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À,diferença que era de 24,8
'.

pontos percentuais em

fevereiro caiu para 16,9
pontos na sondagem de abril

segllndo pesquisá
CNT/Sensus divulgada �,�----------�---------------------------------------------------------------------------------------------- �

ontem. O presidente
aparece com 37,50/0 das

intenções de voto contra

20,6% do candidato tucano.

Anthony Garotinho

(PMDB) também subiu, ele
aparece coin 150/Q das

,

intenções de voto -ern

fevereiro tinha 14,40/0.

3 I DERROTA: GOVERNO TERÁ QUE ESCLARECER O CASO
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"I ais de mil crianças estiveram
presentes ontem, na cerimônia que
abriu as atividades do Programa
Esporte e Cidadania em Jaraguá do Sul.
Dez modalidades fazem parte do

projeto. O evento contou com a

presença de atletas profissionais, como
Falcão, Leco e Vald_i[J,�da"Malw�e Futsal,
Sérgio Galdino, atleta olímpico da
marcha atlética e Samuel Lopes, da
Seleção Brasileira de Tiro

Olímpico.Segundo o presidente da FME

(Fundação Municipal de Esportes) de
Jaraguá do Sul, Jean Leutprecht, o
programa deve atender mais de setemil
estudantes só neste ano.
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2 I QUARTA-FEIRA, 12 de abril de 2006

• EDITORIAL

Nem tudo no Brasil tem
I solução depois do Carnaval, como
, se costuma apregoar para justificar

. - .

a ormssao e a preguiça que
costuma tomar conta dos parla
mentos na segunda quinzena de

. dezembro. Especialmente quando
o assunto diz respeito direto

àqueles aquem cabe dar exemplos
. ,

, de ética e moralidade. E o que
ocorre no momento com a

!

; Proposta de Emenda Constitu-
cional que acaba coni o voto

secreto nas votações da Câmara

,

,

l dos Deputados destinadas
também a cassação de mandatos.

I Agora, segundo previsões
otimistas, só deve ser colocado em

votação no final de maio. Ao
menos foi essa a promessa feita

: pelo presidente da Câmara, Aldo
I Rebelo para quatro integrantes do
I '

I Conselho deEticaque entregaram
uma carta de renúncia. O ato,

segundo eles, mostra com clareza

• FRASE

Quo vacís?'
•

Eu não sei onde isso tudo vai

parar. Confesso, todavia, minha
- ,.., , .

preocupaçao e angústia com a

acelerada degradação dos bons
costumes na vida pública bras
ileira. Fosse nossa população
politizada, esclarecida, as ruas já
estariam tomadas diante da

indignação que os fatos recentes

de nossavidapolítica e pública têm
provocado.

Também não sei dizer se fico
feliz com essa alienação, por
quanto ruas tomãdas sempre

significam conflito, confusão,
ameaça à estabilidade das ins

tituições. No mesmo raciocínio,
tampouco sei medir se essas

•
•

. . . - .- ,..,

mesmas msntuiçoes nao estao

mais ameaçadas por essa degra
dação do que supostamente esta
riam (ou não) pelo povo nas ruas,
protestando contra o comporta
mento absolutamente imoral,

.1 amoral, antiético de nossos

políticos e governantes. Compar
tilho essa preocupação, essa

angústia, com os leitores porque
de fato não tenho respostas.

I Tenho em mim, isso sim, um
i sentimento de desalento ao

assistir fatos como a absolvição do
deputado João Paulo Cunha pelo

I plenário da Câmara dos
, Deputados. Trata-se da legalização

a indignação reinante no

Conselho diante de atitudes
tomadas em plenário, livrando a

cara de parlamentares confes
sadamente corruptos.A renúncia

coletiva, que atingiu ao todo seis
,

integrantes do Conselho de Erica,
foi um protesto contra a série de

absolvições feitas pelo plenário da
Câmara aos deputados envolvidos
no esquema do "valerioduto". Do
total de envolvidos, oito tiveram

o pedido de cassação doConselho
,

de Etíca rejeitado pelo plenário,

,

011de o voto é secreto.Para os ex

integrantes do Conselho, Aldo
disse que não vai esperar um

consenso dos líderes partidários
para colocar o projeto em votação.
Entende que os líder, já tiveram
tempomais do que s&'ficiente para
discutir o assunto. Segundo o

deputado comunista, o projeto que
será colocado em votação acaba
COIU o voto secreto em todas as

<'

da: safadeza mal disfarçada, da
institucionálização do "leva
vantagem" pequena. Por

cinqüenta mil reais o então

presidente de uma das Casas do
Legislativo daUnião rendeu-se ao

esquema de corrupção vigente: E
foi absolvido quando a Comissão

,

de Etica recomendou a
,

condenação. E só mais um

exemplo no quadro pesaroso que
. ,

vive o pals.
, .

E desalentador assistir à

patética apoteose da carreira do
então festejado ministro Palocci.
Transformado em personagem de

ópera bufa, atribuem-lhe doença
do coração para não depor na
Polícia Federal. Armam falsa
entrevista coletiva para escondê
lo da imprensa. Uma palhaçada
transformada em verdade, com
verdadeiro escárnio e desrespeito
aos brasileiros em geral.

,

E triste ouvir o diálogo entre o

astronauta César Pontes e o

presidente Lula. O que de melhor
Lula conseguiu articular foi uma

"gozação" ao bauruense
astronauta, dizendo que o

Noroeste, time 'de futebol da
cidade, vaimal das pernas. O time

é o terceiro colocado no

campeonato paulista, atrás apenas
do Santos e do São Paulo. E eu

•

- -

votaçoes -e nao somente nos

processos de cassação. Aproposta
já foi aprovada em todas as

comissões daCâmara e está pronta
para ser votadano plenário.Apesar .

de publicamente todos
defenderem o fim do voto secreto,
nos bastidores os deputados ainda
semostram relutantes em aprovar
o projeto que coloca fim à prática.
Há que saber, também- e isso ainda
não foi dito com a necessária
clareza- se a votação para acabar
com todo e qualquer tipo de voto
secreto, será ou não secreta. A se

adotar a segunda opção e levando
em conta o que já se viuno plenário
da Câmara dos Deputados a partir
do indiciamento de parlamentares
em atos envolvendo dinheiro
público ou de origem desc
onhecida, não é de duvidar que, em

votação secreta, a maioria deixe
tudo como está. Seria, por assim
dizer, privilegiar o uso do

picadeiro apenas para os

palhaços, deixando de fora

alguns poucos artistas que ainda
resistem à degradação acentuada
e continuada da moral e da ética

que impera na maioria dos

parlamentos brasileiros.

ainda entro no mérito de analisar
tamanha baboseira.

Estou citando alguns fatos da
semana. A cada dia tudo piora.
Reformaram o Palácio da Alvo
rada,mas a estrela vel Inelha do PT
segue incrustada na grama como,

se o patrimônio público brasileiro
fosse agora do IT. Bem que eles

querem e tentam de toda forma.
O leitor, eleitor, eu, você, todos

temos uma obrigação inadiável
nas umas este ano. Varrer da cena

política os maus representantes.
Osmaus governantes. Generalizar
é sempre perigoso, mas a banda

podre dos parlamentares e

governantes dominou o poder
,

federal. E preciso renovação geral,
mesmo com o risco de cometer

injustiças.
Ainda assim, não tenho idéia

de onde vamos parar. O grau de

esgarçamento do tecido político é

visível. As instituições estão sob

ameaça por parte de seus próprios
integrantes.

* Quo vadis? vem do latim e

significa "Aonde vais?"

Paulo Saab é colunista da seção
Iscas Política do site
www.lucianopires.com.br
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Cyber Ciúme x Honestidade•

Tudo o que escrevo aqui é comconhecimento de
causa.

Ví uma matéria numa dessas revistas femininas,
sobre "ciberciúme".

Não, não gosto dessas revistas feministas, mas
tenho pramimque até o que não gostamos devemos
ter conhecimento para conseguirmos endossar nossa
opinião com algo concreto.

Mulheres que têm senhas de e-mail, messenger;
orkut ... dos companheiros.

Apagam e-mails antes que eles possam ler,
vasculham à procura de provas ...

Homens que adotam o estilo "Não tenho nada a

esconder mesmo". Caem pela ingenuidade.
Issoquandonão sâo cafajestescom jogos de sobra.

Quem te garante que ele não tenha outro Orkut,
Messenger; e e-mail aos quais você não tem

conhecimento, tampouco acesso?
Piorainda é quando vocêpegaOnamoradonuma

mendra, vai tirar satisfações, ele te culpa, e depois;
com terceiros, percebe quantamentíra ele fala...

Mas pior ainda é vocêmesma aceitar asmentiras
que ele te conta.

Veja só como funciona cabeça de mulher

1) Se não dão as Senhas, acham que vocês, homens,
têm algo a esconder

2) Se dão, olham os e-mails e sempre acham que
o tom com o qual respondeu ao e-mail daquela tua
"amiga" (rs) foi além do amistoso.

3) Orkut? SevcsdeixamosSrcapslá,elassempre
acham alguma coisa com algum tom. Sentem ciúme

até o fato de terem respondido a algum.
4) Se apagam, elas ficam invocadas pq vcs

apagaram, talvez uma prova do que elas estavam

pensando.
5) Celular: vasculham. e Quem procura, sempre

acha. Se não tem nada, suspeitam.
6) Se tem logo falam: "Não falei"?

7) Se cumprimentam amigas e fica naquele papo
do qual ela não tem amínima noção, ela acha que a

tua amiga está bem mais por dentro da tua vida, do
que elamesma.

8) Se olham para alguma, desculpe o termo,

•

gostosa na "cara dela" ih pronto! Acabou teu dia, tu'].
semana. Pq será um INFERNO pra você.

Mulher SEMPRE se compara à outra, seja ela uma
desconhecida, uma amiga tua (no caso, amiga do
namorado dela), e sempre acham que:

9) Tua amiga é mais inteligente que ela'

10) Tua amiga é mais bonita do que ela

11) Tua amiga é melhor de cama do que ela

12) Raramente acreditam que seja apenas amiga sua'"
13) Sempre acham que onde tem 2 homenâl

juntos, no mínimo, o papo será certamente, sobre aso
gostosas. (pensam isso até mesmo se estiverem

sozinhos) 1£

Ah! Eu heinJ Estou fora. Passei dessa fase.
Acredito que todas as mulheres que fazem a maioria Ii �
do que descrevi é porque não confiam, Nem em si 1

tampouco no outro que as acompanha,Não há nada:g
melhor do que a conâança.O verdadeiro AMOR é v

acompanhadopela confiança, nãoháum semooutro))
Questão de respeitar OS limites. 11

Muitos esquecem de dar atenção às namoradas
simplesmente pelo fato de já as terem conquistado.

'

Mas gostomuito de citar uma parte damúsica do"
Charlie Brown [r: fi

''Vocêdeixouelade ladopara faIarcomseusamigos I

sobre as tuas coisas chatas. Ela deu brecha e eu me :

.

aproximei, porque eume fortaleço é na tua falha. Ela,
estava alí sozinha querendo atenção e alguém para
conversar: ..Você deixou ela de lado. Vai pagar pela.
mancada, pode acreditar .." 'l

Isso vale não só para homem.
Sabe aquelacoisa de parar de conquistar? Então.,
Quemama, não trai, sobnenhumacircunstância. ,
Eunãoadmito quemdizque "Traição fazparte do i

Homem, faz parte do instinto" )
,

Isso é insultar minha inteligência, )
Cito, também, uma frase: "Não tropeça, pq a fila)

anda". .,ffr
,

Viva, semneura.Aúnicapessoaquevocêdepende
. J

para viver é você mesma.Não aceite nada e ninguéfi\
que maltrate.

Nunca!

Myrian Hurley consuttora

Proposnra desnecessária

O CORREIO DO POVO
Diretor edítoríal/admlnístratívo: Francisco Alves
Editora: Patricia Moraes

� Segundo previsões otimistas � proposta
para votações abertas só deve ser colocada

I
em votação no final do mês de maio

"Pro irmão. Pedi para ela chorar para o irmão. Pta pedir moradia pro irmão.
Eu disse: Suzane, está na hora de você chorar para o seu irmão, ficar de
joelhos, pedir moradia"

-

• Foi assim que o advogado Denivaldo Barni, tutor legal de Suzane von Richthofen, explicou sua participação
na reportagem do "Fantástico" exibida no domingo. No programa, Barni aparece orientando Suzane a chorar,
no que seria uma manobra para encerrar a entrevista que ela concedia ao programa

,

O balanço contábil, os balancetes mensais, as

observações e as notas técnicas mensuram as

atividades econômicas desenvolvidas pelas
empresas, estabelecimentos, instituições,
cooperativas, entidades, companhias, organiza
ções, institutos e outrem ao longo de um deter
minado período de tempo, que geralmente
coincide com o ano civil. As documentações da

. contabilidade que expressam as receiras e as

despesas, a solidez, a qualidade do ativo, a situação
patrimonial, a rentabilidade das aplicações, a

lucratividade obtida, os valores disponíveis para
investimentos e outros indicadores sâo de interesse
dos empresários, dos trabalhadores e da opinião
pública. Os aplicadores precisam verificar a:
condição das empresas antes de investir. Para isso,
os balanços contábeis devem continuar sendo

publicados nos jornais. Difundir e analisar as

contas dos órgãos públicos e das empresas

particulares é uma aspiração da sociedade
. contemporânea, que almeja transparência,
fidelidade e, sobretudo, ética no trato dos bens. Os
acionistas, investidores,. empresários, auditores, e
empregados confiam no trabalho dos

empreendedores na medida em que divulgam os

resultados obtidos e projetam suas perspecrivas
na mídia impressa, independentemente do

\

)

tamanho econômico do periódico ou da
I

localização, se nas capitais ou no interior do PaísjMesmo pesquisando as contas, os interessados não
estão imunes a desvios comportamentais como a

falência da Eron, nos EUA, a quebradeira da
{

Parmalat, na Itália, e a corrupção em algumas
empresas brasileiras - verdadeiros exemplos da
apresentação de balanços maquiados que

perturbam o mercado atingindo fornecedores,
clientes, aplicadores e a sociedade em geral. E se

.

,

não houver à publicação na mídia escrita? Com
•

certeza será pior. Tramita na Câmara dos'

Deputados o Projeto de Lei Nº. 3741, de 2000,
estabelecendo para as companhias fechadas coni'
patrimônio líquido inferior a.R$ 3 milhões e paral
as sociedades de grande porte, com receita bruta'
anual superior a R$ 150 milhões, a não'

obrigatoriedade de divulgação de demonstrações
contábeis.Assim, poderão realizá-la pela redemun
dial de computadores. A veiculação dos balanços'
namídia impressa permite aos interessados o estudo
da posição' do lucro ou prejuízo, além de propiciar
tomada de decisões e melhorias na gestão por meio'
de análises comparativas.

-

Oswaldo Freire, jomalista •

Os textos para esta coluna devem ter no máximo, 35 linhas, de corpo 12, fonte Times New Roman. O jornal
.

Correio do Povo se reserva o direito de fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bern como as

correções ortográficas e gramaticais necessárias. Os originais não serão devolvidos.
. ,

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira. 246
CEP 89251·200 I Caixa Postal 19 I Centro I
Jaraguá do Sul· SC I Tel.47 3371-19191 Fax 3276·32581
e-malls: redaeao@jornaleorrelodopovo.eom.br I

come rei a I@Jornaleorrelodopovo.eom.br
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DíVIDA DO ISS: BERTOLDI PODE SER CONVOCADO PARA EXPLICAÇÕES

CELSO MACHADO

� Ação Civil Pública
também vai ser

protocolada junto
J

ao MP estadual

}ARAGUÂ DO SUL- A

m �
denúncia de suposto fa
vorecimento concedido pela
prefeitura à empresaCanarinho
vai ser investigada por uma CEI
(Comissão Especial de

Inquérito) e não mais por uma

CE (Comissão Especial) como
havia sido cogitado an

teriormente. A CEI tem plenos
poderes para convocar o

prefeito, secretários e quem

julgar que tenha res

ponsabilidades no caso,

sustentada pelos Códigos de
Processo Penal e Civil. E, ainda,
poder de polícia para obrigar o
convocado a comparecer em

depoimento previamente
marcado caso se recuse sem

jus tifica tiva convincen te.

Segundo o vereador Rudolfo
Gesser (PP) um dos mentores

,� •
da investigação rejeitada em

.

plenário na semana passada
corn votos da bancada'deapoio
�o prefeito Moacir Bertoldi

\

•

(PL) e mais o voto do

peemedebista Pedro Garcia, já
existe documentação sufi
ciente. "Levantar documentos

que, posteriormente, poderiam
• •

servir como provas, seria o

trabalho de uma CE", disse o

vereador ao OCorreio do Povo,
ontem. Segundo a denúncia do
secretário geral do PSB,
Emerson Gonçalves,em dez
embro do ano. passado, a

Canarinho teria pago dívidas
do ISS relativas aos últimos
cinco anos em montante

aproximado de R$ 194 mil, com
dois ônibus usados, usufruindo
de lei aprovada pela Câmara em

,

2005, mas com vigência apenas
em janeiro de 2006. As notas

fiscais que confirmam a

negociação estão com a data de
17 de janeiro último, o que

comprovaria a irregularidade, já
que os veículos, em dezembro,
já estariam na garagem do

município. Além disso, em

fevereiro o prefeito mandou à

Câmara projeto de lei (ainda
não votado) retroagindo a

vigência da lei aprovada em

dezembro, o que seria, segundo
os vereadores que votaram pela
investigação, mais uma prova de

irregularidade. Na quinta-feira
da semana passada, por seis

•

,

Vignatti nega boato sobre
a extinção do 13° salário

}ARAGUÂ DO SUL-
•

Questionado pelo vereador

�ugenio Moretti Garcia(PSDB)
sobre informações veiculadas pela
,

iflternet de que o Congresso
Nacional estaria apoiando
a flexíbilização da CLT

(Consolidação das Leis do

Tiabalho) acabando com o 13°
,

salário, o deputado federal

Çláudio Vignatti (PT) explicou
que a Polícia Federal já foi
acionada para rastrear a origem
dos e-rnails e que nenhum

projeto sobre o assunto está

sendo analisado. O parlamentar
esteve na segunda-feira à noite

naCâmara de Vereadores fazendo
um balanço das ações e

investimentos do governo federal
em SantaCatarina. Garantiu que
as mensagens espalhadas na

internet são mentirosas e que os

autores serão descobertos e

punidos. O deputado é o atual
coordenador do Fórum
Parlamentar Catarinense, que
reúne os três senadores e 16

deputados federais do Estado.
Anunciou que estão previstos
para a região no orçamento da
- União de 2006, ainda não

votado, recursos para adequação
da BR-280 e para o contorno

ferroviário do município, mas

não falou em valores. O contorno

'ferroviário de Jaraguá do Sul,

segundo declarações do relator do
orçamento, deputado federal
Carlita Merss, será de difícil

execução já que foi enquadrado
com outras 71 obras espalhadas
pelo país como superfaturada.O

.

projeto, elaborado na gestão do ex
prefeito Irineu Pasold (PSDB),
com investimentos ao redor de
R$ 1 milhão (R$ 200.mil do
município) é alvo de ação judicial
que tramita na 4a Vara de Justiça
Federal, em Porto Alegre.
Recentemente, a Câmara de

\

Vereadores aprovou projeto de lei
do prefeito Moacir Bertoldi (PL)
autorizando a doação do projeto

. para o Denit (Departamento
Nacional de Infra-estrutura),
procedimento este, segundo o

chefe do Executivo, que facilitará
a sua retomada.O vereador Jaime
Negherbon(PT) pediu apoio para'
instalação de uma unidade da
UFSC (Universidade Federal de
Santa Catarina) no município.
Para o deputado, é preciso uma

mobilização da classe política e

empresarial e que o município
oferecer espaço físico. O

presidente em exercício da
Câmara, [urandir Michels(PT),
declarou que será encaminhada

moção aoMinistério daEducação
e à reitoria da Universidade,
tentando sensibilizar as

autoridades para a questão.

votos a cinco o pedido de

investigação da denúncia foi

rejeitado em plenário. A partir
dali, Gesser começou a articular
a formação de uma comissão

com base no regimento interno
do Legislativo. No final da tarde
de segunda-feira conseguiu as

• • •

quatro assinaturas necessanas,

Além dele,' assinaram o

requerimento que foi

protocolado ontem, os

vereadores Eugênio Moretti
Garcia (PSDB), Diet�r Janssen
(PP), que consultou a executiva

do partido antes de decidir

apoiar, e Maristela Menel (sem
partido).A vereadora, mesmo
assinando o requerimento, está
impedida de participar da CEI

por não estar filiada a partido
político. Segundo Gesser, o

vereador [urandirMichels (PT),
que votou três vezes pela
investigação, não fará parte da
comissão. "Além de quatro
assinaturas bastarem, ele é o

presidente em exercício da
Câmara. Inclusive, terá a

incumbência de sortear os

vereadores de cada partido que
farão parte da CEI caso os

líderes de bancadas não

queiram indicá-los como reza o

Regimento Interno", lembrou.
Paralelamente ao trabalho de

DANIEL NEVES

investigação da denúncia, com
base na documentação já
existente, uma Ação Civil
Pública será protocolada junto
aoMinistério Público do Estado.

que, por sua vez, também deverá

agir na apuração dos fatos. Da
mesma forma, o denunciante
Emerson Gonçalves confirma o

encaminhamento de toda a

. papelada que entregou . à

Câmara de Vereadores há mais

de um mês, ao TCE (Tribunal
de Contas do Estado) e ao MP

(Ministério Público) também.

Vereador quer que a banana
seja incluída no Fome Zero

}ARAGUÂ DO SUL- O
vereador Jaime Negherbon
(PT) defendeu a inclusão da
banana produzida no Vale do

Itapocu, maior produtor da
fruta do Estado, no Programa
Fome Zero gerenciado pelo
governo federal. O município
de Corupá, por exemplo, é

considerado como a Capital
de Banana Catarinense e tem

•

amaior parte de sua economia
interna calcada nas lavouras
de bananas. Guaramirim,
Massaranduba, Schroeder e

J araguá do Sul, em menor

escala completam o quadro
produtivo da fruta nos cinco

maiores municípios da região.
Na sessão de segunda-feira do
Legislativo, vereador lembrou
das dificuldades que os

milhares de produtores
enfrentam, de modo mais

-acentuado há cerca de três

anos, com a queda de preço ora
•

motivada
.. por fatores

cilmáticos adversos, por

doenças que contaminam os

bananais, ora pelo excesso de

oferta, agravado ainda mais

por seguidos reajustes nos'

insumos.Emmédia, o produtor
gasta cerca de R$ 3,50 para

produzir uma caixa com vinte

quilos. Entretanto,' muitas
• •

vezes sem estrutura propria

para transporte, vira presa de
atravessadores, recebendo até
menos de R$ 2,00. Entende o

vereador que a inclusão da fruta
no PGF, que beneficia milhares
de famílias em Santa Catarina,
seria uma maneira de se garantir
aos produtores ao menos a

diminuição dos prejuízos que
vem se acumulando ao longo dos
a110S. O vereador Ronaldo
Raulino (PL) voltou a defender
•• •

mats mvestrmentos em cursos

técnicos no ensino médio,
para facilitar o ingresso dos

jovens no mercado de trabalho
e no ensino superior. Líder da
bancad� do Pp, o vereadorDieter
Janssen pediu apoio e
. . , .

mcentivos as micro e pequenas

empresas, em apelo dirigido ao

governo federal através do

deputado petista Cláudio
.

Vignatti, que participou da
sessão do Legislativo. O

parlamentar lembrou que

projeto de lei que ajudou a criar

prevê redução da carga
tributária para o segmento, que
emprega 64% damão-de-obra
nacional. O projeto, afirmou o

deputado, vai simplificar o

sistema de tributação. "Uma
única alíquota reunirá seis

impostos federais e poderá
ser quitada de uma única vez

nos bancos", disse Vignatti.
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Sem tréguas ,
,

A senadora Ideli Salvattl e o deputado federal Carlito Merss
•

• •

abraçaram a reeleição do deputado estadual Dionei Walter
da Silva. Os três pertencem ao Campo Majoritário, facção
que domina o PT e que abriga o próprio presidente Lula. A

•

•

Articulação de Esquerda na região tem sua maior expressão
no vereador Evaldo João Junckes, de Guaramirim, inimigo

2

declarado de Dionei e que pleiteia indicação para deputado
S

estadual. Junckes está tendo sua vida particular devassada.
)

E vice-versa. É encrenca pra mais de metro.
1

)

Cargos Cano -'

Câmara aprovou pedidos de . Consta que o pré-candidato a T
•

informações do presidente deputado estadual Ivo Petras )

em exercício, Jurandir Konell (PSB) teve prejuízos 2

Michels (PT). Quer que o perto de R$ 100 mil
Executivo envie ao causados por funcionário
Legislativo a relação que cobrava serviços
e descrição dos cargos prestados a clientes (gás
comissionados e veicular) e não contabilizava
terceirizados da atual no caixa. Quanto a

administração. E das Assembléia, Petras depende
entidades que receberam do pai, Ivo Konell, que tenta

subvenções e os anular a perda de seus

respectivos valores no ano direitos políticos para sair t
,

passado. candidato.
•

,

Fogo amigo 1 Flagrante ,

Nad�· como um dia atrás do Funcionário tucano da. ,

outro� Emerson Gonçalves, Secretaria de
,

, ..

,

secretário geral do PSB, era Desenvolvimento Regional
•

,

filiado ao PT de Jaraguá do de Jaraguá do Sul teria
Sul. De lá foi escorraçado utilizado carro oficial
sob acusações graves. (Santana MEW 8760) para
Agora, o PT é solidário às participar do ato de .

denúncias que Gonçalves transmissão de cargo do
fez contra o prefeito Moacir governador Luiz Henrique ao

,

Bertoldi (PL). Ou seja, o vice Eduardo Pinho Moreira, -

diretório do PT reabraça o no domingo, em Joinville.
,

I
I

ex-companheiro e dá fé Com era uma festa político-
I
I
..

pública ao procedimento partidária, teria contrariado
d e I e. ordens do próprio

governador.
Fogo amigo 2

Podes crer."No diretório petista, aliás, ,

I

está em fase de formação O deputado federal Cláudio
I
I
I

uma comissão de ética Vignatti (PT) esteve
I
,

para julgar o voto do palestrando na sessão de
vereador Jaime Negherbon, segunda-feira da Câmara' de
a favor do arquivamento da Vereadores, sobre ações e

denúncia de Gonçalves, investimentos do governo
contrariando orientações federal em Santa Catarina
expressas tiradas de nestes pouco mais de três
reunião da executiva. Foi, anos. Segundo ele, sua visita
também, um conselho de ao município também incluiu

·

,

ética que expulsou o ouvir os "anseios da
pessebista do partido.

,

comunidade". E mais um •

pára-quedista de olho nos )

Embananou votos da região. •

Negherbon, que mandou
Dizem 1.uma "banana" para o

partido ao votar contra a Há quem garanta: o serviço
proposta de investigação da manual de cancelas em

denúncia e contra passagens em nível da linha

orientação expressa da ferroviária matinha trinta
executiva do PT tirada em trabalhadores, muitos deles
reunião extraordinária, quer, com famílias, a um custo
agora que a banana (a fruta, mensal de R$ 55 mil.Vários
mesmo) seja incluída no ainda estão desempregados. E
Programa Fome Zero do que as cancelas eletrônicas
governo federal. A primeira implantadas pelo atual. governo·
não vai ser digerida, custam R$ 75 mil contratados
garantem dirigentes com empresa privada e não

petistas.
• •

empregam runçuern.

Rito
Definida a formação da CE
para investigar as denúncias,
o próximo passo é a definição
do número de membros e a

indicação de representantes
dos partidos a ser feita pelos
líderes de bancadas. Se
recusarem, o presidente da
Câmara terá que fazê-lo, por
sorteio. A não ser por
justificativa muito
convincente, quem for
indicado obriga-se a assumir.

Dizem 2
Além disso, a tecnologia
empregada, por alguma razão,

,

teria que ser substituída a cada
dois anos. A ser verdade, eis aí
assunto a ser investigado pela
Câmara de Vereadores, através
de uma Comissão Especial. Se

ninguém demonstra
sensibilidade pelos
desempregados, pelo menos,

então, que sejam sensíveis
com a aplicação do dinheiro

público.
'
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• CORREIO ECONOMICO

•

,

Importação i

Entre os importadores, o Brasil
cresceu duas posições, segundo
a a OMC, passando de 29° em
2004 para 27° em 2005. As

importações no Brasil atingiram
US$ 77,6 bilhões, um
crescimento de 17% na

comparação anual.

Superávit
o Brasil já acumula um superávit
comercial de US$ 10,642 bilhões
neste ano, um crescimento de

'-

23,8% sobre o mesmo período do
ano passado.A previsão do
mercado financeiro é de que o

superávit do país neste ano será
de US$ 40 b,ilhões.

"

• INDICADORES ECONOMICOS

•

COMPRA VENDADOLAR (EUA)
COMERCIAL 2,138 2,140 lie

PARALELO 2,193 2,280
. lie

.

- TURISMO 2,090 2,230 11

EURO
COMPRA VENDA

2,598 2,600 lie

PESO (Argentina)

-

I 0,695 0,704

'. �OW�ANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

lie BOVESPA 38.087 1.01%

lie DOW JONES (N. York) 11.089 046%

lie MERVAL (B. Aires) . 1.838 074%

It NIKKEI Tokio) 17.418 220/0

0,6721

• •

,. CWB abril
.

" �,'� '"',� �

R$861,27
( o,

• FALECIMENTOS
•

Faleceu às 21 :40h do dia 10/04, a senhora Marlene Mafezolli
Kath, com idade de 50 anos. O velório foi realizado na Comunidade
São Luiz Gonzaga e o sepultamento no cemitério do Centro.
Faleceu às 04:00h do dia 11/04, o senhor Alfredo Klann, com

<

idade de 90 anos. O velório foi realizado em sua residência e o <'

sepultamento no cemitério do Centro.
Faleceu às 06:45h do dia 10/04, a menor Patrícia Zapella da Silva,
com idade de 15 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária
da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

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

Veja abaixo as vagas oferecidas para esta semana:

Vendedor externo e interno Mais de 18 anos Com ex eriência

Operador iacar tear eletrônico 18 a 35 anos Com experiência
Mecânico manutmá uinas costura Mais de 20 anos Com ex eriência
Mecânico de carro Mais de 18 anos

Auxiliar de charoparia Mais de 20 anos Com experiência
Mais de 18 anos Sem ex eriência

Operador de off set Mais de 20 anos Com experiência
Gar om e ouxiliar de gar om Mais de 20 anos Com Experiência
Lavador de roupa Mais de 20 anos Com Experiência
Tintureiro' Mais de 20 anos Com ex eriência
Torneiro Mais de 18 anos Ter no ões

.

Latoeiro/pintor de carro Mais de 25 anos Com experiência
Auxiliar de adeiro Mais de 20 anos Com ex eriência
Tecelão Mais de 20 anos Com ex eriência
Soldador mig/letrodo/tig Mais de 25 anos Com experiência
Mecânico montador Mais de 25 anos Com ex eriência
Caldeireiro industrial Mais de 25 anos Com ex eriência
Almoxarife . Mais de 25 anos Com ex eriência
Pintor industrial Mais de 25 anos Com experiência
Lavador de carro Mais de 18 anos Com ex eriência e habilita ão
Serralheiro Mais de 20 anos Com experiência
Garagista 20 a 35 anos Carthabit. B com informática

Mais de 18 anos Sem ex eriência
Vendedora interna Mais de 18 anos Com ex �er,",iê!.'Onc�ia,--__
Costureira Mais de 20 anos Com ex eriência
Doméstica Mais de 25 anos Corn referência
Cozinha Mais de 25 anos Com ex eriência

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

NO SÀBADO: ASSOCIAÇÃO SE REUNIU COM DEPUTADOS CARLITO MERSS E DIONEI DA SILVA

•

CAROLINA TOMASELLI

� Deputados se

comprometeram
•

em interceder junto
aos governos

GUARAMIRIM - A Arnobini
(Associação de Moradores do
Bairro Imigrantes), de
Guaramirim, se reuniu no

último sábado com o deputado
federal Carlito Merss e o

deputado estadual Dionei da

Silva, ambos do PT. A
comunidade cobra a viabilização
de recursos dos governos
estadual e federal para executar
obras de pavimentação nas ruas

Rodolfo Tepassé e Vadislau

Ubinski, além da construção da

ponte velha (conhecida ponte
do Zanotti).

O deputado Carlito Merss

comprometeu-se em viabilizar
os recursos para pavimentação
da Rua Rodolfo Tepassé, orçada
pela Prefeitura de Guaramirim
em R$ 376 mil. Carlito disse que
se esforçará para que a quantia
esteja empenhada até o mês de

junho, prazo limite para a obra

iniciar ainda este ano. Com o

empenho garantido, a Caixa
Econômica solicitará à

Prefeitura que apresente o
•

projeto dentro de 60 dias. Caso
a Prefeitura não cumpra este

prazo, mesmo que o valor
necessário para realização da
obra esteja empenhado pelo
governo federal, o dinheiro não

será liberado para o município,
informou o deputado.

•

Em nota encaminhada ,

a

imprensa, o presidente da

Amobini, Charles Longhi, disse
que a obra tem "reais

possibilidades" de ser iniciada
ainda neste ano. "Esta obra é .

para oBairro dos Imigrantes
fundamental, porque a rua é

diariamente utilizada pelos
alunos da Fameg, que
atualmente conta com mais de
dois mil alunos, e também pelas
cerca de 70 empresas instaladas
no bairro", informou Longhi.

Quanto à construção da

ponte, os parlamentares
informaram que primeiro é

necessário a elaboração do
• • •

projeto, que, estima-se, tera um
custo aproximado de R$ 2
milhões. A primeira etapa é a

Exportação
o Brasil subiu apenas uma posição no ranking dos países da OMC
(Organização Mundial do Comércio) em termos de exportações em

2005. O país passou para a 23a posição no ano passado, sendo que
em 200-4 ocupava a 24a.As exportações brasileiras totalizaram no ano

passado US$ 118,3 bilhões, um crescimento de 23% em relação a

2004, segundo a OMe, mas ainda representando uma parcela ínfima
do comércio internacional, com uma participação de apenas 1 ,1%.As
seis primeiras posições do ano passado se mantiveram natereoas
em relação a 2004: Alemanha (com participação de 9,3% nas

exportações); EUA (com 8,70/0); China (com 7,30/0); Japão (com 5,7%);
� França (4,4%); e Holanda (3,9%). Juntos, respondem por 39,3% das

exportações mundiais.Entre os 30 primeiros colocados entre os

maiores. exportadores do ano passado há apenas dois latino
americanos: além do Brasil, o México, em 150 lugar -que, no entanto, .

caiu uma posição: em 2004, estava em 140•

•

DIVULGAÇÃO

•

Ponte foi interditada há mais de 20 anos, por causa da enchente

assinatura de convênio das
Prefeituras de Jaraguá do Sul e
Guaramirim com o governo do·
Estado, que está dis

ponibilizando R$ 50 mil para
elaboração do projeto. O
convênio deverá ser assinado
nos próximos dias, segundo
informou o secretário de

Planejamento de Guaramirim,

Valérío Verbinem. A Ponte
Velha ou Ponte do Zanotti, que
faz divisa de Guaramirim e

Jaraguá do Sul, foi interditada
em 1983, quando uma histórica
enchente que atingiu a região e

comprometeu as cabeceiras. A
. ,.." .

intenção e construir uma nov�,
estrutura para desafogar o

trânsito na BR-280 .

Epagri é homenageada pelo Legislativo em sessão solene
GUARAMIRIM - Os 50 anos

da Epagri (Empresa de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural)
em Santa Catarina e os 30 anos

de atividade no município serão

homenageados pelo Legislativo
de Guaramirim. O reque-

rimento para realização de uma
sessão solene, de autoria do
vereador Alcibaldo Pereira
Germann (PP), foi aprovado na
sessão da última quinta-feira. O
presidente da Câmara, Marcos
Mannes (PSDB), deverá

Prazo para pagamento do IPTU
em cota única termina hoje

GUARAMIRIM - Termina

hoje o prazo para pagamento da

primeira parcela ou em cota

única do IPTU (Imposto Predial
e Territorial Urbano) em

Guaramirim, O pagamento do
tributo em cota única dá direito
a um desconto de 200/0. Quem

• •

optar por pagar em cota uruca

no dia 12 de maio terá 100/0 de
desconto e, no dia 12 de junho,
5%. No caso de parcelamento,
poderá ser feito em até seis

vezes, sem desconto.

O secretário de Adminis

tração e Finanças, Marcelo
Deretti, informa que os apo
sentados que possuem apenas

.

um imóvel e renda inferior a
•

três salários mínimos, têm

direito a requerer a isenção do
IPTU. Lembra ainda, que os

contribuintes que tem como

atividade' principal a agri
cultura também se enquadram
como isentos. O prazo para

requerer a isenção também.
termina hoje.

DOCUMENTOS PARA REQUERER ISENÇÃO:
Aposentados
- Cópia do CPF

Agricultores:
- Cópia do comprovante ITR 2005
- Carne do IPTU- Comprovante de

residência - Cópia CPF
- Cópia comprovante de inscrição do

produtor rural
- Certidão de matrícula atualizada do imóvel
- Apresentação do comprovante de

pagamento da taxa

- Declaração do INSS
•

dos últimos 12 meses.
- Carne do IPTU
- Certidão de matrícula
atualizada do imóvel

informar esta semana-a data da volvidas pela Epagri. Há 33 anos,

a produção era de 70 sacos por
hectare e hoje se produz no míni

mo 160 sacos, graças a pesquisa.
Por isso é que precisamos fazer
esta sessão solene, uma justa
homenagem", defendeu.

-

comemoraçao.
•

Germann comentou que a

Epagri revolucionou todo o setor

agropecuário do Estado. "Todo o

arroz produzido ern Santa
Catarina são variedades desen-

I
.,

•

Prefeitura executa obras em

estrada no Bairro Jacu-Açú
GUARAMIRIM - A Secretaria

de Obras está executando as

obras de melhorias na estrada
Rodolfo Vick, na localidade de

[acu-Açú, em Guaramirim. As
obras foram iniciadas no final'

anterior, além de saibramento
e. colocação de tubos para
drenagem. O secretário de

obras, Valdir Vick, informa que
a partir de agora o trânsito vai
fluir com mais facilidade

naquela região, uma vez que a

estrada, em alguns trechos, não
permitia a passagem de dois
carros ao mesmo tempo.

•

do mês de março e devem ser

concluídas nos próximos dias.
O leito da estrada foi alargado,
ganhando o dobro -do espaço

Obras de alargamento da rua devem ser concluídas nos próximos dias
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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AVANÇO: MAES DE BAIXA RENDA SERAO BENEFICIADAS,
,

•

,

•

,

PATRICIA GOMES

I

I .... Falta pouco mais de R$ 50 mil e a liberação
f:' de equipamentos importados - que estão na

;, alfândega - para que o laboratório, localizado
� .

ern Lages, passe a funcionar
.' ,

ti' FLORIANÓPOLIS (CNR/
o"�

" �•. ADI) - Santa Catarina vai ter

l;'<em breve seu própriot.... , >',l J

�t"laboratório que realizará,
� igratuitamente, exames de

:; 1DNA. O primeiro laboratório

I' genético do Estado foi

, '
construído no Campus da

,

;. Udesc, em Lages. A necessidade

� da realização do exame, sem

t custo e com mais rapidez, foi
; evidenciada quando uma
"

. '

, pesquIsa constatou que' na
"

Região Serrana 660/0 das mães
.... ,; .

nao registravam em cartono o

nome do pai da criança.
"Essa situação alarmante

,

e r : chocou todo mundo", disse o
e '

deputado lageano Sergio
a , Godinho, ontem (11) na

,

a "J Assembléia Legislativa, quando
e '" anunciou a novidade. Segundo
'\ ,.

o deputado, o Instituto

'�, J'" Paternidade Responsável,
o (,

presidido pelo juiz de Direito de

Lages, Silvio Orsatto, passou a

estudar maneiras de resolver a

situação. Uma delas seria fazer
com que os exames de DNA

,

e �I

"

5, ,',

,

fossem mais rápidos e para
• • • •

conseguir ISSO, seria precrso um

laboratório próprio, "Então,
fomos buscar dinheiro", conta
Godinho.

,

Com recursos da Secretária
de Estado da Saúde, da

Fundação de' Ciência e

Tecnologia (Funcitec) e

subvenções de deputados foi
construído um prédio dentro da
Udesc, em Lages" com

administração desde o início de
um biólogo da universidade.

"Hoje, temos um laboratório
pronto para ser o primeiro
laboratório de genética de
Santa Catarina", comemorou

,

Godinho, que completou que
"ele fará o diagnóstico de todo
o tipo de doença humana,
animal e vegetal. O teste de
DNA será o mais simples
dentro de suas atividades.
Porém, o mais importante para

•

as pessoas, para as crianças e

para o reconhecimento da

paternidade e a conseqüente
inserção social das crianças que

j,

o deputado lageanoSergioGodinhoanunciouanovidade naAssembléia Legislativa

hoje estão desprovidas de seus

direitos constitucionais".

Atualmente, são poucos os

laboratórios privados em Santa

Catarina que fazem' o exame,

que custa cerca de R$ 400. Em
muitos casos, o material
coletado é enviado ainda para
os Estados de São Paulo e

Paraná, Quando a confirmação
da paternidade vai parar na

Justiça, por ordem judicial o
exame é feito sem custo. No

entanto, pode demorar meses.
"Só em Lages, existe hoje uma

demanda reprimida de mais 400
exames requeridos pela Justiça.

-

que nao conseguem ser

contemplados", exemplifica
Sergio Godínho. A Secretaria da
Saúde paga somente de dois a

três exames de DNA por mês.

"Com o laboratório gratuito,
isso será como uma consulta,
um exame rotineiro", finaliza o

deputado.

"II
•Ir

I' .; Campanha das Mochilas chega às Escolas Estaduais
I, .

f.

, ,

:r' FLORIANÓPOLIS _ "Tire este
a ,,;i

peso das costas do seu filho". Com
esse slogan a Secretaria de Estado
daEducação, Ciência e Tecnologia
já encaminhou às escolas públicas
da rede estadual e municipal de
Santa Catarina material de

campanha ilustrado alertando
sobre as conseqüências do uso

incorreto das mochilas, pastas e
o r..

similares, Decreto que dispõe
sobre o peso máximo que cada

e "criança pode carregar, de acordo
e :

.

com seu próprio peso, idade e faixa \

II ':, de ensino foi assinado em
e

,
dezembro passado. O dispositivo

a
"

3.883 regulamenta a Lei 10.759,
o de 16 de junho de 1998,conhecida,

I.
' ,

IS
como Lei das Mochilas, que

protege as crianças de problemas
::.�:. de postura e coluna.
;:.. Pelo decreto, todas as unidades
, ,

'., escolares de Santa Catarina
• •
"

;-.: deverão afixar os cartazes"
,

�: patrocinados pela Secretaria no
I

.' interior de suas dependências

,
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Dirceu: ficção e realidade
A entrevista que o ex-deputado José Dirceu no Sesc de Cacupe,
em Florianópolis, sinalizou qual a estratégia política que o PT
deverá adotar durante a próxima campanha .. Para o ex-ministro, o
Brasil vai muito bem, cresceu bem, gerou 5 milhões de empregos,

,

o mensalão não existiu, o modelo econômico não é liberal, nada
foi provado que liderava o mensalão.
A CPI dos Correios aprovou relatório proclamando a existência
do mensalão, o ex-deputado foi cassado pelas articulações em

torno da prática ilícita, as denúncias de, irregularidades no governo
Lula estão presentes na imprensa há meses, dinheiro público foi

r

usado no caixa 2 do PT e de seus aliados, o valerioduto é uma

realidade inquestionável, a quebra de sigilo bancário do caseiro
Francenildo está mais do que provada,
Um ponto mencionado por José Dirceu coincide com os dados da
última pesquisa. Apesar de todas as acusações de corrupção no

governo, da escancarada falta de ética de dirigentes do PT, de

trambiques de deputados, do arrocho fiscal, de mentiras escancaradas
de líderes e parlamentares, do aumento dos gastos públicos, Lula
continua blindado na faixa dos 40%, O povão está dando mais valor
à comida que está mais barata ou o ao alimento que chegou em sua

casa através dos milhões de cestas básicas e menos ligado em atitudes
anti-éticas ou debate político sobre corrupção,
É nesta vertente que o PT vai apostar para reeleger Lula.

Secretário
Justiniano Pedroso, Secretário
Regional de Campos novos, é o

nov0\l)ecretário de Infra
Estrutura, O interino, Romualdo
França, permanecerá na

Direção do Deinfra. Justiniano
é filho do falecido deputado e

desembargador Cid Pedroso,
Atuou como Secretário da Casa
Civil no governo Paulo Afonso,

,

Equipe
o secretário Ivo Carminatti
deverá contar com a

colaboração de dois advogados
de Criciúma em sua

assessoria: Evaldo Finili,
especialista em negociação
coletiva, e Alexandre Maragno,
da área de processo leqlslativo.
Seu chefe de gabinete será Luiz
Eduardo Ponte.

alertando e orientando pais, [)
professores e estudantes sobre os

riscos à saúde do excesso de peso

transportado pelos alunos. As
escolas particulares patrocinarão
sua própria campanha. De acordo
com a Lei do deputado Volney
Morastoni, o total do material
escolar transportado por crianças
da pré-escola não deve ultrapassar
a 50/0 do seu peso. Para os alunos

'.
;

.

do ensino fundamental o peso' .'
tolerável da mochila é de no

.:»1.

máximo 10%.Assim, umacriança
da educação infantil com 20 kg
pode carregar no máximo 1 kg e

outra.com30 pode carregar 1,5 kg..
Um aluno do ensino fundamental
com 30 kg pode suportar três sem
prejuízos à coluna.

A Secretaria considera
fundamental a participação da
família."Pais, professores e

diretores: façam valer esta lei", diz
o cartaz, "Pese seu filho e a sua

mochila para fazer cumprir o

,

•

'I:L '8!!"i iT' ""'*W

Pais devem estar atentos com a saúde dos filhos

Decreto 3.883". De acordo com a

secretária da Educação Elisabete

Anderle, a campanha só vai

funcionar se os pais observarem a

quantidade de material que. seu
filho necessita levar em cada dia

,

da semana, evitando objetos
supérfluos. O diretor de Educação
Básica e Profissional daSecretaria,
Juares Thiesen, lembra que a

preocupação reflete o cuidado
com a saúde das crianças.

•

Segurança
A nomeação de Justiniano
,

Pedroso para Infra-Estrutura

representa uma vitória do
_

deputado Romilda Titan, Com a

nova pasta, o coronel Dejair
Pinto fica mais forte para
permanecer na Secretaria de

Segurança, O novo comandante
da Polícia Militar está sendo
examinado no Centro
Adrninlstratlvo.

Propaganda
Oposições estão de olho na

campanha de Leonel Pavan,
pela super exposição na mídia,
•

E que a TV Panorama, de sua

propriedade, vem exibindo dois

programas com o senador
tucano: um ao meio dia e outro
no início da noite. Já tem gente
questionando a legalidade da

intervenção.

Abandono
o professor Sérgio
Grando(PPS) realizou um bom
trabalho na Fatma, mas pode
queimar o filme entre os

funcionários e corpo técnico.
Está indicando para a

presidência Fernando
Melquíades Elias, filho do

prefeito de São José, do PSDB,

Alija do processo seu

substituto, Jâno Wagner
Constante, servidor do quadro
da Fundação.

Irresponsáveis
Secretário interino de Infra

Estrutura, Romualdo França,
classificou de .

"irresponsabilidade" a

campanha "infra-estrutura
prazo de validade vencido",
lançada pelo Sindicato Nacional
das Empresas de Arquitetura e

Engenharia Consulííva. Aprova
a intenção do projeto, mas
critica precipitação na

veiculação dos dados sem

prévia consulta aos órgãos
cornpetentes. .

• C I N EMA Hoje e amanha
,

I
I

, .

I'

! ,

DESDI1926

..

. ,

II
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NÚMEROS: A MARGEM DE ERRO É DE TRÊS PONTOSo BREVES
•• r

� Serra passa bem'
o ex-prefeito e pré-candidato
ao governo do Estado José
Serra continua internado no

hospital Sírio-Libanês, sem

previsão de alta, segundo
nota divulgada pelo hospital.
Na noite de segunda-feira,
Serra internou-se para uma

cirurgia de hérnia '

epiqástrica. Segundo o

boletim, a cirurgia foi um
"sucesso ", "O estado de
saúde do paciente é bom e

ele encontra-se em

repouso", afirma a nota.A
chamada "hérnia
epigástrica" surge quando
os músculos da parede do
abdome permitem a

passagem de estruturas

internas, o que forma uma

saliência na linha média
-

dessa região.Segundo
colegas do PSDB, o ex

prefeito já teria se submetido
" . .

a uma cirurgia para corrigir
, o problema e a nova

internação serviria para
reparar a intervenção
anterior. A assessoria do ex

prefeito confirmou que a

internação já estava

programada com muita
antecedência,

,I
'-

[,
" I '

Ilr
I I '

.,

AGÊNCIA ESTADO
•

das intenções de voto contra

24,1% de Garotinho. Agora,
Lula aparece com 48,5% d�
intenções de voto contra 24,2%
de Garotinho -uma diferença !�
24,3 pontos."No momento, as

eleições são favoráveis ao Lula,
I

mas com geração de segundo
turno", diz Ricardo Guedes, db
Instituto Sensus.

com 45% das intenções de voto'
contra 33,20/0 de Alckmin -uma

diferença de 11,8 pontos. Em
fevereiro Lula tinha 51,30/0
contra 29,7% de Alckmin -uma

vantagem de 21,6 pontos.
A vantagem de Lula sobre

Garotinho também caiu. Em

fevereiro, a vantagem era de 30

pontos, com Lula com 54,1%

I II '

� A diferença que era de 24,8 pontos em fevereiro caiu para 16,9 pontos
na sondagem de abril.Na pesquisa atual, o presidente aparece com 37,5%
das intenções de voto contra 20,6% do candidato tucano

SÃO PAULO - A pesquisa
CNT/Sensus divulgada ontem
mostra que diminuiu a

vantagem do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva sobre o

tucano Geraldo Alckmin na,

pesquisa de intenção de voto.
A diferença que era de 24,8
pontos em fevereiro caiu para

16,9 pontos na sondagem de
abril.Na pesquisa atual, Lula
aparece com 37,50/0 das

intenções de voto contra

20,60/0 do candidato tucano.

No levantamento anterior, Lula
tinha 42,2% das intenções de
voto contra 17,40/0 de
Alckmin.Garotinho também

subiu: ele aparece com 15% das

intenções de voto em

fevereiro ele tinha 14,40/0.
Pesquisa Datafolha divulgada
no fim de semana mostrou Lula
na liderança, com 40% das

intenções de voto. Na pesquisa
de fevereiro, Lula aparecia com
43% das intenções de voto -

subindo para 42% em março.

Alckmin apareceu em segundo,
com 200/0, seguido de perto por

Garotinho, com 15% das

intenções de voto. Em

fevereiro, Alckmin tinha 17%
e Garotinho 11% das intenções
de voto em março, Alckmin
havia subido para 23% e

Garotinho para 120/0.
SEGUNDO TURNO - A

'vantagem de Lula sobre
Alckmin também 'diminuiu
num eventual segundo turno.

Nesse cenário, Lula aparece

_----------------------'

()

REJEiÇÃO L
A taxa de rejeição a Lula ficou estável em 35,7% -era 35,8% na pesquisa

>j

anterior. A rejeição a Alckmin caiu de 39,9% para 33,5%. Garotinho
continua liderando a taxa de rejeição, que caiu de 59,1% em fevereiro

J

para 50,7% na pesquisa atual"A rejeição a Lula está no limite dos 35%.
Está num patamar palatável. A rejeiçãó a Alckmin, que vinha no patamar
de 40% cai para 33,5%, colocando-o no páreo eleitoral", diz Guedes. A (I

81 a Pesquisa CNT/Sensus ouviu 2.000 pessoas em 195 municípios, nOli
período de 3 a 6 de abril de 2006" A margem de erro é de três pontos, fi

, '

, -

Itamar e Garotinho têm encontro para discutir candidatura do PMOB
"

l
•

,

�

própria do partido e os trâmites

de uma eventual disputa interna
entre os dois.A reunião foipedida
pelo próprio Garotinho. O
encontro servirá para afinar o

discurso dos dois em torno da
candidatura. O .ex-presidente

SÃO PAUW- O ex-presidente
da República, Itamar Franco, e o
ex-governador do Rio de Janeiro,
Anthony Garotinho, se

encontram hoje, no escritório do
políticomineiro, em Juiz de Fora,
para discutir a candidatura

,

� Pizza
O movimento Limpa Brasil,
formado por 20 entidades de
Goiás -a OAB, a federação
das donas de casa, entre
outra- distribuiu 256 pizzas

, ontem na portaria do anexo da
Câmara dos Deputados, A
distribuição foi um protesto às

absolvições pelo plenário da
Câmara dos deputados
acusados dEt envolvimento no

"valerioduto".O número de
pizzas corresponde ao placar
da votação do processo contra
o deputado João Paulo Cunha

(PT-SP): o petista escapou da

cassação com 256 votos
favoráveis à absolvição,

pretende colocar sua intenção de
ser candidato e definir como se

dará a discussão, sem que a disputa
resvale para ataque de parte a

parte. E espera ouvir de

Garotinho, que a disputa se dará
de maneira limpa e clara.

"Em face da possíbilidade do
,

presidente Itamar vir a lançar a
candidatura, se fez necessário uni
encontro para definir os critérios,
para que se inicie a discussão",
informou o presidente do PMDB
mineiro, deputado federal
Fernando Diniz, que também
deve participar do encontro.

"Nós mineiros gostamos das
coisas claras e esse encontro será

fundamental para tanto",
afirmou Diniz.

Diniz ainda informou que, ao

contrário do que foi.dito, ontem,
em um evento na capital
paulista, do qual participaram
Garotinho lideranças do PMDB

paulista e políticos mineiros, o
diretório da Minas Gerais não

oficializou' o apoio ao pré
candidato do Rio de Janeiro. No
encontro, o líder da bancada
estadual.mineira apresentou um
documento em que prefeitos e

deputàdos estaduais manifes
tavam o apoio a candidatura de
Garotinho. "Somos um partido
democrático e, obviamente,
respeitamos as posições de
todos, mas no âmbito da

executiva, nada foi oficializado",
disse Diniz.

Sobre a declaração de

Garotinho, de que o ex-chefe da

Casa Civil do governo Itamar,
Henrique Hargreaves, teria lhe
confirmado que o ex-presidente
já teria dito que seria candidato
ao Senado, o próprio ex-ministro
esclareceu para a Agência
Estado: "No encontro da l
executiva, semana passada, disse
ao .Garotmho que o e�

presidente era candidato ap
Senado, mas que, diante da

convocação do Quércia, eje
aguardaria o desenrolar dQs
fatos." :{

-'

De acordo com outras fontes
do PMDB ouvidas pela Agência

,

Estado, dependendo do
resultado do encontro entre

Itamar e Garotinho, o nome do

ex-presidente será apresentado
ao Diretório Nacional do PMDB
como, o outro pré-candidato
presidencial da legenda. Caberá
ao diretório peemedebista, ein

,

,

reunião no dia 19, em Brasília,
,

decidir as regras da Convenção
Nacional de junho, quando 'o

,

PMDB definirá seu futuro na

eleição presidencial, se lança
candidato próprio, alia-se a

outros partidos ou se mantém

independência na dispu tk,
liberando, assim, os Estados para
firmarem alianças conforme os

interesses locais.

I

•

,

� Surto
Um surto de diarréia que

. '

atinge a cidade, de Virgínia,
no sul de Minas Gerais, está

provocando superlotação
nos hospitais da região. Os

pacientes começaram a

apresentar os sintomas há
uma semana, Até o final da
tarde de ontem, o número de
atendimentos aumentou para
518. Segundo os médicos, a

doença está atingindo
crianças e adultos que
moram na zona urbana.
Ainda de acordo com a

equipe do hospital, todos os

doentes apresentam
diarréia, võmito, enjôos e

dores no corpo e na cabeça.

CentralA Pa?Usta
DE PftOOUÇÔf1. £ CURSOS L1IJrtE$

Hucleados das Micro e Pequenas EmpresasDia: 19 de Abril
R$ 22,00 a unidade

Horário: 20h
(Duração Total do Evento: 1 h e 30min) Associados / APEVI/ACIJSI

,
'

" ,

R$ 26,00 a unidade
Local: Grande Teatro Scar

Hão Associados
R. Jorge Czerniewicz, nO 160

R$ 30,00 a unidade
Ingressos à venda no seguinte local:

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

I
I· ,
, ,

Principais Temas Abordados no Espetáculo
@>

Como as empresas têm mantido o foco na satisfação do Cliente.
@>

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 críticos, 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.e ,

.

Manutenção da credibilidade da qualidade dentro e fora da empresa .

@>
A cultura da não aceitação do erro, garantia de processos, aperteiçoamento contínuo e inovação.

@>
Processo de padromzação e certificação da qualidade, levando à fidelidade dos clientes.

@> T
,

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"

� Causa
De acordo com a TV Globo
Minas, os médicos ainda não
sabem a causa, mas

suspeitam de uma virose ou

uma infecção intestinal,
causada pelo rotavírus.
Amostras de água foram

. coletadas pelos técnicos da

gerência regional de saúde e

serão enviadas para análise
em Belo Horizonte. Caso seja
uma epidemia de rotavírus, o

contagio acontece pelo ar,

pela saliva e pelo contato
com pessoa contaminada. �J

UNERJ
- .._....

t'\ Apoio:
APEVI
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TERRORISMO: AÇÕES AUMENTARAM DEPOIS QUE O PAís TORNOU-SE ALIADO DOS ESTADOS UNIDOS
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•

'� O ataque ocorreu quando milhares de muçulmanos faziam suas orações em
,o

o�ma cerimônia que lembrava o aniversário de nascimento do profeta Maomé
" ,�
r, l.)

,8. KARACHI, PAQUISTÃO •

,l!Jma forte explosão causou a

(rj1orte de ao menos 41 pessoas e

deixou dezenas de feridos em
� �Karachi, sul do Paquistão,

•

ontem. O ataque ocorreu quan-
do milhares de muçulmanos
faziam suas orações em uma

cerimônia que lembrava o

aniversário de nascímento do

profeta Maomé (570-632).A
bomba explodiu embaixo do

palco principal, montado por

muçulmanos sunitas do parque
Nishtar, "Isso é um acidente

terrível. Posso confirmar 41
mortes", disse Aftab Khan

Sherpao, ministro do Interior.

Karachi, a maior cidade do

Paquistão, já foi palco de várias

explosões desde que O país se

tornou aliado dos Estados
Unidos em sua luta contra o

terrorismo, iniciada após 05

ataques de 11 de setembro de
2001.

Até o final da tarde de
ontem, autoridades desconhe
cem a origem da explosão e o

número exato de vítimas.

Ambulâncias e equipes de
socorro estão no local para

"N'
�

socorrer as peSSOaS. os nao

sabemos a quem atribuir a

responsabilidade [pelo ataque1,
mas prevemos uma grande
tragédia", disse Shall Nawaz,
chefe de polícia da região.
TUMULTO. Urn grande

tumulto foi registrado logo após
a explosão, quando uma

multidão assustada corria para
todos os lados, na tentativa de

escapar de novas expio
sões.Várias pessoas invadiram o

palco para socorrer vítimas. A

polícia disparou tiros para o alto

para evitar que o caos e o

desespero das pessoas causassem
mais vítimas no local. Um grupo
de fiéis revoltados COIU a

explosão incendiou veículos e
.

atirou pedras em carros da

polícia, de acordo com

Mohammed Asif, uma

testemunha. "Eu vi partes de

corpos por todos os lados. Vi
também pessoas recolhendo
pedaços de corpos e colocando
dentro das ambulâncias" j

relatou.
O presidente do Paquistão,

general Pervez Musharraf,
condenou o atentado, ordenou
o reforço na segurança dos
eventos religiosos e assegurou

que "os responsáveis não

passarão impunes" .As decla

rações do presídente foram

divulgadas pela agência de
notícias do governo.Dois
destacados clérigos sunitas

,

paquistarieses morreram no

atentado.
"Quem quer que tenha feito

isso, certamente não foi um

muçulmano", assegurou Tanveer
Shafi, um líder do grupo que

organizou a celebração do
aniversário de Maomé.

Karachi transformou-se em

palco de diversos atentados
desde que o Paquistão tornou
se aliado dos Estados Unidos
em sua guerra ao "terrorismo",
lançada depois dos atentados de
11 de setembro de 200 1.

Popularldade de Bush continua em queda nos EUA, diz pesquisa
,f EUA.O índice de aprovação
qa gestão do presidente dos
EstadosUnidos, GeorgeW. Bush,
'à frente da Casa Branca continua
'em queda entre os americanos,
'revelou ontem uma pesquisa

li �jencomendada pelo jornal "The
'Washington Post" e pela rede de
televisão ABCNews.A enquete -

:feita com 1.027 cidadãos
tnmericanos entre quinta-feira (6)
e domingo (9) .indicou que o

;'índice de aprovação popular de
Bush é agora de 38%, três pontos

percentuais abaixo do resultado
domês passado e o pior desde que' .

o atual presidente chegou à Casa

Branca, em 2001. De acordo com
a pesquisa, a queda se deve às
derrotas políticas sofridas por
Bush internamente e à sua atuação
no Iraque. A pesquisa, publicada
pela versão na internet do "Post",
indica que, amenos de sete meses
das eleições legislátivas de

novembro, os problemas políticos
de Bush também podem influir
nos resultados do pleito.

CONGRESSO
Segundo o estudo, apenas 35% dos eleitores aprova a gestão do Congresso controlado pelos republicanos -o mais
baixo nível de apoio para o Parlamento nos úitimos nove anos, segundo o jornal.Caso se mantenha essa percepção
entre os eleitores, os republicanos podem perder a pequena maioria com que contam no Senado e na Câmara de
Representantes. Aaprovação de Bush -que depois dos atentados de 11 de setembro de 2001 superou os 80%- man
tém-se abaixo de 50% há mais de um ano.De acordo com o jornal, 47% dos consutados dis?eram desaprovar "cate
goricamente" a gestão de Bush na presidência, ou seja, mais que o dobro do número de pessoas que a aprova (20%).

TEMAS
A enquete indicou ainda que, em seis de sete temas cruciais, menos da metade dos entrevistados aprovou a gestão
-de Bush.A maioria se mostrou descontente com sua atuação à frente da Guerra do Iraque (62%), do atendimento médi
co (62%) e da imigração (61 %), Metade dos entrevistados desaprovou a forma com que Bush enfrentou a luta contra o

terrorismo, tema pelo qual, até o ano passado, o presidente tinha recebido avaliações positivas, segundo o "Post",

;',Resultado final da eleição no Peru deve demorar 20 dias
:11

[If LIMA, PERu •O resultado final

;�as eleições presidenciais no Peru

��eve demorar cerca de 20 dias para'.

ser anunciado, de acordo com
, .

.jnformaçôes da ONPE, entidade
,-> 1

responsável pela organização dos
I'

processos eleitorais peruanos.
:

Com 80,68% dos votos apurados,,)

o candidato nacionalista Ollanta
( )

o
Humala liderava a disputa, com
: 30,24010 dos votos válidos. O ex-

. l'

, ;presidente de centro-esquerda
, fJanGarcía aparecia em segundo,
com 24,930/0, seguido de perto pela•

,
.

':�dvogada conservadora Lourdes
, Flores, com 24,030/0.

.

.�, \
"

A pequena diferença entre

García e Flores constitui um
� virtual empate. e deve manter a

indefinição sobre quem ficará com
a segunda posição até a conclusão
total da apuração.

Até agora, os resultados
parciais confinnam as projeções de
diversos. institutos de pesquisa,
que apontavamHumala na frente,
com vaga garantida no segundo

. turno, e García e Flores
,

praticamente empatados em uma

disputa acirrada pelo segundo
, lugar.
"

,.
De acordo com Magdalena

Chú, chefe da ONPE, a data' do
.

;. segundo turno das eleições
,

presidenciais serámarcada ao final
da apuração, dentro de um prazo

de 30 dias após a publicação dos
resultados .A expectativa agora é
de que o segundo turno,
inicialmente previsto para o

próximo dia 7, ocorra em 28 de
maio ou 4 de junho ..A ONPE

avalia que a totalização dos votos
. deve ser concluídadentro de cinco
dias, mas serão necessários outros

. 15 para'que a justiça eleitoral
analise os pedidos de anulação de
até 40/0 das atas de votação.
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tendlmento: Telefone das 11 :00 às 23:00h I Pessoal das 11 :00 às 22:00

Rua Antonio Cunha, 160 - Sala 09 (Piso Superior Rodoviária)
Jaraauá do Sui - Santa Catarina

IEClB - PARÓQUIA APÓSTOLO PEDRO
Rua: Esthéria tenzi Friedrich, 62 - Centro - 89251-01 O Jaraguá do Sul/SC

Caixa Po�tal: 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 feira Culto português com Santa Ceia
1-6 de abril 06hOO Domina0 de Páscoa Culto PortuJluês-aoós café comunitário

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

Lema do mês de abril: '�esus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados e

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

Dia 24 de Abril n.a Vila Amlza.de 2' Câmara Itinerante no Salão da Igreja
Sagrado Coração de Jesus com início as 19h30min. Os Vereadores mais

perto da comunidade. Todos os moradores estão convidados.

A·e"s. DO'S' s'fe: www.emg.sr.got.b.•.�
.

.

.

Alclba1do PereiraGermann -Requer que a Câmara realize lima Sessão Solene,
comémõrendo 0$ SO anos daExtensão Rural em SC, e os 30ano$ da BrAGRI, "A

I,
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Exte!lsiio Rllr�/t'JiJv()luci()n(lU lodo o setor (igropecllár;o, O (i;I"'()Y-, »or exemplo,
Jíá 33 anos a produção era de 70 sacaspOI' hectare e hoje se-produz 160 sacas
graças àpesquisa. Ejusta esta homenagem". '

Luiz .i\ntônio Chiodini • Apresentou três indicações. Ele ped¢ ao setor de
Planejamento, efetuar o término das escrituras dos,moradores da Vila Amizade.
Da Educação, ele solicita a elaboração de estudos visando a Itlnpliação da Escola.
Professor Dorvalino Felippi para ser executado em 2007 c d9 setor de obras quer
a coloeação do três luminárias naRuaTarcisio Rosa, noBairro Aval.
AdUson André A.raújo - Está solicitando do Executivo a construção de urn

abrigo no ,}lonto de Ónib\IS localizado na Rodovia se 413 defronte à Escola
i,leitot da Silva, na localidade de Barro Branco. O vereador está apoiando
também a realização de um Enduro tie Motos beneficente no dia 30 no Bairro

�io Branco, 911de parte da arre.cadação será destina(la para aAção Social.
João ntniz,Vick � Pediu ao Prefeito Municipal Mário Sérgio Peixer, através de
uma jndicaçãu,a pavimentação da RuaNabor de Souza Lima, ao lado da BR280
nas prox.ín:údades da Vilmar Motos, O vereador durante ,\ nleSIDa sessão
agradeceu ao Governador Luiz Henrique da Silveira que inaugurou a nova
EscolaAlfredoZimmerruann no, BairroAvaí.
Jorge L9is Feldmann - Solicita que o Executivo atenda o pedido dos

p�optiet<itios 4a.,ReerClllivllStein, e faça 40 horas de serviços de trator de esteira,
Pediu, também.maior atenção nos pedidos que são feitos pelasAssociações de
Moradorés, "ACQl!lpaflhal11ds " criação da Associação do Putanga e COIl! mais

'. e,v,ç(1_,jâsfi<l38, .110municipios. Jl.ferecem uma atenção especial",
�Iarco$l\'lan.nes. - Encaminhou um pedido para que a Secretária de Segurança
(fI> E$tad¢l, faça!l. reforma da cadeia domunicipio junto It Delegacia de Polícia. O
pil)llide�e da. Casa esteVe reunido com os presidentes da$ Associações de
;!vforadçfrcs para levantar sugestões que serão encaminhadas para o, Executivo e

, paraaEmprtlsílCanarinho.buscandomelhorias para o transportecoletivo.
, Evaldn,Joli,(J Junkes (rapo}' Espera que as indiel\ções que os verClldores estão
apre�elltando, reivindicando melhorias em nome dos guaramirenses sejam
atendidas pelo ,.BlleCl,ltivo. "Espero que dêem resultados, ftzemos muitas
indicações e namaioria das �'ezes fia0 SO/1I0S (ltelldidos, qUenl t(tlll a cUllela é o
Pre.fefto MI/l1icipil1. elequedelermi/ia sefazOIl nãofi1.Z·"
Osni Bylaardt - Parnbellizotl o Governador do Estado de Santa Catarina1 Luiz
Henrique da Silveit'à. pela inauguração da Escola Alfredo Zimmerma1lll no
Bairro Avaj, "estive em Florianópolis no inicio deste g:Qwrnu CO.ln outras

liderallças do ,P1UJlicípio, fOln06 reivindicar esta obf1l que agora. éuma realidade,
Fico feliz, e tem.0sque ll.JV3decer o govelll,)adoJ; eo sàudoso,JacóAnderle" ,

�al'ja L9cia da Silva Richard • £stá. acolllpanhando a implantação de um

Pmgr�adt! Incentivo à Leiti.Jra nas Escolas ¥unicipais. A verel);dQra destaea
queJIll anopassad,o apreséntouumPrQjeto d�Leí naCâmara, aprovado pOT todos .

os vereadoJ7s que solicitava a Secretaria de�ducação que incentivasse QS alunos
àprá:tica da leitura, "Fico,{elízque estão cllnlpril!d.ocolll esta let·',

o BREVES

•

-

NO AFEGANISTAO

� Mortes
Um foguete caiu ontem no

pátio de uma escola no

leste do Afeganistão,
causando a morte de pelo
menos sete alunos e ferindo
34 pessoas, informaram
autoridades locais.Acredita-:
se que militantes rebeldes
tenham tentado a,tingir uma
base militar americana

perto da escola,
estabelecida em Asadabad
na província de Kunar,
situada no montanhoso
leste afegão,
Trata-se do mais mortífero
episódio de violência
envolvendo escolas no

Afeganistão desde a queda,
no fim de 2001 , do regime
fundamentalista islâmico
liderado pelo Taleban.

•

NA ITALIA

� Máfia
o chefão da máfia Bernardo
Provenzano, o homem mais

procurado pela policia
italiana, foi preso oritem na

cidade de Corleone, na

Sicília, O grande chefão da
"Cosa Nostra", a máfia
siciliana, passou 42 anos

foragido da policia, mas não
estava no exterior. Ele foi

preso nos arredores de sua

cidade natal, Corleone,
conhecida como capital da

. - ..

orçaruzaçao criminosa

ítallana.Donslríerarío como o

"último grande chefão da
máfia", Bernardo
Provenzano chegou a ser

definido o "fantasma de
Corleone" e tornou-se um

personagem quase
mitológico,

NA ITÁLIA
� Fim da linha
Bernardo Provenzano é
considerado como o

verdadeiro chefão da máfia
siciliana. Além de ser

procurado por associação
mafiosa, ele é acusado de
hornicldlo.Corn sua prisão,
termina uma longa fuga que ,

começou em 1963, Apesar
dos esforços da polícia e da

Justiça, ele sempre
conseguiu escapar. As
últimas informações a seu :
respeito diziam que estava

doente, com problemas nos

rins. Ao ser pego pela
polícia, em uma casa de
campo, sentado à mesa

com uma. máquina de
escrever, ele confirmou:
"Sim, sou Bernardo
Provenzano" .

,

NOS EUA

� Sem fiança
A justiça dos Estados Unidos
negou ontem o direito de

fiança a um desempregado
palestino internado em um

manicômio americano que
foi preso na semana

passada por ter dito a

enfermeiros que, se

pudesse, castraria o

presidente dos EUA, George
W. Bush.Com a decisão do
juiz federal Donald
Wilkerson, o palestino Arafat
Nijmeh continuará detido até
seu julgamento. Na opinião
do magistrado, o paciente
mental representaria um

possível risco à sociedade.

•

,

I,
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8 I QUARTA-FEIRA, 12 de abril de 2006

FÉ: EXPECTATIVA É DE 400 PESSOAS PARTICIPEM DAS FESTIVIDADES

• •

JARAGUÁ 00 SUL - Os fiéis
do Bairro Santa Luzia

inauguram na sexta-feira, 14, as
capelas construídas para a

procissão de Paixão. Cerca de
400 pessoas devem participar da
caminhada, que inicia às 4
horas, no trecho popularmente
conhecido como Pé da Serra.

São 14 capelas distribuídas
em 10 km de estrada de terra

batida. A subida, íngreme, até à

Gruta Nossa Senhora das

Graças, ponto final da

procissão, leva cerca de quatro
horas para ser cumprida.

De acordo com o presidente
da Associação de Moradores do
Bairro Santa Luzia, Vilmar
Delagnolo, a obra tem como

principal objetivo incentivar o '

turismo religioso naquela Vilamar Delagnolo destaca a participação da comunidade no projeto

KELLY ERDMANN

� Na Sexta-feira Santa
acontece a primeira
procissão de fiéis

pelas 14 novas capelas

•

localidade. Para garantir a

durabilidade da iniciativa, os

moradores resolveram, eles
próprios, custear as capelas
feitas de pedra e com imagens
santas pintadas em azulejos. O
presidente da Associação
enfatiza que a estimativa de

duração deste trabalho
ultrapassa os 500 anos.

Pelo menos 98% dos R$ 14

•

-

mil utilizados vieram de

doações. Os outros 20/0 foram

repassados pela ádministração
municipal. Além das obras nas

capelas, 'os mesmos fiéis
reformaram, há 20 dias, a Gruta -

Nossa Senhora das Graças. As
idéias dos moradores não param
a partir destas obras.

Segundo Vilmar Delagnolo,
eles já solicitaram ao prefeito
municipal auxílio para
construir mirantes no alto da
serra do Bairro Santa Luzia. Para

que o restante da população
possa conhecer, por exemplo, as
cinco cachoeiras do local, eles
também planejam a abertura de
trilhas.

Páscoa reúne mil idosos no Parque de Eventos
JARAGUÁ DO SUL - Mais de

mil idosos dos Centros de
Convivência da Terceira Idade
do município participaram na

tarde de ontem da "Celebração
da Páscoa da Terceira Idade",
que começou na segunda-feira.
A festividade, oferecida pela
Secretária de Desenvolvimento
Social e Família, acontece até

hoje, das 14h às 17h, no Salão B
do Parque Municipal de

.Eventos; amanhã, a celebração
será das 15h às 17h, na

Associação Assistencial para
Idosos Lar das Flores, Centro, e
deve contar com a participação
dos 60 idosos da instituição.

De acordo com o

coordenador do Centro de
Convivência da Terceira Idade,
Caius Ananda Xavier dos

Santos, aproximadamente três

mil idosos de 31 grupos de
terceira idade devem participar
do evento, que contempla
mensagens de reflexão sobre a

Páscoa (transmitidas por
autoridades políticas e

representantes das igrejas
católica e luterana do
município). O oferecimento de
um buffet de frutas e a

distribuição de lembranças
alusivas à data, além do sorteio

,

de eletrodomésticos e de cestas

com produtos, artesanais da
, .

regiao.
Para a participante do

Grupo de Terceira Idade Irva
Satler, Ede Campigotto, 74
anos, o evento ajuda a preparar
o espírito para a Páscoa,
considerada por ela uma época

-

especial. "E uma forma de

O CORREIO DO POVO
•

Comissão organizadora promete
revitalizar a Schützenfest

JARAGUÁ DO SUL - A 18ª

edição da Schützenfest deve
trazer novidades para aqueles'
que freqüentam o Parque
Municipal de Eventos durante
o mês de outubro. A

informação é da diretora da

Fundação Cultural de Jaraguá
do Sul, Natália Petry.

Ela explica que a

administração pública irá se

envolver com os preparativos
da Festa em 2006. O objetivo
é estabelecer parceria com a

Associação dos Clubes e

Sociedades de Tiro do Vale do

Itapocu para modificar a

Schützenfest. "Sabemos da
necessidade de revitalizar esse

" dievento, IZ.

A principal preocupação da
comissão organizadora está na

,

segunda e terça-feira. Isto

porque, é nestes dias que a

quantidade de visitantes cai de
forma significativa. Segundo
Natália Petry, não há a

promessa de trazer "grandes
mudanças", mas de valorizar a

tradição conforme as condições
oferecidas pela Prefeitura e

Associação. A data da 18ª
Schützenfest ainda não foi

divulgada. (Kelly Erdmann)
-

ARQUIVO O CORREIO
,
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Um dos objetivos é aumentar o número de participantes este ano

Artistas de Balneário Camboriú expõem na Unerj
DA REDAÇÃO - Perma

nece aberta a visitação, no
hall interno da Biblioteca
Padre Elemar Scheid, no

Centro Universitário de

Jaraguá do Sul, a exposição
'Divinas-Mente', que reúne
trabalhos de três artistas de
Balneário Camboriú. A

mostra pode ser visitada até

o dia 5 de maio, das 8 às 22
horas.'Divinas-Mente' é

. . - .;

mais uma exposiçao tema-

tic a e coletiva organizada
pela Associação GAP

(Grupo de Artistas Plás
ticos de Balneário Cam

boriú), com o intuito de

homenagear o- Dia Interna
cional da Mulher. Cada
artista apresenta uma obra
com dimensões de 60 x 60

cm, e nela expressa a sua

visão sobre a mulher, o seu

olhar crítico sobre a figura
feminina contemporânea,
sua vontade de desvendar as
mulheres, apontando suas

,qualidades e defeitos,
mulher mãe, profissional,

Obra da artista plástica Solange Ribeiro que retrata o universo feminino

esposa, guerreira, com mil e

uma facetas, mas antes de

tudo, mulher.
São 17 artistas associados

aberta em março e-m

Balneário Camboriú, agora
corn um fragmento na Unerj

,

com as presenças de Moacir
,

Schmitt [r, Solange Ribeiro e

Suelene Junkes.

Grupos da Terceira Idade mostraram disposição

preparar nossa fé, para nos

sentirmos mais perto de Deus",
comentou. "Cheguei assim
que a celebração começou e

gostei de tudo; o café também

, "

estava muito gostoso , contou
,

a senhora Hilda Enke, 86, que
freqüenta há sete anos o

Grupo de Terceira Idade Flor
de Maio. (Daiane Zanghelini)

Agradecemos a todos os client�s .

e amigos pela conquistá do Premio
Podhium e convidamos a todos

para o happy hour que acontece
diariamente das 17 as 20h.

,

-

ao GAP que integraram a

exposição 'Divinas-Mente',
-

e.lla e
Durante o Dia Você usa a Academia Portãti,l

Fazendo uso por 30 mlnl,JtO$ diários,
da A"",demla Portátil, ela combate

"

gordura localizada e tonifica barriga, '

",I coxa braço e bumbum. -

, '

, A Noite Você uüa jf'6uíOO'o Fluido 4> n ico "
.. " '0.0 --,

O Fluido Térmico é um \\\{ll/;'ti'.�:,
poderoso concentrado de �;;l:\; ,

ervas medicinais, qUe
" ".

-

combate a gordura localizada. através da ativação
sangulnea enquanto você dorme,
EM 15 DIAS você: TERÁ OS RESULTADOS POSITIVOS
GARANTIA: Se em 15 dias você não ficar 1000/Q satisfeito(a)
com os resultados. pode devolver os produtos,
ACADEMI + FL -D =

o 9_ ,00
ATENDEMOS TODO OBRASIL VIA SEDEX A COBRAR
LIGUE GRÁTIS PARA CENTRAL DE VENDAS

08 BRIND_F
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REALIZAÇÃO: APOIO:

. Secretaria da Educação

Por Daiane Zanghelini Fotos Cesar [unkes •
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DOM PIO DE FREITAS: PRIMEIRO BISPO.DA DIOCESE DE jOINVILLE "
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Instalação de linha telefônica e de biblioteca são pontos a serem melhorados , .
0'0 o ••• "

I
j

.....�

Quem visita ou freqüenta hoje a Escola Municipal de
Ensino Fundamental Dom Pio de Freitas, em Nereu..

,

1 e..

.

. .

Ramos; pode não imaginar que, há algumas décadas, os
alunos eram obrigados a atravessar o Rio Itapocu de
canoa para participar das aulas: Mas foi desse jeito que a

escola começou a funcionar, em 1954: numa sala de aula
de madeira, com apenas um professor e em um local
totalmente oposto de onde se encontra instalada hoje.
Ainda no governo de Arthur Müller, o então professor
José Floriani conseguiu recursos junto ao prefeito para
que a escola fosse transferida para o outro lado do rio.
Dessa forma, os estudantes não seriam impedidos de
assistir as aulas durante o período de chuva e de cheias. A
Dom Pio de Freitas fica na Rua Joaquim Pincener, a cerca
de 14 quilômetros do Centro. O patrono é o primeiro
bispo da diocese de Joinville, que cativou a simpatia dos

paroquianos em virtude das orientações religiosas. A
homenagem foi realizada nove anos antes do bispo Dom
Pio de Freitas falecer, no dia 19 de maio de 1963.

Atualmente, a bonita construção em alvenaria nem de

longe lembra a sala de madeira multisseriada (quatro
séries estudando juntas), mas a falta de linha telefônica dá
um ar bucólico à tranqüila localida.de. '1\lém de tornar

excessivo o gasto com aparelho celular, a falta de linha
telefônica não permite que professores e alunos realizem

pesquisas pela Internet, que é uma fonte de informação
muito útil para o aprendizado", observa a professora
responsável, Bernadete da Silva, acrescentando que sete

funcionários trabalham na escola: cinco professores,

As obras para construção em alvenaria e ampliação da escola iniciaram apenas
..

em fevereiro de 1995, e contempla hoje 170 m2, com duas salas de aula,
depósito de materiais de educação física, secretaria, cozinha, dois banheiros,
refeitório, galpão e parque infantil. A escola atende 38 alunos do jardim ao

quinto ano do ensino fundamental, sendo que as salas são multisseriadas e as

turmas, divididas em dois turnos: de manhã, quarto e quinto ano estudam na

mesma sala; à tarde, a sala é ocupada.pelo segundo e 6 terceiro ano, enquanto
. ..

jardim e o primeiro ano estudam em outra.

A falta de uma biblioteca e de uma sala de alvenaria para abrigar o jardim e o

primeiro ano (que estudam em uma sala de aula de madeira, em um galpão)
também está entre os pontos a melhorar, segundo a professora responsável.
"Nossa meta é ser um elo de respeito e de crescimento, visando o bem-

•

estar da comunidade", reforça.
. ..

•

I. A escola
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1 Freitas
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I atende 38. .

l alunos do
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A história da Escola Georg Wolf remete às raízes húngaras da

cultura jaraguaense. Era junho de I 89 I quando Georg Wolf
Senior deixou a Hungria e imigrou com a esposa e o filho,
TheresiaWolf e GeorgWolf Jr., para a Serra de Garibaldi, onde se

instalaram.
Eles vieram em um grupo composto por 22 famílias de

camponeses, e Wolf Senior foi o primeiro colonizador da região
. ao adquirir uma vaquinha. Com este animal, ele iniciou a criação

..

de gado em Jaraguazinho e outras kxalidades vizinhas e, alguns
anos depois, construiu um moinho. Em 1906, o filho GeorgWolf

..

[r., já casado, construiu e inaugurou casas de comércio, 'salão,
fábricas de móveis e criação de animais.
A Escola Municipal de Ensino Fundamental GeorgWolf, começou
a funcionar em IOde março de 1960, no governo do prefeito
Waldemar Grubba. A escola fica na Rua Ribeirão Caci1da, Bairro
Garibaldi, atende 17 alunos e conta com uma sala de aula,

, .. .
. . ..... ..

deles", comenta o professor responsável pela escola, Mário .

Orzechowicz. Além dele, a escola tem outros quatro
funcionários: bolsista, merendeira, um professor de Educação
Física e outro de Ensino Religioso (que não dão aula

diariamente). De acordo com Mário, a principal dificuldade
enfrentada pela Escola GeorgWolf, a exemplo da Escola Dom

Pio de Freitas, também é a falta de uma linha telefônica.

,
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Alunos do primeiro ao quinto ano da GeorgWolf estudam em salas multisseriadas
,
..
'
.

.. --..

biblioteca, secretaria, cozinha, espaço de lazer e depósito de
materiais de educação física.
Os estudantes estudam em salas multisseriadas e são distribuídos

,

nos turnos da manhã e da tarde. "As vezes faço o trabalho de dois

professores, mas o esforço é recompensado pelo aprendizado

,

If.. ...

. .,',

•

ornat

O professor res

ponsável pela Georg
Wolf dá atenção
especial para o

incentivo à leitura:
além do material
didático disponível; ele
também traz jornais e

revistas para a classe e

dinamiza as aulas com

este material. "Os
alunos recortam as

.

palavras de acordo
com a atividade

sugerida, e isso facilita
o aprendizado em

várias disciplinas",
destaca.
Uma das mais recen

tes conquistas da es

cola foi a instalação de
dois computadores,
sendo que um foi
dado pela Prefeitura e

outro foi comprado
através da ajuda da
APP (Associação de

Pais e Professores) .
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• LINHA DE FUNDO

,

,

Corupá
Estão abertas as inscrições
para a Copa Aberta de

Futsal, que começará no dia
2 de junho. Os interessados

já podem procurar a FME de

Corupá, que fica anexa ao

Ginásio de Esportes Willy
Germano Gessner, e fazer
sua inscrição pelo valor de
R$ 200. A premiação será
de R$ 2 mil distribuidos para
os quatro primeiros
colocados. Mais

informações pelos telefones
3375-2154 ou 9967-5501

Assédio
Nem mesmo em Jaraguá do Sul Falcão escapa do assédio. Ontem
o craque chegou atrasado na cerimônia de apresentação do Pee,
mas arrancou gritos e aplausos de todas as crianças presentes.
O presidente da Fesporte, João Ghizoni, teve de interromper o

seu discurso por causa da agitação imposta com a entrada do
melhor do mundo. Quando pegou o microfone, poucas pessoas
devem ter ouvido seu discurso, já que a gritaria continuou. Mas

para quem não ouviu, ele agradeceu o carinho das crianças,
dizendo que é a forma mais sincera do reconhecimento e desejou
sorte a todos os estudantes, seja qual for a carreira que
escolherem.

SÃO PAULO - Os jogadores
do Corinthians treinaram na

manhã de ontem com dois
> objetivos. O primeiro deles visa

,

Iniciativa
o Pee é uma das melhores
iniciativas desta gestão da
FME. Em algumas
modalidades, os pólos já
existiam e agora ganham com

o reforço do apoio municipal e
federal. Falar que tira as

crianças da rua é chover no

molhado, mas que isso faz
uma grande diferença na

criação do cidadão, não tenho
dúvidas. Fora que destes pólos
saem atletas e, quem sabe,
teremos equipes formadas só
com jogadores da cidade.

Vale Tudo
No dia 21 de abril, a boate Notre
abrirá as portas para um evento
de artes marciais. A partir das
19h30 serão disputadas cerca

de dez lutas. Dentre os que já,
confirmaram presença estão os

jaraguaenses Sérgio Chagas
(low kicks), Eleandro Lemos de
Souza (muay-thay), além de
Xitão e Anderson Picu, que
fecham a noite com um desafio
de Vale Tudo.

- /.

... a preparaçao para a estrela no

•• ,o. Campeonato Brasileiro contra

o Grêmio, no próximo
:: .domingo. O outro é torcer para
','que o Tigres perca para o

Deportivo Cali na noite desta

terça, pela Libertadores, o que

garantiria a classificação do
clube de Parque São Jorge à

oitava-de-final da competição.
Até o final desta edição, o jogo
não havia terminado.

O técnico Ademar Braga
também vai torcer por um

tropeço dos mexicanos, luas fez

questão de avisar que está focado
na estréia no Campeonato
Brasileiro e que só vai divulgar
a escalação do time quando o

treinador do Grêmio, Mano
Menezes, anunciar a sua. Braga
teme que Menezes repita a

tática utilizada na final do
, Campeonato Gaúcho, quando o

gremista não divulgou a

escalação.
"Tenho até domingo para

dizer a equipe. Mas não vou

contar porque o treinador do
Grêmio não fala a dele. Isso de
esconder a escalação é urna

grande besteira. Aliás, ele

(Mano Menezes) pode ficar
sabendo que eu já mandei

com Mero.

Basquete
Na última sexta-feira, o

Ginásio Rodolfo Jahn, em
Guaramirim, recebeu sua

primeira partida de basquete.
Na abertura que mareou a

. adequação da quadra para
esta modalidade, a equipe
Ajab/Unimed/FME venceu

Balneário Camboriú por
74x65 pelo Campeonato"
Estadual Juvenil.

-

Corinthians treina para pegar
.

o Grêmio de olho no Tigres

Tevez voltou ontem aos treinos

alguém ver o jogo do Grêmio
contra o Inter", explicou
Braga.

O argentino Carlitos

Tevez, que estava na Espanha
gravando um comercial com
outros jogadores argentinos,
se apresentou ontem e treinou

ern separado do restante do
elenco. Ele realizou trabalhos
físicos na piscina.

Já, o Grêmio voltou aos

treines nesta terça. Os

jogadores realizaram trabalhos
físicos na sala de musculação
do clube. Pela tarde, depois do
almoço, o técnico Mallo
Menezes realizará mais LIma

sessão de treinamentos, O

jogo entre Corinthians e

Grêmio pela primeira rodada
do Campeonato Brasileiro

/

acontecera no

domingo, no

Olímpico, às 16h.

/ .

proximo
Estádio

APRESENTAÇÃO: CRAQUES INCENTIVARAM CRIANÇAS

•

JULIMAR PIVATTO

.... Programa foi lançado
oficialmente ontem
com a presença de
vários profissionais

]ARAGUÂ DO SUL - Mais de
mil crianças estiveram pre-

. , .

sentes ontem, na cenmorua que
abriu as atividades do Pee

(Programa Esporte e Ci

dadania)/Segundo Tempo em

Jaraguá do Sul. As dez
modalidades que fazem parte do

projeto estiveram representadas
ontem. A cerimônia contou

com a presença de atletas

profissionais, como Falcão,
Leco e Valdin, da Malwee Futsal,
Sérgio Galdino, atleta olímpico
da marcha atlética e Samuel

Lopes, da Seleção Brasileira de
Tiro Olímpico.

Segundo o presidente da
FME (Fundação Municipal de
Esportes) de Jaraguá do Sul,
[ean Leutprecht, o programa
deve atender mais de sete mil

crianças neste ano. ''Ainda não
temos os números oficiais; mas
-nâo vejo -problerna em

ultrapassar este número",
informou. São dez modalidades

RÁDIO

O CORREIO DO POVO

J

CESAR JUNKES

,

Falcão foi uma das personalidades presentes e deu seu exemplo de atleta para as crianças

praticadas elu 34 escolas da

cidade, totalizando 150 núcleos,
cada urn contando caiu 20 a 50
atletas.

de rendimento da cidade. "Cada
modalidade tern um

coordenador e os alunos que se

destacarem passam a treinar no

Pec 2, que é de onde saem os

atletas que representarão a

cidade em competições",
afirmou o presidente.

A novidade para este ano

será a inclusão de alunos caiu

deficiência visual, que

praticarão esporte com bolas

"O principal objetivo é a

inclusão social através do

esporte. Claro que nem todos
vão se tornar atletas, mas

queremos formar sete mil

cidadãos", explicou Leutprecht.
Num segundo momento então

é que serão formadas as equipes

com guizo. O Pec distribuirá os

uniformes e materiais de jogo
para todas as escolas, e, para isso,
conta com o apoio do Governo
Federal. Podem participar do
Pec crianças de 6 a 16 anos

regularmente matriculados em

alguma escola. As modalidades
oferecidas são: atletismo, 4\
caratê, futsal, basquete,
capoeira, handebol, tênis de

mesa, futebol, vôlei e xadrez.

Equipe da Duas Rodas lidera
o Catarinense de Bicicross

•

Boca mantém a liderança do
Estadual de Motovelocidade

]ARAGUÂ DO SUL - A Equipe
Duas Rodas de Bicicross assumiu,
neste fim de semana em Rio do
Sul, a liderança do Campeonato
Catarinense, depois de disputar a
segunda etapa. Fora oito atletas

campeões e quatro em segundo
lugar. Agora os jaraguaenses têm
590 pontos, seguido de Rio do Sul
com 564 e Balneário Camboriú,
com 510. A equipe comemorou
também a volta do patrocínio das
Duas Rodas, que dará apoio na

Copa e no Estadual.
. Os campeões desta equipe

foram: Jade Hillsheim (girls 9/10
anos), Eduardo Spreddman
(ArmazémFrutas e Verduras/Posto
Marcolla;'Junckes Seguros) (boys 6
anos), Leandro Miranda (boys 14
anos e cruizer 13/14 anos), Fabio
Prieber (expert 17/24), Sebastião
Vieira (cruizer 40/44 anos), Nei
Bourscheidt (cruizer 45/49 anos)

e Dorival Gruetzmacher (cruizer
50+). Já em segundo lugar
ficaram: Jade Hillsheim (cruizer
13 anos), Leonardo Spreddmann
(Armazém Frutas e Verduras/
Posto Marcolla;'Junckes Seguros)
(boys 10 anos), Guilherme
Bourscheidt (boys 13 anos) e

Marcos Alves (cruizer 30/34
anos).

Quem também representou
Jaraguá do Sul foi a Associação
Jaraguaense de Bikers. Guilherme
Getelína (Real Vidros) na boys
14 anos e Maria Salete Strelow
(Elian Malhas) na cruizer 17

•

anos, ficaram em segundo lugar.
Carlos Miguel Strelow (Elian
Malhas) na boys 10 anos, Luís
Eduardo Markiewcz (Puri
ficadores Europa) na boys 15 anos
e Reverson de Souza na cruizer

17 anos conquistaram o terceiro

lugar na etapa.

r
DIVULGAÇAD

Boca tem 100% de aproveitamento

]ARAGUÂ DO SUL - O

jaraguaense Luciano "Boca" de
Oliveira começou mesmo com
tudo a campanha para o

bicampeonato do

Campeonato Catarinense de
Motovelocidade. No último
fim de semana, em Papanduva,
o piloto conquistou a terceira

DIVULGAÇÁD

• , • • A

vitoria consecunva em tres

etapas e lidera a competição
com 1000/0 de aproveitamento,
ou seja, 75 pontos, "Depois de
sete anos competindo, os

resultados começaram a

aparecer", comemorou.
Mas a etapa do fim de

As duas equipes jaraguaenses participaram da etapa semana teve muitas

dificuldades. Durante os treinos

de sábado, a equipe ajustou os

pneus e a calibragem da moto

para um solo seco. Mas,
momentos antes da largada, caiu
uma fôrte chuva que obrigou os

mecânicos a fazerem novos

ajustes em cima da hora. Mesmo
com os contratempos, Boca

/

(Elite Móveis/Águia Negra
Transportes/lOS FM/Chopp
Club/Tim Business) venceu e

lidera 11a categoria Força Livre A

Nacional.
,

Já na categoria Força Livre

Especial, que é disputada com

motos importadas, Boca ficou
em segundo lugar, mesmo

competindo com a mesma moto

da outra categoria. "Foi

especial. Percebo que existe

sempre urna evolução a cada
corrida. Espero trazer o título
do Estadual de, novo",
comentou. O jaraguaense disse
ainda que, ern breve, vai
desrnontar a moto e fazer todos

. / .

os aj us tes necessartos para

apresentar uma bem diferente
da que ele está correndo agora.
A quarta etapa da competição
ainda não tem data nem local
confirmados. Até o

fechamento desta edição, a

"Federação Catarinense de
Motociclismo não havia
mandado os resultados das
outras categorias.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VERBA: FALTAM R$ 3 MILHÕES
• OCORRÊNCIAS POLICIAIS

Golpe
Em ocorrência policial, o Sr M.F.S. informou que na manhã de
segunda-feira, recebeu uma ligação, onde um homem dizia ser

Gerente Geral do Setor de Promoções da Brasil Telecom, e que o

ele teria sido contemplado com uma promoção das empresas Brasil
Telecom, Tim, Nestlé e Claro e para ganhar os prêmios deveria
comprar 3 produtos Nestlé, 10 cartões de recarga Tim, 5 cartões
da Claro e deixar seu telefone fora do gancho por 45 minutos,
durante essa tempo ligar para o número 08591152737 para obter
mais informações e participar definitivamente do concurso. Assim
concorrendo a 31 dias de ligações grátis, 4 aparelhos celulares,
uma televisão 29 polegadas e uma moto Titan. Quando o Sr. M.F,Sr
se negou a fazer as compras o homem começou a ameaça-lo de
morte. Então ele ligou para a Brasil Telecom, e um atendente
informou que essas ligações sao golpes.

CESAR JUNKES
)

.... Empreendimento terá um total de 20.640rn2 de

�. área construída, capacidade para abrigar 8.500
�: bessoas sentadas e 1 0.145m2 de' cobertura

)

•

quadra terá dimensão de 50 x

33 metros. Doze lojas, praça de

alimentação com 1.280m2 e

estacionamento externo com

1.740 vagas completam os

números da Arena. O pé direito,
do centro da quadra ao cume,

terá 31 metros.

Paulo Obenaus explicou que
a obra sofreu, um retardamento .

no início devido à quantidade
de rochas no terreno. Setenta e

cinco por cento das fundações
estão sobre rochas. "Emmatéria

de segurança estrutural estamos
muito bem", frisou.
A exceção das torres de acesso,

onde foi utilizado o concreto

convencional, a construção dos
demais espaços é feita com

elementos pré-moldados. "Para
dimensionar a complexidade
estru tural,

.

utilizamos 277
diferentes tipos de fundações.
Essa é uma obra diferente, onde'
o projeto foi concebido por'

arquitetos locais e a construtora

também é local, o que reforça o
,

grau de importância da Arena
,

para a cidade e região", ponderou
Obenaus.

}ARAGUÁ DO SUL - A
,

,
.

�·1\rena Multiuso, que os
""_.

�. responsáveis apontam como a

� I) maior obra com foco no esporte
'. em construção no sul do Brasil,
, ,

:" .está com os trabalhos dentro do
"

: "cronograma e expectativa de
; entrega no mês de julho. Até o

: final de maio estará coberta,
4:

t segundo relato feito pelo
: engenheiro Paulo Rubens
· Obenaus, diretor da Proma,
construtora responsável pelo

· empreendimento, que terá um
•

: total de 20.640m2 de área

construída, capacidade para

abrigar 8.500 pessoas sentadas
e 10.145m2 de cobertura.

, Apesar do foco da arena ser o

esporte, ela terá 3.954m2 de área
para feiras e 765m2 para

exposições. Para dimensionar a
· magnitude da obra, a Arena
" Multiuse de J araguá do Sul
contará com 10 cabines de

iJ _ transmissâo, 32 bilheterias e 24
sanitários distribuídos nas

" quatro torres de acesso às

arquibancadas. Contará com 22
camarotes e espaço para 80

alojamentos de atletas. A

,

:

Aberto Invasão e furto
Furtado um estabelecimento
comercial na Rua Walter

Breithaupt, nesse domingo. O
dono do restaurante conta

que um ex-funcionário
invadiu e furtou uma agenda
vermelha, vários itens de
carnes, um litro de bebida
destilada e oito garrafas de

,
•

Furtado de dentro de um Fiat
Uno, na noite de segunda
feira, um aparelho de CO
marca JVC, O carro estava
com a porta aberta e

encontrava-se estacionado
em uma lateral da Rua Exp.
Antônio Carlos Ferreira, Bairro
Nova Brasília.

,

cerveja,
Furtos em

re� idências
"

Furt"jo de uma residência na

Rua Neeo Spezia, Bairro

Jaraguá Esquerdo, na noite de

segunda-feira, um aparelho de
OVO Philips, R$ 500,00 em

reais, um celular Motorola,
uma mochila azul da Yes,
diversas roupas femininas e

dois OVOs, a casa não tinha
sinais de arrombamento,
Também na segunda-feira na

Rua Leopoldo Janssen, Bairro
Nova Brasília, foi furtado de

,

uma residência um aparelho
celular Motorola C115.

Acidente com morte
Um rapaz de 25 anos morreu

na madrugada de terça-feira,
em uma batida entre dois
caminhões no Km 254 da BR
101 em Paulo Lopes.

Obra é a maior com foco no Esporte em construção no Brasil

A expectativa é de que até o

final de julho, no aniversário da
cidade, a obra seja entregue. A
busca de recursos continua.

Falta, ainda, captar cerca de R$
3 milhões, dos R$ 14 neces

sários, para a conclusão da obra.
Paulo Obenaus acredita que

não haverá problemas maiores

,
na captação dessa importância,
porque existe um grupo

específico formado para isso,

para buscá-lo no Governo

Federal, na iniciativa privada,
empresas estatais ou em outras

fontes. O grupo estabeleceu a

Arena comoum negócio e no

seu plano está não apenas
recursos para a conclusão do

empreendimento, mas tambémJ '

a sua manutenção e ad-
o. "" ,;

rmmstraçao, ponto que esta

sendo considerado desde o

Recuperação
Motocicleta furtada dia 9 de
abril, foi encontrada em meio
ao bananal na Rua Izidio
Carlos Peixer em Guaramirim
na segunda-feira, a polícla
identificou os bandidos,
ambos de 17 anos, e levaram
a Delegacia,

li

, . '

micro.

Comunidades recebem projeto
para ínstalação de rotatória.

Segurados do INSS reclamam da
dificuldade em conseguir benefício

Mais de 400 inadimplentes
"

quitaram suas dívidas em 2006
}ARAGUÁ DO SUL -

Diferente de outros muni-
segurados têm consultas
periódicas e recebem alta

,

mesmo quando não conseguem
trabalhar.

}ARAGUÁ DO SUL - A

Associações de Moradores dos
•

Bairros Agua Verde, Chico de'

Paulo, Estrada Nova, Tifa
Monos, Três Rios do Sul e Vila

Uma das preocupações das
comunidades é o grande nú

mero de estudantes que atra

vessam a rodovia diariamente

para ir às escolas da localidade.
"Mais de 100 alunos atraves-

.

sam a rodovia para freqüentar
as escolas Pa-dre Alberto

Jacobs, Euclides da Cunha' e
Erich Gruetzmacher, e se

expõem aos perigos do

trânsito", ressaltou, destacan- ,

do que toda a semana acontece
'

pelo menos um acidente no

trecho. Na visão do presidente
do Conseg (Conselho de

Segurança) da região, Carlos
César Pedrotti, a rotatória vai

, }ARAGUÁ DO SUL - A
" campanha Inadimplência Zero,
· da Câmara de Dirigentes
" Lojistas (CDL) e Serviço de
I Proteção ao Crédito (SPC)
>, intermediou a renegociação de
" dívidas de 425 clientes, desde o

': início de fevereiro. A
,

estimativa é que R$ 6 mil
Á " tenham sido pagos a 40

estabelecimento comerciais,
.número considerado expressivo \

. pelo diretor do SPC, Wanderlei
Passold.

•

cípios da região, a população
jaraguaense não reclama do
atendimento concedido

pelos funcionários da agência
do INSS. Mesmo com as

constantes filas, as perícias
médicas são marcadas para
dois ou três depois da

solicitação.
O problema, segundo

Everaldo Corrêa, presidente
da Adinss Alto Vale

(Associação dos Dependentes
do INSS), é conseguir a

liberação do benefício. Ele
•

explica que até pouco tempo
atrás, quem procurava o INSS

,

recebia o Auxílio Doença
durante cinco anos e, depois
era solicitada nova perícia.
Atualmente acontece o

contrário, diz Corrêa. Os

•

E o que, supostamente,
acontece com Eugenio Piaz, Ele
tem problemas. na pele
ocasionados por uma alergia aos

produtos utilizados no ferro
velho na qual trabalha. Eugenio
diz que não tem condições de
trabalhar, mas, quando vai ao

médico, sempre recebe alta. Seu
.

problema, explica, se estende
•

há cerca de um ano.

Caso seu pedido de benefício
seja indeferido nos próximos
dias, mesmo sem poder
trabalhar por causa da alergia,
ele deverá esperar 30 dias para
encaminhar novo pedido.
Durante este período ficará sem
renda, já que o Auxílio fica

suspenso. (Kelly Erdmann)

-

Rau conseguiram junto ao

DNIT Regional (Depar
tamento Nacional de Infra
Estrutura de Transportes) a

realização de um projeto de

interseção de acesso aos Bairros
Tifa Monos e Nereu Ramos,
para implantação de uma

I

I

-_...:

Campanha Inadimplência Zero
tem dado resultado positivo' . '

rotatona.

De acordo com o pre
sidente da Ujarn (União
Jaraguaense das Associações de
Moradores), Justino Pereira
da Luz, as comunidades
reivin-dicavam o projeto há
cerca de 10 anos junto à

Prefeitura, uma vez que o
-

trecho pertence ao perímetro
. urbano. O pro-jeto, entre
tanto, foi assumido pelo
DNIT e incorporado ao

programa de adequação de
'rodovias federais de Santa

Ele explica que a Campanha
.; segue até o final deste mês e

possibilita às pessoas com o

� "nome sujo" no SPC, pagar as

'.' dívidas em parcelas, por
.': exemplo. Do total de contatos
,

feitos até ontem, 20% já
conseguiram debitar os valores,

. seja à vista ou de maneira
, parcelada.

O diretor lembra também

.".. ';'

visrvers por ate cinco anos.
,

Porém, isto não quer dizer que a

dívida é liquidada. O valor pode
ser cobrado, juridicamente,
durante os 20 anos seguintes à

compra.
Para deixar de ser inadim

plente, o cliente pode procurar
o balcão do Serviço de Proteção
ao Crédito, instalado no Centro
Empresarial de Jaraguá (Cejas).
A Campanha termina no dia 30
de abril. (Kelly Erdmann)

·
.

• "

I

,

garantir mais segurança por

obrigar os motoristas a redu
zirem a velocidade. "O pedes
tre será visualizado pelo mo

torista a uma distância maior,
evitando acidentes", observou.

A partir da próxima
semana, o DNIT também vai

retirar do local todas as placas
e outdoors instalados a menos

de 25 metros do centro da pista.
Segundo o presidente da Ujam
a fiscalização é necessária para
conter a poluição visual e evitar
a perda de visibilidade dos
motoristas, em virtude da

distração. (Daiane Zanghelini)

,

I
- que os pagamentos não feitos e

registrados no SPC ficam A RESPOSTA
De acordo com o chefe-da agência iaraquaense do INSS, Marcelo
Lazarini Bello, nem todos os segurados que solicitam o Auxílio

Doença se encaixam nos padrões exigidos. Dependendo do caso,
apenas uma mudança de setor pode resolver os problemas de saúde.
O chefe da agência explica que fica a critério de cada médico decidir.
se concede ou não o seguro. E, ao contrário do que denunciaram
outros beneficiados, não existe uma norma interna para negar o

,

Auxílio.

,

Catarina, cujo investimento

soma R$ 39 milhões. "As
obras custarão cerca de R$
100 mil e devem começar
dentro dos próximos três

.
.

meses, por ser emergencial",
explicou.

'I
,

NUMEROS
Segundo Wanderlei Passold, o SPC registrou 1423 casos de
inadimplência no mês de março. Este número supera o mesmo

período do ano passado em 0,350/0. Quando se trata de renegociações,
o Serviço contabilizou 806 durante março de 2006, 22 a menos do que
em 2005.

•

,

e
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��MELHOR
SERIADO
Poucos dias depois de
estrear no Estados
Unidos, pelo Sundance
Channel, Cidade dos
Homens também
ganha destaque no

Canadá. A série
brasileira foi indicada
para concorrer ao

prêmio de melhor
seriado no Festival da
Televisão de Banff,
considerado um dos
mais importantes do
mundo, e acontece em

junho.

��PROCESSADA ��VIP� �DISPENSADA
A grife Dior pretendia colocar
a atriz Julia Roberts como

garota-propaganda de um

novo perfume, mas desistiu,
por um motivo no mínimo
bizarro. Um porta-voz da
grife afirma que eles estão

procurando alguém mais
-tamosa. Julia, que
atualmente protagoniza nos

palcos Three Days of Rain,
que já arrecadou mais de
US$ 1 milhão, é dona de um

dos maiores cachês
femininos de Hollywood,
Então ... Como assim, mais
tarnosa?'

,

Problemas para Jessica Simpson. E

que o TarrantApparel Group está

processando a atriz por não

divulgar suas roupas depois de
assinar um contrato milionário de
3 anos, Jessica, que deveria

aparecer em público usando as

roupas da Unha JS by Jéssica
Simpson, não só não promoveu
a marca como declarou que
seus jeans prediletos são da

grife "True Religion". Que a

verdade dói todo mundo
sabe, mas a honestidade de
Jessica poderá custar bem
caro para ela. O valor da
multa? U$100 milhões.

Ontem, a vice-campeã do Big
Brother Brasil 6, da Globo,
Mariana Felício foi fotografada
para a Revista Vip. No ensaio

sensual, a modelo deixou suas

curvas à mostra, para aleqrla
dos rnarmaníos.A moça, aliás,
tem colhido os frutos de sua

participação no reality show da .

Globo. No último sábado, dia 8,
,

ela foi homenageada com uma

grande festa em sua cidade
Botucatu, interior de São
Paulo. Fãs e amigos aplaudirani
Mariana, e elogiaram sua

performance na atração
comandada por Pedro Bial.

•

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
CESAR JUNKES ,

ti PARABENS!
Aniversariantes do dia

Gabriel Luan Schiochet
Marta Maria S. Pfiffer
Doraci L. Braun
Salete Formigari
Denny C. Scwàrtz
Lurdes Modro
Cleverson R. Voelz
Marlene Herrmann
Juliana Franzner
Ursula Benino
Raulina Z. Constantino
Luis Eduardo Petry
Eduardo Assumpção
Arlete C. Jahn Laube
Geremias C. Petri

Música ,

Não foram só os jogadores que trabalharam no Mundial ern Brusque. A galera da imprensa suou a camisa. Na foto, jornalistas do Japão, da Espanha, do
Paraguai e do Brasil. Julimar Pivatto, Carolina Tomaselli e César Junkes fizeram a cobertura pelo jornal O Correio do Povo

•

Quem passar pela Praça
A

Angelo Piazera no final da
tarde de hoje, poderá ver o

músico Enéias Raasch

interpretando canções de
,

Vinícius de Morais e
,

Toquinho. E a volta do
. MPB ao Pôr do Sol, que
{ promete dar espaço para os

artistas da região
relembrarem ícones da
música popular brasileira.
O MPB ad Pôr do Sol
acontece sempre na

segunda quarta-feira de
cada mês, na entrada do
Museu Histórico Emílio da
Silva, às 18h30min.

No Palco da Scar
Eri Johnson se apresenta
com a comédia'Aluga
se um namorado' hoje
às 20h30min, no Grande
Teatro do Centro
Cultural da Scar. Os

ingressos podem ser

adquiridos na bilheteria

por R$ 35,00
(antecipados), R$ 40,00
(na hora) e a R$ 20,00
para estudantes e

pessoas acima de 60
anos.

Apeça
Ator que leva a vida corn muito humor, Alex
Schneider (Eri Johnson) é contratado por Sara
(Isabela Lobato), integrante de uma família que
leva a risca as tradições judaicas. <Àlex interpreta
um namorado judeu e médico, pois o verdadeiro
namorado de Sara - Cris - não é judeu. A partir daí
dá-se início a uma grande e engraçada farsa. Será

,

que os pais de Sara e o irmão Joel - um psicanalista
. muito observador -, vão acabar descobrindo a

,
'

verdadeira identidade do suposto namorado? E o

verdadeiro namorado? Também será
desmascarado? Sara poderá se apaixonar pelo ator'
que se passa por seu namorado? Começa aí um

suspense humorístico.

Crítica
A crítica define a peça como uma comédia leve e

gostosa, capaz de levar a platéia a uma

cumplicidade total com o personagem de Eri, que
•

considera "Aluga-se um Namorado" uma obra

prima.·Trata da relação familiar com carinho,
, transmitindo a sua importância de modo

,

engraçado, às vezes até hilariante, mas com muito'
respeito. A mensagem da peça é a valorização da

instituição familiar. Flávio Marinho conseguiu
passar isto para o público fazendo uma adaptação
primorosa do texto de James Shermann.Ao lado
de Eri Johnson, o elenco conta com Isabela

Lobato, Gilberta Marmoros, Paulo Serra, Lugui
Palhares e a atriz convidada Beth Erthal.

r

ti HOROSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
Os louros são seus! Você merece a cereja e um

belo pedaço do bolo. E até um pouco mais, já
que você sempre faz mais do que apenas a sua

parte do trabalho. Pise no campo e reivindique
o crédito. Este é seu momento ao Sol,
aproveite. Hãn? Bem, não precisa colocar
óculos escuros, mas eles podem dar um quê a

mais no seu visual de celebridade ...

Capricórnio 22/2, a 21/1
Todas essas tabuletas de "homens
trabalhando" nas minas de sua montanha têm
sentido, sim, cabritinho. São os seus tantos
eus confabulando, tecendo novos roteiros e

reformulações no seu estilo de vida, no rela-
•

cionamento com os outros .. , Se isso é bom? E

ótimo, sinal de que você está bem vivo, mergu
lhando fundo em você e resgatando tesouros,

•

Libra 23/9 a 22/10
Carne ou espírito, o que você prefere? Os dois

juntos, não seria possível? Para sua felicidade,
seria, será. Dá para combinar tudo e descobrir o

quanto aquela pessoa de alma iluminada é
atraente do ponto de vista físico. Ou que idéias
incríveis recheiam aquele corpo tão bonito ...
Mantenha os olhos bem abertos e as antenas
levantadas.

Câncer 21/6 a 21/7
Se dê um tratinho, caranguejo. Você merece e

precisa. Afinal, anda cheio de afazeres, girando
pra todos os lados, lidando com questões
intrincadas da mente que muitas vezes nem

(se) entende, .. Canalize suas energias para
você. Mergulhe em sua lagoa, limpe o limo do
fundo e desfrute da sua agradável companhia,
navegue em suas histórias.

Touro 21/4 a 20/5
Pode ser que tudo esteja acontecendo muito

rápido, mas não pense em escapulir pela porta
•

dos fundos. E tempo de pesquisar novas
sensações, de estar atento para o seu relógio
interior e se dar o tempo necessário para que as

coisas se ajeitem. Você não está sozinho nesse

clima: procure seus pares e verbalize as

emoções, troque figurinhas.

Escorpião 23/10 a 21/11
Está batendo aquela sensação gostosa de que
você tem mais interesses amorosos em

potencial do que pode dar conta? Que
maravilha! Pois é, mas cuidado para não deixar
o ferrão preso em algum lugar, escorpiano.
Organize as coisas direitinho, Você não precisa
de confusão, não é mesmo? O que enche o

peito nem sempre faz bem ao coração.

Aquário 21/1 a 18/2
Quer dizer que fizeram um turbilhão na sua

vida, elétrico amigo? Você vive sacudindo todo
mundo, agora é a sua vez. Você já rodou por
muitas galáxias, conheceu lugares e pessoas,
provou os mais diversos sabores e conhece
bastante coisa, mas ainda não sabe tudo de

.
'

si ... Abra a tampa do aquário, sinta essa nova

onda de emoção.

, Leão 22/7 a 22/8
Outros mundos e outras situações são

possíveis, sim, leonino. Fazer da sala da leo
caverna a filial de um fórum de discussão, junto
com amigos, amores, vizinhos e até aqueles
que há pouco eram desconhecidos pode ser

altamente produtivo. O dia está para o escambo
de idéias, para o enriquecimento cultural e para
o simples compartilhar.

Sagitário 22/11 a 21/12
o dia está cheio de bons espíritos, com uma

energia amorosa dando sopa por aí. Pretendia

passear pelos shoppings da vida, fazer
negócios? Deixe disso, gaste suas energias
com o seu querido. Hãn? Ok, se aproveitar
aquela liquidação, pra você, é sinônimo de dar
uma ventilada nas idéias ... Só não vá sozinho,
você pode precisar de um seguro-desperdício.

Gêmeos 21/5 a 20/6
o ser de Gêmeos, light como o ar, adora brincar
e curtir a vida. Mas, na correria do dia-a-dia, de
vez em quando até o rei dos desencanados
pode esquecer de dar umas boas risadas .. ,

Ponha seu estoque de alto-astral em circulação:
atividades lúdicas e romãnticas estão pra lá de
favorecidas. Invente alguma coisa, saia do
sério. Vá sem medo.' .

(

Virgem 23/8 a 22/9
Tire alguns pensamentos do caminho e vá

o

direto ao que interessa. Tudo bem, a gente sabe

que você não gosta de pular as etapas do
manual, mas há certas coisas que precisam ser

realizadas no calor da hora, senão perdem sua

força e seu barato. Você não quer que elas

desaconteçam, quer? Deixe-se levar pela mão,
dê a volta ao mundo num balão,

Peixes 19/2 a 19/3
Você pode receber tapinhas nas costas e

parabéns, possivelmente porque foi adiante do

esperado e trabalhou duramente para fazer o
. que tinha que ser feito, Aceite os elogios
merecidos. Você está com tudo". E tem

grandes chances de encontrar um novo

alguém, Venda o seu peixe, não se acanhe. A
eterna diligência o levará ao sucesso.

•

{
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� GLOBO - iSH

Sinhá Moça
Fontes explica ao Barão que Rodolfo só
concordou com o baile para que
Ricardo pudesse se aproximar de Ana.
O Barão ordena que Augusto pare de

publicar artigos favoráveis à abolição
em seu jornal. Augusto mostra a Dimas

o

que vai publicar um anúncio do Barão
oferecendo uma recompensa para
quem indicar quem é o Cavaleiro.
Bruno castiga Justino por ele ter
tentado falar com Adelaide. Sinhá Moça
fica indignada e diz ao Barão que vai
mandar Adelaide de volta para a

senzala para que ela possa ficar perto
do amado.

� GLOBO - i9H

Bang Bang
Jordan exige que Jake lhe entregue Ben
até o dia seguinte. Zoltar fica triste por
Tábata ao saber que Marilyn está

_
morrendo. Harold garante a Zoltar que
tem feito as maldades é o Lobo, não
ele. Zoltar mostra a Harold que sua

mão voítou a ter mais pelos que o

normal. Zorroh ganha a eleição. Penny
percebe que há mais votos do que
habitantes e afirma que a eleição foi
fraudada, Jack nota que todos os votos

para Zorroh estão com a letra de Tonto.
A eleição é refeita e quem recebeu mais
votos é Ben, Diana avisa Ben que eles

, terão que se separar assim que
chegarem ao México. Jake leva Ben até
Jordan. O Lobo finge ser Harold e se

aproxima de Brenda, deixando Yoko
arrasada, Jordan tortura Jake para
obrigar Ben a lhe dizer onde está Diana.
Ben diz a Jordan que Diana está perto
do saloon. Jordan encontra Fiona ao

chegar lá, e Ben e Diana conseguem
fugir dele com a ajuda de Jake. Ben e

Diana vêem Jordan passando com

Mercedita.

I ,

" GLOBO - 21 H

Belíssima
,

Cemil pede desculpas a Mônica por ter
invadido seu casamento. Júlia faz uma J
oferta pelas açôes de Mary mas, antes

que elas possam decidir qualquer
coisa, 'André chega, Ele e Júlia
disputam as ações de Mary, que fica
encantada. Katina decide se candidatar
ao emprego de cozinheira do

, restaurante de Vitória. Rogério aparece
no restaurante de Takae e pergunta a

Suzi e Maria João onde está Iaís,
Vitória sugere que Júlia descubra o que
Mary quer na vida e ofereça para ela.

Djulian avisa André que se Júlia

comprar as ações de Mary ela será a

nova presidente da Belíssima. Júlia vai
falar com Mary, mas descobre que ela
e André foram almoçar. André diz a

Mary que tem uma proposta.

" SBl - 181,30
,

,

Rebelde
.

Miguel tenta reanimar Mia e percebe
que ela está ardendo em febre.
Desesperado, Miguel procura uma

maneira de sair da ilha, Cosme dá uma

bofetada em Giovanni por ele se

envergonhar de ser pobre e por dizer
que jamais será um açougueiro como

ele, mesmo que estiver morrendo de j
fome. .

Alma se escandaliza ao flagrar Roberta
e Roger se beijando. Alma tenta agredi
lo mas é impedida por Guilherme, que
tenta tranqüilizá-Ia. Diego, para
provocar Roberta, apresenta Verônica
como sua namorada. Roberta, para se

, vingar, diz que Roger é seu namorado e

o abraça,

� RECORD - 19h 15

Prova de Amor
Clarice diz para Daniel que não

entregou a confissão de Lopo para a

polícia porque tem medo que ele mate
Nlnlnha, Ela pergunta para Daniel se ele
acha melhor entregar a confissão pára
a polícia. Raquel está cercada por
Lopo, Gerião e Murilo. Gerião mostra a

arma, Carro de polícia se aproxima,
topo entrega a foto de Nininha para
Raquel e foge, Nininha tem crise de
choro e diz que sente que algo terrível
vai acontecer.

� RECORD 21!,

A Escrava Isaura
Não há exibição. o
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