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Perspectiva del Artes Plásticas
da Região abre quinta-feira
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Jaragua monta equipe
para disputar Liga Nacional
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"Toda mudança envolve riscos mas, às vezes,
acomodar-se e deixar as coisas como estão,
envolve um risco ainda maior. f'
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Jaraguá do Sul perdeu ontem o padre
Aloísio Sebastião Boeing, que estava
com a saúde.debilitada desde o início de

março, devido à idade avançada. O
religioso será enterrado hoje, às 16h, em
frente à gruta da igreja Nossa Senhora do
Rosário, em Nereu Ramos, onde era

pároco. Ontem, o velório do padre, que
•

tinha 92 anos de idade, reuniu centenas
de fiéis. Além de ter sido mestre dos

noviços por 20 anos (1 �56 a 1976), no
Noviciado Nossa Senhora de Fátima, na
Barra do Rio Cerro, Padre Aloísio
também fundou a Fraternidade Mariana
do Coração de Jesus e construiu, com a

partcípação do povo, a igreja Nossa
Senhora das Graças, no mesmo bairro.

www.studiofm.com.br
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Palestrante Paulo Kretly
Presidente da Franklin Covey Brasil

Autor do livro "Figura de Transição - O Poder de Mudar Gerações"
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• EDITORIAL
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da cúpula do PPS estavam mais

preocupados em discutir a

possíbílidade do partido se engajar
emmovimentos da sociedade civil
que podempedir o impeachment do
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva. Dão uma mostra sobre a

necessidade de atar as mãos do
governo em ano eleitoral. No dia
8 de maio, o Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil
decidirá se apresenta ou não à
Câmara umpedido de impeachment
de Lula. Lideranças do PSDB, um
dós principais adversários

politicos do presidente e do PT já
,

sinalizaram que não têm interesse
em bancar 'um processo contra

Lula.O PPS, que discute a questão,
fez .parte da base aliada do governo
até 2004.0 partido deve debater
em cima do relatório do

procurador-geral da República,
Antônio Fernando de Souza, que
apresentou ao Supremo Tribunal
Federal uma denúncia contra 40
pessoas, incluindo dois ex

ministros, por envolvimento no

chamado esquema do "mensalão".
Em ano de eleição, o país funciona
bem ao estilo da Previdência

.

' "
"

Social. Alguém abre a porta pela
manhã e outra fecha no final da
tarde.
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criticaram amedida e ameaçaram
não aprovar' a matéria no

Congresso. O presídente fez uma
•

crítica indireta ao Congresso ao

comentar o atraso na votação. O
presídente acha que o Congresso

- . . '

val aprovar porque, por mais que
tenha divergência política, ali todo
mundo tem experiência e sabe que
tanto a prefeitura quanto os

governos dos estados e o governo
federal precisam de recursos para

poder admínistrar o país. Ele

,

... A votação da proposta orçamentária
está atrasada pelo menos quatro meses,
o que impede o governo de investir

também sinalizou estar preocu
pado com os prazos, ao afirmar que
esse ano é mais curto devido ao

calendário eleitoral. A partir de
junho, muitos candidatos estarão

na rua, os deputados�!io candidatos
à reeleição, outros são candidatos
a cargos 'majoritários. E, portanto,
se não for votado até junho haverá

,

mais dificuldades ainda, Entre elas,
.'

a criação da Super-Receita e a Lei
,

Geral das Micro e Pequenas
Empresas. Enquanto isso, ontem
os deputados federais e integrantes
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deputados e senadores, como
,

,

estratégiagovernistade enfraquecer
as oposições e ampliar'o .arco de

alianças de apoio ao governo no

Congresso Nacional. A política de
desmantelamento dos partidos

,

vem de longe. OAto Institucional
nO 2, de 1964, coma sem-cerimônia
da ditadura militar, extinguiu as

siglas partidárias tradicionais (PSD,
PTB,UDN etc.), as quais até então,

, bemoumal, traduziam as principais
correntes ideológicas da vida
brasileira. Tal se fez como propósito
deliberado de desarticular a

expressão maior da sociedade civil
e, com isso, deixar à deriva os an

seios de redemocratização. O pró
prio vocábulo "partido" foi con
siderado subversivo à ordem auto

ritária, quando então os situacionis
tas agruparam-se na legenda da
ARENA e a resistência democráti
ca abrigou-se no MDB" Comas
retumbantes vitórias eleitorais da

. '

frente de oposição nos idos de 1974
e 1978, os mentores do regime
militar perceberam que O modelo
bipartidário estava exaurido.
AConstituição democrática de

1988 em boa hora incluiu a

, \
. .

"Ele me chamava para abrir os shows e dizia em entrevistas que
admirava um 'críounnno do Brasil que tocava violão' .rnas não tocava
nem' falava comigo".,

•

.
,

fidelidade partidária dentre os

princípios da organização dos
partidos (art. I 7, § 1 º), cuja
implementação há de ser

disciplinada no estatuto de cada
, agremiação. Sucede, porém, que o
estatuto supremo, ao elencai; no art.
55, as hipóteses de perda de
mandato parlamentar, deixou de
mencionar a conduta mais radical
de deslealdade partidária: o

abandono da legenda política.·
Infelizmente, o Supremo Tribunal
Federal decidiu que o postulado da
fidelidade partidária não alcança a

conseqüênciadaperda domandato.
Ainda que assim não seja, emenda
constitucional, a serpromulgadano
bojo da desejada reforma política,
deverá o quanto antes corrigir essa
deformação incompatível com a

aspiração democrática. Sem isto, as

práticas de nepotismo,' o

clientelismo e a troca de' favores

vergonhosos continuarão a

prevalecer e exercer sua influência
deletéria na vida política brasileira.

CarlosRobertoSiqueira Campos,
professordeDireito Constitucionalda
Universidade doRio de Janeiro

,

• CORREIO DO LEITOR

provisória e fez criticas indiretas
ao Congresso. A votação da

,"
, . ,

proposta orçamentaria esta

atrasada pelomenos quatromeses,
o que impede o governo de

• •

aumentar os mvesnmentos em

áreas como saúde e educação, e

restringe GS' gastos públicos' às
despesas obrigatórias.Lula disse

,
,

que a medida provisória foi
, .

\ -, \

justificada "porque o Congresso
,

\ \
'

Nacional não conseguiu votar o

orçamento e o governo não pode
ficar parado". Líderes da oposição

,
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Fidelidade
Partidária
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Acredito ser hoje unânime no
Brasil o sentimento da' urgência
quanto à reforma política saneado
ra de nossasmazelas institucionais.
Esta há de começar pela afirmação
enérgica do princípio da fidelidade
partidária, na convicção de que não

,
'

há nada mais destrutivo da ética

pública do que a insignificância
social dos partidos.

O descrédito popular em face
• "

L

dos mecanismos da democracia
. , '

representativa deve-se, ern grande
parte, à desmoralização do

compromisso partidário entre o

candidato eleito e a legenda que
'.

,

promoveu sua eleição. Essa

deformação confunde. o eleitor,
deseduca a cidadania e contamina

•

as instituições -de governo. Além

disso, a promiscuidade das relações
partidárias conspira contra a

,

aglutinação sadia e programática
dos segmentos da sociedade,

,
,

instala a corrupção na carreira

política e empurra a massa de
eleitores, como gado no corredor

• I ,\ L._

do abate" .para a devora do
charlatanismo eleitoral.

Nos últimos anos, observou-se
indecorosa movimentação de

,

'.

•

Ainda não há indicative

I seguro para oCongressoNacional
I votar oOrçamento da União essa

I semana.'Nem mesmo o relator

I Carlita Merss acha que seu

i relatório será acatado como está.

Enquanto o orçamento não for

I autorizado, o governo vai

1- gastando viaMedidas Provisórias.
i O presidente Luiz Inácío Lula da
Silva procurou justíficar a

liberação de recursos da ordem de
! R$ 24 bilhões pormeio demedida
I
,

, I

i

. Dó cantor Milton Nascimento, cantor, sobre o trompetista Miles,Oavis, seu ídolo.

,

Colheitas sombrias ...
"Encontrou-se, em boa política, o segredo de

mandarmatar a fome aqueles que, cultivando a

terra, fazem viver O,S demais ... " (Voltaire)
Nossos irmãos do campo estão com

problemas maiores que aqueles sentenciados
por ocasião da "expulsão do paraíso" ("Do
suor do teu rosto comerás o pão.,,").
Geralmente os telejornais são transmitidos
nos horários de refeições. Quando assisto
notíciasmostrando movímentos agrícolas de
protesto e olho a mesa posta, tenho a prova
irrebatível da maior das injustiças e .

contradições que poderia se embrenhar a

nossa civilização! '

O 'ter e o manter a terra é apenas o

problema inicial. Só podem sonhar em

produzir algo aqueles que têm acesso à terra.
. Ter, e não poder plantar por problemas de
financiamento, preparo com implementos,
insumos, sementes, mão de obra, entre
outros ... Plantar e ver frustrada ou não colher
o esperado por fatores climáticos. Colher e

não poder transportar a safra para os locais
de escoamento ... O pesadelo da não obtenção
de preço que recompense minimamente os

,

hercúleos esforços, para não transformar todo
o suor em trabalho escravo ou pior, apenas
acumular prejuízos com endividamento, são
os desafios diários ...

Não compreendo a leviandade de muitos
em passar a ilharga dessa, questão vital

quando, contrariamente, em nossas casas a

primeira coisa que fazemos é olhar a geladeira
" .

e armários para ver como estão as reservas de
alimentos. Não pensamos, ilogicamente,

,
'

naqueles que produzem, nem nas suas

.condições de vida ... Aqueles homenzinhos e

mulherzinhas de fala carregada, com seus
, �',

tratorzinhos, caminhõezinhos, foicinhas,
lenços, chapéus e botas (e tudo parece

pequeno no quadradinho da televizão ... ),

bloqueando estradas e portas de banco
•

derramando leite, distribuindo produtos
bradando pormelhorias na política agrária e,

agrícola, já não nos comovem.; Bocejamo��l
trocamos de canal a procura de algo "melhor'li

, como os resultados de partidas de futebol
,

�

fixando atenções, hipnotizados, na nov'

propaganda de cerveja ...
Essas calamidades artífícíaís, piores que

estalar dos açoites nos períodos escravocrata , �
devem ser urgentemente revertidas. Aquelé
que, 'em mínimas condições de qualidade d�
vida, acorda 'cedo todos os dias, fazendo d\,
terra seu perpétuo culto em [ornadas.,

,

intermináveis de trabalho, intertomPida��
apenas para um rápido comer e dormir, Pq�
questão de solidariedade humana e de justiça,
deveria ocupar o centro das, atenções

,

, nacionais - a prioridade das prioridades! Um
condenado sem crime ... Quem planta, nã�

,

pode colher tristezas., i
Que esses gritos e vigílias cívicas tenha�

o condão de sensibilizar nossos dirigentes �
aviventar rumos para um dia ressurgir, cart{
todas as cores e reais significados, a tradição
da "festa da colheita". Hoje esses assuntos

ligados a terra, conduzem a uma grande tarj�,.
preta entre o verde e o amarelo da nossá
b dei

)
an elra... ._

Por tais razões, como presidente d�
Comitê Organizador do "Encontro
Brasileiro de Direitos Humano�·t
(direitoshumanos.adv.br), fiz convite ao

Dom Tomás Balduino para que proferissl
palestramagna. Ele, �o�o bom missionário,
aceitou e estará conosco cumprindo a·�
sagrada ordem: "E saiu a semear o que

. "

semeza...

Elias Maltar Assad, prestdente ,da Assocíaçap
Brasileira de Advogados Criminalistas '!

Da 14 bis até a Soyus
• '1

,

b

o

" 1•

,

Imagine o Campo de Bagatelle, em 1906,
,

como uma várzea ou um extenso campo de
futebol. Foi assim que o nosso Alberto Santos
Dumont deu asas à sua imaginação e fez o que
parecia impossível, um objeto mais pesado
que o ar levantar vôo. Imagine o deliria das

pessoas que lá foram, em Paris, testemunhar
esse famoso evento e o primeiro passo para

, que o homem descobrissemais um veiculo de

transporte. Sensação semelhante foi vivida

por muitos brasileiros ao acompanhar, com
orgulho, a participação do astronautaMarcos

,

Fontes na última viagem da Soyus à Estação'
Espacial Internacional.

Cem anos depois, o invento de Santos
Dumont ganhou tecnologia, avanços
marcantes, mas assim como o primeiro
automóvel, continua sendo um marco

indelével da inventiva e da engenhosidade
•

do ser humano. O que se fez .depois, no
progresso da inovação, nadamais foi do que o
aperfeiçoamento do aparelho ou do veiculo.
O que são os aviões hoje senão uma cópia

,

aprimorada do 14 BIS. O que são os

automóveis mais modernos hoje do que uma

cópia avançada dos Ford de "bigode". Asas
nos aviões e nas espaçonaves, Rodas nqs
automóveis. Motores. Direção. Envergadura.

Os Correios do Brasil lançaram uma série

exclusiva de selo comemorativo aos 100 anos

do vôo de Dumont. Se você tiver

oportunidade de adquiri-lo ou vê-lo ir)j,
observar que a estampa mostra três

momentos, uma réplica da aeronave 14º BI3,'
a espaçonave Soyus e' nó canto direito, Ja
Estação Espacial onde Marcos Fontes passo� J

oito dias realizando experiências cientificas.
O que há de comum nestas imagens! J.\
semelhança. Cem anos depois, com certeza,
os princípios do invento do nosso brasíleirô,

• "." ,<',

continuam expressas na anatomia ta,n�o
da espaçonave russa quanto na estação

,

espacial. Como se fossem arranjos
"evoluídos" do nosso maior inventor. Ou

,

')

s�ja, nunca 1\lbe�to San�os Dumo�t estede
tao presente nas nossas vidas e na dimensão

, - rdo espaço que talvez ele não tivesse

imaginado até onde poderia estar.
1

"

;:.

I
Silvio Luzardo, cronista J

, 1

Os textos para esta coluna devem ter no máximo, 35 linhas, de corpo 12, fonte Times New Roman. O jornal 8

Correio do Povo se reserva o direito de fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como aft
correções ortográficas e gramaticais necessárias. Os originais não serão devolvidos. !
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Pensta teria descumprido
normas sobre comríbuções
- }ARAGUÁ DO SUL- O

Ipresidente do diretóriomunicipal
do PT, Sebastião Camargo, disse
ontem que o vereador Jurandir
Michels descumpriu normas

, (�ontidàs no Estatuto do partido e,

, epor isso, foi convidado, através de
. .efcio, a conversar sobre o débito
! eíortespondence à mensalidade
5 acoma filiado. "A interpretaçâo é

r ldele", respondeu-o dirigente sobre
i f,<:Jomentário do vereador que disse
s (.�er entendido a cobrança como

, ;�ma ameaça de expulsão. "Basta
1 £consultar uma tabela existente no
i

' ) ffostatuto ,para. ver que a

.cS9ntribuição de um filiado vai de

A\,$ 5,00 a cerca de R$ 600,00 por
.�no, conforme o que percebe de

" ,

,(iafário", afirmou,Camargo. O
o�rtigo 170 do E,statuto do PT, diz:

;)'iTodo filiado, obrigatoriamente,
� severá efetuar uma contribuição
IJtnínima anual ao Partido,
sBbedecida a-seguinte tabela,
baseada no rendimento mensal:

(if, ,

'

, ,

1- de zero a três salários mínimos,
<=1;;; ,

�ilo valor' correspondente à
.'

aquisição daCarteiraNacional de
Filiação, estipulado pela Secretaria
Nacional de Finanças e

-Planejamento; 2- acima de três e
, até seissalários mínimos, no valor
2éorrespondente a 0,5 % do salário

líquidomensal do filiado; 3- acima
--r --4e·seis salários mínimos, no valor

correspondente a 1% do salário

líquidomensal do filiado. Camargo
lembrou que, nacondição de líder
de bancada naCâmara, o vereador

•

\.

,

)

)

s

1

e

J

e
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__ o

tinha assento nas reuniões da
,

diretoria executiva do PT. "Em 11
de fevereiro decidimos ser

oposição ao prefeito, mais

recentemente votamos pela
investigação de denúncia de
favorecimento à empresa
Canarinho na quitação de
dívida com o ISS. Ele participou
e concordou", relatou Sebastião
Camargo, para quem Michels
não' saiu do partido por

questões administrativas e, sim,
por ter projeto político próprio.
''Acho que a razãopara deixar o
partido é de ordem política",
observou, acrescentando que o

\ partido é maior que qualquer
mandato. "Em 2002 tínhamos
dois vereadores que não são os

mesmos de agora. Amanhã ou

depois, não se sabe quem será.

O mandato vai, mas o partido
fica". Sobre o conselho de ética

que está d�bruçado sobre a
._. .

pumçao a ser Imposta ao petista
Jaime Ngherbon, Camargo
lembrou que os membros têm

prazo de 70 dias para um

relatório final. "Tudo, porém,
correrá em sigilo, o vereador
terá amplo direito de defesa,
inclusive. "

Ele acha precipitado falar em
expulsão, I e, em última instância,
a expulsão. "Para isso é preciso que
o comportamento do vereador

(votou pela não investigação) seja
considerado como gravíssimo",

diretamente o deputado
estadual Dionei Walter da

Silva, também garante que não
trabalhará por ele nesta eleição.

, Na região de Rio Cerro 2, o

vereador foi cabo eleitoral de

expressão na eleição do

deputado em 2002. Disse que

sempre teve um bom
relacionamento com o Dionei,
mas acha que "pessoas bem

próximas a ele o estão

prejudicando e ao partido

também". E acrescentou:

"Nem para outro candidato a

continuar o número de

pretendentes que se vê hoje.
Nesse caso, só pela reeleição do
'presidente Lula". Michels

garante não ser candidato a

cargo eletivo nesta eleição,
apenas que colocou seu nome

à disposição do partido como

candidato a deputado federal
"para preencher chapas se

- .

necessano.

, ,

PV À ESPERA DO "SIM" DE MICHELS
A anunciada filiação do ex-petista Jurandir Michels no Partido Verde ainda
não passou de conversas. O presidente interino da Câmara de Vereadores já
recebeu convite formal, segundo o preslderte do pv, Antônio Eckert, que
ontem pela manhã aguardava,na porta da Câmara o final da entrevista
coletiva que o vereador concedeu. Entretanto, nada está íormaízado. A,

filiação de Michels, também cobiçado por outras partidos, produziria dois
efeitos imediatos: um em prejuízo do PT, ampliando ainda mais a disputa
intema entre alas distintas representadas pelo Campo Majoritário e

,

Articulação de Esquerda já manifestada durante a eleição do diretório
municipal no ano passado, com denúncias até de aliciamento de filiados
para que votassem na chapa vencedora. A denúncia, inclusive, foi parar no
conselho de ética do diretório estadual, que decidiu apenas notificar a chapa
vencedora em forma de advertência. O segundo impacto seria a conquista,
pelo pv, de uma cadeira na Câmara, reeproxrnado o partido com o prefeito
Moacir Bertoldi (PL). O estrago no PT poderá ser ainda maior se o partido
decidir expulsar o vereador Jaime Negherbon, que teria contrariado

orientações do diretório para votar a favor da investigação de denúncias
sobre suposto favorecimento do prefeito Bertoldi à empresa Canarinho.
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Três vereadores impedidos de
,

integrar a GEl do Leqislaüvo-
}ARAGUÁ DO SUL-

Maristela Menel, Jurandir
Michels e Afonso PiazeraNeto,
todos sem partido, estão

impedidos de integrarem a eEl

(Comissão Especial de

Inquérito) que pretende
investigar denúncias sobre

suposto favorecimento do

prefeito Moacir Bertoldi (PL) à

empresaCanarinho na quitação
de dívidas com o ISS no valor

aproximado de R$ 194 mil. E
isso pode ser um contratempo
para que a CEI seja instalada
ainda nesta semana.Embora

possam requerer formalmente
a instalação de comissões de

investigação, vereadores não

filiados a partidos políticos
ficam impedidos de participar

-

na condição de membros. E

determinação da lei que rege os

partidos políticos, para evitar

que parlamentares fiquem
durante todo ummandato sem

filiação. O requerimento com as

quatro assinaturas exigidas pelo
Regimento Interno foi lido
.

ontem em plenário. São
.

'

,

signatários os vereadores
Rudolfo Gesser (PP), Dieter
Janssen (PP), Eugênio Moretti
Garcia (PSDB) e Maristela
Menel (sem partido). A partir
de agora, o presidente do

Legislativo teria prazo de cinco
dias para cobrar dos líderes de
bancadas a indicação dos

respectivos membros. Se não o
.

fizerem, o próprio presidente
sorteará os nomes. Entretanto, é
possível que isso ocorra só' no

início de maio, quando o vereador
Carione Pavanello (PFL)

.
,

retornar depois de um mês de
férias. C0Il10 presidente, ele pode
integrar a comissão, se o desejar.
Se não o fizer, a eEl poderá ter

representantes apenas do Pp,
PSDB, PTB e PMDB. Cada

partido com um vereador.'

Proposta do vereador Rudolfo
Gessel'

. (PP) para que suplentes
fossem convocados, num acordo

.

entre lideranças de bancadas, foi
rejeitada. Ontem à tarde alguns
vereadores deveriam se reunir

•

para resolver se aceleram a

formação da comissão ou se

aguardam o retomo de Pavanello.'
'

.

"Pessoalmente, acho que a CEI
deveria ser instalada de imediato",
disse Gesser, que encabeçou o

movimento depois de a denúncia
ter sido rejeitada em plenário por
seis votos a cinco. Os votos pela
não investigação foram dados

pelos vereadores Terrys da Silva

(PTB), Jaime Negherbon (PT),
Pedro Garcia (PMDB), Osório
-

,

Avila (PFL), Afonso Piazera
Neto (sem partido) e Ronaldo
Raulino (PL). Votaram pela
investigação os vereadores
Rudulfo Gesser (PP), Dieter
Janssen (PP), Eugênio Garcia

(PSDB), Maristela Menel (sem
partido) e [urandir Michels
(quando ainda no PT).

I'
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Desconforto 3
Por entender que .0

deputado Dionei Walter da
,

Silva está sendo omisso
,

quando ao regime de
comando interno do PT de

Jaraguá do Sul, Michels já
adiantou que não moverá
uma palha pela reeleição
do parlamentar. Em 2002, o

vereador foi cabo eleitoral
e dos bons na região de
Rio Cerro 2, onde sua

.

liderança é palpável.

o CORREIO DO POVO
D O"

'

, 1

TROCA-TROCA: PV OFICIALIZOU CONVITE
po I ltlea@jornaleorreiodopovo,eom,br

Emperrado
A Câmara dos Deputados tenta votar o Orçamento Geral da
União para 2006. 'Porém, com a pauta trancada por três
medidas provisórias. Uma delas, a MP 282, é a que abre
crédito extraordlnárlo em favor do Ministério dos

Transportes, no valor de R$ 57.554.718,00, para a chamada
"operação tapa-buraco" em rodovias federais, já em

andamento também por força de uma MP e alvo de

investigações do Ministério Público Federal. Continuamos
governados por MPs e não por leis definitivas.Em 2005,
pelo mesmo motivo, R$ 4,1 bilhões deixaram de ser

empenhados e não foram aplicados em obras fundamentais
para os municípios e Estados ..

Expectativa
Se o ex-petísta Jurandir
Michels for mesmo para o

PV, os 'verdes' ganham de

qraça, uma cadeira na

Câmara de Vereadores.
Histórico para o partido,

-

que se recompoe aos

poucos depois de um início
meio que mambembe há
cerca de quatro anos.

Passaria a ter existência
legítima no Legislativo,
com direito a voto e tudo o

•

mais.

'ti

Sem volta
o racha no PT regional
ficou claro quando uma

comissão foi ao gabinete
.

do prefeito Moacir Bertoldi
,

(PL) pedir apoio para a

instalação de campus da
Universidade Federal de
Santa Catarina na região. O
professor Cláudio Piotto e

os vereadores Evaldo João
,

Junckes (de Guaramirim) e

Jaime Negherbon estavam
lá. Os três da Articulação
de Esquerda.

,- "

Desconforto 1
Era visível o

constrangimento do
,

'

vereador Jurandir Michels,
ontem pela manhã, durante
entrevista para dizer dos
motivos que o levaram a

deixar o PT (leia matéria
nesta página). Saiu
devendo, não nega e

garantiu que pagará.

Desconforto 2
o vereador negou que
parte da conta de R$ 7 mil

seja dinheiro de campanha
emprestado pelo partido.

. Sequndo o ex-petista, a

aiuca que teve foi a doação
de dez mil 'santinhos'
apenas. O que leva a

concíulr que, mesmo
pagando mensalidade
máxima anual, em torno de
R$ 600,00, há mais de onze

anos não estaria pagando a

conta.

Ava'liação '

O vereador Eugênio Garcia

(PSDB) pediu vistas ao
projeto de lei complementar
número 3/2006 , que altera a

.

lei complementar 46/2005,
lrrstlnrlnde uma comissão

especial designada pelo
prefeito para avaliar bens
moveis para efeito de dação
em pagamento. E não mais
através' da comissão

,

permanente de licitações.

Mudança
Também na Câmara e

seguindo pela mesma

direção há uma proposta
apresentada pelo vereador
Dieter Janssen (PP),
alterando císposmvo da lei de

dação aprovada pelo
Legislativo em dezembro do
ano passado .. Pela proposta,
dívidas com tributos
municipais só poderão ser

pagas nesta modalidade com

bens imóveis (terrenos,
casas, apartamentos).

ISS
A.proposta é reflexo do

episódio da. quitação' de
dívidas com o ISS feitas pela
empresa, Canarinho, com dois
ônibus usados avaliados. em
R$ 142 mil aceitos' pela

,

prefeitura. Caso será

ínvestíçadc por Comissão
Especial de Inquérito, com
poderes para convocar quem
quer que seja a depor sempre
que seus membros
entenderem necessário.

Monitorando
Escorado na palavra do
ministério das Minas e

Energia, o presidente interino
da SCGás, Walter Fernando
Piazza Júnior garante: não vai
haver redução dos 21 milhões
de metros cúbicos de gás
natural boliviano que as

empresas do Estado conso

mem por causa do rompimento
de duto naquele país. Mesmo
assim, 'o Ministério está em

'

estado de alerta.

,

Sem encrencas
o secretário de Saúde Sérgio
Ferrazza disse ontem que há
'uma briga, sim (referência a

nota da coluna), naquela
pasta. Mas, para conseguir
que tudo aconteça conforme o

planejado pela administração
municipal, garantindo bom
atendimento médico,
equíparnentos e medicação

.
suficientes. Sobre supostos
atritos entre funcionários
disse desconhecer.

ele, já tivesse tratado do
assunto, comprometendo-se a

pagar tão logo sua situação
financeira pessoal melhorasse.
O montante' resulta de

contribuição obrigatória de até
25% que o partido impõe sobre
o salário dos filiados.
Atualmente, segundo Michels,

"'.1'.
a contribuição dele é de R$

"�, '

.,. 650,00 por ano, mas não soube
� t!

�ichels estava emocion�do e diz
dizer o destino que o PT dá à

.:I arrecadação mensal. "Mas já
lfue "deixamuitos amigos no PT"
,J comuniquei o fato ao diretório

�ELSO MACHADO estadual, de quem recebi a

ri ' garantia de poder parcelar. Devo
,:� Ofício cobrando e vou pagar", disse o vereador.

R$7 mil foi recebido Dizendo sair do partido sem

mágoas, "porque lá deixomuitoseemo ameaça amigos que estão solidários com

�e expulsão
'

. minha atitude", Michels revela

"o .

".
situação quase insustentável

. }ARAGUÁ DO, SUL- Um não só no diretório petista de

.9ffcio do diretório municipal J araguá do Sul. Chamou a

do PT, datado de 21 de março, atenção para d e sen ten-
�obrando dívida e� tomo de R$ dimentos irreversíveis ocor-

,

7 mil, resultante de ridos em Schroeder, onde
�ontribuição obrigatória em' muitos migraram para o PSOL,
�traso foí o que levou o vereador e em Guaramirim. "Tem gente
[urandir 'Michels a deixar o destruindo o partido e se isso

�artidà; Entendeu que o não for contido, o PT
tl'onteúdo tinha tom de ameaça desapareçerá", avaliou

'8é-�xptÍIs!ãõ, embora',"segLi:ndo'
,

Michel's;' ,que 'sé"ríãà' culpaI� � r> !' :', .. í; ; r {: (' - ('J"'!' "�l ,., -, f . � ,_ , .' ,:,
_

� -

r" � J:) '.�._,. l. \! .� �. ',I. '. _, '.' . • .,' ,
.

•

,

•

•

•

,

I
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-

I
Serviços terceirizados
o setor de serviços terceirizados fatura R$ 20 bilhões por ano e emprega
1,5 milhão de trabalhadores com carteira assinada e demais direitos

j" trabalhistas. A constatação é da Federação Nacional das Empresas
I ,

:., Prestadoras de Serviços de limpeza e Conservação (Febrac), que
r. informa ter realizado estudo inédito sobre os diversos segmentos que
i

, ,; compõem o setor, que emprega faxineiros, porteiros, jardineiros,
,

'::1 vigilantes, manobristas e office-boys, entre outros profissionais que,
'. muitas vezes, enfrentam dificuldades para regulamentar suas
,
.

,�, atividades.De acordo com o levantamento, 11 mil empreendimentos
I
e. formais, com maiorparticipação de micro e pequenas empresas (68%),

i compõem o setor, que recolhe até R$ 2,35 bilhões ao ano em impostos
I 'J! federais. A Febrac destacou que 75% das companhias e 74% dos
I" empregados estão nas regiões Sul e no Sudeste.

Reflexos
Outro ponto da pesquisa é a

movimentação financeira
significativa que o setor de

serviços terceirizados provoca
em outros segmentos, como na

compra de uniformes,
equipamentos e maquinário,
telefonia e veículos, entre outros.
O consumo de produtos químicos,
por exemplo, representa R$ 530
milhões ao ano seguido pelos
gastos com telefonia - R$ ,234
milhões ao ano.

Crescimento
Segundo a Febrac, praticamente
a única área ainda disponível, no
âmbito federal, estadual e

,

municipal das grandes 'cidades, é
a da educação, como escolas e
universidades.A entidade avalia

que os segmentos consumidores,
com maior potencial para
crescimento da terceirização são

pequenos e médios escritórios,
pequenas empresas, hotéis,
hospitais, instituições de ensino,
indústrias alimentícias e

condomínios residenciais.
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l - Cenário
Na análise da Febrac, os números
mostram um cenário animador,
pois cerca de 50% do mercado de

limpeza institucional no setor

privado (que representa 40% do
mercado total) já está nas mãos
de terceiros, especialmente nas

grandes empresas,' como
indústrias, bancos, condomínios
comerciais, escritórios,
supermercados, shopping
centers, terminais rodoviários e

aeroportos. Esta porcentagem é
maior nos grandes centros e nas

, regiões Sul e Sudeste.

Casa própria .

QJ

, Os mutuários com contratos de
financiamento vinculados ao

Plano de Equivalência Salarial
por Categorial Parcial terão que
pagar até 5,94% a mais nas

prestações da casa própria em

maio. A elevação foi permitida
por orientação do BC e da CEF,
que administra o Fundo de .

Compensação. O índice é válido
para os mutuários com data-base
para aumento salarial em março
e defasagem de 60 dias para
repasse às prestações.

,

"
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• INDICADORES ECONOMICOS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

'

� "�, ,'"'O�'O,,, �'�"

,:.
•

EURODOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,134 2,136 " COMPRA VENDA

PARALELO 2,193 2,293 " 2,615 2,616
,

PESO (Argentina)
TURISMO 2,060 2,220 "

I 0,694 0,702
•

• BOLSAS DE VALORES ' • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

" BOVESPA 38,462 1,00"10
" DOW JONES (N, York) 11.073 057"10

" MERVAL (B, Aires) 1,898 261%
'

Ie NIKKEI (Tokio) 17,000 1,36%

0,5991

..

• CUB março
R$861,27

• LOTERIAS
\

•

'

Megasena •• ,
""'." .,' ','

'"

� Quina ..
,'

.,'
.,,'

', .•,' .,' ."., "'"
,'-' - '.' ._. ..

- ".'

concurso: 755
04-1-2:£30 • �J-g,:"s

concurso: 611 concurso: 04027

08 - 1 O - 13 - 20 - 23 1 ° Prêmio: 30.497
I

2° Prêmio: 49.389,

24 - 36 - 39 - 41 - 43
'

,

r 3° Prêmio: 48,807
46 - 47 - 48 - 49 - 57•

I 4° Prêmio: 74,192 '

I 58 - 74 - 96 - 99 - 00 5° Prêmio: 74,211

• FALECIMENTOS,

. r-------------------------------�----------�

Faleceu às 07:30h do dia 16/04, o senhor Alindo Noriles, com idade
de 49 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuário da Vila Lenzi e
o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
Faleceu às 13:25h do dia 16/04, o senhor Lauro Rengel, com idade
de 76 anos.O velório foi realizado em sua residência na Barra do Rio

,

Cerro e o sepultamento no cemitério da Barra do Rio Cerro.
Faleceu às 01 :OOh do dia 17/04, a senhora Helena Mathedi, com

idade de 58 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuário de Nereu
Ramos e o sepultamento no cemitério de Nereu Ramos.

·0 CORREIO-DO POVO

•

sO NO PAPEL: PROPOSTA DE TRANSFORMAR ÁREA ADQUIRIDA EM 2002 CONTINUA ESTAGNADA

Area de 300milmetros quadrados, comprada há quatro anos, Áoje está em completo abandono

(Estudo de Impacto Ambiental
e Relatório de Impacto ao Meio

Ambiente). O estudo, informou.
Butschardt, levaria de dois a: três

anos para ser concluído, retar-
,

dando ainda mais o processo.
"Fomos dezenas de vezes à

Fatma buscar uma solução e
,/,;".", "j',j ".,0 "f<".

então ficou definido que cada"l", 1";'1 ,'o ; ,.t, j '.-:., -:

empresa irá buscar o licenciamen- , "')'
I.

,\ r; : '
�,

to individual", informou.

, ,

,l '.

CAROLINA TOMASELLI

Ill- Idéia é' saber quais
ainda têm interesse
em se instalar

• r •

no municipio

GUARAMIRIM - Até a

primeira quinzena de maio deve
acoritecer uma reunião com as

empresas cadastradas para o

loteamento industrial,
informou Romeo Butschardt

Júnior, da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico.
A Prefeitura quer saber quais
empresas ainda têm interesse

em se instalar naquela área, hoje
praticamente em estado de

abandono, como constatou a

reportagem de O Correio do
'

Povo.
o

A área de 300 mil metros

quadrados foi adquirida pela
Prefeitura em 2002 com a

intenção de movimentar a

economia do município,
gerando renda e emprego com a

instalação de novas indústrias.
Passados quatro anos, ainda não

passa de uma proposta. Para a

� compra do terreno; situado às'
,

margens da BR-280, foram
investidos aproximadamente Por isso, o até então

,
'

R$ 300 mil, recursos do próprio condomínio industrial passou a

município. "A área foi criada ser denominado loteamento

para atrair empresas e até agora industrial. Com a mudança, não
está estagnada", admitiu há mais necessidade da
Butschardt. Prefeitura realizar o estudo, que

, Segundo ele, o impasse foi garantia o licenciamento para

conseqüência do embargo do todos os lotes, "como
loteamento pelá Fatma pretendíamos inicialmente para

(Fundação de Meio Ambiente) facilitar às empresas". Cada

por conta da extração irregular empresa inscrita, explicou
de madeira, de autoria Butschardt, será analisada por
desconhecida. Depois de todos uma comissão e, se aprovada,
os trâmites burocráticos, a buscará posteriormente o

•

Prefeitura conseguiu a liberação licenciamento junto à Fatma.
em 2004, mas daí surgiu novo "Por causa da demora, algumas.
impasse: a necessidade do das empresas cadastradas já se

município realizar o ElA-RIMA instalaram em outros locais ou

,

Peixer reassume hoje comando
do Executivo depois de 20 dias

GUARAMIRlM - o prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL) reas

sume hoje o comando do Execu
. tivo de Guaramirim, depois de 20
dias afastado da Prefeitura. A
transmissão do cargo estámarcada

para as 9 horas, na sala de reuniões
da Prefeitura; onde o prefeito em

exercício de José Joaquim Fer
nandes (PP), em entrevista cole
tiva à imprensa, fará um balanço
das atividades da administração
municipal no período.

Foi a primeira vez que o vice-
,

prefeito assumiu como prefeito na
atual gestão e a terceira, somando
se as duas no primeiro mandato
do prefeito Mário Sérgio Peixer,
que recentemente sofreu uma

contusão no tornozelo esquerdo,
durante uma partida de futebol.

Entre as ações realizadas no

período" Fernandes inaugurou,
no dia 12, o Ginásio de Esportes '

Osvaldo Klein, no Bairro
Guamiranga, onde reside.
!""'"' AR_QUIVO o CORREIO,

""",,,·,,t. """""�, ,,' ,d" "'"
,o

Pelxer sofreu uma contusão, mas
disse que a trasmissão era prevista

• •

FOTOS CESAR JUNKES
•

,

,

Butschardt: "Oprojeto chegou a ficar desacreditado pelos secretários" ,

-" ..

nao tem mais interesse, mas Prefeitura tern projeto para
asfaltamento do loteamento.
Entre as vantagens, aponta o

'valor dos lotes, mais acessíveis
se 'cGlmparados a outros terrenos

namesma região, e a isenção de
, '

impostos como o ISS, que varia

de um a cinco anos, de acordo
com faturamento e geração de

empregos, por exemplo.

,
. �

vamos marcar uma reuruao

coletiva para explicar o que se

passa", informou.
De acordo com Butschardt,

.

os lotes variam de cinco a 25
, .

milmetros quadrados, com rede
de energia elétrica, telefone e

água já instalada na rua

principal. Também disse que a

,

. ,

Guaramirim adere a programa
de formação continuada do MEC

,

GUARAMIRIM - .Uma aula

inaugural no próximo mês dará
início ao Pró-letramento em

Guaramirim, programa de

formação continuada para protes
sores de primeira a quarta série do
e�irÍo fundamental. Desenvolvi
do pelo MEC (Ministério da

Educação), o curso terá duração de
120 horas e envolverá 84

professores das 23 escolas da rede

municipal de ensino.

O programa será dividido em

dois eixos: pró-letramento de

alfabetização e linguagem, que será
,ministrado pela professora
Patrícia Thives, e matemática,
abordado pela professora Patrícia
da Silva.No início domês, as duas
receberam capacitação do MEC

para se tornarem professores

ARQUIVO O CORREia/CESAR JUNKES

--�

Patrícia informa que capacitação
começa emmaio; com aula inaug{Jra!

•

, ,

tutores. Q pró-letrarnento
pretende melhorar o ensino e a

aprendizagem dos alunos eIll

leitura, escrita e .matemática e,

segundo a professora Patrícia!
Thives, vai atingir cerca de 1,8 mil
alunos em Guaramirim,
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ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES: EDUCAÇAO DA EXEMPLO

... Devem ser atendidas cerca de 800 mil pessoas
em Santa Catarina, das quais apenas 10% estão
incluídas na rede regular de ensino

FLORIANÓPOLIS (CNR/
" .

AD!) - A área da Educação
em Sarita' Catarina dá os

I ,'adequar à Lei da Aces
"

sibilidade, instituída pelo
"decre to federaIS. 296, de

,

� ,,2004, e à recomendação do
k. lMinistério Público Estadual.
,

,

," Ambas estabelecem normas

;; gerais e critérios básicos para
,

_
a promoção da acessibilidade

': �das pessoas portadoras de
, '

deficiência ou com mo-
•

;, bilidade reduzida. Na última
r, '",

"i"

i.:. semana', a secretária de
Estado da Educação, Eli
sabete Anderle, assinou a

....;,

�,; Portaria que regulamenta a
1<.', ,

, '

� adequação dos estabe-
, .

�: lecimentos de ensino em todo
L o Estado.

'

v

�,
!'C"

'

Todos os prédios cons-

�; , truídos a partir de agora terão

� que s�gu�r as n�r�as da

l: Associação Bras il e ir a de

�, Normas Técnicas (ABNT).
As escolas que estão fora dós

<

:: padrões terão um prazoI'
f:!" máximo de dois anos para
�':' adaptar sua estrutura física. A
,

l
"

, "

•

portaria engloba os es

tabelecimentos de ensino de
todas as redes - pública
estadual e particular - em

todos os níveis e modalidades,
inclusive universidades, e

tem caráter retroativo. As

exigências incluem ins

talação de portas e banheiros,
rampas paralelas a escadarias
ou elevadores - com cor

rimões, adaptação do mo

biliário 'escolar para
cadeirantes, eliminação de
barreiras arquitetônicas para
circulação e acesso a todos os

espaços de uso coletivo, sinais
luminosos marcando entrada
e saída das aulas para surdos,

1

sinais tácteis no piso da

presença de obstáculos para
•

cegos, entre outras ide-
-

quaçoes. v

A deputada Odete de

Jesus, que representou a,

Assembléia Legislativa no

ato de assinatura da Portaria,
informou que devem ser

atendidas .cerca de 800 mil

pessoas ern Santa Catarina,
das quais apenas 100/0 estão

�?]Emprego volta a cair nas grandes .',
·

"

'

';'e médias indústrias de se
•

BTB

FLORIANÓPOLIS- O.0:1

o [número de trabalhadores
Gij' empregados nas, grandes e

-on médias indústrias de Santa

5b (Catarina registrou queda de

siu 0,230/0 no mês de março,

Or)1 depois de dois meses de
, .

sb aumento. No mês, passado
foram fechados 477 postos de
trabalho nas 355 empresas
que participarn da pesquisa
realizada pela Eederaçãodas

.. ,.

Indústrias '(FIESC).
J 'Em f,�nção do ' de- \

; 23,,1" sempenho de março, o grupo
.pesquisado, que terminou o

,'1'; ,

mês com 210.7,02 tra-
,

� ',À balhadores, r;eduziu o saldo de
,

. postos de trabalho criados no
acumulado' do primeiro

,\ trimestre para 1.247 .vagas,
•

"com alta de 0,6%, divulgou a
, ' ,

• J Plese onte.m. E menos da
��, 1 .'

�. mej ade <do número de

"";; emprego.s· criados no
. ,

,,: primeiro trirnes tre do ano
,

".
" passado por este conjunto de

\��\�: ind ús tr ias'; que havia
acrescentado 2.707 trá

I orn balhadores ao quadro de
I B 'I funcionários naquele pe-
I ff!.1 ríodo, com aumento de 1,3%
I ,e; i nó número de empregados.
I.i!i},i II O segmento alimentar,
I lifJr' que vinha contratando nos

•

dois primeiros meses do ano,

foi o que mais demitiu em

março, cOm o fechamento
de 614 empregos, re

sul tado puxado pelas
í

ndústr
í

as de carnes.

Ainda assim, o desem

penho dos três primeiros
. ,," .

meses e positrvo no seg-
•

menta 'a
Í

iru e n t a r, com

criação de 251 -vagas. Em,
março as indústrias têxteis
reduziram seus quadros em

119 empregados e as de
material de transporte
fechàram 64 po'stos de
trabalho.

, ,

Na 'outr,a ponta, a

indústria da pesca foi a que
mais contratou em março,
com a criação de
281 empregos em Santa

•

Catarina. Outro destaque
positivo foi o segmento de
material .e lé tr ico e de

,

comunicaçãoçcorn saldo de
'158 vagas.Ampliando a

análise para o intervalo de
12 meses, as indústrias

apresentaram diminuição
de' quadro de 0,06%, com

fechamento de 117 postos
de trabalhos. Nessa análise
as maiores influências

negativas são observadas
nos gêneros mobiliário,
mecânica e madeira.

,
•

•

•

"

.

•

'-

, •
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,

i

I
I

I

,

,

•

, ,

Deputada Odete de Jesus destaca a importância da inclusão
"

incluídas na rede regular· de
"

educação. "Pessoas com

deficiências têm dificuldade

escolas e, quase sempre, ficam
na dependência de outras;"
afirmou Odete. "Com esta

,

de exercer seu direito à Portaria, nosso Estado
educação por conta d,ps, começa a reduzir estas

problemas no acesso às, dificuldades", concluiu.
•

•

SEU DIREITO ,

•

Transporte gratuito - A lei 1. � 62, de 1993, assegura a gratuidade do
transporte intermunicipal, a portadores d� necessldaoes especiais, O
benefício é concedido ao usuário credenciado pela Fundação
Catarinense de Educação Especial ou pelas associações 'das diversas

categorias de deficientes.
'

,

>

< '

,

. "''_' -

EDUCA AO MARISTA
, <

. ,

, ,

�.
" "

PASSO A PASSO COM VOCE
.,

I •

,

,

COLÉGIO MARISTA
•

SÃO Luís
,

Educação Infantil ao Ensino Médio

Tradição e modernidade
'na formação de uma' nova

•

-

g�raçao,

•

,

www.marista-jaragua.com.br
33710313

,

Amigo a
,

In orrnação:
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLINICAS LTDA,

371 0882

•

• MOACIR PEREIRA

,
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, Articulação pelo impeachment
Há quem considere inevitável o agravamento da crise política
brasileira, a partir da defesa de um processo de impeachment
contra Luiz Inácio Lula da Silva, como fizeram ontem, numa ação
aparentemente articulada, os senadores Roberto'Freire (PPS-PE),, ,

Antônio Carlos Magalhães (PFL-BA) e Alvaro Dias (PSôB-PR). Os
pronunciamentos levaram em conta o relatório final da CPI dos
Correios, mas especialmente o pedido de indiciamento, por parte
do Ministério,Público, de mais de 40 pessoas, quase todas ligadas
ao PT ou ao Governo Federal.
Faz tempo que se fala na inclusão de Lula entre os envolvidos no

mensalão. Mas é a primeira vez que senadores da República, com
a respeltabilldade e o histórico de vida de Freire, Dias e Magalhães,
falam abertamente na alternativa do impeachment - recurso extremo
de responsabilização política, como aconteceu no governo de
Fernando Collor.
A rigor, é necessário que exista um pedido formal, por parte de

representantes da sociedade para que o processo seja deflagrado.
Não será difícil encontrar entidades dispostas a assumir uma
iniciativa do gênero. O problema é saber se o Congresso Nacional

, terá estofo para encarar um desafio dessa ordem, num ano ' I
eleitoral, com Lula respaldado (ainda) por amplo apoio popular.
Mas é preciso, afinal, estabelecer que nem o presidente, nem

,
,

seus ministros, estão acima da lei. Se for comprovado que Lula
foi ao menos conivente com os esquemas de corrupção e

desmandos, parece evidente que sua carreira política estará em

risco, A não ser que as oposições não queiram e os

pronunCiamentos de Freire, Dias e Magalhães tenham sido meros

recursos de retórica pré-eleitoral.

Em baixa
A pré-candidatura do ex

governador paulista Geraldo
Alckmin à Presidência da

República não está

empolgando a militância do
PSD� em Santa Catanna
Muitos líderes do partido
alegam que Alckmin é
"certinho demais", no sentido

, "

político e prático. Preferiam
•

que José Serra fosse o

candidato, porque tem estilo
duro e muito mais carisma. A

possibilidade de mudança de
rumo não é descartada, uma
vez que Alckmin ainda não é o

candidato oficial e não
decolou nas pesquisas
eleitorais.

Duplicação
o caos no trânsito da BR-1 01 '

Sul deve continuar por pelo
•

menos seis meses, por causa
de obras na altura do
I

município de Içara. Quem
trafega pela rodovia nem pode
reclamar, porque a

intensificação dos trabalhos da,

duplicação tende a tornar o,

tráfego de veículos ainda mais

problemático. Os que viram a

duplicação no trecho Norte por
certo recordam dos
transtornos, principalmente
das quase três horas que se

levava para trafegar entre

Florianópolis e Balneário
Camboriú.

. ,

Turismo
Colaboração "Florianópolis: turismo,
A designação do delegado lido investimentos e

Rosa para a superintendência oportunidades" é o tema do
do Instituto de Planejamento seminário que acontece hoje,
Urbano de Florianópolis (IPUF)' no auditório da Fiesc, com a

,

é a segunda contribuição da 'presença do ministro do
Polícia Federal para Turismo, Walfrido Mares Guia.

ad�inistrações do PSDB na, Devem participar também o

região da Capital. Também em ex-governador paranaense
São José um servidor da PF Jaime Lerner, autoridades e,

integra o primeiro escalão da especialistas no setor. O
"

prefeitura. E Francisco José da objetivo do evento é apontar
Silva, que ocupa a secretaria alternativas para a àtividade
municipal de Segurança na capital, que tem o turismo
Pública e Defesa Social, como principal atrativo
responsável pela Guarda ' econômico. A

Municipal, trânsito municipal profissionalização do setor é 'I"

e defesa civil. um dos grandes desafios.

,
.,

"

'.

Condenação
o ex-prefeito de São Joaquim,
Rogério Tarzan Antunes da
Silva, foi condenado pela
Justiça Federal a seis anos e

sete meses de reclusão, por
crime de responsabilidade e

estelionàto. Tarzan foi

processado e responsabilizadà
por crimes relativos à

aplicação e à obtenção de
recursos do Fundo Nacional de

,

Desenvolvimento da Educação
(FNDE), fatos ocorridos entre
1990 e 1991. O ex-prefeito pode
apelar em liberdade ao Tribunal

Regional Federal da 4a Região '

(TRF), em Porto Alegre.

Visibilidade
Evento realizado ontem à noite
em Balneário Camboriú reuniu

, jornalistas e convidados ",
,

especiais para um debate em

torno do PSDB catarinense. O
ex-vice-prefeito de

Florianópolis - e primeiro
suplente de deputado federal -

Péricles Prade foi o moderador
do encontro. Entre as questões
colocadas em discussão
esteve a maior visibilidade à

pré-candidatura de Leonel
Pavan ao Governo do Estado.
Pavan foi lançado candidato no

encontro partidário ocorrido
em Itajaí, há duas semanas.

•

"

,

, � '.
,

• IAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MASSACRE DE: ELDORADO DO CARAJÁS COMPLETOU DEZ ANOS ONTEM• BREVES •

--- -

--------------------_
,

, ,

• ••

.... Assalto ,
,

'

Uma quadrilha com cerca de 20
homens invadiu a casa do
senador Gilberto Mestrinho

(PMDB-AM), 78, na, no�e de

domingo , em São Conrado
.,

(zona sul do Rio). O grupo levou
R$ 16 mil em dinheiro, 14 ,

quadros e objetos de prata que
estavam na casa.Durante a

ação, a mulher do senador foi
agredida com um soco no

rosto. Mestrinho chegou a, ser

Jarneaçado de morte quando os

ladrões quiseram abrir um cofre
cujo segredo ele não sabia. De
acordo com a assessora do

�� --

senador, os números que o

abrem estavam guardados em
seu gabinete, em Brasília.

, ,

•

Câmara.Em São Paulo, o MST
participou de um ato na Praça
da Sé (região central) em

parceria com grupos de defesa
•

dos Direitos Humanos.Na

madrugada de domingo, cerca
,

de 3.000 sem-teto invadiram
,

,

uma fazenda que' pertence à
indústria Suzana Papel e

, ,. ,

Celulose, em Teixeira de Freitas,
na Bahia. .,f

(Companhia Hidro Elétrica do
São Francisco), em homenagem
às vítimas do massacre.

,

No domingo, também em

Pernambuco, cerca de 200
famílias invadiram o Engenho
São Bernardo, arrendado para a

Usina Petribu, no m:unicípio de
Paudalho.Na Paraíba, três

rodovias também foram ocu

padas: a BR-230, em Cajazeiras;
a BR-IIO, em Patos; e a PB-361,
em Patos. Outros bloqueios
rodoviários ocorreram também
no Rio Grande do Sul: na BR-

386, ém Nova Santa Rita; e na
BR-293, em: Hulha Negra.

Em Maceió, uma praça em

frente a um, prédio do Incra

(Instituto Nacional de

Colonização de Reforma

Agrária); foi ocupada por cerca

AGÊNCIA ESTADO de 3.500 militantes sem-terra.

O grupo promete sair do local '

nesta terça-feira para uma

marcha até a cidade de Atalaia,
a 77 quilômetros dali.O MST
também programou debates e

sessões solenes no Congresso e

na Câmara Distrital do Distrito
Federal, em Brasília. Lá, os

militantes plantaram 19 árvores
frutíferas na área externa da-

.... Em 17 de abril de 1996, policiais militares
mataram 19 sem-terra e feriram outros 69,'
durante um confronto na rodovia PA-150

SÃO PAULO - Militantes do
MST (Movimento dos Traba
lhadores Rurais Sem Terra)
promoveram ontem bloqueios
de estradas, ocupações de

,

fazendas, marchas e passeatas
em vários Estados para cobrar a

punição dos responsáveis pelo
,

massacre de Eldorado do

Carajás (PA), que completou
dez anos ontem.Em Pernam

buco, o MST saqueou dois
caminhões no município de
São Lourenço da Mata e

bloqueou sete trechos de
I'

estradas federais. Os caminhões

saqueados estavam carregados
de massas para biscoito e

-

macarrao.

Segundo a Polícia Rodo
viária Federal, os bloqueios
ocorreram na BR-408, em São

,

Lourenço; na BR-110, em

Petrolândia; na BR-l01,' em
Xexéu; na BR-I04, em Caruaru
e Quipapá; na BR-232, em São

Caetano; e na BR-232, em
,

Pesqueira. As ISh, militantes
pretendem plantar 19 árvores
frutíferas em frente à Chesf

r
,

'

.... Indiciado'
,

O ex-assessor de Antonio
Palocci no Ministério da

•

Fazenda, Marcelo Netto, foi
indiciado ontem pelo delegado
da Polícia Federal (PF), Rodrigo
Carneiro Gomes, por
participação na violação do

sigilo bancário do caseiro
Francenildo Costa.

•

o MASSACRE
Em 17 de abril de 1996, policiais militares mataram 19 sem-terta e

'feriram outros 69 durante um confronto na rodovia PA-150. Os dois
policiais que comandaram a operação, coronel Mário Pantoja e o

major José Maria de Oliveira, foram condenados, mas recorreram e

aguardam a decisão final da Justiça em liberdade.Desde 10 de abril,
cerca de 200 militantes sem-terra fazem bloqueios diários na curva,
do "S" da rodovia, onde ocorreu o massacre. Na manhã de hoje, o.

movimento reuniu cerca de 5.000 pessoas. .

, ,

,

.... Calamidade -

As chuvas fortes dos ú�imos
40 dias provocam enchentes,

---l. prejuízos e isolam vários
,

municípios no Mato Grosso.
Cerca de 40'municípios
decretaram émergênCia. Queda
de árvores e pontes impedem o

tráfego de veículos em alguns
municípios no médio norte ço,'."!',.. '.'. It"l'-''''''",· 1

Estado. Em Nortelandia,
Arenápolis'ê Barra db 'Bugres'

2âêzenas de casas foram"
I, , "

inundada. Não há feridos.

,

! " �
, ,

,

Caseiro pedirá indenização de RBR Distribuidora descarta dar
prazo de carêncía para Varig

,
'

,

17,5' milhões'
BRASÍl1A - O advogado do

caseiro Francenildo Costa,
Wlicio Chaveiro, 'disse que vai

pedir à Justiça Federal uma

indenização para a Caixa

Econômica Federal e para a
"

revista "Época" por danos
morais.O advogado acusa o

banco e a revista de terem

divulgado dados sigilosos da
conta bancária de Francenildo,
quemostraramo recebimento de
R$ 25 mil em depósitos.
Segundo Chaveiro, .a revista,
além de divulgar dados sigilosos,

"

teria usado as informações para
produzir "uma matéria ten

denciosa", visando'incriminar o
. .

.
.

seu cliente.
Chaveiro entrou com o

pedido de indenização na 4aVara

daJustiça Federal. Ele pediu 50mil
salários mínimos (o equivalente a

, R$ 17 ,5 milhões) para a Caixa e

12 rÍril salários (R$ 4,2 milhões)
,

, para a revista Epoca.
D vazamento dos. dados

bancários do caseiro ocorreu logo
,

depois' dele contradizer o então

ministro Antonio Palocci
(Fazenda) na CPI dos Bingos.
Francenildo disse ter visto Palocci

ministro LuizMarinho (Trabalho)
.. ,

chegou a dizer queFrancenildo
havia sido "inventado" e

"
, ' .

"treinado" pela oposição para
desestabilizar. -, t - ,.\ �,\"� é o li1"'íJ·-._ "

.�}, llj.li' II �'1!!�" ''!lo lj,

go:Verno.Etanceriildo, pai: sua vez,
disse que o dinheiro havia sido

, depositado na conta poupança da,

Caixa Econômica Federal 'por
Eurípedes Soares, seu suposto pai
biológico, a título de recompensa

,

pelo não reconhecimento da

paternidade.
'A quebra ilegal do sigilo

, 1

bancário de Francenildo conse-
, ,r',

guiu .desestabilízar O governo.
Palocci foi "exonerado a, pedido"
depois do ex-presidente da Caixa
JorgeMattoso dizer para a PF, que
entregou o extrato bancário do

,

caseiro nas mãos do ex-ministro.

RIO DE JANEIRO - Em uma

decisão que agrava ainda mais a
..

crise da Varig, a BR
Distribuidora informou ontem

e pelos trabalhadores dá
" ,

,

empresa aerea so ocorrera por

determinação judicial -ou seja,
caso. a Justiça mande a BR

. ,Pl"',\ I�r

Distribuidora "manter o

fornecimento.
"0 contrato [de forne

cimento com a Varig] expirou
,

em dezembro. Não há nenhum
lastro contratual ou legal para
que esse pedido' [de' carência]
tenha êxito, Essa medida é

"

eminentemente política.
Caberia aos órgãos competentes
essa determinação. Havendo
ordem judicial, a ordem se

cumpre", afiIII10U o advogado.
A Varig tem dívidas de R$ 58
milhões com a BR Distri
buidora acumuladas antes da '

aprovação de seu plano de

recuperação judicial, no ano

passado. A partir desse mo

mento, o pagamento do com

bustível passou a ser à vista.

O advogado afirmou.que o que,"

preocupa a estatal são os débitos
correntes. "Com a Varig pagan
do, a BR fornece combustível de

•

maneira fácil. A questão do
débito pretérito é objeto do

plano de recuperação. Não nos

preocupa o débito pretérito, mas
nos preocupa o débito corrente.
Há notícias de que a Varig não

teria condições de fazer o pa

gamento corrente", afirmou ele.

,

que não tern a intenção de

negociar um período de
A .' • •

careneta que garantma o

fornecimento de combustíveis.... Doces envenenados
Duas crianças da mesm� .

família morreram envenenadas
domingo e três precisaram de
atendimento médico após

, consumrern doces e

salgadinhQs enviados por jm
desconhecido no fim de

'

semana, no Bairro Conjunto
..

, 3' Feira IX, em Feira de Santana, a
108 quilômetros de Salvador.A
encomenda, entregue por um

motoqueiro, estava
acompanhada de um bilhete

,

t rsern assinatura com elogios
, t dirigidos à irmã mais velha da
, ,família, Taila da Silva, de 13
anos. Ela chegou a provar

. alguns dos doces, mas não
sentiu nada. Seus irmãos
menores Éder Macolen Silva,
de 6 anos, e Maria Ana da Silva,

,

de 8, morreram envenenados
, minutos depois de consumirem
as guloseimas. '

,

para a empresa aerea nos

próximos meses e afastaria a

possibilidade de sua paralisação
,

,

na casa usada em Brasília para
fechamento de negócios suspeitos
com lobista� e festas com

prostitutas. Palocci; negou para a

CPI ter freqüentado essa casa.

Os dados da movimentação
bancária de Francenildo foram
usados pelos governistas para

lançar suspeita sobre o

depoimento do caseiro. O

no curto prazo. .'

A informação foi divulgada
por um dos advogados da BR,
Márcio Lobianco Couto, que
esteve hoje reunido com o juiz
da 8a Vara Empresarial do Rio
de Janeiro, Luiz Roberto Ayoub,
responsável por analisar o plano
de recuperação da companhia
"

aerea.

Com o caixa "limitado", o
presidente da Varig, Marcelo
Bottini, afirmou que a empresa

precisaria de uma linha de
crédito de US$ 200milhões dos
fornecedores para continuar a '

voar até o final da baixa

temporada do setor turístico.

Desse total, credores estatais,
como a BR Distribuidora e a

Infraero (empresa que admi
nistra os aeroportos), entrariam
com US$ 70 milhões.'

'

Segundo o advogado,
entretanto, o alargamento do

prazo defendido pela diretoria

Meta flscal pode ser descumprida, alerta 'CNI
,

públicos, que se. expressa na

elevação simultânea das despesas f
de custeio e, capital", diz o texto.

O documento informa que as

despesas não' obrigatórias
(chamadas occ no jargão

. .
-

.

técnico) 'cresceram nos últimos
sete meses a uma taxa média de

, -' .
,

'1,20/0 ao mês.
"Para que o governo central

,

alcance sua meta de superávit
primário, o ritmo, de crescimento
real de OCC acum&lado em 12

,

meses deverá ser reduzido para
umamédiamensal de 0,20/0 entre
março e dezembro", ressalta a

CNI;' considerando esse
,

'

movimento "perfeitamente
viável", já que depende de

, ,

vontade política.A CNI alerta
, ,

que é preocupante, no entanto,

que se esteja discutindo o

cumprimento ou não da meta.
•

"Essa deveria ser uma etapa já '

consolidada do processo de ajuste
fiscal brasileiro", argumenta.

•

meses, em 5,200/0 do PIB e caiu,
em fevereiro deste ano, para
4,38%. "Todos os níveis de

governo contribuíram para a

deterioração do resultado
primário iniciada no segundo

, semestre de' 2005. Entretanto,
merece destaque a queda de 0,51
ponto percentual. do PIB
observada no superávit primário

, do governo central", enfatizá o

do�umento.No governo central,
são incluídas as contas do
Tesouro Nacional, Instituto
Nacional do SeguroSocial (INSS)

,

e Banco Central (BC).
','

Na' avaliação dos
economistas da CNI, o aumento
das despesas é reflexo de decisões
políticas do governo. "O viés

fortemente expansionista da

política fiscal não pode ser

atribuído à rigidez orçamentária
ou ao crescimento autônomo dos

gastos públicos. Ele é fruto da '

vontade política dos gestores

BRASÍl1A- A Confederação
Nacional da Indústria (CNI)
divulgou ontem um informe

,

com" o alerta de que. o
crescimento dos gastos públicos
pode comprometer a obtenção
da meta de superávit primário
do setor público este ano. Para a

entidade, o ritmo atual de
crescimento das despesas é

"incompatível" com o
..

cumprimento dameta de 4,25%
do Produto IntemoBruto (PIB).
"Chama a atenção a velocidade
de expansão dos gastos, que não

'

consegue sermais acompanhada
pelas receitasMantendo-se essa "

tendência, a meta de superávit
primário em 2006 não será

cumprida", adverte a entidade
no documento, divulgado pela
internet.

,
A CN! destaca no informe

que, em julho de 2005, o

superávit do setor público
estava, no acumulado em 12

"

.... NaTV
i. O PT pretende aprove�r as

inserções que terá nas

próximas semanas no rádio e
'

na televisão para fazer um
comparativo entre o governo do

(t presidente Lula e o do tucano
�, FHC. As prepagandas vão

abordar, entre outros temas, a
melhoria da qualidade de vida
da população carente. No

, primeiro programa, serão
tratados assuntos como

,,,1 emprego, salário mínimo, Bolsa
2 c Família e ProUnLAs inserções

terão duração de 30 segundos a

um minuto, e serão veiculadas
em abril, nos dias 18, 20 e 22, e

, em maio, nos dias 2, 4, 6, 9 e

11, às 19h30 e 22h30. '

El\4P6RIO DA SAÚJ)E SUPLEMENTOS
NTARES LIDAME Rua Jaime

Arruda Ramos, 26. loja 21, Kobrasol Center.
Bairro Kobrasol, São José, se, CNPJ

'

05.935.306/0002!"34, LE. 254.943.152.
infonna o extravio dos blocos deNF 's
modelo I' série 1 rf 001 à 075" e modelo 2
sérieDl nO 001 à 250, todos eln branco.

,

,
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ATAQUE: GRUPO EXTREMISTA JIHAD ISLÂMICO REIVINDICOU A AUTORIA

,

T

,

,

:: ... O atáque foi o primeiro contra Israel desde a

-posse do Parlamento palestino liderado pelo grupo
�extremista Hamas, há cerca de duas semanas
s

'

:3 TEL AVIV, ISRAEL • Ao
,2 menos dez pessoas morreram e

outras 40 ficaram feridas em um

ataque \ suicida palestino
realizado perto de uma antiga
estação de ônibus na região sul
de Tel Aviv ontem. O atentado
ocorreu duas horas após o início,
de uma cerimônia de posse do
novo Parlamento [Kriesset]',
liderado pelo Kadíma.O grupo
extrérnista Jihad Islâmico
reivindicou a autoria do ataque,

- segundo o jornal israelense
"Haaretz". O suicida foi
identifícado como Samer Salim
Hammed, 1,6,membro do Jihad

�.
" 'l .

. -,
. '. '� .

',1 , ,
" ,. .

. ,. .

(r: 'Paquistão' "

'

,

) ol '
'

: �-"confirma vírJ�?'
: f. �:� H5N!1 em;graojª
) ()J; ,

,

, \
, '

,

, ,

Islâmico que morava na cidade
de [enin, na Císjordânia.

Em um vídeo divulgado pelo
grupo terrorista, Hammed

aparece portando um rifle,
dizendo que o ataque era

dedicado aos "milhares de
,

"

palestinos" que são prisioneiros
em centros de' detenção
israelenses.O grupo extremista

Brigadas dos Mártires de AI
Aqsa, ligado ao' Fatah,
também assumiu o ataque,
dizendo que a ação visava

"vingar os palestinos pelos
massacres cometidos por

: Israel em Gaza." "

.

•

, -

•

,

•
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ALERTA

"

J
" �
•
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,
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•

•

,

•

Forças de segurança haviam alertado para a possibilidade de ataques do Jihad Islâmico e de outros grupos
terroristas nas últimas semanas.No domingo, o Ifder da Jihad Islâmica, Ramadan Shallah, afirmou, em um

comunicado, que o grupo estava realizando "esforços Ininterruptos" para Infiltrar suicidas vindos da Clsjordânla
em Israel."A repressão contInua à nossa resistência limita nossos esforços, mas não vamos interrompê-Ias",
afirmou Shallah em um comunicado divulgado ontem no site do grupo extremista na internet.

VEíCULO ,

A explosão quebrou janelas de carros e de edifícios préxrnosda estação, espalhando pedaços de vidro

pelas ruas. Garrafas e outros resíduos da explosão foram vistos a uma distância de até 25 metros do local.
Pouco depois o ataque, dezenas de veículos militares israelenses foram enviados para a cidade de Nablus,
no norte da Cisjordânia, em uma aparente tentativa de prender supostos terroristas palestinos.
Forças de segurança pararam uma van azul suspeita de ter sido usada na ação em um posto de controle na

estrada que leva de Tel Aviva Jerusalém. Três ocupantes do veículo foram detidos para interrogatório.O
atentado. atingiu um restaurante que foi alvo de um outro ataque ocorrido em 19 de janeiro último, que deixou
20 feridos. O local fica próximo da estação de ônibus atingida no ataque de hoje, no movimentado bairro de
Neve Shaanan, em Tel Aviv, O ataque suicida foi o primeiro contra Israel desde a posse do Parlamento
palestino liderado pelo grupo extremista Hamas, há cerca de duas semanas. Raanan Gissin, porta-vez do
premiê interino israelense, Ehud Olmert" afirmou que Israel considera o governo palestino liderado pelo Hamas,
"responsável" pelo ataque."Essa Autoridade Nacional Palestina (ANP), que claramente se define como uma

entidade terrorista, tentou obter apoio terrorlsta em mais de uma ocasião, e nós agiremos de acordo", afirmou
Gissin, Um porta-voz do Hamas disse que o ataque foi "um ato de auto-defesa" .Saeb �rekat, assessor do líder
palestino Mahmoud Abbas, condenou o ataque. "Eu condeno este ataque em nome do presidente Abbas e peço
que as facções palestinos cessem a violência. Ataques deste tipo prejudicam os interesses palestinos,"

•

Forças do Nepal atiram e, J

matam mais um manítestante
"·i '

'
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BAGDÁ, IRAQUE ' Ao menos

nove pessoas morreram e outras

20. ficaram feridas em diversos

ataques ocorridos no lraque
ontem, segundo fontes dos

serviços de segurança. Homens
armados atacaram uma delegacia
,

de polícia do bairro sunita de

•

, \ ,.'.

��--------���----------�---,--�----------------��---------------, ,

,

, , .

. ''{ ':J ífj 1:)(.i') j fj_,if_Q()[j(»).j
ruas da cidade quando a

polícia abriu fogo contra a

�ultid'ão; matando um
,

manifestantes � o quinto
morto pelas . forças de

.
,

segurança nos últimos dias,
segundo autoridades. Cinco
outros manifestantes ficaram
seriamente feridos.

,

Desde o início da

campanha da oposição em 6
, ,

de abril, protestos diários têm
,

ocorrido em quase todas as

maiores cidades deste reino

hindu do Himalaia. Ne

paleses comuns uniram-se às

manifestações ao lado de
estudantes e ativistas

políticos .. Advogados, .mé
dicos e outros profissionais
liberais organizaram seus '

protestos particulares.Os
manifestantes exigem que o

rei abra mão .dos poderes
absolutos que .assumiu 14
meses atrás após dissolver o
parlamento, sob a alegação,

de que precisava restaurar a

ordem política e esmagar
. ...... .

uma msurgencia comunista

que já deixou cerca de
,

13.000 mortos na última
,

,

década.

•

Adhamiyah, em Bagdá, matando
três pessoas e ferindo outras oito;
segundo fontes da segurança. No
centro da capital, uma bomba

,

explodiu na passagem de uma

patrulha do Exército iraquiano,
,

,

matando um civil e ferindo três

pessoas -entre elas, um soldado.

, ,

,I· � "
"

Rio transborda' e'provoca
retirada de 3 mil na Romênia

,

. " I
' I -

-,
'.-. l'

.
'

"

-.' . .

, '

" :J. "'KATMÀ�0;[NEPÁL :torças
" •

"o

f,'
de segurança m,ata,ram a tiros

I nt', 'SIHALA, PAQUISTAO ' A ontem um quinto participante
: :( presença do vírus H5'N 1, dos protestos cada vez mais
1 1£ causador da gripe aviária, foi generalízados que ameaçam a
I f;( detectad.:\: ontem ern 'uma monarquia no Nepal. O rei
I 1;;1 granja em Sihala, a cerca de Gyanendra, enquanto isso,

,
25 km de Is I amabad, buscava formas de conter a crise

) (li segundo fontés oficiais.Um provocada por doze dias
- o::; porta-voz do Ministério de consecutivos de protestos pró-
,; ;,() Alimentação, 'Agricultura e democracia e uma greve geral

c Pecuária do Paquistão que começa a causar escassezde
1 BY c�nfirmou oficial�ente a alimentos e combustíveis nas
� 31

presença do vírus. É o segundo grandes cidades.Ao cair da
1 01 foco no país desde fevereiro. noite na capital, Katmandu',

.C O governo "declarou o milhares de manifestantes
alerta vermelho", segundo a' saíram novamente às ruas de

. fonte, acrescentando que, bairros periféricos, bloqueando
quando, -ôs teste,s,:, con� ruas, com pneus em chamas e

firmaram. a presença do jogando pedras contra

a [;1 vírus, 3 .500 frangos foram policiais, que respondiam com

s ,

1 2B sacrificados.No entanto, o gás lacrimogêneo, balas de
. .

..... .

.o governo paquistanes In- borracha e cassetetes.

)� CB' formou. que corner ,fFango.\ Os sentimentos também

s (,I) "contin�a sendo seguro, .: estavam inflamados. "Vamos

o oi porque não hO\lve nenhum
. enforcar Gyanendra em cima

's G()
con ta to �uI?:ano com o da fogueira - o rei vai queimar!"
- "

e ::>í� vIrus,' .•. ,," afirmou Arjun Prasad, 22 anos,
Diversas amostras ao lado de uma pilha de pneus

11 11) colhidas na fazenda de em chamas.Em Nijgadh, 120

It jj" Sihala foram levadas ao krn, ao sul de Katmandu,
o OJ

laboratório da gripe aviária milhares de pessoas

2 SJ no Conselho de Pesquisa promoviam uma passeata pelas.
a .Sl Nacional sobre Agriculturà

.,"
desde o último sábado (15),

'e Jr, I, i '

a B quando a morte de frangos
�.

na província do Punjab, no
e .J? ' ".

e <;1 sul, acionou o alarme.O

e ")� porta-voz do Ministério não

a liJ' informou se o Paquistão vai

,

enviar amostras dos frangos
l, .o

infe c tados a algum
o J) .'

laboratório internacional
1; �G para a confirmação da
la, "l . '

Presença do vírus, como
:e ':JJ

aconteceu nos casos de gripe
, a�iária em duas fazendas:

-, , '

(

Ataques deixam ao menos nove mortos "rio lraque

r
.'

, "

".,:,,,.,-.' J
.
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BUCARESTE, ROMÊNIA, Cerca
de 3 mil pessoas foram retiradas
ontem da localidade romena de . .

,
,

.,. I· " .••-(
-t, I,"I�

-

'J, ,I�·. ".� .
L � •• " 1"", _J .• _

para saírem de suas casas,

enquanto crianças e idosos estão

hospedados em casas de parentes
ou foram transferidos a hospitais.

Os técnicos abriram duas
brechas controladas nos diques,
em trechos diferentes, para
conduzir a água em direção a

terrenos agrícolas despovoados.
Ontemj, ao meio-dia, as

autoridades decidiram explodir
outro dique próximo à localidade

. de Roseti, no sudeste da
Romênia.Corn estas medidas,
espera-se controlar o fluxo de 2

bilhões de metros cúbicos e

inundar 92 mil hectares para
salvar as áreas situadas rio abaixo.

Rast, na região do.rioDanúbio, de- ,

poisque um dique rompeu devido
à pressão de água, informaram as

.autoridades locais.O rio alcançou
.um volume recorde de 15.800

,
metros cúbicos por segundo -rnar
ca atingida pela última vez há 11,1
anos. Autoridades indicaram que
600 casas foram inundadas e 120

, ,

delas desmoronaram, enquanto as

águas continuam subindo nas

"ruas, chegando, a três metros de
, altura nas regiões baixas.

Outras 10mil pessoas de loca
lidades próximas já se preparam

ALERTA
A ministra do Meio Ambiente, Su�ina Barbu, afirmou que em Bazias, ponto
de entrada do Danúbio na Romênia, o volume do rio baixou para 15.700
menos cúbicos por segundo e o nível das águas subiu apenas dois
centímetros em relação ao dia anterior.No entanto, a cheia avança rio
abaixo em direção ao Mar Negro e cinco distritos administrativos
continuam em alerta máximo. '

N�VEGAÇÃO
A atividade portuária e o tráfego naval ao longo do rio estão muito restritos,
e navios estão proibidos de circular no' De�a do Danúbio para não provocar
ondas.As autoridades proclarnaram estado de alerta de segundo grau, o
que permite a intervenção do Exército para salvar a população, o uso de '

. reservas estatais de alimentos e combustíveis, e a retirada à força de
pessoas que se recusem a deixar suas casas devido às inundações,

, <
"

" .< , "

, KIRKUK
,

Em Kirkuk , um civil foi morto e dois feridos em um ataque armado. Em
outro ataque, um homem morreu após' a explosão de uma bomba na zona

norte da cldade. Também em Kirkuk, a polícia encontrou o corpo de um

curdo que trabalhava para o Exército americano e foi seqüestrado há dez
dias, de' acordo com ,a' polícia. Em Baaquba, um civil morreu e um estudante
ficou tendo na explosão de uma bomba perto de um colégio do centro.

• BREVES
•

•

EM ISRAEL

� Conflito
,

'

Um adolescente ·palestino de
17 anos morreu ontem em

razão de ferimentos
provocados por ataques dà
artilharia lsraelsnse em Bei�
Lahyla, norte da faixa de
Gaza,Uma fonte médica
Informou que outros dois
palestinos também foram
feridos em Rafah, na

passagem entre a falxà de
Gaza e o Egito, por disparos a

partir de lanchas da Marinha I

Israelense que circulavam
r

pela costa.

NO SRI LANKA
� Explosões ,

Duas minas explodiram onterri
em incidentes separados no I
norte do Sri Lanka, matando
sete pessoas -entre elas,
quatro militares, A primeira,
explosão aconteceu na

passagem de um veículo.
militar pela distrito de

Vavuniya (norte) e matou
quatro militares. Outros oito
oficiais ficaram feridos. A

.

"

,
'

segunda mina explodiu na i
península de Jaffna (norte),

'

,
"

matando o homem que a

, transportava e outras duas

pessoas.
-

NO IRA·

... Polêmica
...

O Irã se recusa a suspender
as atividades de

,

enriquecimento de urânio e

prossegue de maneira '

>1' _\ .,�.\ 00 "

paciente com 6· programa
,." ·t··..;,I..· '-� .

nuclear, apesar das pressões
e exigências do Conselho de

Segurança da ONU.
Questionado sobre uma

eventual suspensão do
'

I
,

enriquecimento de urânio, a I

principal autoridade iraniana I
na questão nuclear, Ali ..

!
. Larijani, respondeu: "Não :
seguiremos estas propostas, :
que não são lógicas". O país i
desafiou o Conselho de

Segurança da ONU ao
'.

anunciar, na semana passam ,

ter, finalizado uma fase do I
,

enriquecimento de urânio - i
ação que foi, condenada por
Estados Unidos, 'União, 'I

Européia (UE), Israel e Rússi�,
e que reforça a perspectiva d�
sanções internacionais contr�
Teerã.' , i

I

NO AFEGANISTÃO
� Trégua. ,

,

O presidente do Ateçanistão]
Hamld Karzai, exigiu ontem i

.,

que as forças estrangeiras i
presentes no país i

-
�

demonstrem contençao em I
seus ataques a supostos I

militantes.O pedido de Karzái
,

vem à tona depois de 13 I
pessoas, sendo sete civis 'e I
seis policiais, terem sido ' I
assassinadas em dois i
possíveis 'episódios de Ufog�

.

amigo" envolvendo tropas d�
Estados Unidos, Cànadá e !
Grã-Bretanha.Enquanto :
comandantes das forças I

estrangeiras presentes no I
Afeganistão i'niciavam i

, inquéritos para apurar os dqis
incidentes, forças arnerlcanas

,

, e afegãs promoviam uma :

ofensiva contra supostos !
rebeldes na volátil províncla

,

de Kunar, na fronteira com o

Paquistão. .
,

I
•

•

,

I

I
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TÃ LIMPO: BIOMÉDICO APRESENTA QUADRO NO FANTÁSTICO
• • •

•

KELLY ERDMANN

..... Mudanças simples
nos hábitos, podem
evitar doenças
e garantir saúde

"'.�''I\�
. , .. '�

,

}ARAGUÁ DO SUL O
biomédico paulista Roberto
Martins Figueiredo, conhecido
nacionalmente como "Dr.

Bactéria", esteve em Jaraguá do
Sul, ontem. Ele ministrou a

palestra "Armadilhas na'

produção de alimentos" a

estudantes da Unerj e

comunidade em geral.
Considerado um' dos

•

mats

expressivos profissionais na

área de saúde pública e higiene
de alimentos, o biomédico

ganhou destaque quando
passou a apresentar o quadro
"Tá Limpo", no "Fantástico" da
Rede Globo. Antes, porém, já
havia participado de outros

programas de televisão ao lado
dos apresentadores Claudete

Troiano, Olga Bongiovani e

Amauri Junior.
Além de suas ,apattções

. , ,

quinzenais no Fantástico, o Dr.
Bactéria é professor de dez
cursos de Pós-graduação em

, Vigilância Sanitária e diretor
técnico do Microbiotécnica,
laboratório onde são realizadas

pesquisas e análises de
alimentos, utensílios e

equipamentos. Nos horários
I

livres, visita supermercados,
universidades e empresas para

explicar as melhores maneiras

de evitar contaminações por
bactérias.

De acordo com o biomédico,
mudanças simples de' hábitos

podem ajudar na redução dos
altos índices de mortes infantis,
por exemplo. Ele explica que 1,5
bilhão I de crianças têm

problemas relacionados à

diarréia, no mundo. Destas, três
milhões morrem, sendo 70%
motivados pela manipulação
incorreta dos alimentos.

Os principais problemas são
verificados dentro de casa. Do Costume entre as donas' de casa, ariar panela pode ser prejudicial, esponja de aço solta alumínio

I

,

o CORREIO DO POVO
,

FOTOS CESAR JUNKES,

•

Roberto Martins Figueiredo é professor universitário e consultor

total de doenças; cerca de 50%
iniciam neste espaço, tido como
imune pela maioria da

população, explica o "Dr.
Bactéria". Alguns cuidados

simples podem evitar o

aumento destas estatísticas.

O biomédico cita uma

atitude muito comum entre as

neurológicas.
Outra dica diz respeito à

armazenagem das frutas e

verduras. Elas devem ser

guardadas sempre na geladeira
e nunca em fruteiras. O leite
não pode ser fervido porque
tende a estragar a partir desta
atitude.

A visita de Roberto Martins'

Figueiredo foi uma iniciativa do
curso de Engenharia de
Alimentos da Unerj. A palestra
aconteceu na noite de ontem na

Acijs, localizada no Centro

Empresarial de Jaraguá. '

f

-

donas de casa. E errado "ariar"

panelas. Isto porque, no

momento em que se passa a

esponja de aço, o utensílio solta
alumínio. Ele diz que estudos

explicam que este mineral está
diretamente ligado a doenças

•

. DICAS IMPORTANTES
-De acordo com o Dr: Bactéria os ovos nunca devem ser guardados
nas portas das geladeiras e muito menos fora da refrigeração. Como
são sensíveis à variação de temperatura, podem estragar e causar

problemas sérios à saúde. Outra indicação é nunca lavá-los para não

"quebrar" a película protetora que têm.
-Os alimentos cozidos, ao contrário do que normalmente as donas de
casa fazem, devem ser colocados na geladeira ainda quentes. O
biomédico explica também que após duas horas de resfriamento é que
se deve tampar os potes de armazenagem.
-As frutas e verduras devem ser bem lavadas antes de colocadas na geladeira
-Todo cuidado é pouco com os panos de pia e esponjas, colocar água
fervida ou um pouco de quiboa garante a higiene.

EI'lagreça Dia e Noite'
Durante o Dia Você usa a Academia Portátil

Fõlzend'o uso por 30 minutos diários,
, d .. ACõldemia Portátil, el", combate

I, gordura loc .. llz...da e tonl,flca barrig",,':,
�. coxa braço e bumbum. , ".",,\.,

A Nolte Você usa :�mmífii:l�\
o Fluido Té....'ico �"",,..�,, "":
O Flufdo Térmico é um

;
, ��' ,

'

\ \ �iit., ,,�'"

pOderoso concontrado de:' ,�':.n';�;" ...

ervas m",dicinais, que ."",,,.

combate a gordura localizada,. através da ativação
sanguinea enquanto você dorme.
EM 1S DIAS VOC� TERA OS RESULTADOS POSITIVOS
GARANTIA: Se em 15 dias você não ficar 1000/0 satisfeito(�)
com os resultados. podE> devolver os produtos.
ACADEMIA + FLUíDO == R$ 99,00
ATENDEMOS TODO OBRASIL VIA. SEDEX A COBRAR
LIGUE GRATIS PARA CENTRAL DE VENDAS

0800 645 4345 �_R..If'!!_Qfj;
.

.

1 SUPER DIETA
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DESPEDIDA: ENTERRO SERÁ HOJE ÀS 16H

. �.

•

,

DAIANE ZANGHELINI

.. Desde o início de

março, o religioso de
92 anos estava com

problemas de saúde

]ARAGUÁ DO SUL - Jaraguá
do Sul perdeu ontem o padre
Aloísio Sebastião Boeing, que
estava com a saúde debilitada
desde o início de março, devido
à idade avançada. O religioso

4 tjaleceu na tarde de ontem e será

enterrado hoje, às 16h, em

frente à gruta da igreja Nossa
Senhora do Rosário, em Nereu

Ramos, onde era pároco.
Ontem, o velório de Padre

Aloísio (que tinha 92 anos de

idade) reuniu centenas de fiéis
e religiosos. Para a irmã Zenaide

Araújo, ele viveu intensamente
e exerceu de forma brilhante a

vocação que recebeu de Deus.
"Padre Aloísio não era só um

padre, mas também um pai para
nós, e nos deixou porque estava

na hora de viver a vida eterna",
disse emocionada.

Além de ter sido mestre dos

noviços por 20 anos (1956 a

1976), no Noviciado Nossa
Senhora de Fátima, na Barra do

,
ARQUIVO O CORREIO

'1

,

,

Padre Aloísio era conhecido pelo aconselhamento espiritual

Rio Cerro (que completa 50
anos de fundação este ano), o
religioso também fundou a

Fraternidade Mariana do

Coração de Jesus e construiu,
com a participação do povo, a

igreja Nossa Senhora das

Graças, no mesmo bairro.
Natural de São Martinho

(SC), na pequena localidade de

Vargem do Cedro, Padre Aloísio

Boeing nasceu em 24 de dezembro

de 1913 e é filho de João Boeing e

[osefina EfftingBoeing. Com onze

anos, ingressou no seminário da

Congregação dos Padres do

Sagrado Coração de Jesus, em
Brusque. Além de Jaraguá do Sul,
trabalhou no seminário de

Corupá, foi vigário paroquial em
Varginha (MG) e pároco em

Pomerode.
Ern 1984, passou a residir no

Bairro Nereu Ramos (onde

t, '�Prefettura investe cerca de R 700 mil em duas escolas .

}ARAGUÁ DO SUL - A direção
da Escola RibeirãoMolha recebeu

,
�

na noite de ontem a ordem de

serviço para iniciar a ampliação e

reforma, reivindicada há quase dez
anos. Com prazo de execução de
180 dias, a obra deve custar R$
4.74 mil aos cofres munícípaís.

De acordo com o secretário
de Educação, Anésio Luis
Alexandre, ° educandário terá

quase 300 m2 reformados, e

mais de 400 m2 construídos. Em
seis meses, os cerca de 200
alunos da Escola Ribeirão
Molha poderão utilizar as salas
de Vídeo, Orientação e

Professores, além de cozinha,

,

refeitório e dispensa.
Para o diretor Carlos

Roberto Ribeiro, a obra é de
extrema importância. Ele
lembra que, 110 início do ano, a

cobertura do refeitório foi
retirada porque trazia riscos aos

estudantes. Durante os 180 dias
de obra, as atividades da Escola

Outra instituição de ensino

fundamental que tambémdeve ser
beneficiada nos próximos dias é a

Escola Francisco de Paulo. O
secretário de Educação de Jaraguá
explica que R$ 210 mil serão
utilizados para construir 251,46
m2 e reformarmais 1411n2 de área
já existente. O prazo de entrega da
obra é de 120 dias. (Kelly Erdmann)

. ,

continuam normals.

NA EXPECTATIVA
Segundo o secretário Anésio Alexandre, duas escolas devem ganhar
quadras esportivas até o final de 2006, As obras ainda não têm data para
começar, Porém, garante que em breve os alunos das escolas Ribeirão

.

Cavalo, localizada no bairro de mesmo nome, e Ricieri Marcatto, no Rio
Cerro I, serão beneficiados com espaço próprio para a prática esportiva,

Procon muda de endereço e quer melhorar serviço
}ARAGUÁ DO SUL .;_ A partir

desta semana, os consumidores
que precisarem do Procon devem
se dirigir ao Centro Integrado de

,

Profissionais Liberais. E que
desde a manhã de ontem, 17, o
órgão passou a atender no

primeiro piso do CPL, na Rua
Donaldo Gehring, Centro do

, , '

rnumcipio.
Durante os últimos cinco

anos, o Procon esteve instalado
na antiga Delegacia de Polícia, em
uma área que não atingia os 80
m2. De acordo com o secretário
de Admínístração, Marcelino
Schímídt, este prédio não atendia
às necessidades e "não era digno
de [araguá".

Ele explica que as. salas
alugadas no CPL, por R$ 1800

mensais, chegam a 250 m2 e

oferecem melhores condições de
trabalho. Segundo o diretor do

Procon, Juliano Nora, o atual

espaço físico permite a

implantação de três guichês de

atendimento, além de salas para
Cartório, fiscalização e

coordenação. .

O secretário de Admi

nistração municipal enfatíza que

pelo menos R$ 65 mil devem ser

investidos no Proeon, apenas em
2006. Uma das ações citadas é a

contratação de cinco estagiários
do curso de Direito da Unerj.

,

Atualmente o órgão conta com
quatro funcionários e dois
alunos do Ensino Médio,
beneficiários de bolsa de
estudos. O atendimento
acontece das 7h30 às 11h30 e

entre 13h e 17h, de segunda a

sexta-feira. (Kelly Erdmann)

FISCALIZAÇÃO
A mudança de endereço também deve facilitar as ações fiscalizadoras
coordenadas pelo Procon. Estao programadas para os próximos dias mais
visitas a supermercados do municfpio. O objetivo é verificar, por exemplo,
se os prazos de validade dos produtos comercializados sao respeitados.
Há cerca de duas semanas, o Procon apreendeu mais de mil quilos de
alimentos com procedência suspeita ou mesmo vencidos. Dos 12

•

estabelecimentos inspecionados, nove tiveram produtos recolhidos.
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Centenas de católicos demonstraram carinho e admiração pelo padre ontem durante o velório

viveu até então), assumindo a

função pastoral de vigário
paroquial da comunidade
Nossa Senhora do Rosário.
Trabalhou muito em prol da
comunidade da Barra do Rio
Cerro e atendeu centenas de
famílias das paróquias vizinhas,
não só as famílias católicas, mas
também evangélicas. O

religioso \
atualmente era

assistido pelas irmãzinhas da

,

local. Foi um dos padres mais

procurados pelo povo da região
e mesmo de outras cidades do

Estado, para receber a bênção da
cura em geral. Padre Aloísio
tinha 71 anos de vida

consagrada e 65 anos de vida
sacerdotal. O religioso fazia

parte da Congregação dos Padres
do Sagrado Coração de Jesus,
fundada pelo padre francês João
Leão Dehon, em 1878.

Fraternidade Mariana e

continuava prestando um

grande serviço à Igreja através

do aconselhamento espiritual e,
principalmente, do sacramento

da reconciliação, além de dar
assistência espiritual aos noviços.

Quanto ao trabalho social, o
padre tinha um grupo de idosos
no noviciado, morando no

pavilhão São José, e diversos
deles chegaram a morrer no

.

r

,

Sociedade Secreta do Atendimento
Dia: 19 de Abril Mucleados das Micro e Pequenas Empresas

R$ 22,00 a umidade
Horário: tOh

Associados / APEVI/ACIJS
�

(Duração Total do Evento: 1 h e 30min)
R$ 26,00 a unidade

Local: Grande Teatro Scar
Não Associados

R. Jorge Czerniewicz, nO 160
. R$ 30,00 a unidade

Ingressos à venda no seguinte local:
•

I

Rua Octavianc Lombardi, n? 100
Czerniewicz - Fone (47) 3275-7024

Principais Temas Abordéldos no Espetáculo
©

Como as empresas têm mantido o, foco na satisfação do Cliente,
© �

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

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

Relacionamento com diversos tipos de clientes :os analltícos, os crlticos, os dominadores, os impulsivos e os Indecisos,
©
. Identificação e valorização de comportamentos positivos no atendimento: .

© '

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

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

A cultura da não aoeltação do erro, garantia de processos, aperfeiçoamento continuo e Inovação.
e

Processo de padronlzação e certificação da qualidade, levando à fidelidade dos clientes.
© T

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

@ Consolentlzação e comprometimento sobre o que a empresa espera ofereoer aos clientes.

Como as empresas podem ofereoermomentos de verdadeira felicidade aos seus cllentea.

� Apoio:
APEVI
III��!!'--'l �==WN"",

Realização:
.""1'1.'\ I Junutnnv

II

I
I
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O CORREIO DO POVO

Furto de celular
A jovem S.T. teve seu

celular Sansung SGH
x480 furtado na tarde de
domingo, ela deixou o

aparelho sobre o balcão
da Loja de Conveniência
do Posto Mime, no Bairro
Vila Lalau, para pegar a

mercadoria, em seguida
não encontrou mais o

celular.

Morto
Encontrado morto, na
tarde de domingo, o Sr.
A.L. 56 anos, na Rua
Concórdia, Bairro Barra
do Rio Cerro, ele tinha
um ferimento na cabeça
em função de uma queda,
mas nenhum sinal de
violência física foi
encontrado.

Furtos em carros
Dois veículos foram
furtados na madrugada
de sábado, na Rua

Ângelo Schiochet.

üesaparecíãn
O menor D.B.A. 16 anos,
saiu de casa por volta
das 18h30min do dia 13
de abril, ele ligou para a

mãe avisando que
dormiria na casa de um

amigo, no Bairro

Baependi, e não deu mais
avisos. O pai foi registrar
ocorrência na Delegacia
no sábado, afirmando que
o filho não tinha sido' <'

localizado.

•
I
:
�
•
•
,
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• OCORRÊNCIAS POLICIAIS SCAR: PERSPECTIVA 2006

•

Arrombada uma casa na manhã de domingo, na Rua Roberto
Zlemenn, Bairro Czerniewicz. foram furtados uma télevisão 20", um
aparelho de OVD, um microondas, uma batedeira, uma cafeteira,
uma bicicleta, diversos cobertores e alguns qUilos de Carne.

•

•

Jovem é estaqueada ao tentar

:fugir de bandido na Tifa Martins

Perturbação
Levado a Delegacia, na noite de
sábado, um homem responsável

• por perturbar o sossego dos
_. moradores da Rua Antonio

.; Ribeiro, Bairro Águas Claras, ele
•

é dono da casa onde estava
ocorrendo uma festa.

Assalto
• Dois assaltantes que roubaram
•

um homem, na madrugada de

domingo, na Rua 11 de
Novembro em Massaranduba
foram detidos. A polícia estava
em rondas por essa rua, quando
encontrou um homem só de

cuecas, ele contou que foi
, assaltado e levaram suas roupas
•

e sua carteira com R$ 300,00-
•

i I c reais, em buscas pela região aI ,

• polícia localizou os bandidos.
•

�

Tentativa de furto I•
·

,

,
"

,

• Quatro jovens tentaram arrombar�
•

o estabelecimento comercial•
,
.

•

"Cachorro-quente da Regina", na•

,

, madrugada de ontem na Rua
,

Alberto Jacobs. Um homem que
•

mora ao lado do estabelecimento,

•

• ouviu barulhos no local e viu os•

rapazes fugindo, chamou a

polícia, q�e encontrou os

bandidos em uma rua próxima e

levou-os a Delegacia.

Tentativa de furto II
Cinco adolescentes tentaram
arrombar urna Kombi, no sábado
à noite, na Rua Barão do Rio
Branco. Quando o alarme

disparou o proprietária chamou a

polícia, e os garotos de idade
entre 13 à 17 anos foram levados
a Delegacia.

I
I
I

,i I
I

I •,
,

•
, -

•
•

,

,I '

"
,

}ARAGUÁ DO SUL - O Corpo
de Bombeiros Voluntários de

[araguá atendeu, na madrugada
de domingo, a jovem C.H.A., de
18 anos. Ela foi esfaqueada por
um homem, ainda não

identificado, enquanto
caminhava nas proximidades da

, Escola Giardini Lenzi, no Bairro
Tifa Martins.

Segundo informações
repassadas pelos bombeiros, o

atendimento aconteceu às
411521ni11 de domingo. A jOVCl11
tinha ferimentos leves no lado
esquerdo do pescoço e no braço

li

I 'I

I

CARLOS BRANDÃO

� Segunda edição do
evento reúne obras que
poderão ser vistas a

partir de quinta-feira

}ARAGUÁ DO SUL - Com o

objetivo de mostrar e valorizar
os talentos locais a Scar -

Sociedade Cultura Artística de

J araguá do Sul, es tará

promovendo, a partir de

amanhã, (para o público a partir
de quinta-feira), a II Perspectiva
de Artes Plásticas da Região,
que acontece nas sal as de

exposição do Centro Cultural.
Projeto aprovado pela Lei de

Incentivo à Cultura Estadual, a
Perspectiva ficará aberta ao

público até 28 de maio de 2006
com a proposta de divulgar as

novas produções artísticas

locais. Segundo a vice

presidente de artes plásticas da
Sociedade e coordenadora da

exposição, Denyse Zimermann
da Silva, esta é uma

oportunidàde única para

apresentação da qualidade
artística de [araguá do Sul aos

próprios jaraguaenses. "Estamos
valorizando o talento de nossa

gente, que tem trabalhado
intensamente na pesquisa de
novos materiais de expressão
artística, elevando

progressivamente o nível

quali ta tivo da exposição",
destaca Denyse, ela mesma uma
das artistas participantes.

Além do registro da

•

•

, RÁDIO ��
.JARAGUÁ

•

Equipe de artistas apresentou para imprensa ontem a programação do evento coordenado porDenyse da Silva

exposição em catálogo que será

distribuído, outra preocupação
é no sentido de apresentar a arte

para um público de crianças e

adolescerites, junto com

cartilhas para que os alunos
tenham acesso a informações
que contribuam para a sua

formação cultural. ''Até o final
•

da Perspectiva vamos receber
centenas de alunos de toda a

rede escolar municipal. Isso é

importante para levar a estes

alunos o conhecimento sobre a

importância da expressão
cultural e artística para a

formação do cidadão"avalia a

vice-presidente de artes plástica
da Scar. Denyse Zimermarm da

Zimmermann da Silva, Dietmar
Hille (TITO), Dilma'

Oppermann, Du Jahnke,
Fabiano Matos de Souza

(CHAN), Gilmar Moretti, Iva
Ristau Junior, Juliano Jahn,
Márcio Paloschi, Cris tina

Pretti, Mármara Gonçalves,'
Rogério Hreczuck, Sérgio
Canfield, Valdete Hinning). A
abertura para .o público
acontece dia 20, quinta-feira, a
partir das 8 horas até as 18
horas. Sábados e domingos a

exposição fica aberta entre 14
ho-ras e 20 horas. Mais

informações podem ser obtidas
através do telefone 3275-2477
ou pelo site www.scar.art.br.

Silva afirma que o ótimo nível
da exposição exprime o bom
nível cultural de Jaraguá do Sul.
"Hoje, já somos conhecidos
como centro cultural do norte

do Estado. Estamos trabalhando

para elevar esta qualificação
para centro cultural de Santa

Catarina", avalia.
Participam da II Perspectiva

22 artistas, sendo três

convidados (Vera Triches,
Rosemarie Borgmann Secco e

Adolfo Zimmermann) e' 19
selecionados (Adams
Marcacini, Bianca Oliari

Macoppi, Celaine Refosco,
Charles Klitzke, Danilo Dias

Paiva, Denyse Mery .

•

Marketing de relacionamento vira aula espetáculo na Scar
}ARAGUÁ DO SUL -Numa

iniciativa da Apevi - Associação
das Pequenas eMicro Empresas do
Vale do Itapocu - a peça Sociedade
Secreta do Atendimento, que
estará em cartaz quarta-feira, dia
19 de abril, no grande teatro Scar,
utiliza uma experiência
vivenciada para ministrar valores
e conceitos de atendimento. "O
treinamento surte muito mais

efeito, quando podemos vivenciar
as experiências. Projetando nossa
"'" . -

partícípaçáo nas situaçoes e cenas

que estão sendo apresentadas no
palco", descreve o consultor
Sérgio Ricardo Borges, diretor ela
Seres Humanos, que desde 1989
atua 110 marcado de treinamento
e capacitação de recursos

humanos, A peça é produzida e

apreseneada pelaCentrel Paulista
de Produções e Cursos Livres.

Dirigido �s ál'eaS de
atendtmento e vendas de
orgl;\fii�fiç;Ões em geral, o

espetáculo ebcrdurá ternas

diversos ligfidos ao setor. A pltitéia
também fará parte da peça,
lnterpretando o papel de
candidatos a uma vasa em

direito, ambos causados por
faca.

De acordo com os

atendentes do' Hospital São
José, C.H.A. deu entrada no

Pronto Socorro às Sh15mi11 e,

depois de 40 minutos, foi
liberada. Até à tarde de

segunda-feira, ela não havia
feito o boletim de ocorrência

.

na Delegacia de Polícia de
[araguá do Sul. Mas, há indícios
de que o homem tentava leva
la pura um matagal próximo e

foi ferida enquanto tentava

fLlgir. (Kelly Erdmann)

,

Prevenção é a melhorarma
JARAouA DO SUL = Segundo

O comande do 14ê Batalh�o de
Polícia Militar, responsável
pelo pelícíamento ostí:lfisivo í:lni

todo o Vale do Itapocu, a

ocorrência de violência contra

mulheres na rua não é um

registro eomum, Para prevenir
estes ataques vale seguir

!
, ,

i '

I

I
I !

I
'

reecmeadaçôes como: não
arldfil' s6 tarde da noíte enl fUfiS
com pouco mevímento, não
in�í:lril' bebidfis I;\lc061icas em

demasta, sempre avisai' a

all'1i�os ou parentes aonde vai
e a que heras pretende ctlegal'
®11'1 casa. Enfinl, dificultai' ao
lfiáxil1'10 ti ação dos n1al'�iIlJais.

determinada organização. Desta
forma os espectadores ouvirão os

depoimentos de diversos clientes

que descrevem suas expectativas
e necessidades em relação às

empresas, produtos, serviços e

principalmente ao atendimento

que lhes é oferecido. COin cenas

marcadas por conteúdo

corporativo, humor, música e

interatividade, o espetáculo
sensibiliza a platéia, sobre a

importância do foco na qualidade
de atendimento e satisfação do
cliente, O público será convidado.
a fazer Ulna reflexão da atitude e

ímpcrtâncía pura a mudança de
hábitos, estabelecendo U111

COI'\1pl'01111sso C0111 os prillc!pios da
satisfação do cliente.

• •

FICHA TÉCNICA
Peça: Sociedade ssereta do
Atendimento

.

Dia: 19 ce abril, quartll-felra
Horário: 20 horllo
Locol: Grllnde tllatro Scar
Duração: 1 h30
Ingres os: FI$ 22,00, R$ 26,00 e

A$ 30,00 à venda nil Apevi,
InformaçOes: 47 = 3275-7024

-

Protos Dr oncena rot/flas tl d� tlxtlmp/os pr�t/a(;)s para paft/a/paflttls
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• PARABÉNS!
·17/4'
'Luiz C. Winter
Jocelei ROQelato
Maura S. Besen
l Kethil�n F. Santos

·

•

Kelill T. Ehlert
. Josiane Martins
Alire J. Bertoldi
Marco A. Por Deus de Paula
Silvia R. T. Kita

• Marlo S. Pereira
Nillon Engelmann
Francisco A. Réus
Anderson dos Santos
Aaélia Leoni
Oliana da Fonseca
Horst Jaeger
Geison T. Bridi
Jackson Rosa
Jessica rv1atfiias
Lino Meurer

.

Guislene M. Delagiustina
Celso Bettoni
Anita L. Baesso
Ana J. Jarocheski
Ingrid Herber
Roberson R. Ranch
Leonida Judarewski
Iris Eglert

·18/4·
Edson W. Piotto
Ivanir Lom6ardi
Jorge J. Soares
Marli Zocatelli
Deoglair E. Gesser
Adellno Hautte
Elvira Voigt
Milton Ziechsdorff
Fernanda Barcelos
Jonata S. de Souza
Ivanir Lombardi
Irma Goulart
Rosane I. K. da Silva
Letícia Signorelli

.

Se6astião Fuse
•

,

PARABENS
Aniversariou dia 1 O, Ni�o Schmitz.

· Parabéns de seus familiares.

o piloto
•

raracuaense
Eduardo Papp
(Papp Malhas,
Posto Amizade,
Rede de Postos
Mime e JR

Criações.) que no

último dia 8
•

consagrou-se
vice-campeão da
12a Copa Noturna
na categoria
Fórmula Kart

•

amigos.
Parabéns e

sucesso dos
familiares

Em pose para a

coluna, o

Bombeiro Ivan
Bortolotti, que

no dia 15
comemorou

idade nova em ..�'
"

companhia dos

Acontece no dia 21, grandioso Baile de escolha da Rainha da Sociedade'
Diana., que será no parque de Exposição e Perfeito Manoel da Aguiar, a

,

partir das 22h. A animação vai ficar por conta da Banda Os Futuristas

· ,
•

•
•
•

• •

'.
,
.

"

'.
, .

• •
•

,

Christine Daniel

,

,

·
.

:. 1
o. •
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,
.
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,

•

Francine da Silva

o
•
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•
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"
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"
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,

,
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•
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Fernanda Quintina de Sousa Simone Correa
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Juliana Bagatolli
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Marll�n8 Dopke Patricia Wlnczqlewlcz
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,
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Marisa Titz Kuehne, aniversaria dia 21 .

Parabéns e felicidades dos familiares

Comemorou idade nova no dia 12, Aline
Prüsse. Quem deseja felicidades são os pais,

•

Rui e Angela, e as irmãs Franciele e Camila

•

,

,

.,..��__��,__i'_Ww,.,., """to""", """

Curtindo a aposentadoria, Maristela Wigues,
na sua nova casa na praia de Itajuba

,

•

Completa idade nova dia 21, Wal.
Felicidades dos pais e dos amigos

I
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,
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,
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•

\

,

,
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Colou grau em Pedagogia, Kátia Grassiano, no dia 12.
Sucesso é que deseja o marido Nelson e familiares

I

.... 1
Marcelo Cesar de Almeida completou idade nova dia 13. Feliz

. aniversário da namorada Adriana, que te ama!
,

I
•

.

A llquipu feminina di! EMEF Anno Towe Nagel conquistou, no último sábado dia
6, o 2� lugar no Campeonato Moleque Bom dll Bola, sob o comando do professor
Claudio Bloedorn, As meninas partlclpilrão da fase mlcrorreglonal, em mala, no
municipio de Corupâ, A dlr�tora, Birley M SChilPPO parabllnlza c técnico !l as

atlotas pela conquista

_'
�

•

!
,

.'�._" . �

No dia 15, comemora anlvllrsárlo, Jonas
SchlucublBf. rallcldad�s da namorada rábla

,

I Il dOli familiares
,

,

I

�
I

I

I

I

I

I

i

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



48 I TERÇA-FEIRA, 1 B de abril de 2006

��AUL.AS
A atriz Stephany Brito

quer tirar a carteira de
motorista o mais
rápido possível, .para
pilotar o Citroen que
ganhou de seus pais,
quando completou 18
anos, em junho do
ano passado. As
aulas estão sendo
gravadas, e serão
mostradas no

programa Estrelas, de
Angélica, que vai ao
ar sempre aos

sábados, pela Globo.

��GIOVANNA I
Giovanna Antonelli passou a

Páscoa muitíssima bem

acompanhada: com o novo.

namorado Robert Locassio. O
empresário americano chegou
ao Rio no final de semana. A

atriz, que está muito mais magra
e ruiva, levou o rapaz para,

comemorar a data em família.
Caso sério.

��GIOVANNA II
A atriz Giovanna Antonelli
fará no seriado Minha
Nada Mole Vida seu

primeiro trabalho na Globo
desde que deu à luz Pietro,
no ano passado. As
informações são da
coluna de Daniel Castro,
da Folha de S.Paulo. Ela
grava na semana que vem

sua participação como

uma publicitária que passa
mal e desmaia no meio de
uma entrevista a Jorge
Horácio (Luiz Fernando
Guimarães).

�

��BEBE
Adriana Esteves e Vladimir
Britchta, casados há dois
meses, estão eufóricos com a

chegada de um bebê para
aumentar a família. Adriana é
mãe de Felipe, de seis anos,
fruto de sua união com Marco
Ricca, com quem ficou casada
por dez anos. Já Vladimir é pai
de: Agnes. Em um dos momentos

•

da entrevista para revista
Contigo, a bela Adriana revela:
"Eu e Vladimir ainda não
sabemos o sexo do bebê, nem
pensamos em nomes para a

criança" .

-

red acao@jornalcorreiodopovo.com.br

DIVULGAÇAD

Reassume I

O prefeito de Guaramirim, Mário Sérgio Peixer, reassume
hoje o comando do Executivo depois de 20 dias afastado da
Prefeitura. A transmissão do cargo acontece às 9 horas, na sala
de reuniões. José Joaquim Fernandes (PP), fará um balanço

. das atividades da administraçãomunicipal no período.

Brimadec
O diretor da Brimadec, Osvaldo Bridaroli, visitou no início
de abril, a 10' Feira Internacional de Iluminação em Sãt;
Paulo e trouxe muitas novidades em lustres e luminárias.
Osvaldo faz um convite para quem quiser conhecer o novo
show roam de iluminação da loja, de muito bom gosto. Vale
a pena conferir!

Concerto
O violonista Marcus Llerena e a soprano Rosenete
Eberhardt apresentam na quarta-feira às 19hiOmin, no
auditório 'da Unerj, o concerto didático 'O violão através dos

tempos - Da renascença ao contemporâneo'. A entrada é

gratuita.O concerto tem duração de cerca de 50 minutos e

mostra a presença do mais popular instrumento de cordas
através dos tempos, através de peças eruditas a populares, de
autores consagrados na história da música e composições de

•

artistas ainda vivos.

Artes Plásticas •

A Scar apresentou ontem a programação e detalhes da II

Perspectiva de Artes Plásticas da Região, que abrirá as

portas na quarta-feira, às 20 horas. O evento faz parte do

cinqüentenãrio da Instituição. E quem ganha, com certeza, é
o público.

Festival de Bandas
Até quinta-feira 20 de abril, quem tem banda pode inscrever-se no 10 Festival de Bandas Porto da
Música, que acontece nos dias 26,27 e 28 demaio, no Parque GilmarGraff (Baia) em Itajaí, Para fazer a
inscrição é necessário entregar na Fundação Cultural da cidade, na Rua Lauro Muller, 53, breve
histórico e currículo da banda, três músicas gravadas (duas de autoria própria) num CD ou DVD demo;
e o rider de palco. "Queremos reunir bandas de todo o estado aqui em Itajaí, que já é conhecido como o

Porto da Música Brasileira", diz o superintendente da Fundação, Lourival Andrade Júnior.A seleção
das bandas será feita por uma comissão julgadora que dividirá o evento em duas categorias: banda com
CD gravado e banda sem CD gravado. As classificadas, segundo a diretora da Casa de Cultura Dide
Brandão, HildaDeola, serão avisadas e receberão ajuda de custo para a apresentação.
O regulamento do 1° Festival. de Bandas de Itajaí está no site www.fundacaoculturadeitajai.com.br.
Mais informações podem ser obtidas pelo fones:(47) 3348-3610 ou (47) 3349-1516.

Sese
O Sese de Jaraguá do SuÍ está com inscrições abertas para as

oficinas de capacitação do Projeto "A Escola vai ao
Cinema". Podem participar professores de escolas públicas
estaduais, particulares e universidades. Outras informações
pelo telefone 3371-9177.

, \

,

m1 HOROSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
Sabe aqueles dias em que o melhor é entrar
mudo e sair calado pra não arranjar
complicação? Ele chegou. Evite viagens, assinar
documentos, gerar conflito com quem ousar

cruzar seu caminho. Procure tirar um tempinho
pra descansar, fazer aquela sessão de

massagem que você anda se devendo há

tempos, atualizar suas leituras ...

Câncer 21/6 a 21/7
fies que se virem?! Sim, canceriano você não
costuma ser assim, apenas está se sentindo
um tanto sufocado. O que é demais é demais.
São tantas emoções e questionamentos,
assuntos a resolver e decidir... Talvez seja
preciso reformular algumas atitudes, inaugurar
caminhos menos sinuosos. Transformar é uma

maneira de renascer.

Libra 23/9 a 22/10
A comunicação pode estar um tanto quanto
enrolada, inclusive no reino dos amores ... Mas
isso não é problema pra você que, com seus

neurônios turbinados e supercriativos, pode
encontrar uma saída esperta até mesmo em

meio aos labirintos sentimentais. Desenrole-se
de uma maneira deliciosamente doce e que faça
sentido.

Capricórnio 22/12 a 21/1
Inseguro no amor? Sinal de que este não é
mesmo o momento para tomar nenhuma deci
são radical. Aliás, nem no amor nem nos negó
cios. Dê às coisas a importância que as coisas
têm. Use sua sensatez capricorniana e tire o

time de campo pra sintonizar suas emoções.
Em vez de criar expectativas, por ora, o melhor
é aguardar e montar novas estratégias.

Touro 21/4 a 20/5
Orgulho é bom, ninguém contesta, é até
necessário para autopreservação e proteção.
Dar ouvidos às sugestões vindas de fora (e às

intuições que brotam lá de dentro) e reavaliar

posições hiperestabelecidas pode ser

imprescindível, porém. Não esqueça do ciclo
das estações, das gestações ... Tudo é processo.
Ouvir também faz parte dessa cadeia.

Leão 22/7 a 22/8
Chega de tanto pensar, leonino. O clima está
movimentado e favorece a ação. A força e a

coragem estão ao seu lado neste momento.

Respire fundo, acalme a mente e vá em busca

.
dos seus ideais. Se depender dos astros, você
já está na dianteira da conquista dos seus·
principais objetivos. Confie que o prêmio tão

desejado logo virá.

Escorpião 23/10 a 21/11
Sua cabeça anda tão cheia que parece
impossível focar em alguma coisa? Pare de
sacudir as águas do passado, dê uma folga
para sua alma. Entender o que aconteceu é

importante, sim, mas fique receptivo para novas

possibilidades. Elas deixam você ligadão, não?
Você mal, pode esperar o futuro pra chegar lá.
Se dá conta de como ele está próximo?

Aquário 21/1 a 18/2
Sabe quando vQcé .está com aquele pressen
timento de que uma coisa grande vai aconte
cer? Você está certo. Aquele projeto vai lhe

pedir que você se envolva mais, muito màis.
Se você tiver que se preocupar com coisas ..

tipo burocracia e assemelhados, acaba a gra
ça? Delegue, monte sua equipe. Você é a pes
soa das idéias. É por isso que eles o querem.

Peixes 19/2 a 19/3
Seus radares Já devem ter lhe avisado: é
melhor ficar de molho, Claro, você pode sair
de casa, mas evite multo lero-lsro. Se ouvir o
que não quer, é certo que val se chatear.
Melhor fazer um programlnha franqüllo, bem
longe de confusão. Só não vale ficar triste ou

deixar apagar seu brilho. O período é de
dinamismo e não de lentidão.

,

Gêmeos 21/5 a 20/6
Uau, quanta turbulêncial Com a mente a mil,
.gemlnlano? Pols é, você Já se fez tantas
perguntas que a cabeça virou o maior turbilhão.
O melhor agora é assentar os pensamentos e

ver quais são as decisões que pode tomar num
âmbito mais prático. O que for muito
mirabolante ou precisar de investimento, deixe
pra depois. Tudo tem seu tempo ...

Virgem 23/8 a 22/9
Você val se cansar rapidinho de disputas por
poder. O humor das pessoas está alterado,
reagindo dramaticamente por qualquer coisa ...
E provavelmente você também. Se lhe
provocarem, faça que não é com você. Desistir
não significa necessariamente perder; pode
significar mover-se para uma direção
completamente nova.

Sagitário 22/11 a 21/12
Tudo que você queria é amarrar o seu cavalo
no quintal de alguém? Sem problemas,
querido centauro. Chega de bancar o durão e

esconder sentimentos. Até mesmo vulcões
adormecidos às vezes precisam entrar em
erupção. Abra seu coração e peça abrigo a

quem ama. Não é vergonha nenhuma
demonstrar sua necessidade de afeto.

II
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,II NOVELAS
" GLOBO - i 8H

Sinhá Moça
Virginia se assusta. Rodolfo não entende por
que Sinhá Moça e Dimas se olhavam tanto
no baile. Ana sai de casa sozinha e sem o

véu, para indignação de Nina. Ricardo

pergunta a Ana se ela gostaria de namorá
lo, mas a menina diz que não quer se
relacionar com ninguém. Adelaide conta

para Sinhá Moça que Martinho se declarou

para ela na salda do baile. Barão diz a Frei
José que vai fechar a tipografia de Augusto
e expulsá-lo da cidade. Sinhá Moça fala

para o pàí que ele não tem direito de fazer
isso, deixando-o indignado. Frei José
confirma para Sinhá Moça que Dimas é
Rafael e ela não agüenta de tanta emoção.

,

�----------------------�,.

� GLOBO - 19H

Bang Bang
Lucas diz a Vegas que quer mais dinheiro
para lhe entregar Oiana e o bebê. Yoko
alcança Harold e eles fazem as pazes. Rush
descobre sem querer o sexo de Denaide. O
vestido de Henaide pega fogo e ela o rasga,
revelando que é um homem também.

- Calamity também mostra quem é. Ben

garante a Vegas que vai fazer com que
Bullock assine um testamento passando a

herança para ela. Vegas promete a Ben que
desistirá de matar o bebê se ele conseguir.
Catty ameaça Neon e exige que ele volte
para casa com ela. Aquarius intervém e

Catty acaba confessando que o filho que
está esperando não é de Neon. Ben não
consegue encontrar Bullock e se desespera.
Vegas marca um encontro com Lucas e leva
o dinheiro que ele pediu. Jake coloca fogo
no cartório para destruir o testamento. Ben
descobre que Lucas já conseguiu o dinheiro
que queria e vai atrás dele. Jake e Ben
conseguem resgatar o bebê, mas Lucas
foge com Diana. Henaidé, Denaide e

Calamity pedem que ninguém revele o

segredo deles. Harold decide virar padre.
Catty entra em trabalho de parto. Lucas leva
Diana até o saloon. Ele vê Ben se

aproximando.

� GLOBe) � 21 H

Belíssima
Vitória fica muito nervosa. Júlia é eleita

presidente da Belissima pelos acionistas
que fazem parte da Athena. Aquilino
observa Vitória e Sabina de longe. Vitória
procura a policia, mas eles não podem fazer
nada sem provas concretas. Vitória deixa
claro para André que não vai ceder às

ameaças dele. Bento manda Diva descobrir
tudo o que puder sobre o filho de Bla,
Alberto diz a Mônica que vai a um jantar de
negócios, mas na verdade vai se encontrar
com Rebeca. Giovana vai visitar Rebeca;
sem saber que Alberto está lá. Vitória se .

preocupa ao ver que Tadeu está demorando
a voltar do trabalho, André faz uma visita

surpresa a Vitória e deixa claro que sabe

que Tadeu desapareceu.

� SST" 18h30

Rebelde
Chorosa, Pilar diz a Mia, Celina e Roberta
que Mendiola expulsou seu pal por causa da
falsa bomba e pede a eles que façam
alguma coisa. Roberta diz a Pilar que seu

pai é urnditador e ela uma delatora. Pascoal
informa aos alunos que deixará o colégio.
Diego tenta explicar a Roberta que seu

relacionamento com Verônica foi apenas
para provocar ciúmes. Roberta diz que está
cansada de suas traições e pede a ele que
não volte a procurá-Ia. Gastão diz a Mia que
sabe de seus problemas com Miguel e
confessa que não conseguiu esquecê-Ia.

I> REC.Oli[) - 19h 1�)

Prova de Amor
Crianças tentam pegar o elevador, que não
funciona. As crianças correm na direção, da
escada. Dudu pára e enfrenta Elza enquanto
os outros fogem. Elza pega budu e o tranca
em casa. Ela sai para buscar as outras

crianças, que descem correndo as escadas.

Crianças ouvem os gritos de Elza. Lopo
chega em casa apavorado. Ele diz para
Gerião e Murilo que precisa fugir. Pestana
chega e avisa que conseguiu o novo

endereço de Carvalho. Rafa liga para policia
para registrar queixa contra Lopo. Pati
chora. Monstrão diz para Gibi que não
acredita em Daniel.

� RECOfiD " 21 h

A Escrava Isaura
Isaura sugere a Tomásia que ela adote uma

criança já que não pode mais engravldar.
Belchior pensa nas mulheres que nunca

, teve. Aurora toca plano na festa de Isaura.
LeOncio encontra Flor de Lis e lhe agride,
Ela se revolta e encosta uma garrafa
quebrada no pescoço dele, O Sargento pede
que ela abaixe a garrafa. Serafina sobe com

LeOncio para sua alcova, Cel. Sebastião
pede novamente Gloconda em casamento.
Tomásla Insiste que Bernardo e Moleca
estejam em seu casarnento. Eles aceitam o

pedido.

,I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I

o CORREIO DO POVO
,

/

ESPECIAL TERÇA-FEIRAJaraguá do Sul 18 DE ABRIL DE 2006
___••_�. -------------------------."" ..... - � - '17 ¥ IJlflUlljllt§vm"Jllltl/lll! .7. � 6 tl!! ! &am r � g fl'liti1mJllllJlw! ft)I: A_'IHZ § II r 'i!I1.& t 4 ?:i "r--------------·----------------------

,

41 AMADOR: CAMPEONATO VARZEANO
\

• •• •

-

Amizade/Rozzaco Pneus e Bazar
do Rau/NST Contabilidade
foram as duas últimas equipes a se

garantirem na segunda fase do
24º Campeonato Varzeano de

Jaraguá do Sul. Mas a tabela da
fase ainda. não foi

do

.

I

,

" .

proxrma

divulgada porque a equipe
Barrabaxo/lndependente entrou

com um recurso contra o Atlético
Estrada Nova e, por isso, o

segundo lugar do Grupo D segue
indefinido até o julgamento de

quarta-feira à noite. Nos jogos do
final de semana, o Amizade
venceu o EC Noite' a Fora por
2x 1, o Bazar do Rau bateu o

Unidos do Vila Rau por lxO e o

Gesso Jaraguá/RV Veículos

ganhou por 3xl do Caxias.

•

r\M
1010

NO PARANA:

Malwee fez ontem sua segunda
partida pela Liga com o Umuarama

XADREZ:

Atleta jarag uaense se classifica
para o Pan-Americano no Equador
Jaqueline Pamplona disputou o Campeonato
Brasileiro e ficou em segundo lugar na categoria
sub-16. A enxadrista ficou apenas meio, ponto
atrás da primeira colocada.

o time jaraguaense faz sua primeira partida do
ano ern casa, no próximo Domingo, contra a

UCS. A partida será às 14h e terá transmissão ao

vivo da Rede TV! •

\

•

-

•

•

l
"
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�� HANDEBOL
A Seleção Brasileira masculina de handebol derrotou Cuba por
38 a 29, neste domingo,em Guarulhos (SP),e fechou com 1000/0
de aproveitamento os três amistosos contra os caribenhos.O
desafio internacional, serviu de preparação para o Pan 2007.

,

T RESULTADOS
..

'

, Juventude 1 xO Paraná.,:' , ,',•••••, � , "."".< ".,,, .• ",,.. ,, """ ' """ , " "

,
Vasco 1 x1 Internacional

• • "",,,,.. ,, .. , ,, n,'" ••,,,,, " '" ""0 ",_ .. ,,,,, " ,.

, Grêmio 2xO Corinthians
, �.".,.""., .. "'"'''''''' ,,,'," , , .,. ", .. , .. , , ""-' ., ,,,

"..' ,,��Q p'��,lo 1,)(0 Flal1l�ngQ", .. , """ '"

;"'! São Caetano 2x1 Cruzeiro
� ,

.... .. .. , ,,, ,,,,, , , " " .., ", , "". .."., ""..,." .

•:: ' Botafogo 1 xO Fortaleza
.;if.

> I� ", •. ".", , , ".",., """ .. ,,, , .. ,••.•••••" .. " , "."., " ",

:::0" Santa Cruz OxO Figueirense
>ff 'h' .." " , " ., , .. , .. , ..'''''' , " , .. " , ..,. "" .." .•.. ,,, ,.

"

Goiás OxO Santos "

•• ,•• " " " _""'"'. , , '.". . '". 'n' """,.,. .. ,•• """. •. ",........ . •.•

· : ; Palmeiras 2x3 Ponte Preta
•

•
" ":Ailéii'c'õ:PR lx2 Fí'uminêiise

__

'''",:'.
...... " """ ""............................. 0'0 ,,,.

"

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

,
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PROXIMOS JOGOS
,

T SABADO
,

;,;.- 16h, . Corinthians x São Caetano
..,;'" ,. ,,�. '"'_'',''' " 0 , " .

�, 1 Bh 10 Fluminense x Goiás '

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

: ::18h10 Figueirense x Palmeiras
• •

;. . m... . . "" ..<:••_••• " o : _.... • 0.

�------------------------------
':� DOMINGO
· "

:�;, 16h Internacional x Santa Cruz
.". .,...•" ". '··ft· . ,+,.," _ ,_..... ,,,........ ..o.. I

�; 16h Santos x Atlético-PR
,,»- .", ..'". ,,,'o «'''' " "._ " _ ,.." ,..•.•.

;:; .. l.�.� Pon!{ll'r.e.t.a.��.Va.�SQ.. . . . .

"

F:::' ,!§h 1.a.I!'.e.�g�..x.. ��Ye.�tLJde .

;�: 18h 10 Cruzeiro x Grêmio
�f(;' d , " , , , •••• n, ..

�:� 1ª�1º .. 'parél!1�)( B.Qt9fogQ .

,:; 1 8h1 O Fortaleza x São Paulo
•.

.,� " "" _. .. ..0.. ••.. . .

-

_ T CLASSIFICAÇAO PONTOS

3

"".

200

,

T RESULTADOS

,
. ,

..
,

,

PROXIMOS JOGOS
T HOJE

T SEXTA-FEIRA
, ,

20h30 - Pqysandu x América-RN
'ZOh3Ü: CRBxPortuguesa

.....

"; \

•
,

T SABADO
,
.. ", &h - Atlético-MG x Náutico '

.. " , .,. ..,_., " ._,�. .",..,.... ,,, ,, ''"'." " �".,,, .

, 16h - Brasiliense x Ceará
."" .\< .'f>." •. , " ,,,,, _,., . ", ,�_".. ,•. " ••• , , ..

,'1'6h : Coritiba x Guarani
.

'.
.

, ••. ,',� }.�." ,..,., <.""",<,. . _ .",. '" •.••• , .. , """,.,

·16h 'o Vila Nova x Rémo
.

:1711 :s'âé)'RéÍlmunclõ"x Aval····
.

,," ';
, .'

l".,.'
'"

, .,
, '

,,
,

,""
.1"

>ti-
•

,''v
,..' .�

�.,�.
,�.!'.>'�
:- .,;_. . ._... . .• 0....... . ..-<-- .

�,... �

,,", '

,.'

;�:� T DOMINGO
�).�. �.

:.�,,; ·.16h - Ituano x Paulista
,
.
,,------------------------------

'. '
.. ,

-

':"" CLASSIFICAÇAO
p

3

............ ,... " •• ""."",••,,, ,." ... >,.......

17° eªY�.a.Qg.4, ,.. .0 ..

180 Remo O
.............',.. , ...... ", ....... , ........ ".,,, ........ ,

190 .Santo André O
..• , '.<•• 'f,., " .. ,.',,, "" , , .. "

200 Vila Nova O
, " �.,,, _ ! ..

,

��OLIMPIADAS
Famoso por filmes como E.T. o Extraterrestre, Parque dos
Dinossauros e a Lista de Schindler, o cineasta Steven Spielberg foi
convidado para ser conselheiro artístico das festas de abertura e

de encerramento dos Jogos Olímpicos de Pequim-200B.

,

��JUDÔ
O brasileiro Luciano Correa ganhou, neste domingo, a medalha
de ouro da categoria até 100 quilos do Torneio de Judô de
Lisboa, enquanto seu conterrâneo Daniel Hernandes ficou com

a prata na categoria de mais de 100 quilos.

NOVO TIME: NO SEGUNDO SEMESTRE

•

val
•

UI
,

ua ereara
•

aciona
•

I
O objetivo neste ano é

conquistar os Jogos
Abertos e, no ano que
vem, subir para a

Superliqa Feminina

•

[aragua do Sul - A partir de
maio, a nova equipe feminina
adulta de vôlei vai começar a

treinar CaIU bola para a Liga
Nacional, que acontece no

segundo semestre, Além desta

competição, a equipe vai disputar
também o Campeonato Estadual e
os Jogos Abertos de Santa

Catarina, que acontecem em

Joaçaba. Para cCJl;nandar esta

equipe, a FME (Fundação
Municipal de Esportes) contratou
o técnico Henrique de Oliveira,
campeão dos Jasc e da Liga
Nacional do ano passado COIU

Blumenau.
"No ano que vem, já queremos

conquistar o título da Liga para
então disputar a Superliga
Nacional a partir de 2008", disse o
presidente da FME, Jean
Leutprecht. Além de utilizar

jogadoras da base do infanto

juvenil, algumas contratações já
foram anunciadas: Sidinéia, que
estava em Blumenau, AI1a

Barbosa, ex-São Caetano, Cris

Cave, ex-Pinheiros, Taiamara, ex
[oinville, além de Fernanda Rochi

.

e Glaciana. "Estamos procurando
mais nomes em São Paulo, no Rio
de Janeiro e em Minas Gerais",
disse o diretor de rendimento da

FME, Ademar "Mazinho"

Jean Leutprecht acredita que, no ano que vem, a equipe poderá subir para a Superliga Nacional

Jasc", comentou Mazinho. A

Liga Nacional ainda não tem

data definida para começar, mas

o sistema de disputa conta com

quatro chaves regionais, onde os

dois melhores de cada passam

para o nacional. O campeão e o

vice da competição conquistam
o direito de disputar a Superliga

deVôleiFeminino,
''Neste ano vamos apenas para

pegar experiência, sem grandes
pretensões.A intenção é, no ano que
vem, disputar o título", disse ainda

Leutprecht. Sobre o patrocinador da•

equipe, a FME ainda espera alguns
detalhes burocráticos paradivulgar a
empresa.

Saganski.
Para os Jogos Abertos deste

ano, a equipe poderá contar

também cpmGiorgette, que está
na Itália, e de Danúbia, que está

no São Caetano. "Se

conseguirmos contar com todos
estes reforços, temos grandes
chances de brigar pelo título dos

,

•

DE NOVO: SEM VITÓRiAS

Malwee perde a segunda partida consecutiva
na Liga Nacional

iANTONIO ROBERTO·JORNAL UMUARAMA ILUSTRADO
,

UMUARAMA (PR)/]ARAGUA
00 SUL - Ainda não foi desta vez

que o torcedor da Malwee sentiu o

gostinho da vitória na Liga Nacional
deste ano. Ontem à noite o time do
técnico Fernando Ferretti perdeu
para o Umuarama, fora de casa, por
5x3, e amargou sua segunda derrota
consecutiva. Agora os jaraguaenses

,

, '

se preparam para a estrela ern casa,

no próximo domingo, às 1411, contra
a UCS. A partida, que terá a

transmissão da Rede TV!, deverá
acontecer no Ginásio do Sesi.

Depois do jogo, o ala Xoxo
lamentou a derrota e disse que o time

não está acostumado a perder tantas
partidas na seqüência. "Jogamos bem o

primeiro tempo, mas não fizemos o gol.
Temos que ter mais seriedade e mais

concentraçâo porque a nossa equipe
não pode perder assim". Já o camisa 13
Valdin disse que a equipe pecou em

alguns aspectos. "Estamos errando nos•

piores momentos e tomando os gols.
ValUOS erguer a cabeça e buscar os três

pontos em casa",
A partida começou com muitas

faltas e, com cinco minutos', o time da
casa já havia estourado o limite de
faltas. E foram os paranaenses quem
abriram o placar. Aos 16'20", Jean
roubou a bola de Valdin e tocou na

saída de Donny. Aos 16'20", o time da
casa poderia ampliar o placar, mas

Edigleuson chutou parafora o tiro.
livre. Demorou mais de .dez minutos

para a Malwee conseguir um tiro livre,
que Valdin não desperdiçou: lxl. Mas,
faltando 51 segundos para terminar o

primeiro tempo, oUmuarama passou à
frente comDavi, cobrando tiro livre.

Com 2'56" da etapafinal, Márcio
Sergipano tentou sair jogando e tocou

errado. Adeirton aproveitou e ampliou
o placar. Dois minutos depois, a

Malwee diminuiu com Jonas,
aproveitando passe de Márcio. Aos

12'30", o time da casa chegou ao

quarto gol, com o jaraguaense Adolfo
chutando rasteiro, Faltando cinco

minutos, Xande entra como goleiro
linha e acaba sofrendo o quinto gol,
com Jean, Aos 17101", Valdin fez
bonita jogada e tocou para Chico
fechar emSxô.

Malwee, do ala Márcio, perde mais uma, desta vez para o

Umuarama e por 5x3

CORREIO DO POVO

Cimed quer
vantagem no

play-off
,

Belo Horizonte (MG) - O time do
Cimed EC volta à quadra hOjelà
noite para o terceiro jogo da sél)le
final da Superliga Masculina !�
Vôlei 05/06 contra �o

%

'Ielemig/Minas. A partir déí�
,

19h15min, com transmissão ao
,

vivo pelo canal SporTV, os

catarinenses estarão na quadra do�

ginásio _do Mineirinho, em Belo
Horizonte, com o objetivo de ficar
em vantagem no confronto
decisivo. "O grupo está uniqh,
concentrado, consciente de sua

capacidade técnica e confiante

para chegar à segunda vitória",
afirma o técnico Renan Dal Zotto.

A boa atuação no jogo anterior

em Florianópolis, a determinação
"

mostrada em quadra e o incentivo
da torcida que lotou o ginásio do
Sese deram a todos a certeza da

capacidade do time em conquistar
o título inédito da Superliga,
"Poucos acreditavam na

possibilidade do Cimed EC estar na

final. Superamos nosso

planejamento dé estar entre os

quatro melhores e agora queremos

provar que podemos levantar a

taça", reforça Renan.
Para o jogo de hoje a equipe será

a mesma dos 3 sets a O da última

quinta-feira, em Florianópolis, com �
a motivação redobrada para

superar as dificuldades do
confronto. "Sabemos que será mais

uma partida equilibrada, onde

quem tiver mais vontade e controle
das ações levará vantagem. E nós

estamos prontos para isso", revela o

capitão e melhor bloqueados da

Superliga, o central Sidão. Renan
deverá escalar o Cimed com

,

Bruninho e Bob; Sidão e Eder;
Dirceu e Zanuto; e o líbero
Denison. Feminino - Mesmo no

feriado da Semana Santa, o Rio de
,

Janeiro aproveitou para treinar e

dar continuidade à preparação para
a fase'fínal da Superliga feminina de
vôlei. Apenas no domingo de
Páscoa, a equipe descansou e

ontem se apresentou em Niterói,
onde será a próxima partida. O
terceiro jogo da série melhor-de
cinco COP1 o Finasa/Osasco será na

quarta-feira, dia 19, às ISh, no Ginásio
CaioMartins.Ofato de jogar apenas na ,;

próxima semana será benéfico para o
'I

Rio de Janeiro, na opinião do técrrico
Bemardinho. Segundo o treinador, o

tempo será utilizado para recuperar o

lado emocional da equipe depois da
derrota na última quarta-feira à noite e

reforçar o trabalho coletivo, dando

atenção maior ao sistema defensivo,
"Se analisarmos a partida com frieza,
jogamos bem em quase todos os sets, a

exceção foi o quarto. O resultado,
portanto, foinormal,mas agentepodia
ter saído com a vitória se não tivesse

desperdiçado as muitas chances que
tivemos. Erramos muito,

principalmente nos momentos

decisivos", disse Bemardinho.
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fUTSAl: NA PONTA DA TABELA
"

,

•

termina a
• •

rrmerra

ase com o ru
•

ARQUIVO/DANIEL NEVES

I

1m �, ,
,

I ' Equipe M'al'wee/Cej/FME (uniforme escuro) tem a segunda melhor campanha do Estadual
)
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�'No geral, a equipe jaraguaense ficou em segundo
.luqar no Campeonato Estadual de Futsal Sub-17

JARAGUÁ DO SUL - O
-returno da primeira fase do
, Campeonato Estadual de Futsal
Sub-17 aconteceu no fim-de
;'semana em São Bento do Sul. A

'equipe Malwee/Cej/FME,
, comandada pelo técnico Augus-
,

'tinho Ferrari, venceu duas par-

.

tidas e perdeu uma, termi-nando
,

�, esta etapa da competição com 15
, pontos e o primeiro lugar do Gru-
,

nossa chave era amais difícil, que
tinha três dos times que ficaram
entre os quatro melhores no ano

passado", avaliou Ferrari. O des-
-

taque da equipe vem sendo Eder,
artilheiro com sete gols, mas,

segundo o treinador, o entro

samento vem fazendo a diferença.
"Nosso time vern jogando

bem e o que pode fazer a dite-

competição serviu para formas
as duas chaves regionais: do
litoral e do oeste. Passam para a

fase seguinte os seis melhores de
cada grupo que então disputam
'o título estadual. A princípio,
Federação Ca tarinense de
Futsal tinha marcado o início da

segunda fase para os dias 28 e 29'
deste mês, mas coincidirá com

os microrregionais da Olesc. A
data para o reinício da

competição ainda não foi
marcada,

po C. Na classificação geral, fi
cou atrás apenas da Unisul/
Tubarão, que terminou COIn 18

pontos,
Na rodada do fím-de-sema-

,

na, os jaraguaenses venceram

Rio do Sul por 11x3 e o time da
casa por 11xS, além de perderem
para Joinville por Sx2. "Per
demos nos detalhes. Mas foi uma

campanha excelente, pois a

-

rença neste campeonato sao os

detalhes. Temos que cuidar para
errar o menos possível", -disse o

técnico. Esta primeira fase da

) ; XEQUE-MATE: RUMO AO EQUADOR

)

)

)

)

,
-

)
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I,

I

,
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,
-

,
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ARQUIVO/JULIMAR PIVATlO
-

JARAGUA DO SUL - A

jaraguaense Jaqueline Pamplona
desembarcou ontem à noite em

Jaraguá do Sul. Ela veio de
Goiânia (GO), onde conquistou,
o vice-campeonato brasileiro de

xadrez, na categoria sub-16.
Com o resultado, a enxadrista se

garantiu no Pari-Americano, que
acontecerá deIf a 20 de junho
ern Salinas, no Equador. O
resultado foi comemorado pela
treinadora Josieli Berti. "Ela é

uma garota muito dedicada 110S

treinos e mereceu o resultado.
Não é à toa que é um dos

destaques da nossa equipe",
disse.

J aqueline venceu cinco

partidas e perdeu apenas uma,

ficando a apenas meio ponto da

primeira colocada. Atual

campeã estadual, J aqueline
promete ser o grande destaque
na Olesc, que acontecerá em

julho em Jaraguá do Sul. "Ela já
vem se destacando há um bom

tempo e, nos Jogos Abertos do
ano passado, venceu todas as

partidas que disputou", lembrou
[osieli. '

A treinadora elogiou ainda
mais a determinaçâo da sua

atleta. "Nas férias ela levou os

livros do clube e ficou
estudando e treinando boa parte,

do tempo", comentou. A outra
. , -

jaraguaense 'na competiçao,
Karina Kanzler, ficou em sexto

lugar na categoria sub-IS. O

Campeonato Brasileiro COl1tOU

com a participação de 98 atletas
em quatro categorias diferentes,
representando dez Estados.•

•
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II LINHA DE FUNDO
•

Julimar Pivatto
,

•

Contratados?
Ontem o site do Lancenet publicou ontem que o lateral-direito Pereira
(foto) e o atacante Jefferson foram contratados pelo CSA de Alagoas.
Consultando o diretor de futebol do Juventus, Alcir Pradi, ele disse
não saber de nada e que os jogadores têm contrato renovado e estão
treinando com o clube. Segundo o site do diário esportivo, os dois se ,

apresentariam hoje, mas o lateral foi visto pela reportagem do <: ,

•

Correio do Povo aproveitando a folga nas ruas de Jaraguá do Sul.Até
mesmo na comunidade do Juventus no Orkut, uma pessoa, se .

identificando como torcedor do CSA, entrou para pedir informações
dos dois jogadores.

I

:
..''''' .Jaqueline Pamplona fica em segundo no
"

Brasileiro � se classifica para o Pan de Xadrez
3. ;

,

CESAR JUNKES

I

Equilíbrio
, A primeira rodada do
Campeonato Brasileiro
mostrou que a competição
promete ser equilibrada. O
baixo número de gols foi o
ponto negativo da rodada e

apenas um jogo teve diferença
maior de dois gols. Destaque
para a boa vitória do
Fluminense, fora de casa em

cima do Atlético-PR e para a

terceira derrota consecutiva do
Palmeiras em .casa, deixando
ainda pior o clima entre a

torcida e o time alviverde.Já o

Figueirense começou bem

conquistando um empate fora
de casa, apesar de ter
dominado boa parte do jogo.
Mas ainda é cedo demaispara
traçar um prognóstico do

campeonato.

Promessa?
o piloto Bruno Senna começou
com o pé direito a temporada da
Fórmula 3 Inglesa. Depois de
vencer a primeira corrida da

primeira etapa, em Oulton Park, o
piloto da equipe Raikkonen
Robertson Racing repetiu a dose e

venceu a sequnda corrida do dia,
ontem. A primeira corrida foi
tumultuada por alguns acidentes,
que provocaram a entrada do

;

safety car. Apesar das confusões,
Bruno soube manter a vantagem
e cruzou a linha de chegada coni
1 s554 de vantagem sobre o inglês
Stephen Jelley, companheiro de
equipe na Raikkonen Robertson

Racing. O pódio foi completado
por Olivier Jarvis. O brasileiro torce
para que Bruno siga os passos do,
tio Ayrton, já que está carente de
ídolos no esporte ultimamente,

I

De saída
o zagueiro Márcio Goiano, do
Avaí, não agüentou mais a

pressão da torcida.Ontem, na
reapresentação do time depois
da derrota em casa para o

Sport, o jogador não apareceu
no campo. Foi à diretoria para
acertar sua saída do clube, que
acatou a decisão do jogador. O
clima ruim entre ele e a torcida
já vinha do Estadual quando,
em um jogo contra o Marcílio
Dias, Goiano chutou uma bola
em direção às sociais da
Ressecada, Foi numa falha dele
que o Sport abriu o placar no
sábado e, com foi vaiado, pediu
para sair no primeiro tempo.

�'Boa iniciativa
Jaraguá do Sul merece sim ter

'
'

mais um time de expressão
nacional, A idéia de montar um

\
'

,

time de vôlei feminino é uma bela
iniciativa da Fundação Municipal.'
de Esportes.Quem sabe, no futuro,
teremos também uma equipe de·
basquete feminino adulto. Se as

pretensões dos idealizadores
derem certo, a cidade terá grandes
chances de disputar o título do
Jasc neste ano e fazer uma boa.
campanha na estréia da Liga
Nacional. Serão três competições
nesteano,todas no segundo
semestre. E no mês que vem já
começam os treinos com bola.
Esperamos que dê certo.

DIVULGAÇÃO

Fisiculturismo
O jaraguaense Luís
Carlos "Chips" (foto),
voltou de São Paulo
com o troféu de

primeiro lugar no
Campeonato de
Musculação. Com 40

anos, 1 m83 e 106

quilos, ele levou a

melhor na categoria
Master. O atleta

agradece aos

patrocinadores:
Farmareis, Cia do
Corpo, Studio Phoenix
Tatuagem e Empório
.da Saúde

Suplementação.
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��FÓRMULA 1
Os torcedores já podem comprar ou reservar ingressos
para o GP do Br-asil de Fórmula 1, marcado para 22 de
outubro, no circuito de lnterlaqos.A prova voltará·a fechar
o calendário, assim como em 2004.

��TÊNIS
O brasileiro Ric'ardo Mello subiu 40 posições no ranking de
entradas da ATP após a conquista do título no Aberto de
Santa Catarina, torneio challenger. Agora, o tenista paulista
ocupa a 143a posição do mundo, com 287 pontos.

" '

��VÔLEI
O técnico Bernardinho, do Rio de Janeiro, foi operado do tornozelo
direito na manhã de sábado. No segundo jogo da decisão da
Superliga Feminina de Vôlei, Bernardinho se irritou durante um

\

ponto, caiu no chão e sofreu uma ruptura do tendão-de-Aquiles.
.

I

AMADOR: COMEÇA A SEGUNDA FASE

• •

Gesso Jaraguá (azul) venceu o Caxias por 3xl e ficou com o

primeiro lüqar do Grupo G

Amizade/Rozzaco Pneus e Bazar do Rau/NST
Contabilidade garantiram as vagas do Grupo B

/

JARAGUA DO SUL - Os
últimos três classíficados para a

segunda fase do 240 Cam

peonato Varzeano de. Futebol
foram definidos no último
sábado. No Grupo B, o EC Noite

A Fora venceu o já classificado
Amizade/Rozzaco Pneus por
2x1, mas não foi suficiente para

garantir a classificação, já q'ue o

Bazar do Rau/NST Con
tabilidade derrotou oUnidos dá

,

.1- IV'
• -'''I:
,. .:
. .',
•

DISPUTA: EQUILíBRIO NA COMPETiÇÃO

.

" •

, •

•

•

Vila Rau por 1xO e ficou com a

vaga. Ainda teve os 30 minutos

finais da partida entre Gesso

Jaraguá/RV Veículos e Caxias,
que terminou 2x 1 para o Gesso

Jaraguá.
Ainda ficou uma indefiníção

quanto ao segundo lugar do

Grupo D, o Atlético Estrada

Nova, já que o Barrabaxo

!Independente entrou com um

recurso, que será julgado nesta

semana. Na próxima fase, os

grupos estariam assim dis
tribuídos: Chave J União (10
A), Atlético Esporte Clube (10
de E), Metalúrgica TS (10 I),
Atlético Estrada Nova (que
espera julgamento) (20 D) e

,

Rubro Negro (20 H); Chave K

Amizade/Rozzaco Pneus (10 B),
Vila Lenzi (IoF), Kíferro Esporte
Clube (20 A), Garibaldi Esporte'

.

,

Clube (20 E) e Botafogo (20 I).
Chave L SER Guarany (10

C), Gesso Jaraguá/RV Veículos

(10 de G), Bazar do Rau/NST
Contabilidade (20 B) e Serysyl
Esporte Clube (20 F). Chave M
EC Supermercado Brandenburg
(10 D), Farmareis/Santa Luzia

(10 H), Tomaselli Materiais de

Construção (20 C) e JJ Bordados
(2.0 G). As primeiras partidas da

segunda fase ainda não foram
definidos e devem ser divulgadas
na quinta-feira.

•

,

, ,

- .,.

"
"

/

IBlRAMA!]ARAGUA DO
SUL - A 2a Etapa do

Campeonato Catarinense de
Down Hill, que aconteceu no

fim-de-semana de Páscoa em

Ibirama, mostrou o que muita

gente já previa. Como vem acon

tecendo todos os anos, a disputa
pelo título geral da competição
será muito equilibrada, o que
mostra que o Estado é mesmo

•

um dos expoentes do esporte no

Brasil. Nas 11 categorias, a
.

diferença de pontos não chega a

apontar um favorito ainda.
Na Estreante Full Livre, a

liderança é de AndersonAltmayer .

(Maíra), que venceu a etapa de
Ibirama e está com 63 pOI1tOS. Na

seqüência vem Leonardo Maiochi
(Joinville), com 45. William

Altmayet (Mafra) e Henrique
Berti (Timbó) divídem o terceiro

lugar com 34. Na categoria Rígida
Livre, Jonas André Círico

(Ibirama) venceu em casa e

empatou na l ider anç a da

competição com Daniel Borges
(Guaramirim), que ficou em

i

segundo. Os dois têm 69 pontos. O
terceiro lugar é de Tiago Dolzan

(Ibirama), com 58.
O piloto de Guaramirim,

Deuclézio Tornazak, ficou em

segundo lugar na categoria
Rígida e lidera o campeonato
corn 63 pontos. Thiago Mafra

(Gaspar) é o vice-líder com 54 e,
•

corn dois pOl1tOS a menos, Paulo

Cyprianí (Guaramirim) ocupa o

terceiro lugar. Na BMX Livre,
,

João Gustavo Adriano (Ibirama)
correu sem adversários e lidera a

categoria ao lado de Miguel
Dallabona corn 36 pontos.
CarlosMiguel Strelow

"

,

(Schroeder), é o terceiro com 33.
A categoria feminino não teve

participantes nesta etapa. Bruna

Ulrich, que foi a única inscrita na
primeira etapa em Jaraguá do

Sul, tem 36 pontos. Na Master

A, o jaraguaense Roberto
Krutzsch não teve oponentes em
Ibirama e lidera a categoria com

72 pontos, contra 30 de Fabio
Stahelin e 22 de Rodrigo Vianna.
No Juvenil, Bruno Von Zeschau

(Timbó) venceu a etapa e lidera
com 72 pontos. O jaraguaense
Eduardo Walz é o segundo com

63 e Paulo Ricardo Bruning,
também de Jaraguá do Sul, tem
50.
Na sub-30, apenas dois ins

critos. O timboense Marcos
Odorizzi levou a melhor e lidera
o estadual com 69 pontos, con
tra 36 de Luiz Carlos Linhares,

•

•
•

•

• • •

. .

- !'
. o': /, i'
{,'� , :'. '

- .

" "

i

Bazar do Rau/NST Contabilidade (branco) ficou com a segunda vaga do grupo B
. '.
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ARQUIVO/CESAR JUNKES

que não participou da etapa. Julio
Cassaniga (Brusque), que
terminou em segundo, é o ter

ceiro no geral com 33. O equi
líbrio se mostra presente tam

bém no Júnior, onde Leofácio
Batista (Joinville) e Marlon
Wiese (Rio Negrinho) dividem a

,liderança corn 67 pontos. Pedro
Mathias Bauer (Blumenau) vem
logo a trás com 55.

Tiago Celeste (Brusque) tem 72

pontos e lidera a categoria Sub-

23, seguido por Rafael Kremer

(Jaraguá do Sul) .com 56 e

Wesley Weiss Jacob (Schroeder)
,

com 48. Por fim, na categoria
elite,

.

Felipe Wemuth (Rio
Negrinho) tem 70 pontos e

lidera a competição, seguido por
Nataniel Giacomozzi (Ibírama),
com 66, e Doron Cattoni

(Timbó), corn 92.

.W;

O jaraguaense Rafael Kremer ficou em sequndo lugar em
tblrarna e é o vice-líder na categoria sub-23, com 56 pontos
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