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Raulino diz que "Irineu Pasold
:

sofre de amnésia e é mentiroso"
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41 EMBATE 6 I BUROCRACIA: EQUIPAMENTOS ESTAVAM RETIDOS NO PORTO DE ITAJAí HÁ UM MÊS
.

Pupo quer que • •
•

, Legislativo
tranque pauta • • •

de votação
o petista Evaldo João
Junckes sugeriu aos colegas
da Câmara de Guaramirim,
-que a pauta de votação dos

projetos de autoria do
Executivo seja trancada. Isto
porque a administração
mi n ic ip a l n

à

o . estaria

acatando a maioria dos

pedidos feitos pelos
vereadores através das

indicações. "Puxa a rédia que

o Hospital e Maternidade Jaraguá recebeu
ontem o tomógrafo computadorizado e o

aparelho de ressonância magnética que estavam

'�arados no Porto de Itajaí há quase um mês. Os
equipamentos custaram R$ 1,2 milhão: De
acordo com o diretor administrativo do hospital,
Hilário Dallmann, (foto) a carga será aberta hoje,
na presença de engenheiros da empresa que
forneceu os aparelhos e de fiscais da

seguradora, procedimento adotado em virtude
da garantia dos equipamentos. O tomógrafo
computadorizado deve ser instalado em 12 dias,
e o equipamento de ressonância magnética, o
primeiro do gênero a ser instalado na região,
dentro de 20 dias. Os aparelhos serão
instalados no novo Centro de Imagens do

Hospital Jaraguá. Os pacientes do Sistema
•

Unico de Saúde somente poderão se submeter a
exames com os novos equipamentos se a

Secretaria Municipal de Saúde fechar um
contrato de compra de serviços com o SUS até
o dia 25 de maio, prazo limite imposto pelo
Ministério da Saúde.
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ell quero ver se a coisa nao
. vai funcionar", ameaçou.
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Mesmo com

efetivo reduzido
/

mantem

qualidade do
•

policiamento
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6 I JUVENTUS E MALWEE 6 I ELES X ELAS

Aumenta número de casamentos e diminui o de divórcios
•

•

Pradi garante permanência
do técnico Itamar Schulle

r

Segundo pesquisa divulgada ontem pelo
IBGE, o número de casamentos 110 país
cresceu 7,7%. Já os divórcios tiveram queda de
3,70/0 em relação a 2003. Pela primeira vez o

•

Instituto captou em estatísticas que as

mulheres que trabalham fora têm Ulna jornada
extra com afazeres domésticos muito maior do
que a dos homens.Segundo a pesquisa, a

jornada cornplementar média das mulheres
trabalhadoras chega a ser o dobro da dos
homens 110 lar, estejam eles trabalhando fora
ou não.Em média, as mulheres gastam 22,1
horas por s em a n a em tarefas

domésticas.Enquanto isso, os homens
disseram dedicar 9,9 horas semanais para
cuidar da casa.

Há uma semana da estréia no Campeonato Catarinense
'eda Divisão Especial, o Juventus treinou ontem, na

Arsepum, sem grandes novidades. Nada de caras novas,

apenas jogadores que deixaram 'o clube. Leandro Nunes,
João Scherer e Eurico foram dispensados, Everaldo pediu
dispensa, Acássio fechou com o Operário (PR), Ademir
Sopa foi para o Avaí e Carlos Rogério volta para o São
Gabriel (RS). O diretor de futebol, Alcir Pradi, confirmou
que Itamar Schulle recebeu propostas de outras equipes,
mas garantiu que o treinador fica ern Jaraguá do Sul. Já a

Malwee estréia hoje na Liga Futsal. A equipe enfrenta o

Cascavel fora de casa sem o craque Falcão e o auxiliar
MarcosMoraes.
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- EDITORIAL

Para quem não acreditava
e até desdenhava, pela primeira
vez o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística captou
em estatísticas que as mulheres
.que trabalham fora têm uma

jornada extra com afazeres
,domésticos muito maior do

i que a dos homens.Segundo o

[instítuto, a jornada com

[plementar média das mulheres
I

I trabalhadoras chega a ser o
,

I

I

I .

I dobro da dos homens no lar,
estejam eles trabalhando fora

I

ou não.Em média, as mulheres
I gastam 22,1 raras por semana
em tarefas domésticas, como
arrumar ou limpar à casa,

cozinhar ou preparar. ali
mentos, lavar e passar roupa,
ou lavar louça. Orientar ou

dirigir ordens a empregadas
domésticas, cuidar de filhos,
limpar o quintal também são

consideradas tarefas do
mésticas. Enquanto isso, os

, homens disseram dedicar 9,9
,

I
I
:
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i'" A jornada complementar média das

i mulheres trabalhadoras chega a ser o
: dobro da dos homens no lar
,

horas semanais para cuidar da
casa. Em outras palavras, as

mulheres trabalham em casa

mais de quatro horas diárias. Já
para os homens essa média
diária cai para duas. A

desigualdade entre 05 sexos não

se dá apenas em termos de

quantidade de horas. O recorde
de 27,8 horas foi atingido no

Maranhão. O levantamento do
IBGE aponta ainda um

5,5%. Essa sobrecarga de
trabalho leva a outras

conseqüências, por exemplo,
afetando diretamente a saúde.
Se não há tempo para o

necessário descanso, o

organismo, de alguma forma e

com o tempo, acaba afetado por
males de toda ordem. Mais
ainda quando as condições
financeiras de uma vida a dois
não é das melhores, agravado,
na maioria dos casos, pela
presença de filhos ou outros

parentes agregados. Se

dependente de atendimento
•

da rede de saúde pública,
diante do volume de afazeres
fora do ambiente onde
desenvolve sua atividade
profissional, a mulher fica
ainda mais prejudicada. Tudo

.

isso afeta diretamente e de
forma negativa o re

lacionamento entre marido e

mulher, desestrutura a família
e implica sérias con-

seqüências aos filhos.
Infelizmente, há que se

aumento do número de famílias
chefiadas por mulheres. Em

2004, no Brasil, das 56,1
milhões de famílias 29,40/0 delas
eram chefiadas por mulheres.
No entanto, apesar da maior

presença feminina no mercado
de trabalho, as mulh,es ainda

aparecem em desvantagem ao

ocupar o topo nos cargos de
comando. Em 2004, entre as

mulheres ocupadas, 3,9%.delas
estavam em cargos de direção.
Enquanto isso, entre os

homens a proporção era de

• •

conviver sempre com iSSO

quando o salário não permite
ter à disposição em casa

alguém que faça o papel de
doméstica.

•

•

I
I

I
I
,

I

Símbolo
I de vida
,
,

Ao aproximar-se mais uma

vez uma das datas cristãs mais

preciosas, paramos para refletir
em seu significado, hoje tão

esquecido pelo mundo afora ,
,

. - ,...

mas em nossa regiao tao

preservado e respeitado.
Não se sabe exatamente

•

quando, nem mesmo onde

começou esta tradição universal
mas um ponto em comum todas
as versões, tradições ou mesmo

lendas sobre a Páscoa possuem:
I

os homens, através dos séculos,
independentemente de credo e

. , .

origem, comemoram o propno
fenômeno da vida.

Assim, o sentido da Páscoa
é o mesmo em todas as culturas
embora sua origem seja diversa.
A História define a primeira
Páscoa, de sentido religioso
celebrada pelos hebreus no

o prefeito
Moacir Bertoldi

escreve às quintas
nesta coluna

século XIII antes de Cristo,
quando Moisés teria ordenado

que cada família sacrificasse um
cordeiro para que seu sangue
fosse espalhado nas portas e sua

carne fosse comida assada no

primeiro mês de cada ano. Com
isso a festa adquiria um sentido
de passagem da escravidão para .

a liberdade para aquele póvo
dominado pelo faraó Ramsés II.

Já para outros povos como

os nórdicos e os chineses o

sentido religioso dá lugar a uma
manifestação coletiva de

agradecimento à terra pelas
colheitas e a chegada da
Primavera. Igualmente uma

festa pela prosperidade e

renovação da vida, na união

entre homem e terra.

De qualquer forma, essa

tradição atravessou séculos,

passou-se a adotar o coelho,
notável por sua capacidade de

reprodução, já na Idade Média,
como símbolo de fertilidade e

perpetuação do homem na terra,
até que no século XVIII a Igreja
adotou oficialmente a Páscoa
como data para se comemorar a

ressurreição de Cristo,
santificando um costume

originalmente pagão.
E é com este significado

humanístico da Páscoa, que
atravessa os séculos, que
queremos fechar nossa reflexão,
desejando uma feliz Páscoa ao

Multa tributária
A multa é um instituto jurídico previsto

em lei para punir aquele que deixa de cumprir
uma obrigação legal ou contratual ao tempo
e modo devidos. Ela é utilizada tanto nas

relações comerciais ou de consumo, quanto
nas relações entre Admínístração Pública e

Administrado (pessoa física ou jurídica).
N as relações entre Administração

Pública e Administrado, ganha especial
relevo a multa no campo tributário, talvez
porque esteja aí a grande fonte de recursos do
Governo, ou simplesmente por força da áspera
relação entre contribuinte e Fisco.

Independentemente do motivo, o fato é

que no campo tributário há um apego
insolene e demasiado à aplicação da multa.
Não raro elas sâo aplicadas até mesmo quando
totalmente indevidas.

Em alguns casos, contudo, a própria
legislação determina que a multa seja
afastada quando se verificar a existência
de determinadas condições previstas em

,

lei. E o caso da denominada denúncia

espontânea, que se caracteriza quando o

contribuinte dirige-se espontaneamente
ao agente arrecadador e confessa que
deixou de pagar um débito tributário no

passado e pretende efetuar o recolhimento
com correção monetária e juros, antes de

qualquer procedimento do Fisco no

sentido de cobrá-lo.
Recentemente, o Superior Tribunal de

Justiça decidiu que a multa somente poderá
ser afastada, em se tratando de tributos

sujeitos ao lançamento por homologação
(atualmente, quase a totalidade dos tributos),
quando o contribuinte em débito não tenha
declarado anteriormente ao Fisco a

•

existência desse valor a pagar.
Entende o STJ, portanto, que o benefício'

da exclusão da multa, nos tributos sujeitos ao

lançamento por homologação (p. ex., o PIS, a
COFINS, etc.), alcança somente aquelas
situações em que o contribuínte, obrigado que
estava na época da ocorrência do fato gerador
do tributo, deixa de declarar ao Fisco o exato,
valor do débito, declarando apenas parte dele.
N

. �. )
o entanto, na sttuaçao inversa, em que o

contribuinte cumpre o seu dever legal del
declarar o montante do débito na época)
própria, mas não paga a sua totalidade por'
problemas de fluxo financeiro, o STJ entende
que não há como afastar a multa quando do

pagamento em atraso. •
Sem embargo em relação à juridicidade da

decisão - até porque todo o contribuinte que
denuncia um débito antes de qualquer,
procedimento do Fisco deve ser eximido do

pagamento da multa - não há como deixar de
reconhecer que aquele contribuinte de má-fé,
que tem por hábito ocultar do Fisco um débito
ou prestar declaração falsa (atitude típica de

sonegação), está sendo amplamente
beneficiado, em detrimento daquele
contribuinte que prestou todas as declarações
dos valores efetivamente devidos nas épocas'

, .

propnas.
Desta forma, é razoável que os

contribuintes de boa-fé sejam também

agraciados com a isenção da multa, em casos

típicos de denúncia espontânea,
especialmente para coibir práticas
criminosas de sonegação fiscal.

Eduardo Schmitt Junior, advogado da Pactum
Consultoria Empresarial eduardo@pactum.com.br

A blindagem "Okamotto"
ausência da honra nos homens públicos,
versões que procuravam acobertar medidas

irregulares, desvios de recursos, propinas,
corrupção ativa e passiva, envolvimento de

funcionários.. ministros, empresários e

parlamentares, começaram a surgir nas'

manchetes dos jornais. A oposição recebeu "de
bandeja" um elenco de fatos e provas que
envolveram inclusive respeitáveis instituições
públicas, entre as mais conceituadas, como o

Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal,
Furnas e os Correios.

Assim, não há como desvincular mais
Lula de Okamotto. Não dá mais para postergar
essa situação atípica. Paulo Okamotto, que
como. secretário de um político ou como

presidente do Sebrae, é uma figurá pública, bern
diferente de um cidadão como o caseiro

Francenildo que, ao contrário, teve seu sigilo
bancário devassado por ordem do próprio
governo, por autoridades constituídas da mais
alta envergadura, que não tiveram escrúpulo
nenhum, querendo se proteger do inevitável

,

que viria a seguir, em detonar o depoimento
de um cidadão que, de depoente, passou a ser

acusado. O próximo passo para que a

Democracia se salve, no Brasil, e a República
readquira seu status é a abertura das contas do

superblindado Paulo Okamotto.

"Não cabe ao governo salvar empresa falida".

• Do presidente Luiz Inácio Lula da Silva jogando um balde de água fria na pretensão da Varig de
arrancar do governo um plano de salvamento para a empresa.

"Todas as conversas são relativas a entencrneotos para o segundo turno.
No primeiro turno todos' os grande's partidos vão ter candidatos. Não tenho
mais dúvidas de que o PMOB terá candidato".

,

• Do candidato Anthony Garotinho negando que o PMDB possa se coligar com o PSDB já no primeiro turno
da eleição presidencial, mas confirmando que os dois partidos já acenam com um acordo.

• •

povo jaraguaense: que seja um
, .

momento propicio para que
todos os homens , de todos os

credos e povos recordem o seu

significado cotidianamente,
como símbolo de liberdade e

esperança para a Humanidade.

Pergunta: até que ponto você aposta no

envolvimento do presidente Lula nesse

imbróglio chamado crise de governo,
escândalos e abalos sísmicos que detonaram
a credibílídade do Partido dos Trabalhadores?
Independente do que você irá responder,
posso lhe adiantar que a solução para livrar
de vez ou encaminhar o processo de

impeachment do presidente está na figurá de
Paulo Okamotto, atualmente presidente do
Sebrae e ex-secretário de Lula. Quando maior
a resistência de Okamotto em evitar, através
de recursos jurídicos junto ao Supremo
Tribunal Federal, que seja impedido o acesso

,

as suas contas bancárias pela CPI dos Bingos,
mais aumentam as suspeitas de que há sim

uma forte blindagem para, ao se proteger de
todas as formas, não se alcance à figura do

presidente, enterrando para sempre sua

intenção de alcançar a reeleição.
O novo ministro Tarso Genro, da

Coordenação Institucional - a palavra até

parece ironia tanto são os abusos
institucionais que vêm sendo cometidos pelo
governo federal através de seus dirigentes -
numa ação deliberada ataca a oposição,
querendo que os holofotes da êrise sejam
jogadas para quem está fazendo a sua parte.
Ocorre - e disso não podemos esquecer, que a

crise foi iniciada na base aliada de governo e,

a partir 'disso, um festival de mentiras, Silvio Luzardo, colunista
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ACUSAÇÃO: FINANÇAS TERIA SUSTADO COBRANÇA DE TRIBUTOS
-

•

-

CELSO MACHADO

� Dívida de empresa
com ISS teria sido

engavetada durante

governo de Pasold

-

governo nao era essa e que

,

respondia apenas pela então

diretoria de tributação. "Eram
três diretorias e mais o secretário
de Finanças justamente para
evitar o que ocorreu no governo
dele". O tributo devido pela
empresa de transporte coletivo foi
o que gerou a criação de umaCEI
(Comissão Especial de Inquérito)
que deve ser instalada na semana

que vem. Isso porque a dívida foi

paga com dação de dois ônibus
'usados que teriam sido recebidos

pela Prefeitura em dezembro do
ano passado, através de lei

aprovada pelaCâmara que entrou
em vigor apenas em janeiro de
2006. Segundo Raulino, no dia 5
de abril de 1999 a Prefeitura
emitiu uma notificação de
tributos de número 1.256 contra
uma empresa de porte do

município (nome não revelado)
no valor de R$ 266 mil. "A

• •

empresa recorreu em pnmerra
instância junto ao Conselho de
Contribuintes protocolando o

recurso de número 7.754, em 5
de maio do mesmo ano. Durante
todo o governo anterior o

processo ficou engavetado",
acusou' o vereador.Acrescentou

que em 21 de setembro de 2005,
agora no governo do prefeito
Moacir Bertoldi (PL) o Conselho

Comissão vai julgar vereador
em processo interno e sigiloso

}ARAGUÁ DO SUL- O

deputado estadual Dionei
Walter da Silva (PT) confirmou
ao O Correio do Povo que o

vereador Jaime Negherbon pode
sofrer punição exemplar pelo
comportamento adotado
durante votação em plenário de
denúncia apresentada contra o

prefeito Moacir Bertoldi, que
supostamente teria beneficiado
a empresa Canarinho na

quitação de dívida ao redor de
R$ 194 mil com o ISS (Imposto
Sobre Serviços). "Muito mais

que uma simples advertência",
disse o deputado, aludindo à

possibilidade de expulsão
iminente do vereador dos

quadros do PT. Negherbon
descumpriu decisão da
executiva do partido para que a

bancada petista na Câmara
votasse a favor da apuração da
denúncia apresentada pelo
secretário 'geral do PSB,
Emerson Gonçalves. "Mais que
isso, ele até defendeu o prefeito
alegando que não tinha
observado nenhuma írregulari
dade na transação", lamentou o

parlamentar. O rito a ser seguido
pelo diretório do PT obedece ao

previsto no Estatuto do partido.
A criação de comissão de ética,
aprovada no último dia 11, vai
se reunir para indicar um

relator.A partir daí, o vereador
terá trinta dias para se explicar.
Até o final de maio ou no

máximo em 60 dias, o futuro
do vereador no partido vai

estar definido. Entretanto, o
processo terá andamento

sigiloso conforme o artigo 205
do Estatuto do PT. Dionei
adianta que "as pressões pela
expulsão são fortes, inclusive
de petistas de municípios
vizinhos. O Negherbon agiu
\ por conta própria, em colisão
com o que havia sido
determinado, mesmo tendo
sido notificado por escrito",
disse o deputado. Candidato à

reeleição, Dionei pode repetir
a dobradinha de 2002, com o

ex-vereadorMarcos Scarpatto.
,

A época, o parlamentar fez
cerca de 32 mil votos e

Scarpatto 27 mil. Mas há,
segundo o deputado, outros
nomes como Sebastião

Camargo, presidente do
diretório do PT de Jaraguá do
Sul, o presidente do PT de

Schroeder, Zeca da Lage, e o

vereador [urandir Michels.
Descartou uma dobradinha
com o atual deputado federal
Carlito Merss. "Ele tem quem
trabalhe para ele aqui na região
e vou fazer o mesmo, sem

nenhum problema", concluiu.

• • •

CESAR JUNKES

• MOSAICO politica@jornalcorreiodopovo.com.br
.

..!
,

,

E guerra 1
Na falta (ainda) de parceiros
para a campanha
majoritária, o PP resolveu
ocupar espaços na mídia e

cobrar, todos os dias, na

Assembléia Legislativa,
promessas que deixaram de
ser cumpridas por Luiz
Henrique da Silveira
(PMOS). Há pouco tempo,
LHS disse estar satisfeito
porque tinha realizado 40%
do prometido. Então, o PP
tem munição à vontade.

r

E guerra 2
Est� aberta batalha
decl�ada entre oposição e

situação na Câmara de
Vereadores de Jaraguá do
Sul. Devem pipocar não

.

poucas acUsações de
ambos os lados, a maioria

· delas envolvendo
inadimplentes com o ISS,
um dos tributos devidos ao

município. Em ano eleitoral,
com candidatos a' deputado
de ambos os lados, vai
sobrar "aquilo" no

ventilador.

Anistiados
Orçamento da União de
2006 reserva R$ 200

•

milhões para pagamento de

indenizações devidas a

anistiados políticos. Desde
2001 já foram protocolados
53 mil pedidos de

indenização. Destes, cerca

de 21 mil julgados, 9.635
deferidos e 12.040
indeferidos. Estão

pendentes quase 32 mil
·

processos que a Comissão
de Anistia pretende julgar
até dezembro.

Na mesma
Valores morals são bastante

questionados na Semana
Santa. Decreto do

governador LHS de
dezembro do ano passado,
obriga o ensino religioso
nas escolas estaduais,

· porém, não é obrigatório, é

opção do aluno (não seria
dos pais quando menores

de idade?) na hora da
matrícula. Há quem diga
que, dessa forma, ter ou não
ter dá na mesma.

Gravíssimo
o presidente do Sindicato dos -

Trabalhadores de Alimentação
de Jaraguá do Sul e Região,
Sérgio Eccel, entregou ao

deputado estadual Dionei
Walter da Silva (PT) um

dossiê com denúncias contra
a empresa Seara/Cargil sobre
demissões de trabalhador.es
com doenças profissionais,
com cirurgias marcadas e até
com HIV.

Pra conferir 1 '1
"

Não poucos candidatos vão 11
acabar com o

esternocl idomastóideo
extremamente dolorido
quando a apuração dos votos

·

das eleições de outubro ,}

começar. Para alguns, a �}
garantia do voto da própria
mulher está em saber a

seção onde ela vota e a

urna. São picaretas de
carteirinha já de olho em

alguma vantagem nas

eleições municipais de
2008.

· No balcão
Há um reboliço latente nos

'0
partidos que precisam, b
obrigatoriamente, faturar 5%

bdos votos válidos no Estado
.

;1
e, no mínimo, 2% no país

•

nestas eleições. E a

chamada cláusula de
barreira imposta pelo TSE.
Quem não conseguir, perde o

rico dinheirinho público do
fundo partidário que os

sustenta e estará fadado a

desaparecer. Estão aderindo
até de graça.

Quase certo
Entre os nomes listados pelo
PT, a indicação do ex-

· vereador Marcos Scarpatto
como candidato a deputado
federal em dobradinha com

Dionei Walter da Silva,
aparentemente é a mais
viável. Em 2002, a dupla foi
mais que bem sucedida,
levando-se em conta as

circunstâncias: Dionei
superou os 32 mil votos e -

Scarpatto foi além dos 27 mil.

Vai entender!
Deputado Dado Cherem

(PSDB) disse, sobre as

candidaturas do senador
Leonel Pavan ao governo do ...

Estado e de Geraldo Alckmin '"

à presidente. "O país precisa
de um compromisso com a

ética e as candidaturas de
r

Alckmin e Pavan trazem 'i

essa proposta". Até poucos 'J

dias foi o secretário da �)

Saúde do governador Luiz n

Henrique da Silveira rj
(PMOS).

De olho
Se a coligação PMDB/PSDS rr

for inviabilizada, o que é G

quase certo, vai estar ,;
armada uma guerra intestina _

'>

no âmbito da Secretaria de .

,

Desenvolvimento Regional
'

de Jaraguá do Sul. O PMOS ')

,

engoliu, mas não digeriu, a

indicação de um tucano para
substituir Niura Demarchi '

dos Santos. Pela ordem
natural das coisas,
assumiria o diretor geral
Nilson Sylaardt.

•

Sem volta .�.,
. A bancada do PT na Assembléia Legislativa é autora de projeto"
que põe fim a aposentadoria de ex-governadores. Luiz

Henrique ganha, hoje, R$ 10 mil, mas quando deixar o cargo
receberá teto máximo de R$ 22 mil, salário dos atuai� �

desembargadores do Estado.O governador esbravejou, atitude,.,{
considerada pelos petistas como destemperada. Com ísso.,
está definitivamente afastada uma coligação com LHS ná I

eleição majoritária. A lua de mel de 2002/2003 foi a primeiri'j
.

e a última. Agora, é divórcio litigioso.
.

;f�
) [
))-)

I

I

}ARAGUÁ DO Sill- "Além de
sofrer de amnésia (falta de

• � memória), também é um

mentiroso". A afirmação é do
vereador Ronaldo Raulino (PL)
em resposta a declarações do ex

prefeito Irineu Pasold (PSDB)
feitas recentemente em

entrevista à Rádio Brasil Novo,
cuja administração foi acusada de
não fiscalizar e nem cobrar ISS

(Imposto Sobre Serviços) da

empresa Canarinho e outras,

através da Secretaria de Finanças,
o que caracterizaria renúncia de

receita, com pesadas penalidades
previstas em lei. Pasold devolveu
a acusação afirmando que

Raulino, na gestão do ex-prefeito
Durval Vasel (PSDB), era o

responsável pelo setor de

fiscalização da Prefeitura e que,
na função, teria feito vistas

grossas. Na época, Pasold era o
.• 1 ,0..

.

'. "

Secretário de Saúde. Segundo o

vereador, sua função naquele

•

.'11

.0

[5

i1

rI

I
I
,

I

f)
,

j

Raulino votou contra abertura de investigação contraMoacir Berto/di

indeferiu o recurso. "Em 10 de

agosto do ano passado a empresa
recorreu novamente e o processo
está sendo analisado no

Conselho. Feitas as contas, a

Prefeitura perdeu, nestes seis anos
e só desta empresa, R$ 183 mil.
Somados à dívida original de R$
266 mil, seriam R$ 449 mil que
não entraram nos cofres públicos
ainda", observou o vereador. E
concluiu: "Com certeza, o ex-

.
r

"
•

prefeito vai ser responsabilizado.
Vai ter de responder por que o

processo ficou todo este tempo
engavetado. E, mais, quem vai

pagar o prejuízo?". O Procurador
Geral do município, Jurandir
Bertoldi, disse que o processo
ainda está no âmbito da secretaria.

municipal de Finanças. E que

pode haver prescrição de parte da
dívida já que a Prefeitura só pode
cobrar o equivalente ao devido
nos últimos cinco anos. Mas
adiantou que se o segundo recurso
da empresa junto ao Conselho do
Contribuinte for indeferido, o,

município vai responsabilizar
judicialmente aqueles que, de

fato, não deram conseqüência à

cobrança.

. '

PMOS não desiste de ocupar
a chefia da SOR de Jaraguá

}ARAGUÁ DO SUL- Embora
o partido tenha acatado decisão
do governador Luiz Henrique
da Silveira (PMDB) de indicar
o tucano Ivo Schmitt Filho para
substituir a ex-secretária de
Desenvolvimento Regional
Niura Demarchi dos Santos,
pré-candidata a deputada
estadual, o PMDB ainda não

desistiu de ocupar o

cargo.Schmitt pertence aos

quadros da SDR e trabalhava
diretamente com a ex

secretária. O próprio
governador fez convite pessoal
ao ex-deputado federal Vicente
Caropreso, que recusou.

Segundo Caropreso, seus

múltiplos afazeres diários

(coordenador reginal do PSDB.,
consultório e serviços prestados
á gerência de Saúde da Regional)
impedem dedicação exclusiva

que o cargo requer. O
coordenador regional do

partido, Luiz Carlos Tamanini,
ex-prefeito de Corupá e diretor
do Deter (Departamento de
Terminais Rodoviários), órgão
subordinado ao Deinfra

(Departamento de Infra
estrutura e Transportes),
entende que o cargo deveria
ficar com um peemedebista. Na
sucessão hierárquica natural,
caberia ao diretor geral Nilson

Bylaardt. Mas, observa
Tamanini, há interesse oficial do
governador e do partido em

reeditar a aliança de 2002 na

eleiçãomajoritária com o PSDB.

"Respeitamos isso, porque,
politicamente, para se manter o

processo de descentralização
administrativa que resultou em

mudanças fundamentais no

trato dos interesses maiores de
cada região do Estado, a aliança
é fund amen tal".Tamanini
referia-se a declarações já feitas
por dois pré - candida tos á

sucessão de Luiz Henrique
Raimundo Colombo (PFL) e

Esperidião Amin (PP) - de que,
se eleitos, um dos primeiros atos

..... ,; '" .

que tomarao sera exnngurr as

SDRs, hoje em número de
trinta e que o atual governador.
promete aumentar para trinta
e cinco se for reeleito. Em
reuniões partidárias e em

declarações à imprensa ou em

programas políticos. na TV,
ambos classificam as secretarias
como cabides de empregos. Se
a coligação com os tucanos for
inviabilizada (basta que o

PMDB governista aceite

compor de vice I1a chapa do

presidente Lula.ijá que Geraldo
Alckmin é o candidato), é
certo que o partido vai

reivindicar o cargo.
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• CORREIO ECONOMICO

II
I

Emprego
o nível de emprego industrial avançou 0,5% em fevereiro, na
série com ajuste sazonal, segundo dados divulgados ontem

pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A
leve alta interrompe uma seqüência de quatro meses de
,

recuo.No ano, no entanto, o nível de emprego industrial
acumula queda de 1,1 %, O IBGE destaca que a variação
positiva de fevereiro fez com que o indicador de média móvel
trimestral mudasse a trajetória de queda e apresentasse
'estabilidade entre os trimestres encerrados em fevereiro e

janeiro. A média móvel trimestral analisa o comportamento
I

I

do indicador ao longo de três meses, de forma a traduzir a

i 'tendência de comportamento do mercado de trabalho

: industrial.Em relação a fevereiro de 2005, o nível de emprego
I : industrial caiu 0,8%.'

'

•

,

Balança
As demissões superaram as

i. admissões em nove dos 14 locais
pesquisados, com destaque para o Rio
Grande do Sul (-9,0%), que sofreu com

a queda do setor de calçados e artigos
de couros (-23,2%). A região Nordeste

(-2,7%) perdeu com o ramo de
alimentos e bebidas (-5,4%) e Santa
Catarina (-3,6%) apresentou recuo no

setor de madeira (-13,5%). Em nível
setorial, 13 das 18 atividades

apresentaram resultados negativos,
sendo que as principais contribuições
vieram de calçados e artigos de couro

I (-14,2%), máquinas e equipamentos (-
8,4%)e madeira (-14,3%).

Reflexo
As horas pagas
funcionam como um
indicador
antecedente sobre
novas contratações.
Isso porque quando o

• • •

ernpresano se ve

obrigado a pagar
muitas horas extras
há um aumento na

probabilidade de que
o crescimento da

produção se fi
transforme também
em expansão da
mão-de-obra.

I

I

Horas pagas '

o número de horas pagas ao trabalhador
da indústria registrou incremento de
2,2% em relação a janeiro após dois
meses de recuo. Em relação a fevereiro
de 2005, o número de horas pagas
manteve-se estável.Na comparação
anual, os responsáveis pelas maiores

contribuições positivas foram região
Norte e Centro-Oeste (11,5%), São Paulo

(2,7%) e Minas Gerais (3,1%), com
-

destaque para o setor de alimentos e

bebida.Por outro lado, as principais
influências negativas vieram do Rio
Grande do Sul (,9,0%) e do Paraná (-
5,7%), onde sobressaíram os recuos em

calçados e artigos de couro (-17,3%) e

em madeira (-29,8%), respectivamente.

Pagamento
Já o valor da folha de

pagamento real dos
trabalhadores da
indústria cresceu

�

'�,' '''\-�i·

2:,4)% em relaçãq à.

janeiro. Segundo o

IBGE, o movimento

pode ser explicado,
sobretudo, pelo
pagamento de
benefícios na

indústria extrativa

(31,1 %).A folha de

pagamento real
acumula crescimento
de 7,7% em relação'a
dezembro de 2005.

I
,

I
,

"

• INDICADORES ECONOMICOS

•

EURODOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,131 2,133 It COMPRA VENDA

PARALELO 2,190 2,290 " 2,581 2,583
PESO (Argentina)

TURISMO 2,070 2,210 It
I 0,692 0,701 ItI

i
,
, ·íÍPOUPANÇA·' ,

0,7083

R$861,27

-,' • LOTERIAS
f
!
,.

I
!
,
!
,

I
I

concurso: 610
01 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 -

18 - 20 - 40 - 48- 50 - 52 - 57-

58 - 59 - 62 - 64 - 85 - 96 - 00

concurso: 04026
,

1 ° Prêmio: 33.683
2° Prêmio: 00.622
3° Prêmio: 17.674
4° Prêmio: 36.371
5° Prêmio: 63.177

concurso: 1586
04 - 13· 7 - 28 - 7

.

• Loteria Federal ,.".,
,

,
, .

i
I

! I
•

i
,

•

!
I

,

! I
"

,

• FALECIMENTOS
1 Faleceu às 01 :30h do dia 12/04, a senhora Nilda Ribeiro, com idade

'I de 77 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuário da Vila Lenzi e

L o sepultamento no cemitério da Vila Len�i.

PRÉ-CANDIDATO: VEREADOR POR JOINVILLE COMEMORA ALIANÇA ENTRE OS DOIS PARTIDOS
•

-

PONTOS , OSCILAÇAO
" BOVESPA 39.427 1,390/0
" DOW JONES (N. York) 11.129 036%

, " MERVAL (B. Aires) 1.850 064%
,I It NIKKEI (Tokio) 17.162 1,47%,-

• •

muito mais fácil com a coligação '

PSDB/PFI.:', resumiu o pré
candidato que, mesmo levando

.

em conta as questões político
partidárias, avalia como mais

importante os laços familiares,
"A família é mais importante
que tudo, vem antes de partido

GUARAMIRIM - A coligação e de ideologia", ressaltou
de tucanos e pefelistas para a' Maurício, que cumpre o terceiro

Presidência da República, que mandato consecutivo de
tende a se repetir na disputa' vereador, Nas eleições de 2004,
majoritária no Estado, é mais foi o terceiro vereador mais

um ponto que vem a somar ao votado em Joinville, com 5,5
apoio já anunciado do prefeito mil votos, \

de Guaramirim, Mário Sérgio O pré-candidato acredita
Peixer (PFL), a candidatura do que a atuação do irmão frente
seu irmão, vereador por do Executivo de Guaramirim,
Joinville Maurício Peixer em seu segundo mandato, tende
(PSDB), a deputado estadual. a favorecê-lo nas urnas, "A,

Apesar do vereador Carione cidade é desenvolvida e o

Pavanello (PFL), de Jaraguádo trabalho que Dego (apelido de

Sul, já estar em campanha pelo Mário Sérgio) vem realizando
Estado por uma vaga à comprovou sua capacidade de
Assembléia Legislativa pela liderança e a boa admínístração.

/

região do Vale do Itapocu, desde E importante porque essa

que Maurício anunciou a pré- aceitação do governo pode ser

candidatura, o prefeito de transferida para mim", resumiu.
Guaramirim confirmou apoio, Maurício também disse que

,

tem mantido contato semanal
•

com a população de

Guaramirim, onde nasceu e

CAROLINA TOMASELLI

�, Maurício avalia que
os laços familiares vem

antes das questões
político-partidárias

. �

ao lrmao. ,�V

"Temos um pensamentó
t praticamente igual, mas- ficou

Consultório odontológico é
inaugurado no Bairro Sossego

SCHROEDER - A partir de

hoje, os moradores da região do
Bairro Sossego, em Schroeder,
não precisarão mais se deslocar

para o posto de saúde do centro

para receber -atendirnento
odontológico. Ontem à tarde
foi inaugurado o "equi
podontológico" no posto do
PSF 3 (Programa Saúde da

Família), naquele bairro, o

único dos três existentes na

cidade que ainda não dispunha
do serviço,

O equipamento foi

adquirido em março, no valor
de R$ 22 mil e, segundo a

secretária de Saúde e

Assistência Social, Ingrid
Eischemberger, vai atender
cerca de cinco mil habitantes
do bairro e adjacências. Ela
informa que a Prefeitura
contratou dentista e auxiliar
com carga horária de 40 horas
semanais, permitindo o

atendimento diário, de segunda
a sexta-feira. Além dos três

postos de saúde que agora

dispõe do serviço, as consultas

odontológicas também são

realizadas através do
consultório móvel, que atende
estudantes da rede de ensino do

DANIEL NEVES

�1N, .

�WJ,_ '

Secretária informa que equipamento
vai beneficiar5 cinco milpessoas

. / .

murucipio.
Outras duas obras, previstas

para serem inaugurados 110

último dia 31, porém adiadas,
foram entregues ontem pela

Prefeitura. Orçada em R$
75.795,00, uma delas foi a

construção de cozinha e

refeitório da Escola Sarita
Becker Rezende, no Rio Hern,
ampliada em 109 metros

quadrados. Também foi

inaugurada a reforma do prédio,
com área de 222 metros

quadrados, que hoje abriga o

setor de Planejamento,
Tributação e a Secretaria de

Agricultura, ao lado da
Prefeitura. Nesta,. os

investimentos do município
somaram R$ 43.528,28.

I !

I

•

. ),
•

,

,

•

•

,
•

,

Maurício acredita que atuação do irmão vai beneficiá-lo nas urnas

passa quase todos os finais de
semana na cidade. "Minhas

grandes amizades da infância e

de adulto estão em Guaramirim,
Também participo da Igreja
Católica, onde por dez anos

atuei no grupo de oração, além
de manter contato através das

palestras que realizo aqui",

I

a implantação pelo partido 'a
,

Universidade Cooperativa 9a
Social Democracia, com forje

,
,

envolvimento com a corm]-
nidade, já que atua na formação
de lideranças partidárias. -¢l
projeto, ._ segundo ele, se já
estendido para todo o Estado,

-I

I
I
,

!

I
Pupo sugere que Legislativo
tranque a pautade votação

GUARAMIRIM - Considerado
um dos vereadores mais críticos

.

da administração municipal, o
petista Evaldo João [unckes su

geriu aos colegas da Câmara, na
· sessão de terça-feira, que a pauta
de votação dos projetos de auto
ria do Executivo seja trancada .

Isto porque a administração não
estaria acatando a maioria dos

pedidos feitos pelos vereadores
\ através das indicações.

"Já falei nessa tribuna que ou
o prefeito vem falar conosco e

acertamos esse emaranhado ou

vamos trancar a pauta", largou
[unckes, acrescentando que de
nada adianta os prolongados
discursos nas sessões

bombardeando o Executivo se os

projetos assinados pelo prefeito
-

,

são aprovados. "O Osni fala, eL
falo, o Chiodini fala, o Feldmanh
fala, o Alcibaldo fala, todos aq íi

falam, mas não se chega a u�
denominador comum. Nã�
adia11�a falar, levar duas horas �e
sessão, ir para a imprensa, se nada
é resolvido", reclamou. I

Junckes disse que tem recebida
constantes reclamações da popV'
lação e que os vereadores, "até da

•

situação", estão sendo tachados de
" / 1: I" � 1 bllso ra ar e nao reso ver os pro �'

. . , .

mas existentes no mumcipio.
. ,

"Podia entrar com indicação pata
acabar com a cobrança de taxa de
iluminação pública, mas para qub,
se não somos ouvidos mesmd;',
indagou. "Então vamos puxariarédia, que eu quero ver se a coi a

não vai funcionar", completou.

,

.r
I
j

" I
, }I
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IMPASSE: DIFERENÇAS NA LEI KANDIR

• MOACIR PEREIRA
•

,

,•

o despertar do sul
A homenagem que os diretores da Associação Comercial e Industrial e
da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Criciúma prestaram ao govemador
interino Eduardo Pinho Moreira teve presença surpreendente. Segundo
os organizadores foram cerca de 1.500 pessoas .

A assinatura da ordem de serviço para as obras do anel viário,
previamente planejada, atendeu a principal e mais antiga,
reivindicação da população. Os discursos foram de exaltação à .

carreira do médico de maior projeção política da cidade.
Mas o que sinalizou para uma nova realidade política regional foi i
a unidade demonstrada pelas principais lideranças. Não apenas.
os empresários das entidades promotoras. Também as i
organizações profissionais, instituições comunitárias e deputados:
de partidos adversários, como JOsé.P�ulo Serafim, do PT, e Valmir IComin, do PP. Ausente apenas Clésío Salvaro, do PSDB. . �
A impressão que ficou do evento é a nova disposição das forças i
econômicas, comunitárias e políticas de finalmente darem-se as !
mãos em torno das causas comuns de toda a região. :

.
,

Com a posse de Eduardo Pinho Moreira, o sul finalmente ocupa o !
governo do Estado. Há o primeiro sinal de que o s.ul. despertou. i
Dividido ao longo dos anos por grupos empresanais, disputas I
políticas e partidárias, só contabilizou prejuízos. Unido, poderá i
viver uma nova fase de crescimento. i

I

,
,
I

•

'CELSO MACHADO
I�����--------------------------------
,

3,9 bilhões, enquanto o R$ 1,3
bilhão restante será pago apenas
se houver aumento de ar

recadação.
Com isso, em princípio

ficam preservados os programas
de investimentos previstos para
este ano, em Santa Catarina. O,
Estado possui emendas da
ordem de R$ 454 milhões (ver
quadro) com investimentos em

obras de infra-estrutura em

todo o Estado.' Entre elas, a

duplicação da BR-I0l Sul, a

construção de acessos a

rodovias federais, construção da
Barragem Timbé do Sul- SC e

de trechos na BR-282, além da

Modernização e Adequação de
Portos.

A partir da aprovação do

Orçamento, o Governo Federal
terá apenas até julho para fazer
os repasses aos Estados, antes
que entrem em vigor as restri

ções por conta do ano eleitoral.

,

� Saiba quais são as principais obras para se
este ano; recursos têm que ser liberados até julho

(18), no Congresso Naciona]. O

governo, que não concordava
em conceder à Lei Kandir mais

que R$ 3,4 bilhões, passou a

.aceitar o mesmo valor de 2005
- R$ 5,2 bilhões. No entanto, a

União só garante repasses de R$

BRASÍLIA (CNR/ADI) -

Depois de muita negociação
, entre o Ministério da Fazenda e

, i governadores de nove estados,
,

surgiu um acordo para votação
do Orçamento da União que
ficou marcado para terça-feira

,

•

OrgãoÓrgão Descrição Valor (R$ 1)
· ��--�----�------------------,_---------•

I

, 1. DNIT

Valor (R$1)Descrição ,
I
,
I
I
,

I
Câmara dos Dirigentes Lojistas de IFlorianópoliS vai realizar uma I

..

campanha nos próximos dias para :
I

incentivar os moradores a : .

transferirem seus títulos eleitorais.
I

Tem dados revelando que milhares
de eleitores que trabalham na

capital continuam residindo no

interior do Estado, com prejuízos na

representação parlamentar.

Afinando
Deputados do PFL e do PP

marcaf�m reunião conjunta
para a '�róxima terça-feira. Vão
tratar concretamente da

, proposta de aliança visando a
,

disputa do govemo do Estado.
Os liberais dependem do aval
dos tucanos para terem a

participação do PP de Amin na

coligação.

Títulos19.M.da

Educação
Fomento ao Desenvolvimento da

Educação Profissional no Estado
10.000.000Construção de Acessos a Rodovias

Federais no Estado de Santa Catarina!
No Estado de Santa Catarina '

19.700.000

'Implantação e Modernização de Infra
estrutura para Esporte Recreativo e de
Lazer/ Parque Metropolitano/
Florianópolis

1.700.00020. M. do

EsporteAdequação de rodovias federais no

Estado
I, 2. DNIT 39.700.000

�., -

Construção de Contornos Ferroviários, I 3. DNIT o 2.700.000Apoio a Entidqdes de Ensino Superior não
Federais / UDES,C

21. M. da

Educação
• J

Construção de Trechos Ferroviários, c4. DNIT
• 9.700.000 ,

I
I,
I

Etica i

Campanha nacional que circula !
com repetidas mensagens na i
Intemet anuncia: "Caiu o penúttimo. :
O último é por sua conta. Não �

. ,

reeleja."· E assinada pela Campanha j
. ,

pela Etica na Politica. E termina

pedindo: "Ajude a mudar o Brasil".

( )

j 15. DNIT
Interiorização de Universidades Federais/

•

UFSC
5.525.00022.UFSC Auditoria

Equipe técnica do Ministério da
.'I\-J ',' ,.

Agncuttura estara na proxima
semana em Santa Catarina.
Vem auditar o sistema de
sanidade animal do Estado. Se
estiver de acordo, enviará
pedido de certificação à

Organização Mundial de Saúde
Animal (OlE). A liberaçao é
fundamental para a venda de
came suína de Santa Catarina
na Europa e a partir dali em

•

todos os países da Asia.

Construção de trechos rodoviários - BR
282

44.000.000

Saneamento básico para controle de

agravos no Estado
8.500.00023. FUNASA

Modernização e Adequação de Portos -

No Estado
6. DNIT 6.700.000

Estruturação da Rede de Serviços da

Proteção Social Especial
10.000.00024. FNAS

7. DNIT Restauração de Rodovias Federais no

Estado
43.500.000

,

Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária
do Aeroporto Internacional de

Florianópolis.

1.506.836 .25. Infraero Mensalão
8. DNIT Adequação de Trecho Rodoviário -

Palhoça - Divisa SC/RS - na BR-101 no

Estado

1.856.,360
Consenso entre líderes de oposição
em Santa Catarina: a denúncia que a

Procuradoria Geral da República
ofereceu contra líderes do PT, ex
ministros e gente graúda ligada ao

. .

govemo foi a melhor munição do :
ano. Afinal, foram indiciadas 40. I'

I

pessoas pela prática de vários :

crimes, dois dos quais enquadrando i
assessores de Lula. E por crime
organizado.

J •

1 I

I J

1 ,9. DNIT
•

Contribuição da União, de suas Autarquias
e Fundações para o custeio do Regime de
Previdência dos Servidores Públicos
Federais no Estado.

2.689.00026. TRE - SCConstrução de Contorno Ferroviário -

Município de São Francisco do Sul
88.957 Aprimoramento

Secretário da Agricuttura,
Alfredo Feliz da Luz, com larga
experiência na produção de
aves e experiência em

,

comércio internacional, vai
propor ações que aprimorem o

sistema de controle por
barreiras sanitárias. Uma das
medidas prevê a construção de
casas de madeira, em forma
de escritórios de fiscalização, '

para os técnicos da Çidasc,
nas principais zonas de
fronteira.

· ,

,

Implantação do Sistema de Drenagem
Pluvial no Porto de São Francisco do

Sul/No Estado de Santa Catarina
,

J 10. DNIT 39.396

,.

Contribuição da União, de suas Autarquias
e Fundações para o Custeio do Regime
de Previdência dos Servidores Públicos
Federais no Estado

32.164.15927. TRT -

Derrocamento junto ao Canal de Acesso
ao Porto de São Francisco

[, 11. DNIT 27.231
Fazenda

,
-

Projeto de reclassificação de cargos:
, .

na Secretaria da Fazenda começa a
,

receber criticas dentro do governo. :

O texto circula pela Internet com o :

anúncio de que se trata de um "trem
da alegria".

,I

, 12. DNIT Adequação de Trecho Rodoviário -

Palhoça - Divisa SC/RS - na BR-101
118.251.897

Construçãodo edifício sede
r

, 1.555.493Justiça
Federal de
Primeiro
Grau

\ ,

II
, ,

•
•

,,13. DNIT
,

Conservação Preventiva e Rotineira de
Rodovias

3.800.000
,

�----�-------------------------1----------', I

Obras de infra-estrutura urbana em

municípios de médio e grande porte.
Obras de D.esenvolvimento Urbano em

Municípios

, 14. M. das
..

Cidades
18.500.000

ACIJSIt�J1
ASSOCIAÇAo COMERCIAL'
INDUSTRIAl Df JAAAGOÃ 00 SUI.INFORMATIVO

Atenção à .Saúde da População nos

Municípios Habilitados em Gestão Plena
do Sistema e nos Estados Habilitados em

Gestão Plena/Avançada / No Estado de
Santa

27.612.00028. Fundo
Nacional de
Saúde

� .

,

Expectativas para o comércio
internacional é tema de palestra �
A Câmara de Negócios Internacionais :- 'CAMBRA - e o Núcleo de
Comércio Exterior ACIJS-APEVIO convidam para a palestra
Expectativa 'para o Comércio rnternacional, proferida por Maria _

I

Teresa Bustamante, Presidente da Câmara de Comércio Exterior da
FIESC. Na oportunidade será assinado, com o Banco do Brasil, o

Convênio de Capacitação voltado à área internacional. Ao final, será
servido jantar aos participantes.
O evento acontece dia 25 de abril de 2006 (terça-feira), às

. 19h30min, na Associação Atlética Banco do Brasil- AABB. Jantar
por adesão a R$ 25,00 para Nucleados; R$ 30,00 para Associados
e R$ 35,00 para demais interessados, com bebidas à parte.
Número limitado a 100 participantes. Inscrições até 20 de abril
de 2006. Reservas com Jordana, fone (47) 3275 7013 ou e-mail
cambra@portalcambra.com.br.

Apoio a Projetos de Infra-Estrutura
Turística

,

15. M. do
Turismo

15.000.000

Catarina
-

Fomento a Projetos de Recuperação e

Conservação de Bacias Hidrográficas
16.ANA 4.250,000

•

Assistência Financeira para Aquisição e

Distribuição de Medicamentos

Excepcionais / No Estado de Santa Catarina

3.312.23129. Fundo
Nacional de
Saúde'Construção de Barragens / Timbé do Sul17.M.da

Integração
Nacional

5.533.500

Apoio a Projetos de Infra-Estrutura
Turística

,

2.550.000Ministério
TurismoEstruturação de Unidades de Atenção

Especializada em Saúde / Estruturação
de Unidades de Atenção

18. Fundo
Nacional
de Saúde

13.600.000

454.062.060Total

•

II
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"

,

I ,

'

i
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,

i: "

I
.

,

: O presidente da Conferência
,

: Nacional dos Bispos do Brasil
: (CNBB), dom Geraldo Majella
1

: Agnelo, aconselhou ontem os
,

católicos a não assistirem ao

: filme "O Código Da Vinci",
,

·
baseado no livro homônimo do

·

escritor Dan Brown, O

argumento é que ele apresenta
,

; "uma imagem distorcida de

: Jesus Cristo, que está em

! contraste com as pesquisas e

i afirmações de estudiosos de
I diversas áreas das ciências
i
: humanas, da teologia e dos
i estudos bíblicos".i

I

I
I
'.
,

: � "Arrecadar"
,

: Conforme d. Geraldo, muitas
: vezes são produzidas obras
,

: apenas com o intuito de ganhar
: dinheiro (como ele acha ser o

caso do filme e do livro),
"contendo afirmações levianas e

até com um engodo muito bem
feito, levando a dúvida e a

·

perplexidade às pessoas", disse.
"Não temos o desejo de proibir

, ninguém de ver o filme, mas
,

: alertamos as pessoas' a se
,

: informarem bem para não sair
� de lá dizendo: puxa agora virou I

tudo", comentou.
r

i,
•

•
,

1 , ,

�
,

,
,

•

I
•

,

,
•

t
"

I
, ,

•

I
,
,

,
I
,

•

,
•
,
•

•

,

,

•

,

•

,

I
•

•
,

� Varig
A Justiça do Trabalho do Rio de
Janeiro autorizou o arresto dos
bens da Varig para os I

funcionários. A decisão foi
tomada pelo juiz Evandro
Guimarães, da 14a Vara do

Trabalho, em ação movida pelo
Sindicato Nacional de

I

Aeronautas, a Associação de
Comissários da Varig, a

Associação de Pilotos da Varig e

por representantes dos
mecânicos da empresa,

•

,

ESTATíSTICAS: AUMENTA O NÚMERO DE FAMíliAS CHEFIADAS POR "ELAS"

• • • " .
•

B
•

�
•

"-� Acidente
Uma pessoa morreu e 50
ficaram feridas ontem pela

: manhã, em acidente entre dois
; ônibus e um carro de passeio na
I

I Avenida Brasil, perto do Trevo

I das Margaridas, na zona norte

: do Rio, Bombeiros de 10
· quartéis foram mobilizados. Um
I
1 dos feridos ficou duas horas
•

I

preso às ferragens e foi levado I

de helicóptero para o Hospital
Municipal Miguel Couto.O
acidente ocorreu por vo�a das 7 .

horas.

• •

.,
I

•

AGENCIA ESTADO
Segundo a pesquisa, o RioGrande
do Sul e Santa Catarina sâo os

Estados em que as uniões legais
são mais resistentes. No RS, por
exemplo, o casamento durava em
média 13 anos. Por outro lado, no
Amazonas, os casais ficavam em

média 8,8 anos juntos e no Acre,
os casamentos duravam em

média 9,8 anos.De acordo com

o IBGE, a média de idade para o

primeiro ca-samento é de 28
anos para os homens e de 25

para as mulheres. Porém, ao se

considerar todos os casamentos,
a idademédia das mulheres sobe

para 27 anos e a dos homens
salta para 30.

� Mulheres que trabalham fora têm uma

jornada extra com afazeres domésticos muito
maior do que a dos homens

DA REDAÇÃO - O brasileiro
está casando mais e as uniões

estãomais duradouras. De acordo
com Síntese dos Indicadores
Sociais 2005 do IBGE (Instituto

,

Brasileiro de Geografia e

Estatística), com base nos dados
da Pnad 2004 (PesquisaNacional
de Amostra de Domicílio), o

I

número de casamentos no país
cresceu 7, 70/0.J á os divórcios
tiveram queda de 3,70/0 em

relação a 2003. O número de

separações judiciais -díssolução
legal da sociedade conjugal- foi
7,4%menor que no ano anterior.

Segundo o IBGE, os

casamentos também ficarammais

duradouros. Os casamentos

duraram emmédia 11,5 anos em

2004. Na década de 90, o tempo
médio de união era de 9,5 anos.

No ano 2000, as uniões tinham
uma duração de 10,5 anos.

,

I � MST
Cerca de 300 agricu�ores sem

terra, retirados há duas semanas

pela Polícia Militar da fazenda
Tala, em Castelo dos Sonhos, no
sudoeste do Pará,
interromperam por dois dias a

rodovia Cuiabá-Santarém, na
divisa com o,município de Novo

Progresso, Um carro com

, servidores do Instituto Nacional
,

, de Colonização e Reforma
•

: Agrária (lncra) foi cercado e
: seus ocupantes ficaram como
,

: reféns por mais de uma hora
1
1 ornern.Os manifestantes
,

I acusam o Incra de enganá-los
I com a promessa de assentar os
, despejados numa área
I
, conhecida por Brasília, onde

I seria, implantado um projeto de

: desenvolvimento sustentado, o
: PDS, semelhante ao criado pela
: missionária Dorothy Stang, em
1

I Anapu, quase mil krn do local de
I

: protesto, Nada, porém foi feito
I até ontem,
,

'1-------------1
,

,

: � Católicos
,

•

•

[
•

CHEFES DE FAMíLIA

. I

,

Santa Catarina é um dos Estados onde o casamento é mais duradouro ,!)

i kJ
'l"· ,

SERViÇOS DE CASA
/

Pela primeira vez o IBGE captou em estatísticas que as mulheres que trabalham fora têm uma jornada extra com afazeres
domésticos muito '@laior do que a dos hornens.Sequndo o instituto, a jornada complementar média das mulheres trabalhadoras

chega a ser o dobrfJ da dos homens no lar, estejam eles trabalhando fora ou não. Em média, as mulheres gastam 22,1 horas por
semana em tarefas domésticas, como arrumar ou limpar a casa, cozinhar ou preparar alimentos, passar roupa, lavar roupa ou

louça, Orientar ou dirigir ordens a empregadas domésticas, cuidar de filhos, limpar o quintal também são consideradas tarefas

domésticas.Enquanto isso, os homens disseram dedicar 9,9 horas semanais para cuidar da casa. Em outras palavras, as

mulheres trabalham em casa mais de quatro horas diárias. Já para os homens essa média diária cai para duas. A economista
Cristiane Soares afirma que a desigualdade entre os sexos não se dá apenas em termos de quantidade de horas, "Com certeza,
mulheres e homens não fazem as mesmas atividades. Tarefas como limpar o quintal são mais masculinas", disse, De acordo
com a pesquisa, a jornada dupla de mulheres é ainda maior na região Nordeste, onde as mulheres que trabalham fora gastam
em média 24,6 horas por semana O recorde de 27,8 horas foi atingido no Maranhão. No Distrito Federal, por outro lado, as
mulheres dedicam o menor tempo com as tarefas domésticas: 17,3 horas,

•

,'------------
,

, Central� Pa?'ista
DE: eeeeucõee &. eU1i:SOS UVJl:1tS

Sociedade Secreta do Atendimento
Dia: 19 de Abril

Horário: IOh '

(Duraçao Total do Evento: 1 h e 30min)

Nucleados das Micro e Pequenas Empresas
R$ 22,00 ã unidade

Associados / APEVI/ACIJS·
.

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

Não Associados I

R, Jorge Czerniewicz, nó 160
R$ 30,00 a unidade

Ingressos à venda no seguinte local:

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

..

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,

@ Manutenção da credibilidade da qualidade dentro e fora da empresa,

@
A cultura da não aceitação do erro, garantia de processos, aperfeiçoamento continuo e inovação,

©
Processo de padronização e certificação da qualidade, levando à fidelidade dos clientes,

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

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

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

Realização: e
UNERJ
_. ''','''' .... '_.....

•

•

O levantamento do IBGE aponta ainda um
,I

aumento do número de famílias chefiadas pól;
, "

mulheres. Em 2004, no Brasil, das 56,1
milhões de famílias 29,4% delas eram

I

"1
chefiadas por mulheres. No entanto, apesar da
maior presença feminina no mercado de i j

trabalho, as mulheres ainda aparecem em ;u
,

desvantagem ao ocupar o topo nos cargos d�li
comando. Em 2004, entre as mulheres
ocupadas, 3,9% delas estavam em cargos de

direção. Enquanto isso entre os homens a i> i
proporção era de 5,5%,

;)

--------------------------------------------�-�

'.:r1 •

IECLB - PARÓQUIA APÓSTOLO PEDRO
,

[ 'I
•

Rua: Esthéria Lenzi Friedrich, 62 - Centro - 89251-010 Jaraguá do Sui/SCi
Caixa Postal: 221 - CEP 89251-970 - Fone 0(xx)47,3371-7226 - ill

e-mail: ieclbpap@netuno,com,br i;
· -

PROGRAMAÇÃO:
Data Hora Diasemana Programa

15h30 4a feira Culto alemão com Santa Ceia 1

19h30 5a feira Culto Português com Santa Ceia
�

07h30 6a feira Culto alemão com Santa Ceia
09hOO 6a feira Culto português com Santa Ceia j(

06hOO Domin o de Páscoa Culto Portu uês-a ós café comunitário
09hOO Domingo de Páscoa Culto Português
19hOO Domingo de Páscoa Culto de Louvor o'

12 de abril
13 de abril
14 de abril

16 de abril

•

Lema do mês de abril: 'Jesus Cristo é a proõtclação pelos nossos pecados)
não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro," 1 João 2,2

·
-

"

Aconteceu no Marista ... {
r

I, ,

)'1

O Colégio Marista São Luís promoveu no último sábado 08 dEr
1[;

abril, mais uma Manhã de Lazer e Convivência,

Neste dia recebemos a visita dé muitas famílias; pais e filhos

participaram de atividades de pintura, teatro, jogos, dObradura�
'"

entre outras.
,

,

Também foi realizada a Eliminatória Interna do Festival da Canção"
- p

tendo a participação de 6 alunas, divididas em duas categorias, 18
,

Na categoria Ensino Fundamental participaram: Letícia N. de,

Oliveira, Emily Tied, Raquelle de T. Fernandes e Roberta J. dej
,.�
�-.%

Masi. Na categoria Ensino Médio tivemos a participação das aluna�
. �

.

".'
, �

Elenice Piãotquewicz e Danielle Teixeira da Rocha. Sendo que a�
,

representantes do Colégio na etapa municipal serão Roberta J. dê')
Masi e Danielle T. da Rocha. I

,

\
,t

O objetivo principal desta ação era proporcionar momentos del

convivência e socialização de toda a comunidade educativa; escola,
I I

I

pais e alunos, ;

Momentos como este enfatizam a formação integral, aproximando; ;

1
o conhecimento do lazer, a produção cultural com a esportiva. I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,; CONFIANÇA: POTÊNCIAS TEMEM MAU USO

r
,

I_

,

" "

•

Ifl :bG�NÇIA ESTADO
•
,
o.

J: O presidente, Mahmoud Ahmadinejad, anunciou
:p

�
blicamente o "sucesso" do ciclo de produção de

r�J; mbustível nuclear, primeiro passo ao '.
'

�Jriquecimento de urânio que pode ser usado para a

�mação de bombas atômicas
, ""

,

"
'J

�,:
'

" '

,<

�� EUA -Após o Irã tomar a

I/�ais ousada atitude em
�'j

r1�lação a seu programa"

'nuclear, anunciando êxito

{tio enriquecimento de urâ

·,nio, os Estados Unidos
""�

-

exigiram ontem que o

-Conselho de Segurança (CS)
.,

da ONU tome "fortes me-

didas contra Teerã".N a

terça-feira, o presidente do
Irã, Mahmoud Ahmadinejad,
anunciou publicamente o

"sucesso" do ciclo de

produção de combustível

nuclear, primeiro passo ao

enriquecimento de urânio -

que gera combustível para
usinas nucleares [energia] e

t

1
r,

,
1

a

j

J

I

também pode ser usado para
a criação de bombas a tô-

,

micas.

Em resposta, União Eu

ropéia e Rússia condenaram
o anúncio iraniano. "Isso é

lamentável", afirmou Emma

Udwin, porta-voz da
Comissão Européia. "Pro
curamos uma solução di

plomática, mas tais de

clarações não ajudam". O
ministro das relações ex

teriores russo, Sergei Lavrov,
disse que o uso da força não

seria a solução para a questão
do Irã, mas não reiterou a

oposição à adoção de
�

sançoes.

RECUSA
Ontem, após o Irã recusar um novo pedido da Rússia para suspender todas as atividades de
enriquecimento de urânio -aleçando que tal processo -conqulstado pela primeira vez pelo governo
lranlano- representa pequeno grau e tem fins pacíficos-, o porta-voz da Casa Branca, Scott McClellan,
disse que sanções do CS da ONU "certamente são uma opção para contra-atacar a ameaça iraniana".
Em seguida, a secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, pediu que o CS da ONU adote "medidas
fortes" para responder à atitude do Irã. Rice, no entanto, não chegou a sugerir uma reunião de emergência
dos 15 membros do conselho. A fala de Rice foi realçada pelo porta-voz do Departamento de Estado
americano, Sean McCormack, que disse que a pressão sobre o Irã vai aumentar.
O Reino Unido também se manifestou a respeito do assunto. "O anúncio do Irã prejudica ainda mais a

confiança da comunidade internacional no governo iraniano", disse o ministro das Relações Exteriores,
Jack Straw, acrescentando que a declaração do Irã vai contra o pedido do CS e da Agência Internacional
de Energia Atômica (AIEA), que exigem a suspensão de todas as atividades de enriquecimento de urânio

por parte do Irã.
.

As declarações agravam as tensões nas relações do Irã com os Estados, Unidos e com os países
ocidentais, que e dizem convencidos que o país pretende construir armas nucleares. O Irã nega.

AVISO
Na segunda-feira (10), o presidente dos EUA, George W. Bush, minimizou informações sobre um possível
ataque americano contra o Irã, anunciado em uma reportagem divulgada no dia anterior pelo jornalista da
revista "New Yorker" Seymour Hersh [vencedor do prêmio Pulitzer e responsável por revelar o massacre

levado a cabo por soldados americanos em My Lai, durante a Guerra do Vietnã, e o escândalo dos maus

tratos na prisão de Abu Ghraib, no Iraque].O texto de Hersh sustentava que os EUA �\l\tariam preparando
uma campanha de ataques contra as instalações nucleares iranianas, inclusive com o uso de armamento

.
.

atômico.
O artigo, que cita um ex-responsável dos serviços secretos, afirma que o presidente Bush e outros
funcionários da Casa Branca consideram o presidente iraniano como alguém que poderia se tornar um

. Adolf Hitler.
•

do que em outras publicações
do país.Mas muitos políticos e

clérigos islâmicos condenaram
a revista, alguns argumentando
que o simples nome da

publicação já é motivo para o

governo proibir sua venda.Na

verdade, as vendas da Playboy
estão indo bem na Indonésia,
segundo jornaleiros, e ameaças
de protestos em massa ainda
não foram cumpridas.

! Islâmicos 'apedrejam escritórios da Playboy

I loI ,
, r
.] '

, ,

, ,

!

Polícia nepalesa mata manifestante

-"_ (4 JACARTA, INDONÉSIA -

'Fundamentalistas islâmicos

1 protestando contra o

I lançamento da edição indonésia
) : da revista Playboy entraram em

) .choque ontem com a polícia e·

; ,apedrejaram os escritórios da .

. ,editora.Ninguém ficou ferido no
,

: protesto promovido por cerca de
; �50 integrantes da Frente dos
� Defensores Islâmicos, um
,

! pequeno grupo com um histórico
,

-

, o
, �.
,

KA1MANDU, NEPAL -Apolícia
- nepalesa matou um manifestante
durante um protesto realizado
ontem no sul do país enquanto o,

,
rei Gyanendra resistia à forte

,

, �

, pressao para que restaurasse a
,

, democracia depois de quase uma,

:
'

semana ininterrupta de protestos.
, '

: ( A morte ocorreu em Parasi,
, 2,00 quilômetros ao sudoeste de
,

,Katmandu. Centenas de
manifestantes atiravam pedras e

, tijolos na direção da polícia
: quando as forças de segurança
, '

,

abriram fogo com munição real.

de ataques contra bares, boates
e embaixadas ocidentais. Os
manifestantes destruíram várias

janelas e a porta e 6 portão dos
escritórios da editora no sul de

Jacarta.
A primeira edição da Playboy

num país islâmico chegou às

bancas na última sexta-feira.A
revista não traz nu feminino,
apenas mulheres em roupas
íntimas em fotos menos ousadas

Um manifestante morreu e cinco

ficaram feridos disse uma fonte no

governo local.Depois dos

protestos, autoridades locais

Impuseram toque de recolher em
Parasi. Também houve ma

nifestações em' Pokhara e

Bharatpur; apesar de as cidades
também estarem sob toque de
recolher.

Enquanto os manifestantes
tomavam outras importantes
cidades do Nepal, as ruas de

Katmandu, a capital', estavam
praticamente vazias ontem - em

meio a dias de violentos choques
entre ativistas pró-democracia e

forças de segurança pelo país -

porque as autoridades locais
disseram ter frustrado planos de
um novo protesto previsto para
esta quarta-feira no centro da
cidade.Os protestos representam
a pior crise vivida pelo Nepal
desde fevereiro do ano passado,
quando o reiGyanendra aplicou
'um autogolpe, dissolveu o

Parlamento e anulou as

liberdades civis sob o pretexto de
combater a corrupção.

Comunicado

Hildemar Hoffmann, comunica que requereu á Fundação Muni

cipal do Meio Ambiente - FUJAMA, licenciamento ambiental

(LAP, LAI, LAO), para atividade de supressão de vegetação, com
localização no municipio de Jaraguá do Sul, Rua 37 - João
Planincheck, 196, esquina com a Rua Hilario Floriani, Bairro Nova
Brasilia. O prazo para impugnação junto ao FUJAMA é de 20

(vinte) dias corridos a partir da data desta publicação, sendo que
o licenciamento será concedido se atendida a legislãção ambiental.

NO SRI LANKA

� Explosão
Cinco pessoas morreram e ao

menos dez ficaram feridas
ontem em uma explosão em

um mercado da cidade

portuária de Trincomalee, na
região nordeste do Sri Lanka,
informaram fontes oficiais.
Uma bomba colocada em uma

bicicleta provocou danos em

vários estabelecimentos
próximos ontem, véspera do
iniciei dos festejos do Ano Novo
tamil e cingalês, na quinta-feira
e sexta-feira. Segunda a polrcla,
a bomba estava presa a uma

bicicleta deixada em um ponto
próxmo. do mercado.

•

,

,

NO REINO UNIDO

� Bomba
,

NO IRAQUE

� Parlamento
o presidente interino do
Parlamento iraquiano, Adnan
Pachachi, convocou ontem
uma reunião da Câmara para
segunda-feira (17), enquanto
segue o desacordo entre os

grupos políticos sobre a

formação de um novo gover-
.

no.Em entrevista coletiva em ;
,

Bagdá, Pachachi disse que na

próxima sessão do Partamento ;
serão .escohkíos o presidente e

'

os dois vice-presidentes do :

Legislativo, composto por 275 :
,

deputados, dos quais 128 são .

•

membros da Aliança Unida '

Iraquiana (AUI, xiita), '

,

Um vôo da Ryanair que ia de I

Paris a Dublin foi desviado
ontem para o Aeroporto ;

,
.

Prestwick, em Glasgow, na

Escócia, após um alerta de
bomba, informou. a empresa
aérea, "Um bilhete foi dado a

um tripulante dizendo que havia.
,

uma bomba a bordo da '

,

aeronave", disse um

comunicado da Ryanair. O
capitão relatou o alerta a

controladores de tráfego, que
deram então a ordem para
desviar o avião para Prestwick.

,

NA ITALIA

� Máfia
,

Bemardo Provenzano, o chefe .

da máfia siciliana preso terta- :

feira, foi transferido durante a i
noite da prisão Ucciardone, em I

Palerma, para a prisão da
cidade de Terni. f.) mafioso está.
sendo vigiado 24 horas por dia
com a ajuda de cameras e se

encontra agora em uma área
reservada da' prisão, submetido
a um regime de isolamento
contínuo.Os investigadores
encontraram algumas cartas
ontem no esconderijo de
Provenzano, Seu conteúdo foi
analisado durante toda a noite
pelo procurador adjunto
Giuseppe Pignatone.

"

Você.terá as informações mais rapidamente .

RECEPCÃO
"

CARTEIRINHAS E
VENDA DE PASSES

• FRETAMENTO
E TURISMO.

FILIAL
GUARAMIRIM

(47) 3275-8500 (47) 3275-8501
. (47) 3372-0545
Fax 47 3371-1893 (47) 3275-1661

(47) 3371-9616INFORMACÕES,

•

ROOOVIARIASI

(47) 3275-0634
,

J

,

VIAçAo .

, ANARINHO
www.canarinho.com.br

(47) 3275-8505 (47) 3373-0472

CENTRAL DE AT,ENDIMfNTO
"L. CANARINHO,- 0800 645�8585

,
.
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Acesse nosso blog: www.poracaso.com / e.mail: contato@poracaso.com
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Josiani da Silva

Séries na web
A ABC Television, da Walt Disney Company, dá o

primeiro passo e cria uma nova geração na

transrnissão de entretenimento. Em formato teste

-durante os meses de maio e junho, as gigantes da

comunicação estarão disponibilizando qratuitarnente
on.line 110 dia seguinte à transmissào os episódios de
suas séries demaior audlência.

Receitas de anúncios publkitáriosvào financiar os
testes na página www,ASÇ,:,çom, COl11 os anunciantes
AT&T, Ford Motor, Procter & Gamble e Universal
Pictures já tendo assinado.
, Serão as séries "Commander in Chief" e "Alias",
.junto COl11 "Lost" e "Desperate Housewives" que
extrearêo o formate.Os expectadores poderão pausar
os proqramas e mudar de capítulos em um episódio,
mas não consequirão pular as propagandas que são
'tecnicamente embutidas.
, Apesar de ser apenas em regime de teste, os
executivos da companhia garantem que esse é só o

'começo,

Manuela "voir e Carlos Chiodlni

Essa tem poucos sabendo

Playboy gay
Nota em. destaque no site de Erika Palornlnó

esta semana anunciava: acordo com a Marisoi

prevê expansão da Rosa Chá, A noticia
confirmava-se com entrevista do próprio estilista
e dono da marca.Arnlr Slarna.rnals declarações de
Giuliano Donini.que diz que a intenção é reforçar a
vocação daMarisol para a moda,

.

A Rosa Chá é ícone internacional da moda

prata. Tem hoje 25 lojas no Brasil, além das duas
internacionais, por volta de 450 multirnarcas
nacionais e 200 espalhadas pelo mundo, em

países tão diversos como a Arábia Saudita.a África
do Sul, a Coréia do Sui e a Alemanha, A produção
anual está em cerca de 570mil peças,

-

A Playboy, título sinônimo de revista masculina
en, todo o mundo e que atualmente fatura U$329
.milhões por ano nos EUA poderá ter sua primeira
'versão dirigida aos homossexuais, De acordo corn a

.assessoria de imprensa da revista, o lançamento que
'p'everá ser feito no mercado inglês faz parte de LIm

:projeto de diversificeção do público leitor da revista,
;deJl10do a aumentá-lo corn a inclusão de mulheres e
I "

tgays.
f,;:7 . Diversificar, morder outras fatias, ganhar mais

tai.t11c1€irO, isso tá tudo OK. Mas só fica uma dúvida
'Incomodando: porquê justamente na Inglaterra o

lançamento? O leão britânico já não ruge da mesma

maneira que antiqamente .. ,

'1.,

Pegueefaça
Depois dos carros e camisetas, é a vez dos tênis receberem

tratamento artístico customizado.
Na trilha da customização, a Adidas aparta no Brasil com a linha

Adicolor,original des anos BO,São duas frentes:a linhaWhite Series que
vem com peças totalmente brancas e oferece tintas, sprays, cadarços,
canetas e tais para que cada pessoa crie seu próprio tênis. Já a linha
Colour Series traz criações de artistas e designers renomados, corno
Emilio Pucci.TaroOkamoto e Bill Mcmullen.

.

A linha Adicolor, será lançada oficialmente 110 país em festa
marcada para o dia 25 de abril, na Estação São Paulo, cidade de São
Paulo. O lançamento do produto é mundial, seus tênis vão custar cerca
de R$400,OO e apenas 1000 pares estarãoà disposição no país,

3371-2847 - 3275-2005
www.centersom.com.br

Você escolhe, nós transportamos.
Os melhores lançamentos
em

. CD's e DVD's
Você encontra na

L
LO(lISTICA NACIONAL E INTEHNACIONAL

Bernardo üombuscn. 540 I Sala O I I
Baependl I Tel.: (47) 3371.0363

•

,

Homo Silveris Sapiens
Eu falei aqui semana passada sobre aquela coisa

de sinaleiro que todo mundo achou meio engraçada
ou meio bizarra, e não sei se passou percebido o

trechinho"cutucaro homem prateado"que constava lá
no primeiro parágrafo. Quem percebeu talvez tenha
levado para eSSe lado, mas quando falei em cutucar
não falava no sentido físico do ato, até porque seria
muita barbárie botar um bambu pra fora do cerro e

mirar o olho direito do rapaz por mero passatempo.
Eu não sei o nome dele,muito menos de onde veio ou de onde diabos tirou

essa peculiar idéia, mas esse neo-pedinte que é o imóvel-homem-prateado-do
farol não deixa de me trazer situações à mente. Distraio-me mais imaginando a

vida desse cara do que observando ele ali se fingindo estátua, É aí que digo
"cutucar''Hco cutucando a vida dele, pensando"O que faz nas horas vagas?';"Qual .

seria a corfavorita dele?';"Será que ele pinta tudo mesmo7';e por ai vai.Como disse
semana passada, ° ser humano é o melhor entretenimento, e pensar na vida do
homem prateado me gerou uma série de situações à mente, que resolvo aqora'
compartilhar.

Como não sei o nome dele e nem vou perquntar (dezclivre interromper sua
perfomance fazendo-o falar), trato meu personaqern por Silver Silva e agora
apresento alquns fatos de sua vida que nada podem ter a ver com o cara que vocês
vêem poraí.ou quem sabe.ebsolutamente tudo.

•

...

4 MOMENTOS NAVtDA DE S!LVER SILVA, UM HOMEM PRATEADO

Quando pequeninc.a revelação:
- Silva, levanta já dessa poltrona e vai estudar: Ninguém qanha dinheiro lia vida
ficando parado,

.

I

._«-.,_-.- _., .. _ ..... ,' ···_·····"v.o,o ,', "" .. ,. , , ",Y"�," .' ,,� •• �>, ..".. ""',""" ,'"

E corn a calada da noite vêm o herói que preza por nossa cidade: Silver Manl
Oculto sob máscara. sua identidade secreta é um grande mistério para os

cidadãos da capital da malha. ..
- Sei não.mas já vi essa pessoa em alqurn Iuqar...
- Você e suas paranóíaa.Vamos que o sinaljá abriu.Deu unia moeda pro cara?

"---','-� -','" """." .". .". - __ y_._.,,_ •• -_._--
--'Y'Y'��,'Y',,,Y'" v. ,'" ,. ",' 'o 'o., ° 00' 00" __000. "0'-, __ ,' OM =0',' 'A'''' , .. ',',' __ , .. ,

- Aêmoço, urna contribuição a nosso trabalho artístico.o homem-estátua.
- Na na na! Ele piscou antes.eu vi,
-Ah.póxa. ..Silva! Esse teu tick nervoso ainda vai levar a gente à falência,

- Silva, você sabe que eu odeio quando traz trabalho pra casa. Vai, se mexe! Vai
fazer alquma outra coisa.

- ,

Rafael Vasel e Daniela Engelmann

The Doors - 40 anos Páscoa do Banana
Para fechar em es tlló a

•

temporada 2006, o Banana Joe

prepara grànde festa para o feriadão
de Páscoa,Marcada para o dia dia 15
de abri! (sábado), a balada traz na

programação a banda Sr.Will (Ctba),
os renomados DJs Sarchas e Duty (E
Fellings) mais DJs Alex Silva e Ruan \

Suíço, Ingressos na hora estarão ao

valor de R$l 5,00.
'

O Banana fica na práia de
Ubatuba I WWW..pªoªnajoe.ç;om.pr

Os membros sobreviventes do The
Doors se preparam para comemorar o 400,
aniversário da banda, Será feito o

lançamento de uma caixa com 12 discos'
pelo selo Rhino, que trará 05 primeiros seis
álbuns da banda em estúdio e corn seis
DVDs. Também será lançada uma caixa de
vinil com os seis primeiros álbuns da banda.

Outros planos incluem um

documentário dirigido por Bill Guttentag,
.

um especial de TV durante o verão de 2007
e uma dupla de livros sobre o grupo.

,
,
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INDICAÇAO: USO DE FILTRO SOLAR PREVINE RUGAS
,

•

•

DAIANE ZANGHELINI

I

� Aplicação custa R$
800, em média, e efeito
dura geralmente de
quatro a seis meses

}ARAGUÁ DO SUL - A

,* ,fossibilidade de diminuir as

rugàs faciais e rejuvenescer alguns
anos tomou o botox conhecido
do público feminino em todo
mundo. O que poucos sabem,
entretanto, é que o botox é uma

toxina, usada para amenizar

paralisias musculares e outras

doenças.
A toxina botulínica tipo'A

geralmente é aplicada na testa,
na região glabelar (entre os

olhos) e nos conhecidos "pés de

galinha", através de seringa; após
meia hora é passada uma pomada
anestésica nos pontos. O local
não deve ser massageado e nem

receber cremes durante as pri
meiras 24 horas. Nesse período
também não se deve fazer
atividade física e, durante as três

primeiras horas, não é reco

mendado deitar para não espal-
4 (�har a toxina para outroslocais.

De acordo com o cirurgião
vascular e médico pós-graduado'
,em medicina estética, Douglas
Anjo, a técnica ainda não atingiu
um grande público no município
pelo fato da área de medicina
estética ser relativamente
recente em relação às demais.
"Existem poucas profissionais e

clínicas nessa área em Jaraguá do

DANIEL NEVES

Sul, mas a tendência é a oferta
aumentar dentro de alguns anos",
explica.

Durante o verão, cresce o

número de interessados em se

submeter à técnica, período em

que são realizadas, aproxi
madamente, 10 aplicações por

mês, geralmente em mulheres
com faixa etária entre 30 a 55
anos. "Até hoje fiz essa aplicação
em apenas um homem, mas

acredito que o sexo masculino
está cada vez mais preocupado

\ \
A • •

com a aparencia e em prevemr o

envelhecimento", assegura.
A aplicação do botox custa R$

800, em média, e o efeito dura

geralmente de quatro a seismeses.

Para obter melhor resultado, a

paciente deve se submeter a

técnica pelo menos duas vezes

por ano. O médico alerta,
entretanto, que pequenas doses

repetidas em pouco tempo podem
ser perigosas: "O organismo pode
criar um anticorpo contra a

toxina e o botox pode não fazer
mais efeito, mas isso varia de

pessoa para pessoa", ressalta.

,

/'
I

r

Douglas Anjo mostra aparelho que evita surgimento de celulite

�

PREVENÇAO NATURAL
"

O médico afirma que existem alguns cuidados simples que podem evitar o surgimento de-ruças, como o uso de
•

filtro solar e hidratante. "E recomendado usar o filtro solar até dentro de um ambiente com lâmpada fluorescente,
pais ela também emite raios ultravioletas". A realizaçâo de atividades físicas regulares e a alimentação equilibrada
também são fundamentais. Também não é recomendado pular refeições e nem comer produtos industrializados.
"Os alimentos prontos têm muito corante, que é um grande inimigo da pele", afirma.
Esses cuidados também evitam o surgimento das indesejadas celulites (acúmulo de gordura nas células do tecido

adiposo), deixando a pele com aspecto de uma "casca de laranja". Através de uma técnica denominada "Endermo
logia", que utiliza um aparelho semelhante a um aspirador de pó, as células de gordura são quebradas, amenizan
do a celulite. Para se atingir um bom resultado são necessárias 20 sessões, em média. "Na época do verão
chegamos a atender 1 O pessoas por dia, mas durante resto do ano essa procura é bem mais baixa", comenta.

, .

,

\ ,

•

Médico bate carro contra trem, .mas sofre lesões leves
GUARAMIRIM - Um acidente

na Rua João Butschard, centro
domunicípio, causou ferimentos
leves em Alexandre Mebeck, na
manhã de ontem. O condutor do
Fiat Palio, placasMGW 3680, de

'� [oinville, bateu contra um trem

da empresa América Latina
. Logística, no cruzamento da.
linha férrea naquela rua.

Ainda em estado de choque
por causa da colisão, Mebeck
explicou à reportagem de O
Correio do Povo que os vidros
de seu automóvel estavam
fechados e por isso não ouviu a

sinalização sonora emitida pelo
trem. Em relação ao momento

do .acidente, o médico disse não
se ter visto à locomotiva chegar.
"Só vi quando batemos",
enfatiza.

De acordo com Moacir.
Moser, uma das primeiras pessoas

... ".
"

a prestar socorro a vinma, a

medida que Mebeck freou seu

Palio, o pneu dianteiro esquerdo
furou e ele bateu contra um dos

;' primeiros vagões do trem.
,

Depois disso, derrapou na pista
e apenas conseguiu parar o carro

\

CESAR JUNKES

Alexandre Mebeck disse que não ouviu a sinalização e só enxergou o trem segundos antes do acidente

porque colidiu na placa
sinalizadora da ferrovia.

O acidente aconteceu por
volta das 8h30min. A Polícia
Militar apenas liberou a Rua João
Butschard para o tráfego normal
cerca de 50 minutos depois.
Procurado pela reportagem, o

,

'maquinista do trem não quis
comentar o acidente.

O médico Alexandre
Mebeck teve escoriações nos

braços e foi encaminhado ao

Pronto Socorro do Hospital
Santo Antonio de Guaramirim.

,

Ele dirigia na direção BR-280 -

Rua 28 de Agosto e estava
,

prestes a chegar a seu destino. E
que, poucos minutos depois
começaria a atender seus pacien
tes no Posto de Saúde central do

município. Durante à noite,
prestou plantão no Pronto
Atendimento de Barra Velha.
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'Dr. Bactéria' orienta para cuidados
com alimentação na Semana Santa

}ARAGUÁ DO SUL - A

alimentação da maioria dos
brasileiros é especial na
Sexta-feira Santa. A data é

celebrada com jejum, vigília
e algumas privações, entre
elas a de comer carne. Os
mais devotos optam por

peixes ou frutos do mar para
as tradicionais ceias que.
reúnem toda a família e

celebram a Páscoa. A esco

lha e o preparo dos pescados,
no entanto, exigem alguns
cuidados essenciais para
evitar o risco de intoxicação.
O alerta é do biomédico e

especialista em higiene dos
alimentos, Roberto Fi

gueiredo - o 'Dr. Bactéria', do
programa Fantástico, que
estará em Jaraguá do Sul a

convite da Unerj para

proferir a' palestra 'Arma
dilhas na produção de

alimentos', na segunda-r
feira, dia 17, no auditório da

Acijs. Informações e

ingressos pelo telefone (47)
3275-8�00 au no site

www.unerj.br.
As dicas são simples e

impedem as Doenças
Veiculadas por Alimentos
(DVAs). Como regra geral,
os peixes de água doce
devem ter cheiro fresco e

,

limpo, enquanto os de água
salgada devem cheirar a mar.
Note-se as guelras estão

limpas (sem limo),
vermelhas e brilhantes e se

o corpo está firme, liso (sem
"machucados") e rígido.
Atente também à pele, que
deve estar com as escamas

intactas, brilhantes, e

úmidas. "Não compre peixe
com olhos opacos, secos ou

murchos. Escolha os com

este órgão inteiro, brilhante e

saliente", recomenda o

biomédico.
Para quem vai optar pelo

bacalhau, característico deste
dia santo, deve comprá-lo
bem seco e totalmente cober
to com sal. "Cuidado com a

presença de manchas verme

lhas ou de pontos pretos de
bolores, pois são sinais

indicativos de cori tam i

nação", adverte Figueiredo. Já
aqueles que preferem os frutos
do' mar, como lagostas e

caranguejos, escolham os mais

ativos e pesados em relação ao

seu tamanho se estiverem
•

vivos. Se comprá-los mortos,

verifique se a casca está ..

inteira e as garras intactas. Os
_ A

camaroes tem que estar com a

carne rígida, a cabeça presa e

a casca preta, rosa, ou cinza

claro.
Outra preocupação nesta

época é em relação aos

chocolates e ovos de Páscoa,
caseiros ou industrializados.
Essas delícias típicas oferecem
baixos riscos de contaminação
à saúde, mesmo com o costume

de guardá-las por muito tempo.
"O chocolate é um produto.
demasiadamente seco e

açucarado para permitir a

proliferação das bactérias", diz
Roberto. Quando o doce

permanece na geladeira, é
,

comum que apareçam man

chas brancas em sua superfície
e não há nada de errado com

isso. "A imperfeição se deve à

alteração de temperatura
entre ambientes, fazendo com
que a manteiga de cacau se

deposite na superfície do'
chocolate, e não significa que
o produto esteja estragado",
assegura.

,

Defasagem no efetivo não afeta
a qualidade do trabalho da PM

. uma viatura de rádio patrulha
para cada setor. "Hoje se tivés-

,
,

qualidade na segurança pública semos 320 policiais militares, ou
do município, a Polícia Militar seja, o dobro do efetivo pode-
poderia estar ainda mais ríamos atender cada um destes

presente na comunidade se o setores com cinco viaturas de

efetivo fosse um pouco maior. rádio patrulha", afirma o oficial,
"Hoje temos um contingente de acrescentando que o efetivo tem

163 policiais aptos ao serviço, aumentado regulamente, mas

para atender um universo de 130 ainda está longe do número ideal.
mil habitantes. Fazemos o O Copom - Centro de Operações
possível para prestar um serviço Policiais Militares, que concentra
adequado, mas sabemos que o . toda a atividade policial militar
'ideal era ter mais homens no da região, recebe diariamente uma
policiamento", relata o major média de 100 ligações, das

Rogério Kumlehn, sub- quais 70 se transformam em

comandante, mas respondendo efetivo atendimento a

pelo comando do 14° Batalhão ocorrência nas ruas. A
de Polícia Militar. Segundo .

comunidade de Jaraguá do Sul
número daONU -Organização já se mobilizou várias vezes para
das Nações Unidas, o ideal para reivindicar junto ao governo do
o policiamento ostensivo é um Estado um número maior de

policial para cada 250 policiais. "A segurança pública
habitantes. "Hoje,emJaraguádo tem sido uma das prioridades
S\1l, temos umpolicialpara cada do atual governo e, com certeza,

797 habitantes", conta o major. as defasagens de efetivo
. Atualmente o policiamento também serão solucionadas",

•

ostensivo na cidade é dividido afirma o diretor-geral da SDR,
em cinco setores, sendo que há Nilson Bylaardt.(Carlos Brandão)

}ARAGUÁ 00 SUL - Apesar
de desenvolver um trabalho de

,

!
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• LINHA DE FUNDO

Tênis de Mesa
,A equipe jaraguaense de Tênis de Mesa conquistou nove medalhas
na 2a Etapa do Circuito Catarinense, que aconteceu no fim de
semana em Videira. Foram quatro de ouro com Priscila Salvador
(mirim), Priscila Salvador e Luisa Betoni (duplas mirim), Luisa
Betoni e Willian Rustick (duplas mirim mista) e Adriel Braz e Cristhian
Pedrotti (duplas infantil); três de prata com Emanuela Kruger

: (juvenil), Emanuela Kruger e Michele Viana (duplas juvenil) e

. : Emanuela Kruger e Guilherme Schuenke (duplas juvenil mista);
'além de duas de bronze com Luisa Betoni (mirim) e Priscila Salvador
,e Bruno Raupp (mirim mista). No próximo dia 29, no Centro de

:Treinamento, acontece a 1 a Etapa do Campeonato Escolar Regional.

Moleque
: o Colégio Evangélico Jaraguá e
! a EEB Lilia Ayroso Oechsler

I serão, respectivamente no

; masculino e feminino, os

representantes de Jaraguá do
Sul na fase regional do
Moleque Bom de Bola. Ambas
as equipes foram as campeãs
da fase municipal, que
encerrou no último sábado. Na

ponta da artilharia, Jean Deretti

(C,ej) ficou com 11 gols no

masculino e Francielly Godoy
(Lilia Ayroso) e Gabriela
Fernandes (Anna Nagel)
marcaram seis no feminino.

Natação
o jaraguaense Rodrigo
Demarchi (15 anos), atleta da

Ajinc/Urbano/FME, foi o
campeão da prova de duatlon
na categoria 14/15 anos,
realizada no último domingo
em ItajaL Foram 600 metros de

natação de quatro mil de

icorridas. Na primeira etapa, o

atleta havia terminado em

:segundo lugar.
,

Varzeano
Os jogos do Grupo B que foram
adiados acontecem neste

sábado, na Arweg, e definem
os últimos dois classificados

para a próxima fase do
Varzeano. Às 13h45 jogam

. Unidos da Vila e Bazar do Rau/
NST Contabilidade. Na

seqüência tem os minutos
finais de Gesso Jaraguá e

Caxias (partida que foi
encerrada aos oito minutos do

segundo tempo) e Amizade/
Rozzaco Pneus e EC Noite a

Fora fecham a rodada.

Punição
o goleiro Bàgé sofreu wna
punição preventiva da 'CBFS

'

na noite de ontem. Uma

resolução da diretoria

impede que o goleiro atue até
que seja julgada pelo STJD a

atitude que ele teve na final
do Intercontinental, quando
invadiu a quadra para
impedir um gol. Era
previsível que isso fosse
acontecer.

flamengo goleia o Guarani e
fíca perto das quartas-de-final

RIO DE JANEIRO (RJ) - O

Flamengo recebeu o Guarani,
ontem, pelas oitavas-de-final da
Copa do Brasil, e não tomou

conhecimento do adversário.
,

Bastante superior, venceu por 5x1
,

no Maracanã e ficou bem perto
da vaga nas quartas-de-final da
competição. A partida de volta
.está marcada para a próxima
quarta-feira, no estádio Brinco de
Ouro da Princesa, em Campinas.
Quem avançar à fase seguinte
encara o vencedor do confronto
entre Atlético-MG e Fortaleza.

O Flamengo começoumelhor
e abriu o placar aos 20 minutos,
em cabeçada de Luizão, que
deixaria o campo contundido

pouco depois. Dois minutos

depois, LeonardoMoura recebeu
de Renato e ampliou. OGuarani

chegou a descontar com Bilu, aos
30, mas a noite era de Renato, que
acertou bela cobrança de falta aos

37 e ampliou. Na etapa final,
Obína e Juan deixaram suas

marcas aos oito e 34 minutos,
,

respectivamente, dando números
finais ao jogo.

LmERTADORES - O São Paulo
venceu o Cienciano por 2 O, em
Cuzco, e garantiu classificação
para as oitavas-de-final da Copa
Libertadores. O time paulista
continua na segunda posição do

Grupo 1, mas como abriu quatro
em relação ao Caracas, que ficou

•

no OxO com o Chivas, não pode
(:-

ser mais alcançado pelos
venezuelanos.Na última rodada
da primeira fase, no dia 20 deste

mês, o São Paulo recebe o

Caracas ainda com esperança de
. ... ....

terminar na primeira posiçao.
Para isso, precisa vencer o time
venezuelano e torcer por um

empate do Chivas, líder do
.

grupo, com o Cienciano, no
México.

III RESULTADOS

Copa do Brasil
,

Flamengo 5x1 Guarani
Atlético-MG Ox2 Fortaleza
Ipatinga 3x1 Náutico
Santos 2x1 Brasiliense
Criciúma 1x2 Vasco
Volta Redonda 1 xO 15 de Nov.
Vila Nova 2x2 Fluminense
Vitória 2x1 Cruzeiro

•

Libertadores
Caracas OxO Chivas
Clenciano Ox2 São Paulo
Libertad Ox1 Paulista

Liga Futsal
Intelli 7x2 Minas

III JOGOS DE HOJE

Liga Futsal
Vasco x Chapecó
São Paulo x Carlos Barbosa
Cascavel x Malwee

,
,

,

PREPARAÇÃO: ITAMAR FICA

•

JULIMAR PIVATTO

� Elenco que vai
estrear é praticamente
o mesmo que jogou
a Divisão Principal

}ARAGUÁ DO SUL - Há uma

semana da estréia no

Campeonato Catatinense da
Divisão Especial, o Juventus
treinou 'ontem, na Arsepum,
sem grandes novidades 110 seu

elenco. Nada de caras novas,

apenas jogadores que deixaram
o clube. Leandro Nunes, João
Scherer e Eurico foram

dispensados, Everaldo pediu
dispensa, Acássio fechou com o

Operário (PR), Ademir Sopa foi
para o Avaí e Carlos Rogério

,

volta para o São Gabriel (RS).
De contratações, nenhuma.

O diretor de futebol, Alcir
Pradi, disse que o clube tinha
interesse de manter o meia

Carlos Rogério, mas o clube

gaúcho não o quer liberar. Sobre
Itamar Schulle, o dirigente disse

que ele fica. "Ele tern proposta,
.

de outros clubes, mas vai
, "

C011t111uar conosco ,comentou.
No treino de ontem, o time

titular foi o seguinte: Adilson;
Leandro Pereira, Rafael e

Thiago; Pereira, Alex Albert,
Fábio Lopes, Ithiê e Matarazzo;
Sábia e Jefferson Cruz.

Entre os reservas treinaram:

Rudolfo (j únior), Marcelo

(jún ior}, André Freitas,
Oliveira e Rogerinho; Mário,
Miguel (júnior}, Paulo Rossi e

Tomazelli; Ronaldo e Leandro

Temporin. O detalhe curioso foi

quando André Freitas saiu

machucado e Schulle assumiu a

posição de zagueiro.
REGULAMENTO - As 12

equipes participantes do

campeonato se enfrentam em

turno único e se classificam

para as semifinais as quatro
melhores colocadas. Os dois

primeiros colocados terão o

direito de fazer a partida de
volta em casa. Os dez primeiros
colocados da competição
disputarão a Divisão Principal
de 2007 e os dois últimos
colocados caem para a Divisão
de Acesso no ano que vem. O

campeão disputará, com o Avaí,
a segunda vaga de Santa
Catarina para a Copa do Brasil.
Esta disputa será ern dois jogos,
ainda a serem definidos, e terá
o mesmo regulamento da Copa '

do Brasil, onde gol fora de casa

vale como critério de

desempate.

Brasil enfrentará a Suécia na

repescagem da Copa Davis
ARQUIVO O CORREIO/RAPHAE_L GÜNTHER

,"

Meligeni é o capital do Brasil

SÁo PAULO - Não deu a

Suíça, de Roger Federer, ou a

Espanha, de RafaelNadal, luas o
Brasil teve muita sorte na

definição da chave da
repescagem do Grupo Mundial
da Copa Davis: vai enfrentar a

,

Suécia, em casa, com grandes
chances de voltar ao grupo de
elite na temporada de 2007. A
sede do confronto marcado para
22 a 24 de setembro ainda não

está definida pela CBT, que vai

estudar amelhor proposta, como
avisou o presidente Jorge Rosa.

"O resultado do sorteio foi,
muito bom", festejou jorge Rosa.

"Vamos, enfim, jogar em casa,

depois de praticamente um ano

inteiro tendo de viajar". O fato
de jogar em casa, além de
aumentarmuito as chances de o

Brasil garantir sua classificação
para o Grupo Mundial de 2007,
assegura uma boa oportunidade
de a CBT recuperar-se das
inúmeras despesas e talvez
recolocar seus cofres em ordem,
depois de tantos desmandos da

antiga administração.
"Para a escolha da sede

vamos proceder da mesma

maneira que fizemos em

[oinville, quando recebemos as

Antilhas Holandesas", disse

Jorge Rosa. "A situação agora
.

melhorou bastante, pais a

Federação Internacional mudou
o regulamento e já aceita que seja
colocado 11a quadra o nome da
cidade ou do Estado que está

apoiando o evento. Por isso,
podemos ter apoios mais fortes".
Há vários interessados em

promover o confronto Brasil x
Suécia. Minas Gerais saiu na

frente, anunciando que tem a

preferência, fato não confirmado
por Rosa. O dirigente disse que
analisar todas as propostas e não

. /

se comprometeu com nmguem.
. Confira os outros confrontos

da repescagem da Copa Davis

segundo sorteio realizado nesta

quarta-feira: Espanha x Itália,
/

Austria x México, Alemanha x

Tailândia, Holanda x República
Checa, Romênia x Coréia do
Sul, Eslováquia x Bélgica e Suíça
x Sérvia e Montenegro.
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Juventus se prepara para a estréia contra oMetropolitano na quarta-feira
,

,

,

III JOGOS DO JUVENTUS

19/04 20h30 Juventus x Metro iolltano .

23/04 16h Guarani x Juventus ,

26/04 20h30 Juventus x Criciúma
30/04 (16h) Lages x Juventus
03/05 20h30 Juventus x Chanecoense'
07/05 16h Joinville x Juventus
10/05 (20h30) Juventus x Cidade Azul •

14/05 16h Prós lera x Juventus
17/05 20h30 Juventus x Marcílio Dias
21/05 (16h) Atlético Ibirama x Juventus
28/05 (16h) Juventus x Brusque -

,

,

, '

Malwee estréia hoje atrás do

bicampeonato da Liga Futsal

.' .;

JJ
"

>

•

;'

}ARAGUÁ DO SUL - A
ordem naMalwee é esquecer a

frustração pelo, vice-cam
peonato do Intercontinental
de Clubes. E nada melhor que

craque Falcão, dispensado dos ..'
-'

dois primeiros jogos da Liga, e '

.'

sem o auxiliar técnico Marcos ..
•

•

Moraes. A equipe deve ser, ,

"

� .

entao, praticamente a mesma :
que disputou a final do :
Intercontinental, incluindo ,

,
'

Dimas, que já está totalmente
I

recuperado de uma contusão no ,',i
adutor da coxa esquerda. O
Cascavel é um adversário que
vem complicando para aMalwee fJ

nos últimos confrontos. No
,

,,

, '

, �

outra compe tiçao para se

concentrar. Hoje às 20h15, os
j araguaenses enfrentam o

Cascavel, fora de casa, pela
estréia 11a Liga Nacional de
Futsal. A equipe fica no,

Paraná depois do jogo e

enfrenta, na segunda-feira, o
Umuarama, às 19h15 C01U

transmissâo da SporTY.
A Malwee viajou sem o

.

início do ano, as equipes ficaram
no 2x2 numa partida amistosa ;

disputada no Paraná ..
,

,

• JOGOS DA MALWEE
·

'

,
,

13/04 . 20h15 Cascavel x Malwee ,

,

17/04 19h15 Umuarama x Malwee
23/04 14h • Malwee x UCS
25/04 20h15 Unisul x Malwee
_Q] '05 20h15 Malwee x Joinville
12 '05

.

20h15 • Malwee x São Paulo
15/05 20h15 Malwee x Minas
20/05 19h Chanecó x Malwee

.

24/05 20h15 Malwee x John Deere
28/05 14h Malwee x Macaé
05/06 {20h15) Malwee x Petrópolis
10/06 19h Atlântico x Malwee
12/06 20h15 Carlos Barbosa x Malwee
14/06. 20h15 Farroupilha x Malwee
18 06 14h Banesna x Malwee
20/06 20h15 Cabo Frio x Malwee ,

27/06 {20h15 Malwee x São Caetano
29/06 20h15 Malwee x Intelli
03 07 20h15 Ulbra x Malwee ,

, ,
, ,

,
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� �VERBA: EQUIPAMENTOS CUSTARAM R$ 1,2 MILHÕES

,

•

•

DAIANE ZANGHELINI

Il> Tomógrafo e aparelho
de ressonância estavam

pâracos no Porto de

Itajaí por burocracia
, }ARAGUÁ 00 SUL -o Hospital

é Maternidade Jaraguá recebeu
ontem o tomógrafo computado

� lfuado e o aparelho de ressonância

magnética que estavamparados noj

Porto de Itajaí há quase um mês.

O� equipamentos, que custaram

R$ 1,2 milhões e pesam 17

toneladas, vieram' em três

caminhões e devem começar a

funcionar no início de maio.
De acordo com o diretor

•

administrativo do hospital, Hilário
Dallmann, a carga será abertahoje,
na presença de engenheiros da

•

empresa que forneceu os aparelhos
e de fiscais da seguradora, procedi
mento adotado em virtude da ga
rantia dos equipamentos.O tomó

grafo computadorizado deve ser

instalado em 12 dias, e o equipa
mento de ressonância magnética,
dentro de 20 dias. Os aparelhos se
rão instalados no novo Centro de

Imagens do Hospital Jaraguá, na
t �venida Marechal Deodoro da

Fonseca (fundos da agência da

r

caixa Econômica Federal), cujas
obras devem ser finalizadas dentro
de 10dias..

O tomógrafo computadorizado
realizará 30 exames por dia,
enquanto o equipamento de
ressonância magnética (primeiro
do gênero a ser instalado na região)
atenderá pacientes que até então

precisavam deslocar-se até [oinville
ou Blumenau para fazer o

diagnóstico. Calcula-se que cerca

de 10 pessoas por dia sej am
encaminhadas para realizar esse

exame em outros municípios. Nos
próximos dias, também será

instalado outro tomógi:afo no

Centro de Imagens do Hospital
Jaraguá, em substituição ao antigo
aparelho, que temmais de 10 anos
de uso e faz 20 diagnósticos por dia.

O tomógrafo computado
rizado e o equipamento de
". /',

ressonancia magnética estavam

travados no local em virtude da

isenção do ICMS (Imposto Sobre
Circulação de Mercadorias e

Serviços), que não estava sendo
reconhecido pela Secretaria de
Estado da Fazenda. Como a

mantenedora do hospital, a

Comunidade Evangélica Lute
rana de Jaraguá do Sul, é uma

entidade filantrópica, a insti

tuição conseguiu o benefício.

Projeto' Preservar é Amar foi
apresentado em feira nacional

•

•

•

,

CORUPÁ - Com o objetivo de

divulgar o projeto de educação
ambiental, denominado Preservar
é Amar, a Lunelli Indústria Têxtil
participou da Feira de Tecnologias,
Projetos e Economia Solidária
Rumo ao Desenvolvimento
Sustentável, que aconteceu na

primeira semana de abril, no
Centreventos Cau Hansen, em
[oinville,A Feira aconteceu junto
ao 5°Congresso IberoAmericano
de Educação Ambiental, também
no Centreventos Cau Hansen.

O evento foi promovido pelo
,

OrgãoGestor daPolíticaNacional
de Educação Ambiental -

Ministérios da Educação e do
MeioAmbiente- em parceria com
o Governo do Estado de Santa
Catarina e Prefeitura Municipal
de Joinville e contou com a

participação de 4.500 pessoas de
30 países. O principal objetivo do
encontro foi promover uma

discussão sobre a contribuição da

,
,

,

J

I

•

•

·
'

,

"

I
,

•

I

I
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Educação Ambiental para a
.

construção da sustentabilidade

planetária.
A Lunelli expôs o Projeto de

Educação Ambiental Preservar
é Amar.' que envolve
anualmente os estudantes do
ensino fundamental das escolas

municipais e estaduais do

município de Corupá. Lançado
em 2002, oprojeto aconteceu em
paralelo a Semana do Meio

•

Ambiente e tern como objetivo
contribuir para a formação
ambiental das crianças que,

. ,

vivenciam, passo a passo, a

execução do projeto. Entre 2002
e 2005 o projeto abordou vários•
temas, como a poluição dos rios,
gestão ambiental, coleta seletiva
e reciclagem. Na 5ª edição, o
projeto Preservar é Amar foi
reconhecido com o Prêmio
FIESC e o Prêmio Expressão de

Ecologia, ambos na categoria
Educação Ambiental.
,

DIVULGAÇÃO

.ii< �..,
-!'4-..:

• I
•

\, � ' ................._--_.......................

Lunelli apresentou projeto dedicado aos alunos de ensino fundamental

,

•

Aparelhos devem começar a funcionar no início de maio

ATENDIMENTO DEVE, SER AGILIZADO
Na visão de Dallmann, a construção do novo Centro de Imagens
também vai possibilitar um aumento no número de atendimentos. O
local tem área de 1000 m2 e contará com 62 funcionários e

equipamentos de última geração: três aparelhos de ultrassom, dois
equipamentos de raio-x, um de mamografia e um aparelho de
densitometria óssea, além dos dois aparelhos recém-chegados.
"Pretendemos alargar o horário de atendimentos, já que os aparelhos
têm capacidade para fazer grande número de diagnósticos", explicou.
Os pacientes do Sistema Único de Saúde somente poderão se

submeter a exames de tomografia e ressonância magnética se a

Secretaria Municipàl de Saúde fechar um contrato de compra de

serviços com o SUS até o dia 25 de maio, prazo limite imposto pelo
Ministério da Saúde,

Contínuos comemoram data e

"gostam de conhecer' pessoas"
CESAR JUNKES

}ARAGUÁ DO SUL - Planejar
uma rota a cada manhã e visitar

cerca de 30 empresas por dia,
independente do clima, faça frio
ou calor, chuva ou sol. Este é o

trabalho dos Office-boys, mais
conhecidos como Contínuos:

No dia destes profissionais,
comemorado hoje, a

reportagem de O Correio do
Povo conversou com alguns

. jovens que, entre a entrega de
um documento e outra, dizem

,

não querer trocar o dia a dia que
têm, pelo menos por enquanto.
Para Renan Marcel Regert, de
17 anos, ser Contínuo "é uma

maravilha". Segundo ele,
conhecer pessoas todos os dias
é omelhor da profissão. Opinião
semelhante tem Diego Dionei
Gnewuch e Flávio Nunes

Nascimento, ambos com 17
aI10S. Eles dizem que fizeram
muitas novas amizades desde o

início do trabalho de Office

boy.---
Diferente de Flávio, que está
•

na área 11á um ano, Diego trocou
o emprego que tinha em um

mercado para poder se dedicar
à atividade, há apenas três

meses. Neste período aprendeu
a visitar cerca de 30 empresas

jaraguaenses por dia e fazer

pagamentos.
Para poder atender a todas

, ,

as solicitações, os três precisam

:I&: '

,

&"

Diego trocou emprego em

supermercado e valoriza amizades

organizam suas rotas dia a dia.
Eles explicam que não dá para
perder tempo. Mas, isto não

os incomoda. O único
,

problema vem, dos dias de
chuva. Nestes, o cuidado
deve ser ainda maior,
pr incipa lme.n te . com as

próprias vidas, já que o meio
de locomoção são as

bicicletas. (Kelly Erdmann)

• OCORRÊNCIAS POLICIAIS

Assaltado
Sr, de 54 anos foi assaltado na tarde de terça-feira, na Rua Irmãos
Marista (fundos do Colégio São Luís e igreja Matriz São

Sebastião), os bandidos roubaram R$ 80,00 reais e seis passes
de ônibus. A polícia fez ronda nas proximidades e encontrou os

menores, J.R.P. e M.F.R. ambos com 17 anos de idade, que
foram levados à Delegacia.

Sem habilitação
Um homem foi detido na

madrugada de terça-feira, no

Km 54 da BR 280 em

Guaramirim por conduzir sem
ser habilitado o veículo VW
Gol.

Recuperação
de carro
o carro Ford Escort, ana 1987
de cor azul foi furtado na

manhã de terça-feira. O
veículo estava estacionado na

Rua José Pomianowski em
frente à casa do proprietário.
A polícia foi acionada e depois
de repassada a informação o

veículo foi encontrado na Rua
Alagoinhas/Lago do Meio, na

cidade de Jolnville, onde os

bandidq� envolveram-se em

acidente\\e depois fugiram.

Tentativa de invasão
Tentativa de invasão em uma

residência na Rua Mariano
Witkowsky, Vila Rau, na

madrugada de terça-feira. A
dona da casa escutou
barulhos próximos à janela, e

depois o bandido fugiu em

uma moto,

Furto I
Arrombaram um

estabelecimento comercial,
na terça-feira de madrugada,
na Rua Waldemar Grubba, e

furtaram documentos de
veículos, um aparelho celular
marca Nokia, caixas de som

e uma camiseta, o

proprietário relata também

que os bandidos tentaram
arrombar o cofre,

Furto II '

Arrombada a guarita do
estacionamento da Caixa
Econômica Federal, na Rua

Exp. Gumercindo Silva, na

noite de segunda-feira. Foi
furtado R$ 660,00 que
estavam em envelopes e

mais R$ 50,00 do caixa.

At,ropelamento
Duas meninas foram

atropeladas na tarde de terça
feira, na Rua Erich Froehner,
em Schroeder, Elas foram
encaminhadas ao Hospital
São José, D,K.P. de 14 anos

com suspeita de entorce no

joelho direito, e J.W. de 15
anos com fratura na perna
esquerda. ,
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,Dono de loteamento diz que

•
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. ,

tributação não aceita 'pagamento: �

•

}ARAGUÁ 00 SUL - A Lei

Complernentar número. 34/
2003 causou impasse entre a

Prefeitura e um morador do
, ,

município. E que segundoG. C.,
proprietário de um loteamento
no Bairro Santa Luzia, o setor

de tributação não quis receber o
pagamento de sua dívida ativa

do IPTU (Imposto Predial, e
Territorial Urbano).

Para G.C., o problema por

qual passa "é um descaso com a

população". No ano passado, ele
parcelou a dívida de R$ 7.833,
29 em cinco vezes. Pagou três

RESPOSTA

prestações de R$ 1�631,00 e

atrasou duas por mais de seis
, meses.

No início do mês de abril, '

procurou da Prefeitura de Jaraguá,
_

, � .

com o dinheiro da quarta parcela ,:-.

em mãos. Mas, segundo ele, a ;�'
Tributação não aceitou a quantia. ',' \

Isto porque, seria obrigado a pagar
"

.

o restante da dívida de uma só" '

vez. Como não possui o valor, o ':.
,

-

comerciante corre o risco de ser
.

processado.A indignação deG.C. .

está no fato de agora precisar fazer
-

o pagamento completo, com
juros e multa. (Kelly Erdmann)

,

De· acordo com Sérgio Félix, responsável pela Tributação, não é

possível abrir exceções quando se trabalha com leis. Ele explica que
a Lei Complementar 34/2003 obriga o setor a não re-parcelar dívidas
com prazos vencidos acima de seis meses, como é o caso de G.C.
Além disso, o secretário enfatiza que o sistema de cobrança associa
todas parcelas dividendas em uma, autornaticarnente.

, "

�--------------------------------------------

Curso de pós em engenharia
-

DA REDAÇÁO - Através

do. setor de capacitação
empresarial, a Associação.
Comercial e Industrial de

[aragua do Sul realiza em par
ceria com a Sociedade Educa
cional de Santa Catarina o

curso de pós-graduação em

engenharia de produção. A
especialização começa em 5 de

•

maio e é direcionada a profis
sionais com formação superior
que trabalham ou desejam
trabalhar com os diversos
níveis de gerência de produção
de bens ou de prestação de ser
viços. Informações e inscrições
pelos telefone (47) 3461-0161,
08006430133 e pelo e-mail
sce@sociesc.com.br.
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��BABA
Para que Demi
Moore possa
passar 2006
trabalhando, o

namorado Ashton
Kutcher vai cuidar
de Rumer, 17 anos,
Scout, 14, e Tallulah, 12,
filhas dela com o ex

Bruce Willis. A estrela

já está na Europa, onde
roda pelo menos duas

produções nos próximos
meses. Uma delas é

Flawless, que está sendo
filmada há duas semanas

em Luxemburgo.

A

��TLJRNE��PROCESSO
Jennifer Lopez entrou .

��DESVANTAGEM
Ser namorada do craque
Ronaldinho,
principalmente às
vésperas da Copa do
Mundo pode ter suas
vantagens, mas também
tem desvantagens. A

.

fabricante de meias Lupa
substituiu. Raica de

Oliveira, que era sua

garota-propaganda, pela.
também modelo Mariana ;

Weickert. O motivo foi o
valor do cachê da
namorada do jogador, que
parece ter disparado, nos

; .,

últimos dias.
"

'

-

com uma açao na
Suprema Corte da
Califórnia contra um de
seus ex-maridos. Ojani
Noa vem oferecendo a

vários jornais e revistas
dos Estados Unidos um

diário contendo
detalhes de sua relação
com a cantora-atriz.

Segundo os advogados
de J.Lo, Ojani teria
ainda partido pra
chantagem: pediu
dinheiro em troca de
seu silêncio. \

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

, /

No último sábado, o restaurante Arweg, em parceria com o músico-produtor Erico Veríssimo,
promoveu a II Noite da Ilha. No cardápio deliciosos frutos do mar, tudo servido em buffet em
forma de ilhas. Mais de 380 pessoas prestigiaram a festa. O esquenta ficou por conta da banda

Crexpox de Jaraguá do Sul e o show principal foi do grupo Gente da Terra de Florianópolis. Uma
noite perfeita e muito bom gosto!

,

m PARABENSI
Aniversariantes do dia

Hilmar Rubens Hertel

Zuleica Schramm

Marlon A. Grassmann •

FOTOS FLÁVIO UETA Maria V. Garcia
�---'-�--'--'--'--'--����- '

César P. Floriani

Ingrid N. Siewerdt

Ruti Steinert Krueger
Neuza Forlim

Josiela S. de Souza

Vanessa da Mata
A cantora Vanessa da Mata
faz show neste sábado, 15,
no Armazém Music Hall, em
Balneário Camboriú. Os

ingressos antecipados custam,
R$ 25 e podem ser

'

adquiridos pelo site
www.nosvamos.com.br.

Presidente da Weg Décio da Silva e a esposa Denise Zimermann da Silva

Los Hermanns
Os fãs da Los Hermanos já
podem se preparar porque
está confirmado, para o dia 6
de maio, o show da banda no
Master Hall, em Curitiba. Os

primeiros mil ingressos
custam R$ 20, valor aceito
com apresentação de carteira
de estudante ou doação de 1

, kg de alimento não

perecível. Informações no

Disk Ingresso (41) 3315-
0808.

I

O presidente da FUjaínas, Leônidas Nora e a

esposa, presidente da Apae, Maria Thereza Nora
Os anfritiões da noite e proprietários do restaurante

A

Arweg, Jorge Vieira e a esposa Angela Vieira
,

II HOROSCOPO
,

� Aries 20/3 a 20/4
Com o trânsito de seu regente Marte por Cân
cer, até 3/6, talvez se apresentem desafios no

setor profissional, obstáculos podem atrapalhar
o seu avanço. Não desanime, mas também não
invista loucamente contra eles, proteja sua

cabeça. Se necessário, dímínua um pouco o

ritmo. É um bom período para ficar no seu QG,
armazenando forças e montando estratégias.

.

� Libra 23/9 a 22/10 � Capricórnio 22/12 a 21/1
Com o trânsito de Marte por Câncer, seu signo
oposto, pode haver certa dificuldade nos rela

cionamentos, sobretudo nas relações de mais
intimidade e/ou parcerias de trabalho: Contudo,
se você canalizar positivamente as energias de

Marte, sem entrar em processos competitivos
e separatistas, este período, até 3/6, pode ser

superprodutivo para ambas as partes.

� Peixes 19/2 a 19/3
A passagem de Marte, por Câncer, até 3/6, vem
renovar sua vitalidade e despertar seus talentos
criativos. Marte traz mais vigor para sua forma
de se expressar e faz você ficar mais
autoconüante. Este é um período em que você
vai querer ser bem você o tempo todo e deixará
isso muito claro a todos. Nos relacionamentos,
tende a buscar mais contato físico ...

� Câncer 21/6 a 21/7
Marte, o planeta da ação, entra em Câncer e

carrega suas baterias. Em sua passagem, até
3/6, você tende a ficar mais assertivo e

vigoroso e a causar forte impressão sobre as

pessoas. Sua saúde e energia vital estão

superaltas, com gás para iniciar coisas novas,

para enfrentar desafios, realizar mudanças e

lutar incansavelmente por seus interesses.

.

Encha o tanque, pois vai ter que mostrar serviço.
O trânsito de Marte por Câncer (até 3/6)
movimenta o tráfego na área profissional. Marte
simboliza ação, impulso e faz com que você
•

direcione seus esforços para a conquista do

espaço, o seu próprio, aqui nesse mundo. Além
•

de produzir muito e encarar desafios, você tende
a se destacar pelo que faz.

.

•

� Touro 21/4 a 20/5
A passagem de Marte por Câncer intensifica
sua atividade mental. Neste período, até 3/6,
você tende a ficar mais comunicativo e per
suasivo, se identificando fortemente com suas

idéias e opiniões. Se não quer se desgastar e
perder tempo com discussões, nâo insista em

impor suas posições sobre os outros sem

antes avaliar se está realmente certo.

� Leão 22/7 a 22/8
A passagem de Marte por Câncer (até 3/6)
pode levá-lo a sair um pouco de cena e a •

imergir nos seus bastidores. Talvez você tique
meio irritável e use suas unhas e dentes com

mais freqüência, no impulso de defender seu
território e suas convicções. Fique atento para
suas reações, pois elas podem revelar

aspectos importantes de seu inconsciente.

� Escorpião 23/10 a 21/11
A passagem de Marte por Câncer, um signo de

. Água como o seu, até 3/6, é um período muito
estimulante, especialmente indicado para
atividades que possam expandir sua mente e sua

visão de mundo. Procure experiências que .

enriqueçam e ampliem seus conhecirnentos e

que abram outras dimensões da realidade.
Explore novas frentes, novas gentes.

� Aquário 21/1 a 18/2
Mãos à obra! O trânsito de Marte por Câncer,
até 3/6, vai fazer-você ficar orgulhoso do

quanto será capaz de produzir nesse período. É
possível que você funcione melhor trabalhando.
e atuando de forma independente, do jeito
aquariano, sem a interferência de outras

pessoas. Evite confrontos com chefes e

superiores, aja diplomaticamente.
•

� Sagitário 22/11 a 21/12
Marte está em Câncer até 3/6 e indica um pe
ríodo de transformação interna e de seus rela
cionamentos mais íntimos. Se atualmente você
não está ligado a alguém, o que se transforma
é a sua maneira de ver a si mesmo e os outros,
assim como sua postura nas relações. É uma

passagem para um estágio mais profundo, o
fim de um ciclo e o início de outro.

� Gêmeos 21/5 a 20/6
Marte transita em Câncer até3/6 e auxilia a

levar adiante os empreendimentos iniciados

quando Marte estava em Gêmeos (desde
meados de fevereiro). Contrlbul ainda para que
você dê novo impulso em seus negócios, .

agilizando sua forma de gerar recursos e

aumentando sua produção. Evite entrar em

situações de risco, aja com prudência.

� Virgem 23/8 a 22/9
O trânsito de Marte por Câncer, até 3/6, é um

bom momento para formular (ou reformular)
seus objetivos e ideais e agir positivamente em

direção a eles. Unindo-se a grupos com que
compartilha suas metas, você conseguirá
realizá-Ias mais rápido e melhor. Um dos

aprendizados dessa fase é equilibrar seus
próprios interesses e os das outras pessoas.

O CORREIO DO POVO

II NOVELAS
> GLOBO � i8H

Sinhá Moça
Sinhá Moça sugere que Adelaide peça
clemência ao Barão. Mário, Renato,
Pedro e Vila voltam da cidade para ajudar
na fuga dos escravos da Fazenda Sete
Quedas. Mário conta para Dimas que há
um fazendeiro que abrigará os escravos

fugidos. Dimas quase beija Juliana, mas
se afasta no último momento. Inez conta

para Fontes que Rodolfo tem saído de

madrugada. O jovem advogado manda
Bentinho sair correndo da senzala para
chamar a' atenção do feitor da Sete
Quedas.

> GLOBO -19f-l·

Bang Bang
Yoko termina tudo com Harold. O Lobo

,

garante a Ursula que já está conseguindo
destruir a imagem de Harold. Ben marca
um local para encontrar Jordan, fingindo
que concordou em trocar Mercedita por
Júnior. Ben percebe que está fácil demais
chegar até onde Mercedita está e se dá
conta de que era tudo uma armadilha

para deixar Diana sozinha. Lucas
encontra Diana: e insiste para que ela
venha com ele, pois está correndo perigo.
Ben volta para a cidade para salvar Diana.
Pike vê. Harold volta a ser ele mesmo e

garante a Yoko que quem a enganou foi o
Lobo. Yoko não acredita. Pike ataca Ben,
que luta com ele e conseçuelevar a

,

melhor. Harold conclui que Ursula deve
ser cúmplice do Lobo

..
Zoltar se oferece

para tentar hipnotizar Ursula e arrancar a

verdade dela. Ja�e foge com Mercedita.
Ben nocauteia Lucas ao vê-lo telefonando
para Albuquerque. Diana não acredita que
Lucas esteja do lado de Vegas. Jake
decide ir para o México com Ben, Diana e

Mercedita. Jordan entra no mesmo trem

que eles. Vegas humilha Bullock para que
todos em Albuquerque vejam.

> GLOBO - 2iH

Belíssima
André diz a Mary que está disposto a

dobrar sua oferta. Rebeca finge que ela e

Alberto estavam num almoço de

negócios e diz para Mônica que ele falou
nela o tempo inteiro. Mary enrola André e

não dá uma resposta definitiva. Gigi
explica a Júlia que a melhor maneira de

conquistar Mary é pela vaidade. Katina
consegue o emprego de cozinheira e fica
emocionada. Rogério vê Tais com

Narciso e a aborda. Taís o ignora, mas
Narciso não gosta do jeito de Rogério e

fica ressabiado. André pede que Vitória
prometa que não vai mais dar dinheiro a

Júlla, Júlia diz a Mary que tem uma

. proposta que ela vai adorar.

> SST -18h30

Rebelde
Miguel sai à procura de Mia e a encontra
inconsciente no meio das pedras. Mia
volta a si e lhe dá um beijo. Miguel jura
que nunca mais a deixará s6. Franco
encontra Alma no quarto que Guilherme
está ocupando e conclui que os dois são
amantes. Guilherme tenta explicar o que

.
.

Alma faz em seu quarto mas Franco se

recusa a ouvir o que ele tem a dizer.
Leonardo, ao ver Celina deprimida, tenta
animá-la, diz ter certeza que a fita de
video foi uma armadilha e promete que
não descansará enquanto não encontrar
o responsável.

,. RECORD - 19h 15

Prova de Amor
Felipe e Marco trocam socos. Adelaide
entra no consultório, fica horrorizada e

sai para chamar os seguranças.
Seguranças dominam Felipe e Marco.
Elza consegue tirar a sacola da cabeça.
Dudu [oqabalde de água em Elza. Tita

joga farinha e Dudu aproveita para tentar
roubar as chaves de Elza. Elza consegue
fugir e se tranca no quarto. Pati e Rafa
trocam alianças. Lapa dá de cara com

Lúcia no casarnento. Lapa vai em direção
a fila de cumprimentos. Eduarda conhece
Cadu e diz para Hélio que ele é um gato.

> RECORD - 21 h

A Escrava Isaura
•

Leôncio ameaça Isaura e Alvaro. Rosa
continua com inveja de Isaura. Leôncio
pede perdão e dinheiro para Malvina.
Raimundo pede perdão para André.
Leôncio enlouquecido é expulso da
fazenda. Malvina sente pena de Leôncio.
Branca pede a ajuda de Estela para dizer

que está grávida de Álvaro. Miguel se
emociona com a vitória de lsaura.
Leôncio vai ernaoraa pé. Isaura recebe
sua carta de alforria.
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