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1 B I TECNOLOGIA

TV·de plasma com, imagens
Ie alta definição na Copa

31 RE80LIÇO
. PT pode ficar sem vereadores
na Câmara de Jaragua do Sul
0, diretório do PT deve se reunir hoje para analisar o

pedido de desfiliação feito na quinta-feira passada pelo
vereador Jurandir Michels, atual presidente interino da
Câmara. Jaime Negherbon, outro vereador da bancada

petista, está ameaçado de expulsão do partido.
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Michael Douglas nega críticas
,

contra Brad Pit e AngelineI .

: DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.373. R$ 1,50
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8 I MANIFESTAÇÃO DE FÉ: CATÓLICOS CAMINHAM PELA VIA CRUCIS
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28 E 38 I PONTAPÉ INICIAL: SÉRIE A

Duas partidas abrem hoje o

Brasileirão da Série A
"

,

A competição mais importante do futebol brasileiro, co
meça hoje com duas partidas às 18hl0; Vasco x Intern
acional e Juventude x Paraná. Dentre os favoritos, figuram
o São Paulo, o Internacional e o Corinthians, do argentino
Carlitos Tevez (foto). Amanhã, mais oito partidas
completam a primeira .rodada. O Correio do Povo

aproveita e dá de presente para o leitor a tabela completa
dos jogos do Brasileirão da Série A, além de citar as mais
recentes contratações de cada clube para esta competição;

.'

28 I MUNDIAL: DE OLHO NO PAN '

Equipe járaguaense disputa
competição de Tiro .Olímpíco
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Milhares de católicos
mantiveram a tradição·de
percorrer a via crucis na

localidade de Rio Molha na

madrugada de ontem. Entre
elas, centenas de famílias,
fato que caracteriza o ato de
fé realizado todos os anos o

.

ato de reflexão sobre a

paixão e morte de Cristo,
como que cumprindo uma

penitência .. A procissão, que
saiu da Igreja Nossa Senhora
Rainha da Paz (Vila Nova), às
5h da manhã, prosseguiu até
a Igreja Nossa Senhora do
Rosário. Ontem à tarde

,.h9_�y�, a celebração da
Paixão do Senhor na Igreja
Matriz São Sebastião.
Depois, a procissão (foto) do
Senhor morto pelas ruas

, centrais.

EDSON JUNKES
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• EDITORIAL

; Em 25 de julho de 1934, Jaraguá
i do Sul foi elevada à condição de
! município,Vinte e-cinco a110S antes,
'em 1919, circulavaaprimeiraedição
do O Correio do Povo, jornal que
aos longos dos anos seria o principal

I porta-voz da luta pela emancipação
·

de parte do território colonizadopor
,
Emílio Jourdan. E de tantos outros

,
assuntos de relevante interesse do

i Vale do Itapocu. Jamais, em tempo
•

· algum, o jornal aliou-se a interesses
,

,

político-partidários ou de grupos que
,

•

seríamos da mesma estirpe dos

predadores do dinheiro público se

aceitássemos enganar osmilhares de
fiéis leitores conquistados ao longo de
quase nove décadas em troca de

publicidade oficial.OCorreio nunca

foi, não é e nunca será um boletim
oficial de quemquer que seja emuito
menos arauto dementiras quase que
diárias veiculadas por vigaristas de

plantão que se apossaram do

patrimôniopúblico, de fato e de direito
umapropriedade do povo.Não fomos

•

;... Jamais, em tempo algum, O Correio

: aliou-se a interesses de grupos que não

i visassem o bem estar da sociedade
,

FRASE

forjados na escola que ensina como
usufruir de benesses e regalias pagas
com impostos dos c�ntribuintes por
conta de acomodações políticas,
bastando, para isso, alguns conchavos
entre quatro paredes.Ou a negociata,
escancarada, como se viu recente

mente, para fazer do presidente da
Câmara de Vereadores um prefeito
por sete dias. Viemos de (}utra escola,
daquela que não apenas ensina

conceitos de moral e ética, mas
também mostra como isso deve ser

aplicado na prática por todos aqueles
que não temcomo prioridade apenas
as vantagens inerentes a cargos

O CORREIO DO POV()
.}

I

• CORREIO DO LEITOR

públicos e o enriquecimentomaterial.
Somos de outra escola, daquela onde
a vergonha ainda é sinônimo de
virtude. Somos da escola que forma
cidadãos de bem, despojados do

egoísmo próprio de quem não

costumahonrar aprópriapalavra.Não
somos da escola da perseguição, do
terrorismo contra impotentes
subordinados que se atrevem a

contestar atos de conteúdo espúrio,
passíveis até de cadeia. Somos da
escola aberta ao diálogo com quem

quer que seja. Não temos como

princípio discriminar credos, raças,
partidos políticos, homens públicos, o
cidadão mais humilde. Mas, repeti
mos, não somos e jamais seremosporta
vozes de quadrilheiros travestidos de
adrninistradores da coisa pública.'
Temos umahistória de quase noventa

anos, limpa. Não nascemos à

semelhança daqueles que, dizendo
se arautos da democracia, na verdade

,

agem talqualmembros de umamilícia
hitlerista, calando vozes discordantes,
seja com ameaças do emprego, seja

,

corrompendo de alguma forma. E por
isso quenospermitimos olharpara trás,
olhar para o nosso passado, todo ele
construído a duras penas, mas

,

gratificante. E por isso que todas 'as

manhãs nos permitimos olhar no

espelho, sem receio de nele não ver
refletidos nossos próprios rostos.

,

I "Enquanto.eles acusam, O PT faz- mais pelo Brasil".

'.

i • Este é o bordão que o PT usará a partir da semana que vem em 30 inserções comerciais para confrontações
I

'

•

i com o governo de FHC e o candidato tucano Geraldo Alckmin.
I

1

,

I
•
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Nossa vida,
nossa casa

Hoje, ao celebrar a Páscoa,
comemoramos a ressurreição deCristo.

Desde criança, emmeio aos ovos

e coelhinhos, essadata sempreme fazia
, ,

pensar no seu oposto: e nos, que nao
temos o privilégio da ressurreição?A
vida logome ensinou que nós, pobres
mortais, temos a obrigação de fazer
bom uso dessa vida que nos é dada,
pois ela é única... e breve.

A esse respeito, lembro-me de
uma antiga parábola que se aplica
como uma luva ao tema: a história de

I um velho e exúnio carpinteiro que

resolye �e aposentar.
J)m belo dia, depois de muitos

anosde labuta, construindo casas para
os outros, sem ainda ter conseguido
adquirir aprópria, ele resolve dizerpara

I
seupatrãoque está cansadoepretende

--largaro serviço, se aposentar e curtir a
- vida com sua família.

Odonodaempresa fica triste, pois
'sabe que está perdendo um de seus

melhores funcionários. Mas,
çonvencído deque, de fato, elemerece
descansar pede-lhe que construaUlna
última casa, como um favor especial.

-

O carpinteiro concorda,mas sem
muita vontade, afinal, já havia se

dedicado demais àquele homem.
Com a cabeça longe, (1 coração•
amargo e a alma pesada, ele não se

•

o governador
Luiz Henrique da
Silveira escreve

aos sábados
nesta coluna

•

empenhacomo sempre fazia, tocando
a obra sem zelo, sem prazer, sem

empenho. Usa mão-de-obra barata,
matéria-prima de qualidade inferior e
faz tudonomenortempopossfvel.Uma
maneira triste e melancólica de
encerrar uma carreira tão bonita.

Assimque o carpinteiro concluio
serviço, chama seupatrão e lhe diz: 'N
está, como o senhor pediu". Ao
inspecionar a casa, o chefe fica

, decepcionado com o que vê. Ato

contínuo, entrega a chave da casa ao

carpinteiro e diz, sem conseguir
disfarçar sua tristeza: "Esta éa sua casa,
meupresentepara você".

Choque! Espanto! Alegria!
Tristeza... Desalento... Vergonha...

Se soubesseque construíaaprópria -

casa, teria feito tudo diferente. Não
teria sido tão relapso. Não teria

desprezado as precauções de

segurançaNão teriase apressado tanto
nem queimado etapas importantes.
Agora, ele era dono de lima casa

ordinária, mambembe, indigna dele
mesmo, um dosmelhores carpinteiros
daregíão.

Nossavida é umaCasa construída
por 1\65mesmos, Cada ação, reaçãoou

,

inação é um prego bem (ou mal)
martelado, Ulna parede bem (oumal)
erguida, Ulna escada bem (all mal)

,

construída. !

OpastorSamuel E Pugh, autorde
preces famosas, como a do

"Thanksgiving Day" dos norte

americanos, dizia em uma delas: "O
que eu faço Iwje é importante porque
estou trocandoumdia daminhavidapor
isso", Quemnãoseatentaparaisso, um
belo (ou triste) dia acaba se

defrontando com o que construiu e

reclama por estar levando uma vida
mambembe. Para finalizar esse sermão
de Páscoa, creio que vale relembrar os
sempre oportunos "9Mandamentos"
de Abraham Lincoln, assassinado há
,141 anos, completados ontem:

.

"Não criarás a prosperidade se

desestimulares a poupança. Não

fortalecerás os fracos se enfraqueceres os
fortes. Não ajudarás o assalariado se

arruinares aqueles que os pagam. Não
estimularás a fraternidade humana se

alimentares06diode classes. Nãoajudarás
os pobres se eliminares os ricos , Não

poderás criar estabilidade permanente
baseada em dinheiro emprestado. Não
evita'l:ás dificuldades se gastares mais do
queganJta.;, Nãofortalecerás adignidade
e a dnimo se subtraíres ao homem a

iniciativa e a liberdade, Não poderás
ajudaras homens demaneirapermanente
se fizeres por eles aquilo que eles podem
fazerpor simesmos".

A grande aula da Procuradoria
O procurador-geral da República,

Antônio Fernando de Souza, não é do
PSDB, nem do PFL, nem' do PPS, nem do
PDT, nem do PT. Também não é da "elite",
muito menos da tal "elite .golpista", nem é

dono de jornal, nem jornalista. E o seu

relatório sobre o "rnensalão", que não é

chamado de "mensalão", é arrasador,
principalmente para o Governo Lula e para
oPT.

• Sóbrio, discreto, profissional, Souza fez
tudo como um bom procurador deve fazer.
Trabalhou em silêncio, esperou a CPI

divulgar O' seu próprio relatório e

apresentou à opinião pública uma peça que
vem sendo elogiada pela precisão e pela
objetividade. Políticos adjetivam. Bons

procuradores, não. Aos fatos.
O relatório da Procuradoria, que agora

está no Supremo Tribunal Federal, aponta
a existência de uma "organização crimi

nosa" para comprar apoio político e parla
mentar, sob o comando do então chefe da
Casa Civil da Presidência, José Dirceu, que
caiu e foi em seguida cassado pela Câmara.

Junto com ele, incrimina a cúpula do
PT no início do governo: José Genoíno,
Delúbio Soares, Sílvio Pereira. E denuncia,

no total, 40 dos envolvidos, entre os

cassados, os que renunciaram, os que foram
absolvidos e os que nem chegaram a ser

julgados pelo plenário.
A maior, talvez única, surpresa foi a

inclusão do ex-ministro dos Transportes J
, . ,

Anderson Adauto. Mas o relatório dá luz e

consistência ao que "se ouvia falar" e ao que -

já tinha sido devidamente registrado pelo
elaborado no Congresso pelo deputado-

.
'

Osmar Serraglio, da CPI dos Correios. t
,

Além de mais lenha na fogueira da,
campanha eleitoral, esse trabalho será

motivo de detalhada, ampla e

demoradíssima análise no Supremo. Dê no

que deu, é uma boa aula de Brasil. E um

alerta do que era feito, pode ainda estar) t
sendo feito e não poderá mais ser feito. J

Porque o Ministério Público, o Congresso.,
os partidos, o governo, a imprensa e você.j
cidadão, está bem informado.. consciente, e)
sabe o que pode e o que não pode nesse �

mundo sem limites que é a pol ít.ica.j
especialmente a política brasileira.

J

Eliane Cantanhêde é colunista da Folha em)
Brasííia e comentarista do telejornal "SBT)
Brasil", do SBT

)

)

I
J

Mentira e verdade ,

-

Alguns estudiosos afirmam que a

mercadoria mais importante do mundo
moderno é a informação. Pensando bem, foi
sempre mais ou menos assim. Quem detinha
a informação era poderoso daí que a mídia
foi elevada a quarto poder, tese contra a qual
sempre me manifestei, achando que a mídia é

uma força mas não o poder.Com a chegada da
internet, suas imensas e inesperadas
oportunidades, o monopólio da informação
pulverizou-se. Os jornais, creio eu, foram os

primeiros a sentir o golpe, os livros logo em

seguida, havendo até a previsão de que ele
acabará na medida em que se limitar ao seu

atual desenho gráfico, que vem de

Gutenberg.Acontece que, mais cedo ou mais

tarde, a mídia impressa ficará dependente não

dos seus quadros profissionais, de sua

estrutura de captação das informações.
Qualquer pessoa, a qualquer hora do dia ou

da noite, acessando blogs e sites

individualizados, ficará por dentro do que'
, ,

acontece ou acontecerá.Na atual crise que o)
". . . . .- ,

pals atravessa, a imprensa em muitas ocasioes:

foi caudatária do que os blogs informavam
duas, três vezes ao dia. Em termos dt! amplidão,'
eles sempre ganharão de goleada da imprensa'
escrita e falada.O gigantismo da internet tem

porém p,és de barro. Se ganha no alcance,r
perde no poder de concentração e análise.'

Qualquer pessoa, medianamente informada
ou sem informação alguma, pode manter uma
fonte de notícias ou comentários com

responsabilidade zero, credibilidade zero,

coerência zero.O mercado da informação, que
formaria o poder no mundo moderno, em

breve estará tão poluído que dificilmente
saberemos o que ainda não sabemos: o que é

mentira e o que é verdade.

Carlos Heitor Cony, 79, é Romancista e cronista
e membro Da Acacerna Brasileira de Letras

Por que me ufano de meu país
O IBGE anunciou que o PIB brasileiro

cresceu 2,3% em 2005, chegando muito

proximo dos dois trilhões de reais. Com base
nesse número, duas consultorias estão

, disputando quem tem razão: se a primeira,
que afirma que, por força da valorização do

real, passamos a ser a 10ª maior economia do
mundo, enquanto a outra, pela mesma razão,
afirma que passamos da lSª posição para a 11 ª

- com isso miraculosamente chegando perto
da economia da Coréia do Sul. Ora, se valorizar
o câmbio diminuísse a distância quê nos separa
dos primeiros colocados, seria muito fácil: na

época do câmbio fixo era só mantê-lo fixo.
Vamos evitar esse tipo de primarismo e

restabelecer os fatos. Com base nas

estimativas do PIB baseadas na paridade do

poder de compra - que justamente elimina os

efeitos desse tipo de miragem provocada pela

apreciação da moeda nacional - o PIB
brasileiro em 2005 foi da ordem de 1,4 trilhão
de dólares (estimativa do FMI), de 1,48 trilhão
(Banco Mundial) e de 1,58 trilhão (CIA,
geralmente a mais errada). Pelas três

estimativas, o PIB brasileiro teria sido o 9° do
mundo no ano passado. O PIB da Coréia do
Sul teria sido de um trilhão, 980 bilhões ou

983 bilhões, respectivamente. Estaria em 12ª

posição, de acordo com o FMI, ou em 14ª
posição; de acordo com o Banco Mundial e a

CIA. Portanto, antes de precipitadamente nos

ufanarmos, é sempre interessante fazer as

contas direito. Caso contrário, daqui a pouco
o homem vai sair por aí dizendo que fez no

ano passado um PIB coreano.

Roberto' Fend, vice-presidente do Instituto
Liberal, do PL

O CORREIO DO POVO Corr.lo do POVOI Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251·200 I Caixa Postal19 I Centro I
Jaraguá do Sul- SC I Tel.47 3371·19191 Fax 3276·32581
e-malls:redacao@Jornalcorrelodopovo.com.br I

comere I a I@Jornalcorrelodopovo.com.br
Dlretor edltorlul/ndmluletnulvo: Frnnoisoo Alvo»
Edltorn. Pairiciu MOI'LICS
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R�AÇÃO: 'DITADURA' INTERNA TERIA MOTIVADO DESFILIAÇÃO

•

CELSO MACHADO

... Se Negherbon for

expulso, partido
fica sem bancada
no Legislativo

}ARAGUÁ DO SUL-
Acusando dirigentes do partido
de manipularem filiados com a

imposição unilateral de
decisões internas e públicas sem
ouvir amaioria dos membros do
diretório, o vereador Jurandir
Michels é a primeira baixa do
PT de Jaraguá do Sul com
mandato eletivo. A se

confirmar a tendência de um

conselho de ética pela expulsão
do também vereador Jaime
Negherbon, que contrariou

orientações da Executiva
votando pelo arquivamento de
denúncias sobre' suposto
favorecimento do prefeito à

empresa Canarinho na
,

quitação de débitos com o ISS,
o partido pode ficar sem

representação na Câmara de
Vereadores.A denúncia,com a

qual a executiva petista foi

solidária, .foi protocolada no

Legislative há cerca de dois
meses pelo secretário geral do
PSB, Emerson Gonçalves,
também expulso do PT em

2003 e acusado, entre outras
•

coisas, de desobediência à linha
doutrinária do diretório.

Depois de presidir a sessão

ordinária de quinta-feira à

noite (está no cargo
interinamente por trinta dias,
substituindo Carione

Pavanello, do PFL, em férias), .

Michels disse que nesta

segunda-feira vai reunir

jornalistas na Câmara de
Vereadores para explicar os

motivos que o levaram a deixar
o partido. Também na segunda
feira, o diretório do partido vai

se reunir para analisar a

repercussão do caso. Michels
disse estar "bastante triste,
porque tenho muitos amigos
lá", deixando claro não ser o

único insatisfeito com o

comando atual do partido no

município. "Alguns não

querem dirigir o PT, querem
destruir o partido", desabafou
Michels, sugerindo
intervenção urgente da
executiva estadual e até do
diretório nacional. "Espero
que isso ocorra imediatamente,
o partido é importante para

Jaraguá do Sul, mas a continuar

assim vai desaparecer por causa
de intrigas, brigas e picuinhas",
desabafou. O vereador
confirmou ter recebido ainda
na quinta-feira convite para

filiação em outros partidos, mas
não declinou quais seriam. O
PT local elegeu seus dois

primeiros vereadores em

2000. Marcos Scarpatto e José
Pendiuk dos Santos cumpri-

Empresa extingue horário e

usuários do Molha reclamam
}ARAGUÁ ,DO SUL- Mo

radores do bairro Rio Molha
andam impacientes com os

horários dos ônibus coletivos.
A insatisfaçãoaumentou re

centemente quando a empresa
'Canarinho resolveu suspender
o horário das 1h30 no sentido

bairro-centro, alegando
\

insuficiência de demanda de
•

I • ,.

passageiros, o que traz prejuízos
para empresa. As queixas
chegaram à assessoria do
vereador Dieter'Janssen (PP),
,

'

que nesta semana reuniu-se

com moradores para interar-se

dos problemas que a região
,enfrenta com o transporte
coletivo urbano. "Com a
,

exclusão daquele horário, quem
precisa vir ao centro para
trabalhar ou para outros

compromissos, obriga-se a
• • A

antecipar o trajeto em tres

horas, utilizando o último
horário disponível pela manhã,
às 1Oh30", disse o vereador.
"nem podem almoçar em casa,
o que implica gastos extras.Ou,
simplesmente, não comem,

._ porque muitos, pela condição
financeira, não podem freqüen-

tar restaurantes", observou BRASÍLIA - A Comissão
Janssen. Há outros problemas Especial criada para discutir a
no bairro apontados pelos PEC 333/04, do deputado
moradores durante reunião COIn Pompeo de Mattos, que dispõe
o vereador. Por exemplo, uma sobre o, limite de despesas e a

das laterais da ponte de acesso à composição das Câmaras de
ETA (Estação de Tratamento de Vereadores, aprovou relatório-

Agua) do Samae está quebrada, do deputado Luiz Eduardo'
precisa de conserto. A prefeitura Greenhalgh. Integrante da
já teria sido notificada, porém, comissão, o deputado federal
nenhuma resposta houve. catarinense Ivan Ranzolin
Quem, ainda, a instalação de (PFL), embora não concorde
uma lombada, eletrêÍnica com alguns pontos contidos
próxima à gruta existente na no relatório, disse que o

localidade. A estrada geral que; importante é que a proposta
leva à região é toda asfaltada e avance e que Câmara e o

. '.

muitos motoristas, por causa Senado votem a matéria,
disso, imprimem alta recuperando definitivamente
velocidade, colocando em risco suas prerrogativas. "O
a vida de pedestres e ciclistas, .

- restabelecimento do número

principalmente. A construção de vereadores em todo o País
•

de uma creche é reivindicação
que junta-se a uma solicitação
idêntica feita por praticamente
todos os bairros da cidade. O
vereador disse que pretende
transformar os apelos feitos

pelos moradores em solicitações
que fará através da Câmara ao

prefeito Moacir Bertoldi e às

secretarias a quem compete as

soluções.

,

•
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(
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I
I

Negherbon (foto) teve asolidariedade do colega petista JurandirMichels

ram mandato de quatro anos,

mas em 2004 não conseguiram
ser reeleitos. O partido,
porém, manteve sua bancada,
no Legislativo com a eleição

de Jaime Negherbon e

Jurandir Michels. Agora, corre
, o risco de ficar sem nenhum
antes mesmo de se completar
um ano e meio de mandate.

Comissão aprova o relatório
sobre número de vereadores

autoria, rejeitada pelo Senado,
que deu 'origem a todas estas

discussões em tomo da com-
,

, posição das câmaras municipais.
. Ranzolin complementou afir
mando que quando da votação
da matéria em plenário irá

propor algumas alterações no.
,

conteúdo do relatório, mexendo
nos ítens sobre os quais diverge.
Resolução do TSE reduziu em

todo o país mais de oito mil
cadeiras nos legislativos
municipais, obrigando que o

número de vagas obedecesse a

uma tabela de população
mínima e máxima. A nova

proposta, no caso de Jaraguá do'
Sul, que à época perdeu oito

vagas, pode elevar o número

atual de vereadores de onze para
é única e exclusiva atribuição
do Legislative. Não se admite

que o Poder Judiciário, através
do Tribunal Superior Eleitoral,

- .

ate quinze representantes.
Ouvidos recentemente pelo O
Correio do Povo, líderes de
bancadas foram unânimes em

concordar que a Câmara

jaraguaense volte a ter até as 29
cadeiras que tinha até 2003.
Defendem que quanto mais

vereadores, maior a . re

presentatividade das comu

nidades 110 Legislativo.

se intrometa em questões que
dizem respeito exclusi
vamente ao Legislativo",
reforçou. O parlamentar
catarinense lembrou que foi a

Proposta de Emendà Consti- .

tucional 71 de 2003, de sua

•

,-------------------------,'
, I

• MOSAICO I
,

polilica@jornalcorreiodopovo.com.br : i
,

Solidários
Na sessão da Câmara de
Vereadores de quinta-feira à
noite, o petista Jaime

Negherbon foi ctaoo por
vereadores da base de apoio
ao prefeito Bertoldi. como um

grande colaborador da

administração pública na

defesa de projetos do
Executivo. Incluindo sua

presença freqüente em

eventos promovidos pela
prefeitura. Assédio explícito,
caso seja mesmo expulso
do PT.

Reboliço no PT '

"

'

o PT pode ficar sem representantes na Câmara de Vereadores de�_ !

Jaraguá do Sul. Jurandir Michels pediu desfiliação na quinta-feira e

Jaime Negherbon corre risco de ser expulso porque votou contra I

orientações da executiva municipal para investigar denúncia de suposto
favorecimento do prefeito Moacir Bertoldi (PL) à empresa Canarínhob
na quitação de débito com o ISS, Acusa dirigentes do diretório locai de rr

agirem conforme suas próprias vontades, impondo aos demais todase
as decisões que tomam supostamente em nome do partido. MichelsfJ
ainda não disse, mas o gesto deixa claro que foi solidário ao colega s
agora ameaçado de expulsão por comissão de ética do parti90. rf

I J
,

Merenda
-

.t
•

A primeira denúncia forte feita
contra o prefeito Bertoldi sobre a

contratação de empresa privada de
São Paulo para gerenciar a
merenda escolar nas escolas

municipais partiu do vereador
Carione Pavanello (PFL),Em férias

por trinta dias depois de prefeito por
uma semàna, à época sugeriu até

,

uma comissão de investigação,
Resta saber se ainda pensa assim. i í

q

r

Quem são?
A guarda municipal que o prefeito
Bertoldi pretende operar ainda em

2006 é suspeita de exemplo de

nepotismo. Um pedido de
•

informações está na mesa do chefe ,I

do Executivo. O autor quer saber
qual o grau de parentesco entre o

prefeito e o chefe maior da futura
corporação. E, ainda, os nomes dos ;

três coordenadores (cargos já
criados) e salários.

')

I j

Tiroteio 1
Há ul':�a verdadeira guerra
instalada na Câmara de
Vereadores de' Jaraguá do
Sul. Situação e oposição
estão literalmente
entrincheirados (exceção do

peemedebista Pedro

Garcia), disparando no que
vêem e no que não 'lêem.
De um lado, tiros de canhão
contra o prefeito Moacir
Bertoldi (PL), de outro o

revide com abuses. Por

enquanto, nenhuma baixa.

!
r

.)
.

,

,)

Não é
Ensino gratuito, vírgula. Estão
corretos os vereadores e outros �

segmentos da sociedade quando se I
juntam para reivindicar um campus

'

da UFSC em Jaraguá do Sul. Mas é

preciso que, definítivamente, parem
de iludir futuros alunos. Gratuidade

.

na mensalidade, o resto e pago, .

Experimente alguém estudar em

Florianópolis, Curitiba, por conta
própria.

.'

•

"

Tiroteio 2
Clima nada bom na

secretaria municipal de
saúde. Sexta-feira,
discussão entre funcionários
quase chegou às vias de
fato. O imbróglio pode
resultar em exoneração.
Desde o início do govemo o

. cargo de titular da pasta
gerou conflitos. O odontólogo
Alfredo Guenter (PP) queria
mudanças verdadeiras.
Soube da demissão por
subordinado lotado no

gabinete do prefeito,

,

J

Duas faces
Deputado estadual Paulo Eccel (PT)
analisa o comportamento do . 1
PMDB.No plano nacional, as

'

maiores lideranças (Sarney, Renan, '
Suassuna) estão atrelados ao '

govemo federal. Em Santa Catarina
o partido é oposição a Lula, Mas o

)
PFL catarinense não difere: lá, pau
no Lula, aqui aprova tudo que o .

govemador LHS manda para a

Assembléia.Sem volta
Na semana que vem a CEI

para investigar denúncia de
favorecimento do prefeito à

empresa Canarinho no

pagamento de dívidas com o

ISS, começa a tomar corpo
na Câmara. As bancadas
terão que indicar

representantes. Se não o

fizerem, os integrantes serão
sorteados pelo presidente
em exercício, Jurandir
Michels (PT). Que, desde o

início, apóia a investigação.

,

1

,

Quando?
No dia em que inaugurou o

asfalto da SC- 474, em 18 de
fevereiro, entre São João do

Itaperiu e Massaranduba, o

governador Luiz Henrique da
Silveira assinou ordem de

serviço para conclusão dos
últimos 500 metros. Como nada
foi feito até agora, a Câmara de

.

Vereadores, prefeitura e a

bancada do PMOS do município
reclamam o término da obra.

,
,

t

,

'. merece ..
MAIS comodidade

.

',o-X inicial ao :'%t�amento ortodôntico, todos os
'it ,1", " '"

'.,' ,

,� ",'

i"-"
. 13!91ptos..� :��Iizados_ aqui mes�o na

, oMals, em' s
. instalações, que alem de

".�, I

dernas�ão bem I
.

�'a:lizadas, no centro da cidade.
�

�" r.......&
"

�'

",.I!''''' >''T

..

diSrto
, .

CLINICA DE ORTODONTIA
,

•
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: Páscoa gorda
I
,

.
'

,

,

,

Crescimento
, ,

: Só�a comercialização de
: .', ovos de chocolate
I

I '

,
I ,

I '

I .

I
I

I
I
I

I

deverá crescer 12%,
somando R$ 616

,

milhões, contra R$ 550
milhões em 2005,

Segundo o presidente da
Abicab, os fabricantes
prepararam cerca de 130

lançamentos para esta

Páscoa, mais de 30

dirigidos ao público
, "infantil.'Comentando o

.

� bom desempenho da
indústria, o'dlretor da,

.

. Ceplac (Comissão
,

I Executiva do Plano da

I' Lavoura Cacaueira),
I órgão ligado ao

I Ministério da Agricultura,
I

Pecuária e
,

Abastecimento, Gustavo
Moura, disse que a

entidade continua
intensificando suas

I
!
I

,

pesquisas para o cacau

e outros produtos,
,
,
I
,
,

I
I . Recall da Ford

�",: .

.

A 'Ford está convocando
proprietários de 29,173
Focus a comparecer às
concessionárias da
marca parq,que� seja

• "T ii' "".I1'&;;1:>,R't,' "

realizada a -troca do tubo
de vácuo do servorelo. A

- montadora detectou,um
;' ,problema na soldaçern

da peça que provocar
tJrlnea ou -ruptura na

válvula do componente.
Os modelos envolvidos
no recall foram

produzidos em 2004 e

2005. De acordo com a
,

Ford, ,não existe nsco de
.

perd����ªçiQa(.ltl de
.' :.ffeó�dQJ�éíê'Uro:'�·'·
#.ô�mlill��o pode
exigir que o motorista

pise com mais força no

pedal do freio, para
gãrantir a eficiência do
sistema.

,
,
,
,
I

•

•

Milhagem
O consutor juridico do Sindicato Nacional
das Empresas Aeroviárias, que
representa as companhias de aviação
nacionais, Geraldo Vieira, 54, disse que,
se a Varig vier a falir, as companhias que
ocuparem as suas rotas não estarão

obrigadas a assumir compromisso em
. relação às milhas que estão em poder
dos clientes da Varig. ''A milhagem é uma

expectativa de direito. Tanto que quem
.

. tem milhagem não voa quando quer, mas

quando a empresa disponibiliza o

assento, aproveitando a ociosidade nos

aviões", afirmou. Vieira não quis
. comentar sobre a situação financeira da

companhia aérea e disse que só o

presidente da companhia tem condição
de responder qual o fôlego de que ela

dispõe.

Capital
O investimento estrangeiro direto na

China aumentou 6,4% nos primeiros três
meses de 2006 em relação ao mesmo

periodo do ano passado, informou ontem
uma nota do Ministério do Comércio, O
total de investimentos estrangeiros
concretizados entre janeiro e março foi de
US$ 14,25 bilhões (R$ 30,5 bilhões), As
autoridades chinesas não divulgaram o

investimento estrangeiro ainda não
.'

concretizado, que indica as tendências
futuras. No entanto, as autoridades

. calculam que o país atrairá cerca de US$
60 bilhões (R$ 128,5 bilhões) de
investimentos este ano.

Indústria dos EUA
A produção das fábricas, minas e

instalações de serviços básicos dos
.'

Estados Unidos aumentou 0,6% em

março, a maior a�a desde dezembro,
informou ontem o Federal Reserve (Fed,
banco central americano). A utilização da

capacidade instalada, que serve como

indicador de pressões inflacionárias,
subiu para 81,3%, a mais a�a desde
setembro de 2000, Em fevereiro, a
produção industrial tinha subido 0,5%, e. a

utilização da capacidade fora de 81 %. A
. .

maioria dos analistas calcularam que,
em março, a produção subiria 0,4% e a

utilização da capacidade para 81,4%.

• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REA!.:"' ,"
",:,,' ;:;:::::;:1:';:"'.'

,
•

,

, DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA EURO

COMERCIAL 2,136 2,138 • COMPRA VENDA

PARALELO. ' 2,200 2,307 • 2,588 2,591 •
• •
, •

PESO (Argentina),

•''''
. . '4'URISMO 2,070 2,230

•'
. 0,693 0,693J ',-. ..I

I
• BalSAS DE VALORES

,

I
I �'"

I

I

,

• POUPANÇA, "

OSCILAÇÃO 0,6697PONTOS

38,082 0,91%

,

• CUB abril '

, "'. .

.:, -'.', h" ."..',-_�
,., '.'?,:""!<'.�-,

�;.
" . "

007%

064%
, R$861,27,

17.233 0,20"10

• FALECIMENTOS •

"

.
,

Faleceu às 22:00h do dia 13/04, a senhora Sônia Walz, com idade
de 45 anos. O velório foi realizado na Igreja da Paz de Schroeder e o

sepultamento' no Cemitério Bom Jesus em Schroeder
I Faleceu às 9h do dia 14/04, o senhor Baulino Correia, com idade de
I 73 anos. O velório foi realizado..na Capela Mortuária da Vila Lenzi e o

i sepultamento no:C�n'lJ�FÍB�lil��:d,O,;c,en:tro. .

L... ' ,-
" -

'r " ,,", " .'

O""";'''+...;'�'I'''..,_.� --'
. -,- .' - ..

,',r. "
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PREVIDENCIA: VEREADOR QUER FACILITAR ACESSO A POPULAÇAO DE GUARAMIRIM

•

Segundo mercado mundial no segmento de ovos de Páscoa e quinto
produtor de chocolates, o Brasil vai comercializar este ano cerca de
20,4 mil toneladas do produto, correspondentes a 100 milhões de
ovos. Esses números, de acordo com o presidente da Abicab

(Associação Brasileira da Industria de Chocolate, Cacau Amendoim,
Balas e Derivados), Getúlio Netto, representam um crescimento de
50/0 em relação ao ano passado, quando o segmento faturou R$ 6,5

.

bilhões e exportou 23% da produção para 152 países.
CAROLINA TOMASELLI

� Líder do PP é autor
de indicação para
realização de audiência
com superintendente

GUARAMIRIM - Líder do PP
/

na Câmara, o vereador Alcibaldo
'Pereira Germann defende a

implantação r de um posto
avançado do INSS em Gua
ramirim. Indicação de sua autoria
aprovada na sessão de terça-feira

,

solicita à Mesa Diretora o

agendamento de audiência com

a superintendente do INSS de
Santa Catarina, Eliane Luzia

Schmidt, em Florianópolis, para
reivindicar a instalação do posto .

Hoje, os moradores do

município precisam ir a Jaraguá
do Sul, onde a demora no

atendimento é uma constante,

principalmente devido à

demanda, já que a agência atende
toda a região. "A intenção é

.

trazer qualidade de vida à

população, porque as pessoas,

principalmente de baixa renda e

_- "

, .�,

._--- -

Vereador Germann quermobilizar lideranças para pressionar o instituto

com acesso restrito aos meios de afirmou. . .

,

. - ,.

comumcaçao, a Internet,'

procuram o INSS por mínimas

coisas, muitas vezes só para pedir
alguma informação. E, para isso,
precisam se deslocar e enfrentar
filas de três, quatro horas",

O vereador acredita que a

instalação de um posto avançado
emGuaramirim, a 'segundamaior
cidade da região, vai "diminuir as
filas do INSS em [araguá". Ele
lembra que omunicípio já chegou

Grupos temáticos se reúnem

para elaborar Plano Diretor
GUARAMIRIM Os

responsáveis pela elaboração e

revisão do novo Plano Diretor
de Guaramirim se reúnem na

segunda-feira, às 18h30, quando
serão definidas as diretrizes de
trabalho dos seis grupos
temáticos. De caráter técnico,
os grupos terão 44 dias para
elaborar o documento, que
norteará todas as ações e

estratégias domunicípio para os

próximos anos. O Plano
Diretor é a base para a definição
das prioridades do PPA (Plano
Plurianual), das diretrizes

orçamentárias e do orçamento
anual, além de organizar o

espaço urbano e orientar o

crescimento da cidade.
O secretário de Pla

nejamento, Valério Verbinem,
lembra que no ano passado foram
realizadas oito audiências
públicas para colher sugestões da
comunidade, que recebeu

. "

questioriarro com perguntas
sobre os temas meio ambiente,
educação, saúde, lazer, esporte,
habitação, transporte coletivo e

mobilidade urbana. No último

,

GRUPOS TEMATICOS

•

•

•

a contar com um posto avançado,
•

há cerca de 20 anos, onde hoje
•

funciona o escritório �e
contabilidade Zimmermann, D0
centro da cidade, mas desconhece
os motivos que levaram à

desativação. "Acredito que.a

descentralização do INSS, nâo.sô
para Guaramirim, mas para todo
o Brasil, seria umgrande avanço;',;
completou. 1

Na avaliação do pepista'Ja
maior dificuldade será consegair
a autorização da superintendente
do INSS para a implantação �o
posto. Quanto à estrutura, disse
estar disposto a pleitear junto ao
Executivo a liberação de uma s�la
e equipamento de informática
para a prestação dos serviços.
"Nesta audiência gostaria que
não faltasse um só vereador,
para não caracterizar algo
político, mas uma reivin

dicação da comunidade, com

representatividade. E, se
1

pudermos sensibilizar mais

gente, melhor. Vou à associação
comercial, à Prefeitura para
mobilizar a todos", apelou

I

Germann. )

•

I

Professores de terceira série

participam de curso de turismo
dia 31, foi realizada uma última
audiência na Aciag (Associação
Comercial e Industrial de

•

Guaramirim), onde todas as

propostas foram compiladas.
"Como têm conhecimento
técnico em cada área, os grupos
vão trabalhar com estas

informações .

e, inclusive,
poderão acrescentar propostas",
explicou Verbinem.

Uma vez concluído o

documento, haverá um prazo de
sessenta dias para elaboração do
projeto de lei. A previsão,
informou o secretário, é que de

que seja encaminhado para

apreciação do Legislativo até a

primeira quinzena de agosto.
"Havia necessidade de
elaborarmos o novo Plano
Diretor, pois o atual é de 1986,
e também para atender o

Estatuto das Cidades, ao qual
precisa ser adaptado", disse o

secretário, destacando também
.

o crescimento do município
nos últimos anos. Segundo o

IBGE', Guaramirim foi a cidade .

GUARAMIRIM - Professores
de terceira série das redes

municipal, estadual e parti
cular de ensino de Guaramirim

participam, nos próximos dias
28 e 29 de abril e em 5 de maio,
de curso de capacitação na área

de turismo. O objetivo é

proporcionar conhecimento
cien tífico para os 35

professores que atuam no

Projeto "Turismo nas Escolas",
desenvolvido há quatro pelas
Secretarias de Educação e de
Desenvolvimento Ecoriô
m ico , através do depar
tarnento de Turismo.

As aulas serão ministradas

por professores do curso de
Turismo da Fameg (Faculdade
Metropolitana de Guara

mirim), um dos parceiros do

projeto junto com aCâmara de
Vereadores e a Secretaria de

. ,

catarinense que mais cresceu

em 2005 fora da orla marítima .

Promoção Econômica

Promoção e Integração Social
Ambiente Natural e Desenvolvimento Sustentável
Ordenamento Territorial e Ambiente Construído
Mobilidade, Infra-estrutura urbana e Integração Regional
Planejamento e Gestão

Desenvolvimento Regional. Os
temas abordados serão

desenvolvimento de potencial
turístico, gestão ambiental e a

sociedade e desenvolvimento
de projeto integrado. O curso,

,

com carga horária de 40 horas,
será 'realizado durante os três

dias na Câmara de Vereadores.

. Segundo a coordenadora

pedagógica do ensino funda
mental, Patrícia Thives, os

profissionais da Fameg vão

prestar acompanhamento às

atividades do projeto durante o

ano letivo. Ela lembra que os
.

professores e alunos continuam
a ter liberdade para dar o di
recionamento ao tema de acor

do com as afinidades e realidade
de cada turma/escola. "Mas
continua com o foco voltado às

. potencialidades turísticas do

município", ressaltou .

,

,

Professora Patrícia garante liberdade para direcionamento dos temas
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



)

),
e

a

e

o

a

a

e

e

is

I�
u

s

o

li
a

o

I,

,

s

a

s

o

s

o

s

,

•

,

e

s

s

o

:(1) CORREIO DO POVO

, .

FIM DE SEMANA, 15/16 de abril de 2006 I 5

. PREFEITURAS: OBEDIÊNCIA A NORMAS EVITA ERROS
•

PATRíCIA GOMES

I

:�� O modelo apresenta, passo a passo, as regras
.quecevern ser respeitadas para cada ato dos
-elversos órgãos da administração pública
- J�
,

,
• FWRIANÓPOLIS (CNR/ADI)
h� "O prefeito não é onisciente e

,'nem onipresente. Não deve
, responder por ações executadas

"

�'irregularluente por outras

pessoas". Dividir a res

hponsabilidade dos atos da

1t1idministração pública com todos
, 't5s servidores é a tese defendida
( pelo economista e contador
" Ademir Deschamps, que acumula
, 35 anos de experiência dentro de
, Prefeituras e atualmente é chefe
de gabinete do conselheiro César
"Fontes, no Tribunal de Contas do

" Estado (TCE). Deschamps
-comandou a construção de um

modelo de Sistema de Controle
<Interno (SCI) para pequenos

"Municípios. Por este modelo, os

prefeitos delegam respon
, sabilidades aos servidores que, no
'. exercício de suas funções, devem
.' ,.

h cumprir o que esta escrito nas

) J 'normas para execução de cada ato
da administração.

O modelo apresenta, passo a

passo, as regras que devem ser

respeitadas para cada ato dos
diversos órgãos da admirtistração.
"Por exemplo, se a Prefeitura for
alienar um bem ou fazer uma

licitação, os funcionários

responsáveis por executar este

processo, devem consultar as

normas do controle interno, onde
está escrito o que precisa ser feito",
explica Deschamps. Na avaliação
do economista, desta forma o

prefeito vai estar garantido de que
todos estão trabalhando dentro do

que está previsto na lei. "Se sou

prefeito, não abro mão do SCI,
, .

porque, caso contrano, se trazem
•

um contrato pra eu assmar, vou

me responsabilizar pelo que
eventualmente foi feito de errado
no processo".

A implantação do Sistema,
segundo Deschamps, acaba
criando uma cultura dentro da

administração pública e nos
,

servidores de executar os atos em
conformidade com os princípios
que regem a administração
pública. Assim, o prefeito que

BENEFíCIOS DO NOVO PROCESSO PROPOSTO
De acordo com a Constituição Federal, o (SIC)Sistema de Controle Intemo, que é

operado pelos servidores, tem como função fiscalizar os atos da administração
de forma a garantir a boa e regular aplicação dos recursos públicos.
Atuando nessa linha, ele se constitui num importante instrumento de auxílio

'. ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas no exercício de suas atribuições
(,' constitucionais de fiscalizar, apreciar e julgar as contas do prefeito e dos

j I '
demais responsáveis por bens e dinheiros, pois atua diretamente na

. ,

execução dos atos, sempre muito próximo dos fatos.
J

No exercício da fiscalização, o SCI por seu responsável, atualiza
c· permanentemente as normas; programa auditoria; produz relatório de
.: , auditoria; informa o prefeito e presidente da Câmara sobre o que foi
· encontrado; adota ou propõe ao gestor medidas corretivas e preventivas;
c sugere instauração de tomada de contas especiais em caso de dano ao erário
, e processo administrativo para punição de servidor; encaminha relatório de

t. auditoria ao TCE; e emite parecer sobre as contas anuais de Govemo e

f encaminha ao Tribunal junto com o Balanço Anual.
,

Assim, o resultado de todo esse trabalho é a crescente melhoria dos serviços
L

públicos, combate à corrupção e ao desvio de recursos da sua finalidade e,
c"

como conseqüência, a melhoria da qualidade de vida das pessoas.
"

fLORIANÓPOLIS/PATRIcIA GOMES/CNR
•

•

,

.>
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•
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,

•

Economista Deschampsprega divisão de responsabilidades com os servidores
•

assutue - muitas vezes um

agricultor, um profissionalliberal,
perrnanente processo de

•

atualização e modernização. "O
funcionário se tornará um

especialista em compras, em

licitações, em recursos humanos
ou em tributação, pela necessidade
de executar os atos sempre ern

conformidade com os princípios
que regem a administração
pública, sob pena de respon

sabilização", enfatiza.

, .

um empresano, e que nem sempre
domina o regulamento da

admirtistração pública - se sentirá
. ,

seguro ou, se quiser, tera

dificuldades para praticar atos fora
das normas legais. O SCI ainda

profissionaliza e valoriza o servidor

público, na medida em que ele

passa a atuar em suas funções em

CONTROLE INTERNO NAS PREFEITURAS HOJE
O Tribunal de Contas do Estado estabeleceu que todos os municípios
deveriam implantar e operar o Sistema de Controle Interno (SCI)a partir
de janeiro de 2004. E também, encaminhar a cada dois meses, urn

•

relatório de controle interno com indicação das falhas e irregularidades
apuradas no período com indicação das medidas adotadas e a adotar
para corrigir e prevenir a ocorrência de novas falhas.
Até o momento, a maioria dos municípios implantou o seu sistema de
controle interno. Mas, a dificuldade está em como operá-lo, ou seja,
normatizar os atos da administração, programar e realizar auditorias,
emitir relatórios de auditoria, instaurar tomada de Contas especiais e

processos administrativos quando necessário, emitir parecer sobre
as contas anuais de Governo, enfim, executar a lógica de
funcionamento de um SCI.
Para Ademir Deschamps, o problema não é tão difícil quanto parece,
Mesmo em municípios pequenos, com pouca estrutura e servidores, f

é possível operar o sistema de controle interno com atendimento
satisfatório das exigências. "Basta decisão política do prefeito em

querer o SCI e apoio aos servidores nessa missão para num período
de dois' ou três anos estar funcionando muito bem", explica.

;:' ,

· lAté quarta-feira, inscrições abertas para 64 vagas no Tribunal de Contas
FWRIANÓPOLIS (CNR/ADI)

· '.
- Até a próxima quarta-feira (19)
poderão ser feitas irtscrições para

, os três concursos públicos que
(, visam o preenchimento de 64
vagas no Tribunal de Contas de

.::' Santa Catarina (TCE): 58 vagas
, de auditor fiscal de controleI,

t externo, quatro de auditor e duas
'.

de técnico em atividades
admirtistrativas. De acordo com o

:. presidente do TCE, conselheiro
,

·
Otávio Gilson dos Santos, as

•

", contratações dos aprovados serão
•

feitas conforme a necessidade e a

· disponibilidade financeira do
,

Tribunal, sendo que os aprovados
para o cargo de auditor devem ser

chamados COIUmais urgência.
O Tribunal tem cinco vagas de

auditor substituto de conselheiro,
. ,

no entanto, apenas uma esta

ocupada e por uma pessoa que vai

se aposentar no final deste ano.

"Isso vai trazer problemas ao

Plenário do Tribunal se não

houver a nomeação de mais

auditores para substituir os

conselheiros em férias, licenças e

doenças. Até porque, o Pleno é

obrigado a funcionar com quatro
conselheiros em Plenário",
explica Gilson dos Santos.

Segundo o presidente, a

necessidade de pessoal está

disposta no Plano de Cargos e

Salários doTribunal e foi apontada
pelas diretorias do TCE. "Num
trabalho realizado junto às

diretorias chegou-se à conclusão
de que precisariam ser contratados
106 auditores fiscais. Mas, tendo
em vista o problema de ordem
financeira e a Lei de

Responsabilidade Fiscal,
diminuímos as 106 vagas para 58",
diz Gilson dos Santos que,

completa: "Estamos fazendo o

mínimo possível neste concurso,
sendo que esta necessidade de

pessoal não é nova, ela já vem de
anos".

Ele comenta ainda que o

Tribunal tem uma quantidade
apreciável de processos que estão

nas diretorias' sob a alegação de
falta de pessoal. "Ternos alguns
setores, como de licitação e de
contrato, que realmente estão

COtU um acúmulo considerável de
trabalho. Desta forma, não temos
dado a seqüência e a agilidade que
a população reclama de nós",
lamenta.

�

INSCRIÇOES - As

inscrições podem ser efetuadas

através do preenchimento de

requerimento padronizado
disponível no endereço eletrônico
http://tce,fepese.ufsc.br/e do

pagamento do boleto em agências
do Besc ou em qualquer outro
banco. As taxas serão de R$ 140
para as vagas de auditor doTCE e

de R$ 90 para as de auditor fiscal e
técnico. Os candidatos para as

quatro vagas de auditor deverão
ter formação superior nas áreas de
Ciências Jurídicas ou Contábeis
ou Econômicas ou da

Administração. As 58 vagas de
Auditor Fiscal serão distribuídas
entre as seguintes áreas de

habilitação profissional de nível

superior.As duas vagas de técnico
de�erão ser preenchidas por
bacharéis em Jornalismo e

Biblioteconomia.

, ,

MOACIR PEREIRA

PMOB: a chave da eleição i
I
I

Quando esteve em Florianópolis esta semana, o ex-deputado José,
Dirceu previu, sem titubear, que o PMOB não terá candidato à:

. ,

presidência da República. E um desejo do presidente Lula e seu:
também. Provável que mais do que previsão, ali esteja uma fortíssima'
torcida e até a execução de um projeto político. O governador interino:

I

Eduardo Pinho Moreira não esconde seus esforços, em sucessivos:
contatos políticos, para ver o PMDB aliado ao PSDB e indicando o vice de i
Geraldo Alckmin. O governador licenciado Luiz Henrique, embora diga i
que está aguardando os acontecimentos em Brasília, nos bastidores:

,

sonha com esta alternativa. i
Há indicativos de que o PMOB libere geral ou feche aliança com o PSDB. i
A questão está na força dos Estados. Um levantamento feito pelo preslcente]
Michel Temer, já transmitido a seus interlocutores em Santa Catarina, :

I

indica que pelo menos 12 governadores do partido preferem uma coligação:
nesta eleição com o PFL ou com PSDB. É uma força respeitável que se ifará presente na próxima reunião da Executiva Nacional com os I

, I

governadores, justamente para tratar do futuro. :
O Palácio do Planalto também deseja a implosão da candidatura de:
Antony Garotinho, Afinal, com votos pessoais e em esmagadora!

. I

maioria dos evangélicos, ele reduz os percentuais atribuídos ao;
,

presidente Lula. Saindo de cena, pode beneficiar o projeto de reelelçào.:
E Itamar Franco? Este não conta, Lançou a candidatura à presidência!
para garantir a vaga ao Senado nas composições de Minas.

Exagero
Casos isolados de farra-do-boi
ganham repercussão exagerada em

certos segmentos da mídia. A idéia
que se\f:passa ao leitor ou
telespectador é de que todos os

catarinenses são adeptos ou

compactuam com a tradição de
origem açoriana. As entidades que
pretendem discutir o fenômeno de
forma equilibrada perdem cada vez

mais espaço, porque o julgamento
apaixonado de alguns e os excessos

cometidos por grupos de farristas
acabam atirando a questão à vala
comum da radicalização.

Evangélicos
Deputados federais de todo o

Brasil que integram a Frente
Parlamentar Evangélica (FPE),
estarão reunidos nesta terça
feira no Hotel Castelmar, a

partir das 8h30. O objetivo do :
encontro é instalar a Frente em :
Santa Catarina, que será
comandada pelo presidente da :

.
,

FPE, deputado catannense :
Adelor Vieira (PMOB). O
evento deve contar ainda com I

I

a presença de deputados :
estaduais, prefeitos, vice
prefeitos, vereadores e

pastores evangélicos,

catarinenses.Omissão
Não se vê, de parte das autoridades,
uma atitude que busque a conci

liação e a revisão cu�ural. A alega
ção oficial é de que existe uma lei

proibindo maus-tratos aos animais.
Se a lei deve ser cumprida, não há o

que discutir além disso? O que não
se deve é continuar empurrando o '

problema apenas para o plano
policial, como se não houvesse a

necessidade de promoção paralela
de um trabalho educacional que vise
ao convencimento definitivo de que
os animais devem ser respeitados,

Destilados
,

Catarinenses que participam :
I

da Feira Intemacional de Henan:
,

receberam pedidos para
exposição e vendas da

cachaça produzida em Santa
Catarina na próxima feira,
marcada para outubro. O
advogado Roberto
Zimmermann, que integra a

delegação com Zany Leite,
acertou as pnmeíras
encomendas. A gaúcha
Peterlongo, segundo Leite, faz

I
. -

sucesso na exposiçao.Tabuleiro
Lideranças comunitárias e

ambientais passaram o feriado da
Sexta-feira Santa distribuindo
panfletos com o tITulo "Gente como

gado" nas praias do município de

Palhoça. O folheto reproduz uma
,

declaração de Elizabeth Fomeck
Albrecht, da ONG Gigante Espírito do
Tabuleiro (TET): "Eles põem gente
como gado dentro dos ônibus, dão
lanche e lotam a Assembléia
Legislativa, depois chamam de
audiência pública para legitimar. Não
houve sequer chance de algum
ambientalista contestar a proposta".

,

,

,

•

Greve
O ú�imo boletim da

Associação dos Professores '

da Ufsc anuncia assembléias
gerais para os dias 24 e 28 de
abril. No dia 26 haverá decisão
sobre "indicativo de

paralisação". Os professores
exigem 23% de reposição das

perdas salariais do govemo
Lula, Já ameaçam com greve.
De novo!

Médicos
Entidades ligadas à medicina
realizam assembléia geral da
categoria na próxima quarta- •

feira, dia 19. Os médicos que .

trabalham na rede estadual de
saúde podem entrar em greve.
por tempo indeterminado, caso
aprovem essa propota, por
causa do Plano de Carreira e

Vencimentos (PCV), elaborado
pelo Govemo do Estado e

aprovado pela Assembléia
Legislativa, mas que não
contou com a participação
nem aprovação dos .

profissionais do setor.

Redução
A proposta a que se referem os

ambientalistas de Palhoça e região é
a discussão oficial sobre a revisão
legal que pretendem políticos e

empresários, no sentido de reduzir a
área do Parque Estadual da Serra do
Tabuleiro para ampliar a ocupação

'

imobiliária. O parque é o, maior de
Santa Catarina e inclui partes do
litoral e das reservas florestais e de

águas minerais da Grande
Florianópolis. Os defensores do
Tabuleiro divulgam suas ações no

site www.oeco.com.br.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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� Acordo 1
Os trabalhadores da Varig
assinaram hoje protocolo de

, entendimento concordando com
,

: o corte de pessoal e redução
i salarial de 30%, conforme o pla-I

i no emergencial da consultoria
I

americana Alvarez&Marsal. O

quadro da empresa deverá cair
de 9,S mil funcionários ativos .

para 6,9 mil - um corte de 2,9
mil vagas. A decisão foi
considerada "histórica" por

, lideranças sindicais. "Os
I trabalhadores não vão impedir
[ que a empresa tenha o tamanho

I adequado à sua operação atual,
,

: desde que seja dentro das
I
I regras trabalhistas", afirmou o

I vice-presidente do Sindicato

I Nacional dos Aeronautas (SNA),
I Gelson Fochesato.

I

II,

,
'

I'
! -

Desde o ano passado, o peso
e da companhia no mercado
I

regrediu. A Varig voa hoje com

54 dos 71 aviões da frota e

ocupa 19% do mercado
doméstico e 70% dos vôos
internacionais feitos por
empresas nacionais. Com o

enxugamento, a relação
empregados por avião, de 1S2,
cairá para algó próximo de 120.
A Anac (Agência Nacional de

Aviação Civil I ) órgão regulador
do setor aéreo que substituiu o

DAC (Departamento de Aviação
Civil), poderá apenas
recomendar às demais

empresas aéreas o endosso de
bilhetes vendidos pela Varig em

,

caso de paralisação das
'

atividades da companhia.

� Jurista
Miguel Reale, pai do jurista e

ex-ministro Miguel Reale Júnior,
morreu na madrugada desta

sexta-feira, em São Paulo, aos
95 anos. Ele sofreu um enfarte

.

em sua casa, na região dos
Jardins. Para o jurista Miguel
Reale Júnior, seu pal deixa uma

obra "imperecível" no capítulo
do' pensamento e da literatura

,

brasileiras, e principalmente por
ter promovido e coordenado a

• •
,

nova edição do Código Civil
Brasileiro. "É obra que

, perdurará porque vai regular a

vida de todos os brasileiros no

: seu cotidiano. Seu pensamento
I e ideais de justiça estarão
I ,

i" presentes todos os dias e, para
I mim, isso significa uma alegria
i no dia em que a perda dele me
,

faz pensar sobre o mistério da
vida", afirmou Reale Júnior.

� Suzane
O Tribunal de Justiça (TJ) de

i, São Paulo está recebendo
: diariamente de 20 a 30 pedidosI

f- de senha para assistir ao
,

i julgamento dé Suzane von
,

r Richthofen e dos irmãos Daniel,

I e Christian Cravinhos, marcado
I

: para 5 de junho, A informação é
I E do juiz Richard Francisco

Chequini, do 10 Tribunal do Júri,
, que decretou a prisão de Suzane
, na segunda-feira. Ainda não

! está definida a estrutura para o
I

i , julgamento nem os critérios
I para acesso ao plenário.O ,

I maior plenário (do Fórum
Criminal da Barra Funda) tém
242lugares. Só os 21 jurados e

a imprensa praticamente já
ocuparão metade disso.Há
ainda os parentes e a equipe
dos advogados de defesa.

-

,

-

SAlVAÇAO: VARIG LOG QUER COMPRAR

'\

O CORREIO DO POVt)

J

-

Com dívidas estimadas em mais de R$ 7 bilhôes, a empresa enfrenta há anos dificuldades qUia]
segundo especialistas, são reflexo das perdas geradas pelo congelamento das tarifas aéreas nas

décadas de SO e 90 combinadas com a má administração da companhia, A Varig tem como

principal credor o fundo Aerus (de funcionários de empresas aéreas), que tem R$ 2,3 bilhôes a,
receber da empresa e teve a intervenção decretada ontem pela SPC (Secretaria de Previdência)

•

Complementar do Ministério da Previdência).

•

DIVULGA Ao

AGÊNCIA ESTADO

,

; "I

� Conclusão do
negócio depende
da aprovação da
Agência Nacional
de Aviação Civil

,

, ,

BRASÍLIA - A Varig firmou
ontem acordo com a Varig Log
estabelecendo a venda das

operações da companhia por

US$ 400 milhões. A

transação ainda precisa passar

pelo crivo dos credores, da

Justiça e da Agência Nacional
de Aviação Civil, o que deve Vôos da empresa aconteceram normalmente no início do feriadão, com protestos somente em Porto Alegre

FUNCIONÁRIOS ACEITAM CORTES E REDUÇÃO DE SALÁRIOS
Representantes de sindicatos e entidades vinculados aos trabalhadores da Varig assinaram nesta

quinta-feira um memorando de entendimento com a diretoria da empresa, que prevê o corte de
salários e a redução do quadro de pessoal. Pelo acordo, devem ser demitidas 2.900 pessoas de
um quadro total de 9,S mil funcionários. O memorando também prevê a redução de 30% dos
salários dos funcionários que restarem na companhia. O acordo ainda precisa ser levado ,à sa Vara

Empresarial do Rio rIJd Janeiro, responsável pela análise do plano de recuperação da empresa.

,

-

acontece até o início de maio,
de acordo com a assessoriaida '

Varig Log.
1\ compradora afirma �ln

" .- �

neta que a transaçao sera

realizada com recursos �a
Varig Log e não sdtá
financiada por crédilf<lls
oficiais". O documento

" '

acrescenta que uma vez

concretizada, esta transa�to
manterá a Varig em

,f;

funcionamento, com. a

manutenção de suas rot�s&
. ., . 1,

nacronars e In ternacionars
q

operando dentro do padrãor?e
qualidade, que a tornou uWa
empresa líder de mercado''.'

(1
(I

•

Grau de investimento pode
vir em 2007, diz Kawall

Defesa Civil alerta para ocorrência de temporais
Grosso do Sul, do sul e do leste do
Paraná; Santa Catarina, com,

maior risco no oeste, planalto sul
e litoral sul catarinense. A

velocidade dos ventos poderá
atingir até até 70km!h nos

Estados daRegião Sul.

sobre o risco de chuva forte, raios,
,

ventos e queda de temperatura. E
possível também a queda de granizo
em áreas isoladas.

Para este sábado a previsão
indica que 0$ temporais devem
ocorrer em áreas isoladas doMato

SÃO PAUW - As defesas civis
doMato Grosso do Sul do Paraná,
do Rio Grande do Sul, de Santa
Catarina e de São Paulo foram
alertadas pela Secretaria Nacional
de Defesa Civil (Sedec), do

iMinistério da IntegraçãoNacional,

BRASÍLIA - O secretário do
Tesouro Nacional, Carlos
Kawall, afirmou , em

entrevista à Agência Estado

que é "bastante alta" a

probabilidade de o Brasil

alcançar, em 2008, o chamado
grau de ,investimento,
concedido pelas agências
internacionais de classificação,
de risco (rating). Otimista,
Kawall cogitou até 'a

possibilidade de isso ocorrer

ainda em 2007 no primeiro
ano do novo governo.O grau
de investimento é a nota

atribuída pelas agências de

rating aos paísés que elas
,

consideram ter baixo risco de
dar calote na sua dívida

pública. Essa nota abre ao País,

a possibilidade de receber

grandes investimentos dos
ricos fundos de pensão
americanos, o que ajudaria a

reduzir os custos' de
financiamento externo.Para

Kawall, o passo mais

importante que o Brasil

precisa dar para atingir essa

classificação é melhorar o

perfil da dívida. interna,
fazendo com que tenha prazos
mais longos, e maior
.

,

participação de títulos

prefixados, cuja taxa de juros
é definida no momento da
venda do papel. Atualmente,
a dívida brasileira tem maior

participação de títulos pós
fixados, cujos juros variam de
acordo com as decisões do
Banco Central. "O grande
desafio é este. Ainda bem que
neste ano já começamos belli"

afirmou, referindo-se ao

aumento nas vendas de títulos

prefixados e de papéis
atrelados' à inflação com

-

,

,

Centro Universitário de Jaraguâ do Sul

ACO
Grandes idéias movem o mundo.

A Uneq foi uma delas. Há 30 anos, a

idéia de fundar uma instituição de

educação superior em Jaraguá do Sul

se tomou realidade., transformando a

vida de muitas pessoas ao longo
desses anos de história. A Uneq
continua crescendo e evoluindo para

que as grandes idéias aconteçam aqui.

•

"

!I ; ;

J

r
1

)

,
,

]

,

,

prazos longos (até 2045). '.
Na avaliação de Kawall, o

r

grau de investimento já �ll1))1
2007 pode ocorrer se o Brasil

,

for "bern sucedido" pa
continuidade desse proce�so
de melhora no perfil da dívida

,

interna. Segundo ele, coni a
, ,

baixa vulnerabilidade externa
,

que o Brasil alcançou; a
. probabilidade de se dar

,

pro,sse,g�imento a
. e�sa

tr aj e tor ra 'sem maiores
,

solavancos é considerável.
1

Apesar de otimista com a
,

trajetória da dívida interna,
Kawall admitiu que nas

')

últimas semanas tem hav�do
uma redução no apetite dos
investidores para os papéis de

prazo mais longo, sobretudo
os títulos atrelados ao IPCA

(as NTNs-B). Ele atribuiu
essa atitude mais cautelosa
'des investidores ao processo.
de alta no juro do título de
10 anos dos Estados Unidos
- que hoje atingiu 5% ao ana

-

.

e também por conta Sas
mudanças realizadas no

Ministério da Fazenda. O
secretário esclareceu que, por

,

conta disso, o Tesouro
reduziu o volume de títulos
vendidos nos leilões serna

nais para evitar oscilações
grandes no preço. No enten

der de Kawall, essa desacele

ração na venda dos papéis é

natural não só pelo contexto

de curto prazo, mas também

pelo fato de que no início do
ano houve "emissão ro

busta" desses títulos. Ele
avaliou que o juro maior nos

EUA não parece sinalizar uma
)

mudança significativa no'

cenário internacional. (Fabio
Graner e Renata Veríssimo)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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��� Governo desistiu de proibir o fumo afim de evitar
;uma nova confrontaçao no País,Segundo pesquisa 60
"rnil morrem por ano na França, devido ao cigarrro
( ):t J

�' (�) \ .

PARIS - Os aliviados
-

• fn''fumantes franceses, ao

,Gicenderem um cigarro dentro

a �;�e um bar, toman�o um café,
·

,podem se regoZ1J ar com o
"i£

.

"pensamento de que toda

3�ragédia tem um lado positivo.
';J'RJesta semana, o governo do

país, enfraquecido devido à

batalha contra sindicatos e

estudantes em torno de um

polêmico contrato de' trabalho
25f

para jovens, desistiu de proibir
o fumo em bares e restaurantes

a fim de evitar uma

confrontação com os vários

fumantes da França. A imagem
,

dos cafés parisienses cheios de

fumaça dos cigarros Gauloise
mudou desde que, nos anos 90,
o então governo socialista

obrigou os estabelecimentos a

observar certos limites. Mas a

idéia de uma proibição total do

fumo em locais públicos ainda
alimenta controvérsias.

"Vendidos!", disseram os

integrantes de campanhas
antitabagistas sobre o governo,
acusado de sacrificar a saúde de
milhões de pessoas.Mas os

fumantes, que pagam impostos
elevados sobre os cigarros,
expressaram discretamente sua

aprovação ao que viram como

um surpreendente recuo de
última hora."Amo' meu

cafezinho e meu cigarro do dia
a-dia", disse Louisa Bunz, 47,
quando fumava em um bar da

região central de Paris.A idéia
de banir o cigarro de restaurantes

.

e de obrigar os fumantes a só

Premier diz que pressões não derrubarão Hamas
}ABALYA, GAZA - O pri

meiro-ministro palestino,
Ismail Haniyeh, disse hoje.
que as pressões financeiras
lideradas pelos EUA não irão

tirar o Hamas do governo

palestino. Haniyeh garantiu
que o povo está disposto a

.:) fazer sacrifícios pela sua

� �!�ob;erania. '''Nós comeremos
, .

. ;,..
"

r: óleo de cozinha e azeitonas."
�fOS EUA e a União Européia
t ') 0"

'�retiraram O auxílio aos
� 1 I
,U

palestinos após a vitória do
"Hamas nas eleições.
• . �1',"

As declarações de Haniyeh
, .

J�'

foram feitas em J abalya,t' .

'," maior campo de refugiados da
::faixa de Gaza. O primeiro
"�I

I: ,minis tro disse que o a tua

r: -governo fica no poder "por
"'d "

"srfo os os quatro anos, apesar

da "aliança perversa" lide
rada pelos EUA.Mil11ares de

palestinos saíram às ruas de
cidades de Gaza e da

Cisjordânia ,para demonstrar
•

apolo ao governo.
O auxílio financeiro foi

cortado porque o Ham as ,

_ • • A •

que nao aceita a existencia

de Israel, é considerado uni.
,

grupo terrorista pelos EUA e

pela União Européia. Israel'
suspendeu os cerca de US$ 50
milhões mensais em impostos
anteriormente coletados e

repassados ao governo

palestino.Hoje, o governo dos
Estados Unidos proibiu seus

cidadãos de fazerem negócios
com o governo palestino. A
medida tem o objetivo de
intensificar ainda mais as

pressões financeiras contra

o grupo fundamen tal ist a
islâmico.

•

Em um memorando,
obtido pela Associated

Press, o Departamento do
Tesouro dos Estados Unidos'
afirma que' "as transações
com a Autoridade Nacional
Palestina por parte de
americanos estão proibidas,

. .

a menos que sejam

outorgadas licenças" para
este fim.A ANP está com os

cofres vazios para pagar seus

140 mil funcionários

públicos. O presidente da
,

ANP, Mahmoud Abbas,
anunciou hoje, no Marrocos,
que irá à Europa a fim de
obter ajuda para' "salvar a

ANP da composição total".

�(i:'Oito mortes em funeral de estrela do cinema indiano
,

" .
.J � }

,

I,j" BANGALORE, INDIA- Oito

/\,pe�soas, incluindo um policial,
,., morreram nos distúrbios de
). '-

,,(,quinta-feira durante o funeral

'�);'tda estrela do cinema indiano
c i Rajkumar na cidade de
,) .,_. I

'c;�angalore. Milhares de fãs de \

'Jnf..ajkumar, que tinha 77 anos, se

'_ � idespediram na quinta-feira do
, ._

· ,ídolo. O corpo do ator, que
. ,

r J faleceu em conseqüência de um
·

-

ataque cardíaco, foi levado para'�,-,(t
�

o estádio da cidade.
(J 'I j

·
IA violência explodiu quando os

,OI
ádi facessos ao esta 10 oram

(:. r

'fechados e mais de 20.000
"

(. ,

c",Jpessoas tentaram forçar a
. íiJ

.

entrada.Mais tarde, quando o
""",1'

, "caixão era levado para um
.:; <'estúdio de cinema, a multidão
�- -,

,

,.,

"queimou um ônibus e uma
'-f', \

", viatura policial, virou vários
\;1 ..

veículos e agrediu os oficiais,
",' ,'que responderam com gás
.:;,

lacrimogêneo.Rajkumar,
. ,

conhecido pelos papéis de
i:'

policial impassível ou
,) "

apaixonado solitário, trabalhou
•::.,

ern mais de 200 filmes.O ator

foi seqüestrado eln julho de
2000 pelo famoso bandido
Muniswamv Veerappan, que o

manteve em cativeiro por 109
dias. Durante este período, os

fãs da estrela do cinema

protagonizaram cenas de

destruição em todo o país. O
criminoso foimorto pela polícia

em 2004.0 astro teve um

funeral com honras de Estado.

Loj as, escritórios, bancos,
administrações e empresas de

.tecnologta de Bangalore
decidiram fechar as portas por
dois dias.em sinal de luto. A
bandeira do país estava a meio

pau nos edifícios do governo.

acendê-los em locais
hermeticamente fechados e

ventilados, nos quais não seriam
vendidas bebidas nem comidas
era ridícula, afírmou.Na quarta
feira, o governo afirmou' que
havia adiado a aprovação de leis
sobre a proibição do cigarro e

convocou um processo de
consultas que deve, demorar
meses.Dois dias antes, os

dirigentes franceses tinham
abandonado um novo contrato

de trabalho para jovens que
facilitaria o processo de demissão
de funcionários com menos de
26 anos.Entidades que

,

combatem o fumo dizem que o

cigarro mata cerca de 60 mil

•

pessoas por ano na França, onde
cerca de um quarto da população
consome o produto. Pesquisas
mostram que uma grande
maioria dos franceses gostaria de
ver seus restaurantes livres da

fumaça.Desde 1992, bares e

restaurantes precisam manter

áreas para não-fumantes. Na
". . ".-

pratica, essas areas sao com

freqüência difíceis de serem

identificadas.O sindicato MIH,
que reúne donos de res

taurantes, mostrou-se preocu

pado com os efeitos de uma

proibição total. Mas eco

nomistas rebateram sugestões de
que a medida afetaria o setor de

•

serviços.

Australlanose perde e fica três
Th

meses sem ter o que comer
.

DARWIN, AUSTRÁLIA -

,

Ricky Megee, 35 anos, dacidade
,de Brisbane, estava com

subnutrição profunda quando
foi encontrado na represa em

uma propriedade para criação de
gado, na região norte da

Austrália, no dia 5 de abril. Ele
se perdeu depois que seu carro

quebrou na estrada. Megee
contou que ficou durante três

meses sozinho, sem ter o que
comer. "Comi parasitas da

represa, sapos, gafanhotos, e todo
tipo de inseto que ficava próximo
de mim", disse a repórteres nesta
quinta-feira, após o seu resgate,
adicionando que também se

alimentou de lagartos. A polícia
ainda precisa achar o carro que

Megee diz ter quebrado no início

de janeiro e confirmar a

veracidade de seu relato. O
diretor do Hospital de Darwin,
para onde ele foi encaminhado,
Len Notaras, afirmou que ele

chegou ao hospital extre

mamente abaixo do peso. O
tratamento durou cerca de seis

dias, e ele foi liberado na terça
feira. "Quando chegou, seu peso
estava em torno de 45 quilos, o
que é extremamente baixo para
o homem de 1 metro e 90.0 dono
do rancho onde Megee foi

encontrado, MarkClifford, disse
que quando o viu ele estava

muito fraco. "Ele estava

esquelético realmente magro, e

quando os . garotos o en

contraram ele não podia andar
. "

sem tropeçar e can.

,

r
,

E Pascoa I

Tempo de ressurgir,
renovar, espalhar, '

cantarmaravilhas ...
Anunciar que a vida

triunfou ...
Jesus ressuscitou I

Feliz e

abençoada
,

PASCOAl

Colégio
Marista
São Luís

•

•

•

NA SERVIA

.. Doente
o líder da Igreja Ortodoxa da
Sérvia, Patriarch Pavle, foi
intemado nesta sexta-feira. A

Igreja não deu detalhes sobre
seu estado de saúde ou sobre a

razão especltca da

hospitalização. O Ifder religioso
de 91 anos foi levado para um

hospital militar de ponta em

Belgrado por causa da condição
geral de sua saúde, relacionada
à sua idade."Sua Santidade

espera se recuperar", um
dignatário de primeiro escalão
disse à Associated Press, em
condição de anonimato. Porém,
ele se recusou a especificar os
problemas sofridos pelo líder

espiritual de mais de 7 milhões
de cristãos ortodoxos sérvios.
Pavle já foi hospitalizado em

dezembro por algumas
semanas depois de ter o quadril
machucado em uma queda em

seu escritório.
_

NOS EUA

.. Proibição
o governo dos Estados Unidos
proibiu seus cidadãos de fazer
negócios com o govemo
palestino liderado pelo Hamas,
informaram hoje autoridades. A
medida tem o objetivo de
intensificar as pressões
financeiras contra o grupo
fundamentalista islâmico. Em
um memorando, obtido pela'
Associated Press, o

Departamento do Tesouro dos
Estados Unidos afirma que lias

transações com a Autoridade
Nacional Palestina por parte de
americanos estão proibidas, a

menos que sejam outorgadas
licenças" para este fim: O
memorando assinala que a

decisão foi baseada "em

sanções existentes contra"

grupos terroristas.

•

NO CHILE

.. Mísseis
Os dois submarinos
encomendados pela Marinha
chilena serão equipados com

os poderosos mísseis Exocet
SM-39, informou o chefe da

força, Rodolfo Codina. "0S SM-
39 são um projeto que nossos'

submarinos contarão no futuro",
disse o, almirante Codina em

declarações publicadas hoje
,

pelo jornal La Tercera. Os
mísseis Exocet serão instalados
depois que a Marinha receber o

segundo submarino tipo
Scorpene, que está sendo
fabricado em um estaleiro
franco-espanhol. O O'Higgins, a
primeira dessas naves, chegou
ao país em dezembro passado
e este ano deverá ser

incorporado à frota o submarino
Carrera, similar ao anterior.

NAS FILIPINAS

.. Crucificados .

Pelo menos 11 filipinos foram
crucificados nas celebrações da
Sexta-feira Santa em aldeias do
país asiático. Apesar de não ter

aprovação da Igreja Católica do
país, o ritual continua sendo
uma das maiores atrações do
feriado no povoado de San
Pedro Cutud, localizado na

cidade de San Femando, a 70
km ao norte da capital, Manila,
reunindo cerca de 15 mil fiéis.
Os devotos tiveram mãos e pés
atados a cruzes de madelr.a,
com pregos de 1 O centlmetros .

•

•

"
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RELIGIOSIDADE: MANTIDA A TRADiÇÃO DA PENITÊNCIA Ajap adota jovens artistas e

ensina a arte de desenhar HQ
"

•

}ARAGUÁ DO SUL - A

Associação Jaraguaense de
Artistas Plásticos inicia neste

sábado, 15, o projeto Espaço
Aberto Ajap. O objetivo é

.

estimular o talento, na arte do

desenho, de quase 20 crianças e

assim, formar uma nova geração
de artistas no município.

Programado para se estender
até o final de 2006, o Espaço.
Aberto tem como responsável,
a professora e artista plástica
Cristina Pretti. Segundo ela, que
também é presidente da

Associação, o projeto é o ponto
de partida para outro, que deve
ser aberto a crianças, jovens,
adultos e idosos em breve.

Para poder oferecer as aulas
de Histórias em Quadrinhos a

toda comunidade, só falta à

aprovação do governo de Santa
,

Catarina. E que o Espaço Aberto
precisa do apoio da Lei estadual
de Incentivo à Cultura. Depois
desta confirmação, é hora de
contar com a ajudadas empresas

,

. ,

DAIANE ZANGHELINI

� Cristãos rezaram

por dias melhores
durante caminhada \

na madrugada

}ARAGuÁ DO SUL - A
reflexão sobre a paixão e morte

de Cristo levaram centenas de
j araguaenses à caminhada

penitencial para a Igreja Nossa
Senhora do Rosário, bairro Rio
Molha. A procissão saiu da

Igreja Nossa S-enhora Rainha da
Paz (Vila Nova), às 5h de

ontem, e reuniu diversas
comunidades católicas do

. , .

municipio.
Além de trazer consigo a fé,

muitos fiéis carregaram velas
acesas e rádio para acompanhar

I

as meditações, -transmitidas à

longa distância através de
carros de som, emprestados por
empresas da localidade. Os

participantes oraram, cantaram
e acenderam velas nas 15

•

estaçoes, que representam os

momentos da caminhada de
Cristo rumo a cruxificação.

O casal Ademar Possamai,
economista, 46 anos, e a esposa
Cecília Possamai, professora,

,

4,3, freqüentam a Co-
munidade Santa Paulina, na
Vila Lenzi, 'e participam da
Via-Sacra há quatro anos.

"N esse momento refletimos .

sobre a história de Cristo e

repensamos as atitudes

diárias", comentou Cecília.
Para o mecânico Orivaldo

PROGRAME-SE!
A Ajap, em parceria com outras entidades do município, como Sesc,
Scar e Unerj, planeja várias atividades para os próximos meses. A

primeira está marcada para o dia 20 de abril e se estende até 28 de
maio. A exposição Perspectiva poderá ser. vista no Centro Cultural da
Scar e reúne obras de 22 nomes vinculados à arte em Jaraguá. Entre
eles estão: Rosemarie Borgmann, Denyse Zimmermann da Silva,
Celaine Refosco, Cristina Pretti e Valdete Hinning, todas da Ajap.
Outra iniciativa é a palestra com os artistas Fernando Lindote e

Tercília dos Santos, no dia 11 de maio, às 19h15min. A entrada é

gratuita e o local escolhido é o Auditório da Unerj. Nos dois dias

seguintes, 12 e 13, respectivamente, acontece, na Ajap, a Oficina de

Experimentação em Artes e o Encontro de Orientação com o artista e

curador Fernando Lindote. Ambos são gratuitos.'

•

•

,

jaraguaenses para patrocinar a

iniciativa. Vale lembrar que

grande parte do auxílio, via Lei de
Incentivo, pode ser descontado

,

dos impostos pagos ao Estado.
A professora Cristina Pretti

explica que, para não deixar o

projeto parado enquanto a

Wagner, 40, morador do
bairro Estrada Nova, a

caminhada proporciona paz
.

,

interior. "E uma penitência, e

quando saio daqui sinto muita
paz; vim pela primeira vez há

quatro anos e sempre volto, ,
..

desde então", destacou. Após
a caminhada, muitos fiéis

aproveitaram o momento

para se confessar ou tomar um
café típico de Sexta-feira
Santa no galpão da igreja..

N a tarde de ontem, a

celebração da Paixão do Senhor
levou milhares de fiéis à Igreja
Matriz São Sebastião. Depois,
aconteceu a procissão do Senhor
morto pelas ruas centrais.

\
'�, -

"

.,-,

,'.._,

,

Mecânico Orivaldo Wagner se sente aliviado com a penitência
,

neste horário.
,

Sob a coordenação daCentral
de Vendas, o Mercado do

Agricultor reúne, inicialmente, 24
bancadas em que os consumidores

podem comprar alimentos e

artesanato diretamente dos

produtores rurais da região. Além
de dispor de uma grande

. .

variedade de produtos coloniais-
desde frutas, verduras e legumes
até defumados, conservas, doces e
cucas, passando por peças de
artesanato -, a feira ainda dispõe
de umapraça de alimentação, com
produtos, processados pelos
agricultores, e espaço para

apresentações culturais demúsica,
dança e folclore, por exemplo.

Feira Brasil de Artesanato deve
,

girar R 800 mil em agosto
Horário poderá ser ampliado

t

}ARAGUÁ DO Sot- OMercado
do Agricultor inaugurado na

última terça-feira no pavilhão "C"
�o Parque de Eventos, onde passa
a ser realizado semanalmente, às
terças-feiras, das' 16h às 21h,
poderá ter o horário de
atendimento ampliado. De acordo
com o secretário de Desen
volvimento Rural, Amarildo
Sarti, o sucesso da primeira edição
desta feira' livre levou os

organizadores a pensar na

primeira adaptação: estuda-se a'

possibilidade de antecipar o início
do funcionamento para as 14h,
com o objetivo de atrair os

trabalhadores que saem do

primeiro turno. das empresas Cristina Pretti antecipou o projeto que ensina jovens a desenhar

de áreas afins, turistas e demais
interessados no ramo do
artesanato.

Elizeu comentou que diante
da. grande movimentação de

público, da participação de

empresas atacadistas e

varejistas e da possibilidade de
abertura para contatos durante

}ARAGUÁ DO SUL- A
Secretaria Municipal .de
Desenvolvimento Econômico
e a Associação dos Artesãos de

Jaraguá do Sul já começaram a

divulgação da Feira Brasil de
Artesanato, que vai acontecer
no período de 1 o a 6 de agosto,
no Parque Municipal de
Eventos.

A Feira deve reunir 170

expositores e envolver
diversas atividades paralelas,
como shows, apresentações
folclóricas, festivais de dança,
oficinas de arte e outros

,

, '

e apos o evento, existe uma

estimativa de negócios de R$
800 mil. Ele explica que a

idealização da ,Feira Brasil de
Artesanato é conseqüência do
crescimento da Feira de Arte

sanato, que teve quatro edições
em âmbito regional.atrativos, conforme informou

o secretário Newton Elizeu
Burdzaki.

O orçamento da' Feira
Brasil de Artesanato é de R$
140 mil e conta com as

parcerias dos governos federal
e estadual, de prefeituras,
associações de artesãos

catarinenses, da' Facisc, da

Santur, do Sebrae/SC e do Sesc.
O público-alvo é formado por

•

o CORREIO DO POVO

aprovação não é divulgada,
resolveu convidar 18 jovens
talentos da Escola E.B. Valdete

,

Zindars Piazera e ensiná-los as

técnicas do desenho. Entre eles
está Allan Margute, de 13 anos.

Para omenino, o curso servirá para
desenvolver sua arte, expressa

.

através de tráços feitos com grafite.
Destas 18 crianças, a maioria,

tem a possibilidade de exercitar

as formas das Histórias em"

Quadrinho sem custo de
mensalidades. Aos alunos

contemplados corn a bolsa de
estudos integral, só é solicitada'
uma taxa de R$ 10 para auxiliar a

. Ajap na compra dos materiais

necessários. Já os outros, pagam
R$ 25 por mês, o que equivale a

50% de desconto do valor total,
salienta Cristina Pretti.

.

No término do curso, previsto
para o mês de dezembro, os

trabalhos das crianças serão

expostos na sede da Associação,
instalada em uma das salas do
Terminal Rodoviário de Jaraguá.
Enquanto isso, quem gosta das
artes plásticas pode visitar a Ajap
para ver as obras dos 22 artistas

.

associados. O espaço está aberto
nas ,tardes de segunda-feira, das
14h às 17h; nas noites de terça
feira, entre às 19h e 22h; e nos

sábados, das 9h às 12h. (KE)

DANIEL NEVES

,

•

',J'jI
"

"

('�(),/ít(!J'lÍ(5,)L (! ,(_'C),iit .(1... .(! (!!t((!
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�.. movimento corresponder, consumidores terão horário ampliado
•

- , '

artesaos, empr e sarros,

administradores, estudantes

•

\

•

•

Agradecemos a todos os client:s .

e amigos pela conquista do Prêmio

podhium e convidamos a todos
'

para o happy 110ur�que acontece

diariamente das 11 as 20h .
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ESPETACULAR QUALIDADE COM TECNOLOGIA DE PONTA

•

DAIANE ZANGHELINI

� Interatividade e alta

definição de imagens
são os atrativos do
sistema digital

JARAGUÁ DO SUL - Surgida
� � há cerca de dois anos, a TV

de plasma deve alcançar um
aumento de vendas no Brasil
a partir do segundo semestre

deste ano, com a tecnologia
digital para a televisão.
Embora ainda não haj a
definição sobre o padrão a ser

adotado - americano, japonês
ou europeu (embora o japonês
sej a o mais cotado) - tudo
leva a crer que está cada vez

mais próxima a possibilidade
do telespectador escolher o

horário em que deseja assistir

seu programa favorito, com

qualidade de imagem
superior à de DVD.

Pelo menos, é o que prevê
o gerente de loja Airton Jones
da Silva Machado, que
trabalha em uma rede de lojas

� � que vende a televisão de

I

DANIEL NEVES

,

TV de plasma 42 polegadas já pode ser comprada porR$ g,mil à vista ou a prazo porR$ 12 mil

,

Moradores da Vila Rau se dizem "esquecidos" pela prefeitura
,

. (

}ARAGUÁ DO SUL -

Moradores da Vila Rau estão

insatisfeitos com a constante

poeira, lama e a falta de

segurança de um trecho não
.

asfaltado da Rua Prefeito José
Bauer, que dá acesso ao

município de Corupá pela BR-
280. Embora o asfaltamento e a

execução de um acostamento

sejam reivindicados há mais de
10 anos, a comunidade ainda
não recebeu uma resposta
concreta sobre o assunto.

De acordo com a agricultora
aposentada Loni Grüetzmacher,
67 anos, os moradores foram
informados por uma equipe da

prefeitura, há dois anos, que o
\

trecho só seria asfaltado se os

moradores pagassem R$ 20 mil
reais pelo material a ser

utilizado. ''Amaioria das pessoas
que vivem aqui ganham pouco,
e não temos condições de pagar
tudo isso", lamentou,
ressaltando que as flores e

plantas dos jardins estão sempre
cobertas de pó. .

, Segundo os moradores, o

problema maior acontece

quando chove: além da lama e

dos buracos, vários terrenos

inundam em virtude da tubu

lação de esgoto não adequada.
"Há umas três semanas, os

tubos entupiram durante uma

chuva e a água derrubou o muro

da minha casa", contou a dona
de-casa Verônica Wa11derlind

Lopes, 54.
A dona-de-casa também

afirmou que a última vez que a

administração municipal se

reuniu com os moradores para
debater a situação foi durante o

•

governo do ex-prefeito, .Irineu
. Passold (PSDB),. "Ele (Irineu)
disse que o asfalto dessa rua não
deveria ser cobrado porque ela
dá acesso a uma rodovia

estadual, e que ia tentar a verba
com o governo do Estado. Mas

depois disso, fomos

",
,

Loni Grüetzmacher diz quemaioria não pode pagarpelo asfalto

completamente esquecidos",
reclamou, completando que
muitos pais têmmedo de deixar
os filhos irem à escola sozinhos,
por causa da falta de acosta

mento e do matagal alto às

margens. "Esse trechc já é co

nhecido como 'rua sem': sem

asfalto, sem creche, sem segu

rança, sem nada", comentou um
morador, que não quis se

.

identificar, (Daiane Zanghelini)

Prefeitura incetiva a implantação de Campus da UFSC em Jaraguá
}ARAGUÁ DO SUL- O

prefeitoMoacir Bertoldi recebeu
na tarde de sexta-feiraern seu

gabinete o professor Cláudio
Piotto - responsável pela pro

posta de trazer um campus avan

çado da UFSC (Universidade
•

Federal de Santa Catarina) para
o município- que foi solicitar
junto ao Executivo.Também

•

estiveram na reunião a vice

prefeita Rosemeire Vasel, os

vereador Afonso Piazera Neto

(sem paretido) e, Jaime
Negherbon (PT), de Jaraguá do
Sul, Evaldo [oãojunckes (PT) de
Guaramirirn e o Chefe do
Gabinete de Comunicação,
Carlos Alberto Dias.

Durante a reunião, Piotto

apresentou informações do
Ministério da Educação que está
investindo R$ 592 milhões para
expandir e interiorizar o ensino

superior público no Brasil. De
acordo Ç01U dados apresentados,
para o a110 de 2006, estão

. destinados deste montante, R$
"

5,5 milhões para Sarita

Catarina, onde serão im-

plantadas 8 unidades ao longo
do Estado, "e uma delas, pode
ser em J araguá" afirmou o

professor. De acordo com Piotto,
a Prefeitura e os vereadores

presentes manifestaram total
interesse na proposta, e darão o

apoio necessário para a vinda
de um campus para a cidade, o
que beneficiará toda a região.

que equivale atualmente ao

preço de U1U carro popular
zero quilômetro. Fazendo os

cálculos, seria possível
c ompr ar hoje quase 1.3
televisores de 21 polegadas e

tela plana, que são os que mais

vend ern n as lojas elo
. município. Para se ter li ILia

idéia de quanto a venda desse

equipamento ainda é restrita,
Airton calcula que, enquanto
é vendida, em média, uma TV
de 21 polegadas por dia útil,
apenas duas TVs de plasma
são compradas por mês.

Para apresentar as

vantagens da nova televisão
aos clientes, uma rede de lojas
da cidade decidiu expor uma

televisão comum, de 51 po-
,

legadas e tela plana a alguns
metros de uma de plasma:
quando um consumidor -se
interessa pela comum, os

vendedores mostram que vale

FIM DE SEMANA, 15/16 de abril de 2006 ! . B

plasma. A grande vantagem
desse televisor em relação aos

co rn un s é que ele já vem

adaptado a nova tecnologia.
"Aqueles que quiserem
utilizar a tecnologia digital na
TV comum provavelmente

-

terao que comprar U1U

aparelho para decodificar o

sinal", comenta Airton,
ressaltando que os

comerciantes ainda não

sabem qual será o preço do

aparelho.
Além da expectativa da

vinda da tecnologia digital,
outro fator que deve melhorar
as v e n d as (ainda. muito
baixas) desse equipamento é

a Copa do Mundo. "O

telespectador fica atraído com
a idéia de assistir os jogos de
futebol com qualidade de

• •

cinema, e com ISSO

conseguimos vender algumas
televisões de plasma a

prestação", explica.
Direcionada a um público

com melhor situação finan

ceira, a televisão de plasma
custa aproximadamente R$ 9
mil à vista, ou cerca de 12 mil
a prazo. A oscilação do merca
do tecnijlógico fez o preço
dessa televisão baixar para
cerca de um terço do valor
vendido na época em que veio

, .

para o Brasil. "A medida que
ela se popularizar, a tendência
é o preço baixar gradativa
mente, mas isso deve levar

alguns anos", assegura.
Antes, a TV de plasma

custava cerca de R$ 30 mil, o

, .

a pena pagar mais para
usufruir de uma imagem de
alta resolução, uma vez que a

comum é vendida por R$
6.998,99 à vista ou em 11
parcelas de R$ 757,47
(totalizando R$ 8332,17). ''A_
TV grande, de tela plana,
custa apenas R$ 2 mil a menos

que a de plasma, então
tentamos co nvence r os

clientes que vale à pena pagar
mais para ter uma televisão
adaptada ao sistema digital,
que garante uma imagem de
melhor qualidade", comenta
o vendedor Marcos Daniel
Karsburg.

Ecologia e meio-ambiente, tornaram-se nesse início de século XXI,
palavras de ordem para a sobrevivência da atual sociedade.

,

Indivíduos a beira de um colapso ambiental, nossa consciência

parece não conseguir acompanhar nossos desejos de consumo,
,

Estamos e somos constantemente motivados a desejar e a adquirir
cada vez mais coisas e coisas, que em sua maioria não tern

significado ou utilidade nenhuma. O que fazer? O que podemos fazer

quando aquele sapato, ou aquela bolsa, ou aquele carro, parece nos

chamar pelo nome e insiste em povoar nosso pensamento?
Estamos vivenciando o que Abraham Moles, chamou de "o kitsch",
palavra que se refere às "coisinhas", que usualmente temos e não
usamos em nosso cotidiano, e que acreditamos que são
"maravilhosos". Essas "coisinhas" em sua maioria, acreditamos
que são essenciais a nossa pobre e carente via humana. Indivíduos .:

angustiados, estamos em uma época em que adquirir objetos
significa curar certas feridas, e trazer ao nosso apagado cotidiano

(que pintamos em cor de cinza), algumas cores.
'

Criamos certas necessidades, e estamos constantemente
escavando e procurando por muitas mais. Nosso desejo por
novidades, produtos e enfeites não tem limite. Nosso senso de

desconfiança está quebrado e parece que não há a intenção de
arrumá-lo.
Para alguns, essa situação se resume ao fato de atualmente tudo
ser permitido e ser possível, o que causa uma certa confusão nas

mentes mais angustiadas e vazias. Nesse momento entra em cena,
o, que neste caso chamaríamos de personagem coadjuvante, as

famosas e perigosas propagandas, dispostas firmemente a chamar,
para si os indivíduos mais desligados.
Não se trata de uma situação simples essa que temos vivenciado e

observado. Está difícil, e cada vez mais conviver com indivíduos
desta espécie. Indivíduos ocos, sem identidade, sem noção de vida

própria, de personalidade, indivíduos que consomem coisas e roupas
sem história, sem conhecimento. Indivíduos que ao se olharem no

espelho não conseguem nem se quer imaginar quem são, e o que
fazem nesse mundo. Indivíduos sem consciência de humanidade e

vida ambiental.

Coisinha's da vida

Por Daiana Riechel

I
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• LINHA DE FUNDO

,

,

,

Figueirense
Único catarinense na Série A, o

alvinegro da Capital não tem
como ter grandes pretensões
para o Brasileirão. Mas também
tem condições de brigar para
permanecer ou, quem sabe, até
de brigar por uma vaga na Sul
Americana. O clube tem méritos

por estar na elite do futebol
brasileiro, até por ter uma das
melhores estruturas do país.

•

Por fora
Em toda competição, sempre
vai pintar algum time que pode
surpreender. O Goiás já não é
mais uma delas. Com uma boa
estrutura organizacional, o

alviverde sempre vem brigando
pelas primeiras posições e

vem fazendo bonito na

Libertadores. Quem também

pode chegar é o Cruzeiro, se,
suas contratações
corresponderem em campo.

Brasileirão
Um campeonato que pode não ter grandes estrelas em campo,
mas que é carregado de emoções. A fórmula de disputa, por
pontos corridos, caiu nas graças do torcedor e até dos mais
incrédulos, que preferem o sistema que traz a final. Mas é a

,

- forma mais justa. E a hora também de confirmar se os campeões
estaduais vão continuar se dando bem nesta competição. Hora
de ver se os times cariocas vão, enfim, fazer uma boa campanha
ou se vão tentar fugir do rebaixamento. Uma coisa positiva neste

campeonato. O êxodo de jogadores no meio da competição deve
terminar, com a proibição imposta pelo governo federal. Pior

para os times da Europa, melhor para o torcedor brasileiro.

,

Favoritos
Palpites sobre os favoritos ao

título do Brasileirão todos têm.
Aflalisando os elencos
montados, consigo apontar
três. São Paulo, Corinthians e

Internacional, não
necessariamente nesta ordem.
São os que têm um melhor
elenco, com mais peças de

reposição, o que é bom para
um campeonato longo como

este. Mas os três também
correm atrás da Libertadores.
Só falta saber se vão privilegiar
alguma competição.

Avaí
O Avaí estréia hoje, às 16h,
pela Série B do Brasileirão.

Jogando em casa contra o

Sport, o técnico Vagner Benazzl
espera o apoio da torcida para

,

estrear com vitória. "E um novo

campeonato e precisamos que
a torcida compareça para
apoiar o grupo que está aqui
para ser vencedor", disse,
Benazzi. Os avaianos esperam
pela vaga na Série A e há

tempos o Leão da Ilha vem

batendo na trave.

I
I
,
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� Samuel Lopes será
um dos representantes
do Brasil também no

Mundial de Tiro

,

• ' AM
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f,,, .JARAGUÁ

, }ARAGUÁ DO SUL - Entre os

dias 17 e 23 de abril, a Academia
Militar das Agulhas Negras, no
Rio de Janeiro, será a sede do

Campeonato Brasileiro' e Sul
Americano de Tiro Olúnpico. De
Jaraguá do Sul, quatro repre
sentantes representarão a cidade
na competição nacional. Samuel

Lopes (arcomprimido e deitado),
Clésio Cunha "(comprimido},
Cláudio Thiesen (ar corn

primido) e TiagoNicolodelli (nas
duas modalidades, mas na

categoria júnior).
Destes, somente Lopes

, . continuará depois da competição
para disputar o Campeonato Sul
Americano e o Mundial, com a

Seleção Brasileira "Depois que
acabar o nacional, eu vou ficar para

$.
,�'"

�' ".

,

,;1::

. \.

Samuel Lopes fazparte da Seleção Brasileira e vaiparticipar também do Mundial no Rio de Janeiro

ser convocado. "Em 2003 foram
feitas seletivas para o Pan. Neste

ano, com a chegada do técnico, ele
deverá convocar a seleção
permanente, da qual eu faço
parte", comentou.

A seleção permanente, a que
se refere o jaraguaense, é formada
pelos três melhores atiradores de
cada modalidade. O que não

signífica, necessariarnente, que é

preciso se acomodar por causa dos

,

bons índices em competições. "E
claro que se o primeiro colocado
no ranking começar a faltar nos

treinos, ele corre o risco de ser
,

cortado". E por isso que ele vai

levar a sério. Cada vez que'
acontecer uma etapa do

Campeonato Brasileiro, os

atiradores se reunirão uma semana�
antes, no local da competição, I
para os treinamentos. E Lopes
promete estar em todos.

eletrônico, que, segundo Lopes, vai
facilitar muito para o competidor.

"Quando é de papel, a gente
sabe o resultado só depois de
terminar de atirar. Agora não, a

cada tiro a gente sabe como está e

se precisa melhorar ou não. Vai

ajudar na parte psicológica,
principalmente", analisou. Sobre
o Pari-Americano, que vai

acontecer no Brasil ano que vem,

Lopes não esconde a vontade de

. , .

tremar com o novo tecrnco e me

preparar para o mundial", disse o
jaraguaense, segundo colocado no
ranking nacional de carabina
deitado e quinto no carabina ar

comprimido. A maior novidade
do Mundial será o uso de alvo

•

.

Campeonato Brasileiro da Série A promete grandes emoções a partir de hoje em todo o país
,

Da Redação - Começa hoje a disputa pelo maior título do
futebol brasileiro, 20 times na Série e 20 times na Série B
estréiam neste fim-de-semana atrás do mesmo objetivo. O

regulamento de ambas as competições é o mesmo. Todos se

enfrentam em turno e returno e quem somar mais pontos ao

final será o campeão', Já na ponta mais baixa da tabela, caem
os quatro últimos para a Série B e, desta, sobem os quatro ,

. primeiros. A regra para o descenso na Série B é a mesma da
A. Confira abaixo como estão as equipes da Série A e, na

página ao lado, a tabela completa de jogos.

CD Atlético-PR '

,

,

Depois de ,terminar apenas com o quinto lugar, no Paranaense, o Furacão quer
esquecer a má campanha e estréia amanhã contra o Fluminense em casa. Os

maioresdestaques da equipe são o atacante Dagoberto 'e o lateral-esquerdo
Michel Bastos, que ainda se recuperam de contusão no joelho.

QBotafogo
O campeão carioca joga amanhã, em casa, contra o Fortaleza. Nesta semana, o

alvinegro apresentou três reforços para o Brasileirão: Marcelo Uberaba (ex
Americano), Thiago (ex-Operário) e Claiton (ex-Internacional e que estava no

Nagoya Grampus do Japão).
-

Corinthians
o Timão ficou apenas com o sexto lugar no Campeonato Paulista e estréia fora de
casa contra o Grêmio, amanhã às 16h. A maior novidade no time é a contratação
do goleiro Sílvio Luiz, ex-São Caetano. O zagueiro Rodrigo, ex-São Paulo, vive a

expectativa de ser apresentado oficialmente.

_ Cruzeiro
A maior novidade do campeão mineiro para a estréia contra o São Caetano,
amanhã às 16h no ABC paulista, deve ser a volta do atacante Élber. A diretoria,
celeste ainda tenta a contratação do lateral-direito Gabriel (ex-Fluminense) e

Felipe (ex-Flamengo e Vasco).

Figueirense ,

No alvinegro da Capital catarinense, atual campeão estadual, a maior novidade
é a vo�a do lateral-direito Paulo Sérgio, que disputou o Paulistão com o Noroeste
de Bauru. ,O Figueira estréia fora de casa, amanhã às 18h1 O, contra o Santa Cruz.

_ Flamengo
o rubro-negro carioca quer esquecer a péssima campanha no estadual

(ficou em penúltimo luçar) e se concentra para o jogo de amanhã, às 16h
contra o São Paulo, no Morumbi. A maior novidade na semana foi a

contratação do volante Goeber, que estava no Guarani:

• Fluminense
Melhor carioca no último Brasileirão, o tricolor estréia fora de casa, amanhã
às 18h10, contra o Atlético-PR. De cara, o técnico Oswaldo Oliveira já
perdeu Pedrinho que, com uma lesão na coxa esquerda, deve voltar só em

.� Palmeiras
o time do técnico Leão estréia em casa, neste domingo às 18h1 O, contra a Ponte
Preta. Depois da derrota em casa para o Cerro Porteüo (Paraguai), o assunto
ontem no Parque Antártica ainda era a confusão envolvendo as duas equipes.

I Paraná
A equipe paranista, atual campeã estadual, apr.esentou dois reforços vindos do

"
,

Adap-PR. O lateral-direito Angelo e o volante Batista já fazem parte do grupo que
estréia contra o Juventu.de, hoje, na Serra Gaúcha.

•

mala. $ Ponte Preta
Querendo esquecer a péssima campanha no Paulistão (130 lugar), a macaca

enfrenta o Palmeiras amanhã, às 18h1 O, no Palestra Itália. As novidades são o i

volante Marcos Paulo (ex-Guarani) e o meia Emerson (ex-São Bento).
9 Fortaleza
o vice-campeão cearense joga amanhã contra o Botafogo e, para isso,

,

treinou ontem na Toca da Raposa, CT do Cruzeiro. A novidade no time será
o desfalque do goleiro Alexandre Negri, que pegou uma virose e será
substituído por Albérico.

5 Santa Cruz
I

•

O clube pemambucano estréia em casa, amanhã às 18h1 O, contra o Figueirense.
A maior novidade no Coral é a contratação do meia Luciano, que estava no �ila I
Nova (GO). O jogador se apreseota na terça-feira em Recife.

•
•••

�t;� Goiás,

,

O campeão goiano estréia em casa amanhã, às 18h1 O, contra o campeão
paulista Santos, querendo manter o tabu de não perder na estréia do
Brasileirão há 13 anos. As novidades no elenco são o meia Raul, que veio
do Ferroviário (CE), e Amaral e Hugo, que vieram das categorias de base.

�Santos
O Peixe, atual campeãopaulista, enfrenta o Goiás,no Serra Dourada, amanhã às
18h10. Luxemburgo perdeu o volante Maldonado, que sofreu uma fissura no

osso do tomozelo direito e deve ficar fora dos gramados por três semanas .

O São Caetano
o Azulão estréia em casa no Brasileirão, amanhã às 16h, contra o Cruzeiro. O I
atacante Rodriguinho, os meias Fabiano Gadelha e Preta, o volante Maxsuel e o '

lateral-esquerdo Cláudio são os reforços para a competição.

•

-
�(;�\.

GA't:�f remio-

Voltando à elite do futebol nacional, o campeão gaúcho estréia em casa,
amanhã às 16h, contra o Corinthians. As novidades no elenco são as

contratações do meia-atacante. Hugo (ex-Juventude) e do meia Rafinha,
que é do São Paulo, mas estava, por empréstimo, no Santo André (SP).

.� Internacional
o Colorado, atual vice-campeão brasileiro e gaúcho, deve ter mudanças
no time titular para a estréia contra o Vasco. Fabiano Eller, Jorge Wagner,
Rafael Sobis, Adriano e Perdigão treinaram entre os titulares nesta quinta
feira. A partida será hoje, às 18h1 O, em São Januário.

�

V São Paulo
,

o tricolor paulista deve poupar alguns jogadores na estréia com o Flamengo,
amanhã às 16h no Morumbi. O meia Danilo e o volante Josue são os nomes

mais prováveis para não devem atuar.

6 Juventude
o time da Serra Gaúcha faz um dos jogos de abertura do Brasileirão, hoje
às 18h10 contra o Paraná, em casa. Três reforços são esperados em

Caxias do Sul: O atacante Mateus (Iraty-PR), o lateral-esquerdo Lino

(Marília) e o zagueiro Fábio (Noroeste).
,

','

,�'

Vasco
O time cruz-maltino enfrenta em casa, hoje às 18h1 O, o Intemacional. O técnico
Renato Gaúcho ainda não confirmou o time que estréia, mas engrossou o coro

iniciado pelo presidente Eurico Miranda. "O título da Copa do Brasil é a nossa •

missão", disse.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ia RODADA�
IBJ1() "'!B\I te, caa ", ",,,"\III%'%3"';""! t;",.i
18h10 Juventude x Paraná
1 &h1 O V,!sco x Internacional

18h10 Palmeiras x Ponte Preta
,

, .

2a RODADA� <

- : ::, ,; : : , :::: ',. : .. :: ,: :1
16h Corinthians x São Caetano
18h10 Fluminense x Goiás

16h Flamengo x Juventude
18h10 Cruzeiro x Grêmio
18h10 Paraná x Botafogo
18h10 Fortaleza x São Paulo

3a RODADA

16h Fortaleza x São Caetano
18h10 Botafogo x Atlético-PR
18h10 São Paulo x Santa Cruz

.::: ::;, Í:: ,,;,,;;,:, "p" .:", : "" ",::::;;;;;;;Õ,,,,....,
16h .Internacional x Flamengo
16h Ponte Preta x Corinthians
1Sb Paraná x Grêmio
iSh Palmeiras x Santos
18h10 Vasco x Fluminense
18h10 Juventude x Goiás
18h10 Figueirense x Cruzeiro

� /

J1&'. ,.,,::::.:: ,'::':' ":: ::'.: ::'::::' ,I
16h Santa Cruz x Ponte Preta

"

"4a RODADA
.

Fluminense x Atlético-PR
Internacional li Vasco

Figueirense x Santa Cruz
Santos x Goiás

Ponte Preta x Palmeiras
Paraná x Juventude

Flamengo x São Paulo
Cruzeiro x São Caetano
Fortaleza x Botafogo

Corinthians x Grêmio

Botafogo x Paraná
São Paulo x Fortaleza

São Caetano x Corinthians
Atlético-PR x Santos

Vasco x Ponte Preta
Goiás x Fluminense

Santa Cruz x loternaciooaL
Palmeiras x Figueirense

Juventude x Flamengo
\

,

Fluminense x Vasco
Grêmio x Paraná

Cruzeiro x Figueirense
Santos x Palmeiras

São Caetano x Fortaleza
Atlético-PR x BotIDogo
Flamengo x Internacional

Goiás x Juventude
Santa Cruz x São Paulo
Corinthians x Ponte Preta

Botafogo x Flamengo

18h10 Fluminense x Paraná
18h10 Goiás x Figueirense
i/§:: :,:: ::'" " " ,m '00 "d"" "k %.6 ,'" "',w •

iSh Grêmio x Vasco
16h São Caetano x Palmeiras
16h Atlético-PR x Internacional
16h Corinthians x São Paulo
18h10 Flamengo li Botafogo
18h10 Santos x Fortaleza
18h10 Cruzeiro x Juventude

�
,

58 RODADA
' "

18h10 São Caetano x Juventude

,

, "16h Grêmio x Corinthians
! �----�---�-

.:. il11.' 66�hh_��S�ão�p�a=ul�o�x�Fla�m�e�ng�0�_"J -

São Caetano x Cruzeiro

',.i _16�h Bo_ta_fo�g�o_x_Fo_rt_al_ez_a__
<,:1 18h10 Goiás x Santos

,

'li! 18h10 Atlético-PR x Fluminense,
,

18h10 Santa Cruz x Figueirense

! 18h10 Figueirense x Palmeiras
.

f' ;�, :&:4'''::: .:::::," .::::,,,,:.J
i 16h Internacional x Santa Cruz

16h Santos x Atlético-PR
16h Ponte Preta x Vasco

Regulamentei
O Campeonato Brasileiro de Z006
terá a participação de 20 clubes, no
sistema de pontos corridos, em
turno e returno os quatro últimos
colocadosserão rebaixados para a

Série Bem 2007

18h10 IQternacional x Figueirense ��i?_ Flamengo x Palmeiras
� .� 21 h45 Grêmio x Santos18h10 São Paulo x São Caetano

fllS" "

."" a,'. ,,# ow, 2lh45 São Paulo x Fluminense

16h
"

Vasc�' z� C�';inlhian�'
wi

m:::::w:::::'::::::::::::':: ,",:&: :::::,:::,:m]
16h Cruzeiro x Flamengo 20h30 Paraná x Santa Cruz

16h' Palmeiras x Santa Cruz 20h30 Botafogo x Figueirense
18h10 Ponte Preta x Grêmio 20h30 Corinthians x Goiás
18h10 Fluminense l( Santos �
18h10 Juventude x Botafogo 11::"::: :_,@" ' ;.,,,,,,

� <
16h Fluminense x Internacional

UI:: � H,', ,',
W ? W,' ,

, ,,:., £:1 16h Fortaleza x Cruzeiro
19h30 Juventude x Santa Cruz 18hl0 Grêmio x São Caetano

19h30 Paraná x Figueirense IW,: ,: ,::::'::'"; ,,:::::;:". :, :::::':': :::::::::1
19h30 Cruzeiro x Ponte Preta 16h Atlético-PR x Palmeiras
20h30 São Paulo x Palmeiras 16h Vasco x Santa Cruz

18h10 Botafogo x Grêmio
18h10 Santos x Ponte Preta

.�4iL
16h Santa Cruz x Atlético-PR
16h Internacional x São Paulo
l6h Figueirense x Fluminense
16h Palmeiras x Cruzeiro
18h10 Flamengo x Fortaleza
18h10 Paraná x Corinthians
18h10 Goiás x Vasco

,

sa RODADA
.

7a RODADA '

'

16h
��

10/9
16h Figueirense x Goiás
16h São Paulo x Corinthians
16h Ponte Preta x Santa Cruz
16h Paraná x Fluminense
16h Vasco x Grêmio
16h Juventude x Cruzeiro
16h Fortaleza x Santos
16h

�
16/9 ..

Palmeiras x São Caetano

16h Fluminense x Figueirense
16h Grêmio x Botafogo

16h Juventude x São Caetano
16h São Paulo x Internacional
16h Ponte Preta x Santos
16h Atlético-PR x Santa Cruz
16h Vasco x Goiás
16h Cruzeiro x Palmeiras
l6h Fortaleza x Flamengo
16h

�
20/9

Corinthians x Paraná

=Z"

i

20h30 Botafogo x Juventude
20h30 Grêmio x Ponte Preta
20h30
20h30

Fi{lueirense x Internacional_
Santos x Fluminense

20h30 São Caetano x São Paulo
20h30 Paraná x Fortaleza
20h30 Flamengo x Cruzeiro
20h30 Goiás l( AtléticowPR.

20h30 Santa Cruz x Palmeiras

{

20h30

�
23/9��-------�--��--

16h
16h

Corinthians x Vasco

Fluminense x Fortaleza
_._-

Internaoional x Corinthians
24fs

, .

erie

l6h Corinthians x Flamengo Santos x Juventude21 h45 São Caetano x Atlético-PR
21 h45 Flamengo x Santos
21 h45 . Fortaleza x Fluminense

20h30 Botafogo x Vasco
20h30 Grêmio x Goiás
20h30 Corinthians x Internacional

' ... '

8a RODADA

18h10 Figueirense x Fortaleza

16h Ponte Preta x Figueirense Internacional x Botafogo
. Goiás x Palmeiras

148 RODADA
."

18h10 Ponte Preta x Paraná

18h10 Goiás x Paraná

16h Juventude x Figueirense

18h10
<

•

Atletico-PR x Juventude

18h10 Juventude x São Paulo

18h10
-

,18h10
São Caetano x Ponte Preta
--

Palmeiras x Paraná

�/6,:':::"': ,,�":�:::,"',:",,"::::.:::,::: 1
16h Internacional x Cruzeiro
16h Santos x Corinthians
16h Santa Cruz x Botafogo
16h Fluminense x Flamengo
18hl0 Goiás x São Caetano
18h10 Vasco x São Paulo
18h10 Palmeiras x Grêmio

�
�116,.,'·', ,,',

. .

98 RODADA ..... . .

"

�
,;

..•... 108 RODADA
'.

16h Figueirense x Paraná

18h10

�
ifW�'
Ll"Al (:,! II! d

Santos x Botafogo

16h Santos x Flamengo

'.

11a ROÓADA .'

19h30 Internacional x Ponte Preta

16h Atlético-PR x Flamengo
16h Vasco x Cruzeiro
16h Santa Cruz x .Corinthians
__--- _._-- �-,,--

16h São Paulo x Santos
18h10 Fluminense x Botafogo
18h10 Internacional x Grêmio
18h10 Goiás x Fortaleza

� (

rtl:" \'"'8',,'j',;,"WI!!� ,; IM 'I!i' ;�
16h Grêmio x Juventude
16h Figueirense x São Caetano
18h10 Flamengo x Goiás
18h10 Corinthians x Allético·PR

'Ia":, m:::::]::::::: �'j):: : " :::::: ,::,:' ::::::1
16h Botafogo x São Paulo
16h Santos x Internacional
16h Paraná x Vasco

_. .._--_._-

18h10 Ponte Preta x Fluminense
18h10 Cruzeiro x Santa Cruz
18h1 O F6�aleza x Palmeiras

1SaRODADA
,=

'�, �
,

" _, ",'», "�dI

16h Juventude x Vasco

16h Ponte Preta x Cruzeiro

19h30 Atlético-PR x Fortaleza

16h São Caetano x Santa Cruz

16h Atlético·PR x São Caetano

19h30 Fluminense x Juventude

18h10 Flamengo x Ponte Preta

16h
,

Vasco x Botafogo

20h30 São Paulo x Grêmió

18h10 Corinthians x Figueirense

16h Goiás x Grêmio

21h45 Figueirense x Santos

•

fIii �''"'''Kwt,__ " "ot.

j" =\;"-'-_�!21�"w-'"""cassazeaeec'':'"'''''''''';,"-'.,,_�,r,,;,i.;;&

16h Botafogo x Palme_ira_s_
16h Grêmio x Atlético-PR
16h Cruzeiro x Fluminense
18h10 Fortaleza x Internacional
718=h"7'10=--�S=ã-o'Paulo xGoiás

-

Cruzeiro x Paraná
Fortaleza x Corinthians
Palmeiras x Goiás

Botafogo x Fluminense
. Grêmio x Internacional

Figueirense x Juventude
Santos x São Paulo

16h Ponte Preta x São Caetano

16h Santa Cruz x Juventude

21h45 São Caetano x Botafogo

16h Paraná x Palmeiras

Palmeiras x São Paulo,

4/10
20h30 Bolafogo x Santa Cruz
20h30 Grêmio x Palmeiras
20h30 São Paulo x Vasco
20h30 São Caetano x Goiás
20h30 Paraná x Ponte Preta
_20_h�30�_F�la=m�e�ng�o._x Fluminense·
20h30 Cruzeiro x Internacional
20h30 Corinthians x Santos

21h45 Cruzeiro x Corinthians

16h Flamengo x Atlético·PR

6/10.
. 20h30 Juventude x AlléticQ·PR

:

,nJ-;;-
" " "z'_ r",. rlm::H is:

Ii�"'i'!ig'''1/%.,'''ÜJj ;;, wA'! "ir W'%".I@&; 'X'l'* 'w' ! \jN};"Pf';

16h Cruzeiro x Vasco

20h30

Fluminense x São Paulo

20h30
,

Santa Cruz x Goiás

16h Fortaleza x Goiás .

Internacional x São Caetano

20h30 Flamengo x Paraná

16h

�
8/11

Corinthians x Santa Cruz

16h Figueirense x Botafogo

20h30 Palmeiras x Vasco

, ' ,,',
,

20h30
20h30

Fluminense x Ponte Preta
._-�

Internacional x Santos

16h Santos x Grêmio

123 RODADA1m" '"'' w

'

.. : ,.' : :: .... ,:J
16h Botafogo li Ponte Preta
18h10 São Paulo x Figueirense
[en .. " ..... < ,,:7":': ", ;" "" . """w :':":::1
16h Grêmio x Fluminense
16h São Caetano x Santos

16h Cruzeiro x Goiás
16h Palmeiras x Corinthians
18h10 Flamengo x Vasco

18h10 Juventude x Internacional
18h10 Paraná x AlléticowPR
18h10 Fortaleza x Santa Cruz

�
f'1li ..... ....

16h Figueirense x Grêmio
16h Paraná x Cruzeiro
18h10 Corinthians x Fortaleza
18h10 Fluminense x São Caetano

Q317.::
..

::.':" .... " ':: wmw:;,: .. ,," ""�'I
16h Ponte Preta x São Paulo
16h . Vasco x Atlético-PR
16h Santa Cruz x Flamengo

16h São Paulo x Juventude

20h30
,

20h30
,

São Paulo x Botafogo
São Caetano x Figueirense

16h Ponte Preta x Juventude

16h São Caetano x Grêmio

20h30 Atlético-PR x Corinthians

16h Allético-PR x Cruzeiro

16h Paraná x Goiás

20h30 Goiás x Flamengo

16h Vasco x Fortaleza

16h Flamengo x Corinthians

,20h3D Santa Cruz x Cruzeiro

16h Goiás x Corinthians

16h Cruzeiro x Fortaleza

20h30 Palmeiras x Fortaleza

Santa Cruz x Paraná

Botafogo x Santos
Intema'cional x Fluminense

16h Santa Cruz x Vasco

-

,'--", -'-'o �""

Figueirense x Ponte Preta

16h

�
21/10

Palmeiras x Allético-PR

20h30 Juventude x Grêmio

," r

16h Botafogo x São Caetano

20h30

�

Vasco x Paraná

16h Grêmio x São Paulo

.

j1111
16h

, ._' ,
'

Fluminense x Cruzeiro

22/10-
16h Juventude x Fluminense

16h Internacional x Fortaleza'

16h Santos x Figueirense
16h Ponte Preta x Internacional

12111
16h Figueirense x Corinthians

16h Paraná x Flamengo

16h Santos x Paraná

16h Vasco x Palmeiras

16h Ponte Preta x Flamengo

16h Goiás x Santa Cruz

16h Atlético·PR x Grêmio

16h Fortaleza li Atlético-PR

16h Vasco x Juventude

"f' '"',, ,n

Fluminense x Grêmio
------------

Internacional x Juventude
< '0-

_Fi.gueirense x São Paulo
Santos x São Caetano

Ponte Preta x Botafogo
Allético-PR x Paraná

Vasco x Flamengo
Goiás x Cruzeiro

Santa Cruz x Fortaleza

Botafogo x Internacional
Grêmio x Figueirense

São Paulo x Ponte Preta
São Caetano x Fluminense
Atlético-PR x Vasco

Flamengo x Santa Cruz

" o o,�,�
,

Libertadores daAmérica

do Campeonato Brasilei(o da Série A de 2006. O clube classificado em quarto lugar disputará a primeira fase da Copa Libertadores de
2007, No caso de um clube brasileiro ser o campeão da Copa Libertadores de 2006, os olassificados em terceiro e quarto lugares do
Campeonato Brasileiro de 2006 disputarão a primeira fase da Copa Libertadores de 2007. Se o campeão da Copa qo Brasil de 200.6 estiver
classificado entre os quatro primeiros do campeonato, eSsa contagem dos. quatro primeiros excluirá este clube (cuja·vaga também estará I

, .assegurada na Copa Libertadores de 2007, conforme dispõe o regulamento da Copa do Brasil de 2006)

Copa Sul-Americana
.

As vagas na Copa Sul-Americana de 2007 serão ocupadas
pelo .campeão brasileiro de 2006 e pelas sete posições
subseqüentes às dos clubes classificados pata a Copa
Libertadores de 2007, NeMhum cllibe;à exceção do campeão·
brasileiro, poderá disputar as duas competições, ou.seja, a·

.

Copa Libertadores da América e a Copa Sul.Americana

•

FONTE:CBF
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18h10 Paraná x Santos

17a RODADA

Vasco x São Caetano
19h30 Santa Cruz x Grêmio

.

20h3D Goiás x Botafogo
22h Figueirense x Flamengo
22h Santos x Cruzeiro

22h Fluminense x Corinthians

1118,::":': .'

20h30 Internacional x Paraná
20h30 Atlético·PR x São Paulo
20h30 Palmeiras x Juventude

�
�9J8' ,.

• 188 RODADA

•

•

16h Ponte Preta x Goiás
18h10 Flamengo x Grêmio

�N8' .

�

. ou: ;. ;. .. :W;;';;iM•:õlõi,:,:"iiD :
,

16h Fluminense x Santa Cruz
16h Santos x Vasco
16h Cruzeiro x São Paulo
16h Fortaleza x Juventude
18h10 Figueirense x Atlélico·PR
18h10 Paraná x São Caetano
18hl0 Internacional x Palmeiras
18h10 Corinthia ns x Botafogo

.

19aRODADA

19h30 Grêmio x Fortaleza

.1Jl.h3º-_._��G=oi=ás�x�In=te�rn=a=cio=n=al�
19h30 Palmeiras x Fluminense
------

20h30 Botafogo x Cruzeiro
22h Santa Cruz x Santos
22h Juventude x Corinthians
22h São Caetano x Flamengo
r4M" .:': ::::.::: .:: :,: : ::: :,:'. �i;:] ,

20h30 .sãQ Paulo x Paraná '

20h30 Atlético-PR x Ponte Preta
20h30 . Vasco x Figueirense :

,

16h

Botafogo x Goiás
Grêmio x Santa Cruz

16h Juventude x Palmeiras

,

,

,

v

I

•

I

.j

"

I •

,

I

16h São Paulo x Allético-PR

!
. ,

16h São Caetano x Vasco
16h Paraná x Internacional
16h Flamengo x Figueirense

Cruzeiro x Santos
Fortaleza x Ponte Preta

Corinthians x Fluminense

, .

.z.=__

.

Botafogo x Corinthians
. Grêmio x Flamengo
Juventude x Fortaleza

� São Paulo x Cruzeiro
São Caetano x Paraná
Atlético·PR x. Figueirense

Vasco x Santos
Goiás x Ponte Preta

Santa Cruz x Fluminense

,� "
" > '

16h
.

Fluminense x Palmeiras
16h Internacional x Goiás
16h Figueirense x Vasco
16h Santos x Santa Cruz
16h Ponte Preta x Atlético-PR
16h Paraná x São Paulo
16h Flamengo x São Caetano
'16h

•
•

Cruzeiro x Botafogo
16h Fortaleza x Grêmio
16h Corinthians x Juventude

,
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�� "NAO FALEI"
�

��DOAÇAO
Elton John e seu marido, o
cineasta canadense David

Furnish, doaram 10 mil

peças de roupa para vender
ao público em prol da
fundação de luta contra a

aids, criada pelo músico
britânico. A coleção tem
desde camisetas a 15
dólares até um abrigo de
caxemira por 5 mil dólares.
O bazar beneficente
funcionará até este sábado
na butique temporária
"Elton's Closet". A loja fica
no Rockefeller Center de
Nova Iorque. ,

,

��CRITICA
Com estréia marcada
para 19 de maio, o filme
"O Código Da Vinci",
estrelado por Tom Hanks,
sofreu severas crfticas da
Conferência Nacional dos

,

Bispos do Brasil (CNBB),
que desaconselhou os

católicos de assistirem a

trama. O presidente da
CNBB, D. Geraldo Majella
Agnelo, 71 anõs, disse
que a obra, baseada no

livro de Dan Brown,
"apresenta uma imagem
profundamente distorcida·

de Jesus Cristo".

•

Michael Douglas
nega até a morte ter
criticado Angelina
Jolie e Brad Pitt em
entrevista à "GQ". A
revista publicou a seguinte
fala do astro: "Não sei o que
acontece com Brad Pitt.
Deixar sua linda esposa para
ir cuidar dos órfãos de

Angelina. Quanto tempo isto irá
durar?" Douglas enviou uma

mensagem de desculpas ao casal
e afirmou que considera Pitt "um
bom amigo e que Angelina faz um

,

fantástico trabalho com as Nacões
,

Unidas" :

��ESPECIAL
Hebe Camargo vai ganhar um
programa especial. A
intenção é comemorar a
marca de mil apresentações
pelo SBT. Seu programa, que
vai ao ar aos sábados, terá
um diferencial. Nele, a loura
vai trocar de lugar com seus

entrevistados. Ela vai .'

responder perguntas feitas
por importantes mulheres,
contratadas da emissora de

•

Silvio Santos. Entre as

convidadas escolhidas para a

tarefa estão a apresentadora
Adriane Galisteu e a jornalista
Ana Paula Padrão

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
\

Agenda Combat
No próximo dia 29 de abril a Combat recebe o show da
banda gaúcha Reação em Cadeia, lançando seu novo

CD. Abrindo a noite a bandajaraguaense Tribo da Lua.
Presente também estarão os DJs Túlio (Lounge) e
Xalinho (hip-hop). Atendendo a pedidos, a casa se

prepara também para a primeira noite Hip-Hop, no dia
13 de maio. Quem comandará a festa será o DJ

Silvinho, eleito por dois anos consecutivos como
�)melhor do Brasil.

•

, ,

•

Bali Hai
O Bali Hai Summer Club vai ser a sensação da Páscoa

hoje. Serão três festas simultâneas, em Porto Belo,
Piçarras e Garopaba. Em Porto Belo, os DJs residentes
Songa e Robson (Tenda), mais K-beça (Hip Hop) e

Fernando Olsen (Pista Eletrônica) mandam ver nas
pick-ups, junto com os convidado Gadotti (Efeelings/
Bigh Fish) e Alex Sajanovich de Miami para fechar a

temporada 2005/2006. Já em Piçarras, tem os DJs
residentes Lolo (Deck), Leandro (Pista Principal), Rava
(Templo do Sol), Ricardinho (Palco) mais a banda
curitibana Lizzbi, e o DJ convidado Ferna (Movement).
E em Gatopaba, na programação os DJs Pantera,
Fernando Jorej, Carioca (Efeelings), Cláudio J
Oscillator Live (Aximy Records). Ninguém pode ficar
de fora!

Eleita e confirmada
A comunidade do Curupira Rock Club, no orkut,
realizou uma enquete entre seus freqüentadores para
saber que banda eles gostariam de ver este ano na casa,

que fica em Guaramirim. A mais votada foi Cansei de
Ser Sexy, que já tem data para aportar na região: Dia 3
de junho. A banda teve seu primeiro álbum lançado
recentemente pela gravadora norte-americana Sub-Pop
(a mesma que lançou Nirvana, Mudhoney e várias
bandas de Seattle) e fará uma turnê na América do
Norte emjulho. Para quem ainda não conhece a banda,
é só acessar www.canseidesersexy.com.

,

OIVULGAÇAO
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WI PARAGENS!
Leitores que aniversariam
15/4
Abilio Abude
Rosicléia L. Demathe
Jenilto Dalpiaz
Rosane L. Hoffmann
Edenilson Negherbon
Marcelo Garcia
Diogo Kersting
Rolf Hedler

•

,

II HOROSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
Quando você pensou que sua energia havia
acabado, que tinha secado a reserva, você
descobre que ainda tem mais, muito mais. Nos

•

primeiros tempos, você se surpreendia, mas
aqoraa surpresa é dos outros. Compartilhe
esse potencial com aquele alguém que
consegue acionar todas as suas luzes. O que é
tao especial merece ser celebrado.

As belas Maria Eduarda Kumlehn e Ana Carolina Maurissens comemoram 15 anos.
Os parabéns dos pais Rogério Luiz Kumlehn e Janice Dal-ri Kumlehn e Gilmar
Gabriel Maurissens e Angie Mari Maurissens.

Funcionários e professores da Unerj aproveitaram a quinta-feira para repetir um
gesto que acontece todos os anos na Páscoa, como em outras datas em que se

deserta o sentimento da solidariedade, participando juntamente com outras
entidades do município na distribuição de chocolates a crianças carentes.

,

, Sagitário 22/11 a 21/12
Aproveite bem seu pique e encare as curvas

da estrada como mais um desafio da jornada.
A busca continua e ainda que apareçam
pedras no meio do caminho, nada lhe
assombra ou lhe joga pro acostamento. Você
está cheio de energia e tem uma grande
vantagem: coragem e força são seus

parceiros. Em frente e ao alto, Sagitário!

.

, Câncer 21/6 a 21/7
Acordou inspirado? Beleza! Então não passa de

hoje. O quê? Tudo que você quiser. O momento
é de transformação: você já se sente diferente,
não? Astros se encontram em seu elemento,
•

Agua, lhe deixando mais sensível ao ambiente
.

e despertando a necessidade de remexer

questões íntimas. Engate a primeira e faça sua

concha girar.

Libra 23/9 a 22/10
Pés no chão e cabeça nas nuvens ... Esta já é
uma velha e conhecida história pra você, não é?

Busque o equilíbrio e flutue de mãos dadas com

seu bem-querer. Você é um visionário do amor,
sempre vendo as coisas de forma nova e pronto
para encarar o desafio que vier com elas. O
cosmos lhe dá o apoio de que precisa. Se
souber para onde olhar, é claro.

Capricórnio 22/12 a 21/1
Ou você está mais tolerante ultimamente ou

sabe que alguém tem problemas maiores que
os seus ... Pessoas de que você gosta muito

podem estar exigindo uma atenção extra de sua

parte. Tome a dianteira, caprica. Se você já tem
uma idéia ou plano elaborado para lidar com a

questão, esta é a hora de executá-los e testar
sua viabilidade. _

Rudolfo Szirkowski
Edio Tomaselli
Caetano C. Pedri
Isalora B. Miranda
Dayane Pasold
Cleiton Schulle

. Rosicler A. Schmitz
Simone Schwirkowski
Mário de Oliveira
Ana G. Zangheline
Michel L. Martim "

. Leão 22/7 a 22/8
Excessos de ontem podem pesar hoje. Comece
o dia eliminando os pecadilhos gastronõmicos
com uma boa caminhada. Você recuperará
suas forças pra encarar as festas que ainda
tem pela frente e pôr em ação aquele velho

plano de conquistar a tal pessoa. Hãn? Não é

preciso nenhuma manobra mirabolante, não.
Siga em frente: um, dois, um, dois ...

Escorpião 23/10 a 21/11 .

Tudo azul no seu campo de visão. Você

contempla o horizonte, o céu se abre à sua
frente. As esperanças se renovam, você resgata
o tesouro perdido. Tudo de bom, escorpiano!
Celebre suas conqulstas e novas perspectivas,
faça as coisas que gosta, abrace seus amigos e

amores. Deixe sua mente relaxar e divirta-se
sem hora pra acabar.

Aquário 21/1 a 18/2
Proteja seus interesses amorosos, mas não se

desconecte de sua essência, aquariano
querido. Você tem bem claro na sua cabeça o

verdadeiro sentido do romance e não está

disposto a se acomodar ou topar com
nenhuma bobagem, não é assim? Então

coloque este conhecimento em prática. Um
pouquinho de egoísmo vezenquando faz bem.

Touro 21/4 a 20/5
•

, Resolva essas pendências pessoais que estão

quase lhe deixando de cabelos brancos. Chega
de adiar manifestações emocionais e ques
tionamentos tipo o que estou fazendo aqui, para
onde vou e ... Apesar do clima parecer meio
nebuloso, se você usar seu lado prático de ver

a vida conseguirá dar um basta nisso. Como?
Experimente sentir tudo, completamente.

,

Gêmeos 21/5 a 20/6
Um pequeno trailer pode mantê-lo feliz até que
role o evento principal ... Não?! Ok, geminiano,
mas se controle um pouquinho e talvez você

•

consiga ainda mais do que quer. As portas
estão abertas para o desconhecido e. você,
piloto de mudanças e viajante de múltiplas
dimensões, tem mais é que mergulhar fundo e

depois flutuar na viagem ...

Virgem 23/8 a 22/9
Sabe aquelas coisas pouco palpáveis
denominadas imaginação, fantasia, delírio,
viagem e outros que tais? Pois é, como está o

seu estoque destes itens? Se a vida anda

parecendo uma tela em preto e branco ou o

cinza anda dominando sua palheta, revire o

almoxarifado pessoal. A alquimia da

autotransformação está na sua mão.
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. O CORREIO DO POVO

� GI,OBO - i8H

Sinhá moça
Rodolfo explica ao Barão que não quer se
humilhar diante de Sinhá Moça, pois assim
ela não irá respeitá-lo. O Barão afirma aos

fazendeiros que eles precisam fazer de tudo .

para pegar o Cavaleiro, deixando Sinhá

Moça assustada. Sinhá Moça recebe um

bilhete do Cavaleiro dizendo que ele vai
estar no baile e quer dançar com ela. O
Barão diz a Fontes que vai comprar a
Fazenda Sete Quedas e dá-Ia a Rodolfo de

presente de casamento. Cândida não gosta
de saber que o Barão permitiu que Adelaide
fosse ao baile. Dimas compra um vestido
novo para Juliana ir ao baile. Augusto fica
emocionado com a atitude dele.

m NOVELAS

� GLOBO - i 9il

Bang Bang
Vegas tenta expulsar Neon e Catty da casa

de Bullock. Catty diz a Vegas que contará a

todos que ela tem um romance com Lucas,
caso não os deixe ficar. Yoko fala para
Harold que vai tentar um acordo com Baby
Face. Samanta finge ser uma mulher
maltratada pelo marido e Ben se interessa

por ela. Neon diz a Catty que vão se casar

naquele dia mesmo, sem festa. Samanta

joga charme para Jake, que se deixa
seduzir. Henaide e Calamity sao presos
após assaltar um banco, pois Denaide os

denunciou. Denaide tira ambos da cadeia
dizendo ao xerife que Henaide é
cleptomaniaca. Samanta marca um

encontro com Jake e Ben em seu quarto,
sem que um saiba que ela convidou o

outro. Henaide e Calamity descobrem que
foi Denaide que os traiu. Ben pergunta a

,

Diana por que continua se afastando dele.
Diana diz que tem medo de ele morrer, pois
jamais pensa nas conseqüências de seus

atos. Jake e Ben se encontram no quarto de
Samanta e se assustam. Marilyn confirma

para Tábata que
é

sua mãe e elas se

abraçam. Henaide expulsa Denaide de casa.

Ursula conta para Penny que é adotada e,
portanto, Neon não é seu tio. Harold prova a

todos que a cega estava mentindo, pois tem
a visão perfeita. Diana e Mercedita vão

procurar Ben e Jake. Samanta entra no

quarto onde Júnior está, sozinho. Diana
percebe que Mercedita passa mal e ela .

confessa que está grávida de Ben.

•

ri
,

Peixes 19/2 a 19/3
Emoções em rotação ... Com a Lua em Escor

pião, seu colega de elemento, tudo se amplia,
se intensifica e se aprofunda. Hein? Meio con

fuso, se sentindo em meio a neblinas? Curta
esse estado mais vaporoso, peixinho, brinque
na dança das águas. Sinta a vida que pulsa for
te em você, deixe que esse impulso lhe invada
e você se revele para si e para mais alguém.

� GLOBO - 21H

Belíssima
Alberto garante a Mônica que estava
falando de negócios com André, e ela não
desconfia de nada. Vitória percebe que
André ficou satisfeito ao saber que o bebê
dificilmente será salvo. André tenta
convencer Vitória a passar para o seu lado.
Érica sobrevive, mas perde o bebê. Uma
enfermeira conta para Júlia que o bebê era

negro, deixando-a atônita. André tenta
conversar com Mary, mas ela manda dizer

que não está. André garante á Vitória que
ela vai se arrepender se continuar a
financiar os negócios de Júlia, Júlia diz para
André que comprou as ações de Mary e que
vai tirá-lo da presidência da Belissima.

� SST" 18h30

Rebelde
Mia discute com Sol por causa da cama e

reclama com o diretor. Pascoal diz a Mia

que ela demorou muito para se integrar ao
grupo e agora terá que se conformar com o

que restou. Pilar pensa numa maneira de
fazer Vick acreditar que Giovanni a engana
com outra garota. Vick cai na armadilha de

Pilar, dá uma bofetada em Giovanni e
termina o namoro. Franco, certo de que a

filha manteve relações com Miguel, ,

pergunta a ela se pelo menos se cuidou.
Mia diz ao pai que apesar de amar Miguel,
não houve nada entre eles pois ainda não se

sente preparada para viver essa
.,

expenencra.

� REC:()R[) - 19h IS

Prova de Amor
Nobru dança com Luana. Os dois se

beijam. Rafa liga para Teresa e avisa que
Lapa tentou matar Pati. Fialho fala com

Chicão sobre a queixa de Rafa contra Lapa.
Pati avisa Vitor que Lapa atacou o barco.

Lapa diz para Murilo e Gerião que vai para
Angra. Os dois se recusam a ir junto. Lapa
se irrita. Gerião empurra Lapa. Lopo levanta
e parte pra cima de Gerião. Os dois brigam.
Lopo pega sua mochila e sai. Diana chega
vestida de garota de programa na boate de
Casca-Grossa.

� REC()RI) - 2111

A Escrava Isaura
Leôncio conversa com Francisco sobre
Isaura. Álvaro e Isaura recebem amigos e

familiares na fazenda para celebrarem a

liberdade dos escravos e a união do casal.
Rosa fica brava por continuar escrava e

Isaura ter conseguido sua carta de alforria.
Gioconda sente ciúmes do Cel. Sebastião
com Perpétua. Leôncio pede a arma de
Francisco emprestada. Isaura se emociona
ao tocar piano para os convidados.
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