlan, um deputado
palestino que já chefiou os

Serviços, de Segurança
Preventiva, também negou a

acusação, apesar do histórico
de conflito entre a força de

segurança e os Comitês de
Resistência Popular.A
tensão acirrou-se durante a

cerimônia fúnebre de Abu,
Quka. Uma troca de tiros
deixou três mortes e 25
feridos. '

•

cidades industriais da região, às
23h06 locais de ontem,

,

desabrigados para passar a noite
ao relento. Teme-se que novos

abalos sísmicos secundários ou

terremotos derrubem as casas

Até o momento, porém, o
, .. ,.., . .

governo iraniano nao requisitou
ajuda externa.

, Depois do primeiro tremor,

policiais de Boroujerd e Doroud

percorreram as ruas dessas'
cidades com alto-falantes para

pedir às pessoas que saíssem às

ruas. Acredita-se que a medida
evitou uma tragédia maior, pois
terremotos das magnitude s

registradas hoje costumam

causar ainda mais vítimas no

Irã.Em fevereiro do ano passado,
um terremoto de 6,4 graus na

escala Richter matou 612

pessoas em Zarand, no sul do Irã.
Em dezembro de 2003, 26.000
pessoas morreram quando um

tremor de 6,6 graus devastou a

cidade histórica de Bam.

informou a televisão estatal.
Às 4h47 da manhã de hoje,

um terremoto de 6 graus na

escala Richter atingiu Doroud
e aldeias periféricas, prosseguiu
a tevê estatal.Ao todo, 70

corpos foram retirados das casas
destruídas pelo terremoto em

Silakhor, ao norte de Doroud.
Ali Barani, diretor da comissão

local de desastres inesperados
informou que o 'número de

I

aldeias afetadas não chegou a

200, mas algumas foram
totalmente destruídas.Ao cair

da noite de hoje, as pessoas cujas

, /

que con tmuaram em pe.

Algumas pessoas planejavam
dormir nos carros. Outras
reuniram cobertores e

, acenderam fogueiras para se

aquecer na fria noite de início

de primavera (boreal). Alguns
optaram pelas barracas
oferecidas pelo Crescente

,

Vermelho iraniano.A maior

parte das cerca de 1.200 pessoas
feridas dormia no momento do
terremoto.A secretária de
Estado dos EUA, Condoleezza
Rice, em visita ao norte da

Inglaterra, manifestou pesar e

ofereceu assistência americana.

. /

casas continuavam em pe
entraram para buscar roupas de
cama e em seguida se juntar aos

Família de brasileira morta viaja amanhã ara Israel
RIo - "Ela não tinha medo suicida na Cisjordânia, a

,
,

jornalista SôniaGlatt. Ela contou
que a tia voltava de uma festa com
o marido, o israelense Rafi

Halevy. Eles pararam para dar
carona a dois jovens que

conheciam, mas um palestino
,

disfarçado de judeu ortodoxo

também entrou no carro. Todos
morreram na explosão, a cami

nho do assentamento judaico de
Kedumim. Helena tinha 59 anos.

Ela foi para Israel com 18 e lá se

apaixonou por Rafi, que
conhecera no kibutz onde
trabalhava como voluntária.

,

nenhum, era uma pessoa pacífica,
idealista, que acreditava na vida,
uma pessoa feliz. Nunca acreditou

que isso pudesse acontecer. Mas
.

aconteceu." O depoimento é da
sobrinha da brasileira Helena

Halevy, morta ern atentado

\

, ,

E com muita alegria que agradeço à toda

•

,

comunldcde pelo prêmio recebido, que
,

representa o reconhecimento pela minha

otucçõo parlamentar!
•

o meu muito obrigado!
,

Vereador Dieter Janssen
Destaque �rêmlo Podhium 2005

-----_.-�.--�---

,

• BREVES

FRANÇA
� Direitos
trabalhistas
o presidente Jacques Chlrac
declarou ontem que val

promulgar a lei que estabelece
o Contrato Primeiro Trabalho
(CPE), rechaçado por '

sindicatos e entidades
estudantil' porque reduz direitos
trabalhistas como forma de
incentivo para as empresas
contratarem jovens, Centenas
de estudantes reunidos na

Praça da Bastilha, na capital,
,

receberam a decisão do

presidente com uma

estrondosa vaia,

POLÔNIA
� Indiciado líder
Promotores poloneses
indiciaram hoje o ex-homem
forte da Polônia comunista
general Wojciech Jaruzelski
por ter imposto a lei marcial
em 1981 quando o regime
soviético tentava acabar com o

movimento pró-democracia
Solidariedade.
O governo comunista de
Jaruzelski impôs um regime
militar que durou até 1983,
colocou tanques nas ruas e

prendeu milhares de

dissidentes, entre eles o

carismático líder do
Solidariedade tech Walesa,

INGLATERRA

� Rice admite erros
Durante seu primeiro dia de
visita à Inglaterra, a secretária
americana de Estado,
Condoleezza Rice admitiu hoje
que os EUA cometeram "erros
táticos" no Iraque. Mas ela
defendeu a estratégia de
remoção do presidente
iraquiano Saddam Hussein do

poder, O comentário foi feito
num debate na cidade de
Blackburn, norte da Inglaterra,
organizado pela rádio britânica
, '

BBG. '

CHINA

� Barreiras
Começa a vigorar na segunda
feira o acordo entre os

;

governos brasileiro e chinês
para limitar a entrada de

produtos têxteis da China no

Brasil. O acordo impõe cotas

para os produtos chineses até
o final de 2008. O secretário de
Comércio Exterior do
Ministério do Desenvolvimento
Armando Meziat, explicou que
a partir de segunda-feira o

Brasil vai passar a adotar um
licenciamento não automático

para as importações de têxteis
da China.

,

BAHREIN

� Naufrágio
Pelo menos 57 pessoas
morreram afogadas no

naufrágio de um navio
restaurante na costa do
Bahrein, informou nesta sexta
feira (31) o Ministério de
Interior do reino. Dos 57
mortos, 17 eram turistas
indianos e 13 eram britânicos.
Havia 126 pessoas a bordo da
embarcação, que naufragou'
em águas calmas no fim da
noite de ontem, prosseguiu o

Ministério de Interior. Dizia-se
Inicialmente que havia 137
pessoas a bordo,

I

,
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hoje é um órgão composto por
todos os setores da sociedade,

•

que tem um comprorrusso

com o desenvolvimento
sustentável da cidade",
explicou Sordi

No dia seguinte, a

delegação jaraguaense esteve

na Prefeitura e ouviu do

prefeito Sílvio Barros as

razões para se apostar no

projeto suprapartidário, "que
revolucionou a cidade". "O
mérito do Codem é da
sociedade. Nenhum prefeito
pode usurpar daquilo que não

lhe pertence", afirmou,
reforçando' a idéia de que o

projeto só funciona se houver
união e participação da so

ciedade civil. Na opinião
dele, o Codem reduz o risco

do impacto da de scon-t i-
,

nuidade, já que as ações defi-
nidas pelo conselho serão

implementadas e concluídas,
,

mesmo com a m�,,/ança no .

Poder Executivo.
ORIGEM - No início da

década de 1990, Maringá
registrava um preocupante
quadro de perda de di
namismo em função de

problemas relativos à

economia. Então um grupo
de' líderes locais, de diferentes
setores, decidiu, .criar o

movirnent o "Repensando
Maringá", cujo objetivo
principal era buscar al-'
ternativas para retomar o

desenvolvimento do
. , . .

murucrpio e re o rgarnzar a

sociedade civil.
Atualmente o Codem é

integrado por 76 ,orpa
nizações e entidades da
sociedade civil de Maringá,
representadas por 226 rnern
bros (líderes de c omu

nidade), além da Prefeitura.

•

"quando éramos crianças a data
tinha um apelo forte. Es-'

perávarnos este dia para as

brincadeiras". Sobre a suposta
renúncia do presidente Lula,
Bianca Trilha Fernandes

explicou, que não tinha visto

nenhuma notícia. E preferiu

•

,

.

DESENVOlVIMENTO:MARINGÁ TEM PROJETO SUPRAPARTIDÁRIO

•

MAURíliO OE CARVALHO

ESPECIAL PARA O CORREIO 00 POVO

� Acijs e Prefeitura se

dizem dispostas a
'

implantar o projeto
em Jaraguá do Sul

MARINGÁ/pR - O prefeito,
Moacir Bertoldi (PL) chefiou

!
.

a delegação jaraguaense,
,composta por lideranças
políticas e empresariais, que
esteve esta semana na cidade

paranaense conhecendo o
Codem (Conselho de Desen
volvimento Econômico de

.

Maringá). O objetivo foi
recolher subsídios para ten

tar implantar o projeto em

Jaraguá do Sul, "respeitando
as características locais". A
comitiva foi recebida pela
diretoria da Acim (As
sociação, Comercial

.

e

Industrial de Maringá) e pelo
prefeito Sílvio Barros (PP),
que apresentaram o novo

modelo de gestão pública e os

resultados obtidos.
Na quarta-feira, o diretor-

,

executivo do Codem, João
Celso Sordi, também secre

tário de Desenvolvimento
Econômico de Maringá, deu
as ,boas-vi11das ao grupo

jaragua,ense e fez um relato
sobre o projeto. Lembrou que
o Cod em surgiu da
necessidade de repensar o

. / .

mumcipio, "que' passava por
• • A'

grave cnse soctoeconormca, e

de planejar a cidade para os

próximos 20 anos. O primeiro
passo foi realizar um Wor

kshop, que reuniu 150

lideranças da cidade, para
discutir e elaborar o

planej amento e s tra tégico:
"Maringá 2020". "O Cedem

, ,.,
. ,

I,,�
,

•

DIVULGAÇÁD
"

}

;,-(

Moacir Bertoldi (E) fala sobre a intenção de trazer o eadem para adaptá-lo a Jaraguá do Sul
...... ----- .. - ,- , ------- .. , , , _------,- , , , --- , , , , , , , , , , , , , , , ,

, '...... .
. ..... .. .. ......... ..... , ,

, , .

Acijs pretende capitanear o processo
o presidente da Acijs (Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul), Paulo Chiodini, disse
que a iniciativa para a implantação do modelo no

município deve partir da. sociedade civil, e que a

entidade pretende capitanear essa ação e apoiar
"no que for preciso" o processo de rnobilizaçâo
dos diferentes agentes sociais. Na avaliação dele, o
primeiro passo é a conscientização da necessidade
de integração desses setores para se discutir e

planejar o futuro da cidade".

"E�iste urna pré-disposição da classe empresarial e
do poder público locál para discutir e analisar a

implantação do Conselho de Desenvolvimento
Econômico em Jaraguá do Sul, um modelo que

.
,

está dando certo", afirmou, acreditando que,
diferente de Maring� do início da década de 1990,
Jaraguá do Sul tem a vantagem de já ter a sociedade
civil organizada, "bastando apenas eliminar algumas
arestas" .

Chiodini acredita que o desafio será convencer os

setores da sociedade a comprar a idéia e se

conscientizar da necessidade de se mobilizar em torno de objetivos comuns.

PODER PÚBLICO - Assim como Chiodini, o prefeito Moacir Bertoldi mostrou-se um entusiasta do Conselho de
Desenvolvimento Econômico. "Sou totalmente favorável à proposta. Já determinei ao Elizeu (Newton Elizeu Burdzaki,
secretário de Desenvolvimento Econômico) que faça tudo o que for possível para viabilizar a implantação do Codem. É
um grande projeto que vai quebrar paradigmas e envolver toda a sociedade nos assuntos da cidade", declarou,

,

reforçando a idéia de que é preciso pensar o futuro de Jaraguá do Sul.

,

�,I
Chiodini: "Precisamos organizar a sociedade para
pensar o futuro de Jaraguá do Sul"

•

,
•

Dia da Mentira leva pessoas a acreditarem em fatos inusitados e inverídicos
•

]ARAGUÁ DO SUL - Se

alguém afirmasse' que o

presidente Luis Inácio Lula da
Silva (PT) vai deixar o cargo

hoje, renunciando por conta dos
escândalos que evolveram o

governo e políticos desua base
de apoio, você acreditaria? Ou,
então, que cientistas desce-

,

briram uma técnica para
desenvolver macarrão em

árvores? Ontem, véspera do Dia
Mundial da Mentira, a

reportagem de O Correio do
Povo fez estas duas perguntas a ,

alguns jaraguaense.s Quanto à

possibilidade de criar árvores

produtoras de espaguete,
[aqueline Heck diz que não

desconfia da ciência e, por isso,
começou a acreditar na

brincadeira.
Da mesma maneira, Miguel

�

Angelo dos Santos também não

fez contradições à notícia. Ele
não lembrou do Dia da Mentira
e ainda acrescentou dizendo que

t

•

acreditar que se tratava de uma
mentira. Para Rosilaine
Cristina Gonçalves, a "in

formação" .tarnbérn era uma

novidade, mas, por causa da.
atual confusa situação política
no Brasil, não lhe causou

espanto. (Kelly Erdmann)
\

..�

Rosilaine achou a saída de Lula

conseqüência do quadro político

•

I

O CORREIO DO POVO
,

l

•

�

RESULTADOS E AÇOES
O presidente da Facip (Federação
das Associações Comerciais e

Industriais do Paraná), Jefferson
Nogaroli, um dos idealizadores do
Conselho de Desenvolvimento
Econômico de Maringá, lembrou
que as políticas municipais de

'

desenvolvimento econômico
devem ter como objetivo a melhoria
da qualidade de vida, "que pode ser

resumida como de excelente

padrão". Entre os indicadores
positvos de Maringá, destacou o

PIB per capita, acima da média do
Estado e nacional, e a taxa de ,I)J
mortalidade infantil, igual às dos
países desenvolvidos, informando
que quase 100% dos domicílios
possuem água tratada e energia
elétrica. Por outro lado, dados do

Ipardes (Instituto Paranaense de
Desenvolvimento Econômico e

Social) revelam que ainda existem
fatores econômicos preocupantes

. , .

no muniCipiO, que merecem

atenção. "Esses indicadores pedem
a implementação urgente de uma

polITica econômica que reverta o

quadro" .

r

O QUE E O CODEM
,

E um órgão de caráter consutvo e

deliberativo, criado por lei muni

cipal, que tem a função de articular
institucionalmente para o desenvol
vimento sustentável local. É quem'
indica a aplicação dos recursos do
FMDE (Fundo Municipal de
Desenvolvimento Econômico).

ATIVIDADES
- Articulação institucional, em

especial com organismos
nacionais e internacionais
financiadores do desenvolvimento

. ..

econonuco;
- Gerir o FMDE, estabelecendo as

prioridades para a aplicação dos
recursos;
- Elaborar estudos de

potencialidades, priorizar diretrizes
voltadas para a geração de
emprego e renda e

desenvolvimento econômico.

., I

FOTOS DANIEL NEVES
�" ':,� ,'fi'"

,

Jaqueline disse que não descon
fia dos atuais avanços da ciência

, .

A ORIGEM
Entre inúmeras explicações diferentes sobre o surgimento do Dia da
Mentira, a mais conhecida diz que a brincadeira inioiou ne século 16,
na França. A transformação aconteceu quando o Rei Carlos IX,
daquele país, decidiu alterar a data da entrada do Ano Novo. Até
então, a' comemoração durava uma .semana inteira, de 25 de março
(começo da primavera na Europa) até 10 de abril. Com a adoção do
calendário gregoriano, em 1564, parte da sociedade francesa

•

concordou com o Rei e passou a festejar a tradição no primeiro dia
do mês de janeiro. O restante, que não acatou à mudança, deu

,

continuidade ao calendário antigo. E a partir disso que as

brincadeiras começaram. Os franceses passaram a ridicularizar
este grupo enviando presentes estranhos e convites para festas que,
na verdade, não existiam. No país, as' gozações eram conhecidas
como plaisanteries. Depois de alguns anos, a data ultrapassou as

fronteiras da França e se transformou na data especial para se

contar mentiras também em outros países do mundo. Naqueles que
falam o idioma inglês, é chamado de April Fool's Day ou Dia dos
Tolos e na Itália de Pesce d'aprile (Peixe de Abril).

,"', .

"
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SEGURANÇA: NOITE BEM GUARDADA

•

CARLOS BRANDÃO

� Serviço de rádio

patrulha desloca-se

por toda a cidade
durante madrugada

}ARAGUÁ' DO SUL -

, Madrugada chuvosa na cidade,
com temperatura média de 20

graus. Enquanto a maioria da

população está segura em suas

residências, descansando após
um dia de muito trabalho e

estudo, um grupo de 14 valorosos
homens está realizando rondas
intensivas e ostensivas deixando
nossa cidade mais segura. Esta é a

rotina dos policiais militares do
14° BPM, que trabalham no

serviço de rádio patrulha. A
reportagem de O Correio do
Povo acompanhou este trabalho
na noite e madrugada de quinta
para sexta última, para constatar
o grau de dificuldade e perigo que
os policiais enfrentam nas ruas,

nem sempre tão desertas e

tranqüilas, de Jaraguá do Sul. Os
policiais que estavam de serviço
neste período iniciaram o serviço
às 20 horas de quinta-feira e

terminaram às 8 horas da manhã
,

de ontem. O acompanhamento
feito por nossa reportagem
iniciou às 23 horas de quinta e

terminou por volta de 4h30 de
sexta-feira.

Após uma rápida passagem
pelo quartel, para um lanche, o
cabo De Camargo, na função de

sargento externo e o soldado
Reinaldo, saíram para mais uma

madrugada de ronda pela cidade.
A função do "sargento externo"
é coordenar o trabalho das
demais viaturas e policiais da
rádio patrulha. Poucos minutos

após a saída do Batalhão, a

primeira ocorrência. Um

homem, dirigindo um Astra

GLS, KHJ 0110, de Jaraguá do SuI,
foi identificado em atitude-

• suspeita nas ruas do bairro
Czerniewcz. Abordado por uma

viatura da PM, fugiu, mas foi

interceptado na rua Henrique
Marquardt, no mesmo bairro. Ele
portava crack, foi detido e levado

.

para a delegacia da comarca.
. Passado umpouco dameia-noite,
a viatura do cabo De Camargo
recebeu um chamado do Capam
- Centro de Operações Policiais
Militares - relatando que um

grupo estava promovendo
confusão nos fundos da Caraguá
Veículos, na Vila Lalau. Foram
deslocadas duas viaturas para o

local. Todos os integrantes do

grupo foram revistados e tiveram

suas identidades averiguadas.
Como nada de ilegal foi

constatado, o grupo foi liberado.
Era só o início da madrugada.

Logo depois de atender esta
ocorrência, a viatura do sargento
externo deslocou-se para a Barra
doRio Cerro, passando pelo salão
Botafogo, onde toda quinta-feira

• •

,
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•

•
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23h30 pOliciais fazem abordagem a veículo conduzido por suspeito de porte de crack, que acaba detido

OOh20 abordagem a grupo que fazia baderna em rua da Vila Lalau, após verificação todos foram liberados

acontece o baile denominado
"Panela Velha". Naquele local,
por volta de 50 minutos da

madrugada de sexta, os policiais
, realizaram abordagens e

verificações de rotina, onde nada
de irregular foi encontrado.
"Nosso maior objetivo é com as

ruas próximas do salão, onde
devido a 'pouca luz e baixo
movimento, as atividades ilegais
podem transcorrer com mais

facilidade", relata o cabo pm De

Camargo, ao deixar o local. O

próximo destino foi o centro da
cidade, 011de a PM está realizando.
a Operação Mariposa, com o

objetivo de coibir a prostituição e

o tráfico de drogas nas imediações
das ruas Epitácio Pessoa eGetúlio

Vargas. Já passava de 1h30,
quando um motorista disse ter

\

sido roubado por um travesti, na
Epitácio Pessoa. Após rondas, as
viaturas da rádio patrulha
encontraram o suspeito, que foi
detido para averiguação. Ainda
durante a madrugada mais um

cliente alegou ter sido vítima de
assalto praticado por travesti.

Estranhamente, ao ser informado
que a viatura do sargento externo
estava chegando com uma equipe
de reportagem, a vítima, que

dirigia um. automóvel Omega
escuro, desistiu da denúncia e

fugiu em disparada. '

Amadrugada ainda reservava
algumas surpresas. Por volta de

2h40, nas proximidades do posto
Mime da Weg II, uma discussão,
provavelmente sobre uma

negociação de drogas mal-.

sucedida, estava prestes a se

transformar em agressão.A rápida
intervenção

.

dos policiais

militares evitou o pior. Após
verificações, o grupo foi liberado.
Passava das 3 horas, quando o

cabo De Camargo foi informado
sobre a detenção de ummotorista

alcoolizado na rua 25 de Julho,
na Vila Nova. Naquele local foi
encontrado Carlos Toshio

,

Yamaguchi, dirigindo seu carro,

totalmente bêbado. Ele foi detido
e levado para a delegacia da

•

comarca para realizar o teste do
bafômetro. As 4h30, após rodar
mais de 120 quilômetros dentro
do Jaraguá do Sul, acompanhando
as rondas da rádio patrulha, nossa

,

reportagem agradeceu a

oportunidade e deixou os

policiais, que tinham pela frente
ainda mais quatro horas de

serviço e mais uma centena de

quilômetros para rodar.

•

02hOO cabo pm De Camargo em merecida pausa para um café
,

OPERACIONAL
Nossa reportagem agradece a todos que tornaram possível esta
matéria, especialmente ao Major Kumlehn, cabo De Camargo, cabo

Wilson, soldados Reinaldo, Diniz, Silva, Sabatq, Lisboa, Méier, Stange,
Cattani, Francisco, Guimarães, Pedro Sérgio, Éderson e Drews.
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Encontro local da assembléia
internacional da' missão marista

,

No próximo dia 05 de abril daremos início a caminhadà
,

de estudos e reflexões, em preparação à ASSEMBLEIA
-

INTERNACIONAL DA MISSAO MARISTA .

•

A Assembléia será um novo passo na vida do Instituto

Marista, oferecendo aos irmãos e aos leigos a

oportunidade de refletir juntos, em igualdade de

condições, a respeito da comissão do Instituto no

presente e para o futuro, assim como sobre a própria
identidade de cada um.

É ocasião de fortalecer os processos de
,

reestruturação e internacionalização que vivem as

províncias, dialogando entre Irmãos e Leigos acerca
daquilo que os move e os preocupa no seu trabalho

com a infância e a juventude ...
"

•

O 1° Encontro Local acontecerá no Colégio
Marista São Luís, na próxima quarta-feira, 05 de
abril, a partir das 19 horas e toda a Comunidade

Marista, alunos, ex-alunos, país, professores e
.

func�nários estão convidados.

•

Um

·.Uma�

Assembléia Internacional
da Missão Marista

, Semana de Moda na China.
Cenário de histórias magníficas e milenares, a China nesta
semana foi palco de outros contos. A semana de Moda que
aconteceu em Pequim, trouxe uma atmosfera diferente e cheia
de cor para a terra da seda. Uma semana de' desfiles que
alegraram o mundo da moda, com modelos de lingeries que
tinham e tem a cara da China.
Importante cenário têxtil, a China vem nos últimos meses,
angariando lugar de destaque nos noticiários do Brasil, como

. um concorrente em especial neste segmento em nosso país.
Uma das marcas que foram destaque na semana foi 'a Ordifen,
que inclusive promoveu um concurso dentro do evento para
que os estilistas criassem modelos com a identidade da China.

•

Feira das Noivas
Começa neste final de semana a Feira de Noivas, mais conhe
cida come São Paulo Wedding Week. Em sua segunda edição,
o evento acontece no Hotel Hi�on e apresenta mais de 40 expo
sitores, com itens direcionados para o segmento, como vestidos,
moda para o casamento, a decoração, jóias, flores, conVITes,
maquiagem/cabelo, acessórios, bolos, fotografias e outros.

, ,

Haverá ainda desfiles de moda para noivas e madrinhas,
além de apresentações de tendências. O destaque fica
por conta do consultor de moda Antonio Viella e do estilista
Paulo Bernardes, dois profissionais com muita experiência
no assunto e que se uniram para oferecer uma assessoria I.
diferenciada e especial para o segmento. i
Salientamos que no primeiro dia, o São Paulo Wedding
Week será aberto apenas para visitação de convidados,
mas o segundo e terceiro dia o evento tem entrada gratuita.
Acontece de 31 de março e 2 de abril.

•

Por: Daiana Riechel

,
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• LINHA DE FUNDO

Manifestação
A torcida do Juventus está fazendo uma "manifestação virtual"
para o Juventus ficar com a vaga para a Série C do Brasileiro, Os
torcedores estão enviando e-mails para a imprensa estadual e

para a FCF para que o Moleque Travesso fique com a vaga que
•

está com o Marcílio Dias, A principal alegação é que o Campeonato
Catarinense da Divisão Principal é mais importante do que a

Série A2 disputada no ano passado. Como exemplo, eles citam
um caso que aconteceu em 2003, quando o Cruzeiro foi campeão
brasileiro e da Copa do Brasil. Na oportunidade, que foi para a

Libertadores foi o Coritiba, quinto colocado no Brasileirão e não o

Flamengo, vice da Copa do Brasil.

Tênis
Neste fim-de-semana
acontece a fase final da 1 a

Etapa do Circuito ATJ de
Tênis. A competição começou
na quarta-feira e termina
neste domingo, no Clube
Atlético Baependi. No total
foram 110 atletas inscritos e

mais de 100 partidas serão
realizadas até o fim da tarde
de domingo. Vale lembrar que,
desta competição, começam
a se formar as equipes que
representarão Jaraguá do Sul
em competições estaduais.

Tae-Kwon-Do
No último fim-de-semana, a

Associação Jaraguaense de
Pais e Amigos de Tae-Kwon
Do participou do

Campeonato Sul-Brasileiro
em Itajaí, e voltou com o

primeiro lugar no geral.
Foram 13 medalhas de ouro

e duas de prata, com
destaque para Fabionei
Ponticelli (campeão no

adulto) e Fabrício Dreschell

(campeão no mirim). Os
atletas se preparam agora
para o Mundial, que
acontece em abril. /1

Copa Sesi
Fulsal
Neste domingo, a Arena de

Brusque recebe o terceiro
jogo do Desafio Internacional
de Futsal, entre Brasil e

Japão. A partida começa às
10h30 e terá transmissão da .

Rede Globo. Os brasileiros
venceram .os dois primeiros
encontros: 8x1 em Rio
Branco (AC) e 2x1 em

Campo Grande (MS).

,

Botafogo Futebol Clube

Assembléia Geral Ordinária

-

EDITAL DE CONVOCAÇAO

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

Jaraguá do Sul, 24 de Março de 2006.

.

A Diretoria.

SÉRIE C: DIVULGAÇÃO AGORA É OFICIAL

•

JULIMAR PIVATTO

� Diretoria tricolor
disse que vai se
manifestar sobre
isso na segunda

]ARAGUÁ 00 SUL - Agora é
oficial. Os três representantes de
Santa Catarina na Série C serão '

Criciúma, Joinville e Marcílio
Dias. O Juventus, que buscava
essa vaga por ter a terceiramelhor

•

campanha do Estadual da
Divisão Principal, se sentiu

prejudicado. Mas a diretoria
tricolor disse que tentou entrar

em contato com o presidente da
FCF (Federação Catarinense de

Futebol), Delfim de Pádua
Peixoto Filho, para saber que
critérios foram usados para a

escolha do time de Itajaí.
Segundo a resolução que está

no site oficial da Federação
Catarinense de Futebol, a

explicação é a seguinte: O
Criciúma tem a vaga garantida
por ter sido rebaixado da Série B
no ano passado. Já o [oinville tem
a vaga por ter amelhor campanha
do Estadual,' tirando· o

Figueirense que está na Série A.
Por isso, as duas equipes têm o

direito de participar da Série C

O CORREIO DO POVO

CESAR JUNKES

AM
1010

�.

Juventus ficou com a terceira colocação no Estadual, mas ficou fora da Série C do Brasileiro

com os custos pagos pela CBF

(Confederação Brasileira de
Futebol).

A FCF tem, então, direito a

mais uma vaga não subsidiada para
a competição e, para isso, pode
usar outra competição que não

seja a Divisão Principal. Aí que
entra a briga do [uventus. Como

•

o Joinville, campeão da A2 no

ano passado, já tinha assegurado

a vaga, e agora conquistou, por
direito, a vaga custeada pela CBF,
a terceira equipe a representar o
Estado na Série C é o Marcílio
Dias, vice-campeão da Série A2
no ano passado.

O presidente do Juventus, Lio
Tironi, preferiu não se

manifestar a respeito, e disse que
só vai fazer isso 'na segunda-feira,
depois de conversar com o

Continua neste fim-de
semana a fase municipal da

Copa Sesi. Hoje de manhã, a

partir das 8h, tem o futebol
sete, futsal sênior e futsal
feminino no Sesi. Amanhã de

;. manhã, tem futebol de campo
�:: na Arweg. Os melhores
,

; colocados na competição,� .

�:e representam a cidade na fase
.�

�: regional, que acontecerá em

:�: Blumenau.
.�
.�
,

v� �

presidente da FCE "Quero saber
deles o critério que foi usado para
a escolha". O que o Moleque
Travesso acredita é que o terceiro

colocado da Divisão Principal
tem mais importância do que o

vice da Série A2. Certos ou não,
a resolução já foi oficializadá. Não IjJ,
se. sabe ainda se o clube

jaraguaense vai tentar a vaga no
tapetão.

Times jaraguaenses buscam a

recuperação na Taça Pomerode
Vitória da Universidad Católica
não preocupa Adernar Braga

]ARAGUÁ DO SUL - Os três
times de Jaraguá do Sul entram em

campo neste fim-de-semana para
tentar a recuperação na Taça
Pomerode ..Eliminados da Copa
Norte, eles se concentram

exclusivamente nesta competição.
Todos os 'jogos acontecem no

domingo, às 15h30, e á única
•• •

equipe que Joga em casa e o
•

Flamengo, que recebe o Agua
Verde de Timbó.

Em quinto lugar na

classificação com quatro pontos,
o rubro-negro está a três do lidero,

•

oAguaVerde de Pomerode e conta

com os gols do artilheiro da
.

competição, Toto, que tem quatro
gols. Já o Botafogo, que é omelhor
. . -

jaraguaense na compençao com

cinco pontos, vai até Pomerode

enfrentar o Caramuru, penúl
timo colocado com dois. E o

Vitória, sexto colocado com dois
pontos, enfrenta o lanterna Vera
Cruz em Pomerode. O destaque
da rodada é o clássico entre os

líderes Atlético Pomerodense
•

(seis pontos) e Agua Verde de
Pomerode (sete pontos).

Copa Norte - No domingo
também tem a primeira rodada
da segunda fase da Copa Norte
de Futebol Amador. As três parti
das acontecem no domingo, às

15h30. Em [oinville, o Serrana
recebe o Tupy e em São Bento do
Sul se enfrentam Arsiper x Am
érica e Torino x Santa Cruz. Os

quatro clubes de Jaraguá do Sul

que estavam na competição fo
ram eliminados na primeira fase.

ARQUIVO O CORREia/CESAR JUNKES

SÁO PAULO (SP) O
treinador do Corinthians,
Ademar Braga, não gostou nem
um pouco da vitória da
Universidad Católica sobre o

Deportivo Cali - por 3x2, na
noite desta quinta-feira, na

Colômbia -, mas se mostrou

muito tranqüilo com relação ao

futuro do time na Copa
Libertadores da América. "O
resultado não foi o que

queríamos, mas só dependemos
de nós para conseguir a

classificação. Vamos ao Chile
para ganhar os três pontos",
garantiu o técnico, sobre o

confronto da próxima quinta
em Santiago.

Agora com 10 pontos, o

time chileno está na liderança
do Grupo 4. O Corinthians está

em segundo, com sete, e o Tigres
(México) vem logo atrás com

seis. O Deportivo Cali, na

lanterna sem pontuar, está
eliminado. Faltam dois jogos
para cada equipe nesta primeira
fase. "A Católica era favorita
ontem (quinta) e ganhou com

sorte. Acertou aquela falta no

final e venceu", disse Braga.
O técnico corintiano

brincou a situação vivida nesta

quinta, quando sofreu dois
revezes nos últimos minutos.
"Levei dois golpes ontem. A
vitória da Católica no final e o

Flamengo joga em casa atrás da recuperação

Braga pensa só na Libertadores)

Pelo presente edital ficam convocados os associados quites com
suas anuidades, para a AssembléiaGeral 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:

2 - Assuntos diversos

empate do Guarani contra nós

(marcado nos acréscimos do

segundo tempo). Mas o time

mostrou muito empenho em

campo", contou.
Com o empate no

Pacaembu, o Corinthians se
•

manteve na sexta colocação,
agora COIU 27 pontos. O
,.. ,

proximo Jogo sera contra a

Ponte Preta, neste domingo, em
Campinas. A campanha não é '

encarada como decepcionante
para Ademar Braga. "Tivemos
problemas antes e, por isso, não
é decepção. Nossa pré
temporada foi voltada também

para a Libertadores. E sofremos
com os atletas machucados.
Dos 25 inscritos na

Libertadores, hoje só temos 18
à disposição", revelou.

•
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SAUDE PUBLICA: FALTAM DERMATOLOGISTAS NOS POSTOS Construção da Arena Jaraguá
termina no dia 25 de julho•

.

}ARAGUÁ DO SUL - Com
menos de quatro meses

restantes para a data de

entrega e metade da cons

trução finalizada, a Arena

Jaraguá ainda precisa de R$ 3,5
.

. milhões para ficar pronta. A

informação é do vereador Jean
Carlo Leutprecht. Ele
acrescenta afirmando que dia
25 de Julho acontecerá a

inauguração da obra. O

presidente da FME (Fundação
Municipal de Esportes)
explica que o valor faltante
deve ser arrecadado com os

governos federal e estadual,
empresas estatais e iniciativa

privada. Segundo ele, na

última quarta-feira foi

entregue no Ministério do

Esporte um projeto solicitando
os R$ 3,5 milhões. Porém, as

•

. , .

expectativas quanto o repasse
são negativas e, a partir disso,
devem fazer contato com

empresas.Na próxima semana,

é provável que a Câmara

jaraguaense de Vereadores
encaminhe R$ 1 milhão parr
serem utilizados na construção

,

da Arena. Além disso, já foram
,

usados R$- 5 milhões
.

,

provenientes do Estado e mai's
,

R$ 1 milhão do próprio
,

município. Mesmo com a falta
de parte do dinheiro necessário,
o vereador confirma que a obra

CESAR JUNKES

DAIANE ZANGHELINI
,-----------

,
•

�,� Dona-de-casa foi
t: informada que filha
� Ló seria atendida _

'..

aqui há oito meses
-,
• •
, �, 'J'.
•

'.
.

,

}ARAGUÁ DO SUL - Há cerca

de duas semanas a dona-de-casa

_

Siléia Cipriani Cardoso Oliveira,
--

" 20 anos, luta para conseguir um,

tratamento de pele para filha
Eduarda, de dois anos e oitomeses

· ,

�,de idade. Preocupada com uma

, ferida inflamada que a menina

apresentava no braço direito,
Siléia levou a filha ao Posto de
Saúde do bairro Vila Lenzi, onde

· residem. O pediatra imaginou
· tratar-se de umamicose e indicou
,
uma pomada à base de penicilirta,
que deveria resolver o problema.
Apesar de algumas feridas

secarem, outras começaram a

_ surgir, A dona-de-casa retomou

· ao posto e a garota recebeu uma

injeção de penicilina, e mesmo

,assim, o problema não foi
.. resolvido. Em nova consulta,
depois de alguns dias, o pediatra
encaminhou Eduarda a um

dermatologista, mas a grande
surpresa da mãe foi saber que só

conseguiria atendimento pelo,

,

SUS (Sistema Unico de Saúde).

" /'. /' ..

estara pronta ate o aruversano

de Jaraguá. (Kelly,Erdmann)
,

DANIEL NEVES
,

_'-_., , _

_. .

Siléia com a filha Eduarda à espera de atendimento de dermatologista feito por um único profissional
nessa .especialidade daqui a oito

meses. "A atendente disse que

apenas um dermatologista atende
pelo SUS na cidade, e que por isso
a fila de espera está enorme",
lamentou. Siléía só conseguiu
agendar consulta à filha ao explicar
a gravidade da situação para uma
das atendentes do SUS. "Como o

caso era urgente, ela conseguiume
'encaixar' na fila de espera e disse

que serei atendida na próxima
terça-feira, 4", comenta .

De acordo com a diretora de
saúde pública, Iuá Guenther, a

demora no atendimento nessa

especialidade acontece porque o

Ela também destaca que o atual
dermatologista foi contratado
pela prefeitura na semana passada,
através do sistema de com-pra de

serviços que deve funcionar a

partir desse mês. "A contratação
desses profissionais deverá
amenizar a fila de espera em todas
as especialidades", garante.

Em entrevista ao O Correio
do Povo no dia 15 de março, o

Secretário de Saúde Pública, Sérgio
Luiz Ferrazza, destacou que a

contratação de profissionais pelo
,

sistema de compra de serviços vai
possibilitar a realização de 250
consultas a mais em cada

especialidade. "Com essamedida,
pretendemos reduzir o tempo de

espera para 3 O ou 40. dias e

proporcionar um atendimento
mais adequado a população",
comentou na época. Naquela
mesma semana, o vereador Dieter

Jansen (PP) criticou a demanda

reprimida de consultas e afirmou

que mais de cinco mil pessoas
aguardam há meses atendimento
em várias especialidades através

,

do SUS (SistemaUnico de Saúde)
em convênio com a Prefeitura.
Somente na área oftalmológica, .

que está entre as especialidades
commaior demanda, o número de
pessoas esperam atendimento

chega a 1.900, sendo que alguns
pacientes aguardam há mais de
umano.

, , .

mumcipro estava sem

dermatologista há alguns meses. A arena multiuso (à noite) e ainda precisa de verbas para conclusão

"

• OCORRENCIAS POLICIAISCrianças buscam imaginação na literatura sobrer animais e heróis
FOTOS CESAR JUNKES

Oliveira, de 10 anos, é um deles.
Ele diz que faz coleção de várias

obras, entre eles do "Capitão
Cueca" e "Desventuras em

Série". Para João, a resposta para
sua ligação com a literatura está

na imaginação. "Quando leio um
livro diferente eu vejo ummundo

que não existiria". (Kelly Erdmann)

}ARAGUÁ DO SUL - Neste
'.

domingo é comemorado o Dia
Internacional do Livro Infantil,

• que tem como base o
•

: nascimento do escritor'
•

'. dinamarquês Hans Christian

::: Andersen, autor de clássicos
,

::: como "O Patinho Feio" e "A
•

�.' ,

';: Pequena Sereia". Desde a

: criação de livros como estes até

o lançamento das histórias

mágicas de Harry Potter, a

literatura feita para as crianças
, vem alcançando novos adeptos ..

De acordo comMarjorye Nunes
da Silva, funcionária de uma \

livraria jaraguaense, a procura
· por livros infantis cresce a cada
dia. Crianças incentivas pela
escola e por pais costumam

entrar no estabelecimento e

procurar os lançamentos'. O
•. menino João Henrique Cato de

Acidente I
Um acidente que aconteceu às 7h de ontem deixou uma pessoa
ferida, na Rua Bertha Weege, ao chegar ao IDeal, a polícia
constatou que um dos motoristas estava alcoolizado.

•

,

,

jAbordagem
A polícia abordou às 5h da

madrugada de ontem na Rua
Martim Stahl, no Bairro Vila
Nova, o condutor de um Fiat

Tempra, de Itajaí. Ao verificar
a documentação do condutor
R.R" os PMS constataram

que ele não tinha habilitação
e estava alcoolizado.
Também ontem, foi levado à

delegacia, C,T.Y. por dirigir
embriagado e em manobras

,

perigosas.

Arrombamento ,

Foi arrombada a janela dos
fundos de uma casa na Rua
Emma Shadd Marquardt, no

Bairro Rio Cerro, na quinta
feira de manhã, e furtados um

telefone Panasonic sem fio,
um aparelho de celular
Siemens, um aparelho de som

Microsystem Philips e um.

relógio de pulso marca

Dumont. .

,

Entorpecente
A policia estava em rondas
pelo loteamento

Champanhag na noite de
quinta-feira, e suspeitando
de um carro Astra vermelho,
abordou o motorista.
Encontrou com ele
entorpecente fragmentado,
devido ao uso do produto,

Literatura infantil ganha novos

adeptos das histórias mágicas Furto
Furtado o veículo VW/Gol de
cor branca, às 2h da

madrugada de ontem, O
carro estava estacionado
perto do salão do Botafogo,
no Bairro Barra do Rio Cerro.

João Henrique gosta de fazer coleção de livros sobre ummundo irreal

-

· Prefeitura abre dia 3 inscrições para quatro vagas temporárias
,

•

devem se inscrever de segunda
a sexta-feira (3 a 7) da próxima

,

semana, das 8h às 11h e das 13h
às 16h.

Para inscrição, o candidato

Conselho de Classe;
comprovação de experiência
profissional; comprovante de

.quitaçâo militar e eleitoral;
curriculum vitae (anexar cópias
autenticadas dos documentos

que comprovem atuação nas

áreas, bem como dos
certificados de cursos ou

especializações); declaração de
não ter sofrido penalidade em

processo de sindicância ou

processo administrativo
disciplinar no serviço público.

O edital completo pode ser

consultado no quadro de

publicações legais da Prefeitura
de Jaraguá do Sul, na RuaWalter

Marquardt, 1111, na Barra do
Rio Molha. Também está

disponível no site http://
portal. jaraguadosul.com.brI.

}ARAGUÁ DO SUL - A
, Prefeitura de Jaraguá do Sul abre
inscrições ao processo seletivo
destinado a contratação de

quatro profissionais - assistente
social (uma vaga), psicólogo
(duas) e terapeuta ocupacional
(uma) - em caráter temporário
para atuar na Secretaria de
Desenvolvimento Social e

Família, onde os interessados

Batida
o carro Honda Civic estava
estacionado no acostamento
da Rua Lourenço Kanzler,
nessa quarta-feira, quando o

veículo GM/S10 chocou-se
com a lateral esquerda na

traseira, causando danos
materiais,

Acidente Fatal
Um jovem morreu ontem por
volta das 7h da manhã na BR

101, em São José. O acidente
envolveu uma moto, um carro

e um caminhão. Os motoristas
do carro e do caminhão não se

machucaram.

, , '

precisa apresentar: cop las

(autenticadas em cartório) do
documento de identidade, do
comprovante de escolaridade

(diploma e histórico escolar) e

do registro no seu respectivo
,

•
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��SINCERIDADE
Wanessa Camargo está em

falta com os fãs. A cantora
anda tão ocupada com os

preparativos da nova turnê

que passou um tempo sem

escrever no diário de seu site.
E por falar nisso, entre
desculpas e agradecimentos
que deixou esses dias,
Wanessa conta que sempre .

dorme tarde e, por isso, não
consegue acordar cedo. Moral
da história: esqueceu algumas
letras durante um show
realizado num parque
aquático às três da tarde. Isso

,

��DIVORCIO
Kidman vive um dilema.
Prestes a se casar com

Keith Urban, a atriz vem
recebendo conselhos de

��NO SBT
Afastado de Cobras & Lagartos,
próxima novela das sete da Globo, o
ator Dado Dolabella assinou con

trato com o SST para ser o protago
nista de Cristal. Elerecebérá R$ 50

,

'mil mensais, segundo informações
do jornal Folha de S.Paulo. Dolabella
se desentendeu com o autor da
trama, João Emanuel Carneiro, na
frente de todo o elenco numa
reunião há três semanas. Ele se

arrependeu de ter aceltàdo o papel
,

de um metrossexual porque não
,

tinha "conteúdo". "Açhei que não
seria interessante fazer um cara

tútil, vazio, bobo", falou em

entrevista ao jornal.

, .

seus pais para assinar

um acordo pré-nupcial.
Eles temem que, caso a'

união não dê certo,
Keith possa ficar com
metade da fortuna da filha
avaliada em US$ 160
milhões, Por ironia, grande
parte deste valor caiu no

cofrinho de Nicole

depois de seu

divórcio de Tom
Cruise.,

. .

que e ser sincera

•

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Skol Beats
Os fãs de

Leitores que aniversariam

1/4
Denise Henn
Olga B. Tomelin
Simone A. Zanella
Alex SiQert
Evandro L. Bartel
Cristian A. Bartolini
Geovani R. Klein
Ravena Lemke
Júlio Demarchi
Salete A, Borchardt ,

Almira Schroeder ,

Marilene M. Bruck
Roseli Finta
Jean Carlos Jr '

,

Juliana Hilbert
Oeiza da Silva
Bianca da C. Rodrigues
Doracema R, RumQh
Sebastião Rezende Filho
Carolaine KOQIl
Adriano A. Vieira
Lucimeri Sabin

2/4
Everton Hornburo
Heloa A. Rublo
Sandra Wachholz
Márcia Demetrio
Etelvina D. Busnardo
Marcos Bier
Ideraldo Reichert ,

Nelva Forlim
Marco A, Schwirkowski
Rogério Limberger
Vãnia de P. Schmitz
Silvio Voigt
Aryeli F. Urbanski
Kethim Tecilla
Raquel de Medeiros
Dirceu C. Packer

, ,

"

� PARABENS!
, .

rnusica

eletrônica já
devem preparar
a agenda. Na,
, .

proxima
segunda-feira '

começam a ser

vendidos os
•

Ingressos para
7" Edição do
Skol Beats.

Quem comprar
antecipado vai

pagar R$ 70 e

R$ 35 (meia
entrada). Os
postos de
vendas foram
montados na

loja Psico Street
no shopping
Atlântico de
Balneário .

Camboriú. O

•

,

evento que sera

realizado no

Anhembi em
São Paulo no

dia 13 de maio

ti!1

O Irmão Evilázio Tambosi, diretor geral do colégio Marista São Luis, faz aniversário hoje, Sempre rodeado de alunos, Evilázio
é respeitado pelo trabalho sério que desempenha na formação e educação das crianças e jovens

. , .

Ira reunir

grandes nomes
como Dj
Malboro, The
Bays, Mau
Mau, Renato
Cohen,
Anderson Noise
e outros.

Feira do Livro
•

Pomerode promove hoje 2" Feira Municipal do Livro. Este ano, além de saudar o delicioso hábito da leitura" o

evento traz um dia repleto de lazer e cultura para todas as idades. A Feira acontece das 8h às ISh, em frente à
Escola Estadual José Bonifácio (Rua Frederico Weege, 146 - Centro). No, total, seis estandes farão exposição e

venda de produtos. Participam a Distribuidora Bons livros, Livraria Cuca Fresca, Sociedade dos Escritores de
'

Blumenau, Livraria Blulivro, Livraria Refopa Joli e Sebo Buchladen. O preço médio dos livros varia de R$ 1,99
a R$ 150,

,

II HOROSCOPO
,

,

� Aries 20/3 a 20/4Conecte-se com o

mundo e acenda o seu romance, Seus queridos
bem que poderiam receber um carinho seu, não

precisa esperar que eles peçam. É a fase do
seu aniversário, tudo brilha, O que você disser e
fizer poderá inspirar as pessoas das formas
mais inesperadas ... Que acha de ser uma

inspiração para alguém inesperadamente
atraente?

� Câncer 21/6 a 21/7
Você está precisando ir fundo nas suas

próprias questões, não está? Não saia hoje �
noite a menos que seja o encontro do século,
Deixe tudo claro para você mesmo, Você ficará
melhor se envolvendo com sua casa e suas

coisinhas e exercitando suas reflexões do que
se forçando a socializat Você é o capitão de

� Libra 23/9 a 22/10
Ok, você está precisando um pouco de
descanso, mas será que passar o dia dormindo

-

vai adiantar? Você se deita, fecha os olhos e é

aquela história: a cabeça não pára, metralha
dora digital. Abre os olhos, rastreia o teto, fecha
os olhos de novo, replay, Você relaxa muito
mais em movimento: dê um rolê, caminhe pelos

, ,

parques, papele com os amigos .. ,

,

� Capricórnio 22/12 a 21/1
Pra que mexer ali, se você sabe que só vai se
estressar? Deixe quieto, arniqo.caprlca. Você
prometeu para si mesmo que tiraria o dia para
relaxar e se divertir... Faça que não vê algumas
coisas, afinal há propostas bem mais
sedutoras acenando para você, Harpas e coro

de anjinhos é bem mais atraente do que
martelos e bigornas, não acha? ,

,

seu navio.

� Leão 22/7 a 22/8
Pois é, rei Leão, às vezes é dificil ficar na sua,

quietinho, mas convenhamos, pode ser tudo

que você está precisando no momento .. , Você
,

anda meio cansado, não anda? Fazer que não
.ouviu isso ou aquilo e deixar pra depois uma ou

outra coisa também faz parte da boa

administração de seu reino, é seu salvo
conduto para o território da paz,

� Escorpião 23/10 a 21/11
Atravessar o espelho, imprevisível viagem ao

país das maravilhas. Você se olha, se examina,
se intriga com o que está além, Ninguém sabe,
mas talvez somente isso o intimide, o
desconhecido em si, ao mesmo tempo atraente
e assustador, Movimentos de transformação,
você está prestes a cruzar o limiar.. , E aí, vai
viver a aventura?

� Aquário 21/1 a 18/2
Deixe fluir o que-está quase lhe afogando e

-entupindo suas idéias, frater aquariano. Você
bem sabe o quanto é capaz de complicar o
simples, Fins de semana são ótimos para
mudar padrões, encarar absurdos, virar-se do

avesso, fazer caminhos de se reencontrar.. ,

Liberte-se das amarrações, Voe, se entregue
pro abraço do amor e ganhe o céu.

� Touro 21/4 a 20/5
Não basta a Lua estar no seu signo, tourinho,
Ela precisa também fazer bons aspectos com

outros astros, Coisa que infelizmente não é o

caso hoje, pois talvez o nosso satélite natural o

faça corcovear mais que de costume.

Irritações, tensões e chateações podem causar

corridas desembestadas e futuros

arrependimentos, Segura, peão!

� Sagitário 22/11 a 21/12
Seus amigos estão saudosos de você,
carentes da luz e calor de sua presença. Sim,
você anda ocupadíssimo, envolvido com

muitas demandas, mas não pode deixar de
-

alimentar o coração, E questão de
sobrevivência. Dê um alô pro pessoal, aqueça
as suas ligações, Você não é uma pessoa fácil
de esquecer, mas sabe como é .. ,

� Virgem 23/8 a 22/9
Os armários, prateleiras e a máquina de lavar
que fiquem esperando, oras, Você tem outras

urgências, não é, querido Virgo? Um beijo mais

longo, a brincadeira com as crianças e os

bichos, o seu doce predileto: isso sim não

pode esperar, O paraíso em plena Terra, ao seu

alcance, Corra de olhos fechados e braços
abertos" ,

� Peixes 19/2 a 19/3
Está certo que Peixes são dois, mas nem por
isso você precisa fazer tudo em dose dupla.
Especialmente as coisas que são bem

gostosas quando feitas na medida, mas que
podem causar um grande indigestão se

exageradas: comer e falar, princlpalmente. Use
o bom senso e meça calorias e palavras. Seu
estômago e os ouvidos alheios agradecem,

� Gêmeos 21/5 a 20/6
Levitar, leve ficar, Dar a volta ao mundo num

balão, brinquedo de roda, um abraço de amor.

Simplicidade do momento: êxtase, passeio pela
eternidade, Não há distãncias nem separações,
Difícil? Não é não, geminiano, é só respirar,
Inalando e exalando, nessa dança criamos
mundos, destinos, Nada nos prende ou limita,
tudo é possível.

,

O CORREIO DO POVO

• NOVELAS
> GLOBO -i8H

Sinhá moça
Sinhá Moça diz a Virginia e Adelaide que os dois
escravos que fugiram estão escondidos na

.

casa. O Barão garante a Virginia que mandou

procurarem o filho dela. Sinhá Moça não
acredita no pai e o repreende por encher Virginia
de esperanças, Inez pede que Ricardo esqueça
Cândida. Ricardo explica para a mãe que sua

verdadeira paixâo é Ana, deixando-a pasma. Ana
ameaça sair sem o véu, mas Nina a remove da
idéia, O Barão permite que o Capitão vasculhe
sua fazenda em busca dos escravos, Sinhá

Moça garante a Bastião que o Capitão não terá
coragem de procurar na casa. Ricardo escreve

uma carta se declarando para Ana e a coloca
embaixo da porta dela, Sinhá Moça conta para
Rodolfo que escondeu os escravos, Martinho
diz a. Augusto que ele deve tomar cuidado com a

presença de Dimas em sua casa, para que a

. história não se repita, O tipógrafo fica magoado
com o comentário. Rodolfo diz ao Barão que
quer comprar um de seus escravos, para
espanto de Sinhá Moça, Ele decide dar um
escravo de presente a Rodolfo.

> GLOBO - 19H

Bang Bang !
, ,

-

Ben diz que não vai assinar nada. Bullock
comemora, O povo protesta contra Dona Zorrah,
Ben se aproxima de Mercedita, Oiana faz
massagem em Lucas. Neon conta sobre a

libertação de Bullock, deixando todos pasmos.
Vegas diz que acharam um dinheiro suspeito na

conta da Viúva Clark, Bullock confirma que os

papéis foram perdidos, Bullock agradece a Ben,
que quase explode, O povo corre atrás de Dona
Zorrah. Bullock passeia a cavalo pela cidade
mostrando a sua liberdade. Harold diz que
Viridiana teve um infarto, Bullock exige que ela
seja levada para Santa Fé, Ben convida
Mercedita para ir embora com ele e começar
uma nova vida. Vegas sugere que Bullock passe
seus bens para o nome dela, Ben obriga Bullock
a escutá-lo. Quando começa a falar, Diana e

Mercedita simulam uma briga interrompendo
tudo, Yoko pressiona para que Harold voltar a
lutar. Henaide e Denaide brigam por causa de
Calamity, Denaide acaba dizendo que ela pode
ficar com Henaide. Calamity se comove com o

,

sacriflcio e escolhe Denaide, Ben diz que vai
embora e assina o divórcio. Ben tenta, mas não

consegue atirar em Bullock, Catty diz a Neon
que ele é tio de Penny Lane, Lucas beija Diana,
Ben entra na fazenda decidido a levar Junior,
Bullock está com o neto no colo e garante que
não vai permitir.

.

> GLOBO - 21H

Belíssima
Cemil fala para Mônica que ela é igual a Alberto,

-.

I);
Mônica fica arrasada e se tranca num dos
cômodos onde a cerimônia se realiza para

• chorar. André pede que Djulian marque uma

reunião entre ele e o representante da Athena.
Vitória marca os números de série das notas

que Nikos vai usar para pagar Rogério. Nikos diz
a Rogério que quer viajar com Suzi e que
entregará o dinheiro no aeroporto, Murat propõe
aos comerciantes que comprem seu casarão.
Júlia explica para Nikos que vai precisar levar o
romance deles devagar, André tenta convencer

Vitórià a quebrar seu contrato com a Athena ..
Suzi deixa uma carta de despedida para o pai e
vai para o aeroporto com Maria João. Narciso
exige que Tais lhe conte seu segredo, ou vai
terminar tudo, Maria, João vê Nikos com alguns
policiais, Júlia vai até a Belissima e revela a

André que é ela a representante da Athena.

> SST - 181130 i

Rebelde
Lupita vai' àté a casa de seu pai. Ele e sua

esposa a recebem carinhosamente, mas Lola
continua arredia e deixa claro que mesmo que

-

-

freqüentem a mesma escola jamais serão

amigas. Miguel e Mia ganham uma viagem a !

Cancún e decidem viajar sem avisar seus pais,
Lupita pergunta ao pai se as abandonou por
causa do problema de Dulce, Raimundo
responde que se separou de sua mãe muito
antes de Dulce nascer, diz que a menina não é
sua filha e pede a Lupita que não deixe de amar

J,sua mãe por isso, Tomás e Giovanni se
assustam quando Diego grrta e diz que foi
picado por uma aranha,

}' RECORD - 19h 15

Prova de Amor .

Felipe diz para Joana que não quer perdê-Ia. Elza
ainda está alucinada. Carvalho liga para Pestana
e pergunta como ele conseguia acalmar Elza,
Pestana pede para falar com Elza. Elza consegue
ficar mais calma. Lopo diz para Elza que precisa
de uma foto de Nininha segurando um jornal
com a data do dia. Elza quer entregar Nininha
para Lopo. Daniel diz para Clarice que a firma de

nvesnçaçao descobriu que Lopo está na casa

de Elza. Ele explica para Clarice que vai comprar
uma micro-cãmera para colocar em prática a

armadilha contra Lopo.

>- RECORD .'. 21 h

A Escrava Isaura
Leôncio sai em direção a pensão de Goytacazes
para capturar lsaura, Helena diz ao Sargento que
Diogo matou o Dr, Paulo para protegê-la.Diogo
chega na tribo de Areski. Álvaro encontra. o

•

quilombo onde é recebido por João e

Joaquina.Bernardo se desespera ao ver sua

pensão cercada, Alvaro conta a João o que lhe
aconteceu, Moleca esconde Isaura e André em
um quarto falso atrás de um armário. Malvina
decide ficar em casa para aiudar tsaura quando ' .

ela for capturada, André teme morrer. Alvaro
consegue um cavalo para voltar para Campos.

,

Martinho mostra para o Sargento a carta do juiz
liberando a entrada deles na pensão. '

.
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