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.' Malwee
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estrela no

Mundialito

hoje
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4 I REGIAO

, -Preteíto
verifica

projetos em
•

Brasília
o prefeito em exercício de
Guaramirim, José Fernan

des, está em Brasília, onde
visita ministérios e verifica o

andamento de projetos.

•
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Jennifer Lopez visita e ajuda
•

orfanato em Porto Rico
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.6 I DENÚNCIA: DEPUTADO PETISTA É ACUSADO DE RECEBER RECURSO DO VALERIODUTO
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38 I AÇÃO PREVENTIVA: FISCALIZAÇÃO DEVERÁ SER PERiÓDICA
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Polícia faz blitz e

interdita atro

estabelecimentos
• •

comerciars

As policias Civil, Militar e a

Vigilância Sanitária realizaram uma
•

operação de fiscalização na noite de

terça-feira. Dois hotéis, umà casa de

prostituição e um bar foram
vistoriados e os quatro interditados.
A casa de programa foi reaberta
ontem, após o proprietário regularizar
a situação.Três pessoas foram detidas,
uma por falsificação de bebida e duas

por porte de droga. Segundo o Major
da PM Rogério Kumlehn, as

'---

operações serão periódicas.
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18 I SUJEIRA

Lojistas reclamam da falta de lixeiras no Calçadão
Das 20 lixeiras de ferro instaladas no Calçadão da Rua

li �i"
'

Marechal Deodoro da Fonseca, restam apenas sete.

Os lojistas reclamam da sujeira e da falta de iniciativa
da Prefeitura. A administração municipal diz que o

problema será resolvido em 15 dias.

38 IJUSTIÇA

Progressão de pena para presos
por crime hediondo gera polêmica;
Só em Jaraguá do Sul, cerca de 20 dos 150 presos

pedem ser benefíciados com a progressão de pena. A
•

medida gera polêmica entre autoridades .

•
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Dia de sol e nebulosidade
variada com pancadas
isoladas de chuva

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



!II v

21 QUINTA-FEIRA, 6 de abril de 2006

EDITORIAL
I
I

,
I

I
i Era para ser sigiloso, mas
J ,

4cabou vazando.E sabidoque desde
d ano passado a Ordem dos
I ,

4\dvogados do Brasil promove um
debate interno sobre a
I , , '

dqonveruencta e propor um

9rocesso de impeachment contra o

!presidente Lula. O assunto está
ndo discutido por uma comissão

ae cinco advogados, designados
lo Conselho Federal da ordem.

gora, um relatório preliminar

, ,

•

. . ,.... ",'" ....

-

-,

•

O CORREIO DO POVÓi

,

legitimidade constitucional para
propor o impeachment. Se quiser
encampar a idéia, o presidente da
OAB, RobertoBusato, terá de obter
a anuência do Conselho Federal.O

.

�, '

processo nao e estritamente

jurídico. Segue a uma lógica
eminentemente política. Sua

tramitação começa no Congresso.
Precisa ser protocolado na

presidência da Câmara, hoje
comandada por Aldo Rebelo
(PCdoB), ex-ministro e aliado
incondicional de Lula. Se julgar que
a causa é improcedente, Aldo pode
mandá-la ao arquivo.Ern seus

contatos privados, integrantes
do comitê destacado para estudar
o assunto avaliam que a posição
final do grupo tende a ser

seguida pelo Conselho Federal
da OAB. Mas nenhuma aferição
formal foi realizada até o momen
to no âmbito do conselho. Enfim
é o inferno astral vivido por Lula

por conta de muitos escândalos.
Traído, como já disse várias vezes,
pelos mesmos a quem levou ao

estrelato. O presidente prefere
sustentar que de nada sabia. Para
a OAB, o argumento é in

consistente. De qualquer modo,
em ano de reeleição, a cama está
feita. Resta saber quem vai deitar
nela.

,

"Estou verificando a documentação para não cometer um erro ( ... ).Votarei
I com a minha consciência"
I o

I

. posição favorávelao
'

de
Lula terá de ser levada a voto no

Conselho Federal da OAB. O

colegiado é composto por 81

advogados, três por Estado, mais o
Distrito Federal. As próximas
reuniões do conselho já estão

marcadas. A primeira vai ocorrer

nos dias 8 e 9 de maio. A seguinte
está agendada para os dias 5 e 6 de

junho.Se a sugestão de
'

vier a ser aprovada num dos dois

encontros nacionais daOAB, Lula .

arrisca-se a' formalizar sua

candidatura à reeleição emmeio a

um debate que tenta a todo custo

evitar. O debate sobre a sua.

responsabilidade nos escândalos
atormentam a admi istração

.

petista.O documento e a OAB
,

guarda em seus arquivos não leva
em conta as condições políticas·
para o avanço de um processo de
crime de responsabilidade contra

o presidente. Limita-sé a concluir

que há condições técnicas para a

abertura da ação. A entidade dos

advogados tampouco tem

,

i '

!Faça por Merecer! o prefeito Moacir Bertoldi não enviou a coluna

Enfrentea sua realjdade. Cada
um tem sua vida e sua realidade.
Não se lamente, enfrente semmedo.

.

os obstáculos da vida. Certa vez dei
uma palestra sobre motivação e

carreira para um grupo de jovens .

que participavam de um cursinho

para alunos carentes. Ouvi a

história de um rapaz que andava 5
kmde suacasaaté ocursinho.Além
.disso, nahora do almoço, como não

. tinha dinheiro, o aluno sempre
trazia um pão com manteiga para
seu sustento. Confessoque aoouvir
a história me senti comovido, mas
depois pensei: -" Hei, este é o

,

guerreiro!"E este tipo de pessoa que
no futuro vencerá na vida e saberá
valorizar cada conquista, pois sabe
o quanto custou e o quanto se

,

esforçou para estaronde está. Eeste

que vai, se tiver condições, no futuro
ajudar outros jovens a ter acesso a

uma boa universidade. Ele não

tinha pena de si mesmo. O recado
está dado: faça omelhor com o que
você tem!

Esteja disponível. Para ser

reconhecido é preciso estar pronto
para assumir novos desafios. Seja
curioso, tenha interesse em pelo

.

menos saber do que se trata ou o

que se faz em outros projetos e

setores da empresa. Acredite no

trabalho em equipe. Não perca

oportunidades para deixar claro sua
disposição em aprender coisas

novas e ternovas responsabilidades.
Aprimore suas competências para
ser mais requisitado no trabalho e

um talentoque estápronto para ser,
descoberto.

Seja mais político. Política é a
'

arte do relacionamento, do
convencimento. Use-a para o bem
e não aveja como algo sujooupuxa
saquismo.Namedida certa ela é um
grande trunfo para sua carreira.

Circule pelosmais variados grupos,
entenda a linguagem e o jeito de ser
de cada departamento, Tente
entender a diversidade cultural que
está ao seu redor. Não' julgue
precipitadamente e evite rotular

pessoas que você mal conhece. A

política faz parte, querendo ou não,
da sua vida, então o negócio é

aprender como usar suas técnicas

para ummelhor desempenho.
Não espere tudo cair do céu,

alce novos vôos, acredite no seu

potencial, crie novas opor
tunidades em sua carreira. Corra
atrás e faça pormerecer as novas
conquístas que, com certeza,

,

• Do vereador Terrys da Silva que reassume hoje, dia de votação sobre a abertura de investigação contra o

prefeito Moacir Bertoldi. .

•

I A' grande maioria dos

profissionais de hoje parecem

I insatisfeitos com a empresaem que
I trabalham e com o rumo da sua

: carreira. Mas é impressionante o

I número de pessoas com quem
I
i converso ou de quem recebo e-
,

imails queixando-se da falta de

i oportunidades de ascensão na

: hierarquia, do descontentamento
I

i �om "se�s ch,efes, com a

[ unpaciencia consigo mesmo, com

: o sentimento de injustiça.
: Mas, sejamos sinceros... O que
: você tem feito paramerecer novas
.

,

� oportunidades? E muito simples e

: fácil pensarque somosmelhores do

I que a pessoa ao lado. Afinal quem
I nunca teve a sensação de que pode
I .

: fazer melhor do que o outro? Por

i vezes estamos em algum evento e •

i assistimos algum palestrante e ao

! final.pensamos: -" Com certeza eu

: faria igual, oumelhor!" Mas o fato
,

'" "'" A

: e que nao era voce quem estava no
,

palco.
I

Pensando nisso, podemos
,
colocar alguns pontos que podem

.

auxiliá-lo a aumentar a freqüência
i
com que você vai estar em

evidência no palco organizacional,
mas vou logo adiantando que dá
trabalho, não é fácil e exige muita
dedicação e disposição.

, .

virao.

PauloAraújo, palestrante e escritor

• CORREIO DO LEITOR

Cadê a ação?
"Chega de discussões teóricas. Vamos para a ação."
Glória Perez, após assistir ao documentário
"Falcão"- exibido no programa Fantástico.

I

Você já imaginou a seguinte cena:

Atores estão num "set" de gravação de um

filme e de repente o diretor diz:
- Luzes, câmara.
E todos os atores, após meses de discussões à

respeito do filme e muitos ensaios, ficassem
literalmente parados!

A realidade é que por mais boa vontade que
haja tanto da parte do diretor de cinema, quanto
dos atores e equipe, sem ação não há filme, só
boas intenções e idéias!

.

A realidade brasileira me lembra um filme
destes. Fazemos fóruns sociais, congressos, grupos
de discussões, freqüentamos cursos emais cursos...
E pouca coisamudano nosso cenário. Falta ação!

Líderes são formados nas escolas, e cada vez

mais as empresas carecem de verdadeiros líderes.
Livros e mais livros com "receitas de bolo" sobre
o tema são consumidos por profissionais e

liderança que é bom...

O aprendizado é apenas realizado através de
métodosmentais.Muita conscientização e pouca
ação. Parece até que apenas lendo um livro ou

fazendo um cursoministrado com giz, ou quadro
branco ou ainda "power point" alguém se tomará

magicamente um líder. A' ingenuidade
educacional beira a este nível. E tem gente que
acredita que assim se forma ou desenvolve líderes.

Por opção de vida, trabalho com uma

metodologia chamada psicodrama. Ela se baseia
na ação.Muita ação e pouco "blá... blá... blá". E já
vi montes de líderes formados nas mais diversas
escolas do mundo com enormes dificuldades
básicas de liderança na hora em que foram para a

ação numa sessão de psicodrama.
Mas quem quer ação?
Já deixei de ser contratada por empresas e

universidades justamente por ter escolhido o

psicodrama. Nas universidades, apesar dos meus
anos e anos de' experiência profissional a

preferência é pelos acadêmicos. Muitos títulos e

quase ou nenhuma vivência na ação. .

Hoje ao escutar qualquer coisa traço paralelos
entre o psicodrama e aquilo que ouço e fico a

pensar:
-No psicodrama se faz assim...No psicodrama

trabalhamos deste modo...Mas já reparei que não
dá "IBOPE" algum, o que o pessoal quermesmo
'''bl' blá bl'" O

.

odr � " "
e a... a... a. psic ama nao tem status

algum,mas é eficaz e resolve. Equemquer resolver

alguma coisa?

Algumas empresas até dizem que não tem

tempo e dinheiro para treinar seus funcionários
- já que desenvolvimento de papéis profissionais

_

é um processo, e não ocorre de hoje para amanhã
- mas gastam fortunas na contratação de

,

palestrantes. O que muda isso na ação diária?
No contexto social a coisa tambémnãomuda

de figura. Quantas teses você já leu sobre a

violência nos grandes centros brasileiros?
Quantos tratados buscam entender o que ocorre

por aqui? E o que mudou de verdade nesta

situação?
Ao contrário, a cada dia que passa a violência

está pior, graças ao desemprego e ao tráfico de

drogas. Estamos gerando uma dinastia de

improdutivos, perigosos e excluídos. Num

domingo assisti no programa "Fantástico" o

documentário "Falcão-Meninos do Tráfico"
realizado pelo rapper MV Bill e pelo produtor

Celso Athayde. Foi um verdadeiro "chute no

estômago". Doeu ver crianças serem treinadas I
desde pequenas à uma única convivência: tráfico"
de drogas. Doeu também vermeninas preferirem
um cara armado a um,bom rapaz. Ter arma dá aos 'o

meninos uma certa valorização social, dá poder!
Porém, o que maisme doeu, foi ver como esta ,

situação se perpetua e piora a cada ano e o ciclo
.•

,

não se rompe. Ninguém o rompe: A vontade JJ

governamental é fraca e o povo apenas (
,

complementa esta vontade. Somos fracos e:f
inativos, não vamos para a ação. Mas somos

capazes de ficar horas e mais horas discutindo o

assunto confortavelmente, sentados em nossas �l
cadeiras. Ou esperando que algum governante
mágico resolva a situação. Temos na vida aquilo éJ .

.
' ,

que complementamos. Povos desorganizados e
'

Jt'

desunidos merecem políticos embromadores. ;:'
(

Ao assistir tudo aquilo lembrei dos trabalhos �.

que fiz junto à população carente usando a
'

\

metodologia psicodramática. Lembrei de colegas
,

psicodramatistas que fizeram trabalhos"
maravilhosos junto a várias comunidades. E a'

, I

comunidade, tal como tem que ser, se organizou e -

gerou saídas a partir de si mesma. Nunca vi J:,
nenhum trabalho desses ser publicado em jornal
ou virar matéria de um programa de TY. Muito

.

menos ser comentado nas universidades ...
Acadêmicos parecem ter ojeriza à ação. Preferem
citar autores internacionais, gente que ganha,

muito dinheiro pelas elucubrações que fazou pelos
.

mestrados e doutorados que têm do que pelas:
ações que transformou.

Nós, os psicodramatistas, não colhemos
louros, apesar de estudarmosmuito. Para ser um

T
psicodramatista é preciso fazer um curso de no

mínimo dois anos, embora muita gente acredite

que usamos apenas técnicas parecidas com
'

teattinhos. Nada disso! Nosso trabalho se calca
na prática lidando com grupos, e no estudo
sistêmico da metodologia. Somos obrigados a

fazer terapia durante a nossa formação,
'

aprendemos também a partir de nós mesmos.

Muitos, aqueles que não conhecem e nem,

sequer imaginam o que seja o psicodrama,
acham que podem ler um livro ou copiar as

técnicas, mas estão redondamente enganados ,

ou desqualíficam o nosso trabalho
1

simplesmente por não entendê-lo. "

Hoje se valoriza o empolamento, ao invés da .�
�

simplicidade. Porém, esta soberba não tern-
)

modificado nem líderes emuitomenos o contexto i
, ')

.

social. As cenas do cotidiano estão a cada dia /!
mais ttistes e duras de engolir. A falta de ação .•

engorda, tal como a raiva contida!
,

Moreno, o criador do psicodrama, dizia que
"o psicodrama não pertence somente aos

consultórios, mas sim à vida".
Ele pode estar presente nas ruas, não,

precisamos de "power point" e muito menos de

computadores para desenvolvê-lo nas escolas,
J

empresas ...Ou em qualquer lugar ondehaja gente! A

Alguns após ler este texto podem achar
o,

que estou fazendo apologia ao psicodrama.
Talvez esteja. Cansei de ficar calada e ouvir
tanto "blá ... blá ... blá", Cansei de ver um

J

trabalho tão digno ser tão pouco reconhecido,-

e até entendido. Mas a ação não foi feita para'
ser entendida, foi feita para ser vivida. Tente

explicar o que é sexo ou o sabor do sorvete

para alguém. As melhores coisas da vida,
transcendern às palavras.

Suely Pavan, colunista

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

correções ortográficas e gramaticais necessárias, Os originais não serão devolvidos,
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� LHS confirma
ter feito convite

para Caropreso
•

assumir o cargo

•

QUINTA-FEIRA, 6 de abril de 20061 �"
;).

CAMPANHA: PMDB PREPARA FESTA EM JOINVILL'E NO DOMINGO

,
• CELSO MACHADO

,

}ARAGUÁ DO SUL/
GUARAMIRIM- Uma grande festa

, , político-partidária vai marcar o

período de licenciamento do

governador Luiz Henrique da
Silveira (PMDB) domingo, no
Centreventos Cal Hansen, em
Joinville, por noventa dias.

Naquele dia o vice-governador
Eduardo PinhoMoreira (PMDB)
assume o governo interinamente.

O afastamento definitive de LHS
deve ocorrer só em julho. "Só
volto ao governo no dia 10 de

janeiro,se for eleito", disse. A

estratégia; segundo o próprio
governador em sua visita a

Guaramirim e [aragua do Sul na
tarde de terça-feira, atende pedido
do diretório estadual para não

inviabilizar agora uma eventual
candídatura do vice, já que o

PMDB ainda não sabe se disputa
a eleição majoritária com chapa '

� • pura. Se isso ocorrer, Pinho

poderia ser, de novo, companheiro

•

de chapa para amesma função. Já
em ritmo de campanha, o

governador foi claro ao dizer que
não acredita na fomentada tríplice
aliança entre PMDB, PSDB e

PFL."Existem muitas diferenças",
resumiu o governador, aludindo a

um primeiro turno e mantidas as

candidaturas anunciadas até

agora: do prefeito de Lages,
Raimundo Colombo (PFL), que
.';' .

.

ja renunciou ao cargo, com apolo
do PSDB, ou vice-versa, de

.

Espéridiâo Amin (PP) e José
Fritsch (PT) . Sobre o comando da
24a SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional), Luiz
Henrique garantiu que continua

com o PSDB. A titular, Niura
Demarchi dos Santos, desligou-se
do cargo na semana passada para
concorrer à Assembléia Le

gislativa. Apostura do governador
afasta definitivamente a indicação
do diretor geral Nilson Bylaardt,
do PMDB de Guaramirim,
mantendo compromisso ,de

. preservar a cota dos tucanos (30%
conforme o desempenho nas umas
em 2002) no comando de
secretarias regionais. Em sua

.

'" .. ... . ,...

terceira visita a regiao no espaço
de uma semana (a de número

1.518 feita a todos os 293

,

Denúncia que envolve prefeito
volta ao plenário da Câmara

}ARAGUA DO SUL- A se

confirmar a ausência da
vereadora Maristela Menel (sem
partido), que já anunciou

compromissos assumidos antes

da primeira votação da denúncia
formulada contra o prefeito
Moacir Bertoldi(PL), de suposto
favorecimento à empresa
Canarinho, a sessão ordinária da
Câmara de Vereadores desta

quinta-feira poderá ser uma

reprise do que aconteceu no início
da semana: um novo empate,
embora os votos, dados pelo
presidente interino Jurandir
Michels (PT) estejam sendo
contestados- teria utilizado
decreto lei federal que trata da

cassação de mandatos, o que não
caracteriza a votação do pedido
de denúncia em tramitação no

Legislativo. Na sessão de hoje
ocorre o retorno do vereador

Terrys da Silva (PTB), depois de

licença médica de 20 dias. O

peristajaime Negherbon, ausente
na segunda-feira por causa de

compromissos político
partidários em Florianópolis,
também retoma. Na terça-feira,
Negherbon disse ter analisado
com cuidado toda a

documentação apresentada (a
� denúncia e a defesa feita pela

I Procuradoria Geral do

município), concluindo não ter

visto nada de errado na
,

,
,

t negociação feita no ano passado

com base em lei aprovada pela
Câmara. A postura do petista
leva a crer, num primeiro
momento, que votará pelo
arquivamento, contrariando
indicação do partido. A
denúncia é do secretário geral
do PSB, EmersonGonçalves. A
Prefeitura teria recebido em

dezembro de 2005, com base em
lei aprovada pela Câmara, mas
com vigência a partir de 10 de

janeiro de 2006, dois ônibus da
Canarinho como pagamento de
dívida com o ISS em tomo de

,R$ 194 mil. A empresa ainda
foi beneficiada com redução de
500/0 demultas, juros e correção
monetária sobre o montante

devido nos últimos cinco anos.

Ontem, Terrys da Silva disse ao
.

O Correio do Povo, que

pretende . dar um voto

consciente na sessão de
..

hoje."Estou verificando a

documentação para não

cometer um erro na hora de
votar", disse Q petebista.
Referia-se ao ato de dação feito
no exercício financeiro de 2005

(dar e receber em pagamento de
tributos bens móveis e imóveis)
sacramentado entre o

. ,.
.

.

murucrpio e a empresa, que tena
. sido beneficiada com 50% de
desconto previsto em lei

específica. "Votarei com aminha

. consciência", garantiu o

vereador.

..

ARQUIVO O CORREia/CESAR JUNKES

Caropreso diz que foipego se surpresa com o convite do governador
. , . .

rnuructpios catannenses nos

últimos três anos e quatromeses),
o governador confirmou convite

pessoal feito ao ex-deputado
federal Vicente Caropreso,
coordenador regional do PSDB. E
disse que nomearia o tucano não

só para o comando da SDR, mas
"para qualquer cargo". Çaropreso
reiterou o caráter pessoal do
convite (não ao partido) e disse

que não é a primeira vez que LHS
manifestou desejo de tê-lo no

governo. "Mas ell não estava

preparado para isso.O cargo exige

dedicação 24 horas do dia",
ponderou o tucano, que, além de

.

coordenar o PSDB, comomédico
neurologista atende pacientes
em seu consultório e naGerência
de Saúde da SDR. Disse que vai

colocar a situação durante
. � -

reuruao que tera com o
-

governador. "E preciso saber

quem permanecerá (na SDR)
para definir ações", afirmou
Caropreso, adiantando que, se

ocupar o cargo, pretende colocar.
em prática métodos que possam
dar maior dinamismo ao órgão.

Guarda municipal, e cancelas
são objeto de questionamentos

}ARAGUÁ DO SUL- Dois
. .

pedidos de informações do
vereador Eugênio Moretti
Garcia (PSDB), ambos dirigidos
à Prefeitura, tramitam na

Câmara de Vereadores. As

indagações feitas pelo tucano

ainda não foram à votação' em
,

plenário e referem-se à

anunciada criação da guarda
municipal, objeto de visitas

recentes do prefeito Moacir
Bertoldi (PL) a instituições do

gênero no Paraná e São Paulo e

a implantação das cancelas
eletrônicas ao longo da linha

férrea que corta o município. A
guardamunicipal foi anunciada
pelo prefeito no ano passado,
como órgão de suporte ao

controle do trânsito, hoje feito
pela Polícia Militar,' e ações de

policiamento preventivo.
,

Bertoldi, por várias vezes, já
esteve nas cidades paulistas de
Santo André e São Caetano do
Sul vendo de perto o

funcionamento instituições do

gênero. Em 'nova viagem na

semana passada, o prefeito
incluiu a cidade de Curitiba,
que também dispõe desse

serviço. Segundo o que já disse
. .

o prefeito, no que toca ao

trânsito a guarda municipal vai
liberar PMs que hoje fazem esse

serviço para a sua real função,
que é a de garantir a segurança
pública. Isso aumentaria o

•

efetivo de policiais militares,
hoje ainda insuficiente para
atender os cinco maiores

municípios da região do Vale do
Itapocu e, ainda, São Bento do
Sul. A nova instituição policial
a ser gerenciada pelo muni,

cípio, também deverá interagir
com a PM sempre quando
necessário.O projeto criando a

guarda municipal, que ainda
não está definida como cor

poração armada ou não, ainda
tramita pelas comissões

internas permanentes do

Legislativo e não há data
definida para a votação em

plenário.Entretanto, em 2005
a Câmara já aprovou a criação
de quatro cargos comissiona

dos, um de diretor, com salário
em torno de R$ 5.700,00 e três

de coordenadores. Garcia quer
saber se estes cargos já foram

preenchidos e, em caso positivo,
se os nomeados já recebem pelas
funções uma vez que o lado

operacional da guarda (nas ruas)
ainda não existe. O tucano
também quer informações
sobre a aquisição e contratação
das cancelas eletrônicas: como
foi feito o processo licitatório,
a data de publicação e abertura
das propostas, o valor do
contrato assinado entre a

prefeitura' e a empresa ven

cedora e o prazo de vigência do
contrato.

II MOSAICO politica@jornalcorreiodopovo,com.br
,--------------------------,>.

,

Orçamento encrencado
Por causa da legislação eleitoral, se o Orçamento da União
não for aprovado logo- o prazo máximo é junho- o repasse � .

de verbas federais aos estados e municípios poderá estar
irremediavelmente comprometido para o ano. O relatório do
deputado Carlito adiciona receita de R$ 15,6 bilhões à"),

_' ..

proposta do Executivo. O recurso garante as despesas com o
,

reajuste do salário mínimo - que passou de R$ 300 para R$
350 - e com a recomposição salarial de 29% para o

\

funcionalismo público. O governo federal só pode executar o '!'
orçamento após esse aval do parlamento. A principal')
discordância entre os parlamentares está em como

1'1

operacionalizar essa diferença. ! I

) j

Vamos falar?
Se todo o procedimento feito

pela Prefeitura com a

empresa Canarinho,
. recebendo dois ônibus em

pagamento de dívida ao redor
de R$ 194 mil com o ISS está,
de fato, correto, por que não
se convoca entrevista coletiva

específica para por fim a toda
essa celeuma? Não tem,
inclusive, notas fiscais legais,
segundo o vereador Pedro
Garcia (PMOS)?

Obsessão
Deputado Francisco de Assis
Nunes (PT), de Joinville,
estranha que a mídia não
tenha cobrado do governador
Luiz Henrique promessa de

.
, .

•

renunciar ao cargo, como
havia afirmado. Acha que se

, .

fosse com o presldente Lula, "

a imprensa teria feito um

escãndalo. Ou não lê jornal,
ou é mal assessorado. LHS
foi cobrado, de novo, terça-
feira em Jaraguá do Sul.

"
,
'

,

:t

,

•

Bay�ay
A depender do governo, os 25
milhões de aposentados e

pensionistas podem esperar
sentados pelo reajuste nos

mesmos índices concedidos
ao salário mínimo, que
passou a vigorar em 10 de
abril. A proposta é do
deputado federal catarinense
Ivan Ranzolin (PFL), que anda
indignado com boicote do PT à

votação do projeto de lei em

plenário.

.'

fl

Entrevero if

A Câmara aprovou II

requerimento dos 'c

vereadores Dieter . r-
-

Janssen(PP) e Maristela '[

Menel (sem partido). Exigem li

uma retratação do· ,:
- ,

presidente licenciado I
:II",

Carione Pavanello(PFL), por
rs

declarações à imprensa de
que estariam condenando os

repasses feitos à

Associação Amigos do

Esporte Amador e ao
. Juventus.

Contabilidade
Chefe do cerimonial do
governador Luiz Henrique da
Silveira (PMOS) carrega
consigo pasta contendo todos
os investimentos feitos pelo
Estado nesses três anos e três
meses. Centavo por centavo.
Do relatório também consta,
entre outras curiosidades, a

quilometragem das viagens
aos 293 municípios: 1.518
completadas em Jaraguá na

terça-feira.

Vai longe
1
I
I
,

I

I -

I
I
,
,

Encrenca entre a vereadora
Maristela Menel (sem
partido) e presidente do
Sinsep, Idinei Petry,
continua. Sindicato não

respondeu pedido de'
'..

informações sobre denúncia "�
�

de que servidor teria
recebido licença prêmio
correspondente a três
meses, ao invés de um. Ele 11

(''''

teria sido cedido ao .,U

sindicato pela Prefeitura '1
Ir

Garantido 1
As Apaes de Santa Catarina
receberam ontem, na

Assembléia Legislativa, o

primeiro repasse de recursos

provenientes do Fundo Social'.
A entrega simbólica dos
recursos foi feita pelo
governador Luiz Henrique da
Silveira (PMOS) e pelo
presidente da Assembléia
Legislativa, deputado Julio
Garcia (PFL), autor do projeto
em outubro do ano passado.

Prestando contas -1

Com as portas abertas não
só para filiados ao partido, o :.1

deputado Dionei Walter da
Silva (PT) promove reunião

plenária para avaliação de
seu mandato. Será no

sábado, 8, a partir de 8h30,
no auditório do Centro de
Profissionais Liberais. O
CPL fica na Marina Frutuoso,
perto da Escola Valdete
Piazera.

r'
"

,

'.i

,

Garantido 2
Pela primeira vez contam
com recursos mensais
garantidos. O primeiro
repasse refere-se à

arrecadação do mês de

janeiro. O percentual de 1 % do
Fundo Social corresponde a

R$ 1,098 milhão, distribuídos
às 185 unidades com base no

, número de alunos de cada
uma delas. Estão
matriculados nas Apaes do
Estado 13.891 portadores de
necessidades especiais.

,

Para conferir
Site do PT catarinense
mantém no ar a carta da
senadora Ideli Salvatti,
datada de 21 de fevereiro

, (iltimo, quando soube que
havia sido rifada em suas

,

')

, 1

.'
, I

..

pretensões de candidatar-se
!

a qovernadcra (perdeu prazo
estipulado pelo partido para
se inscrever). "Tudo vale a

pena quando a alma não é

pequena. Vamos à luta com
,

firmeza e unidade",

•
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COMITIVA: SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E VEREADORES ACOMPANHARAM JOSÉ JOAQUIM FERNANDES'"

• CORREIO ECONOMICO
•••Mudanças no BC

Enquanto a formação da nova equipe do Ministério da Fazenda
domina a atenção do rnercado financeiro, está sendo gestada no

Banco Central uma mudança na diretoria. O presidente Henrique
Meirelles negocia a substituição do diretor de Assuntos
Internacionais, Alexandre Schwartsman, que poderá ser

anunciada nos próximos dias.A saída de Schwartsman já vinha
sendo cogitada havia mais de um mês, e técnicos do governo
estavam sondando nomes no mercado financeiro. O diretor, que
foi um dos últimos nomeados na equipe de Meirelies, no final de

2003, ameaçou sair duas outras vezes. Sentia-se sem
, função.Poucos meses depois de assumir, uma disputa antiga

entre o BC e o Tesouro Nacional pela coordenação das emissões
de títulos do Brasil no exterior foi reavivada e, por pouco, ele não

perdeu uma de suas principais atribuições logo de cara.

•
-

•

CESAR JUNKES. �. /

conceito maximo, mas ate agora
a portaria não foi publicada. A
graduação foi implantada pela
instituição há cinco anos, com

duas habilitações: ern séries
iniciais e educação infantil. De
acordo com o secretário de

Planejamento Valéria
Verbinem, o coordenador-geral
de Acreditação de Cursos em

Instituições de Ensino Superior
do MEC, Orlando Pilati, disse
que vai interceder para agilizar
o processo. Verbinern também
informou que a comitiva

cobrou, a pedido da Fameg, a

autorização de abertura dos
cursos de Engenharia de

Produção e de Administração e

Finanças.
Hoje, a comitiva tem

audiências nos Ministérios da
Saúde, das Cidades e do Esporte.
No primeiro, para verificar três
convênios: um firmado em 2004
para construção de um posto de
saúde no Bairro Caixa D'água, e
outros dois assinados no ano

passado para custeio da
Secretaria Municipal de Saúde
e Bem-Estar Social e para o

Hospital Municipal Santo
Antônio. No Ministério das
Cidades, sobre andamento de

projetos protocolados no ano

passado para investimentos em

infra-estrutura, incluindo

CAROLINA TOMASELLI

� Roteiro inclui
audiências nos Ministérios
da Educação, das Cidades,
Saúde e Esportes,

, .

,
,
,

Troca,

I Nova equipeApesar de ser consi-
Como Mantega também precisa comple-derado um dos nomes
tar a sua equipe, é provável que a saída

fortes na discussão
de Schwartsman seja comunicada em,

econômica dentro do•

, conjunto com os novos nomes da Fazen-
Capam, a sua substi-

da. Ontem, o ministro acreditava ser pos-tuição não deverá ser
sível anunciar toda nova equipe na sexta-

vista como um mudan-
feira.No Ministério. da Fazenda, é dada

ça na condução da
como certa a manutenção dos secretários

política de juros. A da Receita, Jorge Rachid, e de Assuntos
cúpula do BC também

Internacionais, Luiz Pereira. Este último
não quer que a troca

, acompanhou Mantega durante sua estréia
! seja interpretada como,

com investidores, na segunda-feira, na,

sinal de divergênciaI

reunião anual do BID que está s�do reali-!
,

com o novo ministro da,
I zada em Belo Horizonte.Confinmados es-, Fazenda, GuidoI

ses dois nomes, ficam faltando apenas os,

Mantega. Quando,

substitutos de Bernard Appy, na Secretaria
chefiou o Planejamento de Politica Econômica, e de José
e, depois, o BNDES,

Gragnani, secretário-adjunto do Tesouro.
Mantega foi um critico

,
da política de juros e da

,

equipe do BC. Hoje, diz VarigI
,

que isso ficou no ' O presidente da Varig, Marcelo Bottini,
passado. descartou a paralisação das operações

•

Paz e amor da companhia aérea, mas admitiu que
sua situação de caixa é limitada" .SegundoDesde que assumiu,•

•

reportagem publicada pelo jornal Folha de,

Mantega tem mostradoI

I S.Paulo, o próprio Bottini enviou um e-publicamente boaI
, mail para o presidente Luiz Inácio lula da, disposição com o BC e

evitado corTfrontos. Por Silva em que solicitava uma audiência de

isso, a Folha apurou que emergência e afirmava que a empresa
Meirelles teria abortado poderia parar "nas próximas horas".
outra saída no BC, a de Ontem, na assembléia de credores da
Afonso Bevilaqua, Varig, Bottini disse ter solicitado a audiên-
diretor de Política cia com lula para detalhar a situação dà'
Econômica, desafeto de

empresa, mas afinmou que esse encontro
Mantega e de boa parte não ocorreu e não comentou o e-mail. Ele
da equipe da

afirmou que a Varig tem "pressa" para queFazenda.Meirelies vem
qualquer proposta de compra da,

conduzindo a,

, •

companhia aérea seja analisada, uma vezI

substituição de,
,

que a empresa tem poucos recursos emSchwartsman com

muita cautela. caixa para pagar fornecedores.

GUARAMIRIM - O prefeito
em exercício de 'Guaran1irim,
José Joaquim Fernandes (PP),
viajou ontem a Brasília, onde
visita ministérios para verificar
andamento de projetos e

convênios e a previsão de

liberação de recursos para o

município. Integram a comitiva

os vereadores Evaldo João
[unckes (PT) e Jorge Feldmann
(PP), o secretário de

Administração e Finanças,
Marcelo Deretti, e o secretário
de Planejamento, Valéria
Verbinem.

Ontem à tarde, tiveram
audiência no MEC (Ministério,
da Educação) para cobrar

agilidade na publicação da

portaria de reconhecimento do
Curso Normal Superior da

Fameg (Faculdade
Metropolitana de

Guaramirim). Segundo o

presidente da Fameg, Balduíno
Raulino, comitiva do MEC
esteve na instituição há dez
meses e reconheceu o curso com

o

O secretário de. Planejamento, Valéria Verbinem, acompanha o prefeito

catarinenses se as emendas
apresentadas e empenhadas no

ano passado através do
Ministério das Cidades, porém
não liberadas; foram novamente

incluídas no orçamento. Já o

vereador Jorge Feldmann disse

que irá pleitear recursos, através
dos deputados, para construção�
de ginásio de esportes de posto'

.
de saúde no Bairro Rio Branco,
ondemora, atendendo pedido da
comunidade. A comitiva
retorna a Guaramirim hoje à

pavimentação de ruas nos

bairros Guamiranga, Corticeira
e Avaí, informou Verbinem. Já
no Ministério do Esporte, vão
tratar de projeto protocolado
ern 2003 para construção de
área de lazer no centro da
cidade.

Ainda ontem à noite, a

comitiva iria acompanhar a
•

votação do projeto de lei que
dispõe sobre o orçamento da

. União para este ano. Segundo
Verbinem, a intenção é verificar

junto aos parlamentares
•

noite..

Prefeitura executa obras de

drenagem na Rua 28 de Agosto
Segundo ginásio de esportes de
Guaramirim é inaugurado

DANIEL NEVES

Planejamento, Valério
Verbinem, as obras, que somam

.,

UIU investimento de R$ 140 mil,
vão resolver os problemas de
alagamentos quando da
ocorrência de chuvas, e devem
ser concluídas dentro de 10 dias.
N a Rua Agostinho Valentim do
Rosário, na comunidade Laura
de Borba, também foi feita a

'

drenagem, que, segundo..o
prefeito licenciado Mário

Sérgio Peixer, resolveu °

problema dos alagamentos. ,

OsGUARAMIRIM - O terceiro

bairro mais populoso . de
Guaramirim terá, a partir da

GUARAMIRIM -

motoristas que trafegam pela
principal rua de Guaramirim
devem ficar atentos porque
estão em fase de execução obras
de drenagem em dois trechos
da Rua 28 de Agosto. Um no

Bairro Avaí, em frente ao Posto

Mime, e também no Bairro
Nova Esperança, próximo a

Apae , numa extensão de

aproximadamente 500
metros.

Segundo o secretário de

/ . / .

, proxima semana, seu proprio
ginásio de esportes, o segundo .

construído no município com

recursos públicos. A'

inauguração do Ginásio de.

Esportes Osvaldo Klein, no

Guamiranga, será na próxima
quarta-feira, dia 12, às 18h30.
Morador daquela comunidade,
o prefeito em exercício José
Joaquim Fernandes (PP) vai

entregar a obra, que absorveu
investimento de R$ 414.870,00.
O governo federal participou
com R$ 100 mil e a

contrapartida da Prefeitura foi
de R$ 314.897,00.

As obras começaram no

final de 2003, ainda 110 primeiro
mandato do prefeito Mário

Sérgio Peixer (PFL). A

estrutura, com 1026 metros

quadrados de área construída,
tem quadra oficial de futsal,
handebol, basquetebol e

,

voleibol e capacidade para 300

pessoas sentadas.' De acordo
caiu o prefeito em exercício, o
ginásio vai atender também os

bairros vizinhos de Corticeira,
Tibagi e Ponta Comprida.

O prefeito licenciado Mário

"

• INDICADORES ECONOMICOS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

•

•

EURODOLAR (EUA) COMPRA VENDA

-COMERCIAL 2,132 2,134 jt COMPRA VENDA
•

2,622 2,623PARALELO 2,187 2,273 jt

TURISMO 2,070 2,230 11
PESO (Argentina)

I 0,693 0,702 11

.

Obras começaram no final de 2003
e absorverammais de R$ 400 mil

Sérgio Peixer informou que a

adrninistração municipal
pretende ainda este ano

construir o terceiro ginásio de

esportes do município, onde
hoje fica a quadra de esportes
da Escola Municipal José
Dequech, na Corticeira. "Já
fizemos a cobertura, só falta

•

fechar as laterais' e fazer

arquibancada", disse.
Depois ,do ato de

inauguração do ginásio, serão

realizadas três partidas de futsal
com times locais. Ao lado do

DANIEL NEVES• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

11 BOVESPA 39.053 0,65%
11 DOW JONES (N. York) 11.239 032%
11 MERVAL (B. Aires) 1.849 1 62"10

c

jt NIKKEI (Tokio) 17.243 0,28%

0,7159

• CUB abril

R$861,27

• LOTERIAS
• Quina• Megasena
concurso: 1583concurso: 752

�04 - 23 - 24 - 25 - o - 2 - 51 - 54 - 57!
,

• Loteria Federal• Lotomania -

_"
"

..

_.-:-"-'. --

ginásio, a Prefeitura está

construindo um centro de

educação infantil, com previsão
de ser inaugurado ainda este

ano, segundo informações da
Secretaria de Educação.

,

. . ....�
•

, .
-concurso: 04024

10 Prêmio: 25,003
20 Prêmio: 54.629
30 Prêmio: 00.480
40 Prêmio: 20.675
50 Prêmio: 12,015

concurso: 608
13 - 16 - 18 - 25 - 29 - 43 -

50 - 52 - 53 - 54 55 - 58 - 61 -

64 - 67 - 77 - 79 - 80 � 82 - 91 �.
,A -

.
_........

Investimento deve resolverproblemas de alagamento
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DEFINiÇÕES: PARTIDOS CORREM PARA SELAR ACORDOS,
,

•

• •

,OELSO MACHADO

•

•

I

!.� Pepista admite possibilidade de ser candidato
t Jm chapa pura, caso não aconteça a tão esperada
�'eoligação entre PSDB, PFL e PP
•

,
"

�, }ARAGUÁ DO SUL- Se as

i � possibilidades de uma coligação
'entre PSDB, PFL e PP se

: esgotarem por falta de consenso,
: o ex-governador EsperidiãoAmin
: será candidato a sucessão de Luiz

: Henrique da Silveira (PMDB) em
! chapa pura. A afirmação é do
: secretário geral do diretório do PP
,

de Jaraguá do Sul, Ademir Izidoro,
garantindo que as decisões
tomadas em Florianópolis na

! última segunda-feira, emencontro

estadual que reuniu cerca de 500

pepistas, serão mantidas. "Como

;�).o PSDB e PFL já selaram acordo

e,-no plano nacional (apoio ao

I' .tucano Geraldo Alckmin), o PP

.. (oi chamado por tucanos e

:_, pefelistas para conversar sobre

J possível aliança em Santa

r"Catarina") disse Izidoro. E
........

2' .adiantou que no máximo em 40

. "dias, caso as conversas para uma

( tríplice aliança prosperem a ponto

",de viabilízá-la, o candidato a ser

r ' ,
- .

-

I

apoiado será definido entre

Amin, Raimundo Colombo

(PFL) e Leonel Pavan (PSDB).
"Temos bons nomes de sobra,
resta definir qual será o

candid-ato e quem indicará
nomes para a vaga de vice na

chapa majoritária e ao Senado",
observou o dirigente do PP. O

partido, é certo, não terá

candidato a presidente da

República, mas também,
nacionalmente, ainda não

definiu a quem apoiar. Há um

segmento do PP atrelado ao

governo do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT).
Entretanto, como não disputam
a sucessão presidencial, os

pepistas estão liberados para

alianças com qualquer partido.
Em Santa Catarina, com a

desistência do ex-deputado
federal Hugo Bhiel em

candidatar-se a governador,
autornaticamente a prévia

I Luiz Henrique e Pinho Moreira
dão posse a 13 novos secretários

FLORIANÓPOLIS (CNR/
•

ADI), - "Nós vamos ter uma

continuidade muito. firme em

todos os processos", disse o

:)governador Luiz Henrique à

fJCNR/SC ao entrar ne s ta

" quarta-feira (5) no prédio da

::federação das Indústrias
,n (Fiesc) para dar posse a 13
! novos secretários de Estado.
" A maior parte dos secretáiios
'que saía se desencom
!' pa tibilizou do cargo para
" poder concorrer às Eleições
',2006, conforme determina a

.

,\ Lei Eleitoral.
t, Luiz Henrique traçou
ainda um perfil dos secretários
que entram, destacando
acima de tudo o caráter

: técnico e a origem empresarial
--

da maioria. O vice - go-
l.
��--------
• •

•

i. OS NOVOS SECRETÁRIOS

"

.

vernador Eduardo Pinho

Moreira, que assume o

Governo no fim de semana

por causa da licença que será

pedida por Luiz Henrique,
também esteve presente e

disse que "esta é uma equipe
que entra afinada para con

tinuar o trabalho de desce

ntralização e modernização
de Santa Catarina".

Em nome dos secretários

que entravam, falou o novo

procurador-geral do Estado, o
ex-desembargador Tycho

. 'Braver, que em entrevista à

CNR afirmou que "vamos
,

trabalhar com muita deter-

mínação para honrar o convite

que nos foi feito e trabalhar para
o bem-estar da comunidade
catarinense". (Marco Aurélio)

•

1

•

ARQUIVO O CORREIO/DANIEL NEVES
- __ 0.0_

•

./, .

" ..,' //
" , //A

"
".

Partido de Amim ainda não definiu coligação para campanha nacional

."
"

marcada pelo PP para o próximo
dia 8 foi suspensa. "Mantivemos
a prévia até segunda-feira

,

� . �

porque, caso contrario, serramos

rifados das discussões sobre

alianças. Agora, temos o
,

compromisso formal de Amin
assumido publicamente de ser o

candidato a governador pelo PP

em chapa pura caso o partido não
chegue a entendimentos

desejados para formar alianças",
disse Izidoro. O consenso

aludido envolve participação
,

direta do PP nas eleições
maiores: cabeça de chapa ao

governo do Estado, vaga de vice
ou candidatura ao Senado.

•

Apaes lotam Assembléia para
comemorar repasse da Lei

FWRIANÓPOLIS (CNR/ADI)
- "Deputado Julio Garcia, seu

nome ficará gravado na história
das Apaes". Faixas como esta, da

Apae de Içara, no Sul do Estado,
•

estavam espalhadas por todo o

Plenário da' Assembléia
Legislativa ontem, dia, em que o

Governo do Estado formalizou o

repasse da primeira parcela da
chamada "Lei Julio Garcia" às

Associações de Pais e Amigos dos
Excepcionais (Apaes) de Santa
Catarina. A lei 13.633, que
destina 1% do Fundo Social a essas
entidades, foi apresentada por
Garcia durante o seu período à

frente do poder Executivo

estadual, em outubro, e

sancionada pelo governador Luiz
Henrique em dezembro.

A presidente da Federação das
•

,

. Apaes de Santa Catarina, Rosane
Terezinha Vailatti, destacou que

.

•

para as 185 unidades da Apae a

assinatura deste primeiro repasse,

que atingiu R$ 1.098 milhão, é

"acordar de um sonho esperado"
e que o Estado dá exemplo ao país.
O governador Luiz Henrique,
acompanhado do vice, Eduardo
Moreira, e de secretários de Estado,
enfatizou que o dinheiro - que será

repassado automaticamente todos
os meses - traz tranqüilidade. "Ele
dá segurança à expansão da
assistência ao excepcional. Em
muitos municípios as Apaes
executam o trabalho penoso de
correr atrás de contribuições. O
que vão continuar a fazer, mas
agora com muito mais

tranqüilidade", afirmou. (Patrícia
'Gomes)

Repasse foi comemorado ontem com representantes das entidades,

,

•
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Secretários e alianças
Dois fatos políticos marcaram a posse dos novos secretários do

,

governo estadual no auditório da Fiesc. O primeiro, a evidência de
,

que o colegiado poderá ter alterações nos próximos meses, a:
depender das coligações no plano nacional. Assumiram a.
titularidade e, portanto, com indicativos de efetividade, Ivo'
Carminatti(Casa Civil), Alfredo Felipe da Luz Sobrinho (Agricultura),
Olvacir Fontana(Planejamento), Carmem Zanoto (Saúde), Elizabete'

•

Anderle(Educação) e Tycho Brahe Fernandes (Procuradoria). ,

'

Estes tem a expectativa de permanência até o final da atual gestão, :
I

independente das decisões que serão tomadas pelo PSOB catarinense :
,

na política de alianças. Ou são da irrestrita confiança do vice Eduardo:
,

Moreira e de Luiz Henrique, que decidiram sobre os efetivos, ou se:
credenciaram pela eficiência técnico-administrativa. :
Se o PSDB fechar acordo com o PMOB, os interinos que não!
assumiram solenemente tem perspectiva de confirmação para a fase:
final do governo. Ocorrendo o contrário, mudanças acontecerão. :
Antes de presidir o ato de posse, o governador manteve-se no'
circuito nacional. Foi informado que o PMDB reaãzará reunião no'
dia 19 de abril com todos os governadores e candidatos aos

governos estaduais. Considerou a decisão inteligente. Transfere
prerrogativa sobre política de alianças para os governadores. A'
tendência é de aliança com o PSOB ou liberação geral para as

composições especificas nos estados.

\

Abrangência
,

Plenário e galerias da Assembléia
Legislativa estiveram totalmente
tomados durante a cerimônia de

repasse da primeira parcela do
Fundo Social para as Apaes de R$
1.098.000,00. Os recursos serão
destinados a 185 entidades,
beneficiando 15 mil alunos de todo
o Estado.

Russos
O presidente da Fiesc,
Alcânt:· Correa, vai hoje

.

a São aulo para as
. ... . .

, reunloes com o primeiro
ministro da Rússia,

,

Mikhail Fradkov. Leva um

documento redigido em

língua russa pleiteando' a
liberação da importação de
carne suína produzida em

Santa Catarina. Ninguém
entendeu porque os russos

liberaram o Rio Grande do
Sul e mantém o veto sobre
Santa Catarina.

Leite
Aberta com grande público no

Parque Conta Dinheiro, de Lages, a :
nova edição da Mercoleite, que "

,

mostra a evolução da bacia leiteira :

de Santa Catarina. O Estado produz :
mais de 100 milhões de litros de
leite por' mês. 60 mil familiares

dependem hoje desta atividade
econômica. A Mercoleite
prossegue até domingo.

Derrota
A nomeação do engenheiro
José Drumond Saraiva

para a presidência da
Eletrosul continua
causando forte reação
entre dirigentes dO' PT em

Santa Catarina. O
presidente Pedro Uczai vai

pedir audiências aos

ministros de Minas e

Energia e da Casa Civil
para pedir que seja
nomeado o advogado
Nelson Muller. Os petistas
não aceitam Drumond
como presidente definitivo.

Prestigiada
A nova Secretária da Saúde,
Carmem Zanotto, do PPS de Lages, .

teve uma consagradora posse :

ontem na sede da Fiesc. Foi
•

vibrantemente aplaudloa pelo ,
, ,

público presente. O diretor Marcelo:
Rego explicou a reação
espontânea: "Autoridade que atua
com simplicidade e competência
contabiliza prestígio".

• INFORMATIVO ACIJS"�"�!tlJ
ASSOCIAÇAo COME.CIAL E
IN'PUSTfl:IAI. De JA,IlAGIJA eo !illl.

•

Cabeleireiros profissionais
promovem curso de cortes
o 49° Aperfeiçoamento Técnico será promovido pelo Núcleo de
Cabeleireiros Profissionais ACIJS-APEVI no dia 10 de abnl O tema
é CORTES (terminologia técnica, geometria, projeções, visagismo e

. tendências da moda), sendo Airto Santos o instrutor. Airto é profissional
cabeleireiro há 15 anos, formado pela Academia Internacional Pivô
Point em Designer e Cortes, com especializações na França, Bélgica e

Holanda. O curso de CORTES acontece na segunda-feira, 10, das 9' às
17h30, no CEJAS. Maiores informações e inscrições pelo fone (47)
3275 7012. Vagas limitadas para 35 parüclpantes..

Administração - Constância Alberto Maciel

Agricultura - Alfredo Felipe da Luz Sobrinho

Articulação Nacional - Vivian Fischer
Casa Civil - Ivo Carminatti
Cultura e Turismo -João de Borba de Neto
Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda - lçuriti Pereira
Desenvolvimento Sustentável - Sérgio Silva

Educação - Elisabete Anderle
Infra-estrutura - Romualdo França Junior

Planejamento - Ovalcir Fontana

Procurador-geral - Tycho Brayer Fernandes Netto
Saúde - Carmen Zanoto

Segurança Pública - Coronel Dejair Vicente Pinto

Interino
o ex-presidente Miltom
Mendes reagiu com

naturalidade à indicação de
Drumond Saraiva,
convencido de que a

interinidade será curta. Ele
está montando o esquema
de campanha para disputar
cadeira na Câmara
Federal. Não admite nem

falar em majoritária.

Mobilização
Servidores do Poder Judiciário
Federal em Santa Catarina realizam:
assembléia geral hoje, a partir das
14,00 horas, na frente do TRT..SC.
Querem ampliar mobilização
política para aprovação do Plano de

Cargos e Salários, a partir da
notícia de que o funcionários do
Judiciário Federal não terão

reajuste salarial' este ano.

•

,
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• BREVES

� Cancelada
,

'O presidente da CPI dos

Bingos, senador Efraim
Morais (PFL-PB), cancelou a

reunião que estava marcada
.ontem. A reunião deveria
,

.coloear em votação os
,

'requerimentos que pedem a

convocação de dois
: assessores do ministro
Márcio Thomaz Bastos

(Justiça) -o secretário de
'Direito Econômico, Daniel

Goldberg, e o chefe de
: gabinete da Justiça, Cláudio
: Alencar. A oposição quer
i explicações sobre o suposto
,

: envolvimento deles na

• quebra e vazamento do sigilo
· bancário o caseiro
: Francenildo Costa.

SUSPEITA: CHEIRO DE ACORDÃO CONTINUA NO AR

,

: � Suspeita
: Goldberg e Alencar foram
: procurados pelo ex-ministro
: Antonio Palocci que pediu
: para a Polícia Federal
: investigar o caseiro por
,

: movimentação financeira
: atípica. Bastos disse que eles
: rejeitaram o pedido de
; Palocci e não presenciaram
,

: nenhuma quebra de sigilo
: bancário.
A reunião de ontem também

, deveria votar o requerimento
: que convoca para depor o ex

: presidente da Caixa
,

: Econômica Federal Jorge
,

: Mattoso.
,

,

: � PMDB
,

: Na reunião da Executiva
: nacional, do partido,de ontem

: foi derrotada a proposta de
: marcar uma convenção
•

: extraordinária da legenda
: para malo.' Nesse encontro,
: os peemedebistas
, discutiriam se realmente
teriam um representante na

disputa pela Presidência da
-

República em outubro.Hoje, a

legenda está dividida em pelo
menos dois grupos: os

partidários de uma aliança
com o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, virtual
candidato à reeleição; e os

defensores de uma

candidatura própria.

� Garotinho
o ex-governador do Rió de
Janeiro Anthony Garotinho foi
o vencedor de uma consulta
informal à base do partido,
mas não logrou unir todo o

PMDB em torno de sua

indicação para disputar a

Presidência. O presidente do
diretório paulista, Orestes
Quércia, lançou o nome do

ex-presidente da República
Itamar Franco como

candidato do PMDB ao

Planalto.

• •

Ex-assessor de Palocci sai da PF sem ser indiciado ."

" ,',
. ,

,

CPI aprova relatório de Serraglio em sessão tumu�uad�

envolvidos com o "mensa
lão" .Dos parlamentares acusa

dos de envolvimento no "vale

rioduto", apenas três foram
cassados e oito foram absol
vidos. Outros quatro renun

ciaram e estão habilitados a

concorrer nas próximas eleições.
Cunha foi acusado de

receber recursos do esquema do
"valerioduto". Contra Cunha

pesa o fato de sua mulher,

•

Márcia Regina Cunha, ter,
,

sacado da agência do banco
Rural em Brasília R$ 50 mil, da,

con,t� do empresário Marc��;
Valeria. Em Sua defesa, Cunha
inicialmente disse que a mulher
havia ido à agência pagar urna
conta de TV a cabo. �'i)

Depois, ele mudou a versão,
e disse que o dinheiro foi usado)

h d �
para ajudar na campan a oPT;
em Osasco, no ano passado. ,r,

,

AGÊNCIA ESTADO

� Esposa de deputado petista sacou da agência do banco Rural em
Brasília R$ 50 mil, da conta do empresárlo Marcos Valéria

BRASÍLIA- O plenário da
Câmara dos Deputados rejeitou
o pedido de cassação do
mandato do ex-presidente da
Casa João Paulo Cunha (P1-:'
SP). O' relatório de Cezar
Schirmer (PMDB-RS), que

recomendava a cassação, foi
rejeitado com 256 votos

contrários, 209 favoráveis, 7 em
branco, 2 nulos e 9 abstenções.
A absolvição de Cunha, no
entanto, já era esperada dentro
da Câmara. O arquivamento do

processo contra Pedro Henry
(PP-MT) e a cassação de Pedro
Corrêa (PP-PE) com apenas

quatro votos além do mínimo

necessário sinalizaram uma

tendência do plenário de

perdoar os parlamentares
li,

Adolescente esfaqueia colega em

escola na zona norte de São Paulo , BRASÍLIA - O ex-assessor de

imprensa de Antonio Palocci no
Ministério da Fazenda, o jornalista
Marcelo Netto, saiu da Polícia
Federal sem ser indiciado no

2,

.

investigado.
Mesmo assim, o delegado não

indiciou Netto, pois não viu

elementos que comprovem seu

envolvimento no vazamento do
extrato do caseiro para a

imprensa.Netto saiu da PF numa

Pajero preta sem falar com a

imprensa, que o aguardava na

porta da PR Ele estava sentando
no banco de trás do veículo. O

advogado Eduardo Toledo estava

no banco da frente, sentado ao

lado do motorista. .

O jornalista é suspeito de
,

repassar para a revista "Época" -

onde seu filho trabalha- os dados

..

da movimentação bancária d,e
Francenildo. Ele estava na casa de,
Palocci na noite do, dia 16 de
março, quando o ex-presidente da,

" .

Caixa Econômica Federal jorge
Mattoso entregou o extrato d�'
caseiro "nas mãos" de Palocci. Na
entrada da PF, o advogado deNetto
disse que seu cliente é inocente �
'tentou justificar a presença do ex

assessor na casa de Palocci na noite
do dia 16 de março. "Meu cliente

,

era assessor de' imprensa do
ministro. A presença dele no,

,

ministério ou na casa do ministro
se justificava pela função qué �
exercia no momento", afirmou;

, I�,

PAULO Um 17 anos foi morta a facadas

por uma colega em frente à

escola estadual Said Murad,
onde as duas estudavam, na
zona leste de São Paulo.
De acordo com a Secretaria
da Segurança Pública, a

estudante atacou a colega
por ciúmes, pois viu que ela
havia saído do carro de seu

namorado. O rapaz também
é ex-namorado da vítima.

Outros casos - Também

. , .

inquertto que apura as

responsabilidades pela violação e

vazamento do sigilo bancário do
caseiro Francenildo Costa.'Ele

depôs ontem por quase três horas

para a PRO jornalista disse à PF

que estava muito "abalado" com
o envolvimento de seu nome nesse

episódio e por isso demorou para

prestai: depoimen-to. Ele ainda se

colocou à disposição da PF para

prestar um novo depoimento, se

, !

INDICIAMENTO ,

SÃO
estudante de 16 anos foi
detido após esfa9!uear um

colega de sala, naf!hanhã'de
ontem, na escola estadual
Renato de Arruda Penteado,
na zona norte de São Paulo.
A vítima foi socorrida e não

corre risco de morte.

A briga entre os jovens
começou no início da

, -

semana, mas a motrvaçao
ainda não foi confirmada.

Segundo a assessoria de

imprensa da Secretaria de
Estado da Educação, na

ocasião, os pais dos ado
lescentes foram convidados
a comparecer à escola.
Ontem, a agressão ocorreu

no intervalo entre duas
aulas. Ambos são alunos da

,

na semana passada, dois
casos de violência en

volvendo estudantes foram

registrados em Mato
Grosso.Em Cuiabá, um

aluno de 16 anos foi ferido
a tiros por um colega de 15
em frente à escola
Presidente Médici.No

município de Querência,
um rapaz de 24 anos foi
morto dentro de uma

escola. O acusado, um

rapaz de 19 anos, fugiu após

, .

necessano.

Numprimeiromomento, a PF
informou que o jornalista havia

negado ser responsável pelo
vazamento dos dados bancários de
Francenildo. A PF recuou logo
depois e informou que ele

permaneceu calado durante todo
o depoimento. Segundo a PF,

,

Netto se recusou a responder
todas as perguntas feitas pela
equipe do delegado Rodrigo
Carneiro Gomes, pois alegou que
estava depondo na condição de

,

A PF indiciou na noite de terça-feira Palocci pelas quebras de sigilo ,

bancário e funcional do caseiro. Palocci depôs ontem secretamente na )

residência oficial de ministro -o prazo para sair da casa é de 30 dias J

após seu afastamento do governo- por cerca de três horas. ;
O depoimento de Palocci estava marcado para as 10h de ontem. Mas foi,
adiantado para 'ontem porque o ministro alegou problemas de saúde. 'í

Segundo a PF, Palocci foi indiciado porque havia indícios da '.

responsabilidade do ex-ministro na quebra do sigilo bancário de ;

Francenildo. Ele é suspeito de ter mandado quebrar o sigilo do caseiro,
Netto, entretanto, não foi indiciado porque a PF não vê indícios de sua

participação na quebra e vazamento dos dados bancários do caseiro. �,
"

•

T' sér ie.De acordo �Sm a

secretaria, o acusado pela
agressão foi levado a uma

delegacia da região.
Violência - Na noite de 27
de março, uma estudante de ,

o crime.

,

"

, 1- �

,
,

Integração Nacional Márcio
Lacerda, do ex-presidente do
banco do Brasil Cássio Casseb, e
do atual presidente dos Correios,
Janio Cezar Luiz Pohren. Outros

,

,
"
,

começo da tarde a oposição havia
informado que havia conseguido, ,
o apoio dabancadado PMDB paro
aprovar o relatório de Serragli61
Depois de muita discussão cod,�

.
, .

oposição, o PT acabou desistindo
.

de aprovar o voto em separado'
O acordo entre o PT e a oposição
só foi possível porque os dois lados
passaram a temer a possíbílídade
da CPI terminar sem um relatório

Tumulto na Febem termina
com 62 feridos em São Paulo

,

nomes, na maioria de técnicos,
também tiveram os nomes

retirados do pedido de
indiciamento.

O relatório foi aprovado sem

os parlamentares do PMDB, que
se .abstiverarn de votar. No conclusivo. ,.�

-·i
,

'

�

SÃO PAULO - Os tumultos
ocorridos desde .a noite de terça
feira em todas as unidades do

complexo da Febem no Tatuapé
(zona leste de São Paulo) haviam
deixado 62 internos e funcionários
feridos até o final da tarde de

ontem, segundo a assessoria de

imprensa da instituição.Entre os

feridos estão 44 funcionários e 18
adolescentes. Destes, 37

funcionários e 18 internos foram
levados ao pronto-socorro do

Tatuapé, onde forammedicados
e liberados em seguida. Outros
sete funcionários receberam
atendimento no hospital daVila
Maria.Do total, apenas três

adolescentes e um funcionário

permaneciam internados em

observaçã ontem, mas nenhum
deles corria risco de morte.

BRASÍLIA- O relatório do

deputado Osmar Serraglio
(PMDB-PR) foi aprovado pela
CPI dos Correios com 17 votos

favoráveis e 4 contrários. O
relatório, criticado pelos
parlamentares do PT, foi alterado
para se chegar a umentendimento
com os governistas. Entre as

mudanças está a retirada do pedido
de indiciamento do ex-secretário
executivo do Ministério da

Você terá as informações mais rapidamente.
FILIAL

GUARAMIRIM

(47) 3275-8500
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PROTESTOS: JOVENS SE SENTEM PREJUDICADOS

•

I

• •

AGÊNCIA ESTADO
\

�; Chirac acena com possibilidade de modificar pontos
mais polêmicos através de um novo projeto de lei
f�l.

1� FRANÇA - Líderes sindicais e

rFábalhistas estipularam ontem

um prazo de 10 dias para que o

g6verno francês revogue o

,Gontrato do Primeiro Emprego
,

(ePE), ameaçando realizar novos
protestos em todo o país.O
anúncio foi feito ontemdia em que
os líderes das uniões deram início

a {três dias de conversas com
,

representanres do UMP (União
peloMovimento Popular) , partido
db presidente francês, Jacques
Cpirac. Em um comunicado, as

úhiões afirmaram que irão

otganizar "um novo período de

grandes manifestações" caso o

governo "não revogue a lei do

primeiro emprego até 15 de abril".
N a terça-feira, mais de 1

milhão de pessoas saíram às ruas

em 268 protestos em todo o país,
segundo a polícia. As

mobilizações prosseguiram ontem

, quando manifestantes

bloquearam ruas, linhas de trem e

serviços de entrega. Em Nantes,
man'ifestantes bloquearam o

tráfego no centro comercial da
cidade por cerca de três horas. Em
Toulouse (sul), caminhões dos
correios foram barrados para

interromper a entrega de
,

correspondência.
L

. .

Morales diz ser alvo de "campanha de multinacionais"
••
,

. -
"

"

BOLÍVIA - Q presidente da
" . ,

Bolívia, Evo Morales, afirmou
"

à BBC ter recebido in-
,,,

formações de que empresas'
••

mul tina c iona is estariam
� '0, h' financiando uma campan a

,

para desestabilizar seu go-
verno, "Recebemos a infor

mação de que companhias
transnacionais estão colo
cando dois milhões de dólares
em uma campanha para
boicotar meu governo", disse'
Morales ao programa de
televisão da BBC Newsnight
exibido na noite de

empresas que estariam envol
vidas nem sobre a natureza da

campanha contra ele.
,

.

" ALIENIGENAS"

tituinte vai ter poderes
ilimitados." "Quem toma as

decisões, os pobres e

indígenas ou as famílias que
causaram tanto mal ao país
no passado?"

O presidente boliviano
disse ainda ter ficado "bem'

impressionado" corn o

contato com representantes
do Banco Mundial, mas

alertou que tanto a

instituição como o FMI não
deveriam tentar impor
"idéias alienígenas" à

Bolívia.

Desde que chegou ao poder,
Morales vem dizendo que

pretende nacionalizar
parcialmente a indústria

energética do país.
Correspondentes dizem que
essa posição o coloca em

conflito com a maioria das

empresas estrangeiras do
� ,

setor que estao no pais.
Morales também disse na

entrevista à BBC que a

Assembléia Cons ti tu in te
convocada para julho será um

instrumento para conferir
mais autonomia para as

populações indígenas do

pa ísv''A Assembléia Cons-

,

"Se você impõe projetos
que são estranhos para nós,
não colaboraremos", disse
ele. "Eles deveriam apoiar
nossas iniciativas, as criadas

pela população local."

,

terçafeira. "Es tamos morri

tórando o problema."
Morales, que tomou posse

em janeiro como o primeiro
presidente indígena da

Bolívia, não deu detalhes das

•

•

•
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VIOLENCIA
.

Os protestos de terça-feira transcorreram pacificamente, mas episódios de violência ocorreram no

final do dia. Em Paris, jovens atiraram pedras contra policiais, que reagiram lançando bombas de

gás lacrimogêneo. De acordo com a polícia, 383 manifestantes foram presas na capital, onde 34

pessoas -entre elas, quatro policiais- ficaram levemente feridas. Outras 243 pessoas foram detidas
em toda a França.
m Rennes, jovens também quebraram vidros de lojas e ônibus e entraram em confronto com a

polícia. Em Lille, vitrines de lojas, carros e cabines telefônicas foram danificados pelos
manifestantes.

LEI
Apesar dos intensos protestos contra a implantação do CPE, a lei entrou em vigor neste domingo (2),
após ter sido publicada no Diário Oficial da França.No entanto, Chirac ordenou a suspensão do

. contrato e disse que seus pontos mais criticados devem "ser modificados" mediante um novo

projeto de lei. A elaboração do projeto está a cargo dos Líderes da UMP no Parlamento. O CPE

pretende reduzir o desemprego entre os jovens, facilitando sua contratação. Mas uma cláusula, que
permite ao empregador demitir sem justificativa ou indenização, desagrada os jovens.
A controvérsia ocorre antes das eleições no país, previstas para 2007. Pesquisas apontam que a

popularidade de Villepin está em queda, e a oposição afirma que irá revogar a nova lei caso vença
as eleições.

Vídeo mostra rebeldes arrastando
corpo que seria de piloto americano

CAIRO, EGITO - Um vídeo

publicado na internet ontem
.

mostrao que seriam insurgentes
iraquianos arrastando o corpo
carbonizado de um piloto
americano depois da queda de um'
helicóptero Apache. O vídeo foi

divulgado na rede mundial de

computadores pelo grupo
Conselho Shura dos
Combatentes Sagrados.O braço
armado da organização reivindica
a autoria do ataque que teria

resultado na queda do

helicóptero. Segundo o Exército
dos Estados Unidos, a aeronave

caiu no sábado durante uma

"patrulha de combate".

Alguns trechos do vídeo
estão desfocados e o rosto do

I

homem arrastado pelos supostos
•

rebeldes não é mostrado. Suas

roupas estão tão queimadas que é

impossível dizer se o cadáver
vestia um uniforme militar
americano. Entretanto, ele

parecia trajar um uniforme
militar.

, O vídeo também foi enviado

por e-mail a diversos jornalistas,
porém não é possível
comprovar a autenticidade. O
Exército dos EUA denunciou a

divulgação do vídeo. "Nós
ficamos ultrajados com

qualquer um que crie e divulgue
ao público um vídeo terrível
como esse", disse o tenente

coronel americano Jonathan
Whitington.

-, Atividades

omplementares
Tendo pautado sua proposta pedagógica essencialmente na formação
integral da pessoa, o Colégio Marista São Luís, oferece aos seus alunos

,

uma série de atividades complementares; sendo elas:
· culturais: teatro, dança e PJM
· esportivas: futsal, basquete e voleibol
· tecnológica: robótica básica e avançada
Todas estas atividades iniciaram na primeira semana de Março. No
total são mais de 300 alunos envolvidos, muitos deles participando de
duas os três atividades.
A qualidade do serviço prestado pode ser comprovada pelo excelente
trabalho realizado pelos profissionais especializados que .atuam nas

diversas atividades, desenvolvidas como forma de valorização e de

manifestação da personalidade.
As atividades complementares não visam apenas competições, mas
sim um objetivo maior: a formação integral, buscando proporcionar
autodisciplina, maior concentração,
integração e soclalzaçêo de alunos,
protessores e familiares. Tais
atividades alongam o turno da aula
cos eoueandos e permitem uma

malo: convlvêncla no ambiente
escolar, tornando o Colégio uma

'

extensão de sua casa .

,

Uma investigação da
Promotoria da Holanda sobre :

a morte de Siobodan
Milosevic, 64, indica que o ex- "

presidente iugoslavo morreu i

em decorrência de um ataque '

•

cardíaco, sem sinais de uma �
•

ação criminosa. Milosevic, .

que sofria de problemas
cardíacos e hipertensão, foi

,

encontrado morto em março
em um centro de detencão

• BREVES

•

EM ISRAEL

� Sharon
O estado de saúde do

primeiro-ministro de Israel,
Ariel Sharon, 78, é estável
após ter sido submetido ontem .

a uma nova intervenção
cirúrgica a fim de restaurar
uma parte do crânio que havia
sido retirada em uma

operação em janeiro.Fontes
hospitàlares informaram que
os médicos implantaram de
volta o pedaço de crânio no

lugar onde tinha sofrido as

hemorragias e que tinha
permanecido aberto para se

, constatar a possibilidade de
um novo derrame.

•

,

,

�------------------�.,
•

,

,

•

,

•

NO PERU

� Campanha
. A namorada japonesa do ex

presidente peruano Alberto
Fujimori, detido no Chile
desde novembro passado,
chegou ontem a Lima para
reforçar a campanha dos
aliados do ex-çovemante, a

quatro dias das eleições
gerais no Peru.A empresária
Satomi Kataoka, que visita
Lima pela segunda vez em

menos de um mês, foi
recebida pelo irmão mais
novo do ex-governante e atual
candidato ao Congresso pelo :

partido Aliança pelo Futuro,
Santiago Fujimori.

,

,

I
I
,

�------------------�,

NA HOLANDA

� Morte natural

na Holanda, onde aguardava
julgamento do Tribunal, Penal
Internacional para a antiga

•

Iugoslávia (TPII) por
genocídio e crimes contra a

humanidade."A promotoria
pública concluiu que
Milosevic morreu de causas

naturais. Não há indicação
de que sua morte tenha sido
resultado de uma ação
criminosa", diz o

comunicado.

NA INDÓNESIA
� Policiais mortos
Ao menos dots policiais
morreram e oito ficaram
feridos -alçuns em estado
grave- devido a uma

explosão ocorrida ontem em

uma delegacia da cidade
Indonésia de Medan,
informou a emissora local
Elshinta.Os feridos foram
encaminhados a um hospital
próximo, onde recebem
atendimento médico de

urgência. A polícia ainda não

divulgou a causa do incidente
e isolou a delegacia.A
explosão, que ocorreu por
volta das 13h30 (4h30 de

.

Brasflia), pôde ser ouvida a

dois qUilômetros de distância
e provocou pânico em uma

escola situada a apenas cem

metros.Medan, localizada no

noroeste da Ilha Indonésia de
•

Sumatra, é a terceira cidade '

mais populosa do pars.

•

,

,
.

,
,

,
,

•

•

,

,.

,
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Acesse nossq blog: www.poracaso.com/e.rnail:contato@poracaso.com
'.

A balada de sábado
CMega então a data de 08 de abril

trazendo à. cidade uma das maiores
autoridades internacionais em techno,
o produtor e DJ DAVEThe Drummer.

DAVE apresenta-se nests sábado
na casa ComBat junto à rico line-up.
Entre as peças destaca-se a belga
Clodagh MacCann, braço direito de
Carl Cox. Complementando a noite,
apresenta-se DJ Túlío (house} no

loung€ e DJ Xallnho (hip-hop) no Bar'
Externo.

lnqressos antecipados para a

.

noite podem ser adquiridos 11a loja
Calcei; posto Mlrne matriz e loja
Deltacell Claro do shopping.

Karlo Sohn e Juliana Bartel

O CORREIO DO POVO

.• " ..,., .. '.7"'.1\,..'''' .• '' ••, ,,,','.�.''.'.'' , .•.. , ..

3371-2847 - 3275w200S
www.centersom.com.br

Você escolhe, nós transportamos.
o., o.,..

• 0,0 ,' •••••• _ ,·,,_n,· •...•. "., .•...".",""." .,.", .....""'.",, . "'''''''''''' , ..

Os melhores lançamentos
em

CD's e DVD's
Você encontra na

L
. LOOISTI('A NACIONAL e INtERNACIONAL

Bernardo Dornbusch, 540 I Sala 01 i
Baependi I Tel.: (47) 3371.0363

,

Extreme amplia
Passando por uma ampliação, a loja Extreme Premium marca para o final de abril a.

apresentação des novos espaços, trazendo ainda mais alternativas à galera descolada da
cidade.Alexandre Hechcovitch,Energie, Miss Sixty, Cavalera, M.Offícer, Zapping, KiekShoe
Co., Ecko, Puma, Index, Intuição e Cia Marítima incluem o desejável line.up da loja, que ao
final das obras apresentará 300m2 de á rea.

Fórum lança em sua nova campanha
um movimento pela defesa da ética, da
moralização e da conscientlzação da
sociedade. Na nova linha de anúncios, os
modelos Jelsa Chimlnazzo e Alexis Vinas
vestem a coleção jeanswear da marca em

cenas de impacto, como onde lavam a

rampa que leva ao Congresso Nacional ou
portam panes e escovões diante da
bandeira nacional. A Intenção é estimular
os brasileiros a promover uma "limpeza"
geral para o fim das intrigas que poluem a

imagem do país em todos os setores e

classes sociais.Alquém tem que começar.

Amigos do Baependi
É diversão garantida para este sábado o stamrntisch que será realizado pelo C.A.

Baependí celebrando a ocasião de 100 anos do clube. Os grupos formados prometem
muita descontração para as oito floras de duração do evento, que começará às 10h.
informações para oarticípação podem ser retiradas pelos números (47) 33710179 ou 3371
0222, com lsolene ou Mallrem. Caso o evento não seja realizado por força de motivo maior,
será transferido para o dia 21 de abril,

Priscila Brogno'if ,

- •
•

• destncondo no main stage_
ClODAGH MCCAN N - electro house I Bélgica I I
DAVE THE DRU��MER - UK tal:
• lounge- .

Túlio - house I residente ComBat

• bar externo

apresento

• • •
-

Di Xalinho - hip. hop
.

Um d o s melhores DJs do mundo

,

'"
CORREIODO POVO

RIIO Wolter Morquodt 1400 - Reser\IQ$ e Informações: (47)9914 5442

www.sitecombat.com.br
Apo",

,•

I -

local:
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DIFICULDADE: POUCAS FARMÁCIAS TÊM O PRODUTO

• • • •

DAIANE ZANGHELINI

... Preço alto, estética
e falta de praticidade
explicam a rejeição
pelo público feminino

}ARAGUÁ DO SUL - Embora
'tenha surgido como uma opção
amais para amulher para evitar
Aids, DSTs (Doenças
Sexualmente Transmissíveis) e

gravidez indesej ada, as

camisinhas femininas ainda são

vistas com desconfiança por

grande parte das mulheres.
. Prova desse "estranhamente" é
a disponibilidade do

preservativo nas farmácias:
entre cinco estabelecimentos
do Centro da cidade visitados

pela equipe de O Correio do

Povo, apenas uma deles vendia,
em número bastante restrito.

No município, o

preservativo feminino é
distribuído gratuitamente
somente no posto de saúde do
Centro (Rua Reinaldo Rau),
onde funciona a coordenação

» do Programa D,ST/Aids. o,
outros 16 postos de Jaraguá do
Sul e a farmácia' básica

./ (localizada na Clínica de

Especialidades Dr. João Biron,
na rua Amazonas), oferecem
somente a camisinha
masculina.

De acordo com a

coordenadora do Programa
DTS/Aids no município,

•

Leníria de Cássia Menel, a
,

distribuição das camisinhas
femininas não é descentralizada

porque a procura ainda é

mínima. Parte dos preservativos
é comprada pela Secretaria de
Saúde doMunicípio, como uma
'contrapartida do programa,
mantido pelo Governo Federal.
Não é estipulado um número
fixo de preservativos por pessoa,
bem como a quantidade
disponibilizada aos postos de
saúde. "Não recebemos
camisinhas femininas todos os

meses, e quando recebemos, é
em menor quantidade que a

masculina, pois sempre sobra
, "

porque a procura e pequena ,

explica.
Leníria afirma que, todos os

meses, são distribuídas sete mil
camisinhas masculinas,
enquanto o número de

preservatives femininos não

passa de 90. "Muitas mulheres
não experimentam a camisinha
feminina por motivos estéticos
e se sujeitam ao risco de uma

relação sexual desprotegida",
comenta.

Mas 0·2.....aparência da,
camisinha feminina não é o

único fator de rejeição por parte
das mulheres. Na visão da
farmacêutica Estela Maris

Becker, 28 anos, a baixa venda
do preservativo de mulher
acontece principalmente em

virtude do preço, que chega a

ser quase oito vezes mais caro

que o da camisinha comum.

• •

,

DANIEL NEVES

Diferença no preço entre os preservativos é de cerca de 2.300%

Para se ter uma idéia, enquanto
um pacote de preservativo
masculino com três unidades
custa R$ 1,85 em média, uma
unidade da camisinha feminina
custa quase R$ 14,80, uma

diferença de cerca de 2.300%.
"Vendemos aproximadamente
10 pacotes de camisinha
masculina por dia, e apenas uma
por mês da feminina", revela..

Segundo a farmacêutica,
algumas mulheres que

experimentaram o preservativo
afirmaram que não voltariam a

usa-lo por não ser prático e

causar incômodo durante a

penetração. ''Algumas mulheres

têm dificuldades na hora de
colocá-lo na vagina, enquanto
outras dizem que ele diminui a
sensibilidade e o prazer". Essa

afirmação é compartilhada pelo
ginecologista Rolf Roberto
Horst, que acredita que a

camisinha feminina não
�

-_. -- -

. oferece a mesma segurança que
o preservativo masculino. "Ela
não deve ser tão eficaz para

prevenir uma gravidez, pois é

difícil para a mulher saber se a

camisinha está colocada da
forma correta, ao contrário do

homem, que facilmente percebe
se ela está corretamente

posicionada no pênis", explica.
,

Falta de lixeiras no Calçadão irrita população e lojistas'
}ARAGUÁ DO SUL - Das

cerca de 20 lixeiras de. ferro
instaladas no Calçadão da Rua
Marechal Deodoro da Fonseca,
restam apenas sete. Este

número, reduzido em mais da

metade, não garante a limpeza
dos quase 500 metros de
extensão e a sujeira que se

acumula diariamente é motivo

de indignação por parte de
comerciantes e clientes.

Para Luiz Lanznaster,
proprietário de uma relojoaria
no Calçadão, a situação "é um

absurdo". Ele salienta que já
, .

entrou em contato com vanos

órgãos da Prefeitura, mas, o

problema não foi resolvido.
A ausência das lixeiras

também irrita Denise Mara
Staloch e Marlize Finger
Schmidt. As duas vendedoras
dizem já terem telefonado para
a administração pública pelo
menos três vezes nos últimos
meses. "Eles passam as ligações,
anotam e nunca fazem nada",
enfatiza Marlize.

Além do acúmulo de papéis
e plásticos nos locais onde as

,

lixeiras deveriam estar, a sujeira
também chega às portas das

lojas. A vendedora fica irritada

quando lembra que, todos os

dias antes de atender seus

clientes, precisa limpar a

entrada do estabelecimento

porque, nas imediações, não há
'Iixeiras.

Outro problema enfrentado
é o acúmulo de embalagens
plásticas nas floreíras. Para os

comerciantes, os restos

disputam lugar com c\ colorido
das plantas e "estão que é só

lixo". Trabalho dobrado para
varredores de rua como Luciano
Barbosa, que também sente a

falta das lixeiras retiradas nos

últimos meses de 2005. Isto

porque, seu trabalho quase
dobrou desde então.

CESAR JUNKES

Floreiras são útilizadas como lixeiras no Calçadão da Marechal

RESPOSTA
A reportagem de O Correio do Povo entrou em contato, na manhã de ontem, com Nelson Sjoberg, funcionário
da Prefeitura de Jaraguá e responsável pela Limpeza do município. Segundo ele, as lixeiras devem ser

recolocadas nos próximos 15 dias.
O funcionário explica que elas foram retiradas porque o fundo havia caído. O motivo: a ferrugem que atacou o

produto, normalmente fabricado com ferro galvanizado. Sjoberg diz também que a demora na reposição, de

praticamente cinco meses, é por causa da perícia realizada nas lixeiras. Como a empresa fabricante utilizou
ferro comum é responsabilidade dela reformá-Ias.

'

.
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Procon será transferido para
, .

novo espaço na proxima semana

}ARAGUÁ DO SUL - Na

próxima quarta-feira.LZ, o

Procon (Serviço de Proteção
e Defesa do Consumidor) de

Jaraguá do Sul será transferido
para o prédio do CPL (Centro
dos Profissionais Liberais), na
Rua Marina Frutuoso,
Centro, no espaço onde antes

funcionava a Vara do
Trabalho. O espaço tem área

de aproximadamente 200m2,
é dividido em quatro salas e

visa um atendimento mais

adequado aos consumidores e

melhores condições de
trabalho aos funcionários.

De acordo com o diretor
do Procon, Juliano Nora, a

repartição também contará

possibilitar mais ações de

fiscalização e ampliar o trabalho
de educação para o consumo

junto a comunidade, por meio
de informações e orientações.

Além da melhoria na

..

estrutura física, o quadro de
funcionários também foi

ampliado. Neste ano, foram
contratados quatro estagiários
do curso de Direito e a previsão
é de que mais dois fiscais sejam
contratados por concurso.

Segundo Nora, o aumento de'
pessoal é necessário para suprir
a demanda de atendimentos,
que cresce a cada mês.
"Percebemos que nosso

trabalho está sendo divulgado
positivamente, e o resultado é

que o consumidor se sente mais

seguro para lutar por seus

direitos", afirma.
Atualmente, o Procon

funciona na Avenida Getúlio

Vargas, nO 577 (Prédio da antiga
Delegacia de Polícia Civil).
(Daiane Zanghelini)

, .

com novos movers e

equipamentos, comprados
pela Prefeitura, como mesas,

cadeiras, computadores,
A , •

termometros, maquinas

fotográficas e outros. Os

aparelhos informatizados vão

'agilizar o atendimento e

" ARQUIVO O CORREIO/CESAR JUNKES

•

Nora diz que atendimento ao público será mais rápido e ágil

,

Eri Johnson em "Aluga-se um

namorado", se apresenta na Scar
}ARAGUÁ DO SUL - Depois

da participação COlno peão de
rodeio na novela 'América', Eri
Johnson percorre o Brasil com a

comédia 'Aluga-se .. um

namorado'. O espetáculo chega
a Jaraguá do Sul no dia 12,
quarta-feira, às 20h30min, no
Grande Teatro do Centro

uma família que leva a risca as

tradições judaicas. Alex interpreta
umnamorado judeu emédico, pois
o verdadeiro namorado de Sara -

Cris - não é judeu.Apartir daí dá
se início a uma grande e engraçada

. farsa. Será que os pais de Sara e o

irmãoJoel- um psicanalistamuito
observador -, vão acabar
descobrindo a verdadeira
identidade do suposto namorado?
E o verdadeiro namorado?
Também será desmascarado? Sara

poderá se apaixonar pelo ator que
se passa por seu namorado?

Começa aí um suspense
humorístico.

A crítica define a peça como
. uma comédia leve e gostosa, capaz

de levar a platéia a uma

cumplicidade total com o

personagem de Eri, que considera
"Aluga-se um Namorado" uma
obra prima. Trata da relação
familiar ' com carinho,
transmitindo a sua importância
de modo engraçado, às vezes até
hilariante, mas com muito

•

respeito.

•

Cultural da Scar. Os ingressos
podem ser adquiridos no local a
R$ 35,00 (antecipados), R$
40,00 (no data) e aR$ 20,00 para

.

estudantes e pessoas acima de 60
anos.

A comédia "Aluga-se um

namorado", de James Sherman
com adaptação de Flávio

Marinho, ficou em cartaz na

cidade doRio deJaneiro durante
um ano, alcançando sucesso de

público. A partir daí começou
sua turnê pelas principais
cidades do Brasil, chegando
agora a Santa Catarina.
Ator que leva a vida commuito

humor, Alex Schneider (Eri
.

Johnson) é contratado por Sara
(Isabela Lobato), integrante de

I

•

I

•

I
I

..

..
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• LINHA DE FUNDO

Julgamento
Será julgada nesta semana a

partida entre Gesso Jaraguá
2x1 Caxias, encerrada aos oito
minutos do segundo tempo por
causa de uma confusão entre
um jogador do Gesso Jaraguá e

do técnico do Caxias. O tribunal

pode marcar uma nova partida,
dar continuidade de onde parou
ou até mesmo considerar este
o resultado. Já os envolvidos
na briga podem pegar uma

suspensão, já que o

regulamento não prevê
exclusão do campeonato.

Chegando a hora
Começa hoje a 3a edição do Torneio Intercontinental de Clubes.
Único trtulo que falta para a Malwee, é a oportunidade que a

equipe espera para completar a sala de troféus e com o apoio da
torcida. Vendo a importância deste trtulo para a equipe, para a

cidade e para os torcedores, o Correio do Povo estará junto
com o time, passando todos os detalhes da competição para o

leitor. A partir de hoje estaremos em Brusque para sentir de perto
o clima e acompanhar todos os passos dos times participantes,
principalmente da Malwee. Vale lembrar também que os jogos
podem ser ouvidos ao vivo pela Rádio Jaraguá e, as rodadas de
sábado e domingo, podem ser televisionadas.

Pec
Na próxima terça-feira
acontecerá o lançamento
oficial das atividades do Pec

(Programa Esporte e

Cidadania) para 2006. O evento
acontece a partir das 15h na

Recreativa da Marisol e deve
reunir cerca de 100 crianças
de cada modalidades (que são .

dez), mais os 130 técnicos
envolvidos e autoridades do

esporte. Para este ano, o

programa deve atender mais
de seis mil crianças em

Jaraguá do Sul.

Brasileiro
.
Já está tudo pronto também
para o Campeonato Brasileiro
de Seleções de Basquete em

Jaraguá do Sul. A competição
acontece de 19 a 22 deste
mês, no Ginásio da Arweg, e

. vai ser disputado em duas
categorias: juvenil (19 anos) e

infanto-juvenil (16 anos),
ambas no masculino. O
técnico do time infanto será o

jaraguaense Milton Mateus.

,

Olese (j.
Na terça-feira à noite a CCO da
Olesc se reuniu pela primeira

,

vez. A pauta do encontro foi
direcionar as ações para cada
pessoa. A próxima reunião será
no dia 18 e cada comissão
deverá apresentar um plano de

ação, junto com um orçamento
de custos. Vale lembrar que o

Governo Estadual, através da
Fesporte, repassa uma verba
para a realização dos jogos.

Luxemburgo quebra a cabeça
para montar a zaga do Santos

SÃO PAULO - O técnico
VanderleiLuxemburgo aproveitou
os treinos de ontem, no Cf Rei
Pelé, para tentar montar a zaga do
Santos para a partida do próximo
domingo contra a Portuguesa, pela
última rodada do Campeonato
Paulista. O Santos'não poderá
contar com os zagueiros Luis
Alberto, Domingos eManzur, todos
suspensos. Luxemburgo terá como
opções RonaldoGuiàro e o garoto
[ardel, que ainda não estreou pelo
clube santista. Entretanto, o

treinador pode improvisar e recuar
para a zaga o volante chileno
Maldonado.

No Campeonato Paulista, o
retrospecto do Santos na Vila
Belmiro é perfeito.O clube ganhou
todos OS nove jogos disputados no
estádio. Já a Portuguese ainda não
ganhou nenhuma partída corno

.

vísítante, Em oito jOgos, a equipí,l
doCafllndé í,lmpªtou duas e perdeu
se!§ V®�6. O Santos pri:çisa vencer
aPorruguesªparaconquistaro titulo
do Campeonato Paulista -

competição que o clube não ganha
desde 1984. Já a Lusa precisavencer
o jogo para escapar do
rebaixamento.

CO S-Omeia
Marcelinho Carioca tem 35 anos,
mas não fica atrás dos jogadores
mais jovens do Corinthians. Pelo
menos é isso o que indicam os

exames que ele vem realizando

f:-
DIVULGAÇAO

•

Luxemburgo tem dúvidas na zaga

desde a semana passada. Segundo
o fisiologista Renato Lotufo e o

preparador fisicoEduardoPereira,
especialistas que acompanharam
a bateria de testes do jogador, ele
," do"esta voan o .

"Os testes estão

surpreendendo. Falta só a bola
mesmo. Fisicamente, ele @stá

Ad" dipronto, ,esta VO,;ln. o ,
. iSS@

Pereira, que ficou encarregado de
acompanhar o jogador durante o
mês que ele ficou isolado dos
demais, apesar de já ter acertado
como clube. "Ele estámuito bem.
Na parte física não tem

problemas", concordou Lotufo,
que viajou com a delegação
corintiana para o Chile. Quando
assinou contrato, Marcelinho
estava com 71 kg. Hoje, está com

•

67 kg e tem se saído bem também
nos testes de potência.

, , ,

COMEÇA HOJE: ATRAS DO TITULO INEDITO

/.

JULIMAR PIVATTO

� Sobre o ServCorp,
os jaraguaenses sabem

•

apenas que a base do
time é de brasileiros

•

BRUSQUE;JARAGUÁ 00 SUL

Alguém sabe alguma coisa sobre o
.

ServCorp, dos Estados Unidos?
Pois é, nem o time da Malwee. O

primeiro adversário do Torneio
•

Intercontinental de Clubes é

desconhecido 'para os jaraguaenses
e a única informação que eles têm
é que a base do time é de jogadores
brasileiros. "Não temos uma

referência, mas deve ser um

adversário difícil e precisamos estar
concentrados para vencê-los",
disse o supervisor técnico da

Malwee, KléberRangel.A partida
será hoje, às 20h30, na Arena
Multiuso em Brusque.

J á para os adversários da
,

Malwee, tudo fica mais fácil. E um

time que está sempre em evidência
e conhecido eIP qualquer canto do
mundo. "Todos têm um

conhecimento muito grande da
nossa equipe. Hoje ninguémmais

é bobo, todos filmam os jogos,
estudam nossa equipe e nossos

atletas", ava-liou Rangel. Mas ele
disse que o diferencial da Malwee

O CORREIO DO POVO
"'

• •

i
"

"to-
."
·

"

,.
•

•

•
t �

I :
•

,o'

Xoxo pode desequilibrar. ServCorp (detalhe) é o adversário de hoje
continua sendo o mesmo: o de
ter atletas qualificados que

podem surpreender a. qualquer
momento da partida.

"O Ferretti e oMarcão sabem a

hora certa de surpreender os

adversários. Temos jogadores
inteligentes e criativos que
também podem fazer isso",
analisou o supervisor. Na terça-

feira à noite, a Malwee venceu o

time de Brusque por 5x2 em um

amistoso. Márcio, autor de dois
gols nessa partida (os outros três
foram de Falcão), também disse
que desconhece o adversário.
"Temos certeza que até a estréia o
Ferretti e do Marcão vão trazer

alguma informação sobre eles",
disse o camisa 9.

Sobreo amistoso,Márcio disse

que foi uma boa experiência, já que
os adversários da primeira fase
devem jogar com amesma tática, a
da retranca e das jogadas de contra-

.

ataque. "Fizemos um bom jogo, r",
contra umaboa equipe que nivelou 1" ,;
a partidapor cima. Lembroumuito
o time do Paraguai (o UM)". O T

jogador sabe que pode enfrentar .

adversários que jogam na retranca .

,

éomo os que tomam a iniciativa, ;:

caso dos espanhóis do Boomerang ....
•

Interviú. "Estamos preparados .

para enfrentar qualquer tipo de J

jogo. Isso é bom porque r "

dificilmente seremos surpreen
didos", comentou ainda.

• JOGOS

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

•

,

19h UAA x SerCor
20h30 Carlos Barbosa x Predator

Sábado *

Carlos Barbosa x Boomerang
Malwee x UAA

,

Domingo *

Decisão 5° lugar:
•

1 3° Chave A x 3° Chave B
Decisão 3° lugar:

12° Chave B x 2° Chave A
Final

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

Maysa é a atual vice-líder do Estadual de Motovelocidade
,

}ARAGUÃ 00 SUL - A única

representante do sexo feminino
no Campeonato Estadual de
Motovelocidade é de Jaraguá do
Sul e vem fazendo bonito na:

competição. Maysa Pianezer

disputou as duas primeiras etapas
•

na categoria 65cc e chegou em

segundo lugar nas duas. Com isso,
é a atual vice-líder da compe

tição, com 40 pontos, dez amenos

que o blumenauense Rodrigo
Riffel, vencedor das duas pri
meiras etapas, Agora ela se pre-

, .

para para a proxima prova, neste

fim-de-semana em Papanduva.
Maysa (BV Financeira/SD

Veículos/Despachante Petry/LD
Automóveis/Street Car!Roauto
Veículos/Pereira Automóveis)
mudou de categoria este ano e o

pai da atleta, Dirceu Pianezer,

disse que ela vem se adaptando
bem com a nova moto. "Ela
treina duas vezes por semana e o

nosso objetivo é brigar pelo título
da competição". Segundo ele, o
maior adversário na briga é

Rodrigo Riffel, pais o piloto
participa de competições de

motocross, modalidade diferente
da motovelocidade e que exige
mais dos praticantes.

Os outros participantes da

região são: Luciano "Boca"
Oliveira (líder na Força Livre
Nacional e l lv na Força Livre'
Especial), Arthur Eduardo
Hobbel (quarto nas 55c e quinto
nas 65cc), José Brayan Padilha
Soares (líder nas 55cc),Wanderlei

Spézia (quinto nas 250cc) e

Cristiano Nicoletti (170 na

Street 4T Standard).

•

•

,
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Maysa é a única representante feminina na competição

São Paulo perde em casa e se compliça na Libertadores
DA REPAÇÃQ = O São Paulo

perdeu para o Chivas Guadalajara
por 2x 1, na noite de ontem, no

Morumbi, e viu cair uma invenci
bilidade de 19 anos ern seu estádio
em jogos da Copa Libertadores. A
última derrota havia sido em 87

para o Colo-Colo, do Chile.
Pior do que a perda da série

invicta, o São Paulo vê ameaçada
a classificação para a segunda fase

•

da competição. O time paulista
segue na vice-liderança do Grupo
1, quatro pontos atrás dos

mexicanos (l dois à frente do
Caracas, O próximo jogo do São
Paulo será na altitude da cidade
de Cuzco contra o Ciencíano,
lanterna da chave.

O São Paulo saiu na frente
com um gol de Aloísio, aos 32
minutos do primeiro tempo.
Santana, aos 44 minutos da

primeira etapa, empatou de

cabeça. O gol da vitória foi
marcado por Martinez, aos 35 da

etapa final.
COPA DO BRASIL - Eln

ritmo de treino, o Flamengo se

classífícou à 'oitava-de-final da

Copa do Brasil, ao golear o ABC
RN, por 4xO, ontem à, 110

Maracanã. Na próxima fase, o
Guarani será o adversário do time
carioca. Mesmo sem demonstrar
vontade de vencer a partida, até

._" ...

porque a vitona no pnmeiro Jogo,

por 1xO, 111e dava a vantagem do

empate, o Flamengo construiu,
aos poucos, O placar da vitória.

Renato (2), Ramírez e Luízâo
marcaram para o rubro-negro,

• RESULTADOS
Liga dos Campeões
Juventus O x O Arsenal
Barcelona 2 x O Benfica
Libertadores
The Strongest 1 x O Goiás
Paulista 2 x 1 River Plate
São Paulo 1 x 2 Chivas

Copa do Brasil
Flamengo 4 x O ABC
Atlético-PR O x O Volta Redonda
Fortaleza 3 x 1 Cellândla
Paysandu 1 x O Vila Nova
Pernambucano

I Santa Cruz 2'x 1 Sport
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(VIGILÃNCIA: FISCAIS NA RUA

I

-

CARLOS BRANDAO

... Policiais vistoriaram
bares, boates e hotéis
centrais e registraram
diversas irregularidades·

}ARAGUÁ DO SUL - Uma

operação de fiscalização que

<,volveu as policias Civil,
.

Militar e a Vigilância Sanitária
do município visitou quatro
estabelecimentos comerciais, na
noite da última terça. Todos
foram interditados. Um deles,
após regularizar a situação, foi
reaberto ontem. A ação tinha
como objetivo verificar a's

•

condições de higiene, limpeza,
conservação e segurança destes
locais. Como resultado da blitz,
além das interdições, aconteceu
a detenção de três pessoas, umpor

falsíficação de bebida e dois por

porte de droga.
O trabalho de fiscalização

. iniciou por volta de 20 horas, no
centro da cidade. O primeiro
estabelecimento abordado pelos
policiais e fiscais foi um hotel
localizado na Rua Artur Müller,
próximo à Escola Estadual
Abdon Batista. No local, as

péssimas condições de limpeza e

higiene, causaram a interdição.
Em seguida, o grupo seguiu para
um bar na Rua Felipe Frenzel, 70,
fundos da Milium, onde os

Lei que dá chance a presos por
crimes hediondos gera polêmica

}ARAGUÁ DO SUL - Pelo
menos 20 pessoas condenadas

por assassinato, roubo, estupro
ou tráfico de drogas podem
solicitar progressão de regime e

deixar o Presídio de Jaraguá,
atualmente com cerca de 150
'ncarcerados. É que aqueles
presos são beneficiados com a

inconstitucionalidade do

. parágrafo da Lei de Crimes
Hediondos que proibia a

liberdade provisória e o

cumprimento da pena em
,

regime semi-aberto e aberto.
r A decisão do, Supremo
Tribunal Federal, anunciada
recentemente, causou

divergências de opiniões entre

as autoridades do setor de

segurança do município.
Segundo o delegado Uriel .

Ribeiro, a possibilidade de

progressão de pena para os

condenados por crimes

hediondos preocupa. Ribeiro

explica que dessa maneira,
pessoas que ainda não teriam

condições de 'conviver na

tociedade podem conseguir a

liberdade. Como conseqüência,
'é provável um aumento

l

signífica tivo
nalidade.

Já o juiz Hélio David Vieira
Figueira dos Santos, da Vara
Criminal e da Infância e

· Juventude, tem outra opinião.
Para ele, aquele parágrafo
sempre esteve contra a

Constituição Federal e desde
o momento em que foi

aprovado "não cumpriu seu

papel de trazer paz e segurança
·
à sociedade".

Para ele, acreditar no

regime fechado como maneira
de reduzir a criminalidade é
uma "avaliação superficial e

cômoda" da situação. O juiz diz
que "crime não se combate

da
• •

crrmi-

�

com pena, mas, com açoes
. . "

SOClalS .

A partir da possibilidade
de solicitar a progressão, os

condenados por crimes
·

hediondos que já cumpriram
um sexto-da pena podem re-

· querer que o restante seja em

liberdade. Antes, eram obri

gados a permanecer encarce

rados pelo tempo total, ou seja,
até 30 anos, dependendo do
caso. (Kelly Erdmann)

Empresário continua desaparecido
}ARAGUÁ DO SUL - A Polícia

Civil de [araguá do Sul e região
continua investígando o paradeiro
do ernpresârio Eduardo Henri.qu€l
Almeida Lu�@na, 29 anos, que está
desaparecido desde a tarde de
quinta-feirapassada, 30.O carro do

� empresário, um VWIGol placas
MAV2943, de [araguá do Sul, foi
encontrado na manhã de sábado,,

no quilômetro 61 da BR-101, em
.

Araquari, pela Polícia Rodoviária
Federal (PRF) de BarraVelha.

De acordo com o major da
,

Polícia Militar de [araguá do Sul,
. Rogério Luiz Kumlehn, que
coordena o apoio às ações daPolícia
Civil no caso, ainda não há

nenhuma novidade sobre o

desaparecimento, "As buscas
estão sendo realisadas aqui na
região e em Araquari, mas até.
o momento não há nenhuma

pista. A família também ainda
não recebeu nenhum te

lefonema com pedido de
resgate", comentou.

Conforme depoimento de
familiares e funcionários da em

presa de Lucena, a Henri Aqua
Piscinas (Bairro Baependi), o

empresário saiu do município
para visitar um cliente em Garo

paba (sul do Estado), mas não

compareceu 110 encontro e não
deumais noncías, (Dalane Zanghellnl)

.

policiais encontraram um crime

inusitado. Várias garrafas de
•

cerveja falsificada. "Em 12 anos

de trabalho de fiscalização, nunca
encontrei este tipo de

falsificação", revelou o fiscal
Augusto César Poffo, da Vigi
lância Sanitária. A falsificação
consistia na troca dos rótulos da

cerveja Krill, em média R$ 1,50
a garrafa de 600ml, pelo rótulo
da Skol, em média R$ 2,80 a

garrafa de 600ml. Além disso, o
estabelecimento foi interditado

pela falta de higiene e não

comprovação da origem dos
alimentos comercializados

(bolinho de carne e coxinhas),
I ainda congelados. O bar foi
fechado por tempo in-

determinado.
Ainda no Centro da cidade,

numa casa de prostituição
localizada na RuaMaxWilhelm,
140, próxima a antiga Jamail, os
fiscais da vigilância encontraram
quartos e banheiros com falta de
higiene. Além disso, as garotas
de programa, que estavam no

local, não portavam carteiras de
saúde. Mas, ontem mesmo, pela
manhã, o proprietário regu
larizou a situação e recebeu

autorização para reabrir o

estabelecimento. O último local
fiscalizado foi um hotel na Rua
Cabo Harry Hadlich,em frente
ao posto Marechal. Ali os

•

policiais encontraram dois

homens, cujas identidades não

foram reveladas, portando
cigarros de maconha. Além
disso, a falta de higiene no local
motivou a interdição, também
por tempo indeterminado.

Segundo o Major PM Rogério
Kumlehn, estas operações serão

periódicas. "Queremos fazer,
pelo menos, uma por mês",
revela.

Filas em agências bancárias
diminuíram com fiscalização

Clientes utilizam mais os caixas eletrônicos agilizando atendimento

}ARAGUÁ DO SUL - A lei que
obriga as agências bancárias a

'atender seus clientes em no

máximo 30minutos, entre o dia 5
e 12 de cadamês, parece ter surtido
efeito em Jaraguá do Sul. Mas,
mesmo com a diminuição das filas
e do tempo de espera, o Procon
deve continuar a fiscalizar todos
os bancos do município e,

dependendo do, caso, as multas
serão emitidas.

De acordo com Juliano Nora,
diretor do Procon, as agências são
visitadas com freqüência e a

próxima já tem datamarcada. Ele

explica que· na primeira
fi�cali!;ação 14 bancos foram
autuados por desrespeitar a lei,Na
segunda, o número diminuiu para
seis e estes receberam notificação
de 300Uíir " s (equivalente a cerca.

•

de R$ 300).Odiretor salienta que,
caso não regularizem os

atendimentos, a multa
reincidente chegará aos R$ 1500
e depois à cassação do alvará de
funcionamento.

Para evitar estes problemas, os
.

gerentes das agências dizem terem
A

tomado providências. Angelo
Furlanetto lembra que agora os

quatro funcionários de Caixa
I

trabalham continuamente, sem

folga. Além disso, alguns
estabelecimentos comerciais

começaram a receber pagamentos
,

de contas. Para Nurimar
Garghetti, oferecer o auto

atendimento em caixas

eletrônicos é Ulna das formas de
diminuir as filas e, por.

,

conseqüência, as multas e' a

insatisfação dos clientes.

OS CLIENTES
De acordo com Deleon da Rosa, que freqüenta várias agências bancárias
quase todos os dias, a Lei que dispõe sobre o atendimento auxiliou na

redução das filas. Opinião semelhante tem o contínuo Ubiraci Costa Júnior.
Ele explica que desde o ano passado, quando o Procon de Jaraguá iniciou as
\

fiscalizações, o tempo que perdia dentro cos bancos foi reduzido de maneira
significativa, Para Juliana Maffezzolll a melhor forma de pagár suas contas é
o auto-atendimento, Intensificado também desde o final de 2005,
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Sl(()t.
Bar foi interditadopdr trocar os rótulos das cervejas vendidas

Proprietário apresentou documentação e já reabriu casa de programa
,

"

• OCORRENCIAS POLICIAIS

•

�

Veículo furtado
Furtado um veículo Audi A3, cor prata, ano 2001, na tarde de

,

terça-feira. O carro estava estacionado na Rua Angelo Rubini,
Bairro Barra do Rio Cerro, ao lado do Despachante Zanluca. O
veículo possui um equipamento, que sendo acionado corta o

fornecimento de' combustível e dispara o alarme, por isso a polícia
conclui que o carro esteja abandonado em algum lugar.

•

Acidentes
Duas pessoas ficaram
terlcas em acidentes na

terça-feira. De manhã na

Avenida Prefeito Waldemar
Grubba, uma batida entre
caminhão e moto, feriu o

motoqueiro de 20 anos,
que foi levado ao Hospital
São José com suspeita de
fratura na clavícula

esquerda. E no final da
•

tarde, na Rua Angelo
Rubini, um ciclista.de 61
anos machucou o pé, o
joelho direito e teve
ferimentos no joelho
esquerdo quando bateu
contra um carro.

Invasão e furto II
Furtadas várias jóias de uma

residência nó final da tarde de

terça-feira, na Rua Governador
Jorge Lacerda. A casa foi invadida
pela janela do banheiro e foram
furtadas aproximadamente 100

peças diversas, entre pulseiras,
anéis e .correntes.

Acidentes fatais
Um menino de 1 O anos morreu

em um acidente terça-feira à
noite, na SC-477, em Major
Vieira, dois caminhões
colidiram e nenhum dos
motoristas teve ferimentos. E
outro acidente fatal ocorreu na

tarde de terça-feira, na SC-302
em Ituporanga, os ocupantes da
moto BX200 morreram na hora

I ao baterem de frente com um

caminhão Mercedes' Benz, o

motorista não se machucou.

Queda
Um homem caiu na tarde
de terça-feira de uma

altura de três metros, na

Rua Erich Mielke no Centro
de Jaraguá do Sul. Ele foi
levado ao Hospital São
José com ferimentos
leves.

\

. Incêndio na BRm101
'

Um caminhão-baú que
transportava couro, calçado,
cola, tíner, tecido e papel, pegou
fogo nesta terça à tarde no Km
182 da BR-1 01 np município de

Biguaçu, O veículo vinha de
Novo Hamburgo (RS) e ia em

dreçao ao norte catarlnense, O
concestlonamento no local
chegou a 16 Km. Por causa dos
materiais inflamáveis que o

caminhão levava, os oficiais
tiveram. dificuldade para apagar .

as chamas. Quando o incêndio
\

estava controlado, algumas
pessoas subiram na carreta

para saquear as mercadorias.
O fogo só foi completamente
apagado às 20h. Cerca de uma

hora depois, o trânsito no
.

sentido Sul-Norte pôde ser

liberado,

Caiu de Moto
Jovem de 21 anos caiu de
moto na Rua Erwina
Menegotti, na terça-feira à

tarde, e foi levado ao

Hospital São José com

ferimentos no joelho, no pé
esquerdo e no cotovelo,

Invasão e furto I
Foi furtado um aparelho de
parabólica, nesse domingo
à tarde na Rua Erica

Hornburg, o morador
. contou que chegou de
viagem e percebeu que
sua casa havia sido
invadida.

�-------------------------------------------
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� �TRISTEZA .

'NO CIRCO
��CARA A CARA
Desta vez, não vai dar pra
f.ugir: Nicole Kidman, que
fazia de tudo para não
cruzar com Tom Cruise,
deve ficar cara a cara

com o ex-marido nos
,

próximos dias. E que a

atriz acaba de pedir a
'

anulação do casamento
dos dois, que durou onze

anos. Nicole tem pressa.
Ela quer deixar tudo
resolvido com o ex para
poder realizar seu sonho
de Cinderela e entrar na

igreja de véu e grinalda
com Keith Urban.

,

,
..

red acao@jornalcorreiodopovo.com.br

Studio FM
•

O ex-prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu
Pasold (PSDB), é o entrevistado desta
semana do programa Studio Atualidades
Entrevistas, que vai ao ar neste sábado,
dia 8 de abril, das 7h30 às 8 horas, na
Studio FM (99,1). O programa é

apresentado por Albino Flores. Ele vai
falar sobre uma eventual candidatura a

deputado estadual ou federal, avaliar a
atual administração municipal e a derrota
em 2004, mudança de posicionamento
dos vereadores Afonso Piazera Neto e

Maristela Menel, terceirização da
merenda escolar, escolha de Geraldo.
Alckmin para sucessão presidencial, entre
outros assuntos.

Palco Giratório
O Sese traz ao palco do Centro Cultural
da Scar a primeira etapa da edição 2006
do projeto Palco Giratório - Circuito
Nacional de Teatro e Dança. No próximo

,

sábado, dia 8 As 20h, a atração é o

espetáculo 'Homem de Barros' "de São

Paulo, que percorre 15 cidades de Santa
Catarina. A peça leva à cena a obra de
Manoel de Barros. O

. monólogo, com o ator Paulo Giannini,
varia do telúrico ao surrealista, da
precisão descritiva a mais 'arrebatadora
das metáforas, trazendo à tona a

universalidade do poeta mato-grossense.
A costura dtamatúrgica, que perpassa por
toda a obra de Manoel de Barros tem

. ,

como VIes um personagem recorrente em

seus poemas, o Andarilho. Ingressos no
local por R$ 5 ou R$ 2,50 (meia entrada).

\

"

• PARABENS!
Aniversariantes do dia

, Conrado Fischer
Eulália Gritens
Douglas Raul Herrmann
Guido Muller

Elizangela dos Passos
Silveira
Rodolfo Fiedler
Rosi Mare U. dos Santos
Cristele de P. M. Cordeiro
Sergio L. Barga
Jamiris dos Reis
Alan J. G. dos Santos
Joel D. Hornburg
Charlene P. Feldmann
Claudemir R. de Freitas
Tatiana M. Blosfeld
Fernando M. Blosfeld
Geniffer C. Peggau

Nova diretoria
Luiz Pimentel, representante
do Hotel Gumz, assumiu esta

semana, a presidência do
Balneário Camboriú Com

.

Vida & Convention Bureau.
Entre as propostas de Pimen
tel estão a criação de um selo
de identificação dos associa
dos e descontos para os hós

pedes dos hotéis convenia
dos. A entidade é uma orga
nização sem fins lucrativos,
mantida por associados de
iniciativa privada, que visa
ampliar a atividade turística

�i�
De olho em cada lance que antecede a Copa do Mundo 2006, a Pakalolo, marca de moda
adolescente masculina e feminina da Marisol S.A. traz para a torcida brasileira uma coleção cheia
de charme e irreverência.Os looks criados especialmente para o mundial da Alemanha, trazem
inúmeros modelos de blusas em meia malha e stretch; bermudas, regatas e camisetas com

diversas estampas, Além de mini-saias e shorts em poliéster, no melhor estilo de bem com a vida,
A marca também tem tênis esportivos confeccionados em tecido. poliéster e em camurça natural.
Na paleta de cores, a Pakalolo joga bonito com as várias tonalidades do verde, amarelo e azul,
sem esquecer dó entrosamento perfeito entre o branco, o preto e o rosa

Câncer 21/6 a 21/7
Se você estiver se sentindo meio sem pique, dê
um trato em si mesmo, Aproveite que a Lua
Fora de Curso convida a uma organização
interna e, se possível, fique em casa durante a

manhã. Suas emoções necessitam de tanto
cuidado quanto seu corpo. Pegue seu diário de

bordo, sirva-se de uma boa xícara de café e

acampe na cama por algumas horas.
\

Leão 22/7 a 22/8
,

Cartóríos, contratos, sins e nãos definitivos?
Se for inevitável, Inês é morta e você precisa,
mesmo, enterrá-Ia com toda a pompa, deixe

pra descascar o carnudo abacaxi na parte da
tarde. Reserve a manhã para rolar e ronronar
com o seu(sua) gato(a) e lotar seu reservatório
de paciência e amor ao próximo. Difícil? Tente,
tente ...

Virgem 23/8 a 22/9
Firme os pés na terra e fique firme, virginiano.
O tsunami de confusão sentimental passará.
rapidamente. Talvez você nem precise entrar
em detalhes. Nada a controlar, impor ou exigir.
Às vezes só um olhar já diz tudo. Aproveite a

onda para sair daquele velho impasse e para
mudar situações que não podem mais
continuar como estão.

. , .

no murucipio.

Libra 23/9 a 22/10
Adrnnistrando muitas agendas? .É, não se pode.
negar seu talento para fazer dez coisas ao

mesmo tempo e, de quebra, acrescentar outras
dez no outro prato da balança. Você sabe a hora
e o lugar certos para melhor repercussão, é um

expert em relações públicas ... Alõ, você: que tal
dar uma paradinha e abrir o livro de mensagens
para si?

.

Capricórnio 22/12 a 21/1
Sentindo-se oprimido por ter coisas demais

para fazer e tempo de menos? Você está
incomodado com o que foge ao seu controle?
Fica indignado com as pessoas que furam

,

compromissos com você? E,·a LFC (Lua Fora
de Curso) ataca outra vez. Você sabe o bem

que algumas horas de meditação matinal

podem fazer por você, certo?

• HORÓSCOPO
r

Aries 20/3 a 20/4
o dia começou meio atravessado? Pois é, a
Lua está fora de curso até o início da tarde.
Mas isso não é motivo para se assustar. Use a

informação a seu favor. Em vez de ficar .

nervoso ou atrapalhado, respire fundo e sinta

para onde deve direcionar suas ações. Acima
de tudo, você é um guerreiro. E um guerreiro de
verdade nunca desiste.

Touro 21/4 a 20/5
Vale conjugar o querer e outros verbos cheios
de vontade e fazer um upgrade em você
inteiro ... Como, um banho de loja? Legal, claro,
mas talvez você precise se dar de presente
atitudes que possam alimentar melhor e mais
eficazmente os seus anseios. Imersões
profundas geralmente trazem' um ser diferente

depois dos mergulhos,

Gêmeos 21/5 a 20/6
Revisar, aparar arestas visando a melhor

produção, .. Você geralmente começa bem, mas
às vezes se perde no meio do caminho, Fique
.Iigado na continuidade de seu roteiro,
Concentre-se em sua viagem e dê cada passo
com um pouco mais de atenção, Você tem
talento e inspiração de sobra para tornar
fascinantes as histórias mais corriqueiras,

Escorpião 23/10 a 21/11
Você é um excelente observador, Vá em frente,
tome uma decisão objetiva a respeito de seu

futuro, mas comunique sua escolha com tato e

cuidado. Mantenha aquela opinião desagradável
para você mesmo, Gentileza é bem mais que

,

estratégia, As vezes, sorrir simpaticamente e

assentir docemente já garantem que você
,

consiga o que quer,

Aquário 21/1 a 18/2
Adie aquela gran.de decisão mais um

pouquinho. Depois você vai ter mesmo que
prender a respiração e saltar, mas por enquanto
só segure a mão de seu querido e se

aconchegue. Dê uma revisada em tudo que
você sabe sobre a questão, lentamente e com

cuidado, de preferência acompanhado por uma

taça de champanha bem geladinha, ..

Peixes 19/2 a 19/3
Um dia animado e produtivo o espera,
especialmente no expediente da tarde. Uma ou

outra tensão, porém, pode rolar com uma
figura autoritária ou alguém com o qual você
não saberá bem como agir, Melhor não se

precipitar, não leve para o lado pessoal. Pela
manhã, as ondas estarão altas e agitadas,
Depois, a água fica lisinha como um espelho",

Sagitário 22/11 a 21/12
Tudo revirado, sensação de estar de cabeça pra
baixo? Não que você se importe muito com

issei, mas algumas questões estão ficando sem

resposta. Em meio a tantos pensamentos que
vêm e vão, idéias geniais ficam sem registro,
emoções se desencontram e se perdem,
Enquanto isso, aquela pessoa o aguarda no

iugar marcado .. , Esqueceu?

O CORREIO DO POVO

• NOVELAS

•

�

��DOAÇAO
Jennifer Lopez doou US$ 50
mil a um orfanato de San
Juan, Porto Rico, depois de
uma visita que fez ao local.

Segunda o programa de
rádio latino America
Showbiz, a artista havia

agendado uma visita ao

lugar e pediu que os

diretores do orfanato
não revelassem à
,

Imprensa.
Jennifer passou
cerca de três
horas convivendo
com crianças de O a

a

11 anos,

� GLOBO -18H

Sinhá Moça
SinháMoça confessa para Frei José que
escondeu os escravos fugidos em sua casa e

pergunta quem é o Mascarado que os tirou de
lá. O frei explica que jamais o viu,
decepcionando-a, Nina conta para Manoel que
Ana recebeu uma carta de amor anônima. Ele
exige que a filha diga quem é o admirador,
mas ela não sabe. Ana resolve que não vai
mais tirar o véu e nem se alimentar enquanto
Nina não desistir de sua promessa, Frei José
revela a Rodolfo que Sinhá Moça está furiosa I .

com ele, Basfíão conta ao Delegado que o

Mascarado é negro. Rodolfo garante ao Barão
que vai resolver a situação com Sinhá Moça.

.

� GLOBO -19H

BaQg Bang
Ben desmaia nos braços de Zoltar, que é
derrubado por um golpe. Bullock nega ter
matado a famflia Silver e garante que Diana foi

.

enganada pelo marido. Neon é atingida pelo
pai, por engano, paralisando a guerra.
Mercedita descobre que Ben não está mais no

porão. Lucas empurra o caubói e Zoltar
montanha abaixo. Penny Lane sai correndo ao �saber do acidente. Harold avisa que Neon
sobreviverá, mas ficará paralftico. Mercedita
conta para Diana que Ben está desaparecido.
Denaide, Henaide e Calamity decidem roubar •

um touro valioso de Bullock, Crazy Jake se

finge de matuto e é contratado para cuidar do
boi. Ben e Zoltar escalam o barranco e

chegam à cidade. Lá, são atendidos por
Harold. Ben chora nos braços de Diana,
Mercedita diz ao caubói que eles devem ir
embora. Neon não quer falar com Penny Lane.
Úrsula pede que Harold a proteja de um

cliente, Ben jura amar Diana e pede que ela se

case de novo com ele, Vegas expulsa Bullock
da casa.

�. GLOBO - 21 H

Belíssima
Júlia conta para Vitória que sabe que ela e

André se beqaram, Vitória garante a Júlia que
não falou sobre o beiio porque não queria
deixá-Ia com ciúmes, Júlia pergunta a Vitória
se ela está apaixonada por André. Vitória
hesita um pouco antes de afirmar que não,
deixando Júlia muito abalada. André desconfia
que Matilde é informante de Júlla. Júlia diz a

Gigi que, se Vitória vender suas ações para
André, ela não terá mais chance de derrotá-lo.
Nikos pergunta a Vitória se ela mentiu para
Júlia só para não magoá-Ia, ou se teve outro
motivo, Vitória fica angustiada com a

insinuação de Nikos. Cemil pede que André n
desista de tomar sua casa, mas ele se recusa. �

Murat explica para Katina que os comerciantes
da rua não querem comprar a casa. Katina
gosta. Rebeca descobre que Érica está

grávida, Érica explica para Rebeca que
ninguém pode saber por enquanto. Ornela e

Mateus levam Toninha para passear e acabam
se perdendo dele. Pascoal se encontra com

Safira e ela acaba entrando na oficina .. Tais
confessa para Mana João e Suzi que Rogério
a enganou também.

'

� SST - 18h30

Rebelde
Daniel diz para Chicão que pode provar que
Lapa mandou seqüestrar Nininha, Daniel avisa
que só não vai mostrar a prova porque sabe
que tem um X 9 na delegacia, Chicão acha
que Júlio e Diana desconfiam dele e se irrita,
Chicão diz para Lapa que ele tem muitas
acusaçõese pode ser preso. Saulo, advogado
de Lapa, chega na delegacia com o habeas
corpus. Carvalho coloca foto de Nininha no

correio para Lapa. Elza conta para Carvalho
que as crianças fizeram uma revolução.
Carvalho diz que elas precisam de um castigo.
Quando Elza aparece, Nininha mostra a

boneca de pano, Elza começa a ouvir vozes.
Crianças dizem que só irão desistir de Elza se

Carvalho os entregar para suas familias.
Carvalho quer fazer um acordo. Diz que eles
precisam de um castigo. Dudu diz que o

castigo será um corte de cabelo para todas as

cnanças,

� RECORD - 19h 15

Prova de Amor
Roberta está convencida que Pilar é uma

traidora e, para se vingar, conta a todos que
ela passou as férias numa cidadezinha do
interior e não num balneário como ela havia

. dito. Pilar, chorando, promete se vingar das
garotas. A professora Hilda, informa aos

alunos que Hilário morreu no mesmo dia em

que se casaram. Comovido, o professor
Pascoallhe oferece seu apoio. Pilar,
anonimamente, faz chegar até Celina uma

cesta com doces e ela, emocionada, diz a Vick
que tem um admirador secreto.

� RECORD - 21h .

A Escrava Isaura
Para salvar Isaura, Álvaro e Miguel vão a

delegacia denunciar Leôncio. Depois das 50
chibatadas, Leôncio manda colocar sal grosso
nas feridas de André. Rosa diz para Malvina
ouvir as conversas de Leôncio e Francisco,
Henrique pede a Sebastião para voltar para
casa. Geraldo toma um susto ao ver Álvaro,
João reúne os quilombolas para invadir a
fazenda de Leôncio. Álvaro chega a delegacia
e exige a prisão de Leôncio, Malvina se

esconde e ouve Leôncio dizer a Francisco que
val matá-Ia, Malvina perdoa Rosa. Sebastião
diz a Serafina que val se casar com Gloconda,
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