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

• ARTHUR MÜLLER I 1923- 1936 • HONORATO TOMELIN I 1937 - 1957 • EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEL I 1958 - 2004 • YVONNE ALICE SCHMOCKEL I 2005

-I
I
r---
,
,

••

_,-- - ---_,_ -_. ---,_. ---'--- ,,----,_ - __o ,_,

" ' �

.. , TERÇA.FEIRA, 11 DE ABRIL DE 2006 JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.368 • R$ 1,00
.. -

..

I

,.
"

' ,
I

, "
' ,

o" "

.",.' Cameron Diaz ganha
,

processo contra paparazzi
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!. Co,r,upá ganha hospital
I até o final de 2008
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1 B I RONDA POLICIAL

Assaltantes usam armas de

srtnqucdo e são presos
Rafael Rodrigo Eing e o primo Carlos Eduardo Rubi tentaram
render o proprietário do Mercado Reitz, no Bairro Vila Lenzi,

, ,

Adejair Reitz, 43 anos, domingo, no momento em que ele abria o
,

estabelecimento. Rafael trabalhava no local, mas não foi
reconhecido porque usava capuz. Os dois portavam uma faca de
cozinha e duas pistolas de brinquedo.

CORREIO ESPORTIVO I
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5, I NAO FOI DESTA VEZ

Malwee perde o Mundial, mas
sai de cabeça erguida com vice
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Pelo segundo ano consecutivo, a Malwee não

conseguiu superar os espanhóis do Boomerang Interviú
na final do Intercontinental. Resta agora correr atrás do

bicampeonato da Liga Nacional, que começa no próximo
dia 13 para a Malwee. .

2 I DESCONTRAÇÃO
Jogadores mostram o que
fazem nos momentos de folga

•

6 I AVALIAÇÃO
Técnico da Seleção Brasileira'
fala sobre as novas regras

I
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3 I SATISFAÇÃO: PT PODE PUNIR JAIME NEGHERBON

•

• •

8 I PEIXE: PROCURA DEVE CRESCER CERCA DE 50%

A Sexta-feira Santa já está movimentando o comércio de peixe e frutos do mar nos supermercados da cidade. A .

expectativa dos comerciantes é um aumento de 50% nas vendas. Os consumidores podem fazer a escolha. O cardápio
pode sair por R$ 1,25, o preço da sardinha em lata, ou até, R$ 59,80, o preço cobrado pelo quilo do bacalhau do Porto.
Confira também uma receita deliciosa com filé de pescadinha.
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Dia nublado com
; pancadas isoladas
de chuva
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Desdudifique-se
• •

mocinho e quem é bandido. O meu herói

rde hoje vira covarde no final de semana,
em matéria de capa da revista semanal ...

- Pô, como é que eu faço?
Você, eu não sei. Eu farei assim: estou

•

lendo tudo sobre os candidatos. 'Procuro
ouvi-los falar. Olhar nos olhos. Ver com

quem eles andam. Ler o currículo. Procuro

gente que os conheça pessoalmente e

pergunto. Procuro gente que os conheceu 1
quando eram jovens, para saber de seu,

caráter. Mas, antes de tudo, e todo o tempo,
)

procuro fazer cinco perguntinhas cada vez

que recebo uma informação, seja qual for a J
,

fonte. E meu processo de "desdudificação":
Prirneira.. quem criou essa mensagem?
Segunda: que técnicas criativas foram

usadas para chamar minha atenção?
Terceira: se não fosse quem sou, não I

morasse onde moro, não tivesse a

educação que tive, como é que eu

entenderia essa mensagem?
Quarta: que valores, estilos de vida e [

pontos de vista estão representados ou

foram omitidos dessa mensagem? [

Quinta: por que essa mensagem está,

sendo enviada? .

Essas cinco perguntinhas não garantem
nada. Mas ajudam na "desdudificação",
criando um estado de alerta para as

armadilhas marqueteiras postas à nossa

frente diariamente pela mídia.
,

E pouco? Mas é o que dá pra fazer com
os recursos disponíveis.

E posso até dizer que já escolhi meu
candidato ... Por enquanto.

O quê? Ah, você não vai com nenhum?
Vai "desdudificar-se" anulando o voto" m
né? Ta bem.

Deixe que alguém escolha por você.
Mas torça para que seja o mocinho ...

Bem, meus amigos que parecem bobos,
tá chegando a hora da eleição. Os ânimos
estão esquentando. A adrenalina
subindo. E, daqui pra frente, o que a gente
vai ver é briga de rua. Mais. Chinelagem.
Vão botar até a mãe no meio. A gritaria
vai ser alta, vão te encher o saco por tv,

rádio, jornal e revista. Toda hora, todo
dia. Folga só na Copa e na final do Big
Brother Brasil Sete.

Esta será uma das campanhas mais baixas
da história. Afinal, os caras vão brigar a briga
que sabem. Esqueçam elegância, honra,
educação, generosidade. Esqueçam a

verdade. Essas coisas não ganham briga.
O processo de fritura do Palocci, que

envolveu até uma casa cheia de

pr o s t i tut as , foi só o ensaio .. , Eles,
situação, oposição ou coluna do meio, vão
misturar tudo. Família, parente, amigo e

confidente. Vão morder, chutar a canela,
bater em neguinho caído, enfiar dedos nos
olhos e jogar areia na cara. Vão adotar a

"Estratégia do Boimate": combinar boi
com tomate, esfregando na nossa cara as

alianças mais esdrúxulas, apresentadas
como tiradas estratégicas. Desfilarão
realizações de um lado e desmentidos de
ou tro. Novos malandros vão aparecer.
Velhos malandros vão reaparecer. E
desfilarão mentiras em. horário nobre.
Tudo convenientemente "dudífícado" .

"Dudificar": seguir a cartilha do Duda,
criando embalagens irresistíveis para

produtos envelhecidos, estragados, ruins,
desonestos, perigosos ...

Isso constatado, qual é a providência
que nós, os eleitores "dudífícados" temos
de tomar? Afinal, vamos ter de escolher
um lado. Você vai com o mocinho ou com

bandido? Com o gordo ou com o magro?
Com os [edis ou com os Seths? Vai ser

difícil, meu amigo ... Tem informação
demais circulando, muitas vezes

conflitante. Nâo r

s e i mais quem' é

I

!
: A internet não é tudo
,

'quando o assunto é a

: educação no Brasil. O
Anuário Brasileiro Esta
tístico de Educação Aber
ta e a Distância de 2006,

I Lançado ontem com o

i patrocínio do Ministério da

i Educação, mostra que,
. ',' apesar de normalmente ser

,
relacionada à internet, a

! educação a distância no

! Brasil ainda é dominada
I
por um meio rudimentar: o

I .

, material impresso, geral-

mídia como método de

aprendizagem. São 504 mil
zação em âmbito estadual,
com cursos de educação
básica e técnica, utilizam a

mídia impressa em 93,90/0
dos casos, ante 39,4% da
internet.O anuário da

educação a distância, feito
pela segunda vez, con s i

der.ou as 217 instituições
credenciadas no Ministério
da Educação ou nos con

selhos estaduais de edu

cação. As que possuem

autorização federal ofere-
cem cursos de graduação,
tecnológicos, de pós
graduação e seqüenciais. Já
as instituições com creden
ciamento estadual mantêm

•

cursos de educação de

jovens e adultos, ensino

fundamental, médio e

técnico.Resumindo, ao

contrário do que se imagi
nava quando do evento da
informática no país, o

impresso continua predorni
nando na maioria dos
estabelecimentos pesquisa
dos pelo Anuário. Porque o

computador, no país, ainda,

não se transformou em curto

espaço de tempo, contra
riando previsões recentes,
em uma ferramenta de uso

massificado .

,

pessoas no pals que usaram

o ensino a distância no ano

passado, somente nas esco

las autorizadas. Segundo a

Pesquisa N acionaI por

Amostragem de Domicílios
de 2004, apenas 16,3% dos
domicílios do país têm

computador e 12,20/0
possuem in te rne t. Espe
cialistas dizem que a

tendência é que, no curto

e médio prazo, o material

I

.... A presença acentuada do material

impresso nas escolas é explicada pela baixa
: presença do computador no país
I .

,

I
I

í mente em forma de apos-
: tilas. A predominância do
material impresso é expli
cada pela baixa presença
do computador no país.O
documento mostra que
84,70/0 das instituições que
oferecem ensino a distân
cia ainda utilizam a mídia

impressa. Atrás do papel,
vêm a(internet, com 61,2%

: e o CD-Rom, com 41,80/0.
II
;
A soma passa dos 1000/0

porque a mesma instituição
,

. pode usar mais de uma
,

impresso vire um apoio ao

sistema virtual. O avanço
do aprendizado via internet

depende, porém, �IO maior

acesso ao computador no

país. Atualmente, a mídia

impressa predomina em

todos os tipos de ensino

oferecidos a distância:

81,30/0 das instituições com

credenciamento federal,
que oferecem cursos de
nível superior, utilizam o

papel, contra 73,4% da
internet. J á as com autori-

•
•

• FRASE Luciano Pires é jornalista,
c o nfe re nc i sta e c artu n i sta.

www.lucianopires.com.br

escritor,
Acesse

'

"As mulheres se atiram, perderam a delicadeza"
{.\ •

• Do ator Cauã Reymond reclamando doassédlo depois do final do namoro de três anos com Alinne Moraes ,

•

\
\
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Responsabilidades na saúde pública l

o presidente da Acijs
,

Paulo César Chiodini
escreve às terças

;#

.

;

'\ nesta coluna

. ,
,

Etica nos
•

Por ocasião do Dia Mundial da Saúde

(7 de abril), é importante refletir sobre a

"Declaração do Milênio", aprovada em

2000 pela ONU, Não é sem razão que,
dentre as oito metas estabelecidas, três

digam respeito à saúde: reduzir em dois

terços a mortalidade infantil; diminuir
em 75% as taxas de óbitos das mães; e

combater a aids, malária e outras doenças
endêmicas e epidêmicas.

Como signatário do pacto, o Brasil tem
.

imensa responsabilidade no cum

primento dos objetivos, a serem atingidos
até 2015, A pergunta é: estamos no

,
.

caminho certo? E inegável que se

verificaram avanços, mas ainda há muito
o que melhorar. A Constituição de 1988

,

instituiu o Sistema Unico de Saúde
•

•

(SUS), cuja meta era a cobertura
universal. Isto, pe lo menos com a

qualidade mínima exigida, ainda está

aquém do desejável. No início dos anos

90 verificou-se acentuada críse no setor.

As conse qü
ê

n c ias foram a queda na

qualidade e na cobertura. Assim, tornou
se mais importante o desenvolvimento da
saúde privada, não apenas para prestar
atendimento a parcela -expre ssiva da

população, mas também no sentido de
reduzir a demanda do SUS.

Hoje, os sistemas particulares atendem

aproximadamente 40 milhões de pessoas (o
equivalente à população da A-rgentina), O fato
dea atenção à saúde ser institucionalmente
um dever do Estado, não reduz, os

compromissos da medicina privada, Afinal,
trata-se de algo tão importante para a

humanidade, como delineiam as Metas do
Milênio, que seu aprimoramento é uma

obrigação compartilhada do governo e da
sociedade" inclusive quanto à prevenção,
educação e salubridade ambiental.

, . .

negocias
!
: Talvez como reflexo das
J freqüentes crises políticas,
nunca se falou tanto em

i ética no Brasil como nos

! últimos tempos, Mas não

II' são apenas com os desvios
de conduta de natureza

i
I

voltados à administração
110 mundo inteiro'

considera pelo menos uma

ambiente de trabalho,
Portanto, no' âmbito das

empresas, é cada vez mais

importante investirmos em

códigos de conduta

capazes de formar nos

colaboradores a cons

ciência de que as atitudes
formam um diferencial
altamente competitivo.
Através de treinamento

para os funcionários e da
A •

transparencta no re-

lacionamento inter pessoal,
estaremos assegurando para
nossos negócios o com

prometimento de todos no

sentido de garantir padrões
éticos no relacionamento '

com 08 diferentes públicos
de qualquer empreen
dimento.

Gerando com isso,
conseqüentemente, um

mercado também ético que
irá se refletir em uma

sociedade mais ética.

�

questao como consenso: a

de que é 'preciso incluir e

aprofundar o ensino da
ética na formação dos
administradores. Em
sintonia com esta demanda
de mercado, importantes
instituições de ensino

.

,

incluem a disciplina 'Etica
nos Negócios' em seu curso
de graduação em

adminis tração.
Acreditamos que a

formação deste conceito a

partir da base, na educação,
é o caminho para a

verdadeira transformação
.

do nosso País. Os exemplos
devem começar em casa,

pois a família nos dá esse

direcionamento para a vida
inteira; levamos essa

conduta para 0$ nossos

relacionamentos é para o

,

política.que devemos nos

preocupar.
No mundo corporativo

também devemos buscar
com toda a ênfase atitudes
fundamentadas na trans-.
"o "'.,

p ar e nct a e e trc a como

pressupostos de qualquer
negócio. A honestidade,
seja em que campo for,
deve ser resgatada como o

mais importante valor de

qualquer indivíduo, seja
no nosso dia-a-dia, ou nas

relações de trabalho ..
Há algum tempo; o

jornal 'ValC)r Econômico;
trouxe a informação de

que a discussão sobre o

conteúdo dos cursos

Ricardo dê Paula é médico e presldente do
Grupo lntersaúce,

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

correções ortográficas e gramaticais necessanas. Os originais não serão devolvidos.
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CASO CANARINHO: COMISSAO ESPECIAL DEVE INVESTIGAR DENUNCIA

CELSO MACHADO

... Diretório do PT
vai cobrar voto

Negherbon pelo
arquivamento

}ARAGUÁ DO SUL- Até
ontem ao final da tarde era

esperado a assinatura de pelo
menos quatro vereadores em

requerimento que propõe a

criação de uma CE (Comissão
Especial) para investigar
denúncia sobre suposto
favorecimento da Prefeitura à

empresa Viação Canarinho, no
pagamento de dívida com o ISS
ao redor de R$ 194mil.A quitação
foi feita com a doação de dois
ônibus avaliados em R$ 144 mil.
Beneficiada por lei específica, a

empresa obteve 50% de desconto
nas multas, juros e correção
monetária, pagando o restante,
cerca de R$ 19mil, em espécie.A
denúncia, protocolada naCâmara
de Vereadores há mais de ummês

pelo secretário geral do PSB,
Emerson Gonçalves, acusa o

prefeito Moacir Bertoldi (PL) de
tentar retroagir a vigência de lei

I que autoriza omunicípio a receber' .

bens móveis e imóveis no

•

pagamento de tributos devidos,
para dezembro de 2005. A lei foi

aprovada pelo Legislativo naquele
mês, mas deveria entrar eIU vigor
somente em janeiro de 2006.

Segundo o vereador Rudolfo
Gesser (PP), que sugeriu a CE, o
presidente interino da Câmara,
Jurandir Michels (PT), Eugênio
Moretti Garcia (PSDB) e

Maristela Menel (sem partido)
também garantiram apoio,
somando as quatro assinaturas
exigidas (um terço do total de 11

vereadores). Gesser lembrou de
recentes declarações do líder do

governo no Legislative, Ronaldo
Raulino (PL), de que nada
adiantaria formar uma comissão

para investigar a denúncia, porque
relatório nesse sentido daria em

nada. Na quinta-feira passada, os
cinco vereadores que formam a

base de apoio do prefeito Bertoldi
naCâmara- Terrys daSilva (PTB),
Ronaldo Raulino (PL), Afonso
Piazera Neto (sem partido), José

,

Osório de Avila (PFL), além de
Pedro Garcia (PMDB) e Jaime
Negherbon (PT), esse último
contrariando decisão tomada pelo
diretório municipal do partido
rejeitaram a denúncia. "Como é

que ele (Raulirlo).poderia dizer que
relatório de uma CE daria em

•

Princípio da legalidade foi

ferido, alega denunciante

}ARAGUÁ Do SUL- Autor da
denúncia contra a negociação feita
entre a empresa Canarinho e a

Prefeitura, Emerson Gonçalves
disseontem aoOCorreio doPovo

que o ato feriu o princípio da .

legalidade. "O administrador de
uma empresa privada pode fazer
tudo aquilo que a lei não diz que
não pode. O administrador

público só pode agir baseado
estritamente no que a lei diz que
pode fazer, porque se trata de

dinheiro público. Na dúvida, não
faz", exernplificou. Gonçalves \

reafirmou que os dois ônibus
foram recebidos como pagamento
de ISS retroativo aos últimos cinco
anos no dia 23 de dezembro de

1005. ''Antes do final daquele mês
já estavam na garagem da
Prefeitura". Notas fiscais da

negociação foram apresentadas na
semana passada, na Câmara, pelo
vereador Pedro Garcia (PMDB)
patas de 17 de janeiro de 2006.

Segundo Gonçalves, alegações do
prefeito Bertoldi de que tem sido
vítima de perseguição de políticos
de oposiçãonãoprocede. "Quando
ele (Bertoldi) assumiu, a própria
UniãoJaraguaense deAssociações

I de Moradores deu um prazo para

cumprimento de algumas
promessas feitas em campanha.
Agora, aUjarnestá cobrandoo que

�
não foi feito, porque sua diretoria

também deve satisfações aos

moradores". Gonçalves acha que
o prefeito está sendo vítima, sim,
de atitudes que comprometem e

que pregouemcampanha. "Jaraguá
do Sul tem omelhormotor elétrico
domundo, asmelhores malhas do
mundo são fabricadas aqui, como
ocorre, também, com as melhores
essências do planeta. Tudo feito

por gente daqui, ou que adotou a

cidade para viver e trabalhar. Mas,
na Prefeitura o critério é outro. O

quadro de cargos comissionados,
com redução pela metade prome
tida em palanque, aumentou. Em
muitos casos ocupados por gente
sem qualquer identidade com a

,

cidade e, portanto, descompromis-
sados", observou Gonçalves:
Mesmo sendo arquivada, avalia
que a denúncia, pela repercussão,
apenas desnudou a insatisfação de
boa parte da população com o

governo municipal. "Foi a reação
da população que obrigou o

Legislativo a se manifestar". Para

ele, 11á Uma espécie de vírus que
contamina os governantes. "Não
é sóBrasília, não é só o governador
que não querem ser investigados,
como se não fossem obrigados a

dar satisfações sobre o destino do
dinheiro público. O prefeito, pelo
visto, também não quer. Talvez

porque a CE acabe descobrindo
outras ilegalidades", concluiu.

•

•

MOSAICO poi itica@jornalcorreiodopovo.com,br

Em saia justa
o que levou o vereador Jaime Negherbon (PT) a contrariar
decisão do diretório municipal do partido e votar a favor'
do arquivamento de denúncia contra suposto
favorecimento da Prefeitura à empresa Canarinho no

pagamento de dívidas com o ISS, só ele poderá responder.
E terá que fazê-lo à executiva petista. No gabinete do
prefeito Bertoldi, o vereador nunca foi um corpo estranho,'
sempre teve acesso rápido. Há quem prenuncie, até, que
migrará para outro partido. Até porque, dependendo do"'

'

enquadramento, corre risco de ser expulso. I r

Resolvido
o comando da SDR de

Jaraguá do Sul fica mesmo

com os tucanos. Ivo Schmitz,
que trabalhava no gabinete da
ex-secretária Niura Demarchi
dos Santos, que se afastou

para disputar a eleição como

deputada estadual, foi
confirmado pelo governador
Luiz Henrique da Silveira

(PMDB). Independentemente
de coligação com o PSDB na

chapa majoritária.

E agora?
Semana passada, o

coo;'enador regional do

partido, Luiz Carlos Tamanini,
disse que o titular da SDR
seria do PMDB se os tucanos

lançassem candidatura

própria a governador. Isso foi
anunciado para domingo e

acabou não acontecendo. O
senador Leonel Pavan, que
recebeu Geraldo Alckmin em

Itajaí, recuou do que ele
mesmo havia anunciado.

Conjecturas 1
Hoje, mas tudo pode mudar, o

quadro aponta PSDB e PFL .

juntos na chapa majoritária,
contra José Fritsch (PT), Amin
(PP) e Luiz Henrique (PMDB).
Segundo turno na certa. E, aí,
a conversa é outra, mas o

objetivo, se um dos dois
classificados for o atual

governado� um só: todos

juntos contra Luiz Henrique. É
meta comum defenestrá-Io do

poder.

Em guarda
Quando definida a candidatura
do tucano Geraldo Alckmin, o

governador Luiz Henrique deu
uma guinada de 360 graus na

defesa que fazia sobre a -

necessidade imperiosa de o

PMDB ter candidato à
sucessão de Lula. Uma

questão de sobrevivência,
pondo fim à subserviência.

Agora, acende velas para o

tucano não desistir e ter o

PSDB daqui com ele.
•

•

, , ,
•

,

Conjecturas 2 ,�
As eleições majoritárias "

e proporcionais de
' t

�

outubro serão o
.

..."

....

termômetro para a

Prefeitura de Jaraguá do =i

Sul em outubro de 2008. :'

A se reeleger, o

deputado Dionei Walter :

da Silva já estaria
indicado pelo PT à
sucessão de Moacir
Bertoldi (PL). Outros

nomes, prevendo-se
sucesso dos candidatos
do PP e PFL nas urnas,
vão demandar

complicadas
. -

neçociaçoes.

BR-280
Carlos Alberto Dias,
chefe do Gabinete de

Comunicação da

Prefeitura, esclarece

que o município não tem
c,

responsabilidades sobre
,

o trecho da BR-280 na
f

região de Nereu Ramos .. I

• •

E não tem mesmo, é '

rodovia federal, onde
não se pode mexer sem

autorização expressa.
Então, por que tanto
interesse do município
pelo trecho da

Waldemar Grubba?
Multas?

Demora
Deputado Carlita Merss

(PT) relator do
Orçamento Geral da
União, diz que o projeto '

para tirar os trilhos da
área central de Jaraguá �
do Sul não sai do papel

r

tão cedo. O parlamentar
observa que, primeiro, é

preciso resolver a

pendenga na Justiça
Federal, já que o TCU;
em 2003, enquadrou a

obra, entre outras 71

espalhadas pelo país,
como superfaturada.

Em baixa
Pequenos partidos
andam com a, pulga
atrás da orelha. Por
causa da chamada
cláusula de barreira,
que obriga chegar a 5%
dos votos válidos em

seus estados e a 2% no
"

país. Ouern não

conseguir tal patamar
perde a verba pública do
fundo partidário
garantida pelo governo
aos partidos e estará

praticamente extinto por
inquestionável falta de

respaldo eleitoral.

,

-.

I

•

,
,

•

,J

)

,

•
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•

•

•

ARQUIVO O CORREIO CESAR JUNKES
-

Gesser desabafa: "por certo já estavam assando a pizza"

nada se isso nem feito?", indaga
Gesser. E concluiu: "Por certo, já
estavam assando a pizza".
Confirmadas as assinaturas, o
pedido de formação de uma CE,

• • •

prevtsto para ontem a noite ou no

máximo hoje, será protocolado. O
voto dado pelo vereador Jaime
Negherbon,decisivo para que a

denúncia fosse arquivada, será alvo
de reunião extraordinária do
diretório municipal do PT, que
publicamente, em nota, havia se

posicionado solidário à denúncia

,

Impasse
Até porque, se o fizesse,
estaria afastada a

possibilidade da tríplice
aliança- PSDB, PFL e PMDB.
Para a Presidência da

República, tucanos e

pefelistas já estão acertados.

E, mais, para candidatar-se,
Pavan e Colombo precisam
acordar sobre quem será o

• cabeça de chapa. E, aí, o PP

entraria em cena, abrindo a

mão da candidatura. de
. Esperidião Amin ao governo.

.

formulada pelo secretário geral do
PSB. Segundo o presidente do

diretório, Sebastião Camargo,
havia, portanto, o compromisso
formal dos dois vereadores
petistas. O deputado estadual
Dionei Walter da Silva chegou a

dizer que se sentiu

"envergonhado" com a atitude de

Negherbon, que será chamado á

reunião do diretório para se

explicar. Com base no estatuto do
partido, o vereador corre risco até
de expulsão do partido.

Falcone nega que vereador

seja fornecedor do 'Issem
}ARAGUÁ DO SUL-

"Desconheço", disse ao O
Correio do Povo o presidente
do Issem (Instituto de

Seguridade dos Servidores

Municipais) Walter Falcone,
sobre rumores de que o suplente
de vereador José Osório de
, .

Avila (PFL), o conhecido Zé da
Farmácia, teria votado a favor
do arquivamento da denúncia
contra o prefeito Moacir
Bertoldi (PL), porque seu

estabelecimento teria sido
credenciado para atender

,

servidores do município. Avila
disse ao CP que "já tentei cre
denciar, mas nunca conse

gui".Dezenas de farmácias

prestam esse tipo de serviço ao

Issem mediante convênios

mantidos com o instituto. "Ele
,

(Avila) não faz parte dessa rede
de estabelecimentos, por que, na
condição de presidente do

Issem, eu saberia. Isso você (o
. repórter) pode publicar",
garantiu Falcone. Lembrou que
a constituição de farmácia

própria do Issem já é projeto em
andamento e. que a idéia é

colocá-la em funcionamento
ainda em 2006. "Com nossa

farmácia própria, que vai

atender um universo de mais de
cinco mil peSSOqS, entre

servidores e dependentes, os

convênios com farmácias

particulares devem se reduzir a

dois ou três", adiantou.Muitos dos
A • •

conventos existentes na

administração passada forma alvo
de investigações no ano passado,
por suspeita de irregularidades,
como a venda de produtos não

autorizados por algumas
farmácias credenciadas.Os resul
tados ainda não foram divulgados.
O suplente de vereador, José

,

Osório de Avila (PFL) reagiu
indignado ao ser questionado
sobre a veracidade dos comen

tários."Já tentei (convênio), mas
nunca consegui", afirmou.
Lembrou que existem duas

situações claras no aspecto legal
• • •

para que ISSO ocorra: a primeira,
de total impedimento para
assinatura de convênio com o

Iss.em se ele tivesse sido eleito
vereador. ''A segunda, sempre que
assumir, pelo período correspon
dente ao tempo em que ficar na

,

Câmara, como agora (Avila
assumiu como suplente do PFL
na vaga deCarione Pavanello, por
trinta dias)". E acrescentou: "Eu
não votei pelo arquivamento da
denúncia apenas por votar. O fiz
com base na documentação
apresentada pelaPrefeitura, aqual
todos os vereadores tiveram

acesso, tempo para analisar e
,

decidir o voto", concluiu Avila.

"

•
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Comprometida, TV Digital

•

A CNI calcula a cada cinco
, '

anos o índice da produtividade
do trabalho dividindo a

produção das empresas pelo
número. de trabalhadores

empregados ou pelas horas

trabalhadas.Segundo a CNI, o

fraco desempenho dos últimos
cinco anos "corrói o ganho
acumulado na década de 90 e

compromete o vigor das
exportações no futuro",O

gerente-executivo da Unidade
de Pesquisa e Avaliação,
Renato da Fonseca, afirmou

que a freada do crescimento da
,

produção em 2005 e o baixo

investimento, em um ano de

expansão do emprego,
comprometeram a

produtividade no ano passado,

O debate sobre a

implantação da TV digital no

Brasil não termina com a

escolha do padrão
tecnológico que será
adotado no País, Técnicos e

políticos envolvidos na

discussão prevêem,
inclusive, que as

divergências se tornarão
mais acirradas, Isso porque,
mesmo depois da opção
tecnológica, será necessário
definir um modelo mJlis
completo, com regr�ilJ para
cada setor, envolvendo
emissoras de televisão,
empresas de
telecomun icações,
produtoras de conteúdo e a

indústria de equipamentos,

"

• IN'DICADORES ECONOMICOS

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,155 2,157 "
,

PARALELO •
.' 2,193 2,287 "

TURISMO 2,100 2,240 "

EURO
COMPRA VENDA

2,602 2,604 "

PESO (Argentina)
[ 0,698 0,707

Faleceu às 10:00h do dia 09/04, a senhora Ingeruht Manhke Baratto,
. ,

com idade de 72 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da
Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal do Centro.
Faleceu às 03:00h do dia 08/04, a senhora Nair Wolf Quadros, com
idade de 70 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila
Lenzi e o sepultamento no cemitério do Centro.
Faleceu às 02:18h do dia 09/04, a senhora Erna Alves da Silva, com

.
'

idade de 65 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério da Barra do Rio Cerro,
Faleceu às 07:00h do dia 09/04, a senhora Anoira Pavanello, com
idade de 53 anos, O velório foi realizado na Igreja São João e o

sepultamento no cemitério São João.
Faleceu às 01 :30h do dia 09/04, a senhora Isolde Murara Stolf, com
idade de 59 anos, O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila '

Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
Faleceu às 22:30h do dia 09/04, a senhora Ângela Cristine Maestri
Melfa, com idade de 38 anos, O velório foi realizado na Capela da Vila
Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

PONTOS OSCILAÇÃO
" BOVESPA 38.474 1,16% ,

11 DOW JONES (N, York) 11.141 O 190/0

11 MERVAL (B, Aires) 1,851 1,17%

" NIKKEI (Tokio) 17,456 0,610/0

0,6426

R$861,27
I

• LOTERIAS

concurso: 753

[02" 07 - 22":;'35�43:;59
concurso: 1585
01 ":(J5:11- 28 -_3,7,_,_=:J

concurso: 609

01-03-09-24-27-29-35-

50-57-59-60-68-69-71-

72 - 78 - 83 - 84 - 89 - 90

concurso: 04025
1° Prêmio: 04.791
2° Prêmio: 19,731
3° Prêmio: 02.964
4° Prêmio: 43,330
5° Prêmio: 71.744

• FALECIMENTOS

• •
•

SAÚDE: CORUPÁ TERÁ HOSPITAL

todas as incon-veniências e

perigos que isto pode acarretar.

Por este motivo, decidimos

priorizar a cons-trução deste

mini-hospital", revela Marcelo.

Atualmente, entre atendi-
. .

mentos nos postos de saúde
locais e atendimentos fora do

Devido ao baixo investimento, a indústria brasileira despencou para a

penúltima posição em ranking de aumento de produtividade elaborado

: pela CNI (Confederação Nacional da Indústria). com 23 países. A
:' produtividade do país caiu no ano passado e acumulou um crescimento
! anual de apenas 1,3% no primeiro qüinqüênio desta década.Com esses

resultados, no ranking dos 23 países a produtividade brasileira

despencou da quartamaior no levantamento realizado no período 1996-
" 2000 para a penúltima posição no qüinqüênio 2001-2005 -ficou

apenas na frente da Itália,A taxa anual média de crescimento da
I •

i " produtividade, de 1,3%, foi bem inferior ao de países como India
I, (1'0,10/0), Cingapura (8,2%), Malásia (6,9%), Tailândia (6,20/0) e Estados
: .J Unidos (6,1 %). Além disso, representa forte declínio em relação à

: !: média de ganho de produtividade do próprio Brasil na segunda metade

i' da década de 90 (5,9%) e também da primeira metade (7,2%). ,

I
I
,
I
I

I
I
I
I

CARLOS ,BRANDAO

.... Prefeito em exercício
garante que hospital
será entregue antes
do fim deste mandato

CORUPÁ - Até o final deste

mandato, em 2008, o Executivo
. municipal deve inaugurar um
mini-hospital C01U capacidade
para atender a demanda de

pacientes gerada pelo sistema

de saúde local. O primeiro passo
desta obra foi dado na tarde da
última sexta-feira, quando o

prefeito. em exercício, Carlos
Dieter Werner (PSDB), assinou
a ordem de serviço, no valor de
R$ 200-mil, para construção da

primeira etapa da obra. "Vamos
construir em partes. A primeira
é este bloco térreo. Conforme
as obras forem concluídas, novas
licitações serão feitas", conta o

prefeito em exercício. O
investimento total na obra deve

passar de R$ 1 milhão. "Esta

primeira etapa tem R$ 150 mil
investido pelo Estado e R$ 50
mil pelo município", destaca o

. secretáriomunicipal de saúde, e
•

entusiasta do mini-hospital,
médico Marcelo Gonçalves.

A construção de U1U hospital
é uma grande e antiga reivin

dicação da comunidade de

Corupá. "Desde que o hospital
foi fechado, em 2003, e toda a

demanda por internações e

exames foi transferida para

[araguá do Sul e demais muni

cípios da região, a população
ficou à mercê de transporte e

"

;10 ....C
.. ,,,:��.,

:2""" s

.CORUPÁ -Os 1200 estudantes
da Escola de Educação Básica
Teresa Ramos, no centro de

I

Corupá, iniciaram ontem as aulas
no recém-inaugurado ginásio de

esportes da instituição de ensino,

A Teresa Ramos, uma das mais

antigas escolas corupaenses,

,

• • •

•

domicílio, passam pelo sistema
,

de saúde local aproximada-
mente 700 pacientes/mês.

O projeto do mini-hospital
prevê um prédio de mil metros

quadrados, com dois pavimentos
e capacidade para 12 inter

nações/dia. O in�estimento
total é de R$ 1 milhão. "Pre
tendemos entregar esta obra no
final deste mançlato", se

compromete o prefeito em

exercício, Carlos DieterWerner.
''A partir do momento em que
tivermos este hospital
funcionando, buscaremos mais

profissionais da medicina e

poderemos fazer cirurgias e

fOTOS DANIEL NEVES
"�

,

1

,

,

�
.._'_' ' ,

. .J
,.AI '

Secretário de saúde, médico Marcelo, e prefeito Carlos DieterWerner
I

.' - .

pequenas mternaçoes aqui
mesmo no município" diz o

médico Marcelo. Postos de saúde agora são divididos em cores para facilitar o controle

,

CORES DA SAUDE
A saúde em cores, Este é o sistema inédito no sul do Brasil, desenvolvido e aplicado pelo secretário
municipal da saúde, médico Marcelo Ferreira Gonçalves, para tentar organizar e humanizar a atenção à
saúde em Corupá. Com quatro postos de atendimento nas cores verde, azul, amarelo e cinza, espalhados
pela cidade, o sistema de saúde dividido geograficamente, também está dividido visualmente, "Esta foi à
forma que encontrei para facilitar aos pacientes a visualização dos postos de saúde, e de suas respectivas
regiões da cidade, Este conceito também cria empatia do cidadão com o posto de saúde, o que humaniza o

atendimento e o tratamento. O sistema facilita o controle, a gestão dos investimentos e a plena visualização
das necessidades de cada posto de saúde", destaca Marcelo.
Além desta ação, a secretaria municipal de Saúde também inovou no transporte e educação dos pacientes,
"Em todo trajeto para tratamento fora do domicílio, que é feito em nosso microônibus, acontece uma aula de

educação para saúde, apresentado em OVO,' Desta forma ocupamos um tempo antes ocioso, com
informação que vai beneficiar nossos pacientes", finaliza Marcelo, O método de classificar por cores os

•

postos de saúde, será apresentado em julho, em Brasília, num reunião do Sistema Unico de Saúde,

,

,

500 mil
DANIEL NEVES •

, . '

para cornpetiçoes esportivas e

eventos organizados pela própria
.

comunidade.

precisou esperar 66 anos para que
seus alunos pudessem praticar
esportes como handebol, basquete,
vôlei e futebol em quadra coberta e

com infra-estrutura apropriada.
Orçada em quase R$ 500mil,

a obra tem pouco mais de mil
metros quadrados e foi iniciada

In:�,
.

A inauguração, realizada na
,

manhã de sábado, 08, contou com

a presença do governador I

licenciado Luiz Henrique da
Silveira. Confiante em sua

possível reeleição para o cargo,
LHS rebateu as críticas e

salientou que "disputa o govemo
em igualdade de condições e sem

o uso damáquina pública". Sobre
a agenda cheia de inaugurações
marcadas para aquele sábado, o

agora candidato enfatizou que
estas não encerram sua

empreitada como governador-A
autoconfiança na volta à cadeira

principal do executivo o permitiu
dizer que "última inauguração sÓ

quando eu estiver morto".

Acompanhando LHS, a ex-se'
cretária de Desenvolvimento Re

gional,NiuraDemarchi dos Santos

há dois a110S. De acordo C01U 'a

diretora Rosarie Buschle, o

ginásio será utilizado, além das
aulas diárias de educação física;
também para o projeto Escola
Aberta, que inicia emmaio. Nos
finais de semana, a diretoria da
Escola planeja alugar o espaço

•
•

• •

aproveitou para reiterar sua sans

fação quanto ao substituto à fre11te
da SDR. Segundo ela, o nome de
IvoSchmitt Fill10 (PSDB) "foimui,
to be111 escolhido". (Kelly Erdmann)

, ,
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BENEFíCIO: ABERTURA DE MERCADO

•

•

•

•

•

PATRICIA GOMES

.... As agroindústrias
ínteressadas terão

•

que passar por uma
auditoria da Cidasc

FLORIANÓPOLIS (CNR/
AD!) - Boa notfcia para as

agroindústrias do Estado que

processam produtos de
.

origem animal. A lei 9.712,
sancionada recentemente

pelo presidente Lula, permite
que os estabelecimentos com

inspeção municipal (SIM)
vendam seus produtos em

todo o Estado, e não somente

dentro do próprio município,
como acontece hoje. Já os

frigoríficos com Serviço de

. Inspeção Estadual (SIE), que
comercializam seus produtos,
só no Estado, poderão vender
para todo o país.

Santa Catarina
atualmente cerca de
estabelecimentos

tem

1.500

agro-
/' . .-

pe cu ano s com m spe çao

municipal e em torno de 550
com o SIE. No entanto, esta

ampliação de mercado não

será automática. Primeiro, as

agroindústrias interessadas
terão que passar por uma

auditoria da Cidasc. "Vamos
verificar, no caso das que

,

tiverem inspeção municipal,
se elas têm padrão sanitário

equivalente ao serviço
estadual. Depois, apre
sentamos nosso parecer ao

Ministério da Agricultura,
que oficializará esta po s

sibilidade", explica o médico
veterinário Roni Barbosa,
diretor de Qualidade e Defesa

Agropecuária da Secretaria
de Estado da Agricultura.

O presidente do Conselho

Regional de Medicina
Veterinária, Moacir Tomet,
reforça a necessidade das

agroindús trias e s ta rem

preparadas para venderem em '

outros mercados. "Quem não

estiver terá que fazer

adaptações e nós estaremos

cobrando que o trabalho de
nossos profissionais seja feito
de forma a garantir a

qualidade dos produtos".
Tomet ainda destaca o

aumento do campo de tr

abalho para os médicos
veterinários. "Muitas Pre
feituras terão que contratar

mais profissionais pa.ra atuar

no SIM, já que o controle nos

estabelecimentos que

quiserem comercializar em

Estão abertasas inscrições para
•

o Concurso Jovens Diplomatas
FLORIANÓPOLIS- Estudan

tes da rede pública estadual

que desejarem participar de
um intercâmbio cultural em
Buenos Aires têm até o dia 28
de abril para inscrever-se no_

Concurso Jovens Diplomatas
\ Catarinenses. As inscrições

estão abertas desde o dia 3 de
" abril nas 1,2 mil escolas
r abrangidas pelas 30 Se
'l cretarias de Desenvolvimento
, Regional (SDRs).O concurso

.faz parte de um programa de \

,intercâmbio cultural e

'. educacional na' capital da
. Argentina, durante, 15 dias,

, em julho de 1006, para dois
alunos com conhecimento

.. intermediário no idioma

espanhol e engajamento em

ações de voluntariado.
Para participar do

, concurso, além de ser aluno
•

da rede pública estadual, o

"candidato precisa ser

'brasileiro, ter idade entre 15
e 18 anos até a data da

viagem, apresentar um bom

desempenho escolar, par

ticipar de algum trabalho
voluntário, ter noções básicas
do espanhol (ler" falar e

. escrever), iniciativa e boa
desenvoltura oral, facilidade
em adaptar-se a culturas

,

diferentes e ter bom
relacionamento em casa, na'

escola e na comunidade.
O candidato será

analisado pelo conjunto dos

pré-requisitos durante o

processo de seleção. Na
ficha de inscrição deverá ser

anexada uma foto. "O

objetivo é promover a

reflexão sobre a importância
,

da aprendizagem da língua
espanhola nas escolas da
rede pública estadual, como
instrumento de integração

,

entre os povos do Mercosul,
em busca do desenvo
lvimento sustentável e da

formação para à cidadania",
explica a diretora geral da
Secretaria da Educação,
Elisabete Anderle.

A análise da ficha e dos
documentos e a prova escrita

são de responsabilidade das

SDRs, que selecionarão três

candidatos e visitarão suas

residências. A entrevista e

prova oral dos sernifinalistas

(um por SDR) ocorrerá em

Florianópolis. Após análise
de todas as informações e

documentos dos 30

finalistas, serão escolhidos'
dois para a viagem a Buenos
Aires.

"

• •

DIVULGAÇÀO/OIÁRIO DO IGUAÇU/CNR

""", .

Estabelecimentos devempassarporauditoriapara venderem em outraspraças

todo o Estado será mais
. "

rIgoroso .

A Cidasc, que atualmente
./ ,.. ; .

mantem coriveruo s com

cooperativas de médicos
veterinários para atender a

demanda de estabelecimentos
com o SIE, vai contratar,
através de concurso, 41 \

médicos veterinários e 15

'engenheiros agrônomos.

"Esta contratação não é

exclusivamente em função da

lei, mas, esses profissionais
também vão atuar em função
dessa regulamentaçâo ",
finaliza Roni Barbosa, orien
tando que os interessados em

aumentar a sua área de vendas

busquem informações nos

escritórios municipais da
Cidasc e da Epagri.

Dentinho abre encontro sobre mal
de Parkinson em Florianópolis

FLORIANÓPOLIS- O Primeiro
Encontro Catarinense sobre a

Doença de Parkinson, marcado
•

para hoje vai ser aberto com uma

manifestação do deputadoWilson
Vieira - Dentinho (PT).
Dentinho é portador domal desde
o final da década de 90, e deve
comentar sobre o tratamento que
fez em Cuba, há dois anos.

Também vai abordar a Lei n?

13.552, de sua autoria e

sancionada em novembro do ano

passado, que determina a Política
Estadual de Atenção Integral aos
Portadores da Doença de

.
'

.

Parkinson pelo Sistema Unico de
Saúde (SUS). O encontro é

promovido pela Associação de
Parkinson de Santa Catarina

(Apasc), em parceria com outras

entidades, e vai ocorrer no,

auditório do Centro
Socioeconômico (CSE), da

DFSC, a partir das 9h.
. A doença de Parkinson é

neurológica, incapacitante e de

evolução variável de pessoa para

pessoa, afetando 110 indivíduo
habilidades profissionais,
atividades cotidianas e a

comunicação. Foi identificada
pelo medico inglês James
Parkinson, em 1817. Sua causa é

desconhecida até hoje, Entre os

sintomas estão: tremores, rigidez

muscular, lentidão dos
instabilidade

•

movimentos,

postural, entre outros. Não é uma

doença fatal nem contagiosa. A
prevalência aumenta corn o

processo do envelhecimento. O
conhecimento sobre a doença e o

que ela pode causar ao portador
ajuda a família a compreender o
processo pelo qual o seu familiar
está passando e contribui para que
os cuidados a ele prestados
sejam osmais adequados possíveis.

Deste modo, a Associação
Parkinson Santa Catarina -

Florianópolis, juntamente com a

UFSC, tem oportunizado que os

portadores e seus familiares se

reúnam quinzenalmente para,

compartilhar experiências de
vida, conhecer a, doença,
desenvolver atividades conjuntas,
proporcionar alívio, conforto e

apoio, entre outras ações, Oferece
também ao portador, atividades
como: artes, música, dança,
fonoaudiologia, educação física e

outras, que possam motivar os

portadores a romper a inércia e o

isolamento e a exercer a sua

cidadania. Hoje, para lembrar o
Dia Internacional da Pessoa com

Doença de Parkinson, a

Universidade promove o I
Encontro Catarinense sobre o

mal de Parkinson.

•
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Captação
Na primeira reunião com o

grupo gestor, o governador
, .

interi�o Eduardo Moreira ouviu

propGWas do secretário Max
Bornholdt de captação de
recursos para investimentos

,

no Estado. O Centro
Administrativo esteve agitado

,

no primeiro dia. O prefeito
Dárlo Berger reuniu-se com

Moreira.

Fritsch busca aliados
Novo sinal de que o PT tem consciência das dificuldades políticas
e eleitorais este ano em Santa Catarina foi emitido pelo candidato

,

ao governo, José Fritsch, na primeira reunião com as principais
lideranças e parlamentares do partido, realizada ontem na

Federação dos Comerciários.
Anunciou a clara disposição de buscar aliança com os pequenos
partidos, oferecendo-lhes a vaga ao Senado ou a vice

governança. Na linha de prioridade do PT estão o PSB e o PCdoB,
duas siglas que apóiam o presidente Lula e que provavelmente
estarão na coligação do projeto de reeleição. Em Santa Catarina
o PSB lidera o "frentão", comandando uma ampla aliança com

vários partidos. O PCdoB também aderiu ao projeto, mas integra,

a coalizão estadual. Seu ex-presidente, João Ghizzoni, preside a

Fundação· Estadual de Esporte. O futuro dos comunistas depende
do quadro nacional. O PSB lidera o "frentão" no Estado, mas ne

plano federal está fechado com o PT de Lula.
O presidente estadual Pedro Uczai já falou com presidentes ou líderes

,
'

do PSB, PCdoB, PTB e PL, entre outros. Pavimenta caminhos, mas
também está condicionado aos novos fatos de Brasília.
Nas eleições de 2002 o PT lançou chapa pura para o Governo e o

Senado. Este ano dispõe-se a ampliar coligações até nas eleições
para a Câmara Federal e Assembléia Legislativa ..

Tiro
Pré-candidato do PSDB ao

governo, Leonel Pavan mantém
o discurso crítico sobre o

governador licenciado: "Luiz

Henrique defendeu candidatura

própria do PMDB. Sentiu que
deu um tiro no pé e agora quer
aliança com o PSDB. Precisa
conversar conosco".

,

Eletrosul
Presidentes do PT nos quatro
Estados do sul, à frente Pedro
Uczai e Olívio Dutra, terão
audiências hoje com o

ministro Tarso Genro. Vão
insistir na nomeação do

advogado Nelson Muller para
a presidência da Eletrosul.
Idêntico apelo será feito aos

ministros de Minas e Energia
e da Casa Civi.

Mea Culpa
Pavan voltou a reiterar que o

governador interino e

presidente licenciado do
.

PMDB, Eduardo Moreira, está
"fazendo o mea culpa": "Em
2002, o PMDB abandonou Serra

para apoiar o Lula. Agora, está
,

arrependida. E um gesto de
.

grandeza. O que não pode é
servir a dois senhores,
apoiando Alckmin e mandar o'
Renato Vianna votar em
Garotinho" .

licença
Marco Tebaldi e Dário Berger
são os prefeitos tucanos nos

.

maiores municípios de Santa
Catarina. Ambos estiveram na

transmissão do governo.
Tebaldi definiu seu futuro: "Se
o PSDB lançar Leonel Pavan
ao governo eu peço licença do

partido para apoiar Luiz
Henrique.

"

Comerciários
Congresso Estadual dos
Comerciários, que se realiza na

Colônia de Férias do Sesc, será
encerrado com a eleição. da .

nova Diretoria da Federação
dos Empregados no Comércio.
Concorrerá chapa única

encabeçada pelo atual
presidente FranciscO Alana.
Está no comando da Fecesc há
mais de 20 anos.

CQntinuidade
Dário Berger disse que a

situação está muito indefinida,
defende o prosseguimento da

coligação PSDB-PMDB e que
trabalha pela tríplice aliança.
Antecipou: "Se der Luiz
Henrique e um candidato do
PSDB, provavelmente vou

apoiar o senador Leonel
Pavan".

Vendas
Dois líderes empresariais

•

despontam na disputa pelo título
de Personalidade de Vendas da
ADVB-SC: José Zeferino
Pedroso, presidente da

Federação da Agricultura e do

grupo Aurora; e Antônio Koerich,
um dos líderes dos lojistas de
Santa Catarina. Dez candidatos
participam da eleição.

Definição
o ex-deputado Francisco. de
Assis Filho(PP) aguarda a

.

definição sobre as alianças .

políticas para decidir se
concorre à cadeira na

Assembléia Legislativa. A ex

prefeita Ângela Amin é
considerada a principal
estrela na lista dos candidatos
à Câmara Federal. Se fizer a

legenda esperada, ajuda a

eleger mais um ou dois
progressistas.

\

Nepotismo(1 )
Juíza Cleusa Cardoso, da
comarca de Indaial concedeu
liminar em ação civil ajuizada
pelo Ministério Público,
determinando a exoneração do
servidor Carlos Alberto
Knipers, do cargo de secretário
do. presidente da Câmara ..
Municipal. O funcionário
demitido era cunhado do

presidente, vereador Denílson
Duarte Lana, do PT.

•

•

,

,

I

,

,
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... CPI
A lista de indiciamentos que
será levada ao Ministério
Público aumentou no úfmo dia
da CPI dos Correios. Dois
nomes importantes foram
incluídos: Daniel Dantas, dono
do grupo Oportunity, e Carla
Cicco, ex-presidente da Brasil
Telecom. Os dois passaram a

constar da lista de acusados de
tráfico de influência, corrupção
ativa e sonegação fiscal da CPI.
O relator da CPI, deputado
Osmar Serraglio (PMDB-PR),
acatou o voto do PT que pedia a

inclusão dos nomes. O
Oportunity e as empresas por
ele controladas são apontados
como principais financiadores

privados do valerioduto,
,

.esquema que captava e

transferia recursos para
partidos políticos por meio das .

contas do empresário mineiro
Marcos Valéria Fernandes de
Souza.

... Impeachment
o conselheiro federal da OAB,

(Ordem dos Advogados do

Brasil), Sérgio Ferraz, vai
apresentar à sessão plenária da

instituição -prevista para o dia 8
de maio- seu voto e seu

relatório sobre a possibilidade
-

de uma ação de impeachment
contra o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva. Ferraz não
adiantou nem o seu voto nem

os termos de seu relatório.

... Caseiro
A Polícia Federal conseguiu na

Justiça autorização para
quebrar o sigilo bancário do
caseiro Francenildo Costa. O

delegado Rodrigo Carneiro
Gomes, contudo, afirmou que
espera uma decisão definitiva
da Justiça antes de vasculhar
os dados da bancários do
caseiro.Com a autorização
judicial, concedida na sexta

feira, o delegado poderia
legalmente investigar a

movimentação bancária de
,

Francenildo. Mas Carneiro
•

disse que vai esperar o
julgamento do pedido de
habeas corpus contra ó

inquérito, movido pelo
Ministério Público Federal

(MPF).

•

... Encontro
o senador Cristovam Buarque
(PDT-OF) estará hoje em São
Paulo em encontro dos pré-

-

candidatos do PDT à
Presidência da República. O
debate acontecerá na

Assembléia Legislativa da

capital. A chegada de Cristovam
a São Paulo está prevista para
as 9h1 O, no vôo da 3543 da
TAM.

... Mortes
Quatro assaltantes foram
mortos e um ficou ferido

durqnte tiroteio com a polícia na

madrugada de ontem, na região
de Osasco. Um motOrista foi
rendido pelos ladrôes e

obrigado a ajudar no roubo ao

Terminal Rodoviário de Osasco.
Durante a perseguição, o carro

dos assataotes perdeu o

controle e bateu. A polícia' e os

ladrôes trocaram tiros e o

confronto resutou na morte de

quatro dos cinco assaltantes.

•

CLIMA: CAMPANHA COMEÇA ESQUENTAR

•

AGÊNCIA ESTADO

•

... Candidato tucano começou campanha
no Nordeste e disse que por enquanto só o
,

presidente fala "é um monólogo"

TERESINA - Pressionado pela
queda nas pesquisas, o pré
candidato do PSDB à Presi
dência da República, Geraldo
Alckmin, reforçou o ataque ao

'presidente Luiz Inácio Lula da
Silva e cobrou explicações
públicas sobre seu suposto
envolvimento nas denúncias
de corrupção do governo. Além
da desconfiança, o tucano

considerou estranho o

comportamento de Lula diante
do episódio da quebra ilegal do
sigiro bancário do caseiro

Francenildo Cc#O:ta, que
envolveu integrantes do

governo e culminou na

demissão do ministro Antonio
Palocci..

Para Alckmin, o presidente
não assumiu nenhuma

responsabilidade. "O presidente
se esconde, faz de conta que não
é com ele. Ele não fala, não
presta contas à sociedade. Tem
um fato gravíssimo: o governo

que é fraco com o ladrão, foi
violento contra um nordestino

pobre, um moço de 24 anos",
disse, recebendo aplausos de
militantes e líderes políticos
locais do PFL e do PSDB.
Pelo raciocínio de Alckmin, o

FHC acha que a população, ainda
não liga Lula a denúncias

SÃO PAUW- o ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso
avalia que o resultado da pesquisa
Datafolha divulgada no final de
semana, que mostra que Lula
tem 400/0 das intenções devoto
contra 200/0 de Alckmin, indica
que a população aindanão fez uma
ligação entre o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva e a crise

enfrentada pelo governo £t;deral.
,

"E como se ele não fosse presidente
doBrasil", disse FHC, ressaltando,
no .entanto, que Lula vem

. registrando uma queda nas

últimas três pesquisas realizadas

pelo instituto.

Questionado se acredita que
esta relação entre Lula e denúncias
de corrupção aparecerá em breve
nas pesquisas de opinião, FHC
,argu-mentou que esta é uma

tendência que _ depende do
discurso da oposição e da própria
sociedade. "Você temque dizer: 'Se
o presidente não sabia de nada,
não tem a ver com isso, como que
é que ele tem a ver?"', indagou.
"Como é que você pode governar
oBrasil sem prestar atenção :restes
fatos?"Fernando Henrique pon-

derou, no entanto, que, para que
este objetivo seja alcançado, é

preciso evitar um discurso capaz
de "vitimizar" Lula. "Isso tem que

chegar até ,o povo de umamaneira
correta. Tambémnão adianta 'viti
mizar' o presidente, que, aí, isso dá
um efeito contrário." Em resposta
à idéia de que os dados da pesquisa
podem sugerir que o discurso da
ética será insuficiente para vencer
a eleição, Fernando Henrique
assegurou que tal discurso já teve

um efeito em parcela do
eleitorado. "O discurso da ética

sempre cola em um segmento do
eleitorado. Já colou. O presidente
Lula perdeu grande parte da classe
média em função deste discurso",
emendou o ex-presidente.

Segundo FHC, a questão que
se coloca neste momento é, se o

discurso da ética será eficiente por
. , ,..

Sl so, ou se e preC1SO cnar uma

relação entre ele e a capacidade de
conduzir o governo de forma
eficiente. FHC lembrou, por.

,

exemplo, a necessidade de se

apontar no discurso eleitoral os
elevados gastos do governo
federal.

presidente Lula, se soube da

operação de quebra de sigilo,
"tem toda responsabilidade e

não tomou providências". E
, seria estranho não ficar sabendo
de "de coisas que acontecem

próximo a seu gabinete". Na
mesma linha de Alckmin, o

presidente do PSDB, senador
'Tasso Jereissati (CE), cobrou
também umaexplicação pública
de Lula.

N a cerimônia que selou a

coligação PSDB e PFL,
Alckmin iniciou sua campanha
no nordeste e falou para cerca

de 3 mil militantes dos dois

partidos. Seu discurso de 20
minutos foi recheado de críticas
ao governo que disse ser "fraco
com os poderosos e fraco com

os corruptos". "Mas violento
com o caseiro Francenildo",
bradou, recebendo aplausos.

O CORREIO DO POVO
, I
,

Para acrescentar: "Nós temos
,

um governo sofrível; não temos

governo. O presidente não

governa, ele viaja e faz discurso".
E1n relação à queda na pesquisa
Datafolha, disse que não está

preocupado, em entrevista no

aeroporto. Entende que a

campanha começa mesmo com·

o início da propaganda eleitoral
gratuita no rádio e TV, embora..
admita não ser conhecido fora
de São Paulo. Todavia, destacou
a vantagem atual

_

de seu

principal adversário que,

segundo ele, "está todo dia na

telinha". "Hoje tem-se um

verdadeiro monólogo. Só o Lula'
fala. Não tem o contraditório,

, "

não' tem o opositor",
completou,

Embate de personalid'ades -

Na sua avaliação, a polarização
vai ficar mais nítida quando ele

e Lula estiverem em situação
semelhante na campanha.
"Vamos ter um FIa x Flu. Quem
quiser, vai estar de um lado .

Quem não quiser, .vai estar Ijl9
outro", previu. Segundo
Alckmin, a eleição é cada vez
-

mais U1n "embate

personalidades" e, por is o

mesmo, acredita que vai crescer
bastante nas pesquisas. "Eleição
é empatia", repetiu. Ao cobrar
também eficiência de Lulg,
criticou a excessiva carga
tribu tária afirmando que�!il

,

governo não reparte nada com

os Estados e Municípios, com�
também não faz investimentos,
"Onde estão as obras do

.

-
,

governo?", perguntou.
« E tUQ0

virtual", respondeu, acresceu

tando ser necessário
" fech:atr't

todas as torneiras do despeii
dício". Não poupou críticas ao

que chamou de "aparelhamento
da administração pública" pelo
PT, o desencanto do povo coin
a política e a "enorme decepção
com a frouxidão de natureza
,ética do PT". Segundo ele, nab
roubar e não deixar roubarlé
uma obrigação, e cobrou
eficiência administrativa. "Não
há governo ético se ele não é

eficiente" .

Justiça decreta prisão de Suzane von Richthoten
SÃO PAULO - O juiz

substituto da 1 ª Vara do·
Tribunal do Júri de São Paulo,
Richard Francisco .Chequini,
decretou ontem a prisão
preventiva de Suzane von

Richthofen, 22, que confessou
ter planejado e participado da
morte dos pais, Manfred e

Marísia von Richthofen, em

outubro de 2002. Ele se

apresentou ontem mesmo. Os
irmãos Daniel e Cristian
Cravinhos também' confes
saram envolvimento no crime.

Na época, Suzane era namorada
deDaniel. O julgamento dos três
estámarcado para o próximo dia
5 dejunho.

De acordo com a assessoria

de imprensa do TJ (Tribunal de
Justiça), o pedido de prisão foi

,

elaborado pelo promotor
Roberto Tardelli e entregue
ontem. Mais cedo, em

entrevista concedida à

imprensa, Tardelli afirmara que
não sabia se pediria a prisão.

,

Em sua decisão, o juiz
afirmou que a liberdade de
Suzane "coloca em risco a vida
de testemunha do feito, no
caso seu irmão Andreas von

IECLB - PARÓQUIA APÓSTOLO PEDRO
Rua: Esthéria Lenzi Friedrich, 62 - Centro - 89251-010 Jaraguá do Sul/SC

Caixa Postal: 221 - CEP 89251-970 - Fone 0(xx)47,3371-7226-
e-mail: ieclbpap@netuno.com.br

PROGRAMAÇÃO:
Data Hora Diasemana Programa
12 de abril 15h30 4a feira Culto alemão com Santa Ceia
'13 de abril 19h30 5a feira Culto Português com Santa Ceia
14 de abril 07h30 6a feira Culto alemão com Santa Ceia

09hOO 6a feirá Culto português com Santa Ceia
16 de abril 06hOO DominJlo de Páscoa Culto Português-aoós café comunitário

09hOO Domingo de Páscoa Culto Português
19hOO Domingo de Páscoa Culto de Louvor

Lema do mês de abril: 'Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos; pecados e

não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro." 1 João 2,2

Richthofen" .Suzane estava em

liberdade provisória desde
junho de 2005, beneficiada por
uma decisão do STJ (Superior
Tribunal de Justiça). Sua prisão
é decretada um dia após a

exibição de uma entrevista

concedida pela ex-estudante ao

programa "Fantástico", da TV
Globo.

ENTREVISTA

'"
,

�
Tardelli já havia voltado 'a

pedir a prisão de Suzane no

início deste ano, sob a alegação
de que ela estava foragida. 0� ,

,

argumento, porém, não £<jlÍ
aceito pela Justiça. Naquela
ocasião, os Cravinhos -que
também haviam obtido
liberdade provisória- voltaram
a ser presos. -t

1

.'
,

A entrevista aconteceu em duas partes: no apartamento de Denivaldo
Barni, com quem ela mora, no Morumbi (zona oeste de São Paulo); b
na casa de amigos de Suzane, em Itirapina (213 km a noroeste de S�o
Paulo). onde o microfone da emissora captou as orientaçôes do '1
advogado dela, Mário Sérgio de Oliveira, e Barni.
Os dois disseram a Suzane para chorar, interromper a entrevista e al
dizer que não agüentava mais falar sobre-o assunto. Foi o que 'j

aconteceu. "Chora", diz Barni a Suzane, ao que ela responde: "Não vou

conseguir". Segundo a Globo, ela interrompeu a entrevista onze vezes

para chorar, mas em nenhuma delas havia sinais de lágrimas. ,

"Ele [Daniel] me manipulava. Me dava muita, muita, muita droga. 'I

Dizia que se eu o amasse era para fazer isso ou aquilo", afirmou 1
Suzane na casa de Barni. Momentos depois, a reportagem exibiu aSI
instruçôes do advogado Oliveira orientando Suzane a culpar Daniel
Cravinhos. "Diz que ele obrigava você a fazer."

.

,

Ao mostrar fotos de seus pais e de seu irmão, Andreas, Suzane disse
sentir saudades de todos, "Eu queria voltar aos 1,5 anos, quando não.

\ conhecia ninguém daquela família". Suzane se referia aos Cravinhog,
Também ontem, a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) disse que'

,

instaurou uma sindicância para avaliar a atuação dos advogados de';
Suzane, Mário Sérgio de Oliveira e Denivaldo Barni. Oliveira faz parte
do Tribunal de Ética da OAB, já deverá ser afastado,

.,

,

Anthony Garotinho faz ironias sobre José Sarney
SÃO PÁULO - Numa su

cessão de ironias, o pré
candidato a presidente An

thony Garotinho (PMDB) fez,
, ,

ontem duras críticas ao

senador José Sarney (AM), que
I

é um dos grandes opositores da
tese da candidatura própria do
partido.Sem citar o nome de

Sarney, Garotinho acusou-o

de fisiologismo. "Aliás,
olhando bem a vida deste

personagem ilustre, ele é até

coerente. Porque ele nunca

mudou, os governos é que
mudam. Ele é sempre governo",
. ,

1ron1ZOU.

Para o pré-candidato do
PMDB a presidente, o fato de a

família Sarney estar repre-
"

sentada em diferentes partidos
é uma demonstração do

desapego com os objetivos da

legenda. "Ell hão fiz Ulna

distribuição partidária da
minha família. Eu sou PMDB,

1

a Rosinha (Garotinho, gover
nadora do Rio) é do PMDB e a

minha filha é presidente da
Fundação Ulisses Guimarães,
do PMDB", disse.

Anthony Garotinho foi
ácido, ao dizer que' o senador do
PMDB do Amapá comporá COIU

ele, caso a candidatura seja bern-,

sucedida. "Pode ter certeza que,
no dia 1.o do ano que vem, ele,
vai estar lá na nossa posse,
querendo se chegar", concluiu,
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'_. Tragédia ocorreu durante uma feira de produtos eletrônicos na

:4idade rural de Meerut, a 80 quilômetros de Nova Déli
,

,

, ,I MEERUT, INDIA - O incêndio

«[ue atingiu um mercado ontem
,

no norte da India deixou pelo
hnenos 45 mortos e 160 feridos.
De acordo com autoridades, as

(vítimas se feriram após um

(tumulto ao tentar escapar das
.dhamas.O incêndio ocorreu

rdurante uma feira de produtos
eletrônicos na cidade rural de
.Meerut, a 80 quilômetros de
,Nova Déli.Testemunhas
descreveram as cenas de horror,
.com feridos gritando por

Queda de avião
deixa 14 mortos
no Quênia

,
"

., ,
•

•

, NAIRÓBI, QUÊNIA' Um
I t avião militar transportando

-par ticipan tes
: de uma

-conferência de paz caiu no

-nor te do Quênia quando
. tentava aterrissar ontem
I'causando a morte de 14
pessoas, inclusive sete

políticos. Três pessoas
sobreviveram à queda.O
'avião caiu nas proximidades
ªe Marsabit, 450 qu il ô-

(

"metros a nordeste de
Nairóbi, quando trans

portava líderes políticos
para uma conferência de paz

,;.com o objetivo de amenizar

.a tensão tribal perto da
fronteira com a Etiópia,
disse Francis ale Kaparo,
líder da maioria no

Parlamento queniano.
"Essa é a mais grave

tragédiaa atingir a Assem
bléia Nacional", disse
Kaparo com lágrimas nos

olhos durante uma

entrevista coletiva. "Nós

.perdernos muita gente boa
nessa· queda."Entre os

. mortos figuram dois
subsecretários de governo.
.De acordo com tes te

munhas, quatro pessoas
foram retiradas com vida
dos destr o ços, mas uma

" delas morreu a bordo de um
; avião -ambulância a

" caminho de Nairóbi, disse o

chanceler Raphael Tuju.
'. De acordo com o gover-ne
" local, tnvestígações iniciais
, sugerem que o acidente foi
causado pela baixa

. visibilidade provocada pelo
mau tempo. O avião bateu
num morto quando se

preparava para pousar.

,

I

)

1

,
•

socorro, três tendas destruídas e

equipes de resgates retirando um
grande número de corpos do
local. Aomenos 22 ambulâncias
foram enviadas ao local para
transportar os feridos.
"Há muitos mortos, os corpos
são jogados em caminhões e jipes
para serem transportados",
afirmou Prakash Arya, uma das
testemunhas. Segundo
autoridades locais, amaior parte
dos corpos foi encontrada perto
das saídas. "Aparentemente,

muitos morreram pisoteados
durante 9;tumulto para deixar o
mercadcem chamas", afirmou
Rajiv Sabharwal,
superintendente da polícia
local. Segundo testemunhas,
cada tenda possuía apenas uma

entrada e uma saída -o que
causou pânico entre a multidão

que tentava escapar do local.
"Eu corri por minha vida",
afirmou Mahendra Singh, dona
de uma das lojas, que escapou do
incêndio com ferimentos leves.

,

,

VITIMAS
O incêndio -que teve início às 17h30 (9h de Brasília) foi extinto
por volta das 20h (11 h30 de Brasília) I mas equipes de resgate
procuram sobreviventes nos restos do complexo de tendas,
construído em um parque da cidade,"Até o momento, temos 45

mortos, mas o número pode aumentar", afirmou Rakesh Tomar,
da polícia local. Segundo fontes médicas, ao menos 160 pessoas
foram encaminhàdas aos hospitais locais.As causas do incêndio
não foram imediatamente conhecidas.

"A menos que a situação
melhore imediatamente,
corremos o risco de viver uma

guerra civil", avaliou o cirurgião
Vijay Sharma, um dos médicos
de 17 hospitais que participaram
hoje de um protesto contra o rei

na capital.Três manifestantes já
foram mortos e mais de mil
encarcerados nos cinco dias de

protestos, que pela primeira vez

colocou milhares de
trabalhadores,· profissionais
liberais e empresários ao lado de

•

parecia propensa a recuar.

Representantes dos sete partidos
do bloco religioso xiita marcaram

uma reunião para hoje com o

objetivo de discutir o impasse em
tomo do nome de Jaafari, que tem
impedido a formação de um

governo de união nacional no

Iraque.Os xiitas estão sob forte

pressão dos Estados Unidos, da
Grã-Bretanha e de alguns líderes

. religiosos para romper o impasse
com os sunitas e os curdos, aliados
necessários para a formação de uma
coalizão de governo de unidade
nacional.

Ontem, o presídente dos

Alvaro Uribe nega vínculos com os oaramlütares

inicialmente no sábado em

Katmandu e outras grandes
cidades.

Apesar de uma greve geral e
de iradas manifestações nas

ruas das principais cidades do
reino do Himalaia, o rei

Gyanendra não dava sinais de

que procuraria um acordo com

a oposição política, que agora se.
aliou com os insurgentes
comunistas numa campanha
para forçar omonarca a entregar
o poder.

• •

governar com maiona.

Depois de uma reunião com

líderes xiitas, representantes
sunitas exigiram a apresentação
de outro candidato, disse Naseer
al-Ani, do Partido Islâmico

Iraquiano (sunita): Líderes
curdos transmitiram a mesma

mensagem durante uma reunião
com representantes xiitas no

fim da noite de ontem.Sunitas e

curdos acusam Jaafari de ser o

responsável pela tensão sectária

no Iraque, que se aprofundou nos
últimos meses.

Apesar da pressão, porém, a

Aliança Unida Iraquiana não

motivação eleitoral, e que a

oposição está usando acusações sem
provas formuladas por
delinqüentes.
.'

O ex-chefe de informática do
.Departamento Admínístratívo de
Segurança (DAS) Rafael Garcia;
atualmente preso por acusação de
apagar nchas de narcotrafícantes e

paramilitares dos arquivos do

organismo de inteligência, disse
que Uribe nomeou para a direção

CALOR
Milhares de pessoas eram esperadas na feira nesta segunda
feira -último dia do evento- para ver máquinas de lavar,
aparelhos de som e outros produtos eletrônicos que estavam à
venda.A multidão também ia ao local para aproveitar o ar

.

condicionado, devido ao verão que eleva as temperaturas para
quase 40oC.Feiras de rua montadas em tendas, onde os

comerciantes e fabricantes se instalam para exibir seus
•

produtos, são comuns na India.

da instituição Jorge Noguera por
seus vínculos com os grupos
armados de extrema direita.
Noguera foi afastado no ano

passado da direção do DAS e

imediatamente nomeado cônsul da
Colômbia em Milão, Itálía.Uríbe
assumiu responsabilidade pela
indicação de Noguera para o DAS
e pediu ao diplomata para "voltar

,

ao país, dar a cara" e responder às
denúncias de Garcia.

Polícia volta a disparar contra manifestantes em Nepal

•

estudantes e ativistas

políticos.O rei Gvaneridra
dissolveu o parlamento e

assumiu poderes absolutos 14
meses atrás alegando que

•

pr e crsava esmagar uma
• A' • • .;

msurgencia comunista que ja

provocou a morte de cerca de
13.000 pessoas em uma

década.Mas desde então, a

insurgência só se intensificou e

a economia do país entrou em

colapso, alimentando
descontentamento.

Curdos e sunitas exigem que xiITas iraquianos apresentem novo candidato
,

Estados Unidos, GeorgeW Bush,
pediu o fim. do impasse e a

negociação de um acordo. "A

formação de um governo de
unidade nacional é crucial para
derrotar os terroristas e assegurar
a paz", disse ele.Em episódios de
violência registrados ontem, três

militares americanos e 11
soldados iraquianosmorreram em

partes distintas do país árabe,
informou a polícia local. Ao longo
do dia, mais cinco corpos de

•

vítimas de execução foram
encontrados no país, sendo quatro

,

em Bagdá e um ao sul da capital
. ,

iraquiana,

,
.

"Nãovou deixar que envolvam
o governo com assassinatos de
sindicalistas, nem em

confabulações contra o governo da
Venezuela, nem aceitareidenúncia
de que roubei as eleições de 2002",
afirmou Uríbe.O ministro da

Informação daVenezuela,William
Lara, disse ontem que seu governo
só soube das acusações pela
imprensa, e que �inda não tinha

I � I

Ulna posçao a respeito.

• BREVES
NOS EUA

... Prisão

1

KATMANDU, NEPAL � A

polícia disparou ontem balas
de borracha contra ma-
.

nifestantes que desafiaram um

toque de recolher e saíram às

ruas do Nepal pelo quinto dia
consecutivo exigindo a

restauração da democracia.
Autoridades ameaçaram adotar
medidas mais. duras caso os

- .

protestos nao sejam suspensos,
e ontem estenderam por tempo
indeterminado um toque de
recolher noturno imposto

BAGDÁ, IRAQUE - Líderes
sunitas e curdos do Iraque
insistiam ontem que nunca

aceitarão um novo governo

iraquiano chefiado pelo atual

primeiro-ministro interino o

xiita Ibrahim al- Jaafari, e

exigiram que a Aliança Unida
. Iraquiana apresentasse uma

nova indicação ao cargo.Por ter
vencido as eleições gerais no

\ país, aAliançaUnida Iraquiana,
uma facção política e religiosa
xiita, tem o direito cons

titucional de indicar o primeiro
ministro, mas precisa formar
uma coalizão' para poder

BoGoTÁ-O presidente Alvaro
Uribe negou veementemente

ontem acusações de um ex

funcionário do departamento de

inteligência interna dando conta

que o órgão protegia chefes
paiamílítares, entregava a eles listas
de dirigentes locais para serem

assassinados e até preparou um

complô contra o presídente
venezuelano, Hugo Chávez.Uribe
afirmou que as denúncias têm

s

. Um cidadão guatemaneco, que
deveria ser liberado logo depois
de sua detenção, permaneceu
em uma prisão norte-americana
durante seis meses por não
saber falar inglês, informou .

ontem o jornal "Washington
Post".Ramiro Games, 46, foi
preso dia 30 de setembro do ano

•

passado quando a polícia do '

Condado de Prince George, no
Estado de Maryland, fez uma

revista no apartamento onde ele

jogava cartas com mais três :

pessoas.Os quatro foram i
acusados de portar cocaína, um :

I

crime rnenor que, segundo a lei :
local, é penalizado com apenas i
alguns dias de prísâo.

I

,

, .

NOS EUA

... Prisão II
.

'

De acordo como o "Washington
Post", Games, que ganha a vida
como jornaleiro, ficou nas mãos
dos advogados do Condado, que
não falam espanhol e nunca o

entrevistaram.Games foi
libertado dia 17 de março depois
que outro presidiário alertou as

autoridades da prisão de Prince
George sobre o caso. Games
disse ao "Washington Post" que
nunca soube a razão pala qual foi ,

processado.

NOS EUA

... Imigrantes
Dezenas de milhares de pessoas:
marcharam ontem pelo centro da:

.

,

cidade de Dallas, no sulista :
Estado do Texas, exigindo aos

políticos americanos que votem
uma lei que permita a

legalização da maioria dos 11,5
milhões de trabalhadores ilegais :

nos EUA. O Senado não :

conseguiu a aprovação Qe um

projeto que concederia a

cidadania a milhares de

imigrantes ilegais.
•

,

NO LíBANO
... Presos
Os serviços secretos militares do :

Líbano detiveram uma gangue
composta por extremistas liba
neses e palestinos que preten
diam assassinar o xeque Hassan
Nasrallah, líder do grupo militante :
islâmico Hezbollah (Partido de

I

Deus), informou ontem um oficial '

do ano escalão do Exército
Iibanês.Sob condição de

'anonimato, a fonte milítar explicou
que o complô ainda estava nos

preparativos e não tinha chegado
.

ainda à "fase de implementação".

NA CHINA

... Explosão
Uma explosão ocorrida ontem

•

em um hospital da cidade de

Yuanping, na Província chinesa
de Shanxi, matou ao menos 27

•

pessoas, informou a agência
•

oficial de notícias Xinhua. A

explosão aconteceu em uma

garagem do centro médico às
2h25 (15h25 de domingo, no
horário de Brasília) e afetou
edifícios situados em um ralo de

.

um quilômetro, segundo a

Xinhua.O hospital pertence à
empresa Xuangang, uma
sociedade dona de minas de
carvão e centrais térmicas na

região, e funciona como centro
médico para os trabalhadores da
companhia ·aparentemente
dentro do mesmo local onde
vivem e trabalham.

'

•

,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



�- -

-�-------=-======:::========-====�-"'------""""--------------,.
================�--==------����=-----=-��

8 I TERÇA-FEIRA, 11 de abril de 2006 O CORREIO DO POVO

ÁGUA NA BOCA: CONFIRA DELICIOSA RECEITA

DAIANE ZANGHELINI •

.... Lojistas oferecem opções variadas e que cabem
em todo tipo de bolso. Kg do bacalhau sai por R$
59,80 e a sardinha em lata custa em média R$ 1,25

}ARAGUÁ DO SUL -

Tradicionalmente, os cristãos

brasileiros evitam comer carne de
aves, suína ou de gado na Sexta
Feira Santa. Interpretam trecho
bíblico, que recomenda jejum e

abstinência de carnes que
contenham sangue quente
nesse dia que marca a

crucificação de Cristo, embora
há quem dê uma interpretação
diferente. A abstinência seria

uma referência ao sexo. De

qualquer forma, a tradição é

seguida pelamaioria e remete ao

almoço ou jantar receitas com

peixes e frutos do mar.

Os consumidores que

optarem em seguir a tradição
católica e abolir a carne vermelha
na Sexta-feira Santa poderão
economizar na refeição.A equipe
deOCorreio do Povo visitou dois

supermercados do município e

constatou que, entre as carnes de

peixe mais populares mais

vendidas durante a quaresma
estão o filé de pescada, a sardinha,
o atum, o cascudo e o caldo de

\
•

peixe. O eletricista Lezanir

Miguel Brandt, 39 anos, afirma
comer sardinha pelo menos uma

"P
.

vez por semana. ara mim,

comer peixe na sexta-feira santa

não é nenhum sacrifício, pois
compro toda semana".

De acordo com o açougueiro
Gervásio [unges, 53, aprocura por
esse tipo de carne chega a

aumentar 500/0 na semana santa.
Em um dos supermercados, o

preço do quilo da sardinha, a R$
2,99, chama a atenção de alguns
consumidores, que optam �ela
carne de peixe em vez do
tradicional coxãolt mole

,

bovino. "E uma época propícia
para economizar e ter uma

alimentação mais saudável, pois
a carne de peixe faz muito bem

.

.' "

para o organismo , comenta a

professora ElianaTupan, 37 anos,
•

que garante substituir a carne

vermelha pela de peixe durante a
�

quaresma. O frango também é
uma boa pedida: com a gripe
aviária e a diminuição das

�
.

�

exportações, o quilo da carne é

•

oferecido nomercado interno por
R$ 1,99, emmédia.A aposentada
Edite de Araújo, 57, assegura que
não troca a carne bovina nem

durante a quaresma e a carne de

frango não está presente na mesa
nem quando o preço cai

sensivelmente. "Como peixe só

na sexta-feira santa e quase não

compro frango porque não

gosto", conta.
Para os consumidores com

rendamais alta, o bacalhau é uma

boa opção paramanter a tradição
católica e ao mesmo tempo se

deliciar com o almoço de Sexta
feira Santa. O bacalhau do Porto
(importado de Portugal) é·

encontrado por, aproxi
madamente, R$ 55 o quilo. Quem
prefere experimentar o famoso

. , .

peixe portugues sem gastarmuito

pode comprar. também o

bacalhau linguado, disponível
.

nos mercados do município por
R$ 30 o quilo, em média. Esse

peixe também é oferecido em

pedaços aos consumidores que
moram sozinhos

I

ou tem

famílias menores

Stammtisch reúne 1500 pessoas no Baependi
JARAGUÁ DO SUL - A

expectativa de ver o sol
brilhar entre as nuvens,

chuvosas no dia anterior, fez
com que a diretoria do

Baependi seguisse a 'pro
gramação de festejar o

centenário do Clube com uma

Stammtisch de amigos. No
último final de semana, cerca.
de 1500 pessoas passaram pelo
evento, que pode voltar a ser

•

realizado em 2007.
Em meio a muita música e

alegria, o presidente do
conselho deliberativo do

Baependi, Sidney Carlos
Buchmann, disse que a

maioria dos par tic ip an tes
solicitou uma nova

. Stammtisch no próximo ano.

A idéia deve ser analisada por'
toda diretoria e já tem a

aprovação do público.
Mesmo com número

inferior de barracas ao plane
jado, a festa durou até o início

da noite de sábado, 8.A abertura
da Stammtisch Amigos do

Baependi aconteceu às 10h com

queima de fogos de artifício e

desfile dos participantes pelas
25 barracas, todas instaladas
na pista de atletismo do
Clube. Para completar, a

banda Versalles animou o

ambiente até o encerramento

da festa. (Kelly Erdmann)

I .

Aqueles que não seguer;n a

tradição da carne branca durante
a quaresma' podem apostar
também na carne de porco, mais
barata que a carne de boi e do que
algumas espécies de peixe. Em um

dos mercados visitados, o pernil

sem pele, por exemplo, é oferecido
a R$ 3,69 o quilo. A maior

diferença de preços entre os

mercados está no quilo da costela
sem pele, oferecidos em uma das
redes por R$ �,75 e na outra por

•

R$ 6,29, uma diferença de R$ 2,46.

,

FILE DE PESCADINHA

Pensando nas despesas rotineiras do trabalhador assalariado, O
• •

Correio do Povo encontrou um prato cujo conteúdo não representa um

desembolso acentuado com peixes que possam ser encontrados no

restrito mercado da região:

lnqredlentes: seis filés de pescadinha ou outro peixe de sua

preferência, pimenta, limão,um ovo completo, amido de milho, óleo de
soja, sal e farinha de trigo.

Preparo: seque bem os filés com um pano de pratos. Tempere com

sal, pimenta e suco de limão a gosto. Deixe descansar por 15 minutos.
Bata o ovo num prato fundo. Passe o filé pelo ovo, deixando escorrer o

excesso. Em seguida passe pelo amido de milho, novamente pelo ovo

e na farinha de trigo até empanar bem o filé. Frite em óleo bem quente,
sem deixar queimar. Escorra em papel absorvente. Dicas: O
característico cheio de fritura de peixe pode ser evitado Colocando-se
sobre o fogão um copo contendo vinagre de álcool. Tanto no amido de
milho quanto na farinha de trigo pode-se adicionar um pouco de sal

para obter um tempero mais uniforme.

Carne Preço médio
Bacalhau do Porto kg (peixe) R$ 59,80
Bacalhau linguado kg (peixe) R$ 29,98
Filé de Pescada 500g (peixe) R$ 4,89
Sardinha em lata 83g (peixe) R$1,25
Sardinha em bandeja 500g (peixe) R$ 3,90

R$ 2,07Atum em lata 83g (peixe)
Caldo de peixe kg R$ 3,99
Cascudo kg (peixe) R$ 4,90
Filé de Cascudo 500g (peixe) R$ 7,40
Frango kg R$ 1,99
Pernil com pele kg \ R$ 3,84
Pernil sem pele kg R$ 3,99
Bisteca sem pele kg R$ 4,99
Costela com pele kg R$ 3,69 .

R$ 7,52Costela sem pele kg

Tlta Martins recebe Caravana Cultural de 2006

}ARAGUÁ DO SUL - Levar

música, brincadeiras e jogos
esportivos para crianças de bairros
distantes do centro e com poucas
alternativas de entretenimento.

Este é o objetivo da Caravana

Cultural, projeto da Fundação
Municipal deCultura, que teve sua
primeira edição de 2006 na Escola
M.E.F. Jonas Alves de Souza.

Durante toda à tarde de

sábado, 8, a instituição de ensino

recebeu cerca de 800 crianças e

adolescentes, de cinco a 15 anos,

dos Bairros TifaMartins, São Luis
e Jaraguá Esquerdo. Uma equipe
formada por profissionais da
Biblioteca Pública, Arquivo
Histórico, Museu Emílio da Silva
e Divisão de Eventos foi respon
sável pela diversão da garotada.

Na quadra esportiva da Jonas
Alves de Souza foi montada uma

exposição fotográfica para contar

momentos históricos-de Jaraguá e

de personalidades da região.Além

, , ,., •• ,_ , •• 0 ••

Clima foi de muita animação, foliões pediram edição 2007

PARA COLOCAR NA AGENDA
No final do mês, o Clube Atlético Baependi continua a festejar seus 100

,

anos. E que durante uma semana acomece a Festa do Espírito Santo. A

informação é do presidente do conselho deliberativo, Sidney Carlos
Buchmann. Ele explica que de 29 de maio até 3 de junho serão disputadas,
entre os associados, competições de bolão e tiro. Para finalizar a Festa,
está programado um baile com a animação da banda Brilha Som, do Rio
Grande do Sul. Quem quiser participar, precisa ser sócio do Baependi ou
então ser convidado por algum. Ingressos não serão comercializados.

•
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\

disso, as crianças puderam
dispu tar partidas de pingue
pongue, basquetebol e futebol.No
palco do ônibus da Caravana

Cultural, os jovens talentos do
Bairro Tifa Martins cantaram,
tocaram instrumentos musicais e

declamaram poemas.
De acordo com Natália

Petry, atual diretora-presi
dente da Fundação, o projeto
deve percorrer todos os bairros
da cidade, confor-me solici

tação da comunidade. Até

agora, explica Natália,
pelo ·,menos dez loca
lidades já encaminh'ar arn
o pedido. (Kelly Erdmann)

DANIEL NEVES
�

Cerci'! d.e 800 crianças participaram de atividades de lazer

Ellaag reç:. i e oi e
Durante o Dia Você usa a Academia Portátil

,

Fazendo uso por 30 minutos diãrios,
da Academia Portátil. ela combate

, � gordura locallzada e tonifica barriga,
'. �� coxa braço e bumbum.

,

.'.
"

A Noite Você usa fl"t...uíoo.

o Fluido Té ......lco Ç".. • � ..� .

.

'

O Fluido Térmico é um � .1.õ\I�\'
'<I/f;a.....l'.\',

pOderoso concentrado de ��.,,1,·'
ervas medicinais. que . '"��'"''

combate a gordura localizada. através da ativação
sanguinea enquanto você dorme.
EM 15 DIAS você TERA OS RESULTADOS POSITIVOS

GARANTIA: Se em 15 dias você não ficar 100"/0 satisfeito(a)
com os resultados. pode devolver os produtos. .

ACADEMIA + FLUiDO = R$ 99,00
ATENDEMOS TODO OBRASIL VIA SeDex A COBRAR
LIGUE GRATIS PARA CeNTRAL DE VENDAS

3· 5 1 s�:JftJt5:TA
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VER�AO: ACUSADO SE DIZ VITIMA

DAIANE ZANG,HELINI

� Assaltantes tentaram
render comerciante
com pistolas de

,

plástico no Reitz

}ARAGUÁ DO SUL - A

.f PolíciaMilitar de Jaraguá do Sul
prendeu ontem dois bandidos

y que roubaram uma bermuda da

loja Torres, no Centro do

município. O autônomo

Christof Willian Pereira, 21

anos, entrou na loja é roubou a

peça enquanto o colega L.E.L,
16 anos, distraiu uma das
atendentes dizendo que queria

A •

comprar um terus.

Nomomento em que saíam

da loja com o produto, a

Polícia Militar passou em

frente ao local e um dos

policiais percebeu um volume

suspeito embaixo da camisa

de Christof, que já tem várias

passagens pela polícia. Os
ladrões tentaram fugir, mas

I foram detidos e levados para a

Polícia Civil. O menor de

,. idade, que também é

conhecido da polícia local, foi
solto, mas Christof está preso
do Presídio Regional.

Há cerca de dois meses,
Christof denunciou policiais do

• • •

GRT (Grupo de Resposta
Tática), que teriam espancado
ele e um amigo, por
desconfiarem que ambos
estavam envolvidos com tráfico
de drogas. Na época, ele afirmou
que os policiais encontraram

u.ma porção de droga caída em

uma calçada da rua Epitácio
Pessoa. (Centro), próximo do

abrigo de ônibus onde estava.

Christof negou participar do
crime e relatou' que os dois
foram largados em um matagal
do Bairro Santa Luzia.

Os policiais também
atenderam a uma tentativa de
assalto no Mercado Reitz, Bairro
Vila Lenzi, na manhã de

domingo. Por volta das 7h30, o
auxiliar de serviços gerais Rafael
Rodrigo Eing e o primo Carlos
Eduardo Rubi, auxiliar de

depósito, renderam o pro

prietário do estabelecimento,
Adejair Reitz, 43 anos, no

momento em que ele abria as

portas. Rafael trabalhava no

local, mas não foi reconhecido
porque ele e o comparsa
usavam capuz. Os dois

também portavam uma faca de
cozinha e duas pistolas de

brinquedo.
No momento em que Rafael

avisou O· assalto para o

empresário, acabou tropeçando.

Suspeita de enviar fotos .

'.

pornográficas é investigada
}ARAGUÁ DO SUL � A

Polícia Civil de Jaraguá do Sul
está investigando um caso de

injúria e difamação bastante
inusitado. Desde o início do
ano passado, fotos por

nográficas montadas em

programa de computador se

espalharam pelo município
através de cartas postadas em

agências dos correios do

município. As fotos apre
sentam profissionais do

. , .

mun1C1p10 com corpos nus,

em poses obscenas.
De acordo com uma das

vítimas do golpe, que não quis
se identificar, as cartas são

enviadas para vizinhos, amigos
e até pessoas desconhecidas.
Junto da foto (impressa em

impressora comum), um

anúncio de serviço de sexo traz

nome, endereço e telefone de
contato das vítimas. As

imagens dos corpos são baixadas
de sites pornográficos da
Internet. "Muitas pessoas estão

sendo vítimas dessa 'psicopata
social', e 'isso é uma situação
bastante constrangedora,
terrível'mesmo", afirmou. A
pessoa também destacou que os

rostos apresentados nas

montagens são geralmente de

profissionais da educação do

. ,

sexo feminino, como

professoras e diretoras.

Segundo. o delegado
responsável pelo caso, Uriel
Ribeiro, a principal suspeita é'

alguém que trabalhou na área

da educação durante algum
tempo e foi demitida. "As

montagens devem ser feitas em
lan houses (estabelecimentos
com computadores disponíveis
para digitação de trabalhos,
. .. ,

Jogos virtuais e acesso a
\

Internet), pois o computador da
suspeita foi averiguado, pela
polícia e nenhum vestígio foi
encontrado", explicou.

Ribeiro também ressaltou

que os remetentes e

destinatários das cartas são

digitados em papel sulfite e

colados nos envelopes, para
não despertar desconfiança.
"Acreditamos que as imagens

" .

s ej am rmpr e s s a s na. rrn-

pressora que a suspeita tem

em casa, uma vez que a

impressão não fica arquivada
na memória do computador",
observou.

Se for provado que a

suspeita é responsável pela
montagem e divulgação das

fotografias,
.

ela poderá
cumprir de um a dois anos de

detenção. (Daiane Zanghelini)

",c c. .�
.....

Cristof foi preso ao roubar bermuda em uma loja do Centro

em um carrinho de compras e a

arma de plástico caiu no chão,
se quebrando. O comerciante

reagiu e entrou em luta corporal
com o assaltante. Uma pessoa

que estava no mercado

(provavelmente a mulher do

empresário) acionou a Polícia
Militar, que prendeu os ladrões.
Rafael e . Carlos não têm

antecedentes criminais e

pretendiam assaltar o mercado

para conseguir dinheiro com o

objetivo de quitar uma dívida
de R$ 20 mil.

Adejair teve ferimentos no

rosto (na altura dos olhos) e

nos braços, mas passa bem. Já os

primos, caso sejam condenados,
podem cumprir de quatro a 10
anos de reclusão por roubo. A

pena pode ser' aumentada por
causa da violência usada contra

, .

a vitima.

Petrobras garante que racionamento
de gás não atingirá consumidor

}ARAGUÁ DO SUL - A'Petro
bras voltou atrás e informou
ontem que as distribuidoras de gás
não terão mais a redução de 120/0
da oferta de gás natural vindo da
Bolívia em razão do rompimento
de um duto do Gasbol (gasoduto
Brasil-Bolívia) na semana passada.
A provável redução no forneci-

•

menta de gás natural tinha sido
anunciada pelo governo federal,
mas não parece ser motivo de

,.., . "".

preocupaçao para os propnetanos
dos postos de combustível do

município. Para eles, a SCGás não
deixará de oferecer o produto.

De acordo com Lourival José
Demarchi, administrador de um

posto que comercializa o gás
natural veicular (GNV) em

Jaraguá, a concessionária deve usar
critérios para definir quem fica

I sem o combustível. Ele acredita
•

que, aSS1m como o governo

anunciou, antes de faltar gás nos
•

postos, será reduzida a demanda
oferecida a grandes indústrias e à

Petrobrás.

Opinião semelhante tem

Paulo César Chiodini, sócio-pro
prietário da rede Mime. Segundo
ele, o fato de o acidente ter

ocorrido em U1n duto de con

densado da Petrobrás naBolívia, e
•

não diretamente na extração do

gás, deixa os. revendedores de
GNV mais tranqüilos.

O condensado é extraído

juntamente com o gás natural,
porém, pode ser utilizado para a

produção de gasolina, diesel e gás
,

de cozinha. Amedida que se retira
. gás de umpoço, é inevitável que o
condensado saia também -, A

tranqüilidade dos empresários do
ramo de combustíveis vem

exatamente desta diferenciação
entre ambos. Caso contrário, seria
difícil impedir a. baixa na quan
tidade de produto oferecido. (KE)

,

CONSUMO EM NUMEROS
A utilização de GNV vem crescendo de maneira significativa em Jaraguá.
Mesmo sendo inferior a da gasolina, a procura deixa os revendedores
satisfeitos e gira em tomo de 12%, se comparada ao do primeiro combustível.
Segundo Lourival José Demarchi, o número de clientes chega a 300 por dia.
Já na rede de Paulo César Chiodini, pelo menos 800 carros são abastecidos
com gás natural veicular, diariamente. Além de ser encontrado em carros

mais antigos, o GNV também passou a fazer parte dos carros chamados flex,
ou seja, aqueles que trabalham tanto com álcool, quanto com gasolina. Na
tentativa de fugir das atas de preço dos dois combustíveis, os proprietários
destes automóveis procuram cada vez mais a conversão.

, .
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• OCORRENCIAS POLICIAIS
,

Tentativa de assalto
Dois' homens foram presos na manha de domingo, depois de tentarem
assatar omercado Heitz no Bairro Nova Brasília. O proprietário do estabel
ecimento reagiu, e os bandidos fugiram, sendo perseguidos pelos
vizinhos que perceberam o assaro. A polícia foi chamada e prendeu os

dois homens, eles estavam com uma faca e as armas eram de brinquedo.

Furto de veículo I
Furtado o veículo VW/ Santana,
na noite de domingo. O cerro
estava estacionado nos fundos
da Igreja Matriz São Sebastião,
e dentro havia também uma

carteira de documentos, R$
56,00 e um celular.

Assalto
o Sr. J.R.L.O. foi assattado na

madrugada de domingo, na Rua
Luiz Alves, Ilha da Figueira. Ele
estava caminhando quando foi
abordado por dois rapazes, um
moreno que usava regata preta e

bermuda, e outro loiro que estava
sem camisa, e tinha uma

tatuagem no braço direito. O loiro
o rendeu com um canivete e o

moreno pegou a máquina digital
Olimpus e a carteira com R$ 9 e

depois fugiram.

Furto de veículo II
Furtado o veículo Mondeo SW,
na noite de sábado, ele estava
estacionado na Rua
Gumercindo Silva em frente a

Caixa Econômica Federal.

Furtos na Combat
Foi furtado da bolsa de J.M. um
celular marca Siemens A-55,
Carteira de Habilitação, docu
mentos do carro e cartões de

crédito, na madrugada de do

mingo na Danceteria Combat.
Ela c({\ta que a bolsa era fecha
da com zíper e que não perce
beu o furto. Também na Combat
furtado de dentro de uma bolsa
um celular Siemens SL 55, no
começo da noite de domingo.

Acidente·
Uma mulher ficou ferida em um

acidente que envolveu dois
carros na Rua João Planinschek,
no sábado à noite. O condutor do
veículo Fiat Tipo, onde estava a

passageira ferida, fugiu. E o

motorista do Fiat Tempra não

possuía Carteira de Habilitação e

foi levado à Delegacia.

, Acidente com morte
Duas pessoas morreram em um

acidente entre dois carros, na

madrugada de domingo, no Km
351 da BR 101 em Jaguaruna. E
no começo da tarde de domingo,
em acidente no Km 195 da BR
470 em Pouso Redondo o

condutor do caminhão VW 14210
morreu ao tombar o veículo, o
passageiro .teve ferimentos
graves.

Tiro
Depois de uma discussão por
causa de uma aposta, um
homem levou um tiro de raspão
no abdômen, nesse domingo na

localidade de Rio da Luz. A
polícia não encontrou o autor do

disparo nem a arma.

•

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 socialização de
alunos, professores e r-'f(
familiares. Tais atividades

alongam o turno da aula dos
educandos e permitem uma

maior convivência no ambiente
.

escolar, tornando o Colégio uma
extensão de sua casa. .

Atividades
•

omplementares

LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANALISES CLINICAS lTDA.

\

lnforrnação:
371 0882

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Anunciados. os melhores do'

campeonato catarinense de futebol
VERÃO: ABERTO DE FUTSAL

FLORIANÓPOLIS (CNR/
ADI) - O Instituto Mapa
divulgou hoje (10) os melhores

jogadores do campeonato
catarinense de futebol; que
receberão o Prêmio Top da Bola,
promoção que conta com o apoio
da Associação Catarinense de
Emissoras de Rádio e Televisão
- ACAERT e da Federação
Catarinense de Futebol. O

• •

Figueira, que foi escolhido
melhor volante e jogador mais
versátil e eficiente. Entretanto,
o craque do campeonato só será

conhecido na festa de entrega
do prêmio. Três jogadores do
Figueirense concorrem ao

título: Cícero, Marquinhos
Paraná e Rodrigo Souto.

Essa é a segunda edição do

Top da Bola, iniciativa do Insti
tuto Mapa que, durante todas
as etapas do campeonato, tabula
as notas dos jogadores em cada

posição. Participam da votação
diretores de rádio, coor

denadores de esportes, radialis
tas, editores e colunistas espor
tivos. (Marco Aurélio Gomes)

SCHROEDER - A equipe da
Malwee Sub-20 sagrou-se

campeã do 13° Torneio de Verão
Aberto de Futsal, promovido pela
Comissão Municipal de Esportes
da Prefeitura, com patrocínio do

Grupo Menegotti. A Vitória foi
sobre a equipe da Coremaco, pelo
placar de 3 a 2. A etapa final do
Torneio aconteceu na noite da
última sexta-feira, no ginásio de

esportes Alfredo Pasold lotado.
"Não havia espaço nem nos

corredores", conta Edite Helan

Hang, uma das coordenadoras do
evento. Ern terceiro e quarto

, .

lugares ficaram, respectivamente,
as equipes Dom Costa e Franca

Calçados.
Os jogos de sexta-feira

iniciaram com Franca Calçados
enfrentando Dom Costa. Foi um

jogo tranqüilo. No tempo
regulamentar o placar ficou em 4
a 4.Na prorrogação oDomCosta
levou amelhor, mareou mais três
gols, e ficou corn o terceiro lugar

CARLOS BRANDAO

O CORREIO DO POVO

•

•

� Etapa final da competição recebeu presença maciça
da torcida, que lotou todo o ginásio A�redo Pasold

. � .

campeao catanriense, o

Figueirense, tem cinco atletas na

seleção dos melhores, o [oinvílle
participa corn três e Atlético de

Ibirama, Brusque e

Metropolitano com um jogador
cada equipe. O destaque ficou
com Marquinhos Paraná, do

,

�

SELEÇAO DO CATARI,NENSE

Goleiro -Márcio/Atlético
Lateral direito - Rafael Tesser/Joinville
Lateral esquerdo - Fininho/Fig�u_ei_re_n�,s_e _

Zagueiros - Diego/Brusque
Rodrigo Souto/Figueirense

Volantes - Eliseu/Joinville
Marquinhos Paraná/Figueirense

Meias-atacantes - Richardson/Metropolitano
Cícero/Figueirense

Atacantes - Fantlck/Jolnvllle
Thiago Silvy/Figueirense

Treinador - Adilson Batista/ Figueirense .

Preparador Físico -Toninho Oliveira/ Joinville
Dirigente Destaque - Alvaro Arns/ Metropolitano
Jogador mais versátil e eficiente-Marquinhos Paraná
Arbitro- Paulo Henrique de Godoy Bezerra

,

Dia: 19 de Abril Hucleadós das Micro e Pequenas Empresas
R$ 22,00 a unidade

Horário: tOh
(Duração Totéil do Ever to. 1 1 e .30f"llr )

Associâdos I APEVI/ACIJS '. ....
..

R$ 26,00 a unidade
Local: Crande Teatro Scar
R. Jorge Czerruewicz, rr 160 R$ 30,00 a unidade
Ingressos à venda no seguinte local:

Rua Octaviano Lombardi, nO 100
. Czerniewicz - Fone (47) 3275-7024

Principais Temas Abordados no Espetáculo
©

Como as empresas tem rnannoo o foco na satisfação do Cliente.
e

Princípios, processos e pessoas que levam a satisfação e superação das expectativas dos clientes.
@)

Estratégias para lidar com as necessidades objetivas e subjetivas dos clientes nas várias etapas de atendimento.
© .

©
Relacionamento com diversos tipos de clientes :os analíticos, os crfticos, os dominadores, os impulsivos e os indecisos.

Identificação e valorização de comportamentos positivos no atendimento,
©

©
Competências de pessoas e equipes para o atendimento e satisfação do cliente.

Manutenção da credibilidade da qualidade dentro e fora da empresa.©
. ©

A cultura da não aceitação do erro, garantia de processos, aperfeiçoamento continuo e inovação.
Processo de padronização e certificação da qualidade, levando à fidelidade dos clientes.

© '

©
Melhoria de atendimento através da delegação de atribuições, responsabilidades e agilização das decisões.

© Conscientização e comprometimento sobre o que a empresa espera oferecer aos clientes.

Como as empresas podem oferecermomentos de verdadeira felicidade aos seus clientes.

.D"')
APEVI

�Mtlll:.W)fV--.
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Realização: Apoio:
.\'('1'(" J IliIIJIIII(J'�

da competição. Pelo Dom Costa
marcaram os gols Nisso(3x),
Emerson, Roberto, Branco e

Júnior. Pela Franca Calçados
apenasojogadorGiovanirnarcou
os 4 gols.

No segundo, e definitivo, jogo
da noite, Coremaco enfrentou a

,

Malwee Sub-20. Numa disputa
empolgante, que levou a torcida
ao delírio, as equipes mostraram
a qualidade de seus jogadores a

cada lance. A Coremaco abriu
o placar aos 9 minutos de jogo,
coin um golde Marquinho.
Logo depois, aos 16 minutos, a

Malwee Sub-20 mareou seu

primeiro, com Jair. Já aos cinco
minutos do segundo tempo, a

Coremaco saiu novamente à

frente com Marquinho e seu

segundo gol na partida. Em
•

seguida Eder, empatou para a

Malwee. O gol da vitória da
Malwee aconteceu no minuto

final, com Anderson definindo
o placar e a partida.

j

,

•
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Equipe da Malwee foi campeã e recebeu apoio da torcida

OS NÚMEROS DA COMPETiÇÃO
Em toda a competição, que iniciou em 17 de fevereiro último,
participaram 26 equipes, que disputaram 60 partidas em 19 rodadas,
com 523 gols marcados, uma média de 8,7 por partida. Foram
destaques da competição os goleiros Felipe e Carlos, ambos da
Malwee e o artilheiro Clayton Capanerna, da Coremaco. Foram
anotados 180 cartões amarelos e 36 vermelhos. Participaram 390
atletas e 78 dirigentes, técnicos, auxiliares e massagistas. A

competição reuniu as equipes: Cargo Brasil, Coremaco, Dom Costa,
Franca Calçados, Kiferro Esporte Clube, Restaurante Tio Patinhas/
Roauto Veículos, Farmareis/Smurf, Baumann, Posto Salomon, Amigos
S/A, Rac Equipamentos, Malvinas, Borracharia Senem/Magic Wold,
DME Massaranduba, Nei Automóveis/Mécânica 02000, Gaviões
Futebol Clube, Malwee Sub-20, Kalahari, Famareis, Calhas Brayer/FME
Corupá, ADCNídeo Mania, Bar Noite Afora, Expressinho, CSM Concreta,
Móveis Tanke, Belmec, Sociedade/Cavalete Transportes.

,

•

Cidadania através do esporte é objetivo da FME
)ARAGUÁ D,O SUL -

,

Acontece hoje, a partir das 15

horas, no Ginásio da SER.

Marisol, o lançamento oficial
do Programa Esporte e

Cidadania (PEC/Segundo
Tempo), um projeto da

Fundação Municipal de

Esportes de Jaraguá do Sul, com
o apoio da Secretaria de

Educação, Ministério do

Esporte, associações esportivas
e iniciativa privada.
O Programa Esporte e

Cidadania (PEC/Segundo
Tempo) oportuniza acesso

. "" "'" ,..

gratuito a miciaçao e pratica
esportiva para crianças entre

seis e 16 anos, matriculadas nas
,

escolas municipais e estaduais
de Jaraguá do Sul. Neste ano o

programa envolve 10

modalidades esportivas
(atletismo, basquete, capoeira,
futebol, futsal, handebol,

karatê, tênis de mesa, vôlei e

xadrez) ern 152 pólos
distribuídos por 36 bairros do

município. Cerca de 125

profissionais, entre acadêmicos
e professores formados, cuidam
da inclusão social através do

esporte de aproximadamente
6.000 crianças.

Segundo o Presidente da

Fundação Municipal de

Esportes, Jean Carlo Leutprecht,
o Projeto Esporte e Cidadania
vêm de encontro ao objetivo da
atual administração municipal.
"Muito mais importante do que
formar atletas é formar cidadãos
conscientes de seus direitos e

deveres, moldados nos valores de
caráter e personalidade que só

esporte proporciona", afirma
Leuprecht. Estarão presentes na
apresentação do Programa
Esporte e Cidadania (PEC/
Segundo Tempo) o craque

CESAR JUNKES

,

"

!

�
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Jean diz que "mais impol1ante que
formar atletas é formar cidadãos"

•

Falcão, do futsal, o atleta

olímpico Sérgio Galdino, além
de diversos atletas que foram
formados nos Pólos esportivos
mantidos pela FME e hoje
competem por equipes do Brasil
e do exterior.

•

.' Chaves da próxima rodada do varzeano já estão definidas
)ARAGUÁ DO SUL - A

próxima rodada do 24°

Campeonato Varzeano de

Futebol "Raul Valdir

Rodrigues" - Troféu Posto

Mime - que acontece no

próximo sábado, dia 15, já está

definida conforme tabela ao

lado. Esta edição. do

Campeonato está batendo
recorde de participantes, com
36 equipes inscritas.

CHAVE J
União (1 ° de A)

. Atlético Esporte Clube (1 ° de E)
Metalúrgica TS (1 ° de I)
Atlético Estrada Nova (2° de D)
Rubro Negro (2° de H)

CHAVE L

Guarany (1 ° de C)
Gesso Jaraguá (1 ° de G)
2° de B, a definir em 15 de abril
Serysyl (2° de F)

,

CHAVE M

Supermercado Brandemburg (1 °
de D)
Farmareis _(1 ° de H)
Tomaselli Materiais de Construção
(2° de C)
JJ Bordados (2° de G)

CHAVE K
1 ° de B, a definir em 15 de abril
Vila Lenzi (1 ° de F)
Kiferro (2° de A)
Garibaldi (2° de E)
Botafogo (2° de I)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Parabéns pelo aniversário
de namoro de Isolete e

Rafael no dia 27/03. Ele
também comemorou idade

nova. Felicidades!

,

• PARABENS!
'10/4·
Darci Correia
Isabelle K. Minei
Rolf Brandenburg
Michelli G. Souza
Cleide Bartel
Anorberto Kopp

Rafaela Jungton
Evaristo Jr. Kiatkowski
Silvéria Jacob
Rafael A. Schumacher
Eduardo Klug Hahn

Dioe Junckes
David Pommerening
Danuzio Andrisch
Jane Ribeiro de Jesus
André de Paula Jensen
Cintia Krueger
Simone L. Dalcanali
Almir Ap. de Mello

·11/4·
Venilda Rode
Narina Krenke
,Julien Jr. Nunes da Silva
Lucas M. Leal
Ana Beatriz Leal
Frederico Mayer
Alfredo Hanemann Neto
Fernando F. Grim
Marlene Schmidt

,
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Completou idade nova dia 8, Suzana. Parabéns
do noivo Ricardo, dos sogros e cunhados

,

Schirley Maas Barg
Fátima M. Ciconeti
Sandro Bartel

•

FELICIDADES
Jéssica Cristina da Silva,
completa 15 anos hoje. Parabéns
e felicidades dos pais, Isaac e

Doraci e demais familiares.

Vivian K. A. Koch
Suelen Schmitz
Amélia Langer
Inácio Meier
Carlos R. Theiss

Thiago Mengarda

,

PARABENS
Parabéns e felicidades a

Wanderleia Mahs, que
atualmente está morando nos

Estados Unidos. Quem deseja
são os familiares.

•

Aniversaria
\

hoje, Carla C. R. •

Rahn. Quem
parabeniza é

, toda sua família,
e em especial a •

filha Emily e o
•

esposo Olcir

Beatriz Bartel, filha do ex vereador jaraguaense Heinz Bartel e de
Ilca Bauer Bartel Cqla Grau em Pedagogia, pela Udesc hoje .

Parabéns por mais esta etapa vencida e sucesso são os votos
dos pais, filhos Alexandre e Danielle e do esposo Dieter

,

Adriano Junkes, no dia

05, completou 22 anos.

Felicidades, da
namorada Juliana

Geraldina da Silva Pereira Aniversariou dia 5. Parabéns
e felicidades

•

•

Parabéns a Nicole que completou 15 anos no dia 6.
Parabéns dos pais, irmã e da tia Jandira, da Creche
Nina Baby

•

•

•

,
•

•

Comemora idade nova dia 13, Celso. Parabéns da noiva
Simone, que deseja muitas felicidades e que o ama

muito!

•

•

,

•

,

• •

. ,

" ,

,

•

•

•

•

•
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,

"
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•
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•

•

•
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•
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��GANHOU
Cameron Diaz ganhou o

processo que abriu
contra um paparazzi. O

espertinho fotografou a

atriz aos 19 anos

fazendo topless e anos

depois tentou vender as
fotos por US$ 3,5
milhões. Um juíz de
Los Angeles condenou
o fotógrafo a pagar
uma indenização - de
valor não revelado - e

ainda anulou um

processo dele contra
Cameron por quebra de
contrato.

��FILME
,

Agora é oficial: o
seriado "Os .

Simpsons"
finalmente val ganhar
uma adaptação par?
o cinema. A espera
dos fãs do

•

programa, que já
está no ar há

"

, .

dezessete anos,; "

deve terminar. em 27
de julho de 2007, .

, .. ,

quando o primeiro
.,filme sabre Homer'
,

.

,Simpson e sua

família estréia nos
. ,.. ):{�' »

,

: Estâdos Unidos. '

•

,

-

��ADOÇAO
Pelo jeito, o espírito materno está solto em

Hollywood. Assim como Demi Moore, a atriz

Penélope Cruz diz estar louca para adotar uma

criança e que dez anos atrás foi
recusada em um

processo de adoção
por ser muito jovem
e solteira. Mais
madura, porém sem

planos de casar com

o namorado, o
também ator
Matthew Conaughey,
Penélope conta que
pensa diariamente
em adotar um monte
de filhos.

��PRESUNÇÃO
Paris Hilton alega que
nasceu para ser uma

pop star. Depois de

passar três anos

trabalhando em seu

primeiro álbum, Paris is
Burning, a socialite está
convencida de ter um
grande sucesso nas

mãos. "Eu adorei fazer o
disco", diz Paris,

, "sempre soube que tinha
uma grande ·voz. Sou um

•

ícone! E algo que você
tem ou não tem. Algo

"

com que você nasce.

Não dá para aprender" .

'

,

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

o anfitrião Guido Seifert, Ana Rozza, Fabiana De Leon e o arquitélo Otaviano Pamplona

Artesanato
A Associação dos Clubes de Mães de Jaraguá do Sul'

inicia, hoje, a venda de artesanatos no Mercado do

Agricu-ltor, que funcionará todas as terças-feiras, das 16h
às 22h, no Parque Municipal de Eventos. No último final
de semana, cerca de 30 associados organizaram uma Feira
de Páscoa no salão da Igreja Matriz São Sebastião, no
centro. A próxima contempla o Dia das Mães, mas ainda
não tem data definida.

I

�

A Joalheria e Otica Seifert completou 20 anos no dia primeiro de abril e para comemorar ofereceu um delicioso coquetel aos
clientes e parceiros. A loja deve promover outros eventos no decorrer do ano sempre pensando na satisfação dos clientes

FOTOS OIVULGAÇÁO

Os proprietários do Camisão, Luiz e Fabiana Mendonça prestigiaram a festa

Festa das Mães'
A Fundação Cultural de Jaraguá programa para
o dia 11 de maio a Festa das Mães. A partir das
l8h30min daquela quinta-feira, o cantor
Renato Teixeira é o convidado para
homenagear as mães. Além do show, a
Fundação planeja outras atividades

A

comemorativas, todas na Praça Angelo
Piazera.

Fórum
Os artistas da região já podem se programar para
o próximo Fórum Cultural de Jaraguá. A primeira
reunião de 2006 está marcada para o dia 29 de

abril, no Museu Histórico Emílio da Silva, a partir
, das 14 horas. Antes, por volta de 9 horas,
acontece uma manifestação cultural na Praça
A

Angelo Piazera. Na programação: peças de teatro
e exposições.

,

'Libra 23/9 a 22/10
Librianos são muito ligados nas suas relações
com a comunidade, o social, ao coletivo, o
planeta. Suas ações são voltadas para o bem'
comum e seu senso humanitário dá inveja a

,

qualquer ONG. Será que não tem nada faltando,
porém? Um pouco de atenção, um carinho, um
abraço naquele alguém pra lá de especial
chamado você ...

Capricórnio 22/12 a 21/1
Nos capricornianos, geralmente a razão fala
mais alto, não raro abafando a voz do coração.
O problema é que às vezes acabam pensando
e questionando tanto e tudo, que nem

aproveitam o lado bom da vida. Permita-se,
atreva-se, anime-se! Movimente seus

relacionamentos. Pra isso, não precisa ficar
matutando demais. Tem é que parti] pra ação.

,

II HOROSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
Talvez role algum sufoco ... Você sabe bem a

diferença entre amigos e inimigos, não? Perdoe
ou esqueça, faça o que for necessário. Espalhar
o amor deve ser seu objetivo. Há um material

selvagem no ambiente: idéias radicais, movi
mentos inesperados, explosões emocionadas.

Fique receptivo e atento, para obter a compreen
são que precisa pra fazer a coisa certa.

Touro 21/4 a 20/5
Fé na vida e pé na tábua. Ou o contrário. Tanto
faz, amigo taurino, 'desde que você jogue

.

fermento nas idéias e não as deixe passar
batido, tampouco desandar ou abanmar A
receita para dar o ponto não é simplesmente
confiar na sorte, depende de acreditar na força
que habita aí dentro. Sim, não é bolo, mas bem

que dá certo.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Você tem razão, o céu não é o limite, mesmo.
Há muito mais a ver e viver além desta galáxia.
Geminianos têm asas na cabeça e

cotidianamente passeiam entre nuvens e

estrelas ... Só que às vezes a galera da Terra

precisa dos seus poderes abstratos para
resolver as questões materiais. Está ouvindo aí
em cima? Dê um help ao pessoal.

•

Câncer 21/6 a 21/7
Limpe as gavetas do passado. Juntar mágoas
não ajuda em nada a vida de ninguém. Faça
uma faxina nos pensamentos e guarde
somente o indispensável. Os céus indicam

tempo de mudança e o melhor que você tem a

fazer é se organizar e partir na conquista dos
seus objetivos. Dedicado do jeito que você é,
tem tudo para sair vencedor.

Leão 22/7 a 22/8
Você diz que arrasa, arrebenta, roda a baiana ...
Cuidado com a propaganda, leonino. A barbada

para estes dias nada tem a ver prodígios de

marketing. A alma do negócio está, em
realmente colocar em andamento a concre

tização de seus sonhos antigos e acalentados
ideais. Você prometeu para si mesmo, deu a

sua honorável palavra, não foi? E então?
,

Virgem 23/8 a 22/9
Hocus-pocus, piripipocus ... Seja qual for a

senha que você escolheu, é hora de usá-Ia.

Especialmente no coração, este site que
poucos se aventuram a desbravar. Um bocado
de leveza e outro tanto de boa vontade são
ótimas pedidas. Sobretudo desta última, para
perceber que, no final das contas, aquela ,

pessoa é realmente muito legal.

Escorpião 23/10 a 21/11
Para uma pessoa leal e amorosa oomo você, é

incompreensível que o afeto dispensado não
retorne na mesma moeda. O resultado na

maioria das vezes são amarguras, ciumeiras ...
Calma, escorpiãozinho. Nem todo mundo é

igual. Quando menos esperar, a declaração tão
sonhada vai chegar. Quem dá sem cobrar acaba
recebendo.

Aquário 21/1 a 18/2
o dia está urn pouco tenso, mas você pode
virar as coisas a seu favor. Essa energia dá
uma sacudida nos seus interiores, lançando
uma necessária luz em certos escuros e

escondidos. Siga com seu sonho. Você sente
•

tanto prazer com seus projetos, não? E tão
bonito isso, tem gente que fica admirada, só
lhe assistindo ... Bem que poderiam se inspirar
e ajudar.

Sagitário 22/11 a 21/12
Ninguém presta atenção em seus brados

, retumbarites? Sim, você sabe das coisas,
sagitariano, mas a calma é uma virtude dos
verdadeiramente grandes. Este não é um born
momento para autoritarismos. Experimente
uma mesa redonda democrática. Dialogue, se
informe, avalie, trace diretrizes e monte bases
tortes para um amanhã mais realizador.

Peixes 19/2 a 19/3Chega dessa história
de deixar suas emoções engarrafadas e jogá
las ao mar do acaso esperando que alguém
capte a mensagem, amigo peixe! Fale para a tal

pessoa o que está passando pela sua cabeça.
Tudo está se alinhando a seu favor, caríssimo,
mas os caminhos só se abrirão se você quiser.
Leia os sinais, facilite o trânsito.

O CORREIO DO POVO

)- GLOBO - i8H

Sinhá Moça
Rodolfo encontra Sinhá Moça ao sair
da igreja, mas ela é fria com ele. Frei
José, para causar ciúmes em Sinhá

Moça, conta que o noivado de
Rodolfo e Ana vai ser anunciado no

baile. Ela fica furiosa, mas não dá o

braço a torcer. Ricardo conta para
Ana que a idéia do baile foi dele e

contessa que gosta dela. Dimas deixa
claro para Rodolfo que sabe que ele é
o Cavaleiro. Sinhá Moça conta para o

Barão que Rodolfo vai ficar noivo de
Ana. O Barão fica indignado e afirma

para Cândida que não vai permitir que
o baile aconteça.

II NOVELAS

)- GLOBO � 19H

Bang Bang ,

Até o fechamento desta edição os

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

,

,

> GLOBO - 2íH

Belíssima
Érica fica radiante. Gigi rouba o

testamento de Mary para mostrar a
Júlia, Júlia explica para Vitória que o

marido de Mary deixara as ações para
ela, e por isso aqueles dois por cento
estão entre os que André roubou. Mas
esse novo testamento anula o

primeiro, portanto André só tem

quarenta e nove por cento das ações e

Júlia poderá ter cinqüenta e um se

comprar a parte de Mary. Vitória se

prontifica a emprestar o dinheiro para
JÚlia. Cemil e Mônica se encontram

por acaso. Djulian conta para André

qué se os dois por cento de Mary
vierem das ações dele, ele pode perder
a presidência da Belíssima. Júlia

pergunta a Mary quanto ela quer por
suas ações da Belíssima.

> S3T - 18h30

Rebelde
Roger pergunta a Roberta se pode
fazer um show particular. Ela responde
que não atender seu pedido pois isso
abriria um precedente. Leon insiste em

falar mal de Mabel para Diego com a

intenção que ele decida depor contra
ela. Diego comenta com Tomás que
tem certeza que Roberta ainda o ama

e um dia voltará a ser sua namorada.
Tomás diz que não deve confiar tanto
em Roberta pois ela aceitou sair com
um garoto do sexto ano que todos
sabem que é muito atrevido e que não
sairia com uma garota só para
conversar. Enquanto isso, Roberta diz

.,

a Josy que Roger não lhe interessa e

pensa em dar a Diego a oportunidade
de provar que amadureceu.

)- RECORD ···19h15

Prova de Amor
Gigi, a loura da boate, senta ao lado de
Júlio. Ele diz que está interessado na j
morena (Diana). Gigi diz para Júlio que
a morena não vai conseguir escapar
de Casca-Grossa. Felipe pergunta para
Joana se era Marco no telefone. Ela
confirma e Felipe morre de ciúme. Gui
diz para Alice que quer fazerurn jantar
para juntar Joana, Clarice e Janice.
Casca-Grossa diz para Diana que ela
será dele de qualquer jeito. Diana finge
que começa a passar mal e vai para o

banheiro.

)-RECORD-2111 '

A Escrava Isaura
Leõncio tranca Malvina no quarto,
manda Rosa para o pelourinho e ,

ordena que Francisco acorrente Isaura
na cama de hóspedes. Geraldo conta a

,

. Tomásia que Alvaro comprou a dívida
de Leôncio e foi a fazenda.Sebastião

,
•

se preocupa com Malvina. Alvaro
chega à fazenda e diz a Leôncio que a

comprou. Álvaro liberta Isaura e André.
Leôncio examina incrédulo os papéis.
Leõncio ameaça matar Malvina e se

suicidar. Francisco trai Leôncio. Rosa
cuida de André.

,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•

Jaraguá do Sul
- -

•

,

e CORREIO DO POVO

,TERÇA-FEIRA 11 DE ABRil DE 2006

J

.
.

51 EM SEGUNDO: SONHO ADIADO

.... DISPUTA ACIRRADA:

: C,?irlas Barbosa v.�:nce a UAA ern'

: jb.go ernocianá\�.�'é e·' fica'em .30
.'

!,- . '. " .. -,

!

,
Os gaúchos (laranja)

!

sofreram até o último
minuto, mas venceram O

Universidad Autônoma
do Paraguai por 4,,3 e

ficaram com o terceiro
.

ll.lgar da competíção. O
técnico Jarico fez uma
QQa àvaliação do gtuPQ';(\: w.1

! :;$:,
disse qüe não terá tU,ais .•�IiI!IfI.'.
contrataçôés para la Liga! f," '.'

Nacional.

-

,
,

, I

Ainda não foi desta vez quê
a Malwee con§eg4iu o título

,

do Mundia.l dê'Clubes. No
último domingo, os
jaraguaenses perderam por
lxO e tiveraw q�e se

,
)<

,

contentar, a exemplo do ano
passado, com o segundo "

lugar. Agora os jogadores
querem esquecer este jogo e

já se concentrar na estréia da
Liga Nacionai, no próximo
dia 13, fora de casa contra o

Cascavel. Para o ala Xande,
o jogo foi definido em um

detalhe e resta agora a

equipe correr atrás do
bicampeonato da Liga. O
detalhe negativo ficou por
conta da discussão entre as

duas equipes no primeiro
tempo, que quase terminou

em pancadaria na saída para
o intervalo.

QÁDIO AM
1010

•

.. ,

:':':���:�i;%\ :kij�:f::�:�� �<:;: ,�:
��..,'

E O FUTURO?:

Falcão fala sobre o futuro e diz

que o futsal é sua maior paixão

VITÓRIA ORIENTAL: .1
ii

:!?reôator bate o ServCorp., flea
. rI

,

';,
.. ,'�"t%

, em quinto lugar, e conquistá a·�:!IJ
.. '1

torcida caterlnense
.

ElU entrevista coletiva, o
craque Falcão confirmou que
recebeu uma proposta do EI
Pozo Murcia. Como o jogador
tem contrato com a Malwee
.até 2007 e um pré-contrato
COlll0 Playas, de Castellón, ele
acredita que será difícil de sair

do país. O camisa 12 também
falou porque voltou a jogar
futsal.

,

Se tivesse o título de

silupatia do públiC(),
com certeza os

,

'" ji!tponeses do Predator
(branco na foto)

• lev:.ttiam. Corn seu

caristua,
'.',.- .... .

c011qUlSta.ram a
•

torcida que esteve na

Arena ein Brusque .

•

•

I

II,
'j"
,
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•ICOlETIVA: PROPOSTA DA ESPANHA TEM DE SER MUITO ATRAENTE
/

I

•

/

,
\

,

I

,..,

as nao
•

eve sair

Se sair do país, o jogador perderá os contratos com
patrocinadores
JULIMAR PIVATTO

BRUSQUE - Na final da
tarde de sexta-feira, o craque
Falcão reuniu a imprensa para
uma entrevista coletiva. De cara,
perguntado pelos jornalistas
espanhóis, Falcão falou sobre seu

futuro no futsal e da proposta que
recebeu, recente-rnen te , da

equipe do El Pozo Múrcia, atual
líder da Liga Espanhola de futsal.
"Ainda é um primeiro contato. A

- .

proposta e muito atraente, mas
•

eu tenho contrato com a Malwee
até final de 2007 e 'já tenho um

pré-contrato também caiu o

Playas de Castellon, válido pelo
:mesmo período. Se eu me

'transferir para o El Pozo, ele terá

,de pagar duas multas rescisórias",
explicou o jogador.

O melhor jogador de futsal do
'mundo disse que, equiparando a

proposta sàlarial com a da
Malwee, a proposta seria
irrecusável. Mas o camisa 12 tem
contratos de patrocínio COlll mais

três empresas no Brasil e que

supririam este valor. "Se
transferir para fora do

eu me
-

pais,
automaticamente perco estes

contratos. Posso dizer que por

enquanto não tenho a ambição
de sair do Brasil, mas tudo pode'

" F 1 -

acontecer, comentou a cao,

dizendo também que tem mais

um clube espanhol interessado•

no futsal dele, luas preferiu não

revelar. ,

O jogador tem consciência da
importância dele para o esporte
no Brasil e citou como exemplo a

. - '

sua experiencia no

quando foi jogar
São Paulo,

,

futebol de
campo . "Na época, fiquei
sabendo as emissoras de TV não

queriam mais transmitir os jogos.
Depois que voltei, foi diferente e

a Malwee teve mais de 30
. - . , .

transrrussoes ao VIVO, numero

considerado alto até mesmo para
o futebol de campo".

Falcão também falou sobre o

calendário excessivo de jogos,
especialmente para ele, já que ele

sempre é atração principal e

precisa estar sempre em quadro.
No ano' passado, a Malwee fez
mais de 120 partidas em urn ano.

"Além do cansaço de jogar tem as

viagens-e a distância da família. O
ideal, seria, em torno de 80

partidas num ano", c�entou.
Falando sobre Seleção

Brasileira, Falcão acredita que a

equipe ainda está atrás da

Espanha, especialmente no

quesito preparação. "A gente
sabe que dos jogadores que

jogaram contra o Japão, poucos
devem estar no Mundial do ano

que vem. Tern muitos atletas na

Europa e eles não podem estar

sempre caiu a Seleção porque o
,

calendário deles é diferente",
argumentou. "Já os espanhóis
estão à frente porque trabalham
corn no máximo 25 jogadores e o

Brasil vai treinar com mais de 60.
Mas como vamos jogar em casa (o
Mundial de 2008 será 110 Brasil),
acredito que temos grandes chances
de ficar com o título", concluiu,

f'

er:
•

,JULIMAR PIVATTO

BRUSQUE - Em sua quinta
'temporada na Espanha, o agora
ala Schumacher tomou uma

decisão neste ano. Renovou o
•

contrato para mais quatro
'anos. O brasileiro gostou tanto

.do futsal espanhol que pensa
\ em encerrar sua carreira por lá.
·"Não quero dizer que nunca

.maís vou jogar no Brasil, mas

.aqui a realidade é comple-
tamente d ife r e n te . Nossa

. -

carreira e curta e a gente
fu ruro" \
urna das
do Bo-

•

precisa pensar 110

,explicou o jogador,
maiores referências

,omerang Interviú.

Correio do Povo -

mais te a tr a i u 110

espanhol?

O que
futsal

Schumacher - Constan
temente eu tinha problemas
com salários atrasados no

Vasco. Conversando COl11

jogadores brasileiros que já
estavam na Espanha, todos me

diziam que lá nunca atrasava.

Quando recebi a proposta,
conversei com a minha esposa,
colocamos na balança e

concordamos que seria ideal.
Estou cinco anos com a equipe

e até agora nunca atrasou o

salário.

CP - E a' adaptação como

foi?
Schumacher - Todos falam

que eu fui o brasileiro que se

adaptou corn mais facilidade.

Quando eu cheguei aqui eu era

beque (fixo) e com seis meses já
era ala/pivô e estava

totalmente adaptado ao estilo
de jogo dos espanhóis. Aqui a

marcação é muito diferente.
•

Ninguém m a r c a i n d i v i-
dualmente. Quando jogarmos
contra a Malwee, não vamos

deslocar um jogador para
marcá-lo. Quem estiver na

zona fará isso.

CP - Você já conseguiu se

estabilizar financeiramente!

Schumacher - COI1Sigo
viver bern. Não me arrependo
de ter vindo para cá porque
valeu muito a pena. Além do
110SS0 salário, que é maior do

que a maioria dos jogadores
de campo ganham, ainda

. -

ternos urna prermaçao extra

por títulos. Na temporada
retrasada c o n q u i s vt a m o s

\

,..,

aoce
CESAR JUNKES

o melhor do mundo disse que tem pretensão de sair do Brasil, mas que ainda não é o momento para isso

•

In
• •

•

rasr eira
,

CESAR JUNKES
., .. ,.,�.

Schumacher renovou com o Interviú, da Espanha, e não deve voltar tão cedo para o Brasil

o CORREIO DO POVO
Cil1CO campco n a tos

bicho foi quase
salários. Acl10 que

ajuda, ajuda.
CP - A Espal111a é

realmente a maior potência do
futsal mundial!

E-mail: esporte@Jornalcorreiodopovo.com.br

v
ê
m fazendo a d ife rença.

Hoje o m od e l o de jogo
espanhol vem servindo de
e s p e l h o p a r a as outras

e q u.i p e s , COIUO são os

melhores, todos precisam se

adaptar ao estilo de jogo deles.

c o 110SS0

de dois
o bicho é

CORREIO ESPORTIVO

Edição: Jullmar Plvatto
Diretor

Pmncisco Alvos

mui to importance porque traz

urna grande motivação para o

atleta. Não qlle a gente jogue
só por dinheiro, 111as qlle

Correio do POVo - Rua Coronel Procópio G. de
Oliveira, 246 - CEP 892S 1-200. - Caixa Postal19
Centro - Jaraguá do Sul- se
Tel.(047)33711g19-Fax32763258

Sc h u m a c h e r COin
certeza. Há oito al10S que eles

-
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Para driblar o stress das viagens, atletas usam vários atrativos para não pensar só em futsal

'CAROLINA TOMASELLI

BRUSQUE Se durante a-

- .

concentraçao, nos treinos e

partidas obviamente não há tempo
para brincadeiras, 110S momentos

de folga a tônica dos jogadores da

Malwee/Jaraguá do Sul é exa-

�
tamente a oposta. Descontração é

,

a palavra de ordem, e daí vale tudo
para relaxar, tirar a tensão que
recai sobre a melhor equipe de

f�ltsal das Américas. Cada um dos

jogadores tern seus hobbies, que
vão desde a leitura até jogos com

baralho. As partidas de caxeta são

as preferidas da maioria; incluindo
-

do número um do mundo. "E bom

para descontrair", resumiu Falcão.
J á para o camisa 8, o vídeo

game é o atrativo principal. Para
aonde viaja, Leco leva o

playstation e se diverte com

partidas de futebol e corrida de

carro, seus jogos preferidos. "Tem
hora para tudo, para descansar, se

alimentar, treinar e também para
tirar a tensão da concentração",
disse o jovem de 21 anos. Ele
lembra que a maior parte do tempo
.eles ficam 1011ge de casa e o vídeo

game é uma maneira "de não
'" . "

. pensar so em Jogo .

Parceiro de Leco no vídeo-

...game, Chico também gosta de
música. Além de tocar violão, ele
está sempre ouvindo suas canções
preferidas no aparelho de MP3. Os

dois, que sempre ficam 110 mesmo

quarto junto com Xande, tem na

leitura o u t r a m a n e i r a de

" .

para conversar caiu os amigos que
deixou no bairro, com minha irmã,
a mulher e amigos da Espanha".
"Por causa do torneio, estou mais

de 15 dias fora de casa. A saudade
bate", justificou. E é assim que a

maioria dos jogadores "mata" a

saudade da família e amigos, como
o camisa 7 Dão. "A gente fica mais

tempo em hotel do que em casa",
disse.

Leco e Chico passam o tempo jogando Playstation no quarto:"Serve para esquecer a tensãot disse Leco.

descontrair. Na cabeceira das
camas, livros de auto-ajuda e sobre

Iinguagern corporal. "A gente
s e m p r e compra livro 110S

aeroportos, já que ternos bastante

tempo para ler durante as viagens",
comentou Leco.

Aos 2.6 anos, outro jogador que
curte música é o ala Valdin.
Natural de Fortaleza, seus estilos

preferidos são pagode e forró. Há

dois anos, ele toca cavaco. "No meu

quarto, o pessoal tern que gostar,
porque sempre toco", contou,
"tirando uma palhinha" para a

reportagem de O Correio no hotel.
. -

"E uma forma de relaxar um pouco e

esquecer o que acontece nos treinos
-

e jogos. E uma alegria", completou.
Nas horas de folga, o camisa 13

também fica parte do tempo na

internet.ronde utiliza o messenger

A.. •

a e e romeo val a

i

Rafael e Rodolfo comandam um sistema inédito no esporte brasileiro que vai agilizar as informações
/

'1 • \

•

i
•

,

,

I

"

<"
"� .

I
-

CROMOART

Valdin aproveita para aperfeiçoar seus dotes musicais:
"Quem estiver no quarto comigo vai ter de me ouvir':

•

.,

•
•
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BRUSQUE - Enquanto o

torcedor vibra nas arqui
bancadas, os.j ogadores se

enfrentam na quadra e os

árbitros de sempenharn seu

papel, os mesários fic am

responsáveis pela parte
burocrática do s isterua. E o

sistema de anotar tudo em

papel ou 110 computador e

passar por fax logo depois
dos jogos pode se tornar

obsoleto em breve. A partir
deste fim-de-semana, alguns
jogos da Liga N aciorial e o

Intercontinental de Clubes
como

entra a narração ern tempo
real, qlle será

disponibilizada 110 site

oficial da Li g a Futsal
(www.Iigafutsal.com.br ) , ,e

que vai ter in fo r m a
ç

ô

e s

como gols, faltas, cartões e

tempo de jogo. A CBFS
também está estudando o

regulamento oficial do

esporte para ver se, logo
depois do jogo, poderá
disponibilizar a súmula para
os torcedores. Já para as

. .. ,

equipes, ex istrr a um espaço
restrito na in remet para que
elas a impr irnarn.

O r e s p o n s
á

v e l pelo
sistema, Rodolfo Dom in

gues, disse que teve

problemas mínimos durante
o Intercontinental e

lembrou de um detalhe
im p o r t an r e , "Não t e rn o s

como fazer em todos os jogos
da Liga porque os ginásios
terão de passar por algumas
a d e q'u a

ç

õ

e s . Na quadra
precisará ter UIU ponto de
internet e a maioria deles
não tern". A previsão da
Confe d e r aç

â

o é q.u e , no

p r
ó
x i rn o ano, toda as

partidas da principal
cornpe t iç âo de futsal do país
usem o sis tema.

, , . .

j a usaram este sistema

teste.

Segundo o assessor de

imprensa da CBFS
(Confederação Brasileira de

Futsal), Rafael Xavier, o

sistema é pioneiro no

esporte n a c i o n a l e vai

desburocratizar muito o

trabalho
t

dos anotadores e·
/

mesários. "E born lembrar

que ainda estamos em teste e

vamos ajustando conforme
os jogos. Alguns esportes
t

ê

rn u m sistema de
estatísticas on-Line, mas não

são os números oficiais da

part ida, como é neste caso",
informou. .

J unto com este sis terna,

I
"
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DECEPÇÃO: PÚBLICO PEQUENO PARA EVENTO GRANDE

•

In uea
• H

arxao
•

Torcedores acreditavam na

vitória da Malwee e não•

,

deixaram de apoiar o time
•

;

CAROLINA TOMASELLI

. BRUSQUE - O entusiasmo dos
r -

'torcedores da Malwee/Jaraguá do
, .

, ,Sul na final contra o Boomerang, ,

,r,Interviú compensou o baixo

.,< IP ú b 1 i c o que p rest i g i o u o

(', verdadeiro espetáculo dos dois
I, 'maiores times do futsal mundial,
I Dos dez ônibus colocados à
(, disposição em Jaraguá do Sul,
'�.

apenas três foram preenchidos
� pelos torcedores, tanto no sábado
, ,

quanto no domingo. A derrota
,
.'

iminente não intimidou a torcida,
,

J,que vibrava a cada lance

,; esperando uma reação da equipe
,,; brasileira até o último segundo da

partida, numa verdadeira
�;:: demonstração de paixão pelo� .'

:':;: e spa r te.
« V imp o r que sou

·
'

,

�� apaixonado pelo fu tsal", revelou o
""

�;::' torcedor Gervásio Nicocelli, um
•

"'li- •

�! dos integrantes da excursão de
...

,.t: Jaraguá do Sul e que em setembro
�4"

'"

.;._ do ano passado também foi a

�.: Brusque, prestigiar o time do
•

�; coração nas finais da Liga
� Nacional. Morador da Vila Rau,
(

:' em J araguá do Sul, Nicocelli

� praticava o esporte desde

�;.. pequeno. "Só parei por problemas
::E:, no joelho", contou, mostrando-se;;:' ,

�;: ansioso para a inauguração da
,,' A J

� "N
- '

;p�' rena aragua. ao vou mais

�:: precisar sair da cidade para assistir
,.;.

aos jogos", disse o torcedor, que

•

ICO
,

U
,

a
H

aoeraoes
J

,

o time da Malwee

acompanhando os

estou
. "

Jogos ,

contou.

As crianças também não

perdem para os adultos no

quesito torcida. O pequeno

João Alexandre Treis Buhr
exibia COIU orgulho a camisa do
time jaraguaense que acabara
de ser autografada pelo camisa

12. "Gosto do Falcão", disse o

blumenauense de' seis anos,

que pela segunda vez assistia

uma partida da Malwee, acom
panhado dos avôs e da mãe.

João Buhr saiu de Blumenau para ver Falcão em quadra,
r

não perde
�

" E, um a

um jogo da Malwee.
fissura danada",

990/0 das partidas da equipe
liderada por Falcão. Apesar de
mais tímido que o amigo
Nicocelli, Butzke deixou

transparecer a mesma paixão
pelo futsal. "Desde que surgiu Luciano Butzke disse que vai a quase todos os jogos do time jaraguaense desde sua criação

, , ,

comentou.

Também integrante da excursão
• • •

j ar agua ense , o e rnpr e sa r to

Luciano Butzke disse que assiste

AVALIAÇÃO: VEIO PARA APRENDER
,

•

•

Ize
•

la
•

OSI
•

Iva
•

OI
H

aonooneses
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,

, "

't,:; BRUSQUE - A manhã
,

domingo começou com a disputa
,

do quinto Iugar, entre ServCorp,
dos Estados Unidos, e o Predator,
do Japão. Os orientais levaram a

melhor ao vencer por 4x2 o time

norte-americano formado por
brasileiros. Para o técnico japonês,
Toru Kitano, o futsal japonês está

no caminho certo e seu time vem

crescendo a cada ano.

de

"Participação como estas
-

sao

•

"

,

, .

.,'

importantes, pois e s t am o s

aprendendo cotu aEspanha e com

o Brasil, Esperamos ser campeões
de novo para continuarmos este

intercâmbio no próximo ano".
N a par tida, o time japonês
começou tornando a iniciativa e

abriu o placar aos 4'20", com

Hiratsuka aproveitando o rebate
do goleiro. Aos 7'30" Fujii roubou a

bola e chutou forte para ampliar o
placar, Num primeiro tempo
arrasador, o Predator fez mais dois
gols COIU Ando aos 9' 15" e

'Fukuzumi aos 11'50", ambos em

jogadas ensaiadas de escanteio,
Na segunda etapa as posições se

inverteram. Os norte-americanos
foram para cima, tentando chegar
ao empate. Aos oito minutos, após
uma troca de passes, Marcos
diminuiu. O ServCorp continuou

•

,

dominando 'a partída, luas só

chegou ao gol aos 16'40", depois
de um chute forte de Mutito, mas
não foi suficiente para evitar a

derrota. No final da partida,
Mutito partiu para cirna de Fujii e
acabou expulso. Com um a mais

em quadra, os japoneses só

administraram o placar até o final
da partida.
Depois do jogo, os dois times se

mostraram satisfeitos com a

colocação e mostraram estar

dentro de seus objetivos. O

goleiro do time norte-americano,
,

Paulo Vitor, explicou porque o

time teve uma postura diferente
no segundo tempo. "Entramos
muito sonolentos e sofremos uma

pressão. Depois do intervalo, com
o time mais aceso, conseguimos
criar várias chances de gol. Mas
saímos de cabeça erguida",
comentou,

O treinador japonês ficou feliz
COIU o apoio da torcida e elogiou o

povo brasileiro. "Trabalhei por
dois anos aqui 110 Brasil e sei

COIllO esse povo recebe bem quem
vem de fora. [ogamos um futsal

respeitando sempre o adversário

e, talvez por isso" tenhamos

agradado os torcedores",
explicou Kitano. Japoneses do Predator (camisa clara) levaram a melhor sobre os americanos e ficaram com o quinto lugar da competição
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Agora a equipe se

concentrá no

bicampeonato
da Liga Nacional

JULIMAR PIVATTO

BRUSQUE UIU l an c e

decisivo. COIU pouco mais de

quatro miriu tos do segundo
tempo, o goleiro Donny tentou

e sair jogando com Valdin. O
camisa 13 perdeu a bola para

Neto, que partiu para cima e

chutou forte sem chances para o

goleiro da Malwee. O gol da

partida fez mérito a equipe que

conseguiu cumprir melhor seu
,

papel d e n t r o de quadra.
En q u a n to os j a r a g u a e n s e s

partiram para cima e tiveram a

maior posse de bola durante todo
o jogo, os espanhóis do

Boomerang Interviú se postaram
mu i to bern n a marcação e

esperaram o erro do adversário

para marcar. Conseguiram.
A partida foi muito equi

librada durante todo o tempo.
Mesmo dominando as ações, a

Malwee não conseguia superar a

forte ma r c a
ç

â

o e, quando
co n s e g u i a chegar ao gol,
esbarrava nas boas defesas do

goleiro Luiz Amado, UIU dos

nomes do jogo. Nos três minutos

finais, Falcão entrou como goleiro
• linha, mas mesmo assim não teve

êxito. Melhor para os espanhóis
que conseguiram, pela segunda
vez consecutiva, superar os

brasileiros na final do Torneio
,

Intercontinental de Clubes.

I

•

.

decisivos foi o goleiro espanhol Luiz
Amado, "Mas ainda estamos com

saldo positivo. Disputamos três finais
neste ano e ganhamos duas. Não é

sempre que se pode ganhar".
Lance premeditado - Faltando 55

segundos para o fim do jogo e com a

Malwee COIU Falcão como goleiro
linha, a defesa do Boomerang roubou
a bola e chutou por cobertura.

Quando' a bola ia entrar, o goleiro
Bagé, que estava no banco, invadiu a

quadra e chutou a bola para fora. A

reclamação foi grande por parte dos

espanhóis, O camisa 1 acabou expulso
e o gol não foi validado.

"Foi UIU lance premeditado. O
Ferretti mandou eu ficar aquecendo
ao lado do gol, já esperando esta

jogada. Entrei e cumpri minha parte.
Tenho que acatar a ordem do

treinador", disse o goleiro depois da

partida,

O técnico Fernando Ferretti,
preocupado com a frieza dos

espanhóis, disse para seus jogadores
os provocarem e este foi o reflexo do

primeiro tempo. Muita discussão,
empurrões e até agressões verbais. E
foi isso que o ala Xoxo confirmou

logo depois da partiria. ''A gente
vinha conversando que precisá
vamos fazer isso para tentar

desestruturar a equipe deles",
comentou. "Agora vamos erguer a

cabeça e pensar na Liga Nacional",
.

resumiu.

"Fazia tempo que não perdíamos
deste jeito, corn urn erro nosso.

Faltou o algo mais e vamos tocar o

barco para frente agora", disse o

camisa 6 Xande. O craque Falcão
comentou que urn dos fatores Confusão entre jogadores (acima) começou antes do intervalo. Embaixo,jogadores e comissão técnica não esconderam a decepção com o vice

osa vence os
•

uaios
•
' .

..
•

e
•

lea CO
JULIMAR PIVATTO •

•
,

BRUSQUE - Foi UIU jogo
truncado, disputado até o último
minuto e que dividiu a torcida que

esperava o jogo entre Malwee e

Boomerang Interviú. Os gaúchos
do Carlos Barbosa usaram a

experiência' e conseguiram ficar
com o terceiro lugar ao vencer o

Universidad Au tô n om a de

Assunção por 4:x:3. Para o técnico

Jarico, a participação foi boa e

faltou tranqüilidade. ao elenco.
"Não tem mais time bobo no futsal.
Tomamos alguns gols que não

podíamos ter tomado, mas a

ara
•

ercerro •O

experiência foi boa. Agora é se

preparar para a Liga Nacional".
O primeiro tempo da partida

- .

foi muito truncado e o único gol
saiu aos cinco minutos, com Tostão

completando passe de Carlinhos.
As emoções ficaram reservadas

para a segunda etapa, quando
Vitor ampliou para 2xO a 1'20" de

Jogo. Aos n o v e minutos,
\

Centurion fez falta no goleiro
E'm e r s o n e foi expulso.
Ap r o v e i r a n d o a vantagem
numérica, Andrey mareou o

terceiro.

Os paraguaios iniciaram a

reação aos 11 minutos, quando
Balbuena acertou um forte chute
rasteiro. Na seqüência, Carlinhos
cobrou tiro livre e fez o quarto da
ACBF. O UAA foi para cima e aos

12'35 diminuiu com Reyes e aos 16
minutos COIU Osório. O ala

[uninho, do Carlos Barbosa, ainda
cavou outro tiro livre aos 18'13,

, 111as Carlinhos chutou para fora.
No final da partida, os paraguaios
perderam a chance de empatar
quando Emerson defendeu o

pênalti cobrado por Reyes.

Os gaúchos do Carlos Barbosa (camisa escura) quase caíram. diante dos paraguaios, mas a tradição da camisa laranja pesou mais na partida. O UAA é o atual vice-campeão da Libertadores da América de Futsal

,
•

,

I

•
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REGULAMENTO: FUTSAl PODE PASSAR POR MUDANÇAS

•

IZ ue novas re
•

ras a u Um time dos EUA
formado por brasilelros

iii

\

na evo u
H

ao

Assim como na Espanha, o lateral
,

deverá voltar a ser cobrado com a mão
,

"
,

JULIMAR PIVATTO
,

BRUSQUE - O técnico da
,

Seleção Brasileira, Paulo César

g.e Oliveira, o PC, acompanhou
6 Torneio Intercontinental de
••

�lubes em Brusque e falou das

prováveis mudanças de regra

fIue a Fífa deve adotar no aha

qlle vem, Para ele, o sistema,
· "

ajudará e muito na evolução do
,

futsal brasileiro, já que deverão
•

tier adequadas às regras da Liga
Espanhola. "São mudanças que
darão uma grande evolução
tática e que vai beneficiar o

estilo de jogar", comentou.
Uma das mudanças seria a

proibição do goleiro sair

jogando diretamente com o

ataque, jogando a bola por
cima. "Esta regra criou uma

geração que atletas' que não

'sabe sair jogando com a bola.
,

Você não consegue mais marcar
" '

nm g uem ne m pre s st o n ar

riinguém", analisou o treinador.
A segunda é a cobrança de
lateral com as mãos e a
•

manutenção do escanteio com

,9 pé, a exemplo do que

.acontece na Espanha. "A gente
não consegue acompanhar a

Espanha porque lá se joga neste

estilo e, por isso, estão

adiantados em relação ao

Brasil", disse ainda.
Para os próximos amistosos

contra o Japão; na terra do sol
nascente, PC falou que usará os

mesmos jogadores dos três

desafios disputados aqui. Mas
ele afirmou ter controle sobre
os que estão jogando na

Europa. "Eles têm um link que

preenchem semanalmente, 110S

passando as informações de
como estão treinando. Além

disso, recebemos sempre os

DVDs com os jogos da Liga
Espanhola. Tendo este

controle, poderemos contar

sempre com os melhores nas

melhores condiçõe�)1 físicas e

técnicas", disse PC. DJI

O tr e inador comentou

também sobre as duas próximas
competições importantes no

Brasil: O Pan-Americano no

ano que vem e o Mundial em
2008. "Temos uma geração que
vai passar por lima fase que
outra jamais passou. Eles vão

ter de conseguir recuperar a

hegemonia do futsal mundial
em casa".

• ••

uaros via a
•

ara
,

H

arao
• •

rasi erro
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•

BRUSQUE - Há 15 anos,

Reinaldo Fuchs, natural de
Ubatuba (SP), foi tentar a sorte

nos Estados Unidos. A história que'
se repete até hoje e virou até
novela teve um final feliz para ele.

Hoje, Reinaldo mora ern Provo, na
cidade de U tall, e tern uma

empresa de manutenção e limpeza.
A ServCorp. Há dois anos ele
montou um time de futsal ern um

país, que não tern nenhuma

tradição 110 esporte.
Para ajudá-lo, ele chamou o

tre inador brasileiro' Rubens
,

Fernandez, o Rubinho. Quando
chegou lá, Rubinho viu que o futsal
não existia. Apenas a modalidade
indoor, que é conhecido também
como showbol. Para montar a

equipe, Rubinho buscou nas
,

universidades da região de Utah,
brasileiros que estivessem fazendo
intercâmbio cultural. E tinham
muitos.

Juntaram-se aos brasileiros

dois espanhóis e três americanos

e, 'no ano passado, o ServCorp.
c o nqu is t o u o c aru p e o n a tb

estadual e o nacional, que iO
credenciou a disputar o Torneio
Intercontinental. Para cá, apen��,
os brasileiros vieram, já que õs

norte -americanos e espanhóis
não puderam vir. Rubinho fQli
sincero ao dizer que a equipe ve�p,
para aprender e sem grandrs,
pretensões na competição. Ji

� J

"Não tem como medir o gr�.¥,
de aprendizado que temos aqui,1"
Vou levar a fita dos jogos pa,í�
mostrar para as universidades,

I�',
• 'A '

para ver se cria uma consctencia
if')

para estruturarmelhor o esporte,
afirmou. Rubinho disse também

, ,
,

que, por não ser olímpico, o futs"ql
é marginalizado. "Nos Estados
Unidos eles investem em todas as

" '

modalidades olímpicas. Se o
, 'I

fu tsal fosse uma delas, CO�l}
certeza mais empresas
investindo" ,

estariam
,

CESAR JUNKES

PC disse que o futsal espanhol está mais evoluído do que o brasileiro

•

OIS e carro
•

las

,

•• •

ara assrs Ir aos, o ose rus ,
,
,

,

'CAROLINA TOMASELLI
,-------------------------------------------------------------------
,
,

,
•

BRUSQUE - A paixão pelo
, '

: futsal ultrapassa as barreiras
,

: geográficas. Pelo menos para a

: família de Gonzalo Martin,
,

: que deixou a capital paraguaia
,

: e viajou cerca de 16 horas,
,

: durante dois dias, para chegar
,

,

,

.a Brusque e assistir aos jogos
�

; da Universidad Autonoma de
, '

: Assunção. O visível cansaço
,

: da longa viagem e os eventuais

incômodos quando se está fora
de casa foram suprimidos

,

: diante da oportunidade de ver

: o time, do coração jogar no
,

: Brasil, país em que todo o ano
,

: eles passam as férias.
•

, "Santa Catarina é o nosso

: ponto turístico, é lindo e tem

, as melhores pessoas também",
:elogiou Gonzalo,
,

: acompanhado da mulher
•

: Suzana e dos filhos Carlos
,

:Alfredo, Alejandro e
,

; Montserrat. Mas dessa vez o

motivo da vinda foi mesmo
,

,

para prestigiar o maior evento
do futsal mundial entre clubes

que, como lembra o paraguaio,
é de "alto nível". A família,
com a bandeira do país
estendida na arquibancada,
vibrava a cada jogada na

tentativa de empurrar o time,

mesmo diante da derrota

iminente, como na partida
em que o time da

Malwee/Jaraguá do Sul
•

,
,

venceu os paraguaios por

5xO, no sábado.
"Os jogadores da Malwee

são profissionais. Os nossos

são est u d a'n t e s , que
'trabalham em outras áreas e

treinam quando dá",
•

comparou Gonzalo,
presidente 'da universidade
mantenedora do time,
formado há 10 anos, e de
outras equipes de basquete,
futebol de campo, handebol e

hóquei. O paraguaio conta

que em fevereiro assistiu ao

jogo dispu tado entre os dois
times na sua terra natal na
final da Copa Libertadores de
futsal que, na avaliação dele,
mostrou o potencial da

equipe da capital paraguaia.
"Perdemos as duas partidas
por um só gol de diferença.
Foi 5 x4 e 3 x2", lembrou o

torcedor, interrompendo a

entrevista p ara ver Ulna

cobrança de p
ê

na l t i , na

partida de sexta-feira que deu
vitória ao Universidad contra

o ServCorp por 6x2.

Empresa patrocinadora do ServCorp também é de um brasileiro

Paraguaios costumam passar férias em Santa Catarina e resolveram voltar para prestigiar o Universidad Autônoma de Assunção
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CIDADE SEDE: EVENTO ATRAI TURISTAS

•

OVI
•

la
,

rus

Hotéis e shoppinqs
atacadistas da cidade
ficaram lotados no

fim-de-semana

fiação' catarinense" devido à·

presença maciça de empresas do
ramo têxtil e suas lojas corn vendas
"direto de fábrica". Até os jogadores
foram às compras, segundo Dina

Cavichioni, responsável pelo
departamento de Turismo de um

shopping center. "O movimento

está ótimo. Algumas pessoas

chegaram até antes das lojas

abrirem", disse Dina, 110 sábado,
enaltecendo o fato do município

,

sediar os jogos. "Emuito importante
e para nós é urn orgulho. Quanto
mais eventos melhor, porque

que, acredita', tenha chegado a 200/0
110 último final de semana. "Sempre
que recebemos gente 'de fora' vein a

somar no comércio local e Brusque
já é conhecido nacionalmente pela
grande variedade de produtos
direto de fábrica", disse.

Na avaliação do secretário de
Turismo, Osmar Boss, a cidade "se
transformou" durante os quatro dias

'.

.,. " .

turismo e cOlnprar , reSllmlLI.

O administrador de um outro

shopping com vendas atacado e

varejo, Ismar He il, também
percebeu o incremento nas vendas

" CIlROllNA TOMASELLI

,
'BRUSQUE - A realização do

I }Q Intercontinental de Clubes,
, entre os dias 6 e 9, trouxe uma dupla
• •

" � �atisfação para Brusque, no Vale do
í

c

Itajaí. Além do privilégio de sediar o
I, maior evento do futsal mundial

\
entre clubes, a economia do

rmmicípio saiu fortalecida. Todos os

setores se prepararam para receber,

I
,

,

. .' - , .

as equipes, suas comissoes tecrucas,

diretoria, torcedores e a imprensa,
afinal, quem chega precisa comer,

dormir, se entreter e comprar.
De fato, os hotéis da cidade

ficaram praticamente lotados
durante os quatro dias do evento.

Em um deles, que abrigou todas as

delegações com exceção da

Malwee, os 220 leitos ficaram

ocupados. No comparative com o

fim de semana anterior à realização
doMundialito, a ocupação teve um

crescimento de 700/0, informou a

assistente de gerência Arnanda
Ramirez. Em outro hotel, a

ocupação pulou de 50% para 80%.
"Como as delegações ficaram em

outros dois hotéis, no nosso o

.atendimento foi direcionado para a

Confe d e ra
ç
ão e imprensa,

principalmente", disse o

recepcionista Sérgio Pereira.
O 'torneio também trouxe

reflexos para o comércio local que,
no sábado, ficou aberto o dia todo.
A cidade tem o título de "Berço da Atacadistas da cidade faturaram ainda mais com a realização do Intercontinental.Vendas aumentaram cerca de20% no fim-de-semana

I

I
,

,

)
,

)
1
•

s

I
"

I,

1

Osmar Boss disse que Brusque '

se transformou durante o torneio

do torneio, gerando emprego e

rerida e, consequentemente,
fortalecendo a economia local:

•

"Ficamos conhecidos interna-
•

c ionalmcn te e isso graças,
principalmente, a Malwee, que
demonstrou confiança na noss�
cidade e, claro, pela iniciativa do

prefeito Ciro Rozza ern construir a

Arena" , elogiou.
Ele também lembrou que o

evento envolveu cinco países:
Espanha, Estados Unidos, Paraguai,

. ,

Japão e Brasil. "E difícil avaliar
valores, mas o incremento na

economia deve ter chegado aos

300/0, porque todo mundo está

gastando", disse. Desde que foi

inaugurada, Boss informou que a
,

Arena Multiuso Antônio "Neco"
Heil foi sede de "muitos eventos" e

que alguns deixaram de ser

realizados por falta de leitos na

rede hoteleira nomunicípio.

\

I
,

Na trave, de novo
Ainda não foi desta vez que

aMalwee conquistou o Mundial
de Clubes. Mas, com certeza, sai

da competição com a cabeça
erguida. Enfrentou a base das

Seleções Brasileira e Espanhola
e não se intimidou. Tomou a

iniciativa, teve maior posse de

bola, mas não conseguiu furar a

boa marcação dos espanhóis.
Foi um duelo de gigantes, digno
de Ulna final de uma

competição deste porte. Só \

resta agora torcer para o

bicampeonato da Liga, e
também para conquistar de
novo a Libertadores da América
de Futsal, para buscar o título
no ana que vein.

liNHA DE FUNDO

•
•

Assédio
O ala Márcio, depois da

vitória contra o Universidad
Autônoma de Assunção, disse

que vem sendo assediado por
•

equipes do exterior, mas disse

que não quer sair agora do
Brasil, COin 23 anos, ele tem

contrato COll1 a Malwee até o

fim deste ano e pretende
renovar, No ano passado, o

jogador ficou cinco meses

parado com uma seqüência de
três contusões consecutivas,

Junto com Marquinho e Falcão,
acabou ficando com a artilharia

adversários. Tanto que foi assim

que fez a maioria dos gols 11a

partída. A postura a ser adotada
tinha sido adiantada pelo
técnico Orihuela IlO primeiro
treino da equipe antes da

•

estréia. Um fator que atra-

palhou o time foi a quadra de
40x20. Acostumados a jogar ern
quadras menores, eles de

moraram a se adaptar a este

estilo de tablado.

Os norte-americanos
Formad o por jogadores

brasileiro, o time do ServCorp
veio para passear e aprender.
Dentro de quadra, percebeu-se o

nítidodespreparo físico e técnico
c não oferecera In perígo a

nenhum de seus três adversários.

Quando chegava o segundo
tempo, percebia-se o cansaço
110S atletas, que constantemente

pediam para ser substituídos. a e,

Cl)lll a ajuda lias brasileiros, a

tarefa pode se tornar mais fácil.
Fato explicado pelo técnico

RubiJ1110 "Eles e s t u d am ,

trabalham e jogam quando dá

tempo", Se destacaram mais 11a

noite brusquense do que dentro
da quadra. O fütsal nos Estados
Unidos tell1 muito o que evoluir
ainda e, corn a ajuda dos
brasileiros, a tarefa pode se

tornarmais fácil.

do Intercontinental com quatro

gols. Dentro das pretensões do

jogador está também brigar por
Ulna vaga na Seleção Brasileira.

Os paraguaios
O time do Universidad

Autônoma de Assunção teve a

mesma postura nas três partidas
que jogou. Fechado na defesa,
jogou sempre eln função do

contra-ataque e dos erros dos
I

\

Osjaponeses
Deram um show de simpatia e

conquistararn o público de

Brusque, principalmente as
•

crianças, que os cercavam sempre
11a arquibancada, pedindo
autógrafos e fotos. Falando em

futsal, eles mostraram habilidade
e encantaram com bons dribles.
Mas precisam ser mais objetivos e

driblar ofens ivamente. Falta
melhorar também na parte
técnica. O treinador Toru Kitano
disse que es te intercâmbio é a

melhor maneira de evoluir

profis siona lrne nt e . E para

aprender, nadamelhor que contar
corn a disciplina oriental.

I

Osgaúchos
A equipe do Carlos Barbosa

veio totalmente reformulada em

relação ao último ano. O maior

nome é o fixo Carlinhos, que é o

carregador tie piano do' time. COin'

jogadores 110VOS, a reestrutu

ração é nítida e, para este ano,

nem podem ter muitas pre
tensões.O técnico [arico adi
antou que o grupo é. este para a

disputa ela Liga Nacional, Contra
os espanhóis eles até il1CO

modaram e por pOLICO não foram

para a fínal da competição. Mas o
torcedor da "laranj a mecânica"

, não pode ter muitas esperanças

para este ano.

! .

I•
.

\

,

•
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Torcida compareceu e fez sua parte e, mesmo com o vice-campeonato, aplaudiu os jogadores

_

Técnico espanhol Jesús Candeias Rodrigo cumprimenta Fernando Ferretti depoois da partida

I'fItI.. _ .....

_:---._
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, ""
.. _. __-
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Luis Amado foi o nome do jogo e mostrou porque foi eleito o melhor goleiro do mundo

cc:

,.-

.....

•
'"--- _ ........

,
•

a festa com o bicampeonato do Torneio Intercontinental

"...

CORREIO DO POVO

•

Falcão até entrou como goleiro linha, mas não superou a marcação e quase tomou o segundo gol

•

•

"

Falcão tenta passar pela marcação espanhola, uma das principais virtudes do Boomerang Interviú

'11-�
,

I

Na saída para o intervalo,jogadores e comissão técnica das duas equipes trocaram empurrões
. ,
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