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28 I INVESTIGAÇAO

Polícia tenta descobrir

,paradeiro de empresarto

3 I VOTAÇÃO: CÂMARA DIVIDIDA
•

•

o proprietário da Henri Aqua Piscinas, Eduardo. Henrique
Almeida Lucena, 29 anos, desapareceu na tarde da última

quinta-feira. A esposa registrou o desaparecimento no dia

seguinte. O empresário visitaria um cliente em Garopaba (sul
do Estado), no meio da tarde, mas não apareceu. O carro foi
encontrado em BarraVelha sem sinais de violência.

Em sessão movimentada, na noite de ontem, os
vereadores votaram o pedido de denúncia
contra o Prefeito Moacir Antônio Bertoldi,

,

formulada pelo eleitor Emerson Alexandre

Gonçalves, a respeito da dação em pagamento
da Viação Canarinho. Os 10" vereadores

presentes ficaram divididos e o resultado do

placar eletrônico 5 a 5 levou a votação para a

próxima sessão da Câmara, quinta-feira, dia 06.
Rodolfo Gesser, a favor da denúncia e Pedro

Garcia, contra, fizeram os discursos mais
fervorosos .4 I NA REGIÃO

Vereadores de Guaramirim
cobram obras do Executivo Depois de vencer o Japão por 4xO, os

jogadores da Malwee, que estavam com a
."

Seleção Brasileira, já se reapresentaram e

. retornaram aos preparativos para oIornelo
Intercontinental de Clubes, (conhecido como

Mundialito) que começa nesta quinta-feira
em Brusque. A Malwee estréia contra o

wl£
sercorp. dos Estados Unidos. O final de
semana também foi recheado de

competições em Jaraguá do Sul, como a

etapa do Estadual de Down Hill, o término do
Circuito ATJ de Tênis e as rodadas do
Varzeano e da Taça Pomerode.

.

CORREIO ESPORTIVO' I SÓ fALTA O MUNDIAL: PREP. RAÇÃO EM BRUSQUE
•
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6 I CRISE EM BRASILIA
,

Ministro nega envolvimento
na quebra de sigilo financeiro

•
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APRENDA A FALAR·
ESPANHOL DE VERDADE.
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O craque Falcão marcou o gol de número
150 com a camisa da Seleção Brasileira de
futsal no jogo contra o Japão
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• EDITORIAL
•

O seminário abordando a

legislação eleitoral realizado em
Florianópolis na semana

passada, produziu mani

festações e afirmações que dão
a dimensão exata sobre o

quanto já nos afundamos 110

poço da corrupção que norteia
as campanhas eleitorais e o dia
a dia de centenas de políticos.
Essa afirmação pode-se fazer
sem qualquer risco de se estar

·exagerando. As CPIs criadas no
,Congresso são provas
irrefutáveis. Corno consenso

evento, assina embaixo quando
disse que quem não tem pecado,

/

clue atire a primeira pedra. E um
reconhecimento explícito da
bandalheira corrente. A
fidelidade partidária,
obrigatoriedade de voto, a

, cláusula de barreira para os

pequenos partidos foram outros

assuntos discutidos. Para o

PMDB, as normas eleitorais

vigentes não podem ser

responsabilizadas pelos
acidentes de percurso na vida

política do país. Por isso, a

:.... Uso do caixa dois � questão considerada
,

.

: endêmica na política nacíonal, não será
.

resolvido com norma eleitora]

.geral tirado de uma mesa

'redonda que excluiu a
,

.participação de políticos corn

: mandato, representantes de
,

.partidos concluíram que o uso

; do caixa dois em campanhas,
; questão considerada endêmica
! em todos os partidos, não será
,

I resolvido apenas através de

I Ulna norma ·eleitoral. Mais que

I isso, é preciso uma mudança de
I postura, de caráter dos
,

I políticos. Marlon Mendes,
i representante do PSB no
I

,. j •
,

, I
1
I

I. FRASE

construção de LIma democracia

passa, obrigatoriamente, pelo
respeito às regras estabelecidas.
O PP defendeu a aprovação do
instituto da fídelida e parti
dária através da p posta de
emenda constitucional da
reforma política, parada há anos

no Congresso Nacional. Seria
uma maneira de acabar com os

troca-troca partidários movidos
por interesses particulares, o

que acarretaria a perda do
mandate. Exceção quando

.,

ocorrerem fusões partidárias ou

criação de Ulna nova sigla. Na
mesma linha, PDT manifestou

frustração ao ver empenho de

partidários em eleger candidatos
que depois pulam para outra

legenda ..Como as'penas do
crime eleitoral são no máximo

de dois anos, a eficácia da

legislação vigente também é

muito baixa. Enfim, como

produtivo, o seminário resultou
em relatório com mea culpa
explícito. Depoísdos escândalos
que sacudiram o país e o

. - -

governo, runguem, em sa
,

consciência, ousa dizer que os

partidos e a maioria dos políticos
têm as mãos limpas. Na verdade,
a corrupção no meio se dá de
várias formas. Amais conhecida
é o caixa dois, abastecido com

dinheiro que se origina até do
tráfico de drogas. Na outra ponta
está a corrupção por omissão dos

que sabem e não denunciam.
São verdades que a lavação de

roupa suja feita no seminário

estampou com a maior clareza.
.Resta saber se, lla prática, vai
resultar em procedimentos e

atitudes sobre tudo o que foi
dito. Via de regra, seminários do

gênero têm servido apenas como

falsa vitrine da ética e da
moralidade.

• Do presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Roberto Busato, defendendo a investigação do

suposto envolvimento do ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastõs, na violação do sigilo bancário do caseiro
Francenildo dos Santos Costa.

,
,

,

•

Ousadia, coragem
e confiança

Na semana passada, ao

participarmos da plenária da

Acijs-Apevi, ouvimos ulna'

afirmação que 110S animoumuito

porque ela vem ao encontro de
todas as nossas convicções ao

longo desta trajetória de 30 anos

de história do ensino superior da
Ferj, Centro de Ensino Superior
e, finalmente, Unerj.

A colocação do empresário
Alessandro Vargas, vice

presidente da Acijs, ao referir
se àquele momento em que se

•

re umarn em urn mesmo

ambiente representantes do'
setor produtivo, da classe

política e do meio acadêmico,
como uma ,situação especial de

, . demonstração de força de Jaraguá
do Sul, nos tocou e deixou cada

, membro da Unerj muito
envàídecído.

Na fala desta jovem
liderança, surgiu U1n desafio.
'Podemos ousar mais', indicou
Vargas ao raciocinar que a cidade

precisa tirar proveito da
excelente sinergia entre os três
setores que estavam ali, e na feliz
coincidência daquele momento

em que o Poder Legislativo
realizava Lima sessão itinerante,
no Centro Empresarial, e a Unerj
ocupava o espaço para falar das
três décadas de ensino superior,
que comemoramos este ano.

Concordamos, sim;
.

é

possível ousarmais. Ousadia tem
sido uma característica que

acompanha a história desta

instituição, hoje chamada Unerj,
desde que o padre Elemar Scheid,
como visionário que sempre foi,
jogou 110 solo e regou com

. "". .

sapiencia pequemnas sementes

que brotaram e que nos deram
frutos maravilhosos do saber. Foi

, -

preciso coragem para nao

esmorecer, mesmo corn as

turbulências no meio do
caminho. E, a confiança ele que
o S011110 era possível superou o

natu ral receio que sempre

acompanha os desbravadores, tal .

qual a história dos pioneiros em

tantos outros projetos que

surgiram nesta -cornunidade ..
A Unerj tem essa marca porque

sempre acreditou que é possível
fazer mais. Os investimentos 'em

.

cursos focados nas áreas de
interesse da nossa região, as

especializações e a interna

cionalização em convênios com

outras instituições, o rela
cionamento com a comunidade,
entre outras realizações, pro
piciaram uma condição de
excelência aos nossos egressos e
, .

as turmas atuais.

Mas, podemos ,e queremos
,

ousar mais. Como dissemos na

Acíjs-Apevi, a Unerj está de

portas abertas para que esse

relacionamento seja ainda mais
sólido. Pois, é nossa.convícção de

que juntos podemos fortalecer
� ,

açoes comuns e contmuarmos

participando do desenvol
vímento da nossa região.
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A Nossa Burocracia
Passei por uma experiência inusitada dias

. atrás que pretendo compartilhar com o grande
/

público. E certo que é mais uma daquelas
experiências que somente nós brasileiros

passamos com a tão combalida burocracia
nacional. Ela mesma, que na grande e imensa

maioria das vezes mais nos confunde e atrapalha
do que ajuda. Aliás, lembro a todos que a

burocracia possui sim razão de existir, pois de
fato ela é necessária para uma organização atingir
os seus objetivos da formamais eficiente possível.
Mas não devemos confundir aumento de

.

burocracia com aumento de controle ern hipótese
nenhuma. Devemos ter emmente que o controle
sim se utiliza da burocracia e não o contrário.

Situação que os nossos governantes insistem em

confundir o tempo todo.
Mas vamos aos fatos que desejo compartilhar

(que certamente tem indignado mais alguns
milhares de brasileiros além de mim). Venceu a

minhaCarteiraNacional deHabilitação. Só para
começar, quemme avisou que venceria a data da
minha CNH não foi o governo, mas foi uma

empresa de locação de automóveis (olha só que
interessante) . Depois de agradecer a empresa pelo
serviço prontamente prestado comecei a minha
aventura documental nos labirintos

governamentais. Vejam só, apesar de eu já ter uma
CNH o governo, insatisfeito, pediu todos os

documentos de novo. O exame médico eu

concordo que tenha uma função e um propósito
específico e bastante salutar (sem questionar de
como é executado), mas outros documentos
como aminha identidade e omeu CPF (de novo) .

••

r

sou obrigado a considerar incabíveis.
,

Digo isso porque o sistema que emite e

controla as novas carteiras de habilitação é todo

computadorizado. Um show à parte: cadastro em

computador, foto digital, assinatura digitalizada
na hora, enfim, "coisa <de primeiromundo" ... Mas
como a minha CNH já tinha sido emitida por
esse mesmo sistema, eu presumia que todas as

.

informações já estivessem lá, mas não parece ser "

tão simples para o governo. Não basta provar que
c,

você vive no mesmo lugar e ainda se encontra

habilitado para continuar guiando o seu veículo, )2

é "fundamental" fornecer tudo outra vez. E para 'I

colocar uma cereja em cima desse sundae
v

burocrático, acreditem ou não, tive que fornecer
,

uma cópia da minha CNH antiga. Pasmem, tive
-

que apresentar uma cópia do documento que é

emitido pelopróprio setor que emitirá omeunovo 'f
documento. ,

Essa história que descrevo é mais um dos retra- .�
)

tos dessamania brasileira de confundir burocracia
.

.'

com controle. Nossa nação se afunda em buro- "

cracia inútil e perigosamente não a percebe mais. -

_,

O que considero profundamente delicado, pois rt

estamos tão habituados a sofrer para conseguir ,

alguma coisa do governo que não temos mais a �
cultura da simplificação, do bom atendimento e

/

da coerência. E realmente triste e constrangedor
termos que provar o tempo todo que somos ino

centes enquanto o estado nos considera continua- ,

mente culpados. Talvez até sejamos por nos permi-
.

tir viver sob um estado que nos trata dessa forma.

Prof. Dr. Malcon A. Tafner

A eficiência na gestão pública
Um dosmais conhecidos exemplos de gestão

pública desprovida de visão de longo prazo e

distante da realidade da população, resume-se à

célebre frase atribuída à rainhaMaria Antonieta

que, indagada sobre o fato do povo francês não
ter pão às vésperas da Revolução Francesa,

,

respondeu: "se o povo não tem pão, que coma

brioches".Mais do que descaso, a afirmação revela
a simplicidade, a falta de preparo para a

administração pública e o distanciamento com

que a nobreza tratava a população.
Essa mesma falta de visão está presente até

hoje em alguns segmentos da administração
pública. Émuito comum a afirmação de que, para
aumentar a eficiência e a modernização da

administração pública, é necessário apenas cortar
gastos. O fechamento das torneiras é apontado
como a tábua de salvação e única alternativa para
resolução de todos os problemas, quando
sabemos que \ a questão é muito mais

complexa.Mais do que cortar, é preciso usar o

dinheiro com responsabilidade, criatividade e

tendo como meta a excelência na prestação dos

serviços à população, em todas as áreas da

administração.
A população está mais consciente dos seus

direitos enquanto cidadãos e os governantes
estão cada vezmaisbempreparados, o que émuito
bom. E exemplos desses avanços não faltam. Em
todo o País, programas e projetos desenvolvidos
pelo poder público,muitos deles em parceria com
a sociedade civil, têm dado bons resultados. Basta
ver os resultados averiguados pela Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).
Os dados da última pesquisa, realizada en12004,

são animadores. Houve acréscimo de 1 milhão
de estudantes nas escolas de todo o país entre

2002 e 2004. A taxa de analfabetismo declinou e

o número de residências com esgoto sanitário e

luz elétrica aumentou.

Esses números provam que houve, sim,
.

avanço na gestão pública. Em todos os pontos do ,

País os agentes públicos avançaram nas suas ,
. ,

responsabilidades. Independentemente de

partidos ou grupos políticos, a obrigação' do .

-

governo é procurar. atender a população nos

mesmos moldes da gestão privada: com

eficiência, responsabilidade, ética e muita
.,

criatividade. O governo não é uma empresa, mas

possui as mesmas obrigações no tratamento com
o seu cliente, que é a população.

. /

E claro que ainda há muito o que fazer, mas
estamos longe de afirmar que tudo está perdido e

cruzar os braços perante as dificuldades políticas
e econômicas enfrentadas pelo País. Política e

administração pública sempre estarão,
caminhando juntas, mas a administração não,
pode e não deve servir de reboque para os

interesses políticos dos governantes. O que deve
acontecer é justamente o contrário: a eficiência

I

da administração pública deve servir como

inspiração e base para os políticos, independente
de partidos ou correntes ideológicas. O povo não'

-

quer favor dos governantes, quer eficiência.Assim
como os franceses não queriam brioches e sim'
respeito. A nobreza francesa não ouviu e a

História mostra o que aconteceu .

Valter Oliveira Silva,
'

presidente do Conselho Nacional
de Secretários de Estado de Administração (Consad)
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"Se até mes�o o ministro [Bastos] estiver envolvido, ele deverá também

I sofrer as conseqüências da lei e da sua suposta falta de ética. Ninguém está
I acima da lei, acima da quebra de princípios éticos e morals".

.
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CARLOS BRANDAO
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�' Caso Canarinho divide opiniões e resultado
será conhecido na próximasessão do legislativo

,

}ARAGUÁ 00 SUL - Em uma,

sessão marcada pelo excesso de

votações e ânimos acirrados, os
vereadores votaram a denúncia
formulada pelo eleitor Emerson
Alexandre Gonçalves contra o

prefeito Moacir Antônio

Bertoldi(PL), sobre a dação em

pagamento dos ônibus da empresa
Canarinho. O resultado foi um

empate de 5 votos a 5. Foram
realizadas três votações a respeito
desta matéria e todas deram o

mesmo resultado. Votaram a favor
de acatar adenúncia os vereadores
Dieter Janssen (PP), Rodolfo
Gesser (PP) , Jurandir Mi
chels (IT), EugênioGarcia (PSOB)
e Maristela Menel Roza(sem
partido). Votaram contra a

denúncia os vereadores Pedro
Garcia, Jean Leuprecht, Ronaldo
Raulino, Afonso Piazera Neto e

,

José Avila, o Zé da Farmácia,
suplente do PFL ocupando a vaga
do vereador licenciado Carione
Pavanello. O vereador Jaime
Negherbon estava participando
de uma reunião na Capital.

Entre as defesas contra e a

favor da votação, destacaram-se a

do vereador Rodolfo Gesser(PP).
"O executivo desenvolveu várias

manobras para conseguir sair
vitorioso dessa votação. A
presença aqui do Jean, a licença
do Cacá, são formas de que o

prefeito leve vantagem. Se não há
o que esconder, porque tanta

preocupação", atacou o vereador.

Vereador quer empacotadores
de volta aos supermercados

}ARAGUÁ DO SUL- O
vereador Terrys da Silva (PTB)
reassume hoje seu mandato

depois de 20 dias afastado do

Legislativo. Na primeira
quinzena de março, ele foi
submetido a uma cirurgia de

apêndice. As recomendações
médicas para o necessário

repouso foram ainda mais

observadas pelo fato de o prédio
do Legislativo não possuir
elevador. Ainda na primeira
semana fora da Câmara, o

petebista foi substituído pelo
presidente da FME (Fundação
Municipal de Esportes) Jean
Leutprecht (PTB), que agora

,

retorna às suas funções. Hoje
mesmo, Silva deve protocolar
projeto de lei que objetiva trazer

, de volta ao mercado de trabalho
a figura do empacotador em

supermercados, atualmente
substituído na absoluta maioria
dos estabelecimentos por quem
exerce a função de caixa. "Além
do fato de não serem

remuneradas as mais pela dupla
função, essas pessoas,
dependendo do movimento,
acabam repassando o serviço
que deveria ser feito por um

funcionário ao próprio cliente",
observou o vereador, referindo-

. ,_ .".

se a uma situaçao que ja virou

rotina nos supermercados:
clientes embalam eles próprios
o que compram. Segundo o

vereador, a proposta está

embasada em leis municipais
r

existentes em outras cidades,
I que reforçam direitos do
consumidor já consagrados.

,
Citou, entre outras, a cidade

,

,

do Rio de Janeiro. "O que
ocorre hoje é uma, supressão

,

,

,
\

G h j
Terrys da Silva reassume hoje,
já recuperada de cirurgia

expressiva de postos de
trabalho, levando-se em

conta o número de
estabelecimentos do gênero,
além do acúmulo de funções
dos caixas" disse o vereador.
Entende que, embora na

maioria dos casos os

estabelecimentos tenham

equipamentos de leitura
\

ótica, quem recebe dinheiro
e dá o troco pode muito bem

" '

se enganar para rnats ou

para menos" quando há

grande movimento de
clientes. Também autor da
lei 4.179/06, já sancionada
pelo prefeito Moacir Bertoldi
(PL) determinando que em

todas as salas de aula sejam
afixados cartazes alertando
contra os perigos das drogas,
Terrys da Silva quer, agora,

fiscalização para que sej a
cumprida. Para isso, pretende

, , ,

reunir- se COtU o secre tano

municipal de Educação e

Cultura, Anésio Alexandre, e
com' diretores dos
estabelecimentos de ensino.

"Lei não fiscalizada, acaba não
sendo cumprida", observou o

vereador. (Celso M'achado)

•

•

CESAR JUNKES

•
,

• MOSAICO p o I iti ca@jornaltorreiodopovo,com,br

,

Painel eletrônico no momento da votação da denúncia contra prefeito
•

Em defesa do executivo, destacou
se o discurso do vereador Pedro

,

•

Garcia (PMOB) ,questionando até
mesmo a falta do número do título
de eleitor do denunciante, como
prevê a lei ern que a denúncia se

baseia. "Como vou saber se esse

Emerson é mesmo eleitor elU

Jaraguá do Sul", disse. Garcia

garantiu, apresentando docu
mentos, que todo o procedimento
do executivo era legal e dentro da
lei. Devido ao empate por três

vezes, foi marcada nova votação
para a próxima sessão da Câmara,
'quinta-feira, dia 06.

Comando da Secretaria Regional
gera disputa entre PSOB e PMOB

}ARAGUÁ DO SUL -' O
'

comando da Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Regional
deve ficar mesmo nas mãos do
PSOB regional. A hipótese de o

PMOB assumir a pasta, através do
diretor geral Nilson Bylaardt, foi
descartada na última sexta-feira,
quando acatando determinação do
governador Luiz Henrique da

Silveira, dois integrantes do PSOB
foram convidados para assumir a

SORo Os nomes dos convidados"
inicialmente mantidos sob

incompreensível sigilo, seriam do

ex-deputado federal e atual
coordenador regional do PSOB,
médico neurologista Vicente

Caropreso e da assessora do

deputado federal Paulo
Bauer (PSOB) , Isaura Maria da Luz
Silveira. Ele confirmou o convite.

Ela negou que a proposta exista. O

presidente do PMOB de Jaraguá
, do Sul e pré-candidato a deputado
estadual, CarlosChiodini, destaca
que o PMOB ainda não abriumão
da vaga. "Vamos lutar para que o

PMOB fique COIU o comando da
SORo Estamos procurando o

Governador para reverter esta

situação", revela Chiodini.
Esta situação de impasse criada

eIU tomo da vaga deixada naSOR

pela pré-candidata Niura
Demarchi dos Santos, foi gerada
pela dívulgaçãode que o comando
da Secretaria ficaria corn o PMOB,
através do diretor geral, Nilson
Bvlaardt, Até a última sexta-feira
esta era a informação oficial. No,
entanto, no final da tarde de sexta,
quando Niura deixou o cargo a

interínidade do comando foi
,

passada, oficiosamente, para seu

chefe de gabinete Ivo Schmidt

Filho, também do PSOB. "Estou

esperando a publicação em Diário
Oficial para me posicionar
oficialmente", afirma Ivo.

Enquanto isso, PSOB e PMOB
travam uma batalha de bastidores,
pelo poder na Secretaria de
Desenvolvimento Regional.
Repete-se a situação do início do
atual governo estadual quando os

dois partidos disputaram o

comando daquele órgão, tendo o

PSOB levado a melhor. "Nós
merecemos estes meses no

comando da Secretaria e vamos

buscar isso junto ao governador",
destaca Chiodini.

O ex-deputado federal Vicente
Caropreso, apesar de confirmar o
convite, diz que não pode aceitar

ou definir um nome do partido,
enquanto não se firmarem as

coligações estaduais,mas é o nome
mais cotado para assumir, "Não há

condições para assumirmos este
� ,

tao unportante cargo, enquanto
, não ficarem definidas as questões
da coligação emnível estadual. Por
enquanto estamos analisando
nomes, mas nada esta definido",
conta Caropreso. Ele

pessoalmente diz que não poderia
ser o secretário devido a sua já
movimentada agenda como

médico e líder político. "O cargo
de secretário exige 24 horas diárias
de dedicação, sete dias por semana.
Pra mim ficaria impossível"
finaliza o médico. A presença do

governador Luiz Henrique, da
Silveira hoje, na região, deve elevar
onível das especulações. Ele estará
às 16 horas, em Guaramirirn, na
Escola de Ensino Básico Alfredo
Zimermann, inaugurando obras e

as 171130, em Jaraguá do Sul,
visitando o canteiro de obras da
Arena Multiuso. (Carlos Brandão)

Olho na sonegação
Começa hoje por São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Goiás, '

Maranhão e Santa Catarina o projeto piloto para a implantação da
nota fiscal eletrônica. Resultado de cooperação firmada entre a

Receita Federal e secretarias estaduais e municipais de
Fazenda. Nesta primeira fase, 19 empresas foram autorizadas a ,'C.
emitir a nota fiscal eletrônica juntamente com a nota em papel,'

>-l

que continuará valendo. O objetivo é reduzir a sonegação e
"

contribuir para o aprimoramento da relação entre fisco e"
contribuinte. A Receita pretende reduzir os custos de emissão e l_

,

guarda de documentos em papel, simplificar e dar mais qualidade ,-

às informações prestadas ao fisco. "1

PT 1
Em nota na seção Radar, a
Revista Veja que circula nesta

semana, informa: "A
Presidência da República está

promovendo uma licitação
para escolher a empresa que
fará a manutenção dos carros

que, em Florianópolis, servem '

a dois netos e á filha de Lula,
l.urlan. São oito veículos:
quatro Marea, dois Astra, um
Palio e uma Kombi". Sem
comentários.

Reações
Rodoviária de Siumenau,
domingo à tarde. Aparelhos de �j
TV mostram os jogos Joinville ,;

x Figueirense e Santos x São
Paulo. Gol do Santos,
vibração geral. Nos gols do
Jec, nenhum músculo da face r,

I

dos passageiros-
telespectadores se move.
Idem para os gols do São
Paulo. Comemoração nada
discreta no gol do
Figueirense.

" .

j

PT 2
Da b�a do ator Lima Duarte,
em eftrevista ao jornal "Folha
de São Paulo" na semana

passada, "Odeio Lula porque
faz uma glamourização da

ignorância ( ... ). Num país
carente de conhecimento, ele
não pode ter esse

procedimento. É um imbecil,
um idiota, um ignorante,
Quando ia ao cinema, ia com

o cachorrinho no colo. Para
quê" .

Inocentes? li

'j �Todos os presidentes de
diretórios nacionais cassados iJ

até agora, além de políticos
de proa de alguns partidos
admitiram, abertamente, o

uso escancarado do caixa
dois nas eleições de 2002.
Para financiar candidatos de
seus partidos. Então,

la
perguntar não ofende: aquela r

,
, Of

turma do Conselho de Etica da
Câmara dos Deputados,
elegeu-se com grana própria?

p
.)

,
OJ

Trampolim
Na sexta-feira, 31 secretários
estaduais ou cargos
equivalentes, metade deles
das secretarias de
desenvolvimento regional,
deixaram os cargos para
concorrer às eleições de
outubro. Não é novidade. No

plano municipal, a briga de
foice pela titularidade de
secretarias e presidência de

associações de moradores
embute a mesma

"prioridade" ,

Nebuloso
. Clima na Prefeitura de
Jaraguá do Sul está pra lá de
tenso. Enquanto alguns
tentam, com
responsabilidade, executar o

trabalho que lhes compete,
outros remam ao contrário,
priorizando a própria pele.
Por conseqüência, o abismo
entre os partidos da base
coligada aumenta e o ano de

eleições bota mais lenha na

fogueira. A corda está por
arrebentar.

,

,

,
,

•

"
"

Mais flexível Já era
•

•

o ministro do A reestadualização do Besc
Desenvolvimento, Indústria e foi uma das bandeiras do
Comércio Exterior, catarinense governador Luiz Henrique da

,

Luiz Fernando Furlan, anuncia Silveira (PMDS). O assunto
,

hoje, no Rio de Janeiro, os caiu no esquecimento,
novos procedimentos para literalmente. Aliás, se uma •

permitir a eliminação do pesquisa fosse feita entre os

estoque de pedidos de clientes do banco para se •

marcas não processados, que saber o nome do presidente
atingiu 600 mil e implica em nomeado por LHS, quem
prazos superiores a 6 anos . ainda lembraria do petista ,

-

para a concessão de novas Eurides Mescolotto, ex- ,

marcas, Ainda neste exercício
·

marido da senadora Ideli
de 2006, Salvatti?

-

Meio ambiente Na marra
•

Deputado Adelor Vieira José Fritsch, candidato do PT
,

(PMDS) lembrou na cámara ao governo, pretende convidar
,

as ações ambientalistas da a senadora Ideli Salvatti para
Firma Weege, de Jaraguá do

•
•

integrar o grupo de
Sul que, há 100 anos, coordenação da campanha

,

mantém o mesmo dele. O grupo de Fritsch, pela ,
.

,

segunda vez, 'fritou' acomprorrusso com a

natureza. Citou a sucessora senadora, que em 2002
Malwee Malhas Ltda, que também pretendia a

comprou na região da Serra indicação. Mas, como a

do Mar, em Jaraguá do Sul, sobrevivência do PT depende
área de 1 milhão de m2 com da reeleição do presidente
cerca de30 nascentes de Lula, ela deve engolir o sapo e

água cristalina. aceitar a missão.
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• CORREIO ECONOMICO

Telefonia
A pedido do Ministério Público Federal, a Anatel (Agência Nacional
de Telecomunicações) decidiu proibir a operadora de telefonia celular
Claro de alterar unilateralmente contratos de clientes pós-pagos.Os
aparelhos da empresa, cujos planos prevêem franquias na utilização

, de minutos, passariam a incluir apenas ligações locais nessa franquia,
,

: .B não mais interurbanos. Dessa forma, chamadas para outras cidades
, ,

: passariam a representar custo adicional aos clientes que usavam o

! telefone apenas dentro do limite de seu plano. Além disso, caso
: usuários não concordem com a alteração e queiram mudar de plano,i
: não pagarão multa pela rescisão do contrato com a Claro muitos

! (contratos de celulares têm validade mínima de até dois anos e prevêem
! multas caso o consumidor desista do telefone antes disso.A Anatel

i fixou uma multa de R$ 20 milhões se a Claro descumprir a resolução.
,

I .

I
'

I

[
I � Outro lado
I ,
I A Claro diz que vai seguir as
I determinações do Ministério

i Público e da Anatel e que já está
I informando seus clientes do
I

f assunto. A operadora afirma
I ainda que mantém seus canais

I de comunicação
t - permanentemente abertos com
,

os clientes para esclarecer sobre
eventuais dúvidas e receber

queixas.A Claro atua em 21
Estados e no Distrito Federal, e

possui 18,7 milhões de clientes
no Brasil. Segundo levantamento
feito pelo Procon-SP, a empresa
foi a campeã de reclamações
dos consúmidores paulistas no

ano passado, com 1,035 queixas,

O preço do gás no Brasil pode
ser' mais uma vez reajustado
diante da decisão do governo
boliviano de aumentar a

cobrança do produto para a

exportação.O presidente da
Petrobras, Sérgio Gabrielli,
reconheceu que a atitude da
Bolívia vai causar um impacto
importante sobre o fornecimento
de gás no Brasil, mas enfatizou

que a estatal está disposta a

negociar com os bolivianos para
chegar a urna solução
satisfatória para os doi�àaíses.
De acordo com Gabrielíf,f pouco

,

mais da metade do gás '

fornecido ao Brasil hoje vem da
Bolívia.

Reajuste

I

I

I

I
I

I
!
I
I

I

Varig
A Varig pediu na última sexta
feira um fôlego de quatro meses

aos seus prncipals credores e

fornecedores: o fundo de pensão
Aerus, a BR Distribuidora, a

Infraero e os arrendadores de
aviões. Os credores avaliarão a

proposta da empresa, e uma

nova reunião será marcada para
esta semana. A contrapartida
oferecida foi que a empresa, por
seu lado, trabalhará para reduzir
custos.

CUB
O Custo Unitário Básico (CUB)
da construção civil paulista
apresentou uma deflação de

{l,18% em março, em
comparação a fevereiro. Diz o

, , I '.
<

estudo que em março os preços
caíram em média 0,22%,
enquanto os custos das

,

construtoras com mão-de-obra
registraram queda de 0,14%. A
previsão é de que o indicador
continue em queda.

I

I

•

"-

• INDICADORES ECONOMICOS

,

I

t
I

•

DOLAR (EUA) COMPRA VE,NDA

COMERCIAL 2,137 2,139 It

PARALELO 2,193 2,283 "

TURISMO 2,100 2,240 "
0,694 0,702

a'DJiM'tfM
0,6447

EURO
COMPRA VENDA

2,614 2,6161
PESO (Argentina)i

I
I
I
I

,
,

I
I .

PONTOS OSCILAÇAO
" BOVESPA 38,717 2.02%

" DOW JONES (N. York) 11.144 0.320/,

" MERVAL (B. Aires) 1.819 1070/,

" NIKKEI (Tokio) 17.333 160%
R$861,27

• LOTERIAS
I
I
,

,

,

concurso: 04023

10 Prêmio: 42.819
20 Prêmio: 63.277

30 Prêmio: 53.934
40 Prêmio: 37.820
50 Prêmio: 28.133

concurso: 751

Cq�:�'0:[-'20 -:25�3B - 50
concurso: 1582

[ 3'4' '3'7 -'S'2' '6'0'-6"15o,'" .. ,...... ...
..
,

.....,., {}
,

I
I

, I
,

!

concurso: 607

02 - 11 - 20 - 29 - 30 - 35 -

37 - 47 - 59 - 64 - 72 - 75 -

78 - 79 - 82 - 84 - 89 - 92 -

94 - 99

.

• FALECIMENTOS
Faleceu às 10:00h do dia 02/04, o jovem Flavio Custodio, com idade
de 26 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e

•

o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
Faleceu às 00:45h do dia 03/04, a senhora Alona Méier Hoffmann,
com idade de 81 anos. O velório foi realizado na Igreja Evangélica do
Centro e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

I

I

NAS TRÊS ÚLTIMAS SESSÕES: MAIS DE UMA DÚZIA DE SOLICITAÇÕES

•

CAROLINA TOMASELLI

... As bancadas, até
da situação, estão
cobrando obras e

serviços do governo

GUARAMIRIM - Uma verda
deira enxurrada de indicações e

pedidos de informação dos
vereadores foram endereçados ao
Executivo de Guaramirirn nas

três últimas sessões do

Legislativo. Todas as bancadas,
incluindo a do Pp, da base aliada
do prefeito licenciado Mário

Sérgio Peixer (PFL), apresen
taram solicitações, que tratam de
assuntos de competência de
setores distintos da administração
municipal.

Na sessão de quinta-feira, o
vereador Luiz Antônio Chiodini

(PP) apresentou quatro
indicações ao Executivo; uma
delas para aquisição de uniformes

para os alunos da rede municipal
de ensino. Chiodini, professor
efetivo, sugeriu que a omunicípio.
siga o exemplo do governo do

Estado, que repassou uniforme

para os alunos da rede estadual.' ,

Outro pedido foi para que a

administração compre guarda-
, pós para os professores de sala de
aula. O vereador pediu também

que os professores de Educação
.Física recebam gratuitamente do

município protetores solares e

bonés. "Um aluno fica nomáximo
30 minutos no sol, mas um

professor precisa ficar uma tarde
ou uma manhã toda no sol, por
isso o consumo de protetor é

grande. Penso que o município
poderia auxiliar nestes gastos".

Do Setor de Obras, ele
,

solicitou a revisão dos equipa-
mentos dos varredores de ruas.

Chiodini apresentou ainda uma

indicação para que o presidente
da Câmara convide os diretores
do Samae e Jaraguá do Sul e da

/

Companhia Aguas de Joinville
para informar sobre o sistema de

.

abastecimento e distribuição de

água naqueles municípios.
Já o vereador João Deniz Vick

(PMDB) pediu o alargamento da
Rua José Rover Belegante, no
trecho do Bairro Corticeirinha
até a Estrada do Poço Grande. O
presidente da Casa, Marcos
Mannes (PSDB), solicitou a

participação do Conselho

Municipal de Trânsito para

prestar esclarecimentos sobre o

trânsito no município. Mannes
disse que 11á três anos foi

implantada a mão única como

uma experiência e até hoje não

foi discutido se é viável ou não.

Mannes pediu também que. a

Prefeitura isente os moradores do

pagamento da Taxa de Limpeza
Pública, já que, segundo ele, o
serviço só é realizado no centro

cidade, e não nos bairros.

Pupa apóia nomes de Negherbon
ou Michels para Câmara Federal

GUARAMIRIM - O pré
candidato a deputado estadual,
vereador Evaldo João [unckes
(PT), o Pupo, disse ontem que

apóia o nome de um dos dois
vereadoresdoPT deJaraguádoSul
para ser candidato a deputado
federal pelo Vale do Itapocu.
[urandir Michels, o Lika, foi um
dos cinco petistas da região que
efetuaram, no mês passado,
inscrição junto ao diretório do PT
de Jaraguá do Sul como interessado
em disputar uma vaga na Câmara

'

dos Deputados. Já o vereador Jaime
Negherbon não se inscreveu,
segundo informou o presidente do
PT de Jaraguá do Sul, Sebastião
Camargo, quando do término do

prazo para as inscrições, em 3 de

março. Porém, agora se apresenta
como pré-candidato.

Negherbon acompanhou
Junckes em reunião COIU Milton
Mendes e outras lideranças
estaduais da ala Articulação de

Esquerda do PT, ontem à tarde, ern
Florianópolis. [urandir Michels
foi convidado, mas, .segundo
J unckes, não pode participar
devido às atividades no

Legislativo de Jaraguá do Sul, onde
assumiu COIUO presidente interino
por 30 dias. "Minha intenção é ter

um candidato a deputado federal

pela região, ou Jaime ou Lika,
apoiado pela Articulação de

Esquerda", justificou.
Pré/candidato a deputado

estadual e da ala Articulação de

Esquerda, Junckes quer sair em

dobradinha corn o candidato à

Câmara Federal definido pela
região, que também tem como pré
candidatos o presidente do PT de
Schroeder, José da Cruz e o

presidente doPT de Jaraguá do Sul,
Sebastião Camargo, este do

Campo Majoritário, mesma

tendência do deputado Dionei da
Silva, que vai tentar a reeleição.
"Negherbon e Michels não

assumiram apoio a nenhuma ala
do PT e, por isso, receberão meu
apoio", explicou Junckes.

Negherbon disse que a
,

intenção é "ouvir as propostas" da
Articulação de Esquerda e

acredita que o fato não vá causar

repercussôes negativas no PT de

Jaraguá do Sul, comandado pelo
CampoMajoritário. "Pelo. contrá
rio, isso vai fortalecer o partido.
Nós petistas temos que olhar os

dois lados", defendeu o vereador,
informando que vai acatar a

decisão do diretório municipal
sobre as candidaturas a deputado.

�

OUTRAS SOllCITAÇOES
Reclassificação dos funcionários públicos (todas as bancadas);
Conversão dos veículos da Prefeitura para gás natural (João Deniz Vick);
Alteração do sentido na Rua 28 de Agosto, do acesso a Rua João

'

Ossowski até o Auto Posto 28, para mão dupla, assim como na Rua
João Ossowski (Alcibaldo Germann);
Implantação de iluminação pública no acesso à Rua Palmital, no

Bairro Caixa D'água (Luiz Antônio Chiodini);
Que engenheiros da Secretaria de Planejamento visitem moradias em

áreas de risco (Luiz Antônio Chiodin i) para prestar orientações e .

.,

esclarecimentos;
Criação do Conselho Municipal da Juventude (Luiz Antônio Chiodini);
Melhorias em todos os abrigos de passageiros de ônibus às margens
da BR�280 (Luiz Antônio Chiodini);

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
A vereadora Maria Lúcia da Silva Richard pediu informações do setor .�

de Saúde sobre quais médicos contratados pela Prefeitura, local e

horário de trabalho.
Marcos Mannes solicitou informações da Secretaria de Educação
sobre a existência ou não de vigilância nas escolas do município. Se
positivo, qual empresa responsável. Mannes quer saber também se

as escolas têm algum tipo de seguro e, caso confirmado, qual a
seguradora contratada.

•

O vereador Alcibaldo
Germann (PP) solicitou ao

Executivo que encaminhe à
.

Câmara projeto de lei concedendo
auxílio financeiro da ordem de R$
3 mil para a Associação de
Bananicultores de Guaramirim.
Germann informou que a

associação está desenvolvendo
um projeto sobre "Arranjo
Produtivo Local", em parceria
com o Sebrae e o Governo do'
Estado, que necessita .de
contrapartida financeira por

parte dos bananicultores, luas
•

eles não dispõem do recurso.

O CORREIO DO POVO.

•

i
,

,)
Líder do PP na Câmara, Chiodini J
foiautor de oito indicações

•

,
,

Prefeito de Corupá inaugura
ponte e tira 30 dias de férias

CORUPÁ - COIU a presença de
autoridades de toda a região e

moradores, foi inaugurada .na
.

manhã do último sábado, a nova
ponte da Vila Isabel, no interior

domunicípio. Em discurso rápido,
o prefeito Conrado Urbano

Muller, ressaltou que ele estava

cumprindo urna promessa de

campanha e escolheu o dia

primeiro de abril para a

inauguração para rebater críticas
de alguns sobre a veracidade da
conclusão da obra. "Quero dizer

que todas as minhas promessas de

campanha são compromissos
assumidos, e como tal, VGU cumpri
los", ressaltou o prefeito Conrado.

çsta nova ponte, que an-

I

I
J

•

teriormente era mista de madeira
, .. .

e concreto, e ulua anttga reivin-

dicação daquela comunidade e

tinha intenso tráfego de
caminhões e máquinas agrícolas.
Sua interdição para a realização da
obra gerou várias reclamações e até
mesmo manifestações públicas.
Agora, após UIU investimento de

R$ 250 mil, de recursos próprios
.

do município, a obra está
concluída e inaugurada. Na

oportunidade o prefeito Conrado
Urbano Muller fez a transmissão

de cargo para o vice-prefeito
Carlos Dieter Werner, que vai

comandar Corupá por 30 dias,
enquanto o prefeito estará em

férias. (Carlos Brandão)
CESAR JUNKES

.

A ponte da Vila Isabel era uma reivindicação antiga da comunidade
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DISCURSO: CONTINUIDADE DOS PROJETOS

•

PATRicIA GOMES

'.,. Assumem 15 secretários das Secretarias de
Desenvolvimento Regional e mais dez
secretários de pastas com sede na Capital

FWRlANÓPOLIS (CNR/ADI)
- Os novos secretários de Estado
do Governo Luiz Henrique serão

empossados amanhã, em

cerimônia marcada para o

auditório da Federação das
Indústrias de Santa Catarina

(Fiesc), às 16h30. Tomam posse
15 secretários das Secretarias de
Desenvolvimento Regional e

mais dez secretários de pastas com
sede na Capital do Estado.

Enquanto isso, alguns secretários

Cidasc. Para ele, que ficou nos

últimos' três meses no comando
da Secretaria de Planejamento,
será fundamental "continuar o

programa conduzido com muito
'

sucesso pelo secretário Sopelsa"
e trabalhar com foco em três

grandes prioridades: "a resolução
do problema da seca no Oeste de
Santa Catarina, com a,

armazenagem de água da chuva;
os cuidados comomeio ambiente,
produzindo sem danos à natureza;
e a sanidade animal, tentando
reconhecer Santa Catarina
internacionalmente como área
livre de febre aftosa, e ainda, fazer
um programa de regionalização,
para o caso de ocorrerem casos da

gripe aviária em alguma parte do
país, para que isso não interdite a

produção catarinense", explicou. '

O novo secretário da

. ,

ja se apresentam em seus novos
,

postos, como o caso de Alfredo

Felipe da Luz Sobrinho, que
'assume no lugar do deputado
Moacir Sopelsa a Secretaria de
Estado da Agricultura.

Ontem, Felipe Luz

apresentou-se no final da tarde

para os servidores da Secretaria e

das empresas vinculadas Epagri e

•

,

DIVULGAÇAO/CNR
�V2fF"1

Novo secretário Felipe Luz (D), ao lado de Athos de Almeida Lopes

Agricultura é natural

Florianópolis e trabalhou
durante 3 7 anos na Sadia, sendo
os últimos 16, antes de assumir

na Secretaria de Planejamento,
como diretor de Relações
Institucionais da Sadia, em São
Paulo.A posse coletiva dos novos

secretários de Estado se dá depois
da desoneração dos anteriores,

. - , .

que rrao concorrer nas proxtmas
. eleições. A legislação eleitoral

prevê que o candidato deve ter se
desincompatibilizado de cargo de
confiança até 180 dias antes das

eleições.

\

Audiência pública discute disseminação da Aids e a saúde no Estado
FLORIANÓPOLIS - .Santa

Catarina ocupa a quarta po

sição no país em incidência de

Aids, segundo dados' citados
pelo diretor de Vigilância
Epidemiológica da Secretaria
Estadual da Saúde, Luís An
tônio Silva, na audiência pú
blica realizada on tem pela
Comissão de Saúde para discutir
a incidência da doença no

Estado. A solicitação foi feita
f pelo deputado Antônio Aguiar
'. (PMDB). Participaram repre
<sentante s da Secretaria
-Estadual da Saúde e da rede

hospitalar.
Dos 293 municípios do

, Estado, 217 já notificaram um

ou mais casos da doença. Desde
� 1984, quando foi registrada pela

primeira vez em Santa Catarina,

já houve 16.137 casos, sendo
819 em crianças menores de 13

anos,10.499 em homens e
,

5.638 em mulheres.
Silva informou que o Estado

vem dispensando atenção
especial à prevenção da
transmissão vertical, aquela que
acontece de mãe para filho. De
acordo com ele, em 2001, 23,70/0
das gestantes do Estado fizeram
o teste de HIV durante o pré
natal. Esse percentual aumen
tou em 2005 para 48,6%, o que
permite que essas gestantes
sejam tratadas, reduzindo a

possíbilídade de que o bebê

nasça com a doença.
O número de gestantes

testadas com o teste rápido de
HIV - feito na hora do parto
naquelas que não fizeram o pré-

.+----------------------------------------------
\

,

,

SILVIO JOSE FELIPPI, comunica que requereu à Fundação
Jaraguaense de Meio Ambiente - FUJAMA, Licenciamento
Ambiental para a atividade de Supressão de Vegetação, com

localização no município de Jaraguá do Sul, Rua 849 - Alfredo Emilio
Ernesto Benkendorf, Bairro Santo Antônio.
O prazo de impugnação junto à FUJAMA é de 20 '(vinte) dias corridos
a partir da data desta publicação e o licenciamento será concedido se

atendida a legislação ambiental.

, Comunicado

•

"

A CENTRO IMÓVEIS LTDA, CNPJ n.º 04.636.570;0001-23, estabelecida a

rua Exp. Gumercindo da Silva, 119, Centro, [aragua do Sul-SC, comunica que
vem a requerer a FUJAMA, Fundação J araguaense do Meio Ambiente,
licenciamento ambiental (LAP, LAI, LAO), para atividade de supressão de

vegetação e parcelamento solo e para implantação de condomínio horizontal,
com a localização a rua 783-Adolfo A. Emmendoerfer, bairro Barra do Rio

Molha, no município de Jaraguá do Sul-SC,
O processo de impugnação junto a FUJAMA é de 20 dias corridos .a partir desta
publicação e o licenciamento será concedido se atendida a legislação ambiental.

Comunicado

\

natal - também cresceu no

mesmo período, de 224 para
2.321. Entre 2002 e 2005, houve
uma ampliação de 12 para 51 no
número de hospitais/
maternidades com utilização do
teste rápido. O número de
unidades com assis tência

ambulatorial para portadores do
vírus ou da doença elevou-se de
37 para 64 entre 2000 e 2005.

O diretor da Vigilância
Epidemiológica disse ainda que
a Secretaria da Saúde está

pleiteando uma repactuação
com o Ministério da Saúde
acerca da quantidade de kits

,

para a realização dos testes. Para
este ano, a cota é de 32 mil kits.
Pleiteamos um aumento para

38.500", informou. Para que seja
possível aumentar a capacidade

de realização de exames é

preciso uma atualização
tecnológica dos equipamentos,
que também está sendo reivin
dicada. O Estado também
recebe recursos do governo
federal para implementação de

ações e estratégias nas áreas de
� • A •

prevençao, assistencia e

tratamento.

O PAM/Aids (Plano de

Ações e Metas) tem como

objetivo central o for-
,

talecimento do Sistema Unico
de Saúde (SUS) no sentido de
melhorar a capacidade de

resposta dos serviços ao

combate da epidemia de Aids.
O Estado tem atualmente 33

municípios incluídos no PAM,
definidos em 2002 pelo
Ministério.

•

TERÇA-FEIRA, 4 de abril de 2006 I 5

• MOACIR PEREIRA

,

Exportações '

Péssima a repercussão política
para Santa Catarina a notícia de

que o Ministério da Agricultura
da Rú sia liberou a exportação
de carl suína produzida no Rio
Grande do Sul. Afinal, o Estado
é o únic.o sem febre aftosa sem

vacinação e o que tem as mais
,

fortes ligações diplomáticas e

culturais com o governo russo.

Já está gerando polêmica
política.

Escolha
Senadora ldell Salvati aproveitou
a reunião do ministro da

Articulação POlítica, Tarso Genro,
com as lideranças no Congresso
para tratar da escolha do novo

ministro do Superior Tribunal de
Justiça. Voltou a defender a

nomeação do desembargador
Jorge Mussi. A senadora
informou que uma vaga será de

Alagoas, A segunda está entre
São Paulo e Santa Catarina.

PP-SC cancela prévias
o Partido Progressista cancelou as prévias de 8 de abril para indicação
de seu candidato ao governo do Estado, O ex-deputado Hugo Biehl
abriu mão de sua inscrição, deixando o ex-governador Esperidião '

Amin livre para negociar um projeto de oposição com o PSDB e o PFL.
Em nota aprovada no final da prestigiada reunião, os progressistas

· congratularam-se com a coligação entre o PFL e o PSDB, pelo que,
constitui de alternativa ao poder do Estado, E expressou propósito de

,

discutir uma ampla aliança com os liberais e os tucanos.
O PP cumprimenta, também, os pré-candidatos Raimundo Colombo e ,

Leonel Pavan, enfatizando que ambos estão credenciados a liderar o

projeto de mudança que o partido vem defendendo há anos no Estado.
A manifestação do Pp, de página inteira, contém metade do texto com

críticas diretas ao governo do PMDB. Destaca como pontos vulneráveis: ,

"o desequilíbrio financeiro decorrente de gestão irresponsável, a prática'
de favorecimento político nas re-Iotações de servidores para aumentar']
a remuneração de apaniguados, o emprego inescrupuloso de:

,

propaganda enganosa e eleitoreira, a absoluta omissão em relação a '

questões que afligem a economia do Estado, a falta de projetos para o :

futuro, a criação de "cabidaço de caros politiqueiros. ,

O PP jogou sua cartada decisiva, O PFL tem dado demonstrações inequí- :
I

vocos que quer os progressistas na colqação. O senador Leonel Pavan, :
também. A saber se a oferta de aliança passa na Convenção do PSDB. i

,

I

A Saída
Governador Luiz Henrique
cumpre o que prometeu.
Remeteu à Assembléia

mensagem pedindo licença de
90 dias do governo. Entrega o

Executivo a Eduardo Moreira em

grande ato público em Joinville
no próximo domingo. Depois de
três meses, faz reavaliação do
cenário, A previsão é de que
formalize a renúncia. A não ser,
Claro, imprevistos políticos.

Críticas
Do ex-governador Esperidião
Amin, no discurso de
encerramento do Encontro
Estadual do PP: "Este governo
escreveu a cartilha do que não -:

deve ser feito em matéria de
. pomcaqern na segurança
pública de Santa Catarina. Por
isso, aplaudiremos sempre que
surgir um projeto de oposição no

Estado",

Condenação.
Juíza Andréa Regis Vaz, da 1 a.
Vara Criminal da Capital,
condenou ex-diretores e ex-

, funcionários do Hospital de
.

Caridade de Florianópolis e

Slogan
Duas alfinetadas de Esperidião
Amin em Luiz Henrique, a

primeira defendendo mudanças:
"Muda lá e muda cá. É a nossa

vez de chegar lá". E a segunda
,
sobre alianças: "Mostraremos
nossa unidade no primeiro e no

segundo turno. No nosso time
não temos malabarista de

traição" .

• •

ernpresanos que
comercializavam com a

instituição a penas de até 5
anos e 11 meses de reclusão,
alem de multas pesadas.

Diretoria
Protesto
Sindicatos dos Produtores Rurais
e dos Trabalhadores na

Agricultura de Abelardo Luz
unem-se hoje, a partir das
10,00horas, no protesto contra o

governo federal. Vão bloquear o
tráfego na SC-467, próximo da

cooperativa Coamo. Queixam-se
da ausência do governo na

• •

estiagem e na insolvEncia do
setor, O ato tem o apoio da

Federação da Agriçultura.

.

O médico Armando Taranto
Júnior, ex-diretor do Hospital,
recebeu a maior punição pela
sentença judicial. A acusação
contida na decisão é de crimes
de estelionato e formação de ,

quadrilha, A sentença foi
lavrada no dia 31 de março de
2006.

,

Inquérito
A ação criminal foi impetrada
pelo promotor Rogério
Bertoncini, a partir de inquérito
pOliciai instaurado em 1998
pelo delegado Adalberto
Safanelli. Acolhida a denúncia
do Ministério Público, foi ela
aceita pelo juiz e hoje

· desembargador Sérgio Baasch
da Luz, Dos 21 arrolados no

processo, apenas dois foram
absolvidos: Marlene Golfetlo e

Mônica Elias de Oliveira.

Praga
Adesivos colocados em

automóveis, trators e caminhões
em municípios do Planalto Norte
Catarinense proclama: "Lula, a

.nova praga da agricultura",
A iniciativa está sendo

'

patrocinada por agricultores de
Guaramirim, indignados com a

falta de ação do governo federal
no atendimento às suas

reivindicações.

,

\

•
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: � Definições
, A cúpula do PMOS deve ter
.

uma reunião decisiva amanhã.
Na pauta do encontro estão as

, J eleições presidenciais e a

f intenção do partido de lançar
(candidatura própria para a

Presidência da República. Hoje,
o partido está dividido entre .

[;
defensores da candidatura e os

,

chamados "governistas", que
� preferem que a legenda apóie o
" presidente Luiz Inácio Lula da

Silva, virtual candidato à
; reeleição.

I

�, Verticalização
A verticalização ajuda os

governistas porque favorece a

pressão pelo abandono do'

projeto de candidatura própria.
Sem um representante nas

eleições, o partido fica livre no

Estado para fazer as coligações
partidárias mais adequadas em

nível regional. E o candidato
vitorioso na consulta informal, o

! ex-governador Anthony Garoti
: nho, não foi apoiado por diretó
rios estaduais importantes,
como o de São Paulo, que bri

gava pelo também pré-candi
I dato Germano Rigotto, gover-
, nador do Rio Grande do Sul.
I
,I-----------_---l
,

; � Cassação
Câmara dos Deputados julga
amanhã o pedido de cassação

i do ex-presidente da Casa (2003-
·

I 2005), João Paulo Cunha (PT-,

I SP), que recebeu recursos do

I esquema do "valerioduto".

•

•

,

,
•
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,
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,
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ATAQUE: OPOSIÇAO EXIGE ESCLARECIMENTO

•

•

•
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� Polícia Federal descarta necessidade de
convocar ministro da Justiça para depor

Brasília - O ministro Márcio
Thomaz Bastos (justiça) negou
ontem o envolvimento de
assessores da sua pasta na violação
e vazamento do sigilo bancário do
caseiro Francenildo Costa. Ele

confirmou, entretanto, que

Palocci pediu para assessores da

Justiça investigaremo caseiro pelo
aparecimento de um

movimentação financeira atípica
em sua conta poupança na Caixa
Econômica Federal.

"Eles não são testemunhas de

•

O CORREIO DO POVO�
,

,

Eles já tinham comunicado que
esta-vam à disposição [da polícia],
pois sabiam de (atos relativos
àqueles que estavam sendo

investigados no inquérito".
Segundo ele, não houve

•

demora para a investigaç�o
começar, "Não houve demo"
deslize, nem lentidão da Polícia
Federal.A PF teve toda amplitude,
, �

. ."

parainvesngar .

Bastos afirmou que as investi,
gações estão ocorrendo num tem

po recorde. "Foi feita [a investi

gação] num tempo absolutamente
compatível, com dificuldade, rml.s
num tempo muito rápido. Numa
semana, praticamente 800/0 da

questão foi resolvida em termos
- ,

de materialidade e autoria. Resta;

nenhuma irregularidade. Eles

simplesmente foram lá [na casa de
Palocci], receberam o pedido [de
investigação], que não quiseram
atender", disse Bastos se referindo
ao secretário de Direito

,

Econômico, DanielGoldberg, e ao
chefe de gabinete do Ministério
da Justiça, Cláudio Alencar.

Segundo Bastos, Palocci fez o
pedido de investigação aos dois

- .

assessores, que nao teriam

assistido a nenhuma "quebra de

sigilo". "Eles foram chamados por
Palocci que queria que fosse

investigada a possibilidade do
caseiro ter recebido um suborno.
Eles não assistiram a nenhuma

quebra de sigilo nem a' nenhum
vazamento de sigilo".
O ministro disse ainda que

Goldberg e Alencar procuraram
espontaneamente para falar sobre
o que sabiam sobre a quebra do

sigilo de Francenildo. "Eles foram
ontem espon-taneamente [à PF].

A perícia do INC (Instituto
Nacional de Criminalística) da
Polícia Federal aponta haver
indícios de "incoerências" e alte

rações, mas deixa na conclusão a

ressalva de que a análise, por ser
feita sobre a cópia, não era

conclusiva. "Nós queremos que
o Ministério Público continue

investigando isso", afirmou Ideli.
O deputado Maurício Rands

(PT-PE) negocia todas as

alterações com o relator. Para

garantir maioria dos votos na

CPI, os governistas precisam do

,

agora continuar essa investigação;,lll
Posso dizer que o governo federal'

,

cumpriu sua obrigação desde cj
,

I
. . "

pnmelro momento .

I '

I
,

,

,
,
•

,

PT deve usar lista de Furnas para alterar relatório da CPI dos Correios
BRASÍLIA - Os petistas que

integram a CPI dos Correios

passaram o final de semana

reunidos e continúa�m ontem,
a análise do relatéllo final da
comissão em busca de falhas e

pontos frágeis que possibilitem a

apresentação de alterações. Os
petistas querem manter viva a

dúvida sobre a veracidade da lista
de Furnas, que aponta irttegrantes
do PSDB e de outras legendas
como beneficiários de recursos

desviados da estatal. No relatório
final, o deputadoOsmar Serraglio

(PMDB-PR), pede ao Ministério
Público o indiciamento de
Monteiro por falsidade ideológica
e de selo e por calúnia.

A líder doPT no Senado, Ideli
Salvatti (se), afirmou que o

relatório final está errado ao pedir
o indiciamento do lobista Nilton
Monteiro baseado em relatório

. " . "

que apontana categoncamente
ser falsa a lista de Furnas. Mon
teiro é responsável pela denúncia
de um suposto caixa dois em

Fumas organizado pelo ex-diretor
de Engenharia Dimas Toledo.
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apoio do PMDB. Por isso, ter a
,

simpatia de Serraglio para
de.terminadas propostas é

importante.Outras duas

sugestões de indiciamento serão

alvo dos governistas. Os petistas
querem tirar do documento final
as indicações de que o ex

deputado José Dirceu e o ex

ministro Luiz Gushiken seriam

responsabilizados por corrupção
•

ativa.

Os petistas dizem que não há
indiciados por corrupção passiva,
o que mostraria "a fragilidade"

,
•
•

,
,

,

do pedido de indiciamento,
especialmente, contra Dirceu
No relatório, Serraglio apont�
que os deputados "rnensaleiros''
poderiam ter incorrido ern

,

corrupção passiva, o que
•

justificaria o indiciamento df
Dirceu. A alteração mais difícil
de ser aprovada, conforme
admitem deputados petistas, é
tirar do documento final a

'suposta comprovação d�
esquema demensalão, pagamento
de deputados da base aliada em

�I
troca de apoio.O : !

•

Prêmio POdhium 2 5
SindicatoMais Atuante

o Sindicato dosMetalúrgicos agradecem a lembrança.
Continuaremos na luta, para defender e
valorizar cada vezmais os trabalhadores.

�
�..

-,'�

SindicatoMetalúrgicos de Jaraguá do Sul
Rua Joio Planlnshel. 151- Cx P. 223 Nova Brasilia

413311·2100 - 89252220· larluá'do Sul SC
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GUERRA CIVIL: 30 IRAQUIANOS MORRERAM ONTEM

,

coalizão xiita-curda para

permanecer no poder pelos
,

/ '

proximos quatro anos.

Os EUA pressionam a coalizão a

remover Jaafari, substituindo-o
por um político com bom trânsito
entre osmuçulmanos sunitas e um
bloco de curdos e seculares que não

querem, a permanência dele no

governo. Jaafari é acusado de não

agir para deter as ações das milícias
xiitas e esquadrões da morte

formados por sunitas.
Mesmo nos partidos da

coalizão governista, Aliãnça
União Iraquiana, há
descontentamento com Jaafari.
Ele venceu a nomeação sobre o

,

candidato do Conselho Supremo

iraquianos para que ponham fim
ao "vazio político" no Iraque e

formem logo um governo de
unidade nacional, apoiado num

"líder forte", capaz de unir as

diversas facções do país. Ela fez os

II:GÊNCIA ESTADO

, . . , '

comentanos em uma entrevista a

imprensa emBagdá, tendo ao lado
o chanceler britânico, Jack Straw.

Nos dois dias, Straw e

Condoleezza se reuniram com o

presidente do Iraque, o curdo Jalal
Talabani, o primeiro-ministro
interino, o xiita Ibrahim al-Jaafari,

e os dirigentes dos mais

importantes partidos e grupos

representados no Parlamento.

Segundo a TV a cabo CNN,
Condoleezza parecia tensa depois

,

da reunião com Jaafari, que havia
sido indicado inicialmente pela

TERÇA-FEIRA, 4 de abril de 2006 I 7,

,

para a Revolução Islâmica no

Iraque por apenas um voto - e

teve o apoio decisivo do
,

clérigo antiamericano:
,

Muqtada al-Sadr, principal'
,

rival do CSRI na disputa pela:
,

liderança da comunidade:
,

,
,

,

Somente ontem morreram'

pelo menos 30 iraquianos em:
diversos ataques por todo o,

, país. No pior deles, em Bagdá,
,

um caminhão-bomba:

explodiu perto de uma:
mesquita quando os fiéis,

,

deixavam o local, após as:
,

orações do fim do dia. Dei

pessoas morreram e mais de:
30 ficaram feridas no atentadol

,

xiita.

. ,

� EUA pressionam a coalizão a remover Jaafari, e a substituição por um político aceito entre os sunitas

J BAGDÃ/lRAQUE - Encerrando
dois dias de uma visita-surpresa a

Bagdá, a secretária americana de
Estado, Condoleezza Rice, fez
ohtem um chamado aos líderes

,

-,

r

)
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BALANÇO PATRIM. ENCERRAOO EM

ATIVO
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31/12/2005

CIRCULANTE

1.801.962,25

99.895,64

35,690,38

35,416,72

234,00

39,66

Disponível

Banco do Brasil S.A

Besc S.A

Caixa Econômica Federal S,A

Aplicações

Banco do Brasil S,A

Besc S.A
/

43.756,18

0,00

40,074,76

3.681,42Caixa Ecômina Federal

Outros Realizáveis

Adiantamento a Empregados

20.449,08

20.449,08

Terrenos

1.702.066,61

1.702.066,61

266.550,96

1.601.561,18

134.468,19

4.883,13

15.133,99

91,41 '

196.773,50

18,421,42

(535.817,17)

Edificações

Móveis e Utensílios

Direito Uso Telefone

Máquinas e Equipamentos

Blibioteca

Veículos

Computadores e Sistemas

( - ) Depreciação Acumulada

31/12/2005

Sócio Contribuinte
875.559,31
10.655,00
7.297,17

274.023,50
85.999,62

,

116.350,84
48.328,85

105,796,97
63.699,15

0,00
2.156,40
39.202,90
122.048,91

Receitas Aplicações
Convênios Prefeituras

Secretaria da Família

Contribuição de Pessoas Jurídicas

Contribuição de Pessoas Físicas

Campanha Adote um Excepcional
Receitas corn Promoções Sociais
Alugueis
Apenados Fórum
MEC PNTE/PDDE/PAED

Isenção das Conmb, Sociais
\

Décimo Terceiro Salário

FGTS

900.442,82
319.086,88
29.125,28
47.234,33

480,49
0,00

38.326,86
111.927,37
26.857,78
9,356,29
490,63

2.966,46
3.511,28
5.171,41
6.928,24

111,420,38
10,628,53

804,11
0,00

Roupas Profissionais
Viagens e Estadas

Despesas com Veículos

Quotas de depreciação
Energia Elétrica
Telefone e Telex

Despesas Postais
Material de Escritório

Serviços de terceiros

Seminários e Cursos

Conservação de Edifícações
INSS Patronal
Cofins
Bens de Valores Irrelevantes

Contribuição Social

. '

:� Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 2005

,

31/12/2004 •

,

31/12/2003

•

arse
•

ml
31/12/2004 31/12/2003 BALANÇO PATRIM. ENCERRADO EM

\

31/12/2005

1.839.047,07

92.022,09

15.175,61

3.770,58

11.368,13

36,90

1.878.662,14

133,151,67

7.866,32
,

339,70

335,50

PASSIVO

CIRCULANTE
Obrigações Soe. e Trabalhistas
Ordenados e Salários a Pagar

1.801.962,25
33.559,60
33.361,90
11.909,21
2,756,68
5.871,29
728,00
244,23

11,852,49

.

7.191,12

,

Previdência Social a Recolher
,

FGTS a recolher

Cant. Sindical a Recolher

Décimo Terceiro a Pagar
Férias a pagar

57.133,92

36,920,56

8.660,27

11.553,09

109,976,12

98.199,52

7,656,81

4,119,79

ObrigaçõesTributárias
I.R. Na Fonte a Recolher

35,62
35,62

Contas a Pagar
Conta Empregados

162,08
162,08

,

I

19·712,56

19.712,56

15.309,23

15.309,23

PATRIMÔNIO SOCIAL
Patrimônio Social

1.768.402,65
1.768.402,65

1.839.047,07
45.760,91

I

45.482,97
16.776,16
2.830,17
4.128,38

0,00
0,00

21.748,26

1.878.662,14
32.951,06
32.493,80
11.191,20

2.291,94
3.701,43

0,00
0,00

15.309,23

277,94
277,94

457,26 ,

457,26 i
,

0,00
0,00

0,00
,

0,00 '

1.793.286,16
1.793.286,16

1.845.711,08
1.845,711,08

DEMONST. DAS CONTAS DE RESULTADO EM 31/12/2005

,

.,.
" '----------------------------------------------------------------------------�<. .�

�f .�-
,

'-

� :':DEMONST. DAS CONTAS DE RESULTADO EM

1,747.024,98

1.747.024,98

266,550,96 .

1.601.561,18

130.974,19

4.883,13

13.508,99
',

91,41·

136.773,50

16.571,42

(423.889,80)

1.745.510,47

1.745.510,47

266.550,96

1.601.561,18

121.934,19

21.122,59
4.919,50

16,00
0,00

307,39
0,00
0,00

226,60
. 84,54

Combustíveis e lubrificantes

Gás

Despesas Cartorio
Fretes e Carretos

CPMF'

Jornais e revistas

Conservação de Quadras e Patios

Infonmática

Imposto Predial e Territorial

,

4.883,13

11.773,99

91,41

78.773,50

14.074,42

(354.132,31 )

RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS 0,00

DESPESAS DE CAPITAL

Resultado do Exercício
(24.883,51)
(24.883,51 )

31/12/2004 31/12/2003

23.396,20
2.700,00

0,00
1.167,50
72,17
452,97
0,00

1.289,66
.

983,41

21,087,37
4.180,00

20,80
0,00 •

37,51
85,00
0,00

1.192,76
2.322,51

•

10.188,33 0,00

(52.424,92)
(52.424,92)

4.228,45
4.228,45

31/12/2004 DEMONST. DAS CONTAS DE RESULTADO EM 31/12/2005
"
. .

..,., "

.
'

",

.�. RECEITAS CORRENTES
'<' .

�.,. r,_
'�
;-.;_ .

>, '

I�
-

;'..,: ".

".;
,
c,
, .

•

31/12/2003

757.435,12
10.639,00
11.017,32

236.000,00
58.675,23
57,180,54
135.875,10
99.056,40
,32,578,80 .

270,00
0,00

14.436,86
101.706,07

769.977,93
3.789,00
21.238,76

210.000,00
46,391,40

102.734,60
160,548,15
107.093,60

21.383,86
0,00
0,00

4.050,00
92.748,56

Manutenção de Máquinas e Equip.
Conservação de Móveis e Utens.

Prêmio de Seguros

2.439,34

3.537,34
891,07

1.078,69

3,852,35

2.671,08
9.122,77
2.304,90

9.706,41
872,77

672,90
542,50

603,60

0,00

67,70 .

31.471,99
30.574,93

622,63

0,00
6.413,89

0,00

1.324,68

0,00

836,28

0,00
1,216,33

15,412,32
0,00

23,213,41

•

Despesas Bancárias
PIS

Consumo de Água
Despesa cl conservação piscinas
Despesas com cobranças
Higiene e Limpeza
Impostos e Taxas

Vale transporte .

Material de segurança

Despesas cl mat. Esportivo
. Despesas cl livraria

Despesas Ambulatório

Despesas com Promoções
Férias

Anúncios e Publicações
Despesas Diversas

Serviços de Promoção Humana
Material de consumo

Assistência médica e Odontológica
.

Ajuda de Custos

Contribuição Sindical
Material de expediente
Multas impostos
Alimentação
Serviços Conlábels
Material pedagógiCo

•

820.048,37
305.325,87
30,120,69
34.304,51
1,974,45
6.740,52
9.737,13
96.945,82
24.747,75
7.898,96
- -281 ,48

48,00
• 0,00.
4.255,51
23.438,54
91.303,84
10,402,23

0,00
0,00

765.749,48
254.611,34

24.146,57
. 30.916,10

0,00
9.700,83
12.578,36
85.956,18
16.551,83
6.422,88
222,80

1.345,98
0,00

3.686,91
57.869,19
79.864,36
12.503,64

0,00
380,56

•

Carlos Antônio Salal

Contador CRC/SC 13.522

•

31/12/2004
,

31 /12/2003

•

874,76 .

2.784,78

10.916,80
689,54

2.964,45

2.125,02
1.230,35
5.540,40
10.354,75

5,85
647,39

340,00

1.868,70

0,00

33,80

4.847,00

39.884,70
1.744,00
3.656,06

3.710,79
4.152,80

1.128,48

782,12

57,00

195,00

113,72
26,843,68

0,00
14,969,22

.

5.402,27
10.039,82

0,00

515,88

375,00

0,00

0,00

279,67
8.694,63

41.881,34

1.531,20

1.115,45

7.469,84

1.749,00

418,15
3.319,92

2.677,00
0,00
43,66 .

20,208,03

40,00
12,791,24

1.849,49

2.469,09 •

9.696,52

520,95

3.602,40

1.899,99
1.475,46

•

-

•
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PALCO: TREINAMENTO NO TEATRO

-

CARLOS BRANDAO

O CORREIO DO POVO

FOTOS DIVULGA Ao
,

atores", conta. Em Jaraguá do Sul
já foram apresentadas as peças

Apertem os Cintos o Cliente
Sumiu 1 e 2 e Comunicando para
Vender e Vencer. "Queremos tra
zer em breve o espetáculo Super
Profissionais do Atendimento,

,

,

.... Empresa gaúcha, parceira da Apevi, já
apresentou três outras. peças em Jaraguá do Sul,
sempre lotando a Scar

'

}ARAGUÁ DO SUL _ 'Irema-
. "\'i

menta através do teatro. Esta-'é a

proposta que a empresa Seres
Humanos em parceria com a

Apevi, está trazendo pela quarta
vez a Jaraguá do Sul. A peça

,

Sociedade Secreta do Atendi-

menta, que estará em cartaz

somente no dia 19 de abril,
próximo, no grande teatro Scar,
traz justamente esta premissa,
utilizando uma experiência
vivenciada paraministrar valores
e conceitos de atendimento. "O
treinamento surte muito mais

efeito, quando podemos viven

ciar as experiências. Projetando
.. "'" .....

nossa parncipaçao nas situaçoes
e cenas que estão sendo apre
sentadas nó palco", descreve o

consultor Sérgio Ricardo Borges,
diretor da Seres Humanos, que'
desde 1989 atua no mercado de
treinamento e capacitação de
recursos humanos. A peça é

produzida e apresentada pela
Central Paulista de Produções e

Cursos Livres.
A exemplo de oportunidades

anteriores _ 1998, 2003 e 2004 _

quando a Apevi promoveu a

mesma ação de treinamento, o
objetivo é lotar o grande teatro

da Scar. "Esperamos um público
de 900 pessoas", prevê Sérgio.
Dirigido às áreas de atendimento
e vendas de organizações em

geral, o espetáculo abordará
temas diversos ligados ao setor.

A platéia também fará parte da
peça, interpretando o papel de
candidatos a uma vaga em

determinada organízação, Desta
forma os espectadorJouvirão os

depoimentos de diversos clientes
que descrevem suas expectativas
e necessidades em relação às

empresas, produtos, serviços e

principalmente ao atendimento

que lhes é oferecido.
Com cenas marcadas por

conteúdo corporativo, humor,
música e interatividade, o espetá:
cuia sensibiliza a platéia, sobre a

OS PRINCIPAIS TEMAS ABORDADOS,
Como as empresas têm mantido o foco na satisfação do cliente;
Princípios, processos e pessoas que levam a satisfação e superação
das expectativas cos clientes;
Estratégias para lidar com as necessidades objetivas e subjetivas dos clientes;
Relacionamento com diversos tipos de clientes;
Identificação e valorização de comportamentos;
Competências de pessoas e equipes;
Manutenção da credibilidade dentro e fora da empresa;'
A cultura da não aceitação do erro;
Processo de padronização e certificação da qualidade;

,

Melhorias de atendimento através da delegação de atribuições;
Conscientização e comprometimento sobre o que a empresa espera
oferecer aos clientes;
Como as empresas podem oferecer momentos de verdadeira
felicidade aos clientes.

,

Peça: Sociedade Secreta do Atendimento
Dia: 19 de abril
Horário: 20 horas

,

Local: Grande teatro Scar
Duração: 1 h30

,

Ingressos: R$ 22,00, R$ 26,00 e R$ 30,00 à venda na Apevi,
Informações: 47 -:- 3275-7024 ,

importância do foco na qualidade
de atendimento e satisfação do
cliente. Segundo Sérgio Ricardo

Borges, são desenvolvidos outros
espetáculos abordando vários

temas ligados ao atendimento e

vendas. "São 10 espetáculos
diferentes, reunindo de um a 15

,

"

FICHA TÉCNICA

ainda este ano", revela Sérgio.
,

,

,

Espetáculo conta com interatividade e ensina de forma prática

,

Pastoral vende roupas usadas e aiuda 75 famílias
}ARAGUÁ DO SUL _' A

Pastoral da Igreja Nossa Senhora
Rainha da Paz, na Vila Nova,
planeja ajudar pelo menos 75'
famílias carentes com seu

terceiro bazar beneficente,
realizado ontem. O valor
arrecadado a partir da venda das

, ,

roupas e sapatos semmovos sera
revertido em alimentos, fraldas
e cobertores.

Durante todo o dia, o salão
,

da Igreja esteve movimentado.
Ainda sem estimativas sobre a

quantidade de produtos
comercializados e o valor total
das vendas, o coordenador da

Pastoral; Hugo Osmar Zierth

explica que é provável um
aumento significativo na

arrecadação. Só no ano passado,
duas iniciativas como esta

trouxeram R$ 2700 para o
,

projeto.
Além de auxiliar as famílias

•

com dificuldades financeiras, a

Pastoral deve envolver também

aquelas que têm deficientes
físicos, tornando corno exemplo
o tema da Campanha da

•

•

DANIEL NEVES

" ,,\�:; ,)\_=rlll
Movimento foi grande ontem, consumidores aproveitaram preços baixos

Fraternidade 2006. Outro plano
é conversar com os diretores das
creches da região para priori
zarem a matrícula de crianças
carentes. Depois disso, Zierth
diz que os integrantes da Pas
toral almejam oferecer cursos

profissionalizantes e ajudar na
recolocação de cidadãos no

mercado de trabalho.
O próximo bazar está mar

'cada para o mês de setembro,
também no salão da Igreja e é ,

uma' oportunidade para

aqueles que querem adquirir
roupas e sapatos com preços

que variam entre R$ 1 e R$ 5.
Pensando em economizar,
Maria de Souza esteve na

Rainha da Paz na manhã de
ontem. Ela diz que se fosse para
comprar os produtos nas lojas
gastaria mais do que seu

orçamento permite, por isso

acredita que a iniciativa seja
"muito boa". (Kelly Erdmann)

...................................................... , , --_.- .
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SJLENCAR 27 anos de tradição em:

escapamentos, Amortecedores,
,

molas e pastilha de freio,
tudo com colocação gratuita.

,

,

Rua Adé/ia Fischer, 52
•

473370 1572 - 32751307

•

I
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EDUCAÇÃO: GOVERNO DO ESTADO ESTUDA PROJETO

•

KELLY ERDMANN

� Especialistas dizem
. que educação sexual
ainda é vista como

tabu a ser quebrado
JARAGUÁ DO SUL

! - Aprender cálculos ma-

temáticos e regras da Língua
Portuguesa é algo comum para

crianças e adolescentes em

período escolar. Da mesma

maneira, não há cons

trangimento por parte de

professores e pais de repassar
seus conhecimentos sobre os

temas. Mas, quando o assunto é

educação sexual, surgem
controvérsias e olhares

envergonhados.
Discutida como ciência há

apenas cerca de 20 anos no

Brasil, a sexualidade ultrapassa
os limites do sexo e, segundo
especialistas, tem ligações
estreitas também com a

afetividade. Para o psicólogo
Marlon Mattcdi, o simples
toque de uma mãe em seu bebê

,. já é educar para o afeto, ou seja,
para a sexualidade. Crianças que
não são tocadas, acariciadas e

não tem o contato da pele ainda
• •

nos primeiros anos, com

freqüência encontram sérios

problemas em relacionamentos
. afetivos pela vida.

.Tendo como princípio esta

associação, o especialista
acredita que o tema deve fazer

parte do cotidiano de todos,
inclusive das crianças. Porém, a
vergonha e o desconhecimento

permitem que o assunto seja
encarado como um "grande
tabu a ser quebrado", enfatiza.

Por'motivos como este,
somados ao ainda des-
-

conhecimento sobre o tema, a

educação sexual tem
.

dificuldades de. entrar em

algumas escolas e se tornar algo
comum como, por exemplo, as

disciplinas de Geografia,
História e Biologia. "Con
tinuam achando que educação
sexual é somente falar de órgãos
sexuais e doenças sexualmente
'transmissíveis. Disto estamos

cansados. Educar sexualmente
é muito mais que isso", afirma.
De acordo com Marlon
Mattedi, também pósgraduado
em Sexualidade, é papel dos
educandários ensinar, mas, é

• • • • •

preciso que os pais imctem o

processo.
. O problema é que os

familiares adultos passam a

responsabilidade para
,

professores e estes devolvem aos

pais que às vezes também não

I

Alunos e professores defendem que assunto seja debatido em aula

sabem como agir. A repressão
da própria necessidade,
considerada básica quando se

fala em saúde, é um dos motivos

para este impasse.
As tentativas dos pais de

Opinião semelhante é a de
Marlon Fracaro, 17 anos. Para
ele é produtivo falar sobre
sexualidade, já que está no

último ano do ensino médio e

seus conhecimentos sobre o

tema foram adquiridos através

do próprio interesse,
procurando em livros e revistas

as respostas para ques
tionamentos.

Estas dificuldades de obter

informações complicam o

processo de aprendizado e

permitem o aumento de
estatísticas relacionadas à

gravidez na adolescência e casos

de doenças sexualmente
transmissíve is. Segundo
Marlon Mattedi, estudos

• •• •

minrrmzar a Insegurança que
,

sentem não são suficientes para
convencer os filhos. Ado
lescentes como os amigos
Rena ta Amaral, J anaína de
Oliveira e Diego Vieira, ambos
com 14 anos, explicam que têm
curiosidade sobre assunto. Os
três gostariam de ter aulas

,

semanais, incluídas na grade
curricular da escola onde

'estudam, porque ficariam "mais
livres para perguntar",
salientam. '

Baependi festeja 100 anos com "Stammtisch" público
JARAGUÁ DO SUL - O Clube

Atlético Baeperidi sedia a

"Stammtisch Amigos do

Bapendi" em comemoração aos

100 anos do clube, no dia 8
.

abril, próximo sábado, das 10h
às 18h. A festividade em estilo
alemão é aberta ao público e

oferecerá chope, música ao vivo
e espaço para que os grupos

participantes montem suas

barracas para curtir com omaior

conforto possível.
De acordo com o presidente

do conselho deliberativo do
Clube Atlético Baependi, Sidney
Carlos Buchmann, a expectativa
é de que aproximadamente 80

grupos prestigiem o evento.

"Esperamos receber três mil

pessoas, e quem quiser participar
da festa pode convidar a família
e amigos, pois os grupos podem
ser de até 30 pessoas", explica.

As barracas serão montadas
'

na pista de atletismo, enquanto
a estrutura da banda fica nomeio
do campo de futebol. Será
oferecida a cada grupo umamesa

ampla com bancos para as

refeições. Os participantes
trazem a comida de casa e o'

chope pode ser comprado no

local, a R$ 4,20 o litro. Cem
barracas estão disponíveis pa.ra
locação, mas quem quiser pode

trazer de casa. O custo do aluguel'
é R$ 120 e a inscrição dos grupos,
R$ 50. As inscrições serão feitas
na secretaria do clube, com

Isolete ou Maurem, das 8h às

19h. A ficha de inscrição pode
ser preenchida na hora ou

remetida aos interessados via e

mail. Para solicitar o envio ou

obter mais informações, o tele
fone do ClubeAtlético Baependi
é 3371-0222. (Dane Zanghelini)

.

Procon vai começar a autuar lojas sem preços nas vitrines
JARAGUÁ DO SUL - Os

estabelecimentos comerciais que
não fixarem os preços em seus

produtos, expostos em vitrines ou

dentro das lojas, devem começar
a ser autuados em breve. A

informação é obrigatória, mas, em
Jaraguá a maioria dos comércios
não cumpre a determinação.

Os proprietários alegam
inúmeros motivos e segundo a

fiscal do Procon, Cristiane

Stammerjohann, a desculpamais
freqüente é a dificuldade de colo
car os preços em todos os produ
tos, já que as vitrines são alteradas

pelo menos uma vez por semana.
Outros utilizam a não fixação
como estratégia de venda e espe
ram aumentar os lucros apostan
do na curiosidade dos clientes.

Há também aqueles que

dizem esquecer de colocar os
-

preços nas peças à venda. E o caso
da vendedora Sueli Sonia
Steilein. Ela enfatiza que os

produtos têm a identificação,
mas, por causa domovimento na

loja, acabam não lembrando de

repor quando as roupas são

tiradas para prova.
Para a fiscal, estas manobras

não. surtem efeito e são

infundadas. Ela explica que a

partir do próximo mês o Procon
I

.

passa a fiscalizar as lojas
jaraguaenses e todas aquelas sem
o preço fixado nos produtos, serão
autuadas de imediato. Depois
disso, dependendo da defesa

apresentada, os proprietários
serão multados. O valor varia
conforme o faturamento da

empresa, porém não pode ser

.

inferior a R$ 200 e superior a R$
3 milhões.

A Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL), com o intuito de
evitar estas multas, .está
orientando os associados a

colocar os preços. Segundo o

presidente da entidade,

Waldemar Schroeder, todas as

. loj as são obrigadas a informar seus
clientes. Outro alerta que ele dá,
é em relação à propaganda
enganosa. Schroeder lembra que
o valor exposto em promoções
"deverá ser o efetivamente
cobrado". (Kelly Erdmann)

(
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comprovam que nos locais onde
a educação sexual é iniciada nos

primeiros anos de vida das

- - .

acrescenta que nao e preciso
criar uma ocasião formal para
conversar a respeito. "O,

segredo é falar da forma mais

simples possível", finaliza.

. --

crianças estes numeros sao

menores.

Além disso, evita-se dessa

forma, o alto índice de

separações de casais adultos. Em

Jaraguá do Sul a cada dez casais,
sete se divorciam nos primeiros
dez anos de relação. O psicólogo
e terapeuta sexual explica que a

maioria daqueles à beira da

separação relatam problemas
vinculados à insatisfação com a

sexualidade .

Falar sobre o assunto desde
cedo seria; portanto, a melhor

- ' .

es tra tegia para prevenir o

aumento desta estatística. Para
a educadora Rosi Gasho, a
. .. .

.

';'

imciatrva tem corno merrto

"desarmar os pais" quanto à

sexualidade. O' psicólogo
Marlon Mattedi é psicólogo
especializada no tema

PROJETO
A educação sexual deverá fazer parte do cotidiano dos alunos das
escolas estaduais da região em breve. De acordo com Izabel
Carmem Bertoldi, integradora em Educação Especial e Diversidade da
Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) de Jaraguá, hoje
acontece a primeira reunião do Núcleo de Educação Preventiva (Nepre).
Uma equipe, formada por profissionais de diversas áreas, envolvidos
com a OOR, irá planejar ações relacionadas ao tema, As atividades
devem c1meçar nos próximos meses e serão perrnanentes.
Porém a reivindicação dos amigos Renata Amaral, Janaina de
Oliveira e Diego Vieira não se tornará realidade, pelos menos por
enquanto. O Nepre planeja apenas palestras e não aulas semanais
sobre sexualidade,

-

EM EXECUÇAO
As turmas de Ensino ��édio Magistério da Escola E.B. Professor
Heleodoro Borges, na Vila Lalau, estudam a sexualidade como tema

transversal, ou seja, inserido nas disciplinas da grade curricular.
Segundo a professora Zelir Vieira Hadlich, responsável pelo projeto,
chamado Políticas Públicas, desde 1998, cerca de 220 estudantes já
tiveram aulas sobre o assunto. Quanto à experiência, ela diz que "de.
início eles têm um impacto". Mas, depois das palestras com

.

técnicos em enfermagem "sentem-se mais seguros e vêem que não

precisam ter vergonha", salienta.

, .

Assembléia Internacional
da Missão Marista

PARTICIPE
•

.

O 1 o Encontro local de preparação da

Assembléia Internacional Marista

Local: COlégio Marista São Luís
'

Data: 05 de abril - quarta-feira
Horário:19 horas

,

Toda a Comunidade Marista, alunos, ex

alunos, país, professores e funcionários
estão convidados.

Um

.Uma....,

LABORATÓRIO JARAGUAENSE'
DE ANÁLISES CLINICAS LTDA.

lnforrnação:
,

371 0882

•

,
•
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Detidos
M.S.O. foi detido por transitar embriagado na noite de dominqo,
pela Rua Domingos da Nova. Também levados à Delegacia três
homens por estarem com três cachorros da raça Pitt Bull, sem

,

focinheira na Praça Angelo Piazera, no Centro, causando pânico
e ameaças aos presentes.

,

Furto de bicicleta
Foi furtada uma bicicleta marca Monark

tropical de cor preta, na madrugada de

domingo na Rua Exp, Antônio Carlos
Ferreira. E no sábado a tarde foi furtada
uma bicicleta Monark 21 marchas cor

prata, na Rua Max Wilhelm.

Apreensão de
mercadoria
Apreendidos em

abordagem, na BR 470
na noite de domingo em

Rio do Sul, 309
•

equipamentos de
informática, 100
unidades de OVO e 300
unidades de CO.

Furtos
A Sra. G,K. caminhava pela Av.
Marechal Deodoro da Fonseca, no

domingo de manhã, e quando foi
amarrar o cadarço do sapato, colocou
sua bolsa e uma sacola no chão, e

neste momento um homem passou,
pegou sua bolsa e fugiu, nela estava
vários documentos e R$ 214,00 reais.

•

E na sexta-feira, na Rua Aguas Claras,
Bairro Ilha da Figueira, a porta de uma

casa foi arrombada e furtaram uma

cãmera digital Sansung, um aparelho
de OVO JVC e dois autofalantes.

Acidentes
Morreu ao capotar o

carro o jovem A,A.F. de
29 anos, no Km 321 da
BR 101 em Laguna na

tarde de sábado, a

passageira do, veículo
teve lesões leves. Em
acidente envolvendo
três veículos no Km 22
da BR 280 em Araquari,

.

o caminhoneirÇr'E.A.B.
37 anos morrjlE no

sábado à noite, Por
conta do acidente a pista
ficou interditada das
19h30 às 22h30, Senhor
de 65 anos morreu na

,

noite de domingo na BR
101 em Piçarras, ele
conduzia a moto Honda
CG 125 que bateu com o

veículo Scania 0112, o

motorista do carro não
se machucou,

Batidas de carro
Dois carros bateram na Rua Paulo
Kraemer, na noite de sexta-feira, logo
depois de chegar no local a polícia
liberou o motorista do veículo FiaV
Pálio, mas o outro motorista menor de
idade foi levado a Delegacia
acompanhado do pai. Na Av. Marechal
Deodoro da Fonseca, na última sexta

feira, a Sra. E,W.G, manobrou seu Ford

Ecosport em marcha ré e chocou-se
com a moto Sundown causando danos
nos veículos.

- �
-';..-.; ;JI:'"
" � Fanfarra não corre mais

•

risco de ser desativada
,

Fundador já estava preocupado
com a falta de regente

Educação, Anésio Alexandre, o
- /

atraso na contrataçao e

justificado pelo fato de 600
ACTs terem se inscrito para as

vagas e pelo fato do processo

exigir a avaliação dos
documentos e exame médico.
"Todos os candidatos são

chamados por ordem de

disciplina, e a de Educação
Artística (que é o caso da

banda) começou a ser chamada

agora", explica.
A Fanfarra Jonas Alves de

Souza tem 75 integrantes e é

formada por estudantes das
escolas Jonas Alves de Souza,
Nilda Salai, Renato Pradi

(CAlC) e DarciFrankWelk. Há

alguns dias, a banda
(considerada amelhor do sul do
país) foi con-vidada pela
AssociaçãoMundial de Bandas
(WAMSB), com sede, no
Canadá, para se apresentar na

Coréia do Sul. (Daiane Zanghelini)

. /

rem suas respectrvas vagas na area
de educação. "Fitamos preocu

pados, mas graças a intervenção
,

da vice-prefeita, Rosemeire Vasel,
e do Secretário de Educação,
Anésio Alexandre, Julinor já foi
contratado e banda continuará as

apresentações normalmente".
Pacheco acrescentou que os

ensaios serão retomados a partir
da,manhã do próximo sábado, 8,
no pátio da Escola Municipal

, Jonas Alves de Souza.
Segundo' o secretário de

,

i "

Cb

/ ,

TRISTEZA: FAMILIA E EMPREGADOS ESPERAM NOTICIAS

•

DAIANE ZANGHELINI

� Carro de Eduardo
Lucena foi localizado
em Araquari, sem
sinais de violência

I,

]ARAGUÁ DO SUL - A
Polícia Civil de Jaraguá do Sul e
região está mobilizada em

localizar o paradeiro do

empresário Eduardo Henrique
Almeida Lucena, 29 anos, que

desapareceu na tarde da última

quinta-feira, 30. O carro do

empresário, um VW/Gol placas
MAV2943, de Jaraguá do Sul,
foi encontrado pela Polícia
Rodoviária Federal (PRF) de
Barra Velha na' manhã de
sábado, no quilômetro 61 da
BR-1 O 1, em Araquari.

De acordo COIn a delegada
de polícia JuremaWulf, a esposa
de Eduardo, Gisele Lucena, 28,
registrou o desaparecimento.do
empresário no dia seguinte. No
depoimento, Gisele disse que o

empresário visitaria um cliente
em Garopaba (sul do Estado),
no meio da tarde. "A última

pessoa que viu Eduardo foi o
contador da firma, por volta das,
1 7h", comentou a delegada.

•

•

O CORREIO DO POVO
'�

•

,

Também destaca que um

motorista da empresa

aguardava ligação do patrão
durante o decorrer do dia e,

/, -

como o empresano nao entrou

em contato, o funcionário ligou
para o cliente e ficou sabendo

que o patrão não havia

comparecido ao encontro.

No sábado, moradores das

proximidades do local onde o

veículo foi abandonado ligaram
para o posto da polícia
rodoviária. As portas estavam

destrancadas e a chave do carro
não foi encontrada, mas o

celular do empresário con

tinuava em um dos bancos. No
veículo também não foram
encontradas marcas de
violência ou manchas de

sangue .

Segundo Jurema, a família já
ligou para todos a's pas tos

rodoviários, hospitais e IMLs

(Instituto Médico Legal) da

região, mas não obtiveram
notícias até o momento. A

polícia trabalha com as

hipóteses de seqüestro, ho
micídio e desaparecimento
espontâneo. "Ele teria recebido

alguns telefonemas amea

çadores, mas não podemos
afirmar que estejam re la-

, Mãe acusa marido de abusar
sexualmente das duas filhas

]ARAGUÁ DO SUL - A
Polícia Civil de Jaraguá do Sul

recebeu, na noite de domingo,
uma denúncia de atentado
violento ao pudor. A mãe

contou que teria encontrado o

marido com uma das filhas
debaixo do lençol da cama onde

,

dormiam. Imediatamente,
dirigiu-se até a Delegacia de
Polícia Civil para registrar um
boletim de ocorrência.

As meninas, de 7 e de 9

anos, afirmaram que o abuso já
acontecia há algum tempo. O
resultado do exame de

conjunção carnal atestou que

nenhuma das garotas foi

violentada, mas que a filha mais
velha foi abusada sexualmente.
Até ontem, o Conselho Tutelar
do Município afirmou não ter

sido comunicado sobre o caso.

-Se for provado que
realmente foi o pai que abusou
sexualmente da garota, ele

poderá responder por atentado
violento ao pudor e cumprir 10
I

anos de prisão. A Polícia Civil
não revelou as iniciais das
menores de idade e dos pais,
nem o bairro onde moram, com
a justificativa de não expor a

família. (Daiane Zanghelini)

Continuam buscas a helicóptero
CURITIBA r

. O helicóptero
modelo R22, prefixo PPMAK

pilotado pelo empresário gaúcho
Adílio João dos Santos, de 57 anos,

continuava desaparecido até o

início da noite de ontem. As
buscas começaram sábado e

devem prosseguir hoje. O último
contato da aeronave foi em Lages
(SC), parvolta das 11h30 de sexta.
Com destino a Ribeirão Preto

(SP), o helicóptero faria escala em
Ponta Grossa (PR).

Santos é proprietário daMBN
'

Produtos Químicos, de
Cachoeitinha (RS), de onde havia
partido sozinho na quinta-feira

Seu desaparecimento foi
comunicado pelo filho, namanhã

,

de sábado. As buscas, em local
bastante acidentado - montanhas,
vales emata fechada -, estão sendo
feitas por bombeiros, com auxílio
de um avião e seis helicópteros.
De acordo com o 2° Centro

,

Integrado de Defesa eControle de

Tráfego Aéreo (Cindacta) na

sexta-feira o tempo estava

favorável ao vôo, com boa
visibilidade. O piloto, segundo a

família, é experiente, com cerca de
400 horas de vôo. Ele levava o

aparelho para manutenção no

interior de São Paulo. (AE)

,

,

CESAR JUNKES

Eduardo Lucena é proprietário da HenriAqua Piscinas

cionados com o desapa-
, "

recimerito , comentou.

A equipe de O Correio do
Povo foi até a empresa de
Eduardo, a Henri Aqua Piscinas'

(Bairro Baependi), mas os

funcionários e familiares não

quiseram comentar o assunto

com a justificativa de não

prejudicar as investigações. No
momento, o carro está passando
por uma perícia na Delegacia de
Polícia Civil de São Francisco

do Sul, e o DEIC (Diretoria
Estadual de Investigação
Criminal, com sede em

Florianópolis), já foi acionado

para dar maior cobertura ao

caso. "O próximo passo é

descobrir se o empresário tinha
dívidas e quem eram suas

companhias. No depoimento, a

esposa afirmou que o

empresário aparentemente nãt�
tinha inimigos", explicou a

delegada.
,

Previdência inicia suspensão
de benefícios dos aposentados

BRASÍLIA- A Previdência'
Social deu início ontem à

suspensão do pagamento de
80.989 aposentadorias e pensões
cujos beneficiários, convocados
desde o mês de outubro, não
apareceramna rede bancária para
fazer o recadastramento.
Também ontem começou a

.

segunda fase do censo

previdenciário. Cerca de 10%
dos 14,7 milhões de
beneficiários que serão

convocados este mês para

comparecerem data específica ao
banco para se recadastrar
receberamhoje o primeiro aviso.
Eles só devemparticipardo censo
na data indicada. Essa segunda
etapa vai até julho do próximo
ano.

-

Preocupado com a
- .

repercussao negativa que o corte
do pagamento poderá. ter, o

ministro da Previdência Social,
Nelson Machado, fez um

pronunciamento na noite de

domingo para avisar aos

segurados que o pagamento será
liberado em no máximo 13 dias,
caso o beneficiário que teve a

aposentadoria suspensa

compareça ao banco e participe
do censo.

O Banco do Brasil, o

Bradesco e a Caixa Econômica
Federal já comunicaram à

Previdência que pagarão
imediatamente, sem esperar o

desbloqueio da Dataprev, aos

segurados que comparecerem ao

seu balcão portando os

documentos necessários para o

recadastramento Os três bancos

juntps, segundo o Instituto
Nacionai do Seguro Social (INSS), '

são responsáveis pelo pagamento
de 63% das aposentadorias e

pensões. Para fazer o

recadastramento, o segurado
precisa levar ao. banco um

.

documento de identidade com

foto, CPF e um comprovante de'
e

.

residência.
A suspensão do pagamento

.

dos que não responderam ao censo

ocorre na mesma data do

pagamento mensal normal dos

23,9 milhões de beneficiários do
INSS. Eles recebem do primeiro
ao quinto dia útil de cada mês de .

'

acordo com o número final do
benefício. Ontem por exemplo, a

.

Previdência pagou os segurados ' I

com final de benefício 1 e 6. A
folhamensal da Previdência Soci� "

ultrapassa 8, R$ í 1,3 bilhões.
A Previdência Social explica

.

que a suspensão do pagamento SÓ
ocorreu depois de vários avisos e

meses de espera pelos segurados,
Todos eles foram informados da
necessidade de atualizar os dados
cadastrais todas as vezes que
sacaram o benefício, seja eJ]1

terminais bancários de
,

atendimento' automático ou nO .

próprio caixa do banco.

]ARAGUÁ DO SUL - Inte

grantes da Fanfarra Jonas Alves
de Souza estão aliviados com a

contratação de um regente e de
,

um professor de música pela
Secretaria de Educação do

Município na manhã de ontem.

A banda, que existe desde 1.999 e

ostenta o título de vice-campeã
nacional, além de ser quatro vezes

campeã estadual, corria o risco de
ser desativada pela falta de

profissionais para dar con

tinuidade aos ensaios e às
. apresentações da fanfarra.

De acordo com o fundador e
coordenador .da Fanfarra Jonas
Alves de Souza, Sérgio Pacheco,
até ontem a Pefeitura não havia
entrado em contato com o regente
e professor de música da banda,
[ulínor de Souza Sampaio, para
contrata-lo, embora vários ACTs

. já tivessem sido chamados no
,

final do ano passado para assumi-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,

o CORREIO DO POVO

•

• TERÇA-FEIRA, 4 de abril de 2006 I 3B

Comemora idade nova dia 5,
Viviane Schulz. Felicidades é o que

•

deseja os pais, Renato e Cátia, o

irmão Fernando, e o namorado
Gefferson

,

• PARABENS!
·3/4·
Ruth Sipert
Mario Soares
Henrique Hornburg
Gabriela E. Bonatti
Geane Glatz
Gilberto Gadotti
Ilário Holler
Luis C. Malon
Jurlini Lescowicz
Kleiton R. De Farias
Eduardo A. Stinghen
Sandra S. de Souza

·4/4·
Adelbert Klitzke
Leonir S. Ferreira
Charles Franz
Ana Claudia Wopsch
Waldemiro Glatz
Maika R. K. Almeida
Ana E. Duwe
Ivan Ehmke
Larissa F. Grest
Ingeborg Fritzke

,

PARABENS
.

Luana de Oliveira, aniversariou
dia 30 e completou 13 anos.

Parabéns dos familiares.

FELICIDADES
Davidson Silva Quadros
completa 19 anos hoje.
Parabéns dos pais, e dos

, irmãos, Andressa e Yilliams.

Completa 15 anos no próximo dia 10, Géssica L.

Lopes. Quem deseja um feliz aniversário são os

familiares e o namoradoO piloto jaraguaense Eduardo, Papp se preparando para
a 12a Copa Noturna de Kart dia 08, em Joinville. Fica aí
um abraço pra toda sua equipe

Melissa Gabriêlle, completou 15
anos no dia 1, e-comemorou

junto com seus amigos e

familiares na Sociedade
Recreativa Acaraí

,\

•

Inaugurada no último dia 2/3, a Terra da Leitura, uma livraria e papelaria Infantil que foi
criada especialmente para as crianças. Um ambiente idealizado para despertar e

estimular o hábito da leitura, buscando resgatar o que há de mais valioso, o aprendizado
através da leitura. Na foto, a proprietária Márcia Maciel da Costa, a mãe Lelia Maciel da
C9sta e a irmã Leila Stoeberl

,

"

"
,

\!

o Sr. Eugenio Trapp, fundador da Metalúrgica Trapp, completa
hoje 80 anos. Parabéns da esposa Ema e familiares

Aniversaria hoje, lise Drews Rahn. Quem deseja os parabéns e

muitas felicidades são os familiares

"

,':<
-

"

,

''''''
"_

,

"

, ",

Viagem à Florianópolis e a Balneário Carnboriu do grupo da Weg. A viagem foi dia 24 e 25 de março com 32 participantes, realizada pela Cosmos Turismo •

\Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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��Ciúmes
,

i ��Pânico I,
.

Maria Rita tem sido ,

Domingo, o "Pânico
,

na N" entrou no ar
. . .

, • mais tarde, às 20h.
•

O Ministério da
.

�, �
.

" Justiça ç�classificóu
.

e '.� "', '

, o 'programa como
.

'

com o n.oivo. Para . impróprio para'
"

piorar, vira-e-mexe .: menores de 12 anos'
Maria Rita dá canja

,

_ a�esar de a

. .

nos shows do Rappa, ;'abeftura manter a
'

,

do qual Falcão é )

indicação pata todas'
.

vocalista. Há quem :!à.s idades .•i
.

di�a que a filha de '<Represen�àntes dai,
Ells real�ent? .se Rede TV:! devem ir'a'
most�a símpátíca "Brasília para tentar
demais com ele... '

reverter â situação.� . . .

y .

• �'. ',o
,.' ,

..
"

. ='

pivô de
.

desentendimentos
entre Deborah Secco
e Falcão. A atriz tem
ciúme da cantora

•

»Pêníco II
A demissão de Sabrina Sato pegou
muitos telespectadores de

surpresa durante a exibição do

programa "Pânico na TV" de
domingo. Usando o artifício de

que as matérias de Sabrina Sato
não poderiam ser mais exibidas,
pela classificação do Ministério,

. a mestiça foi dispensada de
sua função no "Pânico". Após
mostrarem um vídeo com

seus melhores momentos,
Sabrina deixou o estúdio
chorando. Basta saber se
essa é mais uma pegadinha
ou se, de fato, ela está fora
da atração.

��Salário

•

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Acaraí Rock 2
Na próxima sexta-feira, dia 7, a Sociedade
Acaraí será palco para apresentação de seis
bandas catarinenses de rock. Distorção,
Neural, Dubbio, 4Name, (todas de Jaraguá
do Sul), Lorena (Floripa) e Central 760
(Balneário) participam do Acarai Rock 2.

Ingressos antecipados com as bandas e na

Adventure do Shopping Breithaupt ao valor
de R$ 7 ou no local pelo preço de R$ 10.

"A rosa verde"
O escritor jaraguaense Carlos Henrique
Schroeder conversa com leitores e

autografa seu sétimo livro, o romance A
rosa verde (Edufsc/Unerj), no Circuito
Catarinense de Literatura no próximo dia 7
de abril (sexta-feira) em Joinville, as 18
horas na Praça Nereu Ramos. O evento é
uma promoção do Instituto da Educação e

do Livro, Fundação Cultural e Sese
. Joinville. O romance conta a história da
família Albuquerque e como 'ela se

. ,

envolve com o movimento integralista em

Jaraguá do Sul. Também esta confirmada a

participação do autor na Feira do Livro de

Florianópolis, promovida pela Câmara
Catarinense do Livro em maio.

Lançamento
O ex-governador Geraldo Alckmin
confirmou presença em Itajaí no próximo
sábado, que marcará o maior ato político do
PSDB este ano no Estado, Deverá reunir
mais de quatro mil pessoas. Já foram
contratados 48 ônibus de toda Santa
Catarina. O evento deverá marcar o

,

lançamento da candidatura do senador
Leonel Pavan ao governo do Estado.

o jogador Falcão é cheio de fãs, mas quem está sempre ao lado dele é a esposa Tati e o filho Enzo. Tati foi modelo por muitos
anos e chegou a desfilar com Adriane Galisteu. A bela é a torcedora número 1 do maridão. No domingo, o melhor do mundo

.
mareou o gol150 pela seleção Brasileira e fez uma dedicação para ela, como não podia deixar de ser!

,

II HOROSCOPO
r

Aries 20/3 a 20/4
Não force o motor, deixe aquecer devagar. Os
festejos dos últimos dias, essas tantas
comemorações do seu aniversário devem estar
dando uma boa sacudida na sua energia. E sua

data ainda nem chegou?! Mas a celebração já
começou. Emoções em ebulição, o ponto do
,

Aries. Você (faz que) se assusta, mas é bem
assim que você curte, não?

Capricórnio 22/12 a 21/1
Sabe o que seria bom hoje? Um carinho, um
auto-reconhecimento pelo que você é e pelo
tanto de tudo que você faz, contribuindo para o

mundo com suas realizações. Complexo? Ok,
então analise a questão, caprica, mas não se

perca nos labirintos da autocrítica. Você é
como vinho: com o passar do tempo, fica
cada vez melhor.

'

Câncer 21/6 a 21/7
Dias de fortes emoções no aquático plano dos
sentimentos ... A Lua transita em Câncer até
sexta-feira, ajudando a passar a limpo seus

projetos, finalizar pendências e fechar questão
nas coisas que estão pesando nos seus

ombros e no seu peito. Responda o chamado
interior, siga sua jornada rumo às suas

verdades essenciais.

Libra 23/9 a 22/10
Fiel aos seus princípios, procure quem mais lhe

agrada, encontre suas melhores parcerias. Para
librianos, o que move o mundo não é a moeda,
e sim as amizades, as causas humanas, os
direitos iguais. Convoque sua tribo e pratique as

ciências sociais dó momento: confabular,
multiplicar idéias, somar esforços, curtir as
pessoas, conhecer outros cosmos ...

Touro 21/4 a 20/5
, Abra alas para a socialização. Reúna a trupe e

. ofereça uns petiscos. Verbalizar sentimentos,
trocar figurinhas ... O bom e velho papo furado
está em alta hoje, curando dores, mudando
pontos de vista, sanando anseios e

reclamações. Seja qual for o assunto, o
importante é se comunicar. Dê o seu recado,
taurino, entoe seu canto, faça o seu muuu ...

Escorpião 23/10 a 21/11
Vamos lá, amigo escorpiano, relaxe o ferrão e

se desprenda de atitudes, pensamentos e

sentimentos velhos e embolorados que só

enferrujam suas articulações. Os astros dão
total apoio e estímulo para esse

empreendimento. Pode ser difícil às vezes, mas
uma boa operação limpa fundo dará lugar a
novas e revigorantes energias.

Aquário 21/1 a 18/2
Sabe o que seria bom hoje? Um carinho, um
auto-reconhecimento pelo que você é e pelo
tanto de tudo que você faz, contribuindo para o

.

mundo com suas realizações. Complexo? Ok,
então analise a questão, caprica, mas não se

perca nos labirintos da autocrítica. Você é
como vinho: com o passar do tempo, fica
cada vez melhor.

Leão 22/7 a 22/8
Há coisas que não dá mais pra deixar pra
depois. Para seguir adiante, pode ser

imprescindível rever alguns caminhos e acertar
a mão. Nem tudo são flores na sua estrada,
mas o lado bom é que os espinhos aparecem
menos para aqueles que, como você, são
regidos pelo rei Sol. Mas até você precisa
modificar alguns conceitos e atitudes.

Gêmeos 21/5 a 20/6
, J

Coloque em prática suas teorias sobre
relacionamentos perfeitos. Pensar e intelec
tualizar emoções até tem a ver com a energia do
momento, desde que você compartilhe as idéias
e experiências com quem está ao seu lado. Você
é bonitinho e cheio de charme, mas não é um
ser de tão fácilleitura. Entre süêncios e

entrelinhas, um mundo de possibilidades.

Virgem 23/8 a 22/9
Vixe! Fincou o pé no acelerador, virginiano?
Afinal de contas, pra que tanta pressa? Tudo
bem, você gosta de cumprir suas tarefas
dentro dos prazos, mas tudo tem limite. Em vez

de ficar agitando tudo & todos, aproveite que
sua cabeça está ,a milhão e abra as portas para
a inspiração. Quem sabe não é desta vez que
você começa a escrever aquele livro?

. Sagitário 22/11 a 21/12
Desacelere, centauro. Apesar do clima ser

favorável, você não vai conseguir mudar o
mundo num dia só. Siga sua intuição para
descobrir novos caminhos, permita-se ser

mais flexível. Tudo fica mais fácil quando você
entra em contato com seus sentimentos e

deixa o radicalismo de lado. Ninguém con

quista o que quer na base do oito ou oitenta.

)

Peixes 19/2 a 19/3
,

Dia de muitas ondas em sua praia ... Bacana, é
assim que você gosta, não é, peixinho? Então
conclua as atividades pendentes e parta para
outras frentes. Seu instinto está mais apurado
e sedento por coisas & causas diferentes.

Fique aberto para novos sabores, idéias,
opiniões e, quem sabe, para um (re)novo
relacionamento.

•

-
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� GLOBO - i8H

Sinhá Moça
o Capitão não tem coragem de enfrentar
Hodolto, mas garante a Mário que ainda vai
se vingar dele. Bentinho fala para Ruth e

Justo que vai fugir da casa dos Fontes e sai
correndo, O Capitão o apreende e insiste

que ele diga onde estão os escravos
fugidos. Rodolfo defende o menino e explica
para Bentinho que não precisa fugir, pois é
livre para ir embora se quiser. Ricardo
aconselha o irmão a tomar cuidado com o

Capitão. Bentinho garante a Justo e Ruth

que um dia vai ser livre e ajudar a libertar os
outros escravos. Ricardo confessa para
Rodolfo que está gostando de Ana. Dimas
se declara para Juliana. Augusto ouve,
conta para Dimas a história de sua filha e

pede para que se afaste de Juliana. Dimas
vai embora. Sinhá Moça confessa para
Adelaide que ama Rodolfo, mas que vai

esquecê-lo. O Cavaleiro Mascarado vai até a

fazenda do Barão e leva os escravos

fugidos. Sinhá Moça vê o Cavaleiro. que lhe

joga uma rosa. deixando-a encantada.

� GLOBO - i9H

Bang Bang
Até o fechamento desta edição os

capítulos de "Bang Bang" ainda não
haviam sido editados.

� GLOBO - 21H

Belíssima
•

André garante a Vitória que aquela é a

melhor solução para ela. Júlia confessa para
Nikos que ainda gosta de André e diz que Inão quer magoá-lo. Vitória pede um tempo
para pensar. Suzi fica apavorada ao saber

que Rogério esteve em sua rua. Taís garante
a Maria João que só sabia das agências
desonestas porque havia lido numa revista.
Nikos vai embora, chateado com JÚlia. Júlia
fica arrasada, mas Gigi afirma que foi
melhor assim. André dá um beija em Vitória
e tenta seduzi-Ia. mas ela se esquiva. Vitória
não consegue esquecer o beijo de André e

fica assustada. Júlia pergunta a Vitória se

André a beijou e ela afirma que não. Rogério
telefona para Maria João e fala que vai
contar tudo a Takae se Suzi não vier se
encontrar com ele. Diva fala para Mary que
sabe como fazer Guida assinar o papel
aceitando as ações sem que ela saiba.
André descobre que a Athena pertence a

Vitória e que ela e Júlia estavam enganando
o. Matilde conta para Júlia que viu André e

Vitória se beijando. Rebeca oferece um

emprego para Karen em sua agência.

� SST - 18h30

Rebelde
O Sr. Mendiola diz ao professor Pascoal que
a comissão determinou que ele terá que
fazer um mestrado ou será substituído por
outro profissional mais qualificado. Mia
entra em contato com o pai para dizer que
ela e Miguel estão bem e que não

pretendem voltar tão cedo para a capital.
Glaucia sugere a Pascoal que inicie
imediatamente um curso de mestrado. O

professor Pascoal dá as boas vindas aos

novos'alunos, Alunas do quinto ano

reclamam que terão que dividir seus quartos
com as novatas.

i
�----------------------�.

I
I� RECORD 19h15

Prova de Amor
Janice manda Lopo subir. Clarice abre a

porta e Lopo pergunta se ela está sozinha.
Murilo e Gerião preparam suas armas.

Pestana veste roupa de mendigo. Elza
produz um disfarce para ficar irreconhecível.
Gui conversa com Alice e a convida para

. jantar. Diana e Júlio pressionam Miro no

hospital. Padilha chega em casa e diz que
foto de Elza está nos jornais. Clarice diz para
Lopo que está sozinha. Lopo diz para
Clarice que para ter Nininha de volta, ela terá
de ser dele. Clarice tenta "arrancar'

declaração de Lapa. Lopo confessa que
mandou seqüestrar Nininha e tenta agarrar
Clarice. Bira e Daniel aparecem e lutam com

Lopo. Lopo consegue colocar a mão no

bolso e ligar o celular. Gerião diz para Murilo

que combinou com Lopo que se algo desse
errado. ele tentaria ligar. Gerião vê o número
de Lopo em seu celular.

� RECORD - 21 h

A Escrava Isaura
Isaura pede que Belchior ajude André a fugir.
Malvina proíbe Leôncio de maltratar André e I

Isaura. Rosa diz que taría tudo para ver
André livre. Isaura diz a Leôncio que não se

entregou a Álvaro. Sargento dá a notícia a

Gioconda e Tomásia sobre a fuga de Diogo.
Geraldo, Branca e Estela se hospedam no

hotel de Bernardo. Helena diz a Henrique
que matou Dr. Paulo. Leôncio começa a

açoitar André com 50 chibatadas. Henrique
fica radiante em saber que será tio. Rosa

pede que Malvina.salve André. Álvaro chega
de surpresa na casa de Tomásia.

••
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41 AMISTOSO: FALCÃO ENTRA PARA A HISTÓRIA

, • •

I

. " ,

"

, ,

seu gol de número 150 com a

camisa canarinho. Depois da

decisão, os jogadores da
Malwee que estavam com a

Seleção se apresentaram e já
treinam com o" time para o

Mundial. Hoje o time

jaraguaense faz um amistoso

contra o Brusque, na Arena
Multiuso.

•

,

"!l,
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,
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"

,
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SACADA:

Circuito ATJ de Tênis vai selecionar
jogadores para disputar a Olesc
Terminou no domingo a

1 ª Etapa do Circuito AT] .

de Tênis de Campo.
Foram 107 participantes,
número que ficou dentro
da média das últimas

edições. A novidade
deste ano é que, feito o

ranking da competição,
os melhores atletas com

SUBINDO:

Flamengo vence em casa e já
é o segundo colocado na

classificação da Taça
Pomerode

idade até 16 anos serão

selecionados para
representar ]araguá do
Sul na Olesc, que
acontece na segunda
quinzena de julho.

Cesar Junkes

•

]á o Vitória foi a
Pomerode e perdeu

, -

para o ate entao

lanterna Vera Cruz.
Com o resultado, o
time do Bairro Rio da
Luz está e111

penúltimo lugar, com
apenas dois pontos.

Cesar Junkes

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



2 I TERÇA-FEIRA,4 de abril de 2006

,

�� TÊNIS
O paulista Flávio Saretta se tornou o novo número um

entre os tenistas brasileiros no Ranking de Entradas da
ATp, divulgado ontem. Saretta ocupa a 84a posição, com
466 pontos, apenas dez a mais que Marcos Daniel, 0860•

RETA FINAL:
FALTA UMA RODADA

Equilíbrio e boas
disputas marcam
a 24a edição do

'

Campeonato
Varzeano

-

JARAGUADO SUL - Terminada a

segunda rodada do Campeonato
Varzeano, já se conhecem os primeiros
.lassífícados para a segunda fase da

zompetição. Pelo Grupo A, o União
zenceu a Kíferro por 2x 1 e lidera com

.eis pontos. A Kíferro tern três junto
:om o Rio Molha/Relojoaria Daga, que
zenceu o Gec/Nei Automóveis por 1xO.
á este último ainda não pontuou 11a

.ompetição.
Pelo Grupo B, nada decidido, já

jue os primeiros jogos foram realizados
leste fim-de-semana, COll1 0& seguin
es resultados: ECNoite a Fora 2xO Ba
ar do Rau/NST Contabilidade e Ami

ade/Rozzaco Pileus 4xO Unidos da
lila Rau. No Grupo C, a liderança é do

Jllarally, que bateu o Nícocceli Mate
iais de Construção (Ian terna corn urn)
Jar 2xO e chegou a quatro pontos. To
naselli Materiais de Construção e Bairro
;allto Antônio empataram em 2x2 e

stão em segundo lugar COin dois pontos.
Com o empate ern OxO COll1 o

\arrabaxo/rndepellden te (terceiro
OIU dois pontos), o Supermercado
\randen[ clrg é o líder do Grupo D corn

,

[uatro pontos. A vice-liderança é do
\.tlético Estrada Nova (três pontos),
ue venceu o juventude/Al.H) Makler .

lanterna com urn) por 1xO. No Grupo
:, o Atlético EC (líder 'caiu seis

ontos) confirmou a vaga ao vencer o

Jaribaldi (segundo COlli três) por 1xO.
. .. .

:C Santo Antônio e Estrada Nova FC
caram 1 3x3 e dividem o terceiro

igar coi.. um ponto. Pelo Grupo F, o
loite a Fora FC (quarto caiu zero) deu
deus à competição ao perder por 3xO
ara o Serysyl (terceiro COll1 três). A
derança está dividida entre Vila Lenzi e
lo Stress que empataram el112x2 e tern

uatro pontos cada.
A equipe do Gesso Jaraglrá/RV

,ordados é a líder do Grupo G caiu seis

antas e já está classificac1a. No filu
e-selualla eles vellceraln o Caxias
:erceiro COlll l[lll) por 2x 1. A
aUluanll está elll segulldo lligar COll1

'ês pOlltOS depois da vitória por 1 xO
lbre a JJ Bordados (terceirc) COlli Ulll).

•

No Grl[pO H, a Farillareis/Salita
uzia goleou os Ailligos do Rio Mallia
or 5xO e chegou a seis palitos, garall
ndo a vaga para a segullda fase. O
ubroN, ;ro, cOin a vitória por 3x2 50-

:e a Belillec, é o segulldo clliocacio
Jill três palitos. As olltras dlias eCll[i
's dividelu o terceiro lugar C(,lll Ulll
:into. E no Grupo r, valltagcll1 do

otafogo e da Macol, líderes C(1111Clua
o. O prill1eiro batell a Mac(ll (terceiro
llU três)-por 9x2 c o Ol[tr() vellceu ()

V de Novelnbro (lallterlla C(Jlll zerc))
lr 3xO.

io Molha/Relojoaria Daga
vou a melhor sobre o Gec/Nei
Jtomóveis e venceu por 1 xO

/

, . .. .

umca equipe jaraguaenses que
se deu bern na 4a rodada da Taça
Pomerode foi o Flamengo, que

-

venceu o Agua Verde de Timbó
e agora ocupa o segundo lugar da
competição. Já o Vitória perdeu
para o Vera Cruz por 3x1 e ocupa

agora a penúltima colocação
COIn apenas dois pontos, O líder
da competição é 9.., Atlético

Pomerodense, que 0tllegou a

nove pontos com a goleada de
»

4xO sobre o Agua Verde de
Pomerode.
[ o g a n d

ó

e m casa, o

Flamengo levou a melhor sobre
-

o Agua Verde de Timbó. Venceu

por 1xO e agora está ern quarto
lugar cOin sete pontos,' dois a

mais que os timboenses, qLI.e
,

ocupam a quintà posição. Já O

Botafogo de Pomerode e venceu

o lanterna Caramuru (dois
pontos) por 2x 1 e agora é o vice

líder com oito pontos. A terceira
-

colocação é do Agua Verde de

Pomerode, corn sete. O Vera
Cruz conquistou seus três

primeiros pontos na competição
ao vencer o Vitória e está ern

<'

sexto lugar.
ASPIRANTES Se o time

adulto rlão está bem, o aspirallte

•

��VÔLEI DE PRAIA
A dupla formada por Juliana e Larissa conquistou, neste
domingo, o título da quarta etapa do Circuito Banco do
Brasil de vôlei de praia, disputada em Porto Alegre. No
masculine, quem levou a melhor foi a dupla Alex e Evaldo.

��TAE-KWON-DO
Campeã mundial de tae-kwon-do até 72 quilos, Natália Falavigna
conquistou, neste sábado, sua primeira medalha de ouro em

2006. A atleta venceu o Campeonato Aberto da Bélgica, em
Herentals, ao derrotar a australiana Amy Ash por 8x2.

fUTEBOL AMADOR: 4a RODADA

•

O venceern casa e.contínuaamen
•

rina
Já o Vitória perdeu para o

Vera Cruz e ocupa agora
apenas a penúltima
colocação

-

]ARAGUA DO SUL - A

omero
CESAR JUNKES

Flamengo levou a melhor sobre o Água Verde de Timbó e está a dois pontos do líder,
o Atlético Pomerodense

vern fazendo bonito. O time do
Vitória venceu pela quarta vez

em quatro jogos ao golear o

Vera Cruz por 5xO. A equipe
do Rio da Luz é a líder COll1 12

pontos. O Flamengo é o vice-

NO lAGO: TRAVESSIA Etv11T/\

líder conl nove pontos e
-

venceu o Agua Verde de
Tímbó por 2x 1. A terceira

colocação é do Caramuru (sete
POlltOS), que ve n ce u o

Botafogo (sexto corn seis) por

2x 1. O Atlético Pomerodense
-

(quarto COlll sete) bateu o Agua
Verde de Pomerode (quinta corn

-

seis) por 1xO. Vera Cruz e Agua
Verde de Timbó não pontuaram
11a categoria.

etapa do Circuito de Maratonas Aquáticas
-

]ARAGUA DO SUL - A
últillla etapa do Circuito de
Maratollas AqLláticas de Sallta
Catarilla foi disputada eln Itá, 110

•

Oeste do Estado, 110 lago forlllado
pela represa cOllstruída na região
e CILle illLllldoLI a antiga cidade.
Da eqLlipe Ajillc/Urball0/FME
participaraln sete 11adadores,
COll1C1est<lclue para Soellell Bozza,
que terlÍ1illOLI a prova eln segLlll
ell) I Ligar 110 geral e talnbélll ell1

SCglllll1() lia categ(lria 14 a 16,all()s.
N LI S(llna tória das CillCO

ctêlpas, ,Soellell poc1eria ter terlni-
11ac10 ell1 segllllclo Lugar, lilas co-

1110 llão participC1Li de I.lllla etapa,
foi pel18lizada e acaboLI ficalldo
elll qLlarto.

Os outros jaragLlael1ses
ficaralll COlli as segLlilltes posições
elll SLlas categorias: Talita
Herll1allll (qLlal'to 110 geral e

segLllldo 11a 17-19 allos), Mari-na
FrLlctuozo (sexto 110 geral e qLlar-

to 11a 17-19 alios), Henrique
Fruc tuozo (décilll0 110 geral e

terceiro 11a 14-16 allos), Williall
MaLll (qLlarto 11a 14-16 allos),
Aléxis Schroee1er (qLlarto 11a 11-

13 allos) e Midiã de Allcirade

(prilneiro na1'1- 13 alios).
O téCllico da equipe, Ro-

11aldo "Kiko" FrLlctuozo,
elogiou a orgallizaç.ão da prova,
salientalldo qLle Sallta Catarilla
telll Lilli dos Illelll0res evelltos

'

l10 gêllcro 110 Brasil. "Só acllo

qLle a Federação deve perlsar
Il1ellll1r o regLllalllellto para o

próxil110 allO, pois a Soellelll1ão

ciispLltOU Lll11a etapa por estar

represelltalldo o Est8e10 110

Caillpeollato Brasileiro", co-

111elltoLI. Sobre a participação
da eCILlipe, Kil<o foi só elogios.
"Os resultados obtidos pela
eqLlipe deiliollstraill O potellcial
de l10SS0S nadadores para este

tipo de cOlllpetição".
,

•

AROU'VO/OAN'El NEVES

Talita Hermann ficou com o quarto lugar no geral e em
segundo na sua categoria

,
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AVENTURA:
DESCENDO O MORRO

Etapa do
Catarinense de
Down Hill reúne
88 pilotos em
Jaraguá do Sul

JARAGUÁ DO SUL - Os 88

pilotos participantes da Ia Etapa do

Campeonato Catarinense de DOWll
Hill desafiaram os limites no fim-de
semana no Pico da Malwee. Carac
terístico da modalidade, a compe

tição teve boas disputas e vencedo
res que disputaram o título da etapa)
ernmilésimos de segundos, A segun
da etapa será 110 dia 15 de junho, ern
Ibirama.

Confira os três primeiros coloca
dos de cada categoria: Estreante Full
Livre Anderson Altmaver (Mafra),
Hugo Murara (joinvílle) e Lucas
Graf (Gaspar); Estreante Rígida
Livre Daniel Borges (Guaramirim),
Jonas Círico (Ibirama) e Tiago
Dolzan (Ibirama): Rígida JOl111
Erica B. (jaraguá do Sl[I), Deuclezio
Tomazak (Guaramirím) e Thiago
Mafra (Gaspar).

BMX Livre Miguel Dallabona
(Timbó}, Carlos Miguel Strelow

(Schroeder) e Marlon Mohr (Ibí
rama): Feminino Livre Bruna
Ulrich (Ibirama): Master A Rober-:
to Krutzsch (jaraguá do Sul), Rodri
go Vianna (Porto Alegre) e Fabio
Stahelir. (jaraguá do Sul): Juvenil
Bruno Von Zeschau (Timbó) ,

Fernando Paul (Timbó) e Eduardo
Walz (Jaraguá do Sul); Sub-30 Luiz
Carlos Linhares (São Bento do Sul),
Marcos Odorizzi (Timbó) e Cleiton
Isberner (Schroeder).

Júnior Leonardo Griebler
(Caxias do Sul), Marlon Wiese (Rio
Negnnho) e Leoíácio Batista (JOil1-
ville); sl[b-23 Tiago Celeste (Brus
que), Daniel Bender (São Beuto do

Sul) e Wesley Jacob (Schroeder):
Elite Felipe Well1utll (Rio Negri-
11110), Dorol1 Cattol1i (Tilllbó) e

NatanielGiacollloZzi (Ibiranla).

"

.....�.

Boas disputas marcaram a

1 a etapa do Estadual de
Down Hill no Pico da Malwee

CROMOART ,
," " _ _ ..
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IAS QUADRAS: COMPETiÇÃO MOVIMENTA O BAEPENDI

:ircuito
• •

anrnerra eta

I\. •

e erus encerra a

'a com' 1 artici antes
CESAR JUNKES

is melhores colocados
a categoria até 16 anos
30 representar Jaraquá
o Sul na Olesc ern julho

/

JARAGUA DO SUL / A
'imeira etapa do Circuito ATJ
: Tênis de Campo, que
rminou 110 último domingo
) Baependi, teve 107 parti
pantes. Segundo o presidente
I entidade, Flademir Gas
iretto, o número ficou dentro
I média, que sempre fica entre
lO e 120 competidores. No
ício de junho haverá a

gunda etapa e os melhores

nquiados na categoria até 16
lOS representarâo Jaraguá do
11 11a Olesc (Olimptada
.tudantil de Santa Catarina)
Ie acontece na segunda quin
na de j u1110.
Os dois primeiros colocados

n cada categoria foram: 10

110S Douglas Spies e Gustavo

rzinaffo; 12 Anos Luiz
cinaffo e Humberto Pacheco;
'A110S Heitor Lima e

luardo Vasquez; Feminino
mdine Mohr e Vanderleia

.hn, Sênior Mauri Silva e

)rliMartini.
6ª Classe Roberto Machado
)arliel Becke; 5a Classe Daniél
Icl1i e ValterClavera; 4a Classe
icas Pavin e Everaldo Voss Jr.;
Classe João Depiné e

mando Günrher; 2a Classe
:0 Meyer e Wilson Watzko; la
asse - Paulo Silva Neto e

mando Bussi. Tenistas participaram da 1 a etapa do Circuito ATJ no fim-de-semana no Clube Atlético Baependi

,
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uaenses estrelam com'

am eonato sta uaerrota no
CESAR JUNKES

/

JARAGUA DO SUL - As
duas equipes masculinas
estrearam con1 derrota, no fim
de-semana, 110 Campeonato
Estadual de Basquete. Na noite
de sexta-feira, o time juvenil da
Ajab/Unilued/FME não

conseguiu passar diante da
,

forte equipe de Blumenau, na
casa do adversário, e perdeu
por 75x45, No sábado foi a vez
da equipe infanto-juvenil que,
mesmo jogando 1:;111 casa,

p e r d e u v t a m b é

m para
Blumenau por 66x55,

A equipe juvenil volta a

jogar já na próxima sexta-feira,

Já o infa n to-j uve nil
sucumbiu diante da b00- equipe
blumenauense, no sábado à

tarde no Artur Müller. Ainda
não foi divulgada quando será

o próximo jogo dos jaraguaen
ses. Os outros resultados da
Chave A foram os seguinces:
B011j a.'] o i n v i l l e 68x48
Abavi/Balneário Camboriú,
Adiee/Florianópolis 86x35

Unisul, Floripa Jr. 59x27
Unisul.

Nesta categoria, as equipes
estão divididas em duas
chaves: Na chave A tem os

times do litoral e na B as do
Oeste catarinense. No grupo
A serão disputados em jogos de

•

e rn casa, contra a

Abavi/Balneário Camboriú. A

competição tern sete times ern

chave única, 011de todos jogam
C011tra todos em dois turnos.

Os quatro me l hor e s se

classíficarn para os play-offs e,

então, os dois 111el110res fazem a

final da competição.

,

turno e returno e os tres

melhores passam para os play
offs da semifinal, Já 110 grupo

. do Oeste, os quatro dines farão

quatro qu adrangulare s e

somente urna passa pata a

próxima fase.
uipe infanto-juvenil perdeu para Blumenau no sábado
arde no Ginásio Artur Müller

•
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Julimar Pivatto

Reforços para o Jasc
A equipe Apa/FME/Malwee de atletismo confirmou mais dois reforços
para os Jogos Abertos de Santa Catarina deste ano, que serão

disputados em Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna. O primeiro deles é a

confirmação da permanência de Fabrício lanegitz (na foto ao centro),
campeão dos Jasc 2005 nas provas de arremesso de peso e

lançamento de disco. Quem volta para a equipe é Jaqueline Jacob,
que estava no Vasco da Gama desde 2000. Ela foi recordista dos 100m'
com barreiras nos Joguinhos Abertos de, 1999. A outra especialidade
da atleta é a prova do salto em distância.
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Atletismo em

Timbó
Quatro atletas da equipe
Apa/FME/Malwee
participaram, no domingo, do
Campeonato Catarinense de
Cross Country, em Timbó. Ana
Paula Fernandes Romero ficou
com o segundo lugar no geral
e o título na categoria 15-19
anos.Já Estefani Vieira Alves
Maria ficou em quinto no geral
e em segundo na mesma

categoria.Valcir Vicentim foi o
melhor na categoria 40-45
anos e Edson Selinger venceu
na categoria 24-29 anos. O

próximo evento que a equipe
. " . ,

jaraquaense val partrcípar sera
uma corrida de rua em Rio do
Sul, no próximo sábado.

Futsal Sub-15
-

A equipe Malwee/Cej/FME ficou
em segundo lugar na abertura do
Campeonato Estadual de Futsal
Sub- 15 masculinos. Os
comandados do técnico Luís
Carlos Dalprá tem seis pontos, três
a menos que o líder
AABB/Joinville. Os jaraguaenses
venceram Marcos Olsen por 8x2 e

a Arsiper/São Bento do Sul por
3xl, e perderam para os

. joinvilenses, atuais campeões
estaduais, por 1 Ox2. A terceira

colocação é do Marcos Olsen, com
três pontos, e a Arsiper é o

lanterna com zero. Destaque para
Batata, que é o artilheiro da
equipe com três gols. O returno

desta primeira fase será nos dias
13 e 14 de maio em Joinville.
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Copa SDR
.

A equipe Master Jaraguá venceu a 1 a Copa SDR de Vôlei Feminino
Adulto. A competição aconteceu no último fim-de-semana no ginásio
da Arsepum. Na final, a equipe venceu a Amivôlei por 2 sets a 1. O
terceiro lugar ficou com a FME de Jaraguá do Sul, que venceu o

Jangada por 2 sets a O. Além destes times, participaram também:
Roland Dornbusch e Marvan de Massaranduba. As equipes se

preparam agora para o Campeonato Aberto de Jaraguá do Sul, em
data ainda a ser confirmada.

. ,
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Jec na frente
Apenas um empate separa o

Joinville de mais um título
estadual. Depois da vitória por
2xl sobre o Figueirense, o Jec
vai a Florianópolis no próximo

. domingo precisando pelo
menos empatar. Já o time da
Capital precisa vencer por
qualquer placar para
conquistar o Campeonato
Catarinense. Com um homem
mais na maior parte do jogo, o
Joinville dominou as ações e

abriu 2xO. Mas o gol sofrido no

final da partida complicou as

coisas para o tricolor, O que é
.certo é que teremos uma
grande partida. Mas difícil de
arriscar um palpite,

Novo zagueiro
Só falta o anúncio oficial, mas o

zagueiro Rodrigo já fala como o

novo reforço do Corinthians para o

restante da temporada. Após
passar por exames médicos na

manhã de ontem, em uma clínica
na zona norte de São Paulo, o
jogador contou que está ansioso
para iniciar os treinamentos com
seus novos companheiros."Quero
treinar forte essa semana e, aí, me
integrar com o elenco'; disse o

zagueiro, em entrevista à TV
Bandeirantes. A torcida corintiana
espera que não aconteça o mesmo

que aconteceu com Vagner Lave,
que se chegou a falar como
jogador do Corinthians, mas nunca
saiu do time russo,

•

------------------------------------------------------

Preparação
Quem está em bom inicio de temporada é a equipe de futsal de
Chapecó, Com um time bem diferente do ano passado, os
chapecoenses vêm fazendo várias amistosos e já venceram a Malwee
"

e o Atlântico. Um des reforços da equipe é o fixo gaúcho Rodrigo, que
estava no John Deere, Segundo ele, o objetivo é brigar pelo titulo
Estadual e des Jogos Abertos e terminar entre os 12 melhores da Liga
Nacional, a exemplo do ano passado. O Chapecó estréia em casa pela
Liga Nacional no próximo dia 10, contra o Banespa.

,

, ,
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.�FÓRMULA 1
As equipes Super Aguri e Midland entregaram uma carta à FIA pedin
do a exclusão da Toro Rosso do Mundial de Construtores. De acordo
com as escuderias, a antiga Minardi estaria se beneficiando por correr
com um motor Vl O, enquanto as demais competem com VB.

PREPARAÇÃO: CONCENTRAÇÃO TOTAL

•

Os jaraguaenses estréiam na quinta-feira, às 20h30,
contra o SerCorp dos Estados Unidos

BRUSQUE/JARAGUÁ
DO SUL - Nesta quinta-feira a

Malwee estréia no Torneio In
tercontinental de Clubes, indo
atrás do único título que falta na

galeria de troféus dos jara
guaenses. Depois do jogo da Se

leção Brasileira no domingo
(veja matéria abaixo), o técnico
Fernando Ferretti está com o

plantei completo para dar conti
nuidade aos treinos. Hoje à

noite a Malwee faz um amistoso

contra a equipe da casa. Na pre
liminar, às 19h, o time B da
Malwee enfrenta Santa Cecília

pela Copa Santa Catarina. O in

gresso para estes dois jogos será

um quilo de alimento não pere
cível.

. Ferretti disse que agora que
está com o grupo completo, es

pera dar a mesma continuidade
,

nos treinamentos. "E só dar

prosseguimento, não tem muito o

que mudar", comentou. O
treinador espera o mesmo apoio
que a torcida brusquense deu no

ano passado, na final da Liga
Nacional. ''Aliado com a 110Ss.a

torcida que vai invadir Brusque de
novo, temos ainda mais chances
de conquistareste título", disse.

Sobre os adversários, a

Malwee já conhece oUniversidad
Autônoma de Assunção, que foi o
adversário da final da Copa
América, conquistada pela
Malwee em fevereiro. Já o

SerCorp, dos Estados Unidos,
ainda é uma equipe desconhe
cida. "A gente tem algumas infor
mações de que são formados por
atletas universitários. Mas é um

time de bom nível t' fuico", ava
liou o treinador. partir da

quinta-feira serão dois jogos por

noite, com início ás 19h e 20h30

respectivamente. Para o fim-de
semana depende da televisão. São
duas chaves com três equipes e a

melhor equipe de cada grupo faz a

final no domingo. As duas que
ficarem em segundo disputam o

terceiro e as outras duas o quinto..

INGRESSOS - Segundo o

diretor de futebol da Malwee, Cacá
Pavanello, os ingressos estão àvenda
a partir de hoje na Rede de Postos
Milne. Para os jogos da primeira fase
o valor é de R$ 5 e para a final de R$
10. "Fizemos um preço apenas tanto

para estudantes e outras pessoas.
Todas terão desconto", aíirmou o

dirigente. Veja na tabela os jogos da
competição.

FUTSAl: DESAFIO EM BRUSQUE
,

•

CARLOS BRANDÃO

BRUSQUE - Co m a

participação maciça da torcida,
que lotou a Arena Multiuso, a

Seleção Brasileira de Futsal
venceu por 4xO a Seleção do

Japão, A partida foi marcada

pelo gol 150 do craque Falcão,
COIn a camisa 12 da Seleção. Os
demais gols foram de Carlinhos,
Dimas e Valdin, Este foi o

terceiro confronto entre Brasil e

Japão, que disputam o Desafio
Futsal 2006. Nos dois primeiros
confrontos entre as seleções, o
Brasil também saiu vitorioso de

quadra: 8x1, ern Rio Branco

(AC), no dia 26 de março; e 2x1,
em Campo Grande, dia 29 de

•

março..

A. Seleçã'o· Brasileira teve

alguma dificuldade para. superar
a retranca dos japoneses,
comandados pelo técnico brasí-

•

•

leiro Sérgio Sapo. O toque de
bola foi a maneira que o Brasil
encontrou para fugir do

bloqueio, ,mas quando conse

guiam romper as barreiras da de
fesa os brasileiros tinha pro
blemas 11a finalização das joga
das. Antes do primeiro gol, os

alas Leco, Falcão e Valdin já ha
vi am assu s tado o goleiro
Kawahara com chutes fora da
,

area.

O gol dos brasileiros só saiu

aos 10'47" do primeiro tempo em

urna cobrança de escanteio de
Ari, que tocou para Carlinhos
chutar forte: 1xO Brasil. A tor

cida vibrou bastante com o show
à parte de Falcão corn alguns
dribles. Mas foi à loucura com

um golaço do ala. No passe de

Ari, Falcão, de costas para o gol
na entrada da área, desviou de ,

••VELA
O barco holandês ABN Amra 1 é o líder da quinta etapa da
Volvo Ocean Race, regata de volta ao mundo, entre Rio de
Janeiro e Baltimore (EUA), após as 20 primeiras horas.de
navegação, enquanto o Brasill está na quinta posição.

••HIPISMO
O cavaleiro brasileiro Rodrigo Pessoa, montando Baloubet du Rouet,
venceu o Grande Prêmio American Invitational, disputado na Hórida.'
Na final, Pessoa disputou o título contra o mexicano Jaime Guerra, o
norte-americana Chris Kappler, e o inglês Nick Skelton.

•
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ARQUIVO

QUINTA·FEIRA

19h Boomerang x Predator
_ " ,. _ ,., , , , _ .. --- " .. -_..... . .. -- -_ .

20h30
.

Malwee x SerCorp
........ . """'"

SEXTA-FEIRA
.

19h UAA x SerCorp
....................................................................................................................

20h30 Carlos Barbosa x Predator
, ....... .. .. ....... h.ri .... .. ...... r

,

SABADO

Carlos Barbosa x Boomerang
........ � .

Malwee x UAA

DOMINGO
-

DECISAO 50 LUGAR

30 Chave A x 30 Chave B
.....................................

-

DECISAO 30 LUGAR

20 Chave B x 20 Chave A
... . .

-

DECISAO 3D LUGAR

1 ° Chave A x 1 ° Chave B

T GRUPO A

10 Malwee (Brasil)
2° Universidâd

.

................... .. . .

Autónoma (Paraguai)
.... "

.

30 SerCorp (EUA)
.........................................................................................................

T GRUPO B
•

10 Boomerang Interviú
.. .

(Espanha)
2° GarlosBarhosa (Brasil)
.............................................................................................

30 Predator (Japão)Malwee, do ala Márcio (9), e Boomerang Interviú fizeram a final da última edição, com os

espanhóis levando a melhor .....
. ..

"

•
•
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calcanhar: 2xO Brasil. Foi o

gol de número 1.50 de Falcão com
a c a m i s a da Seleção
Brasileira.Aos 15'59", Dimas

. passou pela marcação de Yuki e

Korniyama e finalizou sem

chance para o goleiro Kawahara:
3xO. O goleiro japonês ainda
salvou seu time 110 primeiro
tempo nos chutes de Guina.

O Japão não mudou de
.

postura na etapa final. Forte

CESAR JUNKES

I

11'\1'1'1, arc heI, com,OI

-

marcaçao e contra-ataque para
tentar surpreender. Mas a

habilidade brasileira prevaleceu.
O exemplo foi no gol de Valdin, o
quarto brasileiro. Ele trocou pas
se com Falcão e, com o goleiro já
batido na jogada, mandou para a

rede. A torcida, em festa pela
apresentação brasileira, aplaudiu
de pé outra bela jogada de
Falcão.
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