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3 I CASO CANARINHO

Voto irre ar

-pode anular
sessão da
Câmara
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6 I SUBSTITUTO

PT diz que
"valerioduto ��

foi criado' na
era FHC
Parlamentares de oposição e

governistas não chegaram a

um consenso sobre a votação
do relatório da' CPI dos

jCorreios. O P'f quer aprovar
· �o chamado relatório paralelo

-voto em separado. Mas a

I

''''' . .

oposiçao msiste em votar o

texto elaborado pelo relator
Osmar Serraglio (PMDB
PR). O substitutivo do PT ao

texto do relator usa as
� "

expressoes esquema
Marcos Valéria e caixa dois" .

para referir-se aos repasses
feitos a parlamentares por

. meio do valerioduto e não

utiliza a expressão mensalão.
Segundo o texto, o esquema
começou em 1997, no

governo FHC.

.
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4 I CAMPANHA: GOVERNADOR' ENTREGOU ONTEM PEDIDO DE AFASTAMENTO
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7 I CORREIO ESCOLAR 2B I MUNDIALITO

Interviú e Malwee são favoritos
. ,
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Se as previsões e o favoritismo se confirmarem, tudo indica
que a Malwee e o Interviú repetirão a final do "Mundialito"

do ano passado. Na época, o time da Espanha venceu

por 5x2, na cidade de Puertollano. Só que desta
vez, a equipe jaraguaense joga em casa. Os atletas estão em

Brusque e contam com o apoio dos moradores de lá e

também dos fanáticos torcedores de Jaraguá do Sul. Cinco
jogadores brasileiros fazem parte da equipe espanhola que

conta também com o melhor goleiro do mundo, Luiz Amado.
Já a Malwee tem nos pés do artilheiro e melhor jogador do
mundo, Falcão, a maior esperança. Um duelo de craques.
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Bem-humorado, o
governador Luiz Henrique
da Silveira (PMDB),
inaugurou ontem a

. reforma e ampliação da
Escola de Educação Básica
Alfredo Zimmermann, no
Bairro Avaí, em
Guaramirim. Os
investimentos somaram R$
1.578.475,11. LHS foi

recepcionado com faixas
de agradecimento e

retribuiu com sorriso. O

governador encaminhou
ontem à Assembléia

Legislativa o pedido de
afastamento do governo
por 90 dias e não .

\

•

renunciou ao cargo como

havia prometido. Segundo
ele, a decisão foi tomada
pela cúpula do partido.
Luiz Henrique também
visitou as obras da Arena

Jaraguá, ele estava '

acompanhado do prefeito
Moacir Bertoldi, db
proprietário e diretor da

Proma, empresa
responsável pela obra,
Paulo Obenaus e do

diretor-geral da SDR,
Nilson Bylaardt, tudo sob
os olhos atentos do

engenheiro Rubens Wulf.

Você escolhe, nós transportamos.
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LOGíSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL

Bernardo Dornbusch, 540 I Sala 01 I
Baependl I Tel.: (47) 3371.0363
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F d tiP' d Alberto Jacobs foi fundada em
. 1, A Escola Municipal de Ensino Uli qmen a
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1958, e recebeu este nome em homenagem ao primeiro vlgarlo do rT1unl�lplo,
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obras na cidade Localizada na Tlfa dos Monos, na Rua Pedro".;:i� construçao e varias
,

.

Add'
�

de f íonários e o
João Meurer, a escolaatendecercade 70 alunos.'

.. e icaçao ,os uncI ....

I' nto dos pais aiudou a instituição a superar os obstaculos e avançar na
enwvlme .. '

I .

I'
busca por um t;nsino de qualidade. Uma históriaque deve ser,contada em ivro.
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i passivo e reaja a essa situação de

iperplexidade". Nem é preciso ser

I católico para enxergar neste

i trecho da reza a intenção damissa.
A fala de Dom Agnelo é, por

/ assim dizer, umlibelo anti-Lula.
i O que, para um presidente
,

I historicamente vinculado às
I '

I sacristias do catolicismo, não deixa
,

I de ser um desastre.Dom Agnelo
: também afirmou que a eleição é
I

! uma oportunidade para
.

a

: renovação do Congresso. Outra
\
I

- FRASE .
,

estocada na vocação mensaleira

que o PT exibiu sob Lula. No
texto de sua cartilha a CNBB

sugere que, no encontro com as

umas, o eleitor leve em conta, além
do histórico dos candidatos,
critérios tais como "honestidade"
e "competência administrativa".
Num trecho em que se dirige aos

candidatos, o documento da Igreja
prega a necessidade de rever o atual
"modelo econômico". O problema
é que, assim como Lula, Geraldo
Alckmin, o outro candidato bem-

posto nas pesquisas, reza pela
mesma cartilha neoliberal que
vem sendo implementada desde'
Collor deMello.A reação da Igreja
Católica é compreensível. No
início do governo Lula, a quem

sempre deu guarida e '''''inclUídos
os núcleos do PT sob a égide de

pastorais, foi alijada do comando
,

de conselho nacional que

organizaria as ações voltadas às

camadas pobres e miseráveis. da
população. O cetro do conselho

foi dado por Lula à representante
da IgrejaUniversalReino de Deus,
idealizadora do PL e então partido
ao qual estava filiado o vice

presidente José Alencar, O.
presidente temia- e ainda teme- o

peso do voto das igrejas evangélicas,
Entretanto, o conteúdo
claramente direcionado da cartilha
suscita dúvidas quanto ao

comportamento isento que a

própria Igreja apregoa quando
exorta seus fiéis à participação
política para possibilitar mudanças
que beneficiem a sociedade como

um todo, Não se trata,

simplesmente, de convocar

voluntários para uma batalha
decisiva contra o Diabo, como
deixa transparecer o documento,
representado, sempre que
conveniente à cúpula da CNBB,
pelos que não costumam rezar pela
mesma cartilha. Claro que a Igreja
não deve se omitir em quéstôes
políticas, entretanto, apontar
candidatos como o faz agora, por
certo extrapola o verdadeiro papel
que lhe cabe, pois descamba para
interesses perfeitamente
identíficados. Se condena outras

religiões por tal procedimento, faz
omesmo.

,

; • Do vereador Rudolfo Gesser (PP) defendendo a abertura de investigação contra o prefeito Moacir Bertoldi
I�--------------------------------------------------------------------------�

Exigimos ética na política
!

O respeito à diversidade e à

I pluralidade são fundamentals para
: que a democracia opere e produza
i sociedades cada

.
vez mais

I democráticas. Isto se traduz em

I tolerância política com forças
sociais diferentes e opositoras e em

I prática da incerteza quanto aos
i '

\ resultados possíveis dos conflitos
,

, e disputas democráticas. Até a

I tensão entre legitimidade de
,

I demandas e lutas por direitos e sua
\ legalidade - pela existência ou não
de marco legal regulatório de tais

direitos - é aceitável nas

, democracias, desde que pautada
por princípios e valores éticos

constitucionais. A tolerância
acaba ou deve acabar quanto se

.

atravessa tal fronteira.
A privatização, isto é, a busca

de vantagens pessoais ou de
I

privilégios para o grupo político
em detrimento do bem público,
pela corrupção, clientelismo e até

pelo velho coronelismo, é uma das
I formas mais radicais de ruptura

I com a ética na política e, portanto,
ameaça à democracia. Por isto
mesmo, não há condescendência
possível com tais práticas. Ou nos

insurgimos e dizemos não!, em
I alto e bom tom, ou, como um

! câncermaligno, a privatização do
I

público corrói emata a cidadania.

. .

'�-' "
�,

Meias respostas são insuficientes,
Somos como que acor

dados (as) , de tanto em tanto, com

notícias de corrupção e

clientelismo, envolvendo as mais

diferentes esferas políticas e

representantes do variado espectro
de forças políticas constituídas no
Brasil, da situação e da oposição.
Sem dúvida, a transparência
maior, a vigilância da cidadania e

damídia, a falta de tolerância com
deslizes éticos, a presteza da

atuação do Ministério Público e a

firmeza da Procuradoria Geral
estão ajudando muito.

Temos demonstrado muita

vitalidade em ações diretas, seja por
meio de movimentos sociais -

reveladores dos muitos sujeitos
sociais deste nosso Brasil gigante
- seja por meio de mega

mobilizações de rua, como Diretas
.

-

Já, Constituinte, Etica na Política
e Impeachment do Collor, Ação
da Cidadania Contra a Fome, a

Miséria e pela Vida. No entanto,
ainda não vencemos o persistente
cancro da corrupção, clientelismo
e coronelismo. Este é umBrasil que
teima em não desaparecer para dar
lugar à construção de um Brasil
includente, solidário, par

ticipativo, com desenvol
vimento humano democrático

e sustentável.
, Sem dúvida, estamos diante da

. necessidade de renovar a luta por
ética na política. Isto passa por
substancial refonna política. Não
é possível continuar elegendo
representantes que, uma, vez

eleitos(as), fazem o que querem
com a representação que lhe

delegamos. Somos nós, cidadãs e

cidadãos de todos os quadrantes do
Brasil, que precisamos nos insurgir.
Não podemos aceitar ser

transformados(as) em objetos de

corrupção, compra de votos,
clientes de favores. Somos

depositários (as) de direitos de

cidadania, constituintes da

política, dos partidos, do Estado e

da democracia. A ética é a nossa

única base e referência comum

para fazer andar as instâncias de

poder e de política que derivam de
nossa soberana vontade. Exijamos,

. - .

aqui, agora e sempre, ética na

política, d� forma intransigente.
Esta é a condição para que os

,

direitos e a democracia tornem o

nosso desenvolvimento produtor
de igualdade e justiça social na
diversidade e vitalidade do que
somos como povo.

-

Cândido Grzybowski, Sociólogo,
diretor do Ibase
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I A Conferência Nacional dos
,

Bispos do Brasil lançou cartilha
I ". " lei -1'para onentar o e eitor cato lCO

nas eleições deste ano. O
documento não indica
,

candidatos. Mas, ao anunciá-lo, o
'presidente da entidademáxima da
,

'Igreja, Dom Geraldo Majella
IAgnelo, fez uma declaraçãoI

sintomática. Disse Dom Agnelo
,

.sobre o voto: "Como está,
-

lnínguém está satisfeito. E hora de
,

lrever o voto e programar o futuro.

/É importante que o povo não seja
I

I
I

!.... Documento sugere que nas urnas, o
: eleitor leve em conta critérios como
I

; honestidade e competência administrativa
, '

o buraco de lulônio
Há quase quatro anos estacionou sobre o

Brasil. Conhecemos o buraco de Ozônio, mais
antigo, que afeta a pele das pessoas que se expõem
demasiadamente ao sol e, pode se transformar
num tumor. Agora, aos poucos, os brasileiros

descobrem que tem um buraco enorme, mais

poderoso e que vem se alastrando
inexoravelmente sobre território nacional. E o

problema não é apenas climático, abrindo
brechas nas camadas. O problema é mais em cima

e mais embaixo. Afeta a vida de todos os

brasileiros indistintamente. O buraco de Lulônio
afetou a credibilidade dos trabalhadores porque
a cada dia que passa ficam desnorteados e.

desesperançados. O buraco de Lulônio atinge a

auto-estima das pessoas que se expõem à

realidade brasileira. O epicentro do buraco está

localizado sobre Brasília e de lá espalha suas ondas
devastadoras sobre os cidadãos que ainda esperam
que ummilagre aconteça.

O buraco de Lulônío parece não ter fim.

Expandiu como uma labareda. Penetrou nas
,

estatais, na base de apoio, nos doleiros de plantão,
nas contas no exterior de Duda Mendonça, no
caixa dois, três e sei lá quantos do Valerioduto,

,

nas propinas de agentes espertos que ,

J aproveitaram a onda PT para tirar proveito
próprio, chegou no Congresso Nacional e,
cooptou a troco de dinheiro, o voto de

�

parlamentares, A área do buraco de Lulônio "

mexeu com a opinião pública, que, no entanto,
anestesiada pelo efeito estufa das palavras e do
"verve" do seu orador principal, não conseguiu

i

ainda pisar no fundo do buraco, apesar de estar �
pagando os "tubos" pelos juros, de mercado, S
trabalhar "dobrado" para manter Repúblicas e

:>

"lobbyes" enfezados em festinhas e acordos sei lá
>J

de quê. O buraco de Lulônío só pode se fechado e

para sempre, agora em outubro. Esperamos que
. �. ... .

nmguem esteja cego para nao enxergar em que I

buracos nos.enfiaram com demagogia, falta de I

ética e de incapacidade de conter os abusos na J

máquina pública, sem contar as tentativas de calar I

os direitos do cidadão, como a implantação do' ,
Conselho de Jornalismo e, mais recente, a quebra I

arbitrária do sigilo bancário de um caseiro, na ;

tentativa de cobrir atitudes não republicanas no '

ex-ministro Palocci. I

I ,

Silvio Luzardo, professor )

______________________________________________________________________

1

População em risco
A atuação de falsosmédicos, o exercício ilegal

da Medicina e a formação médica inadequada
têm colocado em risco a saúde e a vida da

população. Por isso, o Conselho Regional de
Medicina do Estado de São Paulo lança um alerta
à sociedade e às autoridades, uma vez que estes

problemas não podem ser solucionados apenas
,

no âmbito das competências legais' e das

atribuições da entidade.
Este ano vieram à tona vários casos de falsos

médicos, indivíduos que falsificam documentos,
'abrem consultórios, são admitidos em hospitais,
atendem pacientes e chegam ao absurdo de reali
zarem cirurgias. Em um destes episódios omédico
teve seu nome e número de CRM " clonados"

por um falsário confesso, a partir do site do Cre
mesp na Internet. São dados que também pode
riam ser retirados das listagens de planos de saúde,
dos receituários ou de propagandas dos médicos.
Um diretor de hospital do Interior do Estado

justificou a contratação, pois havia consultado

previamente o Cremesp e os dados conferiam
com aqueles de ummédico legalmente registrado.

O fato é que alguns estabelecimentos de saúde
e prefeituras, principalmente em centros

menores, contratam sem a devida certificação
da identidade e da fonnação do profissional. Para
conter esse tipo de ato criminoso, o Cremesp,
sempre que torna conhecimento, aciona a Polícia
e o Ministério Público, que têm competência
para tornar as providências. Esta parceria
permitiu, em fevereiro deste ano, o flagrante e a

prisão de alguns falsos médicos.
Outra medida que será tomada refere-se à

inserção de fotografia dos médicos no site do

Conselho (www.cremesp.org.br), após a expressa
autorização dos profissionais. Os diretores de
todos os hospitais do Estado também estão sendo
orientados a adotar medidas mais rigorosas no

momento da contratação de médicos.
Não sãomédicos os estudantes deMedicina,

que não podem atender fora do hospital-escola e

sem supervisão de um professor médico.
Não menos preocupante é a atual qualidade

de vários cursos de Medicina, que têm lançado

,

I

do mercado médicos sem as mínimas condições
'

de exercer adequadamente a profissão. De 1995 a
r

2004 O Cremesp registrou um crescimento de
.

130%. na quantidade de denúncias relacionadas
;

,

à má prática daMedicina. O número de médicos
'

em atividade, no entanto, aumentou 40% nestes
,

dez anos. Chama a atenção o número expressivo
.

de médicos inexperientes, com pouco tempo de
'

.�
atuação profissional, na relação dos denunciados.

)

O Cremesp colocou em prática, em 2005, a
I

inédita avaliação dos estudantes de sexto ano e
t

recém-formados em Medicina do Estado de São

Paulo, iniciativa que pretende reproduzir
anualmente. Muitos alunos, principalmente de 1

escolas de menor prestígio, não compareceram. I

O desempenho geral superou as expectativas, mas
foram observadas limitações em algumas áreas. j

Por exemplo, só 17% acertaram a questão sobre o
preenchimento adequado do atestado de óbito;
muitos foram mal nas questões sobre [

r

atendimento ao parto; ou mostraram

conhecimentos insatisfatórios sobre diagnósticos )

e condutas em emergências. Neste caso, o :
resultado é mais preocupante, pois os médicos I

recém-formados atuam principalmente nos I_

plantões em hospitais def periferias, nos pronto
socorros e nas unidades de urgência e emergência

,

da rede pública de saúde. Há outro dado
alarmante: faltam vagas na ResidênciaMédica, r

considerada a melhor forma de especialização e
I

aprimoramento profissional.
O Brasil não precisa de mais médicos e,

)

sim, de bons profissionais que dêem respostas)
às necessidades sociais e de saúde da
população. De acordo com pesquisas, dentre I

as diversas profissões e instituições os
'

médicos são aqueles nos quais a população)
mais confia. Para retribuir à confiança [

depositada é, preciso enfrentar com'
,

determinação a má fé e a má formação que

hoje ameaçam, ainda que minoritariamente,
o exercício digno e ético da Medicina.

Isac Jorge Filho, Presidente do Conselho Regional j

de Medicina do Estado de São Paulo

•

I

! "O Executivo desenvolveu várias manobras para conseguir sairvitorioso
I
dessa votação. A presença aqui do Jean, (Leutprecht) a licença do Cacá,

I (Pavanello) são formas de fazer com que o prefeito leve vantagem. Se não
, há o que esconder porque tanta preocupação?I
I
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POLÊMICA: PREFEITO É ACUSADO DE BENEFICIAR A CANARINHO
•

,

•

CELSO MACHADO

� Voto irregular do
presidente pode
anular sessão de
segunda-feira

}ARAGUÁ DO' SUL-

Legalmente impedido de votar,
:. - dexceçao em caso e empate, o

presidente interino daCâmara de
Vereadores, [urandirMichels (PT)
votou na segunda-feira, por três
vezes, a favor do acatamento de
denúncia formulada há cerca de
40 dias pelo secretário-geral do
PSB, Emerson Gonçalves, de

possíveis irregularidades
cometidas pelo prefeito Moacir
Bertoldi (PL) na quitação de
dívida do ISS pela empresa
Canarinho. Com a ausência do
também petistaJaimeNegherbon
( que teria compromissos
partidários em Florianópolis), a

manobra, desta vez, partiu do
bloco de oposição ao prefeito. O
empate registrado na primeira
votação em plenário para decidir
se aCâmaradeVereadores acataria
ou não a denúncia, remete a

�., decisão para a sessão ordinária de

amanhã, que marca o retomo de

licençamédica do vereadorTenys
da Silva (PTB), até então

substituído pelo colega de partido
Jean Leutprecht, convocado
justamente para votar a favor do

arquivamento. Michels teria

utilizado dispositivo do decreto
Lei Federa120 1, de 27 de fevereiro
de 1967, que trata da cassação de
mandatos de prefeitos.A postura
do petista foi contestada pelo líder
do governo, Ronaldo Raulino
(PL) que ontem mesmo buscava

argumentação jurídica que pode
levar à anulação da sessão. "Não é

o caso, não se está pedindo na

denúncia a cassação do prefeito e,

sim, investigação sobre possíveis
irregularidades que teriam sido
cometidas na aplicação da lei

aprovada pelaCâmara, delegando
aomunicípio receber bens móveis
e imóveis, desde que sejam de
interesse da Prefeitura, no

pagamento de tributos",
argumentou o vereador Pedro
Garcia (PMDB). Foi o mais

ferrenho na . defesa do

arquivamento, mesmo que não

pertença à base de apoio do

prefeito. Embora o pagamento da
dívida, da empresa com o ISS ao

redor de R$ 194 mil, valor
acumulado nos últimos cinco

anos (período máximo permitido
por lei para retroagir a cobrança)
tenha sido feito em dezembro de
2005, Garcia exibiu notas fiscais
do recebimento de dois ônibus

PP já tem nomes definidos
para vagas à Assembléia

}ARAGUÁ DO SUL- Nas regiões
Norte, Vale do Itapocu e Médio
Vale do Itajaí, o PP já definiu as

estratégias de candidaturas à

Assembléia Legislativa. Por

Jaraguá do Sul, o vereador Dieter
Janssen, que cumpre seu primeiro
mandato, está apenas à espera da

homologação. Pela região de São
Bento do Sul o candidato é o ex

prefeito SilvioDrevek e, em Itajaí,
o também ex-prefeito [andir
Bellini. Por Joinville, maior

colégio eleitoral do Estado (mais
de 280 mil eleitores) e primeira
cidade catarinense a ter segundo
turno em eleições majoritárias, o
partido terá dois candidatos. Um

•

deles o ex-vereador Kennedy
Nunes, que concorreu a prefeito
em 2004, e a vereadora Carmelina
Borjana. Segundo o coordenador

regional do Pp, Ademir Izidoro, o
PP deverá oficializar cerca de 27
candidatos à Assembléia Legis
lativa, divididos entre colégios
eleitorais (a estratégia do PMDB
é a mesma) com potencial de
votos que possam viabilizar a

eleição de uma bancada

representativa. Mas a linha

divisória, observa Izidoro, é apenas
imaginária, porque nada impede a
presença de candidatos de outras

regiões do próprio PP. Janssen
entende que o procedimento do

partido, mapeando candidaturas

i
,

por regiões, está correto. "Isso dá
maiores chances aos' que vão

disputar vaga na Assembléia

Legislativa. De outra forma, os

votos acabam pulverizados entre

candidatos de ummesmo partido".
Na segunda-feira à tarde, Izidoro e

Janssen participaram de encontro
estadual do PP em Florianópolis.
Os pepistas buscam fórmulas e

- , .

operaçoes matemáticas que

possam resultar em alianças já
no primeiro turno para a

eleição majoritária. Com a
\

desistência do ex-deputado
federal Hugo Bhiel em

concorrer à sucessão do gover
nador Luiz Henrique da Silveira

(PMDB), as prévias do partido
marcadas para 8 de abril não
acontecem mais. Assim, se o PP

lançar candidato ao governo do
Estado, será o ex-governador
Esperidião Amin, que em suas

andanças pelos municípios tem

afirmado desejo de voltar ao cargo
que já ocupou por duas vezes.

Entretanto, não está afastada a

hipótese de Amin disputar a

única vaga (de Jorge Bornhausen,
que não vai à reeleição) ao Senado
que Santa Catarina terá nestas

eleições (Ideli Salvatti, do PT e

Leonel Pavan, do PSDB, 'têm.
mandatos até 2010) se o partido
não lançar candidato ma

joritário. (Celso Machado)
,

\

avaliados em R$ 144 mil datadas
de 17 de janeiro de 2006 como.
"prova irrefutável da lisura do

procedimento". O vereador
b' ,""

tam em anexou as provas os

certífícados de registros dos
veículos, com datas de 24 de

janeiro último, homologados pela
Delegacia Regional de Polícia.
Sobre a proposta do Executivo de

retroagir para dezembro a

vigência da lei aprovada no

mesmo mês, mas que deveria
entrar em vigor apenas em janeiro,
Garcia disse que se trata apenas
de se proceder à normatização. Por
exemplo, se o recebimento de
bens móveis e imóveis se dará por
processo licitatório (o que não

ocorreu) ou outro procedimento.
O vereador Rudolfo Gesser (PP)
entende que a exibição das notas
fiscais comprometem ainda mais

o Executivo. "Se a dívida foi

quitada no ano passado, como
podem (as notas) estar com data
de janeiro deste ano?", indagou.
Outro argumento utilizado por

Garcia para rejeitar o acatamento
da denúncia: na documentação
protocolada pelo denunciante
não havia cópia do título de
eleitor. "Não sei se ele é eleitor de

Jaraguá, de São Paulo, do Rio
Grande do Sul", disse o

peemedebista. Gonçalves é

membro da executiva do PSB e foi
candidato a vereador em 2004, o
que exige domicílio eleitoral na
cidade. No calor das discussões, o
vereador Dieter Janssen (PP), a

favor da investigação da denúncia,
anunciou que vai protocolar
emenda alterando a lei que
permite o pagamento de tributos
com bens móveis e imóveis. Com

pareceres do Tribunal de Contas e

do Tribunal de Justiça, vai sugerir
que a quitação de dívidas do

gênero sejam feitas apenas com

bens imóveis. "Para evitar a

repetição de casos como esse",
justificou. Ainda ontem, sem

revelar o voto que dará amanhã,
Negherbon disse que não vê nada
de irregular na transação.

-

RESULTADO DA VOTAÇAO DE SEGUNDA-FEIRA

Para investigar
Dieter Janssen (PP)
Eugênio M. Garcia (PSDB)
Jurandir Michels (PT )
Maristela Menel (sem partido)
Rudolfo Gesser (PP)

Pelo arquivamento
Afonso Piazera (sem partido)
Pedro Garcia (PMDB)
Ronaldo Raulino (PL)
Jean Leutprecht (PTB)
José O. Ávila (PFL)

Assembléia vai votar redução
de imposto para a construção

FLORIANÓPOLIS/}ARAGUÁ
Db SUL- Parceiro da Anamaco

(Associação Nacional dos
Comerciantes de Material de
Cons trução), presidida pelo
empresário Roberto Brei

thaupt,o grupo de trabalho que
discute a redução do ICMS

(Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços) sobre
cesta básica de materiais de

construção fechou a lista de

produtos durante reunião na

secretaria estadual da Fazendano
início da semana O deputado
DioneiWalter daSilva (PT), um
incentivador da redução do
custo da moradia popular na
Assembléia Legislativa,
acrescentou que a relação de

produtos é provisória e passará
.

pelo crivo do secretário da
Fazenda, Max' Roberto
Bornholdt, antes de ser

- apresentada ao governador, que
pode ocorrer ainda nesta

.
,

semana. "O. governo cO,m-
prometeu-se a reduzir o ICMS
dos materiais de construção, por
se tratar de uma medida de

grande impacto social. A

dificuldade na definição da lista
está no impacto financeiro que
a desoneração, de alguns
produtos pode causar e é isso que
se está avaliando",' explica
Dionei.

,

\
"

A proposta discutida por

representantes das Associações de
Comerciantes, parlamentares e

técnicos da Fazenda prevê a

redução da alíquota de ICMS dos
atuais 17% para 12% e terá de ter a

aprovação da Assembléia

Legíslatíva. O déficit habitacional
.

em Santa Catarina é estimado em
168 mil unidades, e cerca de 50%
do custo da moradia popular
equivale a impostos. A lista

provisória dos produtos inclui Pias
e lavatórios de plástico, resina e aço '

inox, tubos e conexões de plástico
vidros de até 3 mm de espessura,
caixa d � água de até 1000 litros -

pedido de isenção total, portas,
janelas, caixilhos e alizares de
madeira de reflorestamento, portas
de até 80 em, caixilhos e alizares
de madeira de reflorestamento,
revestimentos cerâmicos, louças
sanitárias, barras de ferro, fios
elétricos de cobre rígido de até

6mm, metais sanitários em ferro

cromado, torneiras de até 25 mm

em ferro cromado, torneiras de

plástico, telhas, fibrocimento,
dobradiças de metais comuns,
fechaduras demetais comuns, fossa
e sumidouro de até 1,5 mil litros,
madeiras de reflorestamento para

caixarias, telhado e forro, laje plana
pré-fabricada de até 5

metros,tintas (em avaliação),
cimento (em avaliação)

•

,
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Mirabolante
Com dificuldades para
costurar uma aliança
partidária em torno do seu

nome, o presidente Lula

passou a defender uma idéia
inusitada: a fusão dos

partidos do chamado "campo
progressista". Ele menciona

especificamente o PT, PC do
B e PSB. A não ser que os

petistas ainda têm, de fato,
densidade eleitoral como
apregoam, seria a morte
anunciada'.

Recado do presidente
A melhor defesa é o ataque, disse o presidente Lula aos,
novos ministros empossados na senunda-tetra.x]
comparando o ministério a um time de futebol bem sucedido.
Referia-se à necessidade, segundo ele mesmo, de responder
aos ataques de adversários com obras, muitas obras. Nada�rl .

de atrasar a bola para o goleiro, avisou. Mas, ao rnesmoe,
tempo, mandou recado claro aos novatos nos cargos: não,f[
varnos inventar nada. É de se supor, então, que tudo fica,!',
como está, inclusive o que foi anunciado e não poderá sere:)
feito. Até porque em menos de nove meses não dá mesmo

:'j
para inovar em nada. .

g 1

f\

Concurso
,

111

'�1Portaria do Ministério '

do Planejamento,. ',3:

Orçamento e Gestão
autoriza os centros
federais de educação
tecnológica, os Cefets, �,
a realizar concursos •

públicos para preencher ,1

1.500 vagas de

professores e

servidores técnico- ,q

adrnlnlstratlvos. Os iJ

Cefets - três deles -n

localizados em Santa I�.
Catarina (um em �G

Jaraguá do Sul) -têm �)
até seis meses para rI
promover os concursos.

';6

Derrapando

Ab rrecido
Dize o que o seu partido
"só enxerga o próprlo
umbigo", o presidente estaria
irritado com/ os movimentos

. do PT de Santa Catarina.
Porque José Fritsch,
candidato do partido a

governador, estaria tricotando
uma aliança com Esperidião
Amim (PP). Lula não se

conforma com o fato de o PT
não se acertar com
o governador Luiz Henrique
(PMDB).

Pressão
o vice-presidente José
Alencar anda agoniado. Quer
definir logo o seu futuro e

,

A não ser por ordem lU

expressa do governador, ')'1

vão puxar o tapete do
diretor geral da SDR,
Nilson Bylaardt
(PMDB), que seria, ao -,

natural, o substituto de I
Niura Demarchi dos I

Santos (PSDB), pré
candidata a deputada
estadual. Os tucanos
não querem largar o

osso, mas não
encontram nome capaz
e ao mesmo tempo
disponível. Interino está
na função até que se

defina o novo titular.

.,.. ,.

';J

1

i
i
I
I

I
.._'

,

pressiona para ser

oficializado como candidato a

vice para a disputa do
segundo mandate. O
presidente Lula não afasta a

hipótese, mas, antes, quer
sondar outras possibilidades,
O ministro Nelson Jobim

(PMDB) seria uma das
alternativas.

,

,
•

•
• •

Menos mal
A Consultoria

;r.j
Legislativa da Câmara

'r'

dos Deputados pediu o
'l'

afastamento da
deputada Angela
Guadagnin (PT-SP) do ,)

Conselho de Ética e -,,;

Decoro Parlamentar da '

Câmara dos Deputados, 'I
até a decisão final .

,

sobre sua atitude em . I
,

plenário no dia 22 de '

, )

março. Ela sambou com I
'1

resultado que livrou o ,

colega João Magno, do :)
PT mineiro, da lo

•

II I

Acertando 1
Geraldo Alckmin e Michel
Temer, presidente do diretório
nacional do PMB já
conversaram. O tucano quer.
a ala não governista em seu

palanque, numa tríplice
aliança com o PFL do
senador Jorge
Bornhausen. Já é certo que o

PMDB não terá candidato a

presidente, uma mão na roda
para o governador Luiz
Henrique, que topa a

composição.

-

cassaçao .

..

'�

Duas verdades .,
•

Estudantes que moram "

a menos de três
quilômetros da escola

perderam o direito ao t,
transporte escolar
oferecido pela
Prefeitura. O secretário

.i,"r

da Educação, Anésio
1

i-f

Alexandre, diz que o -'
-t

município apenas
cumpre lei aprovada
pela Câmara de

•

Vereadores, E verdade, I

mas faltou dizer que o

projeto de lei saiu do

ga
h inete do prefeito'

Bertoldi,

c

Acertando 2
A se confirmar a tríplice
aliança, o PP de Esperidião
Amin fica completamente
isolado da eleição majoritária
no Estado. Forçosamente, já
que tem possíveis apoios de

partidos minúsculos, terá de

lançar candidato a

governador, o próprio Amin. A
não ser que o partido dec ida
e seja aceito- ser o quarto
integrante do palanque que

, ,

apoiará a candidatura de
LHS.

1
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CORREIO ECONOMICO

Resultado positivo'
Os índices da atividade industrial brasileira, divulgados ontem pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam um

crescimento positivo nas taxas no início deste ano frente aos dois

primeiros meses de 2005.Entre janeiro e fevereiro de 2006, a

produção industrial cresceu 1,2%, avanço de 5,4% em relação a

fevereiro de 2005, com expansão acumulada de 4,2% sobre o

primeiro bimestre do ano passado. Além /disso, a taxa anualizada

avançou 3%, interrompendo a trajetória de queda observada desde

março de 2005.Conforme o IBGE, a expansão entre janeiro e fevereiro
foi relativamente generalizado, atingindo 15 das 23 atividades
pesquisadas e três das quatro categorias de uso. Bens de consumo
duráveis (6%) registrou a variação mais acentuada, seguido de bens
de consumo semi e não duráveis (1,7%) e bens de capital (1,5%).
Após quatro meses de resultados positivos, onde acumula 1,7%, o
setor produtor de bens intermediários apresentou queda de 0,6%.

I

I II
. I
I
,

I I

,

1

Ceasa
As Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina em São José,
na Grande Florianópolis, inaugura hoje o Pavilhão da Agricu�ura Familiar
, às 9h da manhã.No espaço produtores rurais da região poderão vender

produtos in natura ou processados pela agroindústria familiar como

geléia, queijo, mel e artesanato.A expectativa é de que a ocupação da
unidade represente um crescimento de 20% no volume de mercadorias
comercializadas na Ceasa de São José, que foi de 236 mil toneladas em'
2005.

,

I
,

I
,

,
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.. INDICADORES ECONOMICOS

.

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,133 2,135 It

PARALELO 2,177 2,277 It

TURISMO 2,090 2,230 It
0,690 0,699

EURO
COMPRA VENDA

2,608 2,610
PESO (Argentina)

,

,
,
,

•

,

,
,
•

,
;
,
, PONTOS OSCILAÇÃO

te BOVESPA 38.802 0.22%

11 DOW JONES (N. York) 11.203 O�
11 MERVAL (B. Aires) 1.819 1.16%

It NIKKEI (Tokio) 17.292 0,23%

,..
R$ 861,27

,

[
I�--�------------------------------------------�
I
I • FALECIMENTOS'
, Faleceu às.22:30h do dia 03/04, a senhora Gisela Zindars, com idade de

83 anos. O velório foi realizado na Igreja Evangélica Luterana do Centro e o

sepultamento no cernltério de Guaramirim.
Faleceu às 09:00h do dia 04/04, o seohor Arno Debatin, com idade de 52 anos. O
velório foi realizado na Capela da'Vila Lenzi e'o sepu�amento no cemitério do Centro.

<'

,a EMPREGOS
,

,

I

O Sine de Jaraguá do Sul funciona na Rua Getúlio Vargas,
577, Centro, Telefones 3370-7896 ou 3370-7360.

•

Veja abaixo as vagas oferecidas para esta semana:

Vendedor externo e interno

Com experiência

Mais de 18 anos Com ex eriência

Operador jacar tear eletrônico 18 a 35 anos Com experiência
Mecânico manut.maquinas costura Mais de 20 anos Com experiência
Mecânico de carro Mais de 18 anos Com experiência
Auxiliar de charoparia Mais de 20 anos Com experiência
Auxiliar de produção Mais de 18 anos Sem experiência

: Jardineiro
L_ Operador de off set

Garçom e auxiliar de garçom

25 a 38 anos

Mais de 20 anos

Mais de 20 anos

Serviço braçal
Com experiência
G,om Experiência

Lavador de roupa Mais de 20 anos Com Experiência
Tintureiro Mais de 20 anos Com ex eriência

Mais de 18 anosTorneiro Ter no ões
Mais de 25 anosLatoeiro I pintor de carro Com experiência

Auxiliar de padeiro Mais de 20 anos Com experiência
Mais de 25 anos Com ex erlênctaMotorista

Tecelão ,

•

Com experiênciaMais de 20 anos

Soldador mig I eletrodo Mais de 25 anos Com experiência
Mecânico montador Mais de 25 anos Com experiência
Caldeireiro industrial Mais de 25 anos

Panfleteiro Mais de 18 anos Com experiência
Almoxarife Mais de 25 anos Com experiência
Pintor industrial Mais de 25 anos Com experiência
Lavador de carro Mais de 18 anos Com experiência e hab,
Serralheirà Mais de 20 anos Com experiência
Garagista 20 a 35 anos

Auxiliar de produção Mais de 18 anos Sem experiência
Vendedora interna Mais de 18 anos Com experiência '

Costureira Mais de 20 anos Com experiência (jeans)
Doméstica Mais de 25 anos Com referência
Cozinha Mais de 25 anos Com ex eriência

Operadora maquina de bordar Mais de 20 anos Com experiência
Assistente social Mais de 20 anos Curso su erior
Passadeira de rou a Mais de 20 anos Com ex eriência
Televendas Mais de 18 anos Com experiência
Obs: pessoas interessadas nas vagas precisam ser cadastradas no sine.

L

. ,

VISITA: COMITIVA TAMBEM VISTORIOU AS OBRAS DA ARENA

CAROLINA TOMASELLI

•

O CORREIO DO POVO

•

•

\

� Luiz Henrique anunciou distribuição de uniformes
e material escolar para alunos da rede estadual

GUARAMIRIM - O NiuradosSantos. Tambémsendo
governador Luiz Henrique da

c

Silveira (PMDB) inaugurou
ontem a reforma e ampliação da
Escola de Educação Básica
Alfredo Zimmermann, no Bairro
Avaí, emGuaramirim. As obras,
que iniciaram no final de 2004,
foram concluídas em setembro

•

do ano passado e entregues
oficialmente ontem. Os
investimentos somaram R$
1.578.475,11. Luiz Henrique foi

recepcionado com faixas de

agradecimento espalhadas por
toda a instituição. A escola foi a

primeira da abrangência da
Secretaria de Desenvolvimento

Regional de Jaraguá do Sul a

receber investimentos.
Da área já existente, foram

reformados 631,73 metros

quadrados e construídos outros

1,879,91 metros quadrados. A
ampliação física, segundo o

secretário interino e diretor

geral da Secretaria de De
senvolvimento Regional, Nilson
Bylaardt, permitiu aumentar o

corpo discente, que passou de
762 alunos, quando as obras

começaram, para cerca de 1,1 mil
depois da entrega das melhorias.
,

"E o maior investimento em

termos de obra de Educação",
informou a, secretária licenciada

construída na escola uma quadra
coberta, com 854,90 metros

quadrados, orçada em R$
233.010,69.

Luiz Henrique encaminhou
ontem à Assembléia Legislativa
o pedido de licença do cargo. O

governador havia prometido em

janeiro de 2005 que renunciaria

para tentar a reeleição, mas diz
que desistiu da idéia porque a

cúpula do partido o convenceu.

Ontem, bern-humorado, LHS
deixou de lado 0S discursos e

brincou com os alunos. Fazia

perguntas e quem acertasse

ganhava uma caneta do seu

gabinete. "Essa obra fala mais do
que mil palavras', disse apenas.
Ele foi homenageado, ganhou
um chapéu da Marcatto e uma

cesta de produtos coloniais da

região. Também anunciou a

disponibilização de kits de
uniformes e material escolar para
todos os alunos do ensino

fundamental da rede estadual de
ensino. Disse que a iniciativa é

pioneira. Cada aluno receberá
duas camisetas, bermuda,
agasalho, dois pares de meia, um
par de tênis, além de material
escolar básico.

O presidente da APp,
Everaldo Sprung, lembrou do

Vereador pede para vice ficar
mais tempo como prefeito

GUARAMIRIM - O líder da
bancada doPP naCâmara, vereador
Alcibaldo Pereira Germann, pediu
que o vice-prefeito José Joaquim
Femandes, também do Pp, fique por
mais tempo como prefeito interino
de Guaramirim. Fernandes, que
participou da sessão do Legislative
antecipada de terça para segunda
feira, assumiu há exatos sete dias o

cargo, onde permanece até o

próximo dia 17, quando reassume

o prefeito licenciado Mário Sérgio
Peixer (PFL).

Germann elogiou a iniciativa

do Prefeito em exercício e também
do secretário de Administração e

Finanças, Marcelo Deretti (PP), de
participarem da sessão. Disse que a

Câmara busca este tipo de parceria
no município, onde destacou a

existência de quatro "poderes":
Judiciário, Executivo, Legislativo e

.as entidades. "Nós não somos

vereadores, não somos prefeitos,

vice-prefeitos. Nós estamos

vereadores, prefeitos, vice

prefeito, estamos presidente do
sindicato, estamos secretários.

Nós só estamos, tudo é

passageiro. Se nós colocarmos
. isso na cabeça as coisas andam
melhor", apelou, em referência
aos ataques mútuos entre alguns
vereadores e o prefeito.
"Queremos que nosso prefeito
Mário Sérgio Peixer pense um

pouquinho e deixe vossa

senhoria (Fernandes) em vez de

17, pelo menos 34 dias no poder.
E o senhormostre o exemplo que
ele (Peixer) deve ter de

aproximação dessas duas Casas.
,

E isso que precisa ser feito. A
Câmara de Vereadores não está

atrapalhando o prefeito, nós
estamos atrapalhando' o

desenvolvimento do
I município

nesse distanciamento que está

ocorrendo", avaliou o vereador

&I O CORREIO ERROU
Ao contrário do publicado em legenda de foto na página 4 da

edição de ontem, o vereador Luiz Antônio Chiodini não é
líder do PP na-Câmara, mas líder de qoverno. O líder do PP é
o vereador Alcibaldo Pereira Germann.

•

. , .

murucipto.

Os alunos apresentaram os novos uniformes entregues pelo governo

péssimo estado de conservação
em que se encontrava a escola,
que completa este ano 45 anos

de atividades. "Agora a

. comunidade tem orgulho de ter
uma escola modelo no Estado",
disse Sprung, que lá fez o ensino

fundamental, época ern que a

Alfredo, como é

carinhosamente chamada,
tinha três salas e um galpão de
madeira, lembrou. "E 110je está

assim bonita", elogiou. O filho
do patrono da escola, Wilson

Zimrnermann, participou da
cerimônia e elogiou a iniciativa.

O prefeito em exercício do

município, José Joaquim
Fernandes (PP), entregou UIU

ofício pedindo recursos para as

obras do Centro Cirúrgico do

Hospital Municipal Santo
Antônio. Segundo ele, faltam

,

R$ 520 mil para conclusão das
r

obras, que receberam
investimentos da empresa
Malwee Malhas.

Dali, o governador saiu em

visita às obras da Arena

Multiuso, em Jaraguá do Sul, que
recebeu investimentos da ordem
de R$ 5 milhões do governo do

Estado, através do Fundosocial,
e outros R$ 4 milhões, fi
nanciados pelos Badesc

(Agência de Fomento de Santa

Catarina). O proprietário e
i

diretor da Proma, empresa

responsável pelas obras, Paulo
Obenaus e o prefeito de [araguá
do Sul, Moacir Bertoldi

acompanharam o governador
durante a visita. A Arena Jaraguá
deve ficar pronta no dia 25 de

julho, dia do aniversário do

Associações discutem renovação
do contrato com a Canarinho

GUARAMlRIM - A concessão do

transporte coletivo do município, a
cargo da Viação Canarinho, de
Jaraguá do Sul, será discutida 110je
pelos presidentes das associações de
moradores de Guaramirim. A
reunião do Clic (Conselho de
Líderes Comunitários) estámarcada
para as 19 horas, na Câmara de

Vereadores, e o pedido para que o

assunto fosse abordado foi feito pelo
presidente daCâmara deVereadores,
Marcos Mannes (PSDB). O prazo

para a empresa explorar o serviço
terminou em julho do ano passado,
mas foi ampliado pela Prefeitura por .

mais cinco anos sem apreciação do

Legislative nem abertura de nova

licitação.
A prorrogação já estava prevista

no contrato, de 24 de julho de 1995,
mas mesmo assim gerou críticas dos .

vereadores das bancadas de oposição
e também do presidente do Clic,
Ilton Pir31U. Em fevereiro, Mannes
disse que nem os vereadores nem a

população foram ouvidos e

informados sobre a renovação do
contrato. O presidente da Câmara
também disse que vários aspectos
relacionados ao transporte coletivo

precisavam ser revistos. Entre as

principais reclamações dos usuários,

.,

citou a' falta de linhas e horários,
altas tarifas e pontos de ônibus em

,

estado precário. A época, o prefeito
•

Mário Sérgio Peixer (PFL)
confirmou ao O Correio que a

Canarinho permanece com a
�

concessao.·

Ontem, Mannes disse ter

recebido da Prefeitura o Plano

Operacional e Plano de

Participação ao Termo Aditivo do
Contrato de Concessão, que

A • •

preveem OS mvesnrnentos a serem

feitos pela empresa concessionária

como contrapartida da exploração
do serviço. Q vereador quer discutir
com as associações de moradores o

teor do documento e levantar

sugestões de melhorias necessárias

para o setor de transporte . "O
contrato da Canarinho foi
renovado com um termo aditivo

que busca a adequação dos serviços
junto à comunidade. Portanto, cabe
;' "'.

a nos apontarmos as carências

existentes", defendeu, Para o

presidente do Clic, é

fundamental a participação dos

presidentes e membros das
diretorias das associações 11a I

._.". " .

reuruao, ja que ern praticamente
em todos os bairros existe uma
",.

' "

carencla neste setor .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I o CORREIO DO POVO

,

QUARTA-FEIRA, 5 de abril de 200(, I 5di I,.il:_eilllilli II'm :1I'11l1I'r�lI;IInf.l a:ld H*'! IItad I,.'l?I!'h lill

CORRIDA ELEITORAL: CAMP�NHAS GANHAM FORÇA

\

MARCO AURÉLIO GOMES

� PSDB confirma visITa do candidato a presidente
Geraldo Alckmin, a Santa Catarina, no próximo sábado

FLORIANÓPOLIS ,(CNR/
1

ADI) - Começa a esquentar o

,clilua político em Santa
Catarina com a realização de

;) eventos partidários que visam

definir estratégias para as

eleições deste ano. Como numa

partida de xadrez, os jogadores
estudam a melhor tática para
vencer o desafio. Os tucanos,

por exemplo, estão animados
COIU a confirmação da visita do

pré-candidato a presidente da

República pelo PSOB, Geraldo
Álckmin, a Santa Catarina, 110

'próximo sábado (8). O ex

governador participa de reunião

política em Itajaí, base eleitoral
do senador Leonel Pavan.

:Antes, visita o Santuário de
Santa Paulina, emNova Trento.
:

O evento tucano deve contar
,

com as presellças de lideranças
do PFL. Não será surpresa a

participação do pré-candidato
ao Governo do Estado,

I' Raimundo Colombo, e do

"preside rite da Assembléia

"Legislativa, deputado Júlio
"Garcia, entre outras estrelas do

'partido. Aliás, integrantes das
'bancadas do PSOB e do PFL
,

almoçaram OILtern no gabinete
do presidente da Assembléia

'para definir estratégicas
conjuntas. O ex-prefeito de

Lages, Raimundo Colombo,
participou do encontro, assim

como o presidente estadual do
, POB, Dalírio Beber.

Um dos mais animados com
,

a vinda do presidenciável é o

líder dos tucanos 11a Assembléia,
deputado Clésio Salvara. O

parlamentar enfatizou a

importância da coligação entre

PSOB e PFL, na construção de
UIU palanque para Alckmin em

Santa Catarina. Manteve
também o suspense ern torno da
adesão de um terceiro partido,
que tanto pode ser o PP como o

PMOB. "Queremos unir todos o
que são a favor da candidatura
de Geraldo Alckmin".

Se valesse só este critério

haveria a possíbilidade de

parceria do PP e PMOB, já que
ambos demonstraram simpatia
à candidatura do ex

governador. O vice-governador
Edu ardo Pinho Moreira,
presidente estadual do PMOB,
chegou a prestigiar a cerimônia
de renúncia de Geraldo

, Alckmin do Governo de São
, Paulo. Um dia depois da visita
do candidato do tucano, será a

vez do próprio PMOB reunir a

militância num ato político
marcado para o Centreventos
Cau Hansen, ern [oinville, no
domingo (9). A expectativa do
Diretório Estadual é de contar

com a participação de 10 lui I
,

peemedebistas. Na ocasião, o

•

• MOACIR PEREIRA

,

assegurada pela Lei n? 13.633. Foi

proposta pelo deputado Júlio
Garcia quando respondeu pelo
Governo do Estado em outubro
do ano passado, Em seguida,
passou pelo plenário da
Assembléia e depois foi

o deputado Clésio Salvaro participa ativamente da campanha de Alckmin

LHS: licença e renúncia'
Será um ato informal no domingo às 10,00 horas, em Joinville, a

transferência do governo do Estado pelo governador Luiz Henrique
ao vice Eduardo Pinho Moreira. A festa ficará por conta do PMOS.
O foguetório inicialmente previsto foi suspenso pelo caráter do
ato. Não será a renúncia do governador e a posse do vice, como
chegou a ser cogitado.
Luiz Henrique atendeu apelo do Diretório Estadual do partido e de
vários líderes, ao optar pela licença de 90 dias. A precaução tem
a marca do pragmatismo. Representa outro indicativo forte de

que as alianças não estão fechadas em .Santa Catarina.
Eduardo Pinho Moreira voltou a conversar com o presidente do
PSDB sobre a formação da desejada tríplice aliança no Estado,
com o PFl no projeto. Mas o sonho pode não ser realizado. E, na
hipótese de chapa pura, pode ser repetida a dobradinha Luiz
Henrique-Eduardo Moreira, mesmo com

Moreira exercendo interinamente o governo. Esta hipótese foi
examinada em São Paulo. Geraldo Alckmin lembrou que exerceu

a chefia do governo, na licença de Mário Covas e concorreu ao

governo. "É pacífica a jurisprudência do Tribunal Superior:
Eleitoral", informou. O vice-governador avança nas negociações, :
mas fica aguardando as decisões nacionais do PMDB. Torce para i
que o partido sele coligação com ...o PSDB ou libere todos os i
Estados. Neste caso, reedita-se a aliança dos tucanos com liberais i
e peemedebistas em Santa Catarina. E Luiz Henrique renuncia. 1

Letras
Um dos mais volumosos
preces s da história da

Justiça ederal desembarcou
ontem na Vara Federal

. .

Criminal de Florianópolis. Trata
de ação penal do Ministério
Público Federal contra o ex

govemador Paulo Afonso
Vieira sobre as Letras do
Tesouro do Estado. O juiz
ouvirá as testemunhas de
defesa. O processo tem 31
volumes e 92 apensos.

I

•

Demissão
o professor Antônio Diomário
de Queirós pediu demissão da

. Secretaria da Educação. Deixa
o governo para dar maior
assistência à esposa Mike,
que há 20 anos luta contra um

câncer. No fim de semana

transmite o cargo à professora
Elizabete Anderle.

Oualidàde
Diomário Queirós destacou
como principal conquista de
sua gestão o programa de

educação com qualidade, em
especial, a escola aberta, que
garante ensino pleno a alunos
de 60 escolas da rede estadual
de ensino, além de integração
com a comunidade. A meta'
do projeto é de abranger 150
escolas no final de 2007.

•

governador do Estado, Luiz

Henrique, pré-candidato à

reeleição, anunciará sua licença
de 90 dias, período ern que a

legenda espera definir os aliados
na eleição. O PMOB é o único

partido 110 Estado que tem

representaçâo ern todos os 293

municípios catarinenses. A
maior comitiva deve ser mesmo

do Sul do Estado. Até ontem já
estava confirmada a parti
cipação de SO ônibus que sairão

da região de Criciúrna. Urna

prévia da festa do PMOB será

nesta quarta-feira (5), quando
tornam posse os novos secre

tários 110 Governo do Estado.
Já o Pp, de olho na partici

pação 11a chamada "tríplice
aliança", efetivando-se como

terceira legenda da coligação
entre PSOB e PFL, decidiu
cancelar as prévias do partido,
que iriam escolher D pré-

,
-----------"

. ,

candidato ao Governo do
Estado. A disputa estava entre o

ex-governador Esperidião Amin
e o ex-deputado federal Hugo
Biehl, Franco favorito, o nome

de Amin foi confirmado pelos
progressistas. A tática é facilitar
o entendimento principalmente
com os tucanos, No entanto,

Hugo Biehl saiu fortalecido para
concorrer ao Senado. As apostas
continuam abertas.

Mais silencioso está o PT,
que começa a se articular na

recornposição da militância,
pois sabe que terá uma

campanha dura no estado. O·
ministro José Fritsh deixou o

governo Lula na úl tima

segunda-feira, disposto a

compor sua equipe de trabalho.
A grande dúvida é se a líder do
Governo no Senado, a senadora
Ideli Salvatti, participará ou não
da campanha.

,

_Apaes recebem 10 repasse da "Lei Júlio Garcia" hoje,

FLORIANÓPOLIS (CNR/ADI)
-O primeiro repasse da chamada
"LeiJúlioGarcia", que destina 1%
do Fundo Social às 185 Apaes de

,

Santa Catarina, será realizado 110-
" je, às 11 h, na Assembléia Legis
lativa, com a presença do gover-
,

nadar Luiz Henrique, O primeiro
repasse é de R$ 1,089milhão, que
será distribuído às unidades qlle
atendem 13.891 portadores de
necessidades especiais.

A nova fonte de receita

mensal das entidades foi

)
----------�----.,-------"--'--,-�------

.. Programa

,

,

A linha da vida

,

" ,

,
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"
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.Atendh'r'lliintos diários
,

·275-1144
, Totat"efft'e gratuito

�. slgi'oso.
_..........

:., ---------'-_.

sancioada pelo governador.
,

E a primeira vez que as Apaes
.

catarinenses contam com

recursos mensais garantidos. Este .

primeiro repasse é referente à

arrecadação do Fundo Social no
mês de janeiro.

.

Indicação
Presidentes dos Diretórios do PT
nos quatro estados do sul estão
avalizando a indicação do

advogado Nelson Muller,
secretário geral, para a

presidência da Eletrosul. Miltom
Mendes deixou o cargo para
disputar vaga na Câmara Federal.
Os senadores da região também
estão apoiando a nomeação.

Discordância
o deputado federal Mauro Passos
e o estadual Vânio dos Santos
não aceitam a nomeação de
Nelson Muller para a presidência
da Eletrosul. Estão advogando o

nome do diretor Antônio Venturi.
O processo tem sinal verde do
Ministério de Minas e Energia,
mas parou na Casa Civil da
Presidência da República.

Russos
Durante audiência do 1°. Ministro
da Rússia com o presidente Lula,
o ministro Luiz Fernando Furlan
encaminhou documento do

governador Luiz Henrique,
reiterando as condições

,

sanitárias de Santa Catarina para "

venda da carne suína. A
'

,

articulação foi conduzida pelo
secretário Alfredo Felipe da Luz.
A expectativa é de que os russos

decidam logo liberar as

exportáções.

�--------------------------------------------"

ultravisãc
transports e turismo

-

* Viagens para o aeroporto
* Transportes em geral
Carro e motorista aptos

para a função.
Agilidade e segurança.

• CINEMA Hoje e amanhã

JARAGUÁ DO SUL - RUA EMíliO C. JOURDAN
SALA FILME/HORÁRIO
---r------------------.-'----' ----.---

AR CONDICIONADO Rua 25 de Julho, 170 • sala 7 • Vila Nova
•

-, ---'

GÊNERO

1 Anjos da Nolle
13h30 - 15h30 - 17h30 - 1 9h30 - 21 h30 T

Bambi 2 OS
.

13h45 - 15h15
, ,_ ,_. , �.

Fora de Rumo S17hOO -19hOO - 21h1,�5 . , +-__

Aeon Flux A14hOO - 16hOO - 18hOO - 20hOO
...:.:.:.c:_::,_-'--'C.__;__:_ ,_ .. • , _

O Sol de Cada Manhã
21h50

2

O

,>O " ,

(J NO$ mo,m�ntos de ongústia, tristezo e desespero;
Quando a Vi.da pare<e não ter mais sentido;, .

'"

.
'"

..lIGUE!!' DESABAFEi!! '"

'"

,< '

< ..'
,

'

','o c, -.< ,;, 'c, �' '," \ " /,' " , ,','
'

Atendimento: Telefone das 11 :00 às 23:00h I Pessoa! das 11 :00 às 22:00
_.

Rua Antonio Cunha, 160· Sala 09 (Piso Sllperior Rodoviária)
Jaraoua do Sul - Santa Catarina

Ligue: Aleir (motorista)
Cel.8817·6323/8429·2815
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• NACIONAIS
"
,

,

� Aprovado
Conselho de Ética da Câmara
aprovou por 10 votos a 1 o

relatório contra' o deputado
Josias Gomes (PT-BA) por

. quebra de decoro

parlamentar. Ele é acusado
de ter se beneficiado do

esquema do "valerioduto". O
relatório, elaborado pelo
deputado Antonio Carlos '

Mendes Thame (PSDB-SP),
pede a cassação do
parlamentar sob o argumento
de que Gomes admitiu ter
recebido dinheiro de caixa
dois por duas vezes.

I,

I

� Alckmin
A cúpula do PSDB confirmou
ontem o nome do senador

Sérgio Guerra (PE) como
coordenador nacional da
campanha do candidato
Geraldo Alckmin (SP) à
Presidência da República. O
nome de Guerra já aparecia
como possível coordenador
da campanha de Alckmin
desde a semana passada.
Pesa a favor de Guerra o fato

,

dele sair do Nordeste, região
onde o candidato tucano

apresenta seu pior
desempenho.

� Condenado
Mais um ex-policial acusado
de participação na execução
de três jovens no carnaval de
1999, em Praia Grande, litoral
sul paulista, foi condenado. O
ex-soldado Marcelo de

•

Oliveira Cristov recebeu pena
de 56 anos de reclusão. Ele já
havia sido julgado pelo caso,
conhecido como Crime da
Cavalaria, e condenado a 59
anos e se1s meses de cadeia,
mas o Tribunal de Justiça
anulou a sentença e

determinou o novo júri.
Quatro ex-policiais são
acusados pelos, crimes.

,

� Violência '

Os policiais lotados na

Cavalaria Nove de Julho '

estavam reforçando a
'

Operação Verão quando
detiveram no final de um

baile carnavalesco Paulo
Roberto da Silva, de 21 anos,
Anderson Pereira dos Santos,
de 14 anos, e Thiago dos
Passos Ferreira, de 16 anos,
sob a, suspeita de terem
roubado um relógio. Houve
violência na abordagem dos

jovens ainda na rua, perto do
Ilha Porchat Clube, em São
Vicente. Os rapazes foram
colocados na parte de trás da
Blazer da PM, que era

dirigida por Cristov. Os três
foram levados a um mangue
em Praia Grande, foram
obrigados a entrar na mata e,

cada u mlevou um tiro na

nuca. Seus corpos foram
encontrados 17 dias depois.

VENDE-SE
2 sub wafer. rádio pionner.
com cd, fax sharp, módulo
840 rode star 1 com cd,

,

1 cometa. 1 twiter.
RS 1.400,00
Novo, na caixa.
Tr: 3273-7266
9111-2212
com Sérgio

•

EM CIMA DA HORA: PRAZO TERMINA NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA

AGÊNCIA ESTADO

•

•

� Substitutivo do governo afirma que esquema
Marcos Valéria começou no governo do ex

presidente Fernando Henrique Cardoso

BRASÍLIA-Parlamentares
de oposição e governistas não

chegaram a um consenso sobre
a votação do relatório da CPI
dos Correios. O PT quer

aprovar o chamado relatório

paralelo voto em separado.
Mas a oposição insiste em

votar o texto elaborado pelo
relator Osmar Serraglio
(PMDB-PR). A 'persistência,I

desse impasse pode fazer com

que a Cl'ltermíne sem votar

nenhum relatório. A primeira
tentativa de votação deveria
ocorrer ontem. �s tanto a

. � .

oposiçao como os governistas
descartam a possíbilidade de
votar qualquer, relatório. Em
tese, a CPI tem até segunda
feira -data de seu término

para votar o relatório.O

deputado ACM Neto (PFL
BA), entretanto, já cogita a

,

possibilidade da CPI terminar

sem aprovar nenhum relatório,
já que o PT tem votos

necessários para derrubar o

texto de Serraglio.
O problema, segundo ACM

Neto, é que o PT não tem votos

suficientes para aprovar o voto

em separado. "O PT não tem'
voto para aprovar todas as

alterações [que propõe]".
O deputado petistaMaurício

Rands (PE) admitiu que o PT
ainda tenta negociar com outros

partidos a aprovação do relatório
paralelo. "Temos questões
pendentes no PMDB, o que traz
alguma incerteza [sobre a

,

votação]. E provável que o

governo tenha maioria."O sub
relator de contratos, deputado
José Eduardo Cardozo (PT-SP),
já havia manifestado o temor

sobre a não votação de nenhum
relatório. "Não ter relatório é a

verdadeira pizza."

•

-

OPOSIÇAO
Enquanto o PT tenta votar seu relatório paralelo, PFL e PSDB
'informaram que vão votar. o texto de Serraglio. Pelo acordo

fechado, o texto de Serraglio seria aprovado com o voto em

separado apresentado pelo senador Álvaro Dias (PSDB-PR), que
pede a responsabilização do presidente Luiz Inácio Lula da Silva
no esquema do "mensalão". O relatório apresentado por Serraglio

•

nasemana passada poupava Lula da responsabilidade pelo
,

esquema.Também ficou definido que a emenda apresentada por
ACM Neto (PFL-BA), que pede o indiciamento de Fábio Luiz Lula
da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula, não será votada.

Serraglio disse ontem que se o 'PT quisesse insistir na retirada da
tese da existência do "rnensalão", a situação poderia ficar '

complicada para Lula. Nesse caso, o documento indicaria que o

presidente Luiz Inácio Lula da Silva cometeu crime de

responsabilidade.

RELATÓRIO DO GOVERNO
O substitutivo do PT ao texto do relator Osmar Serraglio usa as

expressões "esquema Marcos Valéria e caixa dois" para referir
se aos repasses feitos a parlamentares por meio do valeri aduta e

não utiliza a expressão mensalão. Segunda o texto, o esquema
começou em 1997, no governo do ex-presidente Fernando

,

Henrique Cardoso e continuou em 2003, já no governo Lula, por
meio do empresário Marcos Valéria e do ex-tesoureiro do PT
Delúbio Soares.
O relatório diz que a afirmação da existência de um suposto
mensalão como compra de consciência de parlamentares não se

sustenta. O substitutivo se refere ao dinheiro recebido pelos
parlamentares como "recursos repassados aos partidos a títulos
de empréstimos e caixa dois"

1

Okamotto nega ser pagador de contas de Lula e não abre sigilo
BRAsÍI1A - o presidente do

Sebrae, PauloOkamotto, tentou
manter o silêncio em

depoimento ontem na da CPI
dos Bingos. Ele foi indagado
sobre o pagamento de um

empréstimo de R$ 29,4 mil do

presidente Luiz Inácio Lula da
Silva com ao PT e de uma dívida
de R$ 26 mil da filha de Lula,
Lurian Cordeiro Lula da

Silva.Diante da insistência dos

oposicionistas e da acusação do
ex-militante petista Paulo de
Tarso Venceslau, Okamotto
negou que cuidava das contas

pessoais do presidente ou de
outras pessoas. Mas ele se negou a

abrir seus sigilos bancário e fiscal,
protegidos por liminar do STF

(Supremo Tribunal Federal).
"Nós temos direitos

Rede de financiamento' ao
terror teria divisão no Brasil

NOVA YORK, EUA - A

promotoria de Nova York
desarticulou uma operação
financeira na qual US$ 3
bilhões procedentes do Brasil
e de outros países sul
americanos teriam, sido
transferidos à rede terrorista

AI Qaeda e a outros grupos
terroristas no Oriente Médio,
informou o jornal "The New
York Post".

O promotor do distrito de
Manhattan, Robert Mor

genthau, disse ao jornal que
pedirá que os dois maiores

bancos de Nova York -cujos
nomes não quis revelar- sejam
multados devido a seu

envolvimento no esquema,

que teria sido operado durante
dois anos.

Segundo Morgenthau,
grande parte dos US$ 3 bilhões

teriam saído da região da

Tríplice Fronteira, entre Brasil,
Argentina e Paraguai, e que os

fundos chegaram ao banco

nova-iorquino através de uma

empresa de Montevidéu
dedicada a transferências
financeiras.

A partir de Nova York, os
fundos teriam sido enviados a

vários lugares do Oriente Mé

dio, como Riad (Arábia Saudi

ta), Beirute (Líbano) e Ramala
(Cisjordânia), onde serviram

para reforçar as finanças do
Hizbollah e do Hamas, além da
AI Qaeda.Não posso
encontrar e prender Osama
bin Laden, mas posso tentar

cortar suas fontes financeiras",
disse Morgenthau, que prevê
que nos "próximos dias" será

concluída sua investigação,
que durou três anos.

individuais que, a Constituição
garante. Se tiver alguma acusação
grave contramim, estou disposto
sim [a abrir seus sigilos]", disse.
"Eu nego que seja pagador dessas
contas."Os oposicionistas
insistiram nas perguntas e na

acusação feita porPaulo de Tarso,
que afirmou durante a acareação
com Okamotto que o presidente
do Sebrae queOkamotto cuidava

das finanças de Lula.
•

Pefelistas e tucanos afirmaram que
a suspeita de que Okamotto teria

pago despesas de Lula e de sua filha
com recursos do valerioduto são

graves o suficiente para demandar
a quebra do sigilo. "Eu nego que

seja responsável pelas finanças
pessoais de qualquer pessoa",
rebateu.

,

Israel bombardeia posto
policial palestino abandonado

CIDADE DE GAZA- Aviões
militares israelenses dispararam

objetivo de impedir que
militantes disparassem foguetes
de fabricação caseira na direção
de Israel. Não estava claro o

motivo do ataque ao posto
policial desativado no

complexo onde situa-se o

gabinete do presidente da ANp,
'Mahmoud Abbas.

•

Abbas denunciou o ataque
e pediu a intervenção da
comunidade internacional

para conter as ações militares
de Israel. Eles disse ter

mantido contato como

"Rússia, Organização das,

Nações Unidas (ONU), União
Européia (UE) e países
árabes", aos quais reiterou que
as ações israelenses
transtornam a vida cotidiana
dos palestinos e têm impacto
humano e social sobre os

.

A"

ontem tres rmsseis contra um

posto policial abandonado
dentro do complexo pre
sidencial palestino na Cidade
de Gaza.

Trata-se da primeira ação
militar de Israel contra alguma
instalação de segurança da
Autoridade Nacional Palestina
(ANP) desde a posse, na semana

passada, de um governo liderado

pelo Hamas.Tanques israelenses
também atacaram o norte da
Faixa de Gaza, matando um

palestino e ferindo sete,
inclusive uma mãe é seu bebê
de apenas seis meses,

informaram fontes palestinas.O
Exército israelense informou
ter disparado cápsulas de
artilharia contra terrenos

baldios no norte de Gaza com o
. , .

territorios.
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NO PAQUISTAO

� Tremor
\

,

Um tremor 5,2 graus na escala
Richter, seguido de réplicas,
deixou 12 pessoas feridas em

Battagram, pequena cidade a

150 km ao norte de Islamabad,
capital do Paquistão. Segunda
Waris Khan, do governo local,
as pessoas se feriram ao

serem atingidas por tijolos e

pedaços de concreto que se

soltaam das construções.
,

NA ALEMANHA

� Morte
As inundações na Alemanha
causaram a primeira morte na

cidade bávara de Bischofsheim,
onde um idoso foi arrastado
pelas águàs do rio Brend,
informou ontem a polícia.O
homem, de 86 anos, tinha se

. aproximado da margem do rio

para lavar dois recipientes de
lixo orgânico. A polícia acredita

que ele não conseguir manter
se de pé diante da força das

águas, que tinham subido
sensivelmente nos últimos dias
por causa das chuvas e do

degelo nas montanhas.

EM ISRAEL

� Sharon
A cirurgia no crânio do premiê
de Israel, Ariel Sharon, 78,
marcada para ontem foi adiada
devido a uma leve infecção em

suas vias respiratórias,'
informou ontem o site do jornal
"Ha'aretz". Sharon está
internado em coma, desde

,

janeiro.A operação para
restaurar a parte do crânio que
foi perfurada AO procedimento

•

médico realizado após seu

acidente vascular cerebral

(AVC, termo técnico para -

designar um derrame cerebral)
seria feita ontem de tarde por
uma equipe de neurocirurgiões,
no Hospital Hadassah.

NA BOLíVIA
•

� Paralisação
A primeira paralisação nacional
dos transportes enfrentada pelo
governo do presidente
bojiviano, Eva Morales,
começou ontem parcialmente
nas principais cidades do

país.O transporte coletivo
sofreu paralisações pela
manhã em La Paz e na cidade
vizinha de EI A�o. Está
paralisado também em

Cochabamba e em outras
cidades do interior.Foram
suspensas também as viagens
interdepartamentais
(interestaduais) por rodovias e

os terminais de ônibus estão
fechados.
1------------1 ,

,

NA ITALIA

� Prisão
A polícia italiana prendeu em

.

Verona uma nigeriana de 43
anos pela tentativa de praticar,

mutilação genital [remoção do
clitóris e dos lábios menores

da vulva] em uma menina de

apenas 14 dias. Trata-se do
primeiro caso na Itália de

aplicação da nova lei sobre

prevenção e proibição das

práticas de mutilação genital
feminina.A prisão foi realizada

quando a mulher entrava na

casa dos pais da menina,
também de origem nigeriana,
que haviam solicitado a

mutilação.
,

I
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Secretaria da Educação

Por Daiane Zanghelini Fotos Daniel Neves

HOMENAGEM: ESCOLA LEVA NOME DO PRIMEIRO VIGÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL
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Projeto pretende transformar história da instituição em um livro no futuro
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A escola atende cerca de 7Ó' 'I

.... ,

." ·'w•..,
...• , .......•...• ,

'

ao quinto ano do Ensino r da unos, do Primeiro
run amental

,

•
•
•

Padre Alberto jacobs ajudou na
.•

'

construção de várias obras no municipiO

Fundada em 1958, a Escola Municipal de Ensino
I'

Fundamental Padre Alberto Jacobs leva este nome em. I ;,_ ,
. I

homenagérn ao primeiro vigário do município, que
permaneceu em Jaraguá do Sul por 20 anos (1934 a

1954) e ajudou na construção de várias obras na

cidade, como a Igreja Matriz São Sebastião, Hospital e
Maternidade São José e o antigo Salão Cristo Rei,
desativado há alguns anos,
Localizada na Tifa dos Monos, na Rua Pedro João
Meurer (próxima do primeiro acesso ao Bairro Nereu

Ramos), a oito quilômetros do Centro, a escola
atende cerca de 70 alunos, do primeiro ao quinto ano
do Ensino Fundamental (pré-escolar à quarta série).
São quatro turmas divididas em dois turnos, sendo que
o quarto e o quinto ano (terceira e a quarta série)

•

estudam na mesma sala, por serem poucos alunos.
·

A estrutura física conta com biblioteca, ambiente

tecnológico educacional, duas salas de aula, cozinha,
.' •••• 0'° • • .,

refeitório, secretaria, sala de depósito de materiais de

educação física, quadra de esporte coberta e cinco

banheiros, "O espaço físico,é o ponto forte da escola,
mas a localização também contribuí. Aqui é um lugar
seguro, silencioso e tranqüilo, o que facilita a

aprendizagem dos estudantes", garante a diretora

Márcia Moser.
. .

A diretora conta que a estrutura da escola Padre
Alberto Jacobs foi conquistada gradativamente,
pois começou a funcionar apenas em uma sala de

aula, feita de· madeira. A necessidade de uma
. .

escola na localidade surgiu porque muitas crianças
precisavam deslocar-se para escotas de outros

bairros, como Nereu Ramos e Vila Lenzi. Em

1985, começou a construção em alvenaria e, em

1990, foi ampliada com a ajuda da APP

(Associação de Pais e Professores).
Hoje, a Padre Alberto Jacobs conta com 10

funcionários, sendo seis professores, diretora,
bolsista, servente e merendeira, A merendeira
lvone dos Santos foi também aluna da escola, de
1964 a 19.67. Ela recorda que em sua época de

estudante, o giz e o quadro negro eram as únícas
ferramentas que o professor dispunha para

. "...
.. . ...

ensinar, enquanto hoje as escolas apostam n.a
tecnologia e o uso de equipamentos como

..
o

computador, a televisão e o vídeo, "A educação
... evoluiu. muito nas' últimas décadas, e isso é

importante para o aluno desenvolver a

. inteligência", comenta.
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o espaço físico e a localização em um lugar tranqüilo facilita o
aprendizado de maneira geral
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Diretora Márcia Moser destaca que todos os funcionários se

comprometem com o ensino

Segundo a diretora Márcia, a meta da escola é
tornar-se uma referência em ensino para a

comunidade. "Todos os funcionários estão

comprometidos com a capacitação d.os alunos",
destaca. A afirmação da diretora é,

compartilhada pelas alunas da quarta série,
A

Angela da Silva Paradiskz, 10 anos, e Lorena
Rosa Cerutti, 9, "Gosto muito das professoras,
todas elas ensinam bem e são muito legais",

A

revela Angela. ':Acho muito boas as aulas aqui,
principalmente de artes e de matemática",
resume Lorena. .

\
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Os anos de 1997 e 1998 foram difíceis para a
•

escola, que correu o risco de ser desativada.
Na época, não havia muitas crianças em idade
escolar na comunidade, e alguns pais
matriculavam os -filhos em outras escolas

próximas, ':A escola estava com apenas 30
.

alunos, por isso passamos de casa em casa para

pedir que os pais matriculassem os filhos aqui
para que a escola não fechasse", relembra a

merendeira Ivone. Após a campanha, a

Prefeitura firmou um contrato com a Viação
Canarinho para levar as crianças da

comunidade à escola e trazê-Ias em casa,

programa que funciona até hoje,

,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Resultado de trabalho constante voltado ao
,

profissionalismo, a Receituário Farmácia de
Manipulação, inaugura um novo e amplo espaço do
outro lado da Rua Reinaldo Rau. Tendo à frente a

farmacêutica Alessandra Klein da Silva,Costa e do
administrador de empresas Alessandro Giuseppe

Roberto Costa, a Receituário foi inaugurada em 6 de
agosto de 1997, na Rua Domingos da Nova,
mudando logo depois para o endereço onde

funcionou até a última sexta-feira, na Reinaldo Rau,
263. Nestes nove anos a empresa desenvolveu e

apresentou ao mercado de Jaraguá do Sul e região
um sistema personalizado de atendimento, buscando

sempre a qualidade total nos processos e, por
conseqüência, a satisfação dos clientes.

,
,

Foi justamente buscando estes ideais de
atendimento que Alessandra e Giuseppe apostaram
em um novo espaço de atendimento. "Conseguimos
comprar este terreno há quatro anos. O projeto é

exclusivo para farmácia de manipulação, feito por
uma arquiteta especialista no assunto", conta a

farmacêutica. Para planejar a obra, foi contrata a

arquiteta paulista Rosangela Varlesi, que só trabalha
com projetos de farmácias de manipulação, com
participação local da arquiteta Ruth Borgmann.
"Todos os espaços foram pensados para dar mais

segurança e agilidade aos processos. Desde o \

atendimento, até a entrega do remédio pronto, todo
o fluxo de trabalho foi planejado para que o produto

final tenha índices de qualidade mundial", diz
Giuseppe.

O prédio, com dois pisos e 200 metros quadrados em

cada, tem um espaço para cada processo. "O ,

atendimento aos clientes e a venda de produtos
terapêuticos fica no piso térreo. No piso superior
temos um espaço para cada processo na chamada
"área limpa", onde só podemos entrar com proteção
para roupas, mãos e calçados. Tudo pensando na

eliminação total do risco de contaminação", destaca
Alessandra. A farmacêutica ressalta ainda a

,

preocupação com a qualidade do produto final.
"Toda nossa matéria-prima é certificada, mas além

disso nós desenvolvemos aqui ria Receituário
métodos próprios de avaliação, basicamente
refazendo os ensaios e testes de qualidade do
fabricante", revela Alessandra. A Receituário
Farmácia de Manipulação, além de preparar

fórmulas, comercializa produtos anti-alérgicos,
aromaterapia, cosméticos importados, produtos

naturais, linha de escovas de dente especiais e toda
linha de banho.
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,A Construtora Beta Ltda. orgulha-se em fazer parte da essência dessa obra.
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Rua João Januário Ayroso, 531 Sala 02 - Bairro Jaraguá Esquerdo
Tel. 47. 3371-6600

www.co.nstrutorabeta.com.br
,

,

•

',-'

•

I

IAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



m
I

II

II

•

2B I QUARTA-FEIRA, 5 de abril de 2006

•

, '

• LINHA DE FUNDO

Analisando
Na última sexta-feira, o presidente do Juventus, Lia Tironi, se

encontrou com o presidente da FCF, Delfim de Pádua Peixoto
Filho, no troféu O Jornaleiro, no Baependi. Entre outros
assuntos, os dois conversaram sobre a vaga na Série C.
Segundo Tironi, Delfim disse que a Federação Catarinense de
Futebol agiu dentro do regulamento e que não existe privilégio
para ninguém. Mas o dirigente tricolor disse que, juridicamente,,

está analisando o regulamento e pode sim entrar com um

recurso para o Juventus ficar com a vaga, mas ainda não deu
uma data para isso acontecer. O assunto promete dar muito
pano para a manga ainda.

Copa Norte
Dos três jogos císputaaos no

fim-de-semana, apenas uma

equipe venceu em casa. O
Serrana fez 2xO no Tupy e

pode perder até por um gol de
diferença no jogo da volta. Já
em São Bento do Sul, os dois
times da cidade se deram
mal. Quem caminha para o

, bicampeonato é o América,
que goleou a Arsiper por 6xO.
Já o Torino perdeu para o

Santa Cruz por 2x1 e vai ter
de buscar a classificação em

Mafra.

Empréstimo
Cruzeiro e Flamengo
confirmaram na tarde de
ontem a parceria entre os

dois clubes. A princípio, o

clube mineiro cederá por
empréstimo ao carioca

quatro jogadores para
disputa do Campeonato
Brasileiro: o volante Léo
Silva, os meias Walter
Minhoca e Léo Medeiros e o

atacante Diego Silva" que
estavam no Ipatinga. O
rubro-negro não terá custo
nenhum com os novos

jogadores.
, Favoritismo
,
o craque Diego Maradona

,

não colocou os argentinos
entre os favoritos da Copa do
Mundo, Segundo ele, o Brasil
é o principal candidato,
seguido da Inglaterra, Itália e

Alemanha. "Não podemos
pensar em favoritismo

. porque isso nos foi
prejudicial em 2002", Será

. que o ex-jogador está
,

blefando?

Recuperado
If

Zico afirmou ontem estar em

plena forma depois de ser

hospitalizado por fortes dores
estomacais, a apenas dois
meses do início da Copa do
Mundo da Alemanha, na qual
comandará o Japão, "Estou
muito feliz porque as dores
praticamente desapareceram
em um instante", coníessou o

brasileiro,

Começanesta sexta o Torneio
de Futsal em Massaranduba

MASSARANDUBA - Começa
nesta sexta-feira o 3° Torneio
Aberto de Futsal de Massaran
duba. Serão 20 equipes divididas
em quatro chaves de cinco, e se

classificam para a próxima fàse as
, ,

duas melhores de cada chave,
formando mais dois grupos, Na

sexta-feira, no Ginásio Alfredo

Jacobowskí, tem a cerimônia de
abertura às 18h45 e, logo enl

seguida, três partidas: Amigos São
Miguel x C4 Comunicação,
Hering Sub-20 x Hering Sub-17 e

Noite a Fora x Cruzeiro.
NoGrupoA estão as seguintes

,

equipes: Cruzeiro (Massaran
duba), Metisa (Timbo), Noite a

Fora (Iaraguá do Sul), Tio Pati-

nhas/Roauto (laraguá do Su� e

Amigos SA/RAC Equi
pamentos. O B é formado por
Corernaco (Schroeder), Far
mareis (Schroeder), Amigos São
Miguel (Blumenau), C4 Co

municação (Jaraguá do Sul),
Expressinho (Schroeder),

JáMassaranduba, Loes/HLS
Ferragens (Blumenau), Hering
Sub-20 (Blumenau), Hering
Sub-17 (Blumenau) e Fúria

Futsal (joinville) formam o

Grupo C. No O estão Indaial,
Malharia Cristina (Blu
menau), Auto Posto Salomon
(Schroeder), Malwee/Cej!FME
Sub-17 (Iaraguá do SuI) e Brayer/
Falmareis!FME (Corupá),

r

MUNDIAL: CONHECENDO OS OPONENTES

. ./

JULIMAR PIVATTO

� Time espanhol tem
cinco brasileiros no

elenco e o melhor
goleiro do mundo

, ]ARAGUÁ DO SUL - Para

conquistar o título do 3° Torneio
Intercontinental de Clubes, a

Malwee precisa vencer seus três

jogos na competição. Mas a

parada será difícil, Se as previsões
e o favoritismo valerem como

máxima, tudo indica que o time

jaraguaense repetirá a final do ano

passado, quando perdeu para o

Boomerang Inrerviú, da

Espanha, por 5x2, na cidade de
Puertollano.Mas, antes de chegar
à decisão, aMalwee terá de passar
por dois adversários,

O primeiro deles será na

quinta-feira, contra o ServCorp,
da cidade de Provo, 110 Estado de
Utah (Estados Unidos), Atual
campeão do USA FutsalNation,
o time é comandado pelo
brasileiro Rubens Fernandez, o

Rubinho, que já treinou os times

paulistas da GMC e da Assem.
Mesmo tendo vários jogadores
brasileiros, o time norte

americano pode ser considerado

•

como um ilustre desconhecido.
Depois de enfrentar os

americanos, aMalwee joga contra
o Universidad Autônoma de

Assunção, ou, corno é conhecido,
o UAA. Os dois times se

enfrentaram na final da Copa
América e os j araguaenses
levaram a melhor, Mesmo sendo
o vice-campeão sul-americano, o
UAA foi apenas o quarto
colocado 11a Liga Paraguaia no

ano passado,
No outro grupo, o todo

poderoso Boomerang Interviú
tem' em seu elenco jogadores de
nível de Seleção Brasileira e

Espanhola. Nascidos em terras

tupiniquins são cinco jogadores:
Marquinhos, Neto, Schumacher;
Daniel e Gabriel, Mas o maior

destaque do time é o goleiro Luiz
Amado, considerado omelhor do
mundo. O Boomerang disputa
duas competições atualmente e

está em segundo lugar na Liga
Espanhola, com 58 pontos, quatro
a menos que o líder El Pozo
Múrcia. Já na Copa da Uefa, é o
líder do grupo A, com nove.

Do Japão vein o Predator, do
jovem treinador Toru Kitano, de
apenas 27 anos. Ele morou no

Brasil por dois anos, trabalhando
no Tio Sam (RJ). Três atletas do
time defenderam a Seleção

Jaraguaenses se preparam
para o Brasileiro de Xadrez

]ARAGUÁ DO SUL - Duas
enxadristas de Jaraguá do Sul

viajam, na próxima terça-feira,
para Goiânia (GO), onde dispu
tam o Campeonato Brasileiro de
Xadrez, A primeira é Karina

Kanzler, que vai defender o título
nacional na categoria sub18 e, por
isso, chega como ulna das favori
tas,A outra é Jaqueline Pamplona,
que conquistou o direito de dis-

, -

putar a competiçao ao se tomar

campeã estadual sub-Ió no último
fim-de-semana em Blumenau.

[aqueline, que vai disputar o
Brasileiro pela primeira vez, disse

qu e está muito feliz com a

oportunidade. "Foi' ulna
/

competição muito difícil. Mas a

gente vem treinando desde

,

fevereiro para isso e o resultado

chegou", comentou, A atleta
também pode ser um dos

,destaques da equipe jaraguaense
na Olesc deste ano, "Essa

(Olesc) é ulna competição,

diferente, pois lá é por equipe e

não individual", analisou,
Já Karina, que defende o título

nacional, disse que este ano

espera mais dificuldade na

competiçâo. "As adversárias vêm
evoluindo a cada ano. Já deu para
ter uma prévia no Estadual, onde
eu era a campeã e acabeiperdendo

,
,

o título", disse ela, A competição
acontece dos dias 13 a 16 de abril,

, na capital goiana.
OIVULGAÇAO

Jaquellne Pampiona conquistou o Estadual no fim-da-semana
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ARQUIVO O CORREIO

Boomerang Interviú é o atual campeão e um dos favoritos

Japonesa no Desafio Inter
nacional contra o Brasil: o goleiro
Kawahara, o ala Fujii e o pivô
Takahasi.

Por fim, um dos mais tradi
cionais clubes do Brasil, O Carlos

,

Barbosa chega como convidado
e quer estragar a festa dos favo
ritos, Os gaúchos chegam hoje em
Brusque e vêm com os seguintes
jogadores: Danilo e Emerson

(goleiros), Carlinhos, Leandro e

Rômulo (fixos), Bruno, Bruno
Mello, Díonízio, Pica-Pau, Tostão
e Maninho (alas), Andrey,
[uninho e Vítor '(pivô). O
técnico da ACBF é [arico.

• JOGOS

Quinta-feira
19h I Boomerang x Predator
20h30 Malwee x SerCorp
Sexta-feira
19h I UAA x SerCorp

Carlos Barbosa x Boomerang
Malwee x UAA

Domingo *

Decisão 5° lugar:
I 3° Chave A x 3° Chave B
Decisão 3° lugar:

I 2° Chave B x 2° Chave A
Final

11° Chave A x 1° Chave B
* Horários a serem definidos pela TV

Inter empata no Uruguai e
, .

fica perto da classificação
DA REDAÇÃO - O empate com o

Nacional (URU), ontem em

Montevidéu, deixou o

Internacional perto de uma vaga
nas oitavas-de-final da Copa
Libertadores. Em par tida
truncada, realizada 110 estádio

Parque Central, as equipes não

conseguiram sair de Ull1 OxO. Com
o resultado, o time colorado pode
até perder por urn gol de diferença
para o Maracaibo (VEN), 110

próximo dia 18, 110 estádio Beira-
,

Rio. Caso perca por dois ou mais,
torce para que oNaciona] não tire
Ulna diferença de cincogols no

saldo.
O Inter S0111a, agora, 11 pontos,
três a mais que os outros dois
concorrentes às duas vagas do

Grupo 6 nas oitavas-de-final da

competição sul-americana. Já o

eliminado Pumas lúta para

conquistar o primeiro pento na

sexta e última rodada, diante do
Nacional,

Já o Palmeiras venceu o Atlético
Nacional por 2x1, em Medellín,
na Colômbia, e deu um

, '

, ,

importante passq rumo a

classiíicação para as oitavas-de
final da Copa Libertadores. O
time paulista reassumiu a

liderança do Grupo 7, com nove

pontos, dois a mais do que os

colombíanos, Caso o Rosario
Central, lanterna da chave,
derrote o Cerro Porteüo, na

quínta-feira, o Palmeiras já estará
classíâcado,

"

Para' não depender de ou tros
"

resultados, o Palmeiras precisa ,

apenas de um empate contra o

Cerro Portefio, dia 13, no Parque
Antarctica, para avançar 11a '

competição sul-americana, Os gols "

palmeirense foram marcados por
dois jogadores criticados pela
torcida. Aos 12 minutos do,

,

primeiro tempo, o volante Correa '

cobrou falta da entrada da área e
'

abriu o placar. Aos 24 minutos,
.

Leonardo Silva escorou cobrança
de falta de Correa e fez o segundo

,

goL

• RESULTADOS

Liga dos Campeões
Villareal1 x O Inter de Milão
Milan 3 x t Lyon
Libertadores
Nacional O x O Internacional
Atlético Nacional1 x 2 Palmeiras

• JOGOS DE HOJE
Liga dos Campeões
Juventus x Arsenal
Barcelona x Benfica
Libertadores
The Strongest x Goiás
Paulista x River Plate
São Paulo x Chivas

Copa do Brasil
flamengo x ABC .

Atlético-PR x Volta Redonda
rorta eza x Céllãiiala
Paysandu x Vila Nova
P-'ernamblróano

-���-�����

Banta Cruz x Sport"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CHINA: IMPORTAÇOES LIMITADAS

• •

•
."

CARLOS BRANDÃO

,

� Empresário acusa

g. verno de facilitar
i : portações e causar

p ejuízo à brasileiros
•

]ARAGUÁ DO SUL - O

�residente da Câmara de
Desenvolvimento da Indústria
Têxtil e do Vestuário da Fiesc e

,

vice-presidente da Abit -

Associação Brasileira da
Indústria Têxtil - empresário
Vicente Donini, destacou,
ontem, que o Memorando de
Entendimento, limitando a

importação de produtos
chineses apenas ameniza a

situação, �'O governo brasileiro
está apenas freando um

processo que ele mesmo deu
início" afirma Donini,

O Memorando, que entrou

'em vigor na segunda-feira,
limita a importação da China
de produtos como veludos,
bordados, camisas de malha,
fios texturizados de poliéster,
tecidos sintéticos, sobretudos,
mantos suéteres e pulôveres e

� 'tecidos de seda.
'

Segundo relatório da Fiesc,
o segmento têxtil e do vestuário
é o segundo mais importante do

Estado, empregando 124 mil
trabalhadores em 6,4 mil

empresas, "Em âmbito nacional'
o segmento também é o segundo
mais importante, gerando 1,5
milhão de empregos, basica
mente no Sudeste e Sul do
Brasil", avalia Vicente. A
indústria têxtil e do vestuário
também foi a que mais gerou
postos de trabalho em 2005, com
saldo positivo de 5.791 vagas.

Segundo Vicente Donini, o
'

atual governo, na ânsia de

conquistar um assento no

Conselho de Segurança da

ONU, fez uma série de
concessões a vários países. "Para
China, por exemplo, concedeu
status de economia de mercado,
que abriu nossas fronteiras para
os produ tos daquele país",
revela. O acordo que limita as

importações, na opinião do

empresário e presidente da
Marisol S/A, diminuiu um

pouco o impacto que os

produtos chineses causam a

economia brasileira. "Em
, .. �

nurneros reais, as rmportaçoes
da china aumentaram 1730/0 em

relação a 2003, cerca de R$ 135
milhões. Em 2006, com este

acordo, os números poderão'
aumentar até 120/0, em 2007 até

. 150/0 e em 2008 até 180/0, ou seja,
é uma medida limitadora, mas
em patamares muito

generosos", ressalta. Vicente
Donini finaliza sua avaliação
destacando que o governo

Inscrições para Festival da Canção
terminam na próxima semana

]ARAGUÁ DO SUL - Os
interessados em mostrar o

dom musical na edição 2006
do Festival Estudantil da

Canção têm até a terça-feira,
11, para procurar a Fundação
Cultural e se inscrever. O
evento é dividido em duas

categorias e a con te ce no

próximo dia 5 de maio, no

Parque Municipal de Eventos.
,

As instituições mu-

nicipais, particulares e

estaduais de ensino,
fundamental e médio, podem
participar com apenas um

estudante de cada fase. Para se

inscrever, gratuitamente, os

cantores precisam preencher
,

uma ficha" assinada pelo
diretor da escola, e entregá-la
na Fundação até o dia 11, entre
às 7h30min e 11h30min e das
13h às 17h. Além disso, é

necessário disponibilizar um

disquete com o arquivo ern

word da letra da-música, uma
fita K7 ou Cd com a canção
que será interpretada no dia
da competição.

O Festival acontece em

duas etapas. A primeira é

• destinada aos alunos do
ensine fundamental e inicia às
141i30ui.il1. A partir das

19h30min é a vez dos
,

estudantes matriculados no

ensino médio serem

analisados pelos jurados.
Como critérios, os cinco

integrantes do júri analisam a
, �.

mterpr e taçao , o ritmo, a

dicção e afinação dos
candidatos. Cada par

ticipantes ganhará notas que
variam de cinco a dez.

A competição, 'além de
mostrar os dons musicais dos

, jovens jaraguaenses, oferece

premiação em dinheiro e

troféus aos mais bern
sucedidos cantores e torcidas.
O primeiro colocado na

categoria Ensino Médio

ganha R$ 1.300, o segundo R$
900 e o terceiro, R$ 650. Os
dois seguintes colocados
recebem R$ 250 e,R$ 130,
respectivamente. ,

Para os cantores do Ensino
Fundamental, o Festival
reserva, por or d e m de

colocação, R$ 650, R$ 450, R$
300, R$ 150 e R$ 65. Já a

torcida que mostrar animação
será premiada com R$ 400.
Quem não conseguir se

classiftcar entre os Cil1CO

prímelros, recebe certifícado
de partícipaçâc. (KE)

•

,

. '

Donini também é presidente da da Câmara da Indústria Têxtil da Fiesc

brasileiro deve decidir qual
segmento da economia deve
prevalecer no Brasil. "O go
verno precisa estabelecer polí-

ticas públicas concretas em re

lação as prioridades econômi

cas. Precisamos saber quais são

as regras do jogo", diz Vicente.

HOLDING
O diretor financeiro da Marisol, Devanir Dana, revelou ontem que a

reestruturação societária da empresa será definida apenas após a

reunião da assembléia de acionistas, que acontece no próximo dia 19.
Em pauta estará a criação da holding Marisol S/A, que vai controlar as

empresas Marisol Indústria do Vestuário de Santa Catarina, Rio Grande
do Sul e Ceará, Marisol México, Maris.ol Europa, Marisol Franchising e

Oneservice. "Esta composição facilita o trabalho da holding, que vai
pensar o futuro, através do planejamento estratégico. O dia-a-dia ficará
cbm cada uma das controladas", avalia Dana. Atualmente a Marisol
tem 170 acionistas preferenciais, sendo que o maior percentual de
ações está dividido entre os fundos Previ, do Banco do Brasil, com
31,7%, e Funcef, da Caixa Econômica Federal, com 25,8%,

Mercadodo Agricultor começa
,a vender produtos coloniais
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, ,

Secretaria planeja atividades.
para o Dia da Saúde na Praça

}ARAGUÁ DO SUL - Na

próxima sexta-feira, 7, aeon-
A

tece, na Praça Angelo Piazera,
o lançamento da Campanha
Municipal da Leptospirose e

as comemorações do Dia
Mundial da Saúde. Durante
todo o dia, quem passar pelo
local poderá participar das
atividades programadas pela
Secretaria de Saúde.

.

De acordo com Regiane

Schiochet, sub-coordenadora
de Epidemiologia de Jaraguá, na
sexta-feira será iniciado o

concurso para a escolha do
mascote da Campanha. Além

disso, é o ponto de partida do

projeto que pretende desenvol
ver ações educativas nas escolas
do município. O objetivo é re
duzir o número de casos de lep
tospirose registrados na região,
principalmente no verão. (KE)

Fórum río Prêmio F-inep discute
financiamento de novos projetos

]ARAGUÁ DO SUL - Com o

objetivo de valorizar a região,
considerada pólo tecnológico
do sul do Brasil, Jaraguá do Sul
foi escolhida para o

lançamento da etapa regional
Sul do Prêmio Finep de

Inovação Tec;nológica 2006,
que já teve a Weg como uma

das emp�sas vencedoras.
Paralelo � lançamento do

Prêmio, aconteceu o 3° Fórum

Finep de Inovação Tecnológica
que, na tarde de ontem, reuniu

aproximadamente 150 pessoas
no auditório do Centro

Empresarial. Ao todo, a

Financiadora de Estudos e

Projetos (Finep,) promoverá
cinco fóruns nas cidades que
sediarão as etapas regionais do

.

Prêmio. A iniciativa está em

sintonia com a prioridade do
Ministério da Ciência e

Tecnologia, e do Governo
Federal de promoção do

desenvolvimento regional.
Segundo Carlos Ganem, su

perintendente de Articulação
Institucional da Finep, o

objetivo do Prêmio é mobilizar :

o maior número possível de :
concorrentes ..

Os empresários e coor

denadores de centros de ,

,

• • • • j

pesquisa parttcipantes tiveram :
acesso a balcões de aten- :

,

dimento personalizado para:,
obter informações sobre linhas ;

,

de financiamento, busca de '

,

patentes, bolsas de fomento:
,

tecnológico e incentivos fiscais. ,

, ,

Os balcões serão oferecidos pela :

rede parceira formada pelo:
Inmetro, Finpe, Cnpq, Inpi, Sct :

,

e Iel/Federação das Indústrias. :
,

As empresas e instituições de :
,

ciência e tecnologia terão até 30 :
,

de junho para efetivarem suas'

inscrições, preenchendo
formulário disponível no site:

•

www.finep.gov.br/premio.
.

• OCORRÊNCIAS POLICIAIS

]ARAGUÁ DO SUL - A partir
da próxima semana, o pavilhão
"C" do Parque Municipal de
Eventos recebe, todas as terças
feiras, cerca de 40 produtores
rurais jaraguaenses. O objetivo
é transformar o local em um

mercado, projeto que segundo os

responsáveis deve ser uma opção
de lazer para a população e de

negócios para aqueles que vivem
da produção colonial familiar.

, De acordo com o secretário
de Agricultura, Amaríldo Sarti,
além dos estandes para a venda
de frutas, verduras, 'defumados,,

,

pães e doces, o Mercado do, '

Agricultor também abre espaço
para as manífestações culturais.
Artesãos, músicos é artistas em

geral podem demonstrar seus
-

trabalhos enquanto os produ
totes comercializam os alimen
tos. O horário de funcionamento
será das 16 horas às 21 horas.

Segundo o secretário, a

Prefeitura não irá cobrar nenhum

tipo de taxa das pessoas que

quiserem expor os alimentos

produzidos colonialmente. Cabe
a elas "se organizar da maneira

que puderem", salienta.

Feira passa a ser nacional e

d_eve reunir 30 mil pessoas
,

}ARAGUÁ DO SUL - O

município deve começar a fazer

parte da rota dos artesões de todo
,

o Brasil. E que foi divulgada
ontem, a data da quinta edição
da Feira j araguaense de
Artesanato, que a partir de 2006,
se transforma ern evento

nacional,
COlU a expectatíva de reunir

pelo menos 30 mil pessoas
durante os dias 1 li! 6 de agosto, a

Feira Brasil planeja trazer para

Jaraguá 170 expósitores. Destes,
cerca de 700/0 vendem seus

produtos em outras regiões
catarinenses e brasileiras.

A iniciativa é da Associação
dos Artesãos de [araguá do Sul
(Assarj) em parceria COll1 empresas
privadas, poder público e

entídades beneficentes. A Feira
acontece 110 Parque Municipal de
Eventos. (KE)

(

Atenção!
o golpe virtual relacionado à declaração on-line do Imposto de Renda
ganhou força nos últimos três meses. Houve um aumento na .

quantidade de e-mails e sites falsos que usam a declaração como -',

isca para enganar internautas. O Sr. Alexandre Ichiro Hashimoto, -,

mestre pela POlitécnica/USp' especialista em segurança na intérnet e

professor do curso de Sistemas de Informação das Faculdades Rio
Branco, comenta que é importante lembrar que o download do

programa de declaração do Imposto de Renda deve ser feito pelo
site da Receita Federal e que a Receita não envia e-mails para

, ,

contribuintes. Outra questão que o Sr. Hachimoto destaca, são os

falsos avisos de vírus ou golpes para deixar as pessoas em pânico.
,.

Furto Acidentes
Furtada uma câmera Três acidentes de trânsito
Sony modelo digital marcaram a segunda-feira,
DSC-P92 Cibershot, na segundo informações dos
tarde do dia 29 'de Bombeiros Voluntários ninguém se

março, na Rua Valmor
, feriu gravemente. Por volta do '

Zonta, Bairro Centenário. meio-dia na Av. Getúlio Vargas uma
A máquina estava sobre batida entre carro e moto, deixou I "

um balcão, e não houve uma jovem ferida com dores no ' '

sinais arrombamento na joelho. Também ao meio-dia, na I •

I '

casa. Rua Epitácio Pessoa, um senhor foi
,

, .

atropelado por um carro e teve I :
I '

Furto de ferimentos leves. E no Bairro

bicicleta Vieiras, às 17h na Rua Manoel'
Francisco da Costa um motociclista

Furtada uma bicicleta, bateu na traseira de um caminhão.
marca Monark, modelo
tropical 26 feminino na Acidente fatal
cor violeta. O furto
aconteceu na O ciclista A,V, de 54 anos morreu

madrugada de domingo, ontem às 17h30 quando trafegava
no estacionamento da pela contramão da Rua Paraíba, no
Sociedade Vlerence, Bairro Vila Lenzi, ao bater com o

motociclista L,S. de 19 anos,Bairro Vila talau
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��MEIA
VERDADE
,

E verdade Que a Jusnça
considerou impróprio

.

pra menores de 12 anos

o Quadro em Que
Sabrina Sato aparece de
calcinha e sutiã no

"Pânico", tanto Que o

programa mudou de
horário. Mas a

choradeira com

despedida da modelo no

domingo é mais uma

jogada de marketing do
"Pânico" para ficar na
mídia, e não passou de

armação.
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��EM OUTRA
Parece Que Jennifer Aniston
finalmente conseguiu
superar a separação com

Brad Pitt. A atriz está
circulando com Vince

Vaughn, seu novo affair. O
romance começou nas

filmagens de The Break Up,
o longa do diretor Peyton
Reed. Dizem Que os

pombinhos não se

.desçrudarn mais. Será Que
o Brad Pitt vai ficar com
ciúmes Quando ficar
sabendo Que Aniston não
está mais se derramando de
lágrimas por ele?

I

��DISPUTA
As famosas: Britney Spears,
Pink, Scarlett Johansson e

Lindsay Lohan disputam
um destacado papel-em
Hollywood: o da cantora

. ,

Janis Joplin. Todo
mundo Quer interpietá-la
na cinebiografia The

GospelAccording to

Janis, de Penelope
Spheeris, Que
está em fase de

pré-produção.
Janis faleceu
em 1970,
vítima de
overdose.

��MADONNA
.

��SUCESSO
"A Era do Gelo 2"
foi o filme mais
assistido nesse

fim de semana

nos Estados
Unidos. A

,

A turnê mundial
"Confessions" da cantora
Madonna começa dia 21
de maio, em Los

. Angeles, e os primeiros
shows terão ingressos
para lá de salgados. Para
ver a rainha do pop os

fãs terão Que
desembolsar entre 95 e

375 dólares: de R$ 210 a

R$ 825. A turnê segue
pelo leste dos Estados

Unidos, Canadá, passa
pela Europa e Japão, mas
deixa de lado o tão

esperado show no Brasil.

. -

arurnaçao, Que
arrecadou US$
70,5 milhões, foi
dirigida pelo
brasileiro Carlos
Saldanha e é o

primeiro grande '

sucesso de 2006,
ano Que começou
com baixas
bilheterias por lá.
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Exposição
Os casarios de São Francisco do Sul

inspiraram um grupo de acadêmicos da

Unerj , através da produção de

aquarelas que podem ser apreciadas até
o dia 10 de abril, no hall da Biblioteca
Padre Elemar Scheid (Rua dos

Imigrantes, 500 - Vila Rau). Orientado
pela professora Cristina Collaço da

Silva, o projeto retrata a cidade de São
Francisco do Sul na década de 40, com
quadros elaborados pelos estudantes
do curso de Arquitetura e Urbanismo
Cátia Fransner, Janaína Daga, Joelson
E. Cardoso, Tábata Yumy Fujioto e

Paulo Drachinski.

Inauguração
Está prevista para o dia 27 de abril a

inauguração da Torre B do Hotel Saint
Sebastian Flat. Os apartamentos
mantêm uma linha de design moderno
e são dotados de alta tecnologia em

matéria de conforto e hospedagem.
•

Dose de Quarta:
Hoje também rola a Dose de Quarta da

Choperia Bierbude no Shopping
Breithaupt. Os Djs Ruan Suíço e

Salino embalam a noite com hip hop e

techno.
•

Moda
O Senai de Jaraguá do Sul promove
hoje uma palestra gratuita som o tema

"Como Desvendar as Tendências: uma
análise de semiótica" O evento

acontece no a�ditório do Sesi a partir
das 19h.

CESAR JUNKES
r

ill PARABENS!
Aniversariantes da dia

Nikolaus R. Hermann
Allan F. Vieira
Ademir Orsi
Thinara Machado
Odilo Caye
Antônio Berns
Kátia M. Frankowiack
Luciane Dalpiaz
Debbie Mara Souza
Kátia Zalinski
Juliani Gasda

Cleydi C. Pedri
Bruno Floriani
Juliane Gazda
Viviane Schulz
Célio Forlim
Carlos L. Venera
Adilson Moreira
Sara Gerusa Chaves
Gustavo Junton

Adryele F. Kath

Happy Hour
A Ama (associação dos

Amigos do Autista)
realiza hoje ás l7h um

happy hour beneficente
no Baependi. A
presidente Carla Mayer
promete muita comida

boa, e o mais importante,
solidariedade com a

causa. O músico Enéas
Raasch é o convidado

especial do evento.

A presidente do jornal O Correio do Povo, Yvone Alice Schrnõckel, ea reitora da Unerj, Carla
Schreiner durante a homenagem prestada pela Câmara de Vereadores aos 30 anos do Centro
Universitário de Jaraguá do Sul

r

II HOROSCOPO
,

Aries 20/3 à 20/4
a trânsito de Vênus por Peixes, até 3/5, pode
avivar sua necessidade de exclusividade nos

afetos, a ariano é capaz de ser exageradamente
dedicado ao ser amado e, mesmo que não
demonstre, também necessita tal dedicação.
Não venha com aquele papo que não se

importa, que é independente, auto-suficiente,
,

que não precisa de ninguém ...

Touro 21/4 a 20/5
A passagem de seu regente Vênus por Peixes,
até 3/5, vai aproximá-lo mais das pessoas. É
uma fase muito estimulante para atividades com

grupos e amigos. Além do lado lúdico das

amizades, esta energia se estende também a

propósitos práticos, favorecendo situações de
caráter profissionalligadas à reunião de

pessoas, realização de eventos públicos, etc,

Gêmeos 21/5 a 20/6
o trânsito de Vênus por Peixes (até 3/5) convida
a espalhar seu charme por aí. Pode ser um

período muito bom nas coisas da carreira e

profissão, Como Vênus é o planeta dos
relacionamentos, as oportunidades tendem a vir
através de seus links com as pessoas, Invista
mais em contatos, participe, coopere com os

outros, esteja, presente,

Peixes 19/2 a 19/3
Vênus, o planeta do amor, flutua nas ondas de

,

Peixes até 3/5, E hora de investir suas fichas,
pois a deusa está cooperando: vai deixá-lo
ainda mais sedutor, além de mais simpático e

afetuoso. Como uma companhia agradável em
potencial, naturalmente isso favorecerá seus

relacionamentos com as pessoas, tanto no

âmbito privado e como no público.

Câncer 21/6 a 21/7
Para você, que muda como as marés, a

passagem de Vênus por Peixes (até 3/5) pode
trazer uma bela alteração de perspectiva,
reciclando sua visão de rnundo. É uma fase de
abertura e expansão de horizontes, em que
você tende a se sentir atraído e a se interessar

por pessoas e situações que conduzam a novas

experiências, fora do conhecido e 'cotidiano.

Libra 23/9 a 22/10
Seu regente Vênus transita em Peixes até 3/5 e

traz um novo colorido para seus

relacionamentos no ambiente de trabalho e para
outras áreas que fazem parte do seu cotidiano.
Atividades ligadas ao contato social são
favorecidas, pois você vai estar mais bem-

,

disposto e simpático do que já é. E também um

bom momento para cuidar da saúde e do visual.
,

Capricórnio 22/2, a 21/1
Em seu trânsito por Peixes, até 3/5, Vênus, o
planeta dos relacionamentos, proporciona
momentos agradáveis no convívio diário com

as pessoas, Você tende a ficar mais
comunicativo e sociável e assim poderá ver

•

como aqueles à sua volta gostam de você. As
vezes você fica tão concentrado nas coisas

práticas que esquece o lado afetivo ...

Escorpião 23/10 a 21/11
Vênus, o planeta do amor, da arte e da beleza,
transita por Peixes até 3/5 e vem dar uns

retoques na sua área afetiva, Sim, escorpiano,
pode render pra você. Talvez voçê pense mais
em se divertir e curtir as coisas boas da vida,
entre elas, é claro, namorar, Mas não fique
esperando milagres: plante e colherá. O terreno
está úmido, fértil ...

Aquário 21/1 a 18/2
A passagem de Vênus por Peixes (até 3/5)

•

tende a fazer você ficar um pouco mais ligado
nas coisas do mundo material, Podem surgir
boas oportunidades de negócios, só que talvez
você esteja um tanto extravagante e sêus

desejos não queiram respeitar o orçamento.
Um pouco de ousadia pode ajudar a produzir
mais, mas isso nâo elimina a prudência.

Leão 22/7 a 22/8
Embora leoninos se inclinem aos romances de
cinema, com o trânsito de Vênus por Peixes,
até 3/5 você não vai querer ficar pendurado na

janela dizendo versos. Para quem é do
elemento Fogo, quanto mais quente, melhor,
claro. Mais que tudo, essa é uma fase de

aprofundamento nas relações e de, através
delas, aprender mais sobre si mesmo.

Sagitário 22/11 a 21/12
Mesmo os sagitarianos mais irrequietos e

ansiosos por excitação precisam de
momentos de tranqüilidade e recolhimento, a
trânsito de Vênus por Peixes, até 3/5, tem tudo

para ser uma fase de harmonia na vida
.

privada. Invista mais nas relações com a

família e com quem você mora: é um bom

período para exercer as artes da convivência.

Virgem 23/8 a 22/9
Vênus transita em Peixes até 3/5 e indica um

período rico e estimulante nos relacionamentos.
Nas relações mais íntimas, além de ficar mais
afetivo e receptivo, você tende a entender
melhor as necessidades do seu parceiro, Se
você anda em contlito com alguém, eis uma

boa oportunidade para providenciar uma trégua
e fazer um tratado de paz,

,

-

O CORREIO DO POVO.

• NOVELAS
> GLOBO - 18H

Sinhá Moça
•

Juliana descobre que Dimas partiu e fica
arrasada, Bobó avisa a Frei José que o

Cavaleiro trouxe os escravos de volta para a

casa paroquial. Sinhá Moça pensa menos em

Rodolfo desde que ganhou a rosa do Cavaleiro,
Dimas pede para continuar a trabalhar para
Augusto, e garante que não vai se aproximar
de Juliana, Ricardo deixa outra carta anônima
embaixo da porta de Ana, onde se declara e

pede para ver seu rosto. Nina encontra a carta
e fica escandalizada. O Capitão vê o Frei
conversando com Mário e seus amigos e

desconfia. Os pais de Mário, Pedro, Renato e

Vila mandam os filhos de volta para a capital.
Bobó chega à estação logo antes do trem

partir e convence os rapazes a levarem os

escravos também. O Capitão revista a casa

paroquial, mas não descobre nada. Dimas traia
Juliana com. frieza; deixando-a arrasada. Bruno
encontra Honório morto. Justo pede as contas
a Fontes e diz que quer correr o mundo. O
Barão desconfia de Justina,

� GL.OBO - 191"1

Bang Bang
Vi rid iana confirma a Ursula que ela é filha de •

Bullock. Chocada, Úrsula pede emprego a

Elga. Ben acusa Bullock de ter matado sua

familia e ter deixado Carniencita no Rancho
Sodoma. Diana se refugia na pensão das
Naides. Lucas não larga a caixa do violoncele.

,

Bullock quer as escrituras e faz de tudo para
que Ben revele o local onde elas estão
guardadas. Calamity se interessa pela caixa do
violoncelo. ,Os capangas cercam a pensão,
mas as Naides conseguem impedir a entrada
deles. Harold tenta fazer Úrsula desistir da
nova profissão, mas só consegue animá-Ia.
Zoltar pede que a Viúva Clark avise Diana que
Ben corre risco de morte. Bullock diz que
soltará o caubói se ele for embora para
sempre, deixando Júnior com o avô, Ben
afirma que nunca abandonará o filho. Mesmo
assim, Bullock manda que os capangas façam I

Ben assinar um documento transferindo a

guarda de Júnior para ele. Mercedita tenta
,

ajudar Ben, mas é capturada. Diana, Calamity,
Zoltar, Harold, Don, Rush, Absurd vão até a

fazenda para resgatar o prisioneiro. Diana e

Bullock ficam frente a frente,

> CilC)BO • 21 H

Belíssima
André exige conversar com JÚlia. Vitória se

sente culpada por ter mentido para Júlla,

Rogério fala para Suzi que vai enviar as suas

fotos para Takae, se ela depuser contra ele.
Nikos e Maria João vão até o local do encontro,
achar Suzi. Suzi mente que Rogério não

apareceu no encontro. André se declara para
Júlia e pede que ela lhe dê mais uma chance.
Júlia deixa claro que não quer nada com

André, e ele avisa que está se envolvendo com

Vitória, Rebeca conta para Karen que vai

promover Leninha e lhe oferece o cargo de
secretária na agência. Karen fica humilhada,
mas aceita e planeia se vingar. Júlia teme que
Vitória esteja se interessando por André e se

sente insegura. Vitória confessa para Nikos

que mentiu para JÚlia. Nikos percebe que
Vitória está perturbada e se preocupa. Suzi
comenta com Maria João que está com medo
de ameaça de Rogério. Tais aconselha Suzi a
depor. Diva diz a Guida que quer um autógrafo
e a faz assinar uma folha de papel em branco .

Cemil descobre que sua familia pode perder a

casa. Júlia acusa Vitória de ser uma traidora.

> S81 - 181,30

Rebelde
O professor Pascoal diz a Alma que não está
disposto a tolerar a indisciplina de Roberta e

como ela gosta de escrever cartas anônimas
decidiu que, como castigo, se encarregará de
lavar a roupa de cama de todos os

dormitórios. Roberta culpa Lupita de ser a

dedo-duro da turma contando ao professor
Pascoal tudo que acontece entre eles. Lisete
encontra Giovanni em sua casa,

Posteriormente Vick explica que Giovanni tem

problemas familiares e, por isso, pediu para
passar alguns dias em sua casa. Roberta
decide vasculhar os pertences de Diego para
tentar descobrir por que ele está tão deprimida
e acaba surpreendendo Pascoal, que a

observa..

> liEC:Z)RD ... 19h 1 5

Prova de Amor
II

Daniel diz para Lapa que vai conseguir provar
sua inocência. Lapa debocha, Bira dá um tapa
em Lapa, que grita que está sendo espancado.
Chicão avisa que vai arrombar a porta. Janice ,

abre a porta para a policia. Chicão al�enia
Daniel. Pestana sai para pedir esmola,
Crianças arrebentam perucas de Elza. Lapa diz

para Chicão que Daniel estava tentando

seqüestrá-lo. Clarice garante que não é
verdade. Marco pede uma chance para Joana.
Diana e Júlio insistem para Miro falar quem
matou Teima. Chicão liga para Diana e avisa

que está com Daniel Avelar na deleçacia.
Teresa conta para Cadu que no casamento de
Rafa todos os homens irão de branco. .

Bonforte dá a noticia da prisão de Daniel.
Ieresa.assiste a noticia e se desespera. Vitor
diz para Lúcia que vai pagar todas a despesas
do neto.

> RECORD ... 211,

A Escrava Isaura , i
Não há exibição.
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