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38 I ENSINO

Lideranças tentam trazer
I� -Campus da UFSC para Jaraguá

3 I POLíTICA
Procurador do Município nega
irregularidade no caso Canarinho
Jurandyr Bertoldi disse ontem em entrevista ao O Correio do
Povo que espera a oficialização da Comissão Especial de

Inquérito para esclarecer os fatos.

Dia de sol e nebulosidade
variada sem previsão de chuva
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Abertura
às 2011

Exposição
de 20 de abril
a 28 de maio
terça à sexta

das 8h às Ilh30 e das 13h30 às 18h
sábado e domingo
das 14h às 20h

Centro Cultural da Scar
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Rua Jorge Czerniewicz, 160
Bairro Czerniewicz
Jaraguá do Sul se
Fone (47) 3275 2477

artesplasticas@scar.art.br
www.scar.art.br
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Cerca de três mil fiéis participaram
ontem à tarde do enterro e da
missa de corpo presente do padre
Aloísio Sebastião Boeing. ,O ') ;,,,

conselheiro espiritual foi'enterrado
no espaço em frente à grut� Nossa
Senhora Aparecida, .anexa à igreja

,

Nossa Senhora do Rosário, onde
trabalhava há 22 anos.

. -

Compareceram ao enterro, o
arcebispo de Florianópolis, Dom
Murilo Krieger, o bispo da Diocese

.

T '�""""":'�

de Jolnvllle, Dom Orlando, Brandes,
'-, '. ,,,J • ��' --'... ':" ..�, 1 ".1" oj -

.... ,'�,I-

o presidente da cornunleade
.

evangélica luterana de 'Jar-àguá (lo
Sul, Waldemar Behling,Q prefeito
Moacir Bertoldi 'e outros ',','

autoridades e religiosos'da região.
Todos estavam muito
emocionados e dernonstraràm
admiração e respeito pelo padre
que dedicou 71 anos de vida à .

r,eligião. Bertoldi decretou lu'to'oficial
de três dias em J·araguá do Sul.
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Marisol S.A.

www.marisolsa.com.br

iUnimed f\
•

: Unimed. Sell Plano, Sua Vida

33702200
www.studiofm.com.br

www.unimed.com.br '
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O conhecido foro privi
legiado, usufruído por políticos
no exercício do mandato,

I corruptos ou não, é a blindagem
dos 40 parlamentares integran
tes do chamado grupo do

: "rnensalão". Com isso, quem
!

i pensa que serão julgados e

; punidos agora, pode tirar o
1 '

: cavalo da chuva. E o que
I

I

I
� Não ouse roubar uma galinha sem a

I blindagem de l}m mandato

parlamentar. E condenação na certa

,
. I

I

!

,

,

I
,

I

recomenda o ministro do

Superior Tribunal Federal e

relator do caso, Joaquim
Barbosa, que prevê 110 mínimo
dois anos para que alguma coisa
a mais aconteça. O abacaxi está
na mesa dele e precisa ser

descascado, mas legalmente 11á
fases legais que precisam ser

cumpridas e que não podem ser

ignoradas. Primeiro, o Supremo
precisa notificar pessoalmente
cada um dos 40 acusados. Depois

• FRASE.

disso, todos terão o legítimo
direito de acesso aos autos da
denúncia feita pelo procurador
geral da República, Antônio
Fernando de Sousa, caso seja
aceita pelo ministro. São cinco
mil páginas de inquérito policial
e mais 65 volumes de anexos. A
isso tudo se somará documentos
de defesa dos acusados, que

"também poderão interpor
recursos para tentar paralisar o
processo. E não fica por isso só.
A cada recurso, a cada documen

to, o STF obriga-se a ouvir o

Ministério Público. Mais

adiante, a decisão de aceitar ou
não a denúncia terá de ser

compartilhada pelos dez
ministros que irstegrarn o

tribunal. Se isso ocorrer, os

acusados serão, de novo,

notificados. UIU a um terão de

• CORREIO DO LEITOR

"Aloísio não era só um padre, mas também um pai para nós, e nos deixou
porque estava na hora de viver a vida eterna"

ser interrogados. Isso inclui
testemunhas de defesa e acusa

ção, algo estimado em mais de
360 pessoas. Mas os réus ainda

podem pedir que sejam feitas

perícias ou novas diligências.
Quando tudo estiver concluído,
cada um dos acusados terá prazo
de quinze dias para as alegações
finais. Durante o julgamento, os
advogados também terão o

direito de fazer defesa oral
,

individual no plenário do

Supremo. Graças ao foro

privilegiado, políticos detento
res de mandatos federais só

podem ser processados no STF.
Arrastam com eles todos os réus

,

que não têm mandato. E uma

excrescência tipicamente brasi
leira. É uma racionalização da

, impunidade.Ou seja, a sobrevivên
cia de políticos corruptos está nas

mãos do eleitor. Com o seu voto,
você pode se antecipar ao

julgamento do Supremo, já em

outubro. Mas não ouse, nem agora
e nem nunca, roubar uma galinha
sem a blindagem de ummandato.
,

E condenação na certa.

• Da Irmã Zenaide Araújo emocionada corn a morte do, tão querido e respeitado, padre Aloísio.
•

•

I

I
,

I

,

,
, Re.speito por
Jaraguá do Sul

1

O assunto não é novo, mas

penso que deve ser esclarecido
,

de uma vez por todas. Corn

alguma insistência, ainda não

conseguimos entender· o
,

porque, pessoas que não devem
ter o que fazer insistem em

espalhar boatos mal
intencionados sobre uma

instituição que em toda a sua

existência só tem buscado
contribuir com o crescimento

da nossa região. São pessoas de
uma pequenez estúpida que

sequer têm a' coragem de
assumir publicamente o que
dizem. Ou pior, usam 'bocas

alugadas' e espalham mentiras

que só visam criar um clima de
intrigas e fofocas, se escondendo

!

I

. , .

no anonimato caiu o uruco

I, propósito de desestabilizar um
!
,

. projeto que foi construído pela
comunidade e se fortalece a cada
dia.

A essas aves agourentas,
informamos: a UNERJ vai

muito bem, obrigada. NÃO há
a menor probabilidade do 110SS0

.

Centro Universitário perder
essa condição adquirida com

muito empenho e dedicação,
fruto de um trabalho exaustivo

que envolve não só a

comunidade acadêmica, mas

valiosos parceiros do meio

,
,
,

:
,

,

I
I.

A reitora da Unerj
Carla Schreiner
escreve às quartas-
feiras nesta c'ôluna

,

empresarial, do poder público e

da sociedade em geral. Tal

ignorância, espalhar boatos de

que a UNERJ estaria propensa.a
se tornar apenas uma faculdade,
sem procurar se conhecer com
detalhes quais os estágios de
lima Instituição de Ensino

Superior regulamentadas pelo
sistema oficial de educação, só
pode ser fruto de mentes

doentias, de pessoas sórdidas e

sem caráter, movidas não se sabe

por quais interesses.

Nestes 30 anos, já vimos de
tudo. Desde que o Ensino

Superior começou em Jaraguá
do Sul, com o padre Elemar

Scheid iniciando as aulas do
curso de Estudos Sociais, depois
corn a FERJ e finalmente com a

UNERJ, passamos por muitàs
dificuldades. Mas todas foram
vencidas porque contamos com
o apoio de muitos amigos.
Vencemos' os obstáculos

principalmente porque [araguá
do Sul e o Vale do Itapocú
souberam reconhecer a

,

importância deste projeto. E
claro que os desafios persistem,
pois eles são inerentes de uma

sociedade competitiva regidas
pelas leis de mercado em um

modelo capitalista. Nunca
I " •

esmorecemos e Jamais treinos

•

fraquejar diante das

intempéries, mas não podemos
nos calar diante da covardia de

quem nos ataca pelas vias

subterrâneas. O mercado está aí,
aberto á todas as empresas que
oferecerem seus produtos e

serviços. Mas vamos concorrer

de modo honesto, .sern

apelações, pois nossa sociedade
não aceita as jogadas rasteiras e
os embusteiros.

.

Não, senhores e senhoras, a
UNERJ não deixará de" ser
Centro Universitário. Até

porque obtivemos há poucos
meses um novo credenciamento

após parecer do Conselho
Estadual de Educação, com
rasgados elogios ao modelo que

aqui implantamos. Na época,
inclusive, fomos provocados
pelos conselheiros para que a

UNERJ se tornasse uma

universidade" no que

respondemos que esse estágio
será alcançado naturalmente,

,

sem devaneios. E deste modo

que agimos. De maneira clara e
,

transparente, com os pes no

chão, caminhando juntos com

a nossa comunidade.

,

E assim que demonstramos
nosso respeito por Jaraguá do
Slll,

Xenofobia na Câmara
Quem assistiu à sessão de segunda-feira

(17/04/2006), da Câmara Municipal de
[araguá do Sul deve ter ficado boquiaberto,
mais do que o de costume, eu fiquei, pois, mais
do que o de costume, foram as tolices ali

proferidas.Lamentavelmente, não foram

apenas as tolices que reverberaram entre as

quatro paredes daquele recinto, mas, algumas
e sérias ofensas. Tudo ia dentro do protocolo
quando foi levantado por um dos edis, a

questão da imagem do Legislativo Jaraguanse
junto aos cidadãos, quase todos se

manifestaram, aí começou, por parte de

alguns, o festival de .....digamos, absurdos.
A começar pelo nobre vereador Ronaldo

Raulino que, em um aparte, deu umamajestosa
demonstração de preconceito contra os

nordestinos. Em certo momento, defendendo
a "honra" da casa disse algo do tipo "nós não

,

estamos no interior do Piauí" .Eu pergunto
ao ariano vereador qual a infâmia -de ser do
interior do Piauí ou de qualquer outro recanto
do nordeste brasileiro. As palavras do sr

Raulino foram de uma cafajestada sem
,

medida, os nordestinos, principalmente, os

residentes em Jaraguá, merecem a retratação
URGENTE, não apenas daquele que proferiu
essa expressão de cunho nazi-facista, mas, de
todos os demais que deveriam ter admoestado
o líder do prefeito na Câmara.

/

LAMENTAVEL E IMPERDOAVEL.

, O sr Raulino perdeu a chance de ficar

calado, ofendeu de forma asquerosa o bravo

povo nordes-tíno.Fibra e coragem abundam
entre os nordes-tinos e faltam,
calamitosamente, na maioria dos vereadores
de nossa cidade. O vereador Afonso Piazera
também deu seu showzinho de imbecilidade,
é do time dos que acham que a Câmara está

ótima (PASMEM!!!), para exernplificar .o
fausto expediente dos seus pares, citou o

CARTÃO CIDADÃO, segundo ele, uma
medida magnífica que "edifíca" os cidadãos
de -baixa renda dessa cidade, pois "não

precisam andar com uma cesta básica debaixo
do braço", o que, segundo Piazera, dignifica o

ser humano. Sr vereador, o que dignifica a

. pessoa é não ter que PEDIR ESMOLAS a

um prefeito populista, de-magogo e cretino

que usa de mecanismos assis-tencialistas para
arregimentar um curral eleitoral.

Mas, certamente, o senhor é um dos que
também se beneficiam da fome alheia para

permanecer falando asneira naquela
tribuna.Mas, isso não foi tudo, ainda teve

mais, pode crer!Ainda teve o sr Zé da
Farmácia, com seu português indigente,
querendo também advogar a favor da Câmara.
Cuspiu fogo, sem razão, contra a vereadora
Maristela Menel, o suplente (ainda bem que

O CORREIO DO POVO

,

é apenas suplente), não entendeu bulhufas da
que a vereadora falou. Não é de estranhar, o
vocabulário dela está a anos-luz do
entendimento dele e de outros. Caso do sr

Jaime Negherbon, que, nesse momento, se

limitou a ficar calado, para sorte dos ouvintes,
pois, é demais suportar o Zé e o Jaime
balbuciando um dialeto primiti�o na mesm�,
sessão. Mas, o pecado do sr José Avila naquela,
fatídica sessão foi outro, ele teve a coragem dtP
comentar o fato de ter levado uma criança ncB
seu carro para o hospital, como algo louvável,
recorre ao mesmo raciocínio escravocrata do
sr Piazera. Caro sr Zé da Farmácia, o senhoi
deve trabalhar no intuito de que haja'. ;JI
ambulâncias suficientes para transportar os

doentes, mas, é claro, não ter é ótimo para o:

senhor, dessa forma, passa por caridoso, boa,
gente, bonzinho ...precisa, realmente, manter
as rédeas bern amarradas no lombo dos seuf
eleitores que, ainda bem, não são suficientes'

para elege -lo entre os 9.Por fim, veio o
presidente em exercício, o ex-petista e, agora?
vereador SEM PARTIDO, Lika, para finalizar:
a sessão, gaguejou meia dúzia de baboseiras

que, em suma, não significou, absolutamente,'
NADA. Despreparado e deslocado, passou
todo o debate omisso, parecia não entender o

.

que estava acontecendo ao seu redor, uma

vergonha nossa Câmara ser presidida por

alguém sem condições intelectuais é técnicas'

para ocupar tal posição.Depois das críticas,
para fazer justiça, congratulo a quem de direito
merece os parabéns. ;

A vereadora Maristela Menel foi muito
feliz em suas colocações, falou muito bem,'
discorreu com honestidade e humildade

quando afirmou que, há sim, o que ser �

reavaliado na CMJS e que o bom exemplo de,
,

cidadania tem que partir daquela Casa. O
vereador Pedro' Garcia também é merecedor .

de cumprimentos por ter levantado a questão
,

da crise vigente da CMJS.Repetindo o
,

raciocínio da sra Maristela, muitos dos
vereadores de Jaraguá precisam descobrir

porque estão ali, o que devem fazer ali e a quem
d '1' )
evem servir a 1.

Para os que não sabem estas respostas:
proponho que entreguem seus mandatos,

,

Jaraguá não tem mais tempo a perder, isso seria
o ato mais honroso que poderiam fazer para:
com aqueles que, indevidamente, os elegeram,'
mas, como não seguirão meu conselho, fica o

alerta para os eleitores, vamos banir os

xenófobos, os
_

analfabetos e os estúpidos da:
cena política dessa cidade, tudo depende de

nós, errar é humano, mas, repetir o erro, é

idiotice.

Francisco Baracho, Professor
•

,

,

o tempo e o contra-tempo
•

Vivem juntos, são irmãos siameses, carne
e unha, mas não se respeitam e nem se

entendem. Um diz que sim e outro diz que
não. Quem obedece ao tempo, não tem

, contra-tempo. Quem não respeita o tempo,
é prato cheio para o contra-tempo. Tudo
na vida, dizem, tem o seu tempo. Mas tudo
na vida fica difícil se aparece em cena o

contra-tempo. Para estar de bem com a vida,
aprenda desde logo a valorizar o tempo,

pre enchendo o tempo com o co

nhecimento, bons momentos e boas

ámizades, no tempo do aprender e relaxar.
Use o tempo a favor, como se estivesse com
o vento a seu favor, batendo na cara, como

uma brisa . Pois vento contra é contra-

tempo, é correria, é levantar
,

tempestade e desalento.

. /

a sala, e

Silvio Luzardo, professor de oratória
.

,

Os textos para esta coluna devem ter no máximo, 35 linhas, de corpo 12, fonte Times New Roman, O jornal
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IMPRENSA: PREFEITURA CONVOCOU COLETIVA
,

•

(

CELSO MAC.HADO

� Terceirização da
merendá escolar
baixou os custos,
•

afirma Jurandyr
,

r )ARAGUÁ DO SUL- O
Procurador Geral do município,
Jurandyr Bertoldi, assegurou

1<11 " ontem aoOCorreio doPovo que
não há qualquer irregularidade no
grocesso de quitação de dívida
corn o ISS (Imposto Sobre

Serviços) .da empresa Viação
Canarinho, que pagou o tributo
devido nos últimos cinco anos
,

,

com dois ônibus usados avaliados
r

em R$ 142 mil, do total de um

débito em tomo de R$ 194mil. A

empresa requereu benefício-de lei

específica (aprovada pelaCâmara
de Vereadores) obtendo desconto
de 500/0 sobre multas, juros e

correção monetária, pagando o

restante, ao redor de R$ 19 mil

em espécie. Ele confirmou que o

acerto com a empresa ocorreu em

dezembro do ano passado e que os

dois ônibus já estão sendo

utilizados pelo município por
secretarias municipais para

viagens recreativas de idosos,
crianças, transporte de atletas e

(

•

• MOSAICO

outras necessidades. 'Até então,
tínhamos que contratar estes

veículos junto a empresas do
ramo". Sobre o projeto de lei

aprovado pelo Legislativo em

dezembro do ano passado, mas
• A • • •

com vigencia apenas em janeiro
de 2006 autorizando o recebi
mento pela Prefeitura de bens
móveis e imóveis para quitação de
tributos, o Procurador disse estar

tranqüilo. Da mesma forma sobre
o pedido de resgate de projeto do
Executivo que retroagia a vigência
daquela lei para dezembro de 2005.
Segundo Jurandyr, a Prefeitura

aguarda apenas a formalização da
Comissão Especial de Inquérito
que vai investigar a legalidade da

'

transação para dar todas as

explicações necessárias. "Não
houve qualquer prejuízo para os

cofres públicos e tampouco ao

patrimônio"; disse ele. Sobre a

terceirização da merenda escolar,
gerenciada pela empresa paulista
SP Alimentos, [urandyr disse que
a utilização da mão de obra de
merendeiras do quadro de
servidores municipais estava

previsto em um dos itens do
contrato vigente desde setembro
do ano passado. A merenda,
preparada e servida pela empresa
nas escolas municipais de ensino

DANIEL NEVES

�'-.i. ..

• . i
,. ... ,

fundamental não tem sido alvo de

queixas quanto à qualidade,
garantiu. ''!\ empresa optou por

ocupar estas merendeiras, porém,
a cada final demês a secretaria de

educação faz um relatório sobre o
valor dos salários e encargos. O
montante é deduzido do valor que
a Prefeitura paga à empresa", disse -

o Procurador. A um custo de

R$0,98 por aluno, a administração
municipal desembolsa hoje algo
em torno de R$ 300 mil/mês.
"Seria muito mais caro com

salários, encargos, transporte,
compra e preparo dos alimentos,
veículos, combustível se o

município bancasse tudo", diz
Jurandyr.Acrescentou que se a

empresa não optasse pelas
merendeiras, ficariam deso

cupadas. "Desempregadas ou

remanejadas para outros setores".
Sobre a adoção de cancelas
eletrônicas nas passagens em nível .

de composições ferroviárias,
revelou que em 26 de novembro
de 2004, quando ocorria o

processo de transição de governo,
,

jáhavia um edital de concorrência
com tal finalidade, expedido em

11 de novembro do mesmo ano

para contratação da empresa

Datapron. Sugerimos o can

celamento ao prefeito anterior,

Procurador diz que espera criação
da CEIpara dar explicações
que concordou. Mandamos ofício
com a assinatura de todos os

presidentes de diretórios dos

partidos da nossa coligação. "Foi
quando ele (Irineu Pasold) exigiu
a assinatura do prefeito eleito.
Fizemos isso em 10de dezembro,
más fomos surpreendidos perto
do Natal daquele ano com a

assinatura do contrato", afirmou
[urandir, O contrato, segundo o

Procurador, é do tipo leasing. Tem
validade de cinco anos. Depois
disso, os equipamentos passam a

ser propriedade do patrimônio
público. A partir de então o

município só desembolsará com

serviços de manutenção. O custo,

hoje, gira em tomo de R$ 73 mil.

Vereadora não vê impedimento em ser indicada para comissão
,

)ARAGUÁ DO SUL- Requeri
mento para instalação da CEI
J

(Comissão Especial de Inquérito)
que vai investigar supostas
,

irregularidades na quitação de

débitos da empresa Canarinho
. com ISS, acabou não sendo lido
em plenário na sessão do Legisla-
,

tivo da última segunda-feira como
estava previsto. A pedido da
c

vereadora Maristela Menel (sem
partido) a votação foi adiada. Ela
foi uma das signatárias do reque-

)ARAGUÁ 00 SUL- Duas notas
de poucas linhas publicadas em

jornais da cidade (uma delas na

colunaMosaico, doOCorreio do

;.:Povo) transformaram a maior

parte da sessão de segunda-feira
. ,

(da Câmara de Vereadores em
. I

.palco de acusações generalizadas
contra a imprensa e, também,
.nummea culpa de alguns. As duas
informações aventavam sobre a

'possibilidade de investigação
contra vereador que teria alterado
documento depois de lido em

plenário quando exercia a função
de presidente do Legislativo. O
primeiro a se rnanifestar foi
Ronaldo Raulino (PL), líder do

r- governo na Câmara, que disse ter
se identífícado com o conteúdo
dos textos. Depois de lembrar que
foi o introdutor da transmissão

das sessões pelaTv, "para dar total

,

rimento, mas, por não estar filiada
a nenhuma sigla, não poderia ser

indicada como membro da
comissão, Esta é a interpretação
que está sendo dada à lei dos

partidos políticos, que também

atingiria os vereadores [urandir
Michels e Afonso PiazeraNeto. O

Regimento Interno da Câmara,
segundo o diretor geral Ruy
Lessmann, não faz qualquer
referência sobre o assunto. Foi o

que levou a vereadora a remeter

\ A' "

transparência aos nossos atos,
disse que se sentia triste por saber

que são assessores de vereadores

que espalham inverdades. "Mas

espero que investiguem, estou
ansioso. Afinal, preciso da mídia,
sou pré-candidato a deputado e

ninguém chuta cachorro morto",
afirmou. Raulino reportou-se,
também, a falta de maturidade

política de alguns vereadores,
comparando ao que pode ocorrer
em uma cidade do interior do
Piauí. No embalo das queixas o

vereador Pedro Garcia (PMDB)
qualificou como atitude covarde

(supostamente de assessores) "o
que está acontecendo. ACâmara

/

está sendo achincalhada. E preciso
tomar providências porque
estamos perdendo o respeito 'na

comunidade", reclamou, afir
mando que a imagem do

consulta ao Ibam (Instituto
Brasileiro de Administração
Municipal) com sede no Rio de

Janeiro, instituição que ao longo
\

de décadas tem dirimido dúvidas,
tanto de câmaras municipais
como de prefeituras, quando a

legislação vigente não é suficien
temente clara ern seus artigos.
Maristela acha que não há lógica
na possibilidade de ser impedida
de participar das investigações. "Se

.

assinei à favor da constituição de
"

Legislativo, hoje, é negativa,
embora todo o trabalho positivo
feito pelos vereadores. Mais

adiante, chegou a admitir que a

imprensa "às vezes até alivia",
numa referência a fatos ligados
ao Legislativo. O suplente de
vereador do PFL, José Osório de
/

Avila (está no lugar de Carione

Pavanello) chegou a dizer que O
Correio publicou reportagem
mentirosa afirmando que ele
•

havia votadopelo arquivamento
de denúncia contra o prefeito
Moacir Bertoldi (PL), de suposto
favorecimento ,

a empresa
Canarinho, porque sua farmácia
teria convêriio com o Issem .

(Instituto de Seguridade Social
dos Servidores Públicos

Municipais). A reportagem,
publicada na edição de 11 de abril
diz exatamente o contrário,

,uma comissão com tal·finalidade,
entendo como lícita a minha

participação", defendeu. Também
não concorda em ser chamada

apenas na hipótese de existir uma

vaga em decorrência da não

participação de outro vereador que
for indicado e que justificar de
forma convincente eventual im

pedímento. A resposta do Insti
tuto deve demorat pelo menos

uma semana. Até lá, a votação do
requerimento fica suspensa.

•

inclusive com testemunho do

presiderite do Issem, Walter
Falcone. A vereadora Maristela
Menel (sem partido), lembrou
que o exemplo deve partir dos
vereadores. "Até que ponto
fazemos isso?", indagou,
acrescentando que a população
anda mais alerta quanto a

atitudes do Legislativo. Entende .

a vereadora que se assessores se

manifestam é porque existe

aquiescência dos vereadores.
"Vamos olhar nossas atitudes, às
vezes impensadas, que refletem lá

fora", sugeriu. Terrys da Silva

(PTB) diz qúe só tem ouvido

elogios sobre a Câmara por onde

passa. "Não tenho vivido o

inferno astral como alguns
alegam". Talvez, segundo disse,

- "

porque nao costuma conversar

com tantos fofoqueiros''.

,

;; Vereadores discutem imagem do Legislativo na comunidade

po I itic a@jornalcorreiodopovo.com,br

Quem mente? 1
o suplente de vereador do PFL, José Osório de Ávila, popular
Zé da Farmácia, usou a tribuna da Câmara de Vereadores na

noite de segunda-feira para dizer que O Correio do Povo

publicou reportagem mentirosa (11 de abril), afirmando que
ele votou a favor do arquivamento de investigação de
denúncia contra o prefeito Moacir Bertoldi (PL) porque seu

estabelecimento mantém convênio com o Institúto de

Seguridade Social dos Servidores Municipais. Muito ao

contrário, em nenhum momento o jornal afirma isso. Aliás,
, .

abriu espaço para que ele próprio desmentisse, com o
'. .

. testemunho do presidente do Issem, Walter Falcone.

Quem mente? 2
Tal postura, igual a de
outros ditos homens

públicos visceralmente
contra questionamentos

•

da imprensa, leva a

deduzir que ou, o

suplente de vereador
não teve a chance de

,

uma boa alfabetização,
ou que costuma "ler"

jornais pela boca de
outros, ou que' estava
mesmo mal
intencionado. O que o

jornal publicou está
impresso, não pode ser

apagado. E qualquer
leitor bem atento vai

perceber quem, de fato,
é o Pinóquio de plantão.

Positivo ,

Está proibido mudar nomes

de ruas sem a aquiescência
de familiares dos
homenageados.O projeto é -

do vereador Afonso Piazera
Neto (sem partido) e já foi'
aprovado pela .

Câmara.Exceções serão
feitas quando os próprios
parentes se manifestarem
em documento por escrito.

Diferente
A criação da Fujamas não
contribuiu para a descoberta
de 300 áreas irregulares
(loteamentos) em Jaraguá,
como disse o vereador
Piazera. Isso já havia sido
constatado pela antiga
Fundação Municipal do Meio
Ambiente. Alias, à época o

vereador deu várias
entrevistas sobre o 'assunto,
que não se constitui 'em
novidade.

Verdade
Ainda na segunda-feira,
durante discussão
sobre eventual
envolvimento de
assessores que
estariam repassando
informações não
verdadeiras a

jornalistas, a vereadora
Maristela Menel (sem
partido) fez observação
interessante. Concurso
para merendeira exige
até 2° grau. Para ser,

vereador, a lei não

exige quase nada.

Conscientes
,

Se todos votaram com a

própria consciência,' como
afirmaram quando da

rejeição em plenário de
pedido de investigação
contra ato do prefeito Moacir
Bertoldi (PL), conchii-se que
mais conscientes que os

vereadores de Jaraquá do
Sul não há. Foram seis

Em tempo
Pelo menos no caso do
Correio, a informação
de que vereador

poderia ser investigado
por falta de decoro

parlamentar, a coluna

assegura e dá por
escrito que a

informação não partiu
de nenhum assessor de
vereadores. Portanto,
quem pensa assim está
procurando agulha no

palheiro. E comete uma

injustiça.

•

votando com a consciência
•

pelo arquivamento e cinco
votando com a consciência a

favor da denúncia.

De olho
Vereadores de oposição
anunciam que vão

questionar relatório de ações
já realizadas e em

andamento distribuído ontem

pela manhã pelo chefe do.
Gabinete da Comunicação,
Carlos Alberto Dias. É que
uma simples leitura remete
a várias citações idênticas,

. apenas desmembradas em

setores de uma mesma

secretaria, porém, partes de
um mesmo projeto .

Correto
Vereador Pedro Garcia
(PM DB) declarou da
tribuna da Câmara que,.
às vezes, a imprensa
até "alivia". Referia-se
a alguns fatos
registrados em plenário
e nas comissões
permanentes que, na

opinião dele, chegam a

público de forma
amena, não retratando
a íntegra da realidade.
Está coberto de razão.

Dependendo de quem
,

escreve, aliviam
mesmo!.

•

Realidade
Vigilância Sanitária já I

constatou: em Jaraguá do
Sul, apenas 240 dos cerca

de mil estabelecimentos do
,

gênero cabeleireiros,
barbeiros, manicures e

estética estão credenciados, .

com o respectivo alvará e

próximos às normas
exigidas da Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária. Os demais .são
clandestinos e terão que se

enquadrar à lei.
•

•

"

,

•

,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



4 I QUARTA-FEIRA, 19 de abril de 2006

"

• CORREIO- ECONOMICO
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BRDE em Jaraguá
o Banco Regional de Desenvolvi.mento do Extremo Sul - BRDE -

investiu em 2004 na região de Jaraguá do Sul R$ 5,1 milhões

'f em 17 operações, mas no ano passado foram apenas 7
i .operações e R$ 3,5 milhões financiados para microempresas,, '.

I. empresas de pequeno porte e outras.Posicionado na trigésima
posição do ranking nacional, com apenas três agências em Porto

.

Alegre (sede), Florianópolis e Curitiba, o banco melhorou o

desempenho em Jaraguá do Sul e região neste ano,' com três
r operações efetivadas e 15 em análise, no montante de R$ 11,5
,

milhões.A informação é do vice-presidente Geovah Amarante,
, que acumula as diretorias administrativa e de acompanhamento
, ,

r • e recuperação de créditos do BRDE, durante a plenária da Acijs
I;' e Apevi, na segunda-feira, quando apresentou as linhas de crédito
! ( disponíveis e o desempenho do banco. O seu foco são
: empresas do segmento da indústria, comércio e serviços.
I

I \

[: Orçamento
r . O governador de Minas Gerais,I ,

Aécio Neves (PSDB), pré-
_

candidato à reeleição, disse ontem
,

que o presidente Luiz Inácio Lula
da Silva se equivoca ao "jogar nos
ombros do Congresso Nacional" a

- responsabildade pelo atraso na

votação da proposta de

Orçamento para este ano. Aécio
classificou como. "flagrantemente
inconstitucional" e um "atentado à

independência" do Poder

Legislativo a medida provisória
(MP) que libera R$ 24,4 bilhões
para estatais e outros órgãos
federais.

Milhas
Entidades de defesa do
consumidor e até mesmo a

própria Anac (Agência Nacional
de Aviação'Civil) acreditam

que o consumidor fica mais

protegido em caso de
.

paralisação da Varig se trocar
milhas já acumuladas no

programa Smiles por bilhetes
com um trecho de viagem
definido.Segundo a Varig, 5,5
milhões de passageiros estão
no seu programa de milhagem

õ!J
em todo o mundo. Boa parte
dessas pessoas já têm um

número suficiente de milhas

para converter em passagens -

vôos domésticos ou para
países da América do Sul

podem ser pagos com 1 O mil

milhas.Associações de
consumidores e a Anac
entendem que, com o bilhete já
nas mãos, é mais fácil
embarcar por outra companhia
ou reembolsar o valor da

passagem em caso 'de
paralisação.

,

,

Inadimplência
o número de registros de
inadimplência no cadastro do

Serviço de Proteção ao Crédito
Brasil (SPC Brasil) aumentou

41,97% em março, na

comparação com o mesmo

penado de 2005. De acordo com a

companhia de análise de crédito
o resultado refletiu as compras
realizadas no final do ano

passado é mostrou que os

brasileiros não conseguiram
honrar totalmente os

•

compromissos assumidos no

varejo, passados 90 dias de
dívida não paga. Em relação a

fevereiro de 2006, o volume de
inclusões de registros no SPC
Brasil cresceu 22,71 %. Na

,

Telefonia Móvel
o Brasil já possui quase 90
milhões de telefones celulares,
segundo balanço divulgado
ontem pela Anatel (Agência

<'

Nacional de

Telecomunicações). Em

março, houve 1,343 milhão de

novas habilitações, o que
elevou o número total de
celulares do país para 89,409
milhões. Desse total, 80,5%
sao aparelhos pré-pagos.O
número de novas habilitações
em março (1 ,343 milhão) foi o
maior para o mês desde que a

Anatel começou 'a contabilizar
os dados de celulares, em
1999. Além disso, representou .

um crescimento de 126%
sobre fevereiro -mês. que teve
vendas atipicamente baixas.A
Anatel também mostra que o

�rasil já tem quase um celular

para cada dois habitantes. Em

março, o país possuía 48,14
aparelhos para cada grupo de
cem brasileiros.

,

I
I
I
,

, .

,

comparação com janeiro,
apresentou alta de 24,50%.

Limparam nome

Apesar do aumento da inclusão, a
companhia destaca que outro fator
importante,' desta vez positivo, foi
o volume de registros excluídos do

. cadastro no mês passado. Em
relação a fevereiro houve aumento
de 22,52% de exclusão de nomes.

Sobre março de 2005, o volume
foi mais significativo: 42,09%. Os

. números mostram que, se por um
lado, houve forte aumento na

inadimplência, por outro há um

grande movimento dos consu

midores para tentar "limpar o
nome" do cadastro de "maus

pagadores" .

L ..

,.. .

• INDICADORES ECONOMICOS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

-

COMPRA VENDA EURODOLAR (EUA)
COMERCIAL 2,115 2,117 It COMPRA VENDA

PARALELO' 2,187 2,280 It 2,603 2,606
PESO (Argentina)'..

ItTURISMO 2,070 2,210 I 0,689 0,698

I
t
•

•

• BOLSAS DE VALORES . • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

" BOVESPA 39.872 2,890/0
" DOW JONES (N. York) 11.268 1 760/0

11 MERVAL (B. Aires) 1.924 139"/0

" NIKKEI (Tokio) 17.232 1,37%

\

0,6371

•

�
•

• CUB abril
•

�"• R$861,27

/

•

O CORREIO DO POVO

/
�

DE VOLTA A PREFEITURA: PEFELISTA ANUNCIA REAVALIAÇAO DAS PRI.ORIDADES

•

• '-

parceria com as secretarias de
GUARAMIRIM - Depois de 20 Educação, Esporte e Assessoria

dias afastado da Prefeitura, o de Imprensa. "Além de

prefeito Mário Sérgio Peixer proporcionar momentos de

(PFL) reassumiu ontem o cargo lazer, vamos montar uma

propondo mais dinamismo às espécie de ouvidoria para

ações de todos os setores da ..

sabermos as reivindicações de

administração municipal. Em cada comunidade".
outras palavras, uma resposta Como prefeito licenciado e

mais rápida do Executivo às na condição de presidente da

reivindicações: da comunidade. Amvali (Associação .

dos
"Temos que reavaliar se as ações Municípios do Vale do Itapocu),
das secretarias correspondem ao Peixer também se dedicou aos

que a população espera. As assuntos de interesse dos
prioridades devem ser discu- municípios que integram a

..

tidas", resumiu o prefeito, ainda associação, entre eles a questão
com o andar comprometido dos repasses do governo
devido a urna contusão no estadual para o transporte
tornozelo esquerdo. escolar. "Nem 50% dos valores

CAROLINA TOMASELLI

... Prefeito quer
atuação de todas as

secretarias voltada aos

interesses da população

"Muitas vezes os inves

timentos efetuados representam
um desejo apenas do secretário,
ou do prefeito", admitiu,
citando a necessidade de se

dialogar com diretores e pro
fessores no caso de inves

timentos na área de educação,
por exemplo. "Além de

proporcionar um dinamismo

maior, queremos ter o respaldo
da população", completou.

Na transmissão de posse,
ontem pela manhã, Peixer
destacou a atuação do vice José
Joaquim Fernandes {PP) frente

/

ao Executivo. "E um parceiro,
um companheiro, com vontade

política e competência adrni
nistrativa para tocar. o

município, de forma que nos

deixamuito tranqüilo", elogiou.
Peixer 'também disse que o

período em que esteve afastado
foi uma oportunidade de
"analisar de fora" o

funcionamento da própria
Prefeitura, e que as pessoas se

sentiram mais a vontade para se
,

manifestar sobre o município e

a administração. "Agora
voltamos com toda a energia e

vamos fazer algumas mudanças,
não de pessoas, mas de

comportamento para poder

•

melhor atender a população".
O prefeito também anunciou

a realização de eventos de lazer
nos bairros, a cada 15 dias, a

partir do próximo mês. O

projeto, segundo ele, será

elaborado ainda este mês em

FOTOS OANIEL NEVES

I

\

1

,

r

.,

,

,

J
,

•

11,

;'mFmn, ..

;iW7f"'"_
Peixer: "Vamos fazermljdanças, não de pessoas, mas de comportamento"

gastos pelos municípios são do
Estado, segundo um levan
tamento feito pela Amvali",
informou.

/

O Consórcio das Aguas, que

dos municípios da região pelo
Samae de Jaraguá do Sul,
também é prioridade e foi
discutido em reunião informal
entre os prefeitos ontem à noite,
em Guaramirim. Peixer quer
aderir ao consórcio que,

salienta, terá custo operacional
menor se comparado à con

cessão para empresa privada ou

. , . .

ao municipio gerenciar o

sistema, através 'de um fundo

especifico. Em Guaramirim, o
,

contrato com a Casan
/

(Companhia de Aguas e

Saneamento) terminou em

junho do ano passado, mas a

estatal continua a respondelYI
pelo serviço.

estatal, e também porque caberá

A • , •

preve O gerenciamento umco

dos sistemas de água e esgoto

. .

Fernandes faz balanço das atividades como prefeito interino
Mesmo ciente do curto espaço de tempd em que esteve
no comando do Executivo, exatos 20 dias, inviabilizando a

realização de ações de maior porte, o vice-prefeito José
Joaquim Fernandes (PP) se mostrou satisfeito por ter

ocupado o cargo. Foi a terceira vez que assumiu como

prefeito interino, a primeira no atual mandate. Ontem pela
manhã, na transmissão do cargo, agradeceu o prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL) pela oportunidade e destacou
algumas das atividades.
Citou a viagem a Brasília, na primeira semana do mês,
quando visitou órgãos do governo e gabinetes de

parlamentares, para verificar o andamento de projetos e a

previsão de liberação de recursos ao município, entre eles
dos R$' 8,9 milhões pelo BNDES (Banco Nacional de

,

Desenvolvimento Econôrnico e Social) destinados a

implantação do sistema de transporte coletivo urbano
. ", t

próprio. "Falta apenas a confirmação do deputado Cláudio ':1:,.,% I.�
Vignatti que se comprometeu em marcar audiência com o

. , .

..... .- .....
"

_ . t
ministro do Planejamento", disse.

. . Vlagem.a Brasílla e �eclasslflcaçao dos servidores
Fernandes também inaugurou, na semana passada, o foram citados pelo vice

Ginásio de Esportes Osvaldo Klein, no Barro Guamiranga,
onde reside, e que absorveu investimento de R$ 414.870,00, R$ 100 mil do governo federal e o restante de

contrapartida do município. "Também como prefeito interino, fui eu que lancei o edital da obra em 2003",
lembrou. O vice-prefeito destacou ainda a realização de esboço de 'projeto para reclassificação de cargos e

salários dos cerca de 600 servidores públicos. "É claro que este é um projeto que requer bastante estudo, mas
considero importante", avaliou.

•

•

. Guaramirim integra projeto da Petrobras "De olho no ambiente"
GUARAMIRIM - A Pe

trcbras lança oficialmente

hoje, em Santa Catarina, o

projeto "De olho no

ambiente", com o objetivo de

apoiar municípios localizados
em regiões onde a empresa atua

na implantação da Agenda 21.

Contando com apoio
institucional dos Ministérios
do Meio Ambiente e das

. Cidades, o programa é uma

iniciativa da Petrobras, que em
nível nacional envolve 335
comunidades de 17 estados da

federação. Através da

aplicação de questionários que
servirão de base para a

elaboração de diagnósticos
comunitários mais de mil

moradias, principalmente em
/

áreas de baixo IDH (Indice de
Desenvolvimento Humano).
No Estado, o trabalho terá a

responsabilidade das ONGs
Pau Campeche (Florianó
polis) e Vidamar (São Fran
cisco do Sul), envolvendo co-

. munidades dos municípios
que integram as regiões de

atuação da Transpetro e do
Ativo de Produção Sul da
Petrobrás. Serão beneficiadas
cinco comunidades de São
Francisco do Sul, uma de
Gu ar arn ir im, quatro de

Navegantes, cinco de Ita

jaí,oito de Camboriú, uma de
Balneário Carnboriú e uma de

Biguaçú.
I

O lançamento. acontece às

19 horas, no Grande Hotel, enl

Itajaí, com a presença de lide'

ranças políticas e empresariais,
representantes locais de órgãos"
estaduais e federais, ONGs e

profissionais ligados às áreas de
•

meio ambiente e educação.
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CREDIBILIDADE:' PROJETO FOI APRESENTADO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

•

,

MARCO AURELIO GOMES
:s

II> Diretor do O Correio do Povo, Francisco
Alves, e editora-chefe, Patricia, Moraes,
participam de lançamento em Florianópolis

FLORIANÓPOLIS -

(CNR/
ADI) - A Central de Notícias

]1 ,;; Regionais - CNR/SC - que

produz conteúdo jornalístico
para 29 jornais diários
associados e parceiros da ADI/
SC (Associação dos Diários do
Interior) e para as emissoras de

, rádio filiadas à ACAERT

(Associação Catarinense de
Emissoras de Rádio e

Televisão), lança hoje, às 15 :30,
na Sala de Imprensa da
Assembléia Legislativa, o Plano

.
de Cobertura das Eleições 2006.
O diretor do jornal O Correio
do Povo e a editora-chefe

, .

:a ',"' Patricia Moraes participam do
o (

evento. Pela primeira vez, a
lo '.' Mídia Regional contará uma
o 'programação integrada,
n 'I

garantindo o equilíbrio
e '

jornalístico do pleito. O Plano,
lTI tt: .

J aprovado pelas diretorias das

,a� �_ duas entidades e já apresentado
_l J;'

ao Tribunal Regional Eleitoral,
prevê formatos iguais das

.informações sobre os

candidatos a presidente da

República, governador e

,

-

senador. "A cobertura

jornalística das eleições terá

procedimento igualitário, ou

seja, todos os candidatos e

partidos receberão o mesmo

tratamento, como não poderia
deixar de ser", explicou o

jornalista Fernando Bond,
coordenador da CNR/SC,

Para os jornais, o Plano

permite que os candidatos ao

Governo do Estado, por

exemplo, encaminhem artigos,
com tamanhos e ternas

definidos. Haverá normas para
a publicação do material, Todas
as convenções partidárias terão
cobertura equilibrada e as

agendas dos candidatos
também serão publicadas. A
proposta inclui também a

realização de um debate C01n os

candidatos ao Governo do
Estado, a ser realizado no mês
de agosto, com ampla cobertura
dos jornais da ADI/SC e

transmissão ao vivo das rádios
associadas à ACAERT. A partir
de maio, as emissoras também
receberão boletins diários, com

•

o objetivo de orientar o eleitor
durante o período eleitoral. No
dia da, eleição, a CNR/SC
produzirá boletins a cada meia

hora, que serão disponibilizados
em seu site www.cnrsc.com.br

"O Plano mostra a
r

preocupação da Mídia Regional
em garantir um serviço
profissional ao eleitor, como já
é uma características dos jornais
diários de Santa Catarina",

A

explicou Amer Félix Ribeiro,
presidente da ADI/SC. "Temos

responsabilidade coni a

sociedade através de nossas

emissoras. A cobertura daCNR!
SC contribuirá para o

fortalecimento das instituições
democráticas", ressaltou
Ranieri Moacir Bertoli,
presidente da ACAERT. No dia
13 de junho, as duas entidades

promovem Seminário sobre as

eleições, com orientações sobre
a legislação aos editores e

,

radialistas principalmente no

que se refere à atuação da mídia
durante o pleito.

•

cornprorrusso e

,

Médico catarinense busca apoio para candidatura na região
}ARAGUÁ DO SUL - O ex

senador e pré-candidato a uma
,

vaga na Câmara dos Deputados
pelo PFL, médico tu·baronense
Geraldo Althoff, esteve ontem

na região visitando os médicos
conveniados a Unimed, com

objetivo de apresentar sua

proposta de campanha. "Atual

mente, a Unimed em Santa
Catarina tem quase cinco mil
médicos conveniados, que vão

optar por um voto de qualidade
e eu estou colocando o meu nome \

e minha experiência, tanto

médica, qua_nto política, à

disposição destes profissionais",
revela Althof. Conhecido
nacionalmente como relator da
CPI do Futebol, Althof assumiu
a cadeira no Senado deixada pelo
ex-governador Vilson

Kleinubing, falecido em 23 de
outubro de 1998.

-

Um dos destaques da vida
l'

, parlamentar de Geraldo Althof
le .

le �

foi a criação do projeto de lei

que define o ato médico,
estabelecendo corno atos'

exclusivos do médico todos os

procedimentos que tenham
finalidade diagnóstica ou

terapêutica e delimita, por outro
làdo, os atos passíveis de

compartilhamento com os

demais profissionais de saúde, )

particularmente as ações de
- ., . " .

prevençao pnmana e terciana.

Esta lei, de 2002, ainda é motivo
,

de discussão entre médicos e

- demais categorias ligadas à saúde.
Althof reuniu-se, na noite de

ontem, 110 Centro de Profís
sionais Liberais, com os médicos
de Jaraguá do Sul e região. Esta
foi a quinta reunião de um total
de 23 que pretende ter em todo o

Estado. ''Atualmente a Unimed
mantém 23 escritórios e faremos
reuniões em todas as regiões de
Santa Catarina", declara o ex

senador. Geraldo Althof já esteve
,

•

DANIEL NEVES
�"__'=_ffi'.""""""{'�'��__-�� � ....;;;=...;.;.;..;;;
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Um dilemapara o PMDB
A reunião da executiva nacional do PMDB hoje, em Brasília, com a

presença do governador licenciado, Luiz Henrique da Silveira, e de
governador em exercício, Eduardo Pinho Moreira, tem o objetive
de colocar ordem no partido OU, pelo menos, clarear um pouco
mais o que está acontecendo nos bastidores. Não é mistério pará
ninguém que a legenda sofre uma crise de comando desde que, h�-
13 anos, morreu o seu principal líder, Ulysses Guimarães, De I�
para cá, o PMDB se tornou um partido de características reqionais,
sem uma identidade nacional que possa destacá-lo. Tanto é verdade
que o pré-candidato escolhido na prévia (que não foi prévia) é o ex

governador fluminense Anthony Garotinho, um arrivista, se�
história na sigla. Na semana passada surgiu um "fato novo", a

pretensa candidatura do ex-presidente Itamar Franco, que foi
,

peemedebista histórico, mas se perdeu do rebanho partidàrio
quando emprestou seu nome para vice de Fernando Collor. I
Nem Garotinho, nem Itamar. O que os velhos combatentes db
mais antigo partido brasileiro em atividade querem é recuperar a
importância do PMDB, mesmo que a legenda tenha de se aliar ao
PSDB, para respaldar uma candidatura viável - e supostamente
mais séria - à Presidência da República.
Tanto lHS quanto Pinho Moreira pretendem, na verdade, manter a

respeitabilidade do partido que lideram, sem ceder à tentação de

emprestar a legenda para os aventureiros de ocasião. Ainda que devam
ser pragmáticos, porque é necessário buscar resultados positivos, os
líderes peemedebistas buscam preservar a história partidária,
ultimamente abalada pela ação de fisiologistas e oportunistas.

,

Desafio
Se o gbvernador licenciado Luiz
Henrique da Silveira conseguir
juntar PFL e PSDB ao seu

projeto de reeleição, estará
praticamente esgotada a

possibilidade de uma

candidatura aternatva A não
ser que aconteça algum fato de

grande relevância, o ex

govemador Esperidião Amin terá
que concorrer sozinho contra a

imensa máquina PMDB-PFL-
.

PSDB, Resta saber se o líder

progressista assumirá um risco
dessa envergadura ou adotará
uma candidatura pragmática (o
Senado), '

Desvalorização
Ainda conforme Vânio dos

Santos, a dispensa dos serviços
do Besc representa uma intenção -

deliberada de alguns setores da
sociedade, de reduzir a

.

importância econômica e

financeira do banco catarinense.
"Não dá para compreender por
que os mesmos que prometeram'
e lutaram pela não-privatização :
do Besc agora estejam cedendo
às pressões dos bancos

privados", observou. Para
Santos, declarações recentes de
tucanos indicam que há o claro -

propósito de promover o
desmonte do Besc.

,

1 Um Plano Perfeito A/O14hOO - 16h30 - 19hOO - 21 h30
,

Os Seus, os Meus, e os Nossos ..

OS13h30 - 15h30.- 17h30
2

Anjos da Morte
T19h30 - 21 h30

3 Selvagem OS
14h30 - 1,6h30 - 18h30 - ;tOh30

Geraldo Althoff quer o apoio da classe médica na eleição
nos municípios de Xanxerê, São
Miguel do Oeste, Curitibanos e

Brusque. "Estamos buscando o

YDtO que ultrapassa fronteiras

geográficas. Buscamos o voto em
qualidade, o voto na pessoa. Nos

quatro anos e seismeses que fiquei
no Senado pude observar que os

eleitores procuram um verda-
. deiro representante e por isso

estoume colocando à disposição"
finaliza o pré-candidato. -

•

n1

•

lS, •
'

OS

ie

J

' .

•

Ordem do dia
A questão do Besc movimentou
a Assembléia Legislativa. O
deputado Vânio dos Santos

Mobilização
Não é apenas no plano institu
cional que os defens.ores do Besc

público vão agir. O diretório
regional do PT decidiu ontem,
após reunião com representantes
do banco e do sindicato dos
bancários, que promoverá uma

mobilização permanente, a partir
de hoje, até a audiência pública
da semana que vem. A intenção
do partido é mostrar que o banco
está recuperado e deve continuar
sob controle público. Mas, para
que isso aconteça, precisa da

participação do Governo do
Estado.

•

conseguIu aprovar na
.

Comissão de Trabalho e, logo a

seguir, no plenário, a

convocação do secretário da
Fazenda, Max Bornholdt, do
presidente da Casan, Walmor
de Luca e do presidente do
Besc, Eurides Mescolotto, para
uma audiência pública na

próxima terça-feira. Santos
teme que a privatização das
contas governamentais acabe

por inviabilizar o Besc, tornando
sua venda inevitável.

II C I NEMA HOje e amanhã

JARAGUÁ DO SUL - RUA EMíliO C. JOURDAN

SALA FILME/HORÁRIO
•

GENERa
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SEBRAE: PAULO OKAMOTO PODE TER SIGILO QUEBRADO• BREVES ,

•

� Chuva forte
•

A Secretaria da Defesa Civil
está alertando onze Estados
sobre a ocorrência, hoje, de
chuva forte. A previsão indica
chuva em áreas isoladas do

Amapá, do norte do Ceará, do
'Espírito Santo, do norte de
Goiás, do Maranhão, do
centro-leste de Minas Gerais
-e da Zona da Mata Mineira,
do nordeste do Mato Grosso,
do Pará, do norte do Piauí, do
norte do Rio Grande do Norte

,

e do Tocantins.

•

• ,

I
,
I
,

AGÊNCIA ESTADO para se apresentar espon
taneamente. O regimento
interno prevê que depois de três

convocações é possível recorrer
à Polícia Federal para ouvir, o
depoente. O presidente da CPI
descartou encaminhar uma

junta médica para avaliar o

estado de saúde do advogado.
"Acho que ele está trabalhando
normalmente e tem condições
de vir depor", disse.

Teixeira é investigado pela,
CPI por causa das denúncias do
economista e ex-militante petista
Paulo de Tarso Venceslau. Em

depoimento à comissão,
Venceslau afirmou que Teixeira
foi ligado a empresa Cpem, que
seria usada pelo PT para fazer
caixa dois na década de 90.

,
I '

•

PAULO OKAMOTTO
O presidente da CPI disse que está disposto a negociar com
governo e oposição o requerimento que pede a quebra dos stqilos,
bancário, fiscal e telefônico do presidente do Sebrae, Paulo
Okamoto. A intenção é fazer um acordo que permita o

encerramento dos trabalhos da comissão até o final de maio ou, no

máximo, até a primeira semana de junho,
Efraim avalia que após este período a comissão pode ser

esvaziada devido ao calendário de jogos da Copa do Mundo, festas
-

juninas e convenções partidárias, O prazo oficial de encerramento
da CPI é dia 24 de junho. "Dia de São João, de fogueira", brincou
Morais.
Além do requerimento de Okamoto, também serão negociados os
que pedem a convocação do ex-presidente da Caixa Econômica
Federal Jorge Mattoso e do ministro da Justiça, Márcio Thomaz
Bastos, "O ideal seria que ele [Thomaz Bastos] fosse ouvido em

sessão conjunta, mas a Cãmara se antecipou, Vamos ver se o

depoimento dele na Câmara esgota a questão ou se será
necessário ouvi-lo no Senado e também na CPI", justificou. Na

próxima semana, a CPI terá uma reunião administrativa para votar
os últimos requerimentos.

� Depoimento de Teixeira estava marcado para
ontem, mas ele cancelou alegando fa�a de tempo hábil

para se deslocar de São Paulo a Brasãa

BRASÍLIA -A CPI dos Bingos
poderá apelar para a Polícia
Federal para tentar garantir o
depoimento do advogado
Roberto Teixeira, compadre do'
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva. O depoimento de Teixeira
para a CPI estavamarcado para
ontem, mas ele cancelou

alegando falta de tempo hábil

'para se deslocar de São Paulo a

Brasília e problemas de saúde.Foi
a segunda vez que Teixeira usou
o argumento médico para não

comparecer à CPl. O presidente
da CPI, senador Efraim Morais

(PFL-PB) , disse que se for preciso
vai usar a "força" da PF para

garantir o depoimento.
"Nós estamos chegando ao

final da CPI sem o uso da força,
mas lamentavelmente não há

� Frio gaúcho
o Rio Grande do Sul terá
mais uma madrugada fria
nesta quarta-feira. O 8°
Distrito de Meteorologia
'informou que a temperatura
mínima, de 4,8 graus,

.

ocorreu em Bom Jesus, nos
Campos de Cima da Serra,
antes do amanhecer. Na

terça-feira, os termômetros
haviam marcado

temperaturas inferiores, de
3,3 graus em Cambará do Sul
e de 4,4 graus em Bom
Jesus. A presença do sol
durante todo o dia fez a

temperatura subir a ponto de

provocar momentos de calor
durante a tarde em quase
todo o Estado,

,

outro caminho a não ser este.

Cabe à Polícia Federal trazê-lo

para depor", disse. Efraim.

Segundo o senador, antes de

apelar para a Polícia Federal,
Teixeira terá mais uma chance

! I
I "

!

ri .

Funcionários tentam novamente usar fundo de pensão para ajudar Varig
aérea dentro do fundo de pensão
Aerus. Os empregados calculam

que assim poderiam resgatar cerca
de R$ 200 milhões do fundo, sem
comprometer o pagamento de
benefícios aos inativos desse
plano. Eles pretendem injetar esse

BRASÍLIA - Funcionários da

Varig apelaram ontem à Secretaria
de Previdência Complementar
(SPC) para que suspenda a

liquidação de um dos dois planos
de aposentadorias e pensões
patrocinados pela companhia

dinheiro na empresa, para ajudá
la a superar suas dificuldades.

O argumento para suspender.
a liquidação do chamado Plano 2
da Varig é que ele está mais

equilibrado financeiramente

porque tem 95% dos participantes

trabalhando e contribuindo,
apesar de a Varig estar

inadimplente com o pagamento
da sua parte como patrocinadora
do fundo.O secretário da SPC,
Adacir Reis, limitou-se a

informar, por meio da assessoria,
que recebeu o pedido e vai

examiná-lo. Fontes da SPC, no
entanto, consideram remota a

possibilidade do recurso ser

acatado. Na quarta-feira da
semana passada, a SPC decretou

intervenção no fundo Aerus e

também a liquidação nos planos 1
e 2 que são patrocinados pela
Varig. A intervenção substituiu a

diretoria da entidade por um

administrador de confiança da
secretaria e as' liquidações
impediram o saque dos recursos.

A análise dos empregados é que a

secretária poderia manter a

intervenção e a liquidação do
Plano I, que tem mais

aposentados e telu maior déficit

atuarial, liberando o segundo
plano. "Assim, seria possível dar
um fôlego, um capital de giro à

Varig, que quando se recuperasse
voltaria a contribuir e saldar sua

,

dívida COIU o fundo", argumentou
o coordenador da entidade
Trabalhadores Grupos da Varig
(TGV), Márcio Marsillac, que
formalizou hoje por escrito o

pedido à SPC e também defendeu
a proposta de moratória de sete

meses para que aVarig volte a pagar
•

o Aerus, como prevê o plano
elaborado pela consultoria
Alvarez &Marshal para recuperar

a empresa.
A companhia aérea tem uma

dívida de R$ 2,3 bilhões corn o

fundo de pensão. O TGV definiu
o apelo à SPC como um "recurso
administrativo" contra a

liquidação. A assessoria de

imprensa da secretaria, no"

entanto, afirmou que pela Lei 109,
,

que regulamenta os fundos de

pensão, não existe a possibilidade
deste tipo de recurso nesse caso

porque esse é um ato de

"competência exclusiva do
secretário". Mas, o TGV acredita

que poderá convencerAdacir Reis
a reformular a decisão e, para isso

solicitou também uma audiência.
ASPC não detalhou quais são

as reservas em dinheiro dos dois

planos de previdência, mas

informou apenas que o plano 2
tern aproximadamente 2,3 mil

aposentados e pensionistas e 6 mil

participantes ativos. O plano 1
tem 4,4 mil aposentados e 2,3 lui!
contribuintes. Em mais um dia
de contatos para arregimentar
apoios à Varig, o coordenador do
TGV fez novo périplo pelos
gabinetes de deputados e

senadores. Tentou ainda
,

� Frio paranaense
O município da Lapa, a 70

quilômetros de Curitiba,
registrou na madrugada de

� ontem a menor temperatura
do Paraná neste ano, 6 graus,
Em Curitiba, a menor

,

temperatura foi por volta das
7 horas, quando os

termômeíres marcaram 8.3
graus, A máxima ontem em

.

Curitiba ·foi 18 graus, por volta
, das 15 horas. De acordo com

o Instituto Tecnológico
Simepar, para esta quarta
feira a previsão é de que o

frio continue nas primeiras
-

horas da manhã.

,

•

�, Frio paulista
Mínima em SP ontem foi de

. 14 graus e as madrugadas
continuarão geladas,
O ar polar derrubou a

temperatura no centro-sul do
Brasil e a capital paulista
teve a menor temperatura do
ano nesta madrugada, 14

graus. A máxima ontem foi de
20,7 graus na estação do

'

Instituto Nacional de
Meteorologia, no Mirante de
Santana, na zona norte. A
mínima anterior, 15,7 graus,
foi registrada dia 4. Em abril,
o recorde de frio é de 6 graus,
em 1951.

çentra'�lista
DE PRODUÇÕ,.S e c:VJtSO$1..1vRE5

Sociedade Secreta do Atendimento
•

Dia: 19 de Abril I

Horário: IOh
(Duração Total do Evento: 1 h e 30min)

Nucleados das Micro e Pequenas Empresas
•

R$ 22,00 a unidade

Associados / APEVI/ACIJS
R$ 26,00 a unidade

Local: Grande Teatro Scar
Não Associados

R, Jorge Czerruewicz, nO 160
R$ 30,00 a unidade

concretizar a formação de um

grupo técnico da SPC e do
minis-tério da Defesa para
analisar a situação financeira do
Aerus. Marsillac conversou com

o ministro da Defesa, Waldir
Pires, durante uma cerimônia de

homenagem ao Exército
brasileiro na Câmara, mas não

teve avanço na sugestão.

Ingressos à venda no seguinte local:

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

I,

Ill> Alcool
O preço do álcool hidratado
nos postos paulistas manteve
o ritmo de queda e fechou a

semana passada a R$ 1,747
por litro, valor 1,07% menor do
que o registrado na semana

anterior, Na média nacional,
porém, o preço do combustível .

continua estável, sem repasse
para o consumidor da redução
das cotações no atacado,

.

Segundo a pesquisa semanal
de preço da Agência Nacional
do Petróleo (ANP), o litro do
álcool custava, em média no

País, R$ 2.

Principais Temas Abordados no Espetáculo
@)

Como as empresas têm mantido o loco na satisfação do Cliente.
e

Princípios, processos e pessoas que levam a satisfação e superação das expectativas dos clientes.
A
"'" .

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

. "'"
Relacionamento com diversos tipos de clientes :os analíticos, os críticos, os dominadores, os impulsivos e os indecisos.

©
Identificação e valorização de comportamentos positivos no atendimento,

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

"" .

"'" .

@)
Manutenção da credibilidade da qualidade dentro e fora da empresa.

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

@)
Processo de padronização e certificação da qualidade, levando à fidelidade dos clientes.

@)
Melhoria de atendimento aíravés da delegação de atribuições. responsabilidades e agilização das decisões.

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

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

)

Realização:
Svre» lluntano ..,.·

•
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ESTUDO: CONSEQÜÊNCIAS SÃO SENTIDAS AINDA HOJE

AGtNCIA ESTADO

•

� Reator na Ucrânia, então pertencente à extinta União Soviética, explodiu em
,

·

26 de abril de 1986, espalhando radiação pelo país e por boa parte da Europa
o

KIEV - O grupo arnbien
talista Greenpeace divulgou
r

'ontem um documento segundo
",' o qual a radiação disseminada,,¥

pela explosão na usina nuclear
de Chernobyl teria resultado na
morte, por câncer, de mais de
90.000 pessoas.Os números

divulgados pelo Greenpeace
contestam um relatório da

Organização das Nações
Unidas (ONU) segundo o qual
,

o número de mortes causadas

pela radiação seria dez vezes

menor.

Em sua conclusão, o

,

relatório do grupo ambieri
talista destaca a incerteza sobre
os efeitos do pior acidente
nuclear da história, prestes a

completar 20 anos.Um reator

da usina nuclear de Chernobyl,
na Ucrânia, então pertencente
à extinta União Soviética,
explodiu em 26 de abril de 1986,
espalhando radiação pelo país e

por boa parte da Europa
,

Os locais mais afetados foram a

própria Ucrânia, o oeste da
Rússia e grande parte da Bielo
Rússia.O entorno da usina, hoje
inoperante, continua isolado,

Culpados da morte de Jean

-Oharles escapam de processo
1 ,

r
·
'

"

,

-Novo caso de
. ., .

:rgrlpe aviana
.. ,

•

, '. CHINA - Um novo caso de

gripe aviária foi detectado em um
r_;

homem de 21 anos, que está
(
},

.

· hospitalizado em estado grave, nof i t,

· centro daChina, anunciou ontem'1 j ,.,

�11 oMinistério da Saúde. O caso é o

, ,170 entre humanos no país.O
,

' .. homem, um operário que trabalha
"

na cidade deWuhan, Pa província
de Hubei, está doente desde 1o de

�., abril e seu estado se agravou após a
<:' internação, segundo o ministério.

�.. Os testes realizados apontam•

� /. ',1'

�. que a vitima contraiu o virus

f: H5N 1 da gripe aviária. Segundo a

tOMS,186pessoasjácontraírama
� gripe aviária em todo o mundo.
�, Destas, 106 morreram, em casos

�; registrados no Vietnã (42), Indo
:':' nésia (23), Tailândia (14), China
•

(II), Azerbaijão (5),Camboja (5),
Turquia (4) e Iraque (2),

operação de vigilância do

suspeito de terrorismo terão de
se submeter à Justiça britânica,
segundo declarações do

advogado, que não teve seu

nome revelado.Segundo este
•

advogado "erros foram

cometidos, mas isso não

equivale a um ato criminoso",
acrescentando que "os policiais
armados obedeciam ordens e

,

aqueles que estavam à frente da

operação de vigilância achavam
que Jean Charles se tratava de
um suspeito de terrorismo".
O comissário-chefe da Polícia

Metropolitana, Ian Blair,
continua submetido a fortes

pressões para que se demita caso
a investigação dos incidentes
.

revele erros na condução dos
trabalhos dos agentes.

mas outras regiões onde houve

grande impacto radioativo
estão quase desabitadas

-

atualmente e a ansiedade com

relação a problemas de saúde é

comum . entre os rema

nescentes.

No ano passado, um
,

relatório divulgado pelo Fórum
Chemobyl da ONU dizia que
menos de. 50 mortes poderiam
ser diretamente atribuídas à

explosão.De acordo com o

mesmo estudo, as mortes
•

causadas pela radiação'
disseminada pela explosão
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,

maior parte dos cerca de 400.000
moradores de São Francisco na

época ainda dormia quando um

terremoto de 7,8 graus na escala
Richter atingiu a cidade às 5h12
da manhã de 18 de abril de 1906
O epicentro do abalo sísmico foi
detectado a poucos quilômetros
da cidade costeira, mas foi sentido
em lugares tão distantes quanto
Oregon e Nevada. Em apenas 28

segundos, o paço municipal de
São Francisco estava em

•

ruínas.As chaminés, os gasodutos
•

e os tanques de produtos químicos
derrubados desencadearam
incêndios que se disseminaram

pela cidade e foram extintos

somente depois de dias.
Os encanamentos quebrados

complicaram a vida do corpo de
bombeiros enquanto as famílias

fugiam carregando o que podiam
até parques transformados em

morgues improvisadas. Histo-

. Chernobyl", disse Ivan Blokov,
representante do Greenpeace
na Rúss1a.

Muitas das conseqüências de
Chernobyl continuam sendo
controvertidas e 'difíceis de

identificar, especialmente por
causa da profunda depressão
econômica na região afetadas
e de hábitos de vida poucos
saudáveis, entre eles o

alcoolismo e o tabagismo,
muito comuns na região. De
acordo com o Greenpeace,

. citando informações for
necidas pelo governo da Bielo

Rússia, teriam sido registrados
cerca de 270 000 casos de
câncer causados pela radiação
de Chernobyl ern toda a região,
93.000 dos quais teriam sido
fatais. li)

São Francisco marca centenário de grande terremoto
SÃO FRANCISCO, EUA-

,

Sirenes soaram por toda a cidade
de São Francisco ontem paramar

car os cem anos do grande terre-
.

moto que devastou a cidade, cau
sando amorte de milhares de pes
soas, derrubando edificações e de
sencadeando incêndios que
duraram dias.

Alguns sobreviventes do
terremoto participaram das
solenidades ao lado de centenas

de moradores de São Francisco e

respeitaram um minuto de
silêncio em um memorial às

vítimas de uma das piores
catástrofes naturais da história dos

,

Estados Unidos.
, "Que exemplo extraordinário.

Eu diria que o espírito pioneiro
.quemarca o nosso passado define
também o momento presente e

me deixa otimista com relação ao

futuro", declarouGavinNewsorri,
o prefeito de São Francisco.A

\
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Nao compre animais!
Na AJAPRA já existe um

animalzinho precisando de você!
Contate-nos 99125897
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Nós momentos de ongústio"tristezo e desespero;
Quando a vida parece nao ter mais sentfdo; .

LIGUEI' DESA8AFEIJI
, ,_..•"," ,w�" ,I·" .•_

tendlmento: Telefone das 11:00 às 23:00h I Pessoal das 11:00 às 22:00
,

Rua Antonio Cunha, 160 - Safa 09 (Piso Superior Rodoviária)
Jaraouá do sul- Santa Catarina

seriam 4.000 para uma

amostragem de 600.000 pessoas
diretamente expostas e as

,

, ..

mortes por cancer na regtao
teriam sido 5.000 numa área

onde cerca de 5 milhões de

pessoas foram expostas a níveis

baixos de radiação.
,

Entretanto, o Greenpeace
diz em seu estudo que os dados

,

oficiais compilados pelos
governos de Rússia, Bielo
Rússia e Ucrânia são muito
maiores e acusa o Fórum

Chernobvl da ON.U de divulgar
informações erradas delibe
tadamente.l'A indústria nuclear
é a mais perigosa do planeta e

eles (as agências da ONU) estão
definitivamente tentando
reduzir a importância dos
resultados da catástrofe de

riadores comentam que as

autoridades locais, ansiosas pelo
retorno das pessoas e pela
retomada do comércio, subesti
maram radicalmente o número de
mortos. Os pesquisadores ainda
não chegaram a um acordo sobre

.

/

o numero exato, mas las
estimativas mais confiáveis dão
conta de mais de 3 000 mortos

somente ern São Francisco, mas o
número poderia chegar a 6.000.De
uma forma ou de outra, o

terremoto foi um dos mais

custosos desastres naturais da

história, um indicador de compa
ração com o qual outras calamida
des foram comparadas ao longo
das últimas décadas. Solenidades
para marcar a data estavam

previstas ao longo de toda a falha
de Sa11 Andreas, uma falha

geológica considerada por muitos
como uma bomba-relógio prestes
a explodir.

• BREVES
•

•

I
,

NA CHINA i

� Vaso de R$ 43 mi !
I

Um empreendedor chinês i
comprou num leilão por 160 1

milhões de yuans (cerca de R$ !
43 milhões) um vaso de porce- I
lana branco do século VIII, um i
novo recorde para antiguidades !
na China, infonnou a tevê esta- ;

tal e um empregado da casa de !
1

leilão. A venda pôs em evidênc- ;
ia os preços astronômicos que i
os novos-ricos chineses estão 1

t
pagando por relíquias culturais ,

,

interna e extemamente 1
. I

-

NO IRA

.... Semas mãos
O presidente iraniano, :

I

Mahmoud Ahmadinejad, ame- :

açou ontem, em um discurso a i
oficiais milITares por ocasião do :
Dia do ExércITo, "cortar as I

I

mãos dos que planejem :
agredir" a República Islâmica. i
No pronunciamento, feITo perto :

,

do mausoléu do fundador da I
República Islâmica, o aiatolá !
Ruhollah Khomeini, no sul de �

,

Teerã Ahmadinejad disse que o I
ExércITo de seu país "está hoje i
entre os mais poderosos do i
mundo porque conta com :

1

Deus". I
I

NOS EUA

.... Defesa

1 ,
i
I
I
1
,
I

I
O secretário de Defesa dos :

,

Estados Unidos, Donald H. :

Rumsfeld, afinnou ontem que !
não considera a opção de pedir:

I

demissão apesar das exigên- :

cias de seis generais aposenta-l-

.

' dos, que pediram sua cabeça ;
nas últimas semanas, Rums; !
feld disse que sua pennanênci�

. no cargo depende somente do :
I

presidente George W. Bush. :
,

Rumsfeld foi questionado :
,

durante uma reunião no :
Pentágono se consideraria pedir
demissão para diminuir a '

pressão sobre Bush e os

republicanos no Congresso. Ele
respondeu que não.

NO MÉXICO

.... Boicote aos EUA

,
õ

LONDRES - Nenhum dos
, /

· agentes envolvidos na morte do
I '

,

, ",brasileiro Jean Charles de
,

)
, ':;'",Menezes, 27, assassinado após

,(!ser confundido pela polícia
='lbritânica com um terroris ta

=" suicida, será processado.
,)(Segundo "um destacado

c, .advogado" que cuida do caso não
'.

.há provas suficientes para) ! �;�

"incriminar os policiais
, ..

. {
envolvidos na morte de Jean

, ,

r , Charles, em 22 de julho de 2005
,

· , um dia após uma segunda ondah .

(,de atentados terroristas, todos
)t

"
eles frustrados, contra a rede de

· j(

, .transportes de Londres.
, ,.

:: Portanto, nem os agentes
,'.

!I,que dispararam oito vezes à

I queima-roupa em um vagão de
• 1

i metrô contra o brasileiro nem

irias que estavam à frente da

,

O govemo do México proibiu :
,

seus funcionários dos consula-:
dos nos Estados Unidos de paro:
ticiparem de um boicote a pro- :
dutos americanos planejado :
para 10 de maio em apoio aos i
imigrantes ilegais. "Isso (o boí-]
cote) implicaria em violar a :

,

soberania de outro país manter:
uma atitude de ingerência que :

não desejamos para nós mes- !
,

mos", esse hoje à imprensa o :

porta-voz da presidência :
mexicana, Rubén Aguilar.

'

,

EM ISRAEL

.... Hamas
,

Líderes israelenses culparam o
, ,

govemo palestino liderado pelo: '

grupo islâmico Hamas pelo :
,

atentado de segunda-feira (17) :

contra uma lanchonete de Tel- :

Aviv, mas optou por não cesen'
. cadear uma ampla operação :

,

milITar contra os terTitórios :

palestinos. Segundo funcioná- :
rios do a�o escalão dQ govemo:
israelense, uma resposta co-

'

medida preservaria a força de .

uma frente intemacional contra
o Hsmas, Entretanto, eles avi
saram que Israel adotará as

medidas que considerar "ne
cessárias", entre elas a execu-

•

ção de milITantes palestinos,
para ev�ar novos atentados,

,
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Cerca de trêsmil fiéis compareceram ontem à missa de corpq presente, marcada pela tristeza e emoção

"Ele tocava no coração das pessoas através das bênçãos, e por
intermédio dele, muitas foram agraciadas por Deus"
Do padre Sildo César da Costa

As irmãs da Fraternidade Mariana do Coração de Jesus acompanharam o padre Aloísio nos últimos anos de vida

�_ � 2_Jt:.
..

Religioso prestou homenagem durante amissa e destacou o trabalho do padre junto à comunidade

1

� Cerca de três mil pessoas se despediram ontem do conselheiro espiritual. Entre elas, o arcebispo de Florianópolis, Dom Murilo Krieger, o bispo Dom Orlando
Brandes, o presidente da Comunidade Evangélica Luterana de Jaraguá do Sul, Waldemar Behling, o prefeito Moacir Bertoldi, e outras autoridades políticas e religiosas

,

DAIANE ZANGHELINI

}ARAGUÁ DO SUL - Cerca
de três mil fiéis participaram
ontem à tarde do enterro e da
missa de corpo presente do

. .

padre Aloísio Sebastião Boeing,
que estava com a saúde
debilitada desde o início de

março, devido à idade avançada.
O religioso foi enterrado no

espaço em frente à gruta Nossa
Senhora Aparecida, anexa à

igreja Nossa Senhora do

Rosário, onde trabalhava há 22
anos.

No local, fiéis de Jaraguá do
Sul e de municípios próximos
disputavam espaço com dezenas
de coroas de flores. ''Antes de

,

•

morrer; ele comentou que

gostaria de enterrado próximo
à gruta, que recebe a visita

constante de fiéis", comentou
a irmã Zenaide Araújo,
integrante da Fraternidade

-

Mariana do Coração de Jesus,
fundada por padre Aloísio há
32 anos.

Para o bispo da Diocese de
J oinville, Dom Orlando
Brandes, o religioso dedicou
toda a vida ao aconselhamento

espiritual e jamais fez qualquer
distinção entre os fiéis. "Ele
orientava ricos e pobres de
diversas regiões de Santa
Catarina,' e acompanhou
sernpte todos os passos da
Diocese para tornar a igreja cada
vez mais santa", relatou. Em
relação aos milagres realizados

pelo religioso, o pároco da igreja
Matriz São Sebastião, Padre
Sildo César da Costa, assegurou
que padre Aloísio foi urn

instrumento para consolar os

corações dos fiéis e indicar um
novo caminho em suas vidas.
"Ele tocava no coração das

pessoas através das bênçãos, e

por intermédio dele, muitas
foram agraciadas por Deus".

Há. 22 anos (desde 1984),
padre Aloísio reside no Bairro
Nereu Ramos e é vigário
paroquial da comunidade
Nossa Senhora do Rosário. Ele
fundou e ajudou a erguer o

Noviciado Nossa Senhora de

Fátima, na Barra do Rio Cerro

(que completa 50 anos de

fundação neste ano) e foi
. .

mestre dos noviços por 20 anos

(1956 a, 1976). Com a

participaçâo do povo, fundou e

construiu a igreja Nossa
Senhora das Graças, no mesmo
bairro. "Padre Aloísio teria

prometido a Nossa Senhora que
construiria uma gruta em sua

homenagem se ela indicasse o

local onde deveria ser instalado
o Noviciado", contou o atual
rnestredos noviços, padre
Donizeti Queiroz".

Na cerimônia de despedida
também estavam presentes o

arcebispo de Florianópolis,
Dom Murilo Krieger, o

presidente da Comunidade

,

"Ele orientava ricos e pobres de diversas regiões de
Santa Catarina, e acompanhou sempre todos os passos
da Diocese para tomar a igreja cada vez mais santa"
Do bispo da Diocese de Joinville, Dom Orlando Brandes

'i,
•

• •

,

- ,.

i:

A direita, o sobrinhO do religioso, padre João SebastiãÇJ Boeing

Evangélica Luterana de Jaraguá
do SuI, Waldemar Behling, o

prefeito Moacir Bertoldi, a pré
candidata a deputada estadual
e ex-titular da SDR (Secretaria

,

de Desenvolvimento

Regional), Niura Demarchi dos
Santos, além de familiares do

religioso.
Natural de São Martinho

(SC), na pequena localidade de

Vargem do Cedro, Padre
Aloísio Boeing nasceu em 24 de
dezembro de 1913. 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. Atualmente, o

religioso (que tinha 71 anos de
vida consagrada e 65 anos de
vida sacerdotal) era assistido

pelas irrnâz inhas da
Fraternidade Mariana. Apesar
dos 92 anos de idade,
continuava prestando um

grande serviço à Igreja através

do aconselhamento, do
sacramento da reconciliação e

da assistência espiritual aos
,

noviços.

Aloísio foi enterrado em frente à gruta Nossa Senhora Aparecida

"Antes de morrer, ele comentou que gostaria de
enterrado próximo à gruta, que recebe a visita
constante de fiéis"
Dairmã Zenaide Araújo

E a raça Dia a Noite
Durante o Dia Você usa a Academia Portátil

11i: � Fazendo uso por 30 minutos diários,
_. ,�!I, , da Academia Portátil, "",Ia combate

,
'.

gordura localizada e tonifica barriga,
.

coxa braço e buolbum.
."

! A Noite Vo_cê usa 1�,'�!;iJí(2).i""iji o .Fluido Te-"'Ii-o 'fI.lIi, ",,' �..,.",
, • - "''''''�'i;!, ",,, '

,
.: o Fluido Térmico é um "'.,'1<,.""""

.

podot"o.so con<�ontrado de' �1!ii'.\�:"
......,;:"... et"va$ tl1edlc!hals, quo ....

'

,m,!1.',,'-'
" ,

combato a gordura localizada, através da ativação
sanguinea enquanto você dormo,
eM "It! DIAS você TSRA OS RESULTADOS POSITIVOS
GAR.ANTIA: Se en, 15 dias você não ficar 100·/0 satisfeito(a)
com os resultados. pode devolver os produtos.
ACADEMIA + FLUíDO = R$ 99,00
ATeNDEMOS TODO OBRASIL VIA SI!!DI!X A COBRAR
LIGUE GRÁTIS PARA CENTRAL DE VENDAS

0800 645 4345 1 sfJ-'!�,*'?iffsTA
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" Patrono será um registro para traçar a história desde a década de 1950
,

nono ano)", assegura, Entre as melhorias sugeridas estão a instalação de um"

ambiente tecnológico (espaço para informática) e a ampliação da biblioteca,
que ainda é muito pequena,
Neste ano, a escola começou a atender um maior número de alunos por
oferecer jardim e primeiro ano em salas separadas, Desde 2004, também
atende alunos do primeiro ano da localidade de Rio da Luz Vitória, ''''té ano

passado, as aulas' para essas séries eram na mesma sala, �, o ,t�tal de
estudantes oscilava entre 45 a 50 alunos", explica, A Rio da Luz II possui três
salas de aula, cozinha, refeitório, biblioteca, sala de depósito de materiais de

educação física, três banheiros, parque infantil, pomar e galpão para,
atividades físicas e apresentações artísticas, Atualmente, a escola tem nove

funcionários: cinco professores, servente, merendeira, bolsista e diretora,

.
"

lO

,

rece er �OvO �O",,

s

,.iil1t!'8! ' .

"
'

"

,

Jaraguá do Sul A partir do segundo semestre deste

ano, é possível que a Escola Municipal de Ensino
Fundamental Rio da Luz II receba um patrono:
Professor Henrique Heise, registrado como o

primeiro professor da instituição, O noVo nome,
aprovado pela APP (Associação de Pais e Professores),
está passando atualmente por aprovação da Câmara
deVereadores,

1
,...=;
,
"
,

,

, ..

De acordo com a diretora Eliane Luzia Cattoni
Paternolli, a aprovação será o primeiro registro para
traçar a história da escola, batizada com o nome do
bairro onde está instalada, a 13 quilômetros do
Centro, "Nessa estrutura onde a escola funciona
atualmente morava a professora Darci Frankvvelk, que
é o nome de uma escola estadual do município,
Antigamente era comum alguns professores residirem
no local onde davam as aulas", relata,

'

A Escola Rio da Luz II foi fundada na década de 1950 e

atende cerca de 70 alunos, .do jardim ao quinto ano,

,divididos em cinco turmas, Os estudantes do primeiro
, ,

ao terceiro ano estudam de manhã, em salas

separadas, enquanto jardim, quarto e qointo ano

estudam à tarde, sendo que o quarto e o quinto
estudam em salas rnultisseriadas, "Nosso objetivo é

ampliar a estrutura física para tornar todas as classes

seriadas, aumentando gradativamente () número de
séries até atender todo o ensino fundamental (até o

t_
.,

..... . o.. , 0.0 •• .. ••• , • o... 0'0. ,..... • ••• ,

Jaraguá do Sul - Ao visitar pela primeira vez a Escola Municipal de
Ensino Fundamental Vila Chartres, a 20 quilômetros do Centro,

••
0.0 o..

..

temos a impressão de voltar ao passado em uma máquina do tempo,
A estrutura tem colunas grossas de superfície rugosa, dando à escola

0.0 •• • •••• •••• •• • 0.0
•• •• •• o.. .... .. .

um ar de imponência que destoa da simplicidade da zona rural. A
belíssima Igreja de São João, ao lado, não é somente um ponto de
referência para a comunidade, como também parte da história da

própria escola,
"""

"'"

A professora responsável, Ivone Fátima Taffarel, conta que a escola

iristalou-se em primeiro de março de 1926, no local onde
atualmente funciona o galpão da igreja, Na época, a localidade ainda

pertencia a Joinville, e a escola chamava-se "Escola Pública Mixta

Federal de Villa Chartres", No período compreendido entre 1940 a

1948, a igreja funcionou no mesmo prédio de madeira onde fun-
• • •

" ." �..
,

••• • , 0.0

/

cionava a escola, Em 1950, um forte temporal danificou a estrutura a

ponto de professores e alunos participarem das aulas usando guarda
chuva e botas nos dias chuvosos para não se molharem,
Desse mesmo ano até 1953, a escola funcionou em uma casa

,
••• , • • • 0.0 •••• •• ••• o •• 0.0 • • 0.0 • • •••

alugada da localidade até que a atual escola ficasse pronta, "Já no novo
(atual) prédio, quando passou a atender duas turmas, o nome

mudou para 'Escola Desdobrada Vila Chartres', e quando tinha três
turmas, 'Escola Tresdobrada Vila Chartres''', explica lvone. Há cerca

.. . . . .... o.. . 0.0 •••
0.0 0.0 •

de oito anos, foi finalizada a construção do refeitório em alvenaria,
em substituição ao de madeira,
Hoj�, a Escola Vila Chartres tem ap'roximadamente 200 m2 de área
e conta com uma sala de aula, sala para depósito de materiais de

iA
,.

�
I

,
•

eve

e aV\o

,

"

�.
�
: A Escola Rio
, da Luz II r
I

! oferece aos

i alunos do

'jardirT1 ao

""

,i .'
.

,

; quinto ano
, '

., �

; amplo
....

,

'.: espaço para
t a realização ...

l'
, de "Da

que os

a

,

O ba,·rro;'
1

Entre os projetos.
desenvolvidos pela
professora Ivone
Fátima Taffarel des
tacam-se o "Conh-

,

cendo o Bairro" e o

"Desenvolvendo a

Leitura", No pr
imeiro, moradores
.mais antigos contam

a história' da loca
lidade aos estudan

tes, enquanto o

. segundo começou
, -

com o orgaruzaçao e

otimização do o

espaço da biblioteca
da escola pelos
próprios alunos, 'há

.,�'�" cerca de um mês.
� ��

x%'
'.

" Tam b é m est ão
l'ru{ ..

li; programadas visrtas
.: M·

�j'/ a o S e bus, à
Ir, .

I� Biblioteca Municipal
�;�:' e ao Museu Emílio

da Silva", ressalta,
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• LINHA DE FUNDO
Até breve
o Grêmio Esportivo Juventus convocou uma coletiva com a

imprensa para a manhã de hoje, no Estádio João Marcatto.
Estranho convocar toda a imprensa justamente no momento
em que o assunto maior do dia seria a estréia do Juventus
na Divisão Especial. Seria, senão fosse a notícia que pode

. ser divulgada. Rumores apontam que o técnico Itamar
•

Schulle está mesmo de saída do Juventus e vai fazer um

estágio no Chile. Quem sabe será o anúncio oficial na

entrevista de hoje. Mas parece também que o treinador está
acertando para voltar para Jaraguá do Sul na Divisão.

Principal do Catarinense no ano que vem.

Vôlei ,

I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I

i
I
I

. I

I
I
I

A Amivôlei e a FME de

Jaraguá do Sul organizam, a

partir desta sexta-feira, a 2"

Etapa do II Circuito
Microrregional Mirim de
Vôlei Feminino. A.

competição acontece a

partir das 8h no Ginásio do
Beira Rio Clube de Campo.
Esta é a segunda de uma

série de cinco etapas da

competição. Participam:
DME Massaranduba, FME

Corupá, Amivôlei Jaraguá do
Sul e FME Schroeder.

,

I
I
,

. I
I
I
I

Interescolar
Encerram nesta semana as

inscrições para o

Campeonato Interescolar de

Natação - Troféu Ernani Volpi
Coitinho. A competição
acontecerá de 8 a 13 de maio
e os melhores colocados
conquistarn vaga para a fase

reqional dos Jesc (Jogos, .'

Eséolares de Santa Catáãna).
,L

Mais mtorrnações-nà F�AE,ii ""
, Irl,-'"

pelo telefone 3370-9555.

I

!
I

I

I'
!

Basquete,

Começa nesta quinta-feira o

Brasileiro de Seleções de

Basquete (mais detalhes na

edição de amanhã). Paralelo
a este evento, acontece no

Colégio Marista São Luís
uma clínica de basquete,
com o técnico Antonio Carlos
Barbosa, da Seleção
Brasileira Feminina, A clínica
será gratuita e o treinador vai
abordar diversos temas, com

demànstrações práticas de

jogadas ofensivas e

defensivas.

Copa Norte o

As duas primeiras partidas
da semifinal da Copa Norte
aconteceram no domingo. O
Santa Cruz, de Mafra,
recebeu o Tupy e ficou no OxO
e o América derrotou o

Serrana, fora de casa, por
.

, .

2x1. Os jogos de volta
acontecem no próximo " .., "

domingo ás 1.5h30, QOS

estãdics iAIQa,no SC.hmiQ�,i.e C;i

Olímpico, em Joinville.

•
•

Flamenco apresenta dois

reforços para o Brasileirão
RIO DE JANEIRO - O

,F1amengo apresentou ontem dois
,J.-' ,

;reforços para a disputa do
��tampeonato Brasileiro. Tratam-

o. � ,

;�se do volante Goeber, de 23 anos,
""',.
� do zagueiro Emerson, de 22. O

�;curioso é que eles já foram
•

, vizinhos durante a infância,
quando moravam em Brasília.

, "Sempre sonhei em vestir a

, camisa de um clube grande do
� Brasil. Tenho como destaque a

" forte marcação, mas também

goste de ajudar o ataque", explicou
Goeber, Já Emerson se definiu

. ,.

como um zagueiro tecruco e
.

espera fazer um bom trabalho no

Flamengo. "Vestir esta camisa é

uma honra", comentou o

. volante.
, . Ambos os jogadores atuaram
:', no Guarani, rebaixado no

:', Paulistão. Por sinal, o time de
;, Campinas será o adversário do

�/Flamengo hoje, pela Copa do
Brasil. O clube carioca pode
perder por até 3 gols de diferença,
já que ganhou o primeiro jogo por
",5xl. Pelo Campeonato Brasileiro,
o time só volta aos gramados no
próximo domingo, contra o

Juventude.
, Já os atacantes Obina e

Peralta terão, contra o Guarani,
pela Copa do Brasil, a última
chance de provar que ainda

podem ser aproveitados pelo
'clube da Gávea. Os dois foram

.,""'-�' ,.""""w;ii

Braga anunciou novo contrato

relacionados para a partida em

Campinas. "Peralta e Obina
estão relacionados e vão viajar",
declarou o técnico Waldemar
Lemos após o treino da manhã
de ontem. Ele, no entanto, não
confirrnou o time titular ou se

Obina e Peralta começarão
jogando. O técnico deu sinais

de que o uruguaio tem um pouco
mais de chance.

NOVO CONTRATO -

O Flamengo e a Nike anun

ciaram ontem a renovação do
contrato. A empresa vai for-
necer material esportivo para o
clube carioca até junho de 2009.
''A parceria é muito importante
para o Flamengo, pois além de

garantir produtos de qualidade
para o clube, ela também ajuda
no crescimento e na valo

rização damarca (Flamengo)",
explicou o presidente do clube,
Márcio Braga.

DIVISÃO ESPECIAL: HOJE NO JOÃO MARCATTO

•

•
,

,

JULIMAR PIVATTO

� O atacante Jefferson
foi liberado ontem e

vai defender o
CSA de Alagoas

}ARAGUÁ DO SUL - O
técnico Itamar Schulle

, ,

praticamente definiu o time

que começa jogando, hoje às

20h30, contra o

Metropolitano pelo
Campeonato Catarinense da
Divisão Especial. A dúvida do
treinador é no setor defensivo,
pois ainda não sabe se começará
jogando com Thiago. ou
Leandro Pereira. Na lateral
direita, ele usou o atacante

Ronaldo, que pode ser uma

opção para a posição, também"

como Pereira. J á o atacante

Jefferson foi liberado ontem e

vai defender o CSA de Ala

goas. Os ingressos para a parti
da custam R$ 10 para a desce

berta, R$ 15 para a coberta e

R$ 40 para as cadeiras.
Sobre o adversário, Schulle
. , . \' ,,;'

disse que não é muito, diferente
da Divisão,Principal. i:iEu yJ"t).l.),1,
jogo deles achei que jogou como
vinha jogando. 'Mas vamos

jogar com respeito, pois·,
continua sendo uma equipe de

qualidade", comentou o

treinador, dizendo ainda que

"hoje o ] uventus não se assusta
,

mais com ninguém". Mas
Schulle admitiu que pode ter

um cuidado especial com

Richardson, destaque do time.

"A gente vem conversando
sobre isso, já que ele é um dos

destaques na meia-cancha e

pode desequilibrar".
O treinador também falou

sobre a importância de começar
um campeonato com uma

vitória em casa. "No começo do

ano, ganhamos em casa do, Avaí
e a presença do público só
aumentou durante o

campeonato. Queremos
começar a competição com o

pé direito", comentou. A

partida entre Juventus e

Metropolitano será apitada por
José Acácia da Rocha, auxiliado
por Joel Reis Alves Júnior e

Valdir dos Santos. /

• JOGOS DE HOJE

15h30 Próspera x Guarani
,

Joinville x Lanes20h
20h30 Juventus x Metronolitano

,
,

Atlético x Chaoecoense20h30
20h30 Marcílio Dias x Brusque

Beta Schumi quer manter a

liderança na Motovelocidade
MASSARANDUBA - Líder

nas categorias Força Livre
Nacional e Nacional 250cc, o

,

piloto Beta "Schumi" Alchini

quer manter a liderança e o

aproveitamento de 1000/0 na

temporada. No próximo firnde
semana, ,ele disputa a 3a Etapa
do 'Campeonato Paranaense de
Motovelocidade, que acon

tecerá na cidade de Campo do
Tenente. Schumi tem 50 pontos
nas duas categorias que disputa
e, há cinco etapas (três em 2006
e duas em 2006), não sabe o que
é sequer ficar em segundo lugar.

Segundo o piloto, a pista de

Campo do Tenente é uma das
mais técnicas da competição e,

também, uma das que recebe

maior número de público. Mas
ele sabe, por ser líder isolado, as
dificuldades vão aumentar. "Os
adversários virão com tudo para
tentar recuperar os pontos
perdidos. Minha equipe e eu

soubemos das dificuldades que
vamos encontrar nesta prova",
analisou Schumi.

Para esta prova, a equipe
do piloto de Massaranduba
fez algumas modificações na

moto. "Tem tudo para ser uma
._ " A

prova emocionante , preve

Schumi, que corre com o

apoio de Netuno Transportes,
»

Azevedo Automóveis, Aguia
Motos, Posto 2'8, Academias
Corpo e Mente e' Nenê

Motos.

Beto Schumi Alchini chegou em primeiro nas duas últimas etapas

-

DANIEL NEVES

'i,_. '

'" •

Depois do coletivo de ontem, Schulle caiu nos braços dos jogadores

GiDIO

JAQÁGUÁ
1010

• JUVENTUS X METROPOLITANO

f) JUVENTUS:
Adilson; Ronaldo (Pereira), Thiago (Leandro Pereira), Rafael e Rogerinho;.
Alex Albert, Fábio Lopes, Ithiê e Gringo; Sabiá e Leandro Temporin.
Técnico: Itamar Schulle

" METROPOLITANO:
,

" , ,)

Jean; Samuel (Edimar), Tota, Cristiano e Armando; Dione, Viton, Teco e
.

Richardson; Roni e Giovane. Técnico: Mauro Ovelha

local: Estádio João Marcatto - Jaraguá do Sul
Horário: 20h30

, ,
,

Timão acerta os últimos
detalhes para jogo de hoje'

_. ;

SÃO PAUW - Sem Wendell
\

e Gustavo Nery (suspensos)
para, a partida de hoje, contra o

Deportivo Cali, pela
Libertadores, o técnicoAdemar
Braga deve formar adupla de zaga
do Corinthians com Marcus
Vinícius e Betão. Já a lateral

esquerda deve ser ocupada por
Rubens Júnior. Outra dúvida de
Braga é no meio de campo. A
tendência é que o treinador
coloque Carlos Alberto e deixe

Roger novamente no banco de
reservas. "Se for escalado, vou
me doar aomáximo. Estou bem
e quero ajudar o grupo", explicou
Carlos Alberto.

Entretanto, o time que
enfrentará os colombianos só

deverá ser definido namanhã de

hoje, após treino no Parque São
Jorge. O Corinthians precisa de
um simples empate para garantir
vaga à fase oitava-de-final da

competição. Já o argentino
Mascherano explicou que a

equipe deve ter cuidado mesmo
o adversário j á estando
eliminado da Libertadores.
"Temos consciência de que não
fomos bem contra o Grêmio. O
time tem que entrar em campo
da mesma forma quando jogou
no Chile, contra o Católica".

O Corinthians lidera o

Grupo 4 da Libertadores ao lado
do Universidad Católica, com

DIVULGAÇÁO
.'-'_'JU1r%",,:�$:;:::{IJ!Ii�'$1

.
. .

,

hi

Gustavo Nery não joga hoje

dez pontos. Mas, o time de

Parque São Jorge perde no sald'o
de gols (2 contra 1). A partida
contra o Deportivo Cali
acontecerá hoje, no Estádio do
Pacaembu, às 21h45.

'

�

SAOPAULO-Seaprimeira
impressão é a que fica, o atacante
Ricardo Oliveira deverá ter um

bom futuro no São Paulo.

Recuperado de uma lesão no

joelho esquerdo, o jogador
participou de seu primeiro treino

com bola, na manhã desta terça',

feira, no CCT da Barra Funda, e

impressionou muito o treinador

Muricy Ramalho, Com boa

movimentação após ficar cinco
meses parado, Ricardo Oliveira

ganhou pontos com o técnico

são-paulino. "A recuperação dele
está excelente e me surpreendeu
muito. Fiquei muito animado
com o que vi", disse Muricy.
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"

KELLY ERDMANN

:� Parceria entre Museu Emílio da Silva e grupo
:garante 52 sessões de teatro até junho
s
•

" JARAGUÁ DO SUL - Uma·
, rceria entre oMuseu Emílio da
Iva e o Grupo Artístico Teatral

Scaravelho pretende unir arte e

história. Para isto, acontecem, a

I jpartir de hoje, 52 visitas
.

monitoradas às salas temáticas do

espaço e, em seguida, sessões

diárias de dois espetáculos
produzidos pelo Gats.

Durante quase três meses,

todos aqueles que têm interesse
em conhecer o projeto terão a

oportunidade em diferentes
horários e dias da semana. Hoje
o Gats apresenta o drama adulto
"Creio". Há exemplo de todas
as outras quartas-feiras até 21
de junho, a peça em forma de

monólogo inicia às 19h30min.
, Nas sextas-feiras é a vez das

crianças se divertirem com "O
Patinho Feio", sempre às 14
horas. Mas antes, jovens e

adultos têm a oportunidade de

começar o dia assistindo à

"Creio", a'partir dasShêümin.
,

,.,;
As sessões de sexta-feira são

� � abertas apenas às escolas e

acontecem nos dias 28 de abril,

,

I

5, 12, 19 e 26 de maio e, por fim,
em 2, 9,16 e 23 de junho.

Para quem prefere visitar o

Museu nos finais de semana, a

produtora do Gats, Mara

Kochella, explica que os

espetáculos serão apresentados
também nos sábados e

domingos à tarde. O drama
"Creio" tem sessão única às 20
horas dos sábado. J á "O Patinho
Feio" pode ser vista às 16 horas
em ambos dos dias.

As escolas que desejam levar
seus alunos ao Museu devem

agendar as visitas monitoradas
com a produtora do Gats pelos
telefones 3275-2309 e 9969-

441,3. Os ingressos para o

público em geral custam R$ 8.
Estudantes e idosos pagam meia

entrada (R$ 4).

•

\•
,.

Gats é o único grupo profissional de teatro da região do Itapocu

,

CURSO
A produtora Mara Kochella lembra que o curso itinerante de teatro promovido pelo Gats inicia no próximo dia
2 de maio. Segunda ela, as aulas acontecem na Casa de Cultura, centro de Jaraguá, e na Escola Holanda
Marcelino Gonçalves, no Bairro Ilha da Figueira. Para quem tem interesse em participar do curso, Mara diz

que ainda existem vagas abertas. Além disso, turmas nos bairros Barra do Rio Cerro e Czerniewicz estão
sendo planejadas. Mais informações sobre as aulas de teatro podem ser obtidas pelo telefone 3371-5184:oÍ;

Jaraguá do Sul se integra a

campanha 'De olho no imposto'
,o

JARAGUÁ DO SUL, A cidade,

I

vai aderir ao movimento

i nacional em' favor da coleta de
� 1,5 milhão de assinaturas, para
:'regulamentar o parágrafo 5º do
f artigo 15 O da Cons ti tuiçãoI '

i Federal, que vai permitir aos

: brasileiros conhecer os tributos
� embutidos nos preços de seus

• produtos e serviços e passar a
, fiscalizar os gastos dos valores
recolhidos.
A campanha de trans-

',' parência para os impostos foi

çleflagrada pela Associação,
.Comercial de São Paulo e se

espalha pelo País. O,Núcleo de
. Jovens Empreendedores tomou
a iniciativa, que incluiu convite
para que o presidente da

. Associação Comercial de São
I

.Paulo, Guilherme Afif

.Dorningos, participe em, maio

de encontro em [araguá do Sul
para estimular a coleta de
assinaturas para o projeto
.deterrnínando medidas para

.que os consumidores sejam
esclarecidos acerca dos

impostos que incidam sobre

la "mercadorias e serviços.
De acordo com Jackson da

, Costa Bastos, integrante do
, Núcleo de Jovens Empreen
dedores, durante o evento com

,

I o presidente da ACSP
acontecerá o Feirão do Imposto
para o lançamento da campanha
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"De Olho no mlmposto",
onde se buscará mostrar aos

consumidores quanto é pago
de imposto nos bens e serviços
que consomem. "O con

sumidor, via de regra, não sabe

que é ele quem paga os

impostos, e não as empresas, e

nem quanto paga de impostos
no dia-a-dia", explica.

No Brasil, são arrecadados
anualmente R$ 800 bilhões de
impostos. A carga tributária
média incidente sobre os

produtos e serviços alcança
\400/0, uma das mais altas do
mundo. O governo federal fica
com 60% de tudo o que é

arrecadado, o estado com 25%
. .". .

e o rnumcipio com apenas
15%. Por meio da campanha,
o objetivo é mostrar que "todo
mundo paga imposto e

todos têm o direito de saber

quanto é pago". Jackson
Bastos disse que, para a

coleta de assinaturas, será
feita uma mobilização junto
às faculdades, empresas e

entidades organizadas, de
forma a contribuir para o

alcance de 1,5 milhão de
assinaturas em todo o país.

A adesão ao movimento

de coleta das assinaturas

pode ser feita também

pelo endereço eletrônico

www.deolhonoimposto.org.br.

Comitiva faz audiência na'Capital
para tentar trazer campus da UFSC

JARAGUÁ DO SUL, Com a

cidade de Blumenau na disputa
pela instalação de um campus da
UFSC (Universidade Federal de
Santa Catarina), políticos,
professores e outros segmentos da
sociedade organizada correm atrás

do tempo para ,conseguir trazer
para Jaraguá do Sul uma unidade -

descentralizada da única insti

tuição federal universitária do
Estado. O movimento já tem,

também, apoio de Guaramirim.
Na semana passada, o prefeito
Moacir Bertoldi (PL) também

garantiu o aval da Prefeitura à

iniciativa. O professor Cláudio
Piotto, um dos coordenadores do
movimento, fez urna explanação
na segunda-feira à noite na

Câmara de Vereadores, quando
convocou as comunidades da

,

(Associação Comercial e

Industrial). Levantamento feito '

pelo professor Piotto indica que
na região, de sete mil estudantes '

que concluíram o ensino médio,
10% fizeram inscrição em

vestibulares e que destes 70
efetivamente confirmaram
matrícula. O problema principal,
segundo o professor, é de ordem
financeira. ''Alguns que têm apoio
de empresas onde trabalham
ainda conseguem freqüentar

. , .

cursos supenores, mas a maioria,

não", 'observou, para enfatizar a

necessidade de uma universidade

gratuita. Segundo Piotto, há uma

grande procura por cursos nas

áreas de engenharia, far.nácía,
medicina, odontologia e nutrição.

•

''A região é carente de cursos nas

áreas de saúde e, com um campus
da UFSC na região podemos até

pensar na construção de um

hospital universitário". Para ele,
Jaraguá não pode ser vista apenas
como uma grande arrecadadora de
impostos. "O ensino superior
diversificado é absolutamente

indispensável para a atual e futuras
gerações", concluiu. Ainda na,

segunda-feira a Câmara aprovou

moçâode apelo dirigida ao reitor

da UFSC e ao ministro da

Educação visando a participação
no programa de expansão do
ensino superior federal para
cidades do interior. (Celso Machado)

ON' ,

regiao a semtegrarem a causa, sem
-

se dar cores partidárias. "E um

trabalho difícil, demorado, mas
que já toma corpo" disse Piotto,
lembrando verba de R$ 5,5
milhões do governo federal

disponível para investimentos em
obras físicas e laboratórios.
Adiantou que a descentralização
da UFSC tem, inclusive, apoio do
próprio reitor que hoje, às 14 horas,
recebe em audiência emFlorianó

polis, uma comitiva de Jaraguá do
Sul incluindo o prefeito Bertoldi
e a vice-prefeita Rosemeire Vasel

(PL) e representantes da Acijs

,..

• OCORRENCIAS POLICIAIS ,

,

,

-

D menor D,H.S.D. de 14 anos saiu de casa na manhã de sábado' ,

e não retornou. A mãe do' adolescente informa que ele saiu de'
casa usando um calção azul com listras brancas, uma camiseta
branca, boné e chinelo.

Desaparecido

Queda de moto
•

Uma jovem de 22 anos caiu
de moto na madrugada de
ontem na Rua Domingos
Anacleto Garcia, Bairro Santo
Antônio, ela teve ferimentos
leves e foi levada ao Hosprtal
São José.

•

Furto I
Foi furtada, na noite de

segunda-feira, uma bicicleta
marca Calai Snake Over, 21
marchas de cor branca e lilás
com cestinha, que estava

.

estacionada no bicicletário no

Supermercado Angeloni, na
Rua Bemardo Grubba.

•

Furto II
Furtada na segunda pela
manhã na Rua Reinaldo Rau,
próximo a Collor Brinquedos,
uma bicicleta marca Monark

•

íropicelecor roxa e aro 26.

Capotou
o carro WJ/ Gol que
trafegava pela Rua José
Picolli, Bairro Estrada Nova,
derrapou e capotou no fim da
tarde de domingo, o condutor
e a passageira ficaram
feridos e foram levados ao

Hosprtal São .José, pelo Corpo
de Bombeiros Voluntários.

•

.'
\

�
.

..

'" !

Arrombamento
Uma casa foi arrombada pela :
abertura do ar condicionado, na •

' !
noite de sábado na Rua Reinoldo

"

i

Rau, foram furtados várias jóias,
três relógios marca Mondaine,·
um a máquina fotográfica marca

Yashika e R$ 860,00 reais. '

I
, '

i

I

Furto em carro
•

•

•

,

,

I
i

Furtado de dentro de um carro .

'

um aparelho de CO marca DEH- ' !
p470mp da Pioneer, na norte de,' ..

,

domingo, o veículo estava i
estacionado na garagem do ..

'

... \
•

prédio na Rua Barão do Rio
'.'

I
I

Branco e não tinha vestígio de í Iarrombamento.

Acidente fatal
Sr. G.D. de 58 anos morreu na 'Ó.

manha de segunda-feira ern
..',

acidente entre dois carros no km
439 da BR 282 em Ponte
Serrada.

I
,

I
I

I
I

,

,

I
,

,

IRecuperação
de carro
Recuperado carro na noite de

segunda no km 204 da BR 101
em São José. O veículo Ford Ka
havia sido roubado durante um

assalto em Laguna. Foram' ,

apreendidos duas armas, e os' � :i
,

bandidos levados,� a-GeRtral pe .,; :

Polícia Civil de São José., :
" -.i I'

I

, ..

Quase 80% dos salões de beleza
não possuem alvará saoltário

JARAGUÁ DO SUL - Dos
cerca de 1300 salões de beleza

. . ,; .

existentes no murucipio

apenas 280 estão regularizados.
Para diminuir esta diferença,
a Vigilância Sanitária, em

parceira com o Núcleo de
Cabeleireiros de J araguá,
planeja para a próxima
segunda-feira, 24, um workshop
direcionado aos profissionais
da área.

De acordo com Fernanda

Siufi, representante da

Vigilância, o objetivo principal
do evento é apresentar a Lei

3865/2005 aos cabeleireiros,
manicures, barbeiros e

especialistas em Estética. Ela
lembra que desde o início de

2006, todos os salões de beleza,
bem como os autônomos,
devem ter alvará sanitário

para funcionar. Quem não

seguir as regras estabelecidas

pode, em última instância, ser

FIQUE ATENTO:

-¥#.

<,\

Fernanda Siufi diz que objetivo é

apresentar a Lei específica
' "

•
'.

multado.

Segundo a coordenadora, do
Núcleo, Célia Chrast, a Lei é

. ,,-
uma coriqursta que traz

,

credíbilídade aos profissionais
e segurança aos clientes". O
workshop é gratuito e está

programado para começar às 18
horas, no CPL, localizado na

Rua Donalda Gehring, centro
de Jaraguá. (Kelly Erdmann)

,

A Lei 3865/2005 obriga os profissionais da beleza a seguir algúrt{as
.. normas. Entre elas:

' ,1 .. ,

- lavatório contendo, no mínimo, sabão líquido e toalha de uso individual;
- sanitário exclusivo que tenha lixeira com tampa acionada pelo pé,
tolha descartável e sabonete líquido;
- utilização de produtos licenciados pelo Ministério da Saúde; ' .. '

- lâminas descartáveis e, segundo recomendação, uso individual de
•

•

alicates, espátulas e lixas;
- profissionais .devem vestir uniformes higienizados, sempre que
estiverem trabalhando.
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�

��NAO
APARECEU
Cléo Pires deu cano na

Globo nessa segunda, e
-

nao apareceu no

lançamento de "Cobras
e Lagartos", no Rio. Em
"América", ela também
não foi. Cléo detesta
imprensa. Está
explicado porque o

namorado da atriz
sempre coloca
fotógrafos para correr...

A novela das sete
estréia na próxima
segunda, substituindo
"Bang Bang".

. ��ESPETAcULO
,

��SEPARADOS .

Triste notícia. Chegou ao fim o casamento, de
quase sete anos, da ex-dançarina do É o Tchan e

o líder do grupo Harmonia do Samba. Segunda
a assessoria, Carla e Xanddy connnuam
morando em Salvador (BA), só que em

casas separadas. O cantor já
seguiu para a casa da
mãe, enquanto
Carlinha ainda

permanece na

residência onde
morava o casal,
com seus dois
filhos: Camilly
Victória e

Victor
Alexandre.

• •

sua carreira pode estar em
,

jogo. A cantora pediu até
+ .' �

•

conselhos para a top Heidi.
Klum, que no final do ano

•

passado virou mãe pela'
segunda vez, e desfilou para a

." .

. ,.� ". . .

Victoria's Sécret em pJeríá' ;,
,

"

forma dois meses depois,do ,; ;';

parto. A dieta, segundo Héidi, é .'

simples: deixar de comer junkie,
"

food e se exercitar. Tarefa difícil

pra Britney.

��DIETA
Britney Spears recebeu um

ultimato de sua gravadora: ou
dá uma afinada na silhueta ou

e

>.' <

R e d a C a o @ j o r n a I c o r r e i o d o P o V o . C om. b r

I

Rã-bugio no Jô
Germano & ElzaWoehl, dirigentes do
Instituto Rã-bugio, foram entrevistados pelo
Jô Soares esta semana nos estúdios da Rede
Globo em São Paulo. O tema da entrevista foi
o trabalho desenvolvido na defesa dos sapos,
rãs e pererecas da Mata Atlântica.O programa
deve ir ao ar na próxima segunda-feira, 24.
Também foram entrevistados o cantor e

compositor Moraes Moreira e o apresentador
. de TV Roni Von.Além da entrevista serão

,

Encontro de casais
•

,

g PARABENS!
Aniversariantes

17/4
Vardelei Moura de Vargas

19/4
Elmira Marquardt
Andressa S. Maiochi
Moacir L. Moser
Renata E. Trapp
Bernadete Ewald
Ilenir Massapresentadas também imagens dos anfíbios da

Mata Atlântica de Santa Catarina, que foram
selecionadas por Germano & Elza e pela
produção do programa, no caso das imagens
devídeo, do programa Globo Repórter
produzido no Santuário Rã-bugio, em 2004.

Angélica Marquardt
Mariana F. Schwartz
Denise Satler
Rodolfo Wackerhagen
Elfrida Jantz
Herwarth Siebert
Isabel Fachini
Mariano ZafanelliGarotos Podres

O show da banda Garotos Poderes marcado

pafá sexta-feira, 21 no Curupira foi
cancelado.
O guitarrista Mauro sofreu um acidente de
moto no sábado a noite em SP e não estará

-
.

recuperado até a data devido a gravidade dos
ferimentos. Segundo informações, Mauro esta

bem, mas continua hospitalizado, sem
previsão de alta. Uma nova data já esta sendo

negociada entre a produção do show e o

empresário da banda Garotos Podres e será
informada até o final desta semana.

João Paulo Oldiges
Daiane Lourenço

Dança
A Scar promove hoje A
Noite da Dança a partir das
20 horas no Pequeno Teatro
do Centro Cultural. A

animação fica por conta da
Cia GpoEx da Scar e dos

grupos de sapateado da

Prodança de Blumenau. A
noite promete!

Ingressos
Pra quem já comprou ingressos, eles
continuam valendo paraa próxima data de
show dos Garotos Podres a ser anunciada no

Curupira Rock Club. Aqueles que quiserem o

seu dinheiró de volta, basta dirigirem-se ao

posto de venda que foi comprado o ingresso e

fazer a devolução.
.

Denyse Méri Zimmermann da Silva, vice-presidente de artes plásticas da Scar, trabalha desde
os 15 anos com arte e já explorou as possibilidades plásticas na cerâmica, desenho, pintura e

metais. Suas mais recentes obras, boa parte delas de grande porte, têm no ferro a rnatéría-:

prima. Nas mostras em que participa, Denyse leva ao público o clima holístico que imprime à
maioria de seus trabalhos. Para a Perspectiva 2006, desenvolveu a representação material para
a seguinte poesia: "Pulsa, raio. Pulsa no meu mundo. Pulsa. Energia. Movimento. Raio que
pulsa no tempo. Nuvem, céu, terra, tempestade, temporal. Relampejo no litoral. Portal".

Já estão a venda os ingressos
para o baile beneficente que
o Movimento de Casais de

Jaraguá do Sul promove no
.

dia 3 de junho.A renda será
revertida para reforma da

igreja Matriz São Sebastião.

II HORÓSCOPO •

,

Aries 20/3 a 20/4
Aproveite este último dia do Sol em Áries e

aqueça sua trajetória. Onde quer que exista uma

brecha, a luz sempre penetra e ilumina os

pontos mais frios e escuros. Aquele cantinho

apagado e impenetrável, lá no fundo, aquele
problema que você achava que não tinha mais

solução ... Acenda uma vela, um incenso, uma
lanterninha". Plim! Abra-se para insights.

Peixes 19/2 a 19/3
Está amando, peixinho? Saiba que o astral do
momento está beneficiando seus assuntos da
área afetiva e relacionamentos. Se você está
sozinho, aproveite para cuidar da mente, da
saúde e do visual. Massagens, cremes,
incensos, meditação, o que for. Quem gosta de
si, acaba atraindo olhares. Aí é só criar uma
estratégia e."

Libra 23/9 a 22/10 Capricórnio 22/2, a 21/1
Você está com tudo para lidar com a realidade
concreta e tangível. Seu impulso de

concretização e busca de estabilidade estão na

ponta dos cascos. Mas cuidado: com tanto
realismo, você pode perder aquilo que não é
visível através dos olhos físicos. Que tal dar

I

vazão a sua ânsia de materialização com uma

atividade lúdica e criativa?

Câncer 21/6 a 21/7
Está de astral alto, caranguejo? Aproveite esse

clima para agilizar aqueles projetos bacanas

que ficaram esquecidos. Nem tudo.que você
idealiza se desmancha assim, plop!, bolha de.

sabão no ar. Muito pelo contrário: Sua
sensibilidade pode levá-lo a mares nunca

dantes navegados. Isso pode assustar a alguns,
mas não deve intimidar você. Vá em frente!

,

Uma questão pequena no trabalho pode se

transformar em um grande problema pessoal
se você ficar insistindo demais em se

aconselhar com os outros. O que você está

precisando não é de palpites e sim olhar um

pouco pra dentro, contatar suas bases. Mire-se
em seus pratinhos e resgate sua assertividade.
Use o poder do seu próprio e inspirado cérebro.

-

Escorpião 23/10 a 21/11
Entusiasmado com algum novo projeto,
escorpiano? A boa notícia é que os astros
estão favorecendo a concretização nas

atividades profissionais. Sacuda o ferrão e enfie
a cara no trabalho. É tempo de plantar e
rapidamente colher. Sua mente é fértil e
criativa: pegue suas melhores sementes e

comece logo a semear.

Aquário 21/1 a 18/2
Ok, você pode achar que é um clichê, mas o

velho guerreiro Chacrinha estava certo, pois
quem não secornunica, aqui ou mais adiante,
se trumbica. Interações com os outros
humanos sempre rendem e, mesmo que lhe

pareça aquém das expectativas, vale gastar
saliva e fazer contato. Não confunda

julgamentos apressados com intuição.

Touro 21/4 a 20/5 Leão 22/7 a 22/8
Sua cabeça lã vai parar de doer, é só você

espantar esse pensamento chato que insiste em

zoar no seu ouvido. Plaf! Vá com calma,
leãozinho, você é mais delicado do que
imagina. Olhe para você com mais carinho,

,

desfaça com cuidado os emaranhados em sua

juba. Tem gente que está superdisposta a

ajudá-Ia nessa missão, é só você pedir.

Você tem uma saída, embora esta não seja sua

prímeira opção. Terra, o seu elemento, está em

alta hoje, contribuindo para o bom senso, a

segurança e a estabilidade emocional. Troque
aquilo que não lhe serve mais por algo que você

precise de verdade. Esta é uma vitória
qualificada, não uma perda. O céu ajuda, mas
as decisões são suas.

Sagitário 22/11 a 21/12
Coragem, sagitariano, coragem! O momento é
de acelerar o trote e tomar a frente na

conquista dos seus objetivos. Então não há

por que puxar o freio ou ficar inseguro. Dê o

seu melhor e prepare-se para brilhar. Você
tem alma de campeão, este já é mais um

motivo para não se acomodar. Siga em frente
com firmeza e o alto do podium será seu.

Gêmeos 21/5 a 20/6 Virgem 23/8 a 22/9
Legal, o dia está pra você. Os céus beneficiam
atividades práticas, negócios, efetivação de

,

planos. E o seu chão: lidar com questões
objetivas, assuntos importantes e intrincados

que envolvem uma mente concentrada e

disciplinada como a sua. Mas não esqueça de

guardar umas horinhas para curtir outros
.

prazeres, entre eles; o amor.

,
.

O que há, geminiano, anda meio assim-assado,
entediado com seus relacionamentos? E pra

.

alguém que gosta tanto de conviver e se divertir
as gentes, isso já deve estar incomodando. O

jeito é abrir o jogo e partir para a solução. Você
é bom de papo, sabe se expressar. É certo que
vai encontrar um jeito de resolver as coisas sem

magoar ninguém.

O CORREIO DO POVO

II NOVELAS
> GLOBO - ISH

Sinhá Moça
Rodolfo diz a Bentinho que não vai libertar
os escravos da fazenda do Barão por
enquanto. Martinho oferece cinco escravos

em troca de Adelaide. Frei José revela a

Dimas que Sinhá Moça já sabe quem ele é.
Martinho confirma que Manoel é o dono da
casa onde Augusto e Juliana moram, e diz

que o Barão quer que ele expulse seus

inquilinos. Frei José marca um encontro
entre Oimas e Sinhá Moça. Cândida e

Virginia �cam chocadas ao saber que
Sinhá Moça permitiu que o Barão vendesse
Adelaide. O Irmão do Quilombo vai até a

fazenda do Barão e joga pedrinhas na

janela de Sinhá Moça, para acordá-Ia. O
Barão ouve.

,

> GLOBO - i 91i

Bang Bang
Jake empurra Ben, que sai da mira de
Lucas. Lucas coloca Diana na sua frente,
para Ben não ameaçá-lo. Lucas e Ben
caem do mezanino. Ben fica mal e Diana

- manda chamar Harold. Harold faz o parto
de Catty. Todos fazem perguntas para Billy,
Jesse e Calamity, mas ninguém conhece a

fama deles. Bullock pede ajuda a Viridiana.
Harold se emociona com o nascimento da
filha. Ben sonha com a morte dos pais e

mais uma vez não consegue ver a

identidade do criminoso. Ben diz a Diana

que vai embora e que gostaria que ela e o

filho fossem com ele. Diana diz que
precisa ficar e lutar pelo patrimônio dos
Bullock. Vegas reúne todos no saloon e

avisa que vai derrubar a cidade. Tábata
pede dinheiro na rua e se recusa a voltar

para o circo com loltar. Mercedita manda a

mãe ir para cidade porque pretende resistir
a Vegas. Todos pedem para Ben encontrar
uma solução para a ameaça de Vegas.
Jake protege Mercedita. Ben toma o lugar
do condutor na diligência que transporta

,

Jeff e Gates. Viridiana confessa amar

Bullock. Yoko se aproxima de Harold e

tenta convencê-lo a ficarem juntos. Ben
acerta Jeff. Ben leva Gates para uma

reunião com os moradores de Albuquerque
e propôe que todos sejam sócios da
ferrovia. Ben mostra para Diana o ouro que
tirou da mina e servirá para concretizar o

negócio. Jake rivaliza com os capangas de

Vegas e se sai melhor na disputa.
Mercedita e Jake se abraçam e se beüam.

> GLOBO - 21!1
•

Belíssima
•

Vitória ameaça chamar a policia, mas
André deixa claro que ela não tem como

provar nada. André diz a Vitória que ela só
voltará a ver Tadeu se ficar do lado dele e

. impedir Júlia de assumir a presidência da
Belíssima. Vitória concorda. Tadeu acorda
no dia seguinte num banco de praça, e
explica a Vitória que apagou depois de

ajudar um senhor que estava passando
mal. Vitória deduz que foi o mesmo

homem que tentou buscar Sabina no

colégio. Mônica afirma para Dagmar que
fez uma bobagem ao se casar com

Alberto. Rita leva Vitória para visitar Dalva
na cadeia. Vitória garante a Dalva que pode
tirá-Ia da cadeia se ela disser quem
mandou. (Tlatá-Ia:

,

> SST - 18h30
,

Rebelde
.

Mia conta aos garotos da banda que seu

pai viajou e, por isso, poderão ensaiar em
sua casa. Miguel e Diego, para provocar
Mia e Roberta, convidam Sol e Verônica .

As garotas terminam se agredindo, Peter e

Guilherme tentam separá-Ias. Mia, furiosa,
diz que o grupo RBD acabou. O Sr.
Mendiola apresenta o Sr.Cacildo Fonte
como o novo diretor do colégio. Ele deixa
claro que não permitirá má conduta, que
cortará pela raiz os problemas dos alunos
do quinto ano e que, a partir de agora,
estão proibidas reuniões corn mais de
cinco alunos.

.

> RECC)RD -19h15

Prova de Amor
Danielluta com Monstrão e grita por
socorro. Daniel dá golpe em Monstrão, que
larga o estilete. Júlio prepara a arma e se

. esconde na casa de Diana. Diana chega
em casa com Casca. Ele tenta agarrá-Ia,
mas Diana diz que precisa ir ao banheiro.
Casca pede para Diana fazer um strip
tease para ele. Oiana diz que tudo tem um

preço e pede para ele contar a história dos
nove riscos (que significam as nove

pessoas que ele matou). Casca começa a

contar a história dos nove riscos. Elza está
chorando e Carvalho se despede. Ele diz

que não vai se ferrar por causa de Elza.

\I> RECORD - 21 h .

A Escrava Isaura
Não há exibição.

,
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