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Tem Cruise volta atrás e não
cerne a placenta de sua filha

.' 31 CÂMARA: A DANÇA DOS PARTIDOS NO LEGISLATIVO MUNICIPAL
, .

o presidente do diretóriomunicipal do PSQB e líder
da bancada do partido na Câmara de Vereadores,
Eugênio Moretti Garcia, disse ontem que por mais

,

de uma vez já' formulou convite ao presidente
interino do Legislativo, [urandir Michels, para uma

refiliação ao partido. O ex-petista, que pediu deixou
'.
,

•

; Amiinl Fl'ãoi d.escarta. chapa pura
, na camlpan:h:3 p,ara, o governo
,�.• , ",.•
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5 I APRESENTAÇAO

Cobertura das eleições terá
espaço igual para candidatos

O Plano de Cobertura das Eleições 2006, que será feita pela -

Central de Notícias Regionais (CNR/SC) - especialmente para
os jornais parceiros da ADI/SC (Associação dos Diários do

•

Interior) foi apresentado ontem (19), na Assembléia

Legislativa.o partido pelo qual se elegeu em 2004, ao ser

convocado por ofício a explicar o não pagamento
de uma dívida de R$ 7 mil relativa a mensalidades 38 I COBERTOR
compulsórias que o PT cobra dos filiados, já Temueraturas baixas deixam
pertenceu aos quadros do PSDB, de onde saiu há N

poucomais de quatro anos.
'

comerciantes mais animados

:�

-

"',28 I FRUSTRAÇAO: EMPATE NO FINAL DO JOGO

'.
,

o Juventus pressionou, foi
melhor durante toda a

partida, saiu na frente,'mas
cedeu o, empate..aos 44.
minutos do segundo tempo.
O resultado teve um sabor

amargo, já que o tricolor'
criou muito mais chances
do que o Metropolitano, que
se defendeu e procurou o

contra-ataque. O Moleque
Travesso saiu na frente aos

'

34 do segundo tempo com

Ronaldo, mas, depois de
uma belajogada de Viton,
Juninho Laguna empatou
aos 44. O Juventus volta a

. jogar no domingo de manhã,
,

às 1 Oh, contra o Guarani em
Palhoça. Fábio Lopes, que
saiu machucado, deve ser o

desfalque do técnico Alaor
Palácios.

As baixas temperaturas registradas nos últimos dias começam a

animar os comerciantes jaraguaenses. Depois de uma Páscoa
com vendas acima da expectativa para supermercados e casas

especializadas em chocolates, o frio promete aquecer os

negócios para as lojas de roupas e calçados. De acordo com a

comerciante Mara Otto, a procura por jaquetas e mole tons
....

aumentoumuito desde o início de abril.
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6 I PALANQUE

Lula � em visita ao RS � rebate
críticas contra política social

-

7 I REPRESSAO

Irã dá sinais de que reprimirá
,

ainda mais violação de conduta
O regime iraniano deu sinais ontem de que poderá retroceder
na liberalização dos costumes, ocorrida nos últimos quatro,
anos. Os jornais iranianos - controlados de perto pelo regime -

publicaram hoje notícias de protestos de grupos conservadores
contra a liberalização dos costumes, e de que a polícia passará a

reprimir commais rigor a violação de códigos de conduta.

,
•
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"Toda mudança 'envolve riscos mas, às vezes,
i acomodar-se e deixar as coisas como estão,

envolve um risco ainda maior. II
•

Palestrante Paulo Kretly
Presidente da Franklin Covey Brasil

Autor do livro "Figura de Transição· O Poder de Mudar Geraç6es"
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2 I QUINTA-FEIRA, 20 de abril de 2006

1-. EDITORIAL
,
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'Valendo ou não para estas

1 eleições, asmudanças aprovadas
I na legislação eleitoral na noite
I

de terça-feira pelo Senado
deixam aberto o caixa dois. As
medidas já haviam sido

aprovadas pelos senadores. Mas,
enviadas à Câmara dos De

putados, sofrerammodificações.
Por isso voltaram ao Senado,

I para a votação final. Há dúvidas

I quanto à data �e vigência do
I
,

senadores esquivaram-se de
aprovar a prestação de contas em
tempo real na internet,a cada
vinte e quatro horas, prevista,na .

proposta original. Preferiram
adotar uma solução canhestra: _

as contas só serão exibidas na

rede mundial de computadores
em agosto, em setembro e depois
das eleições. Só nesta última

oportunidade serão menciona

dos os nomes dos doadores.

,.. Senadores esquivaram-se de aprovar a

prestação de contas de suas campanhas
,

em tempo real na internet

pacote eleitoral. Caberá ao

Tribunal Superior Eleitoral
decidir se poderão ser aplicadas
já nas eleições deste ano. O

projeto aprovado inclui medidas
consideradas como absurdas por
lideranças políticas e analistas,
como a que proíbe a divulgação
de pesquisas eleitorais nos 15
dias que antecedem as eleições.
Num prenúncio de que não

planejam abandonar a abomi
nável prática do caixa dois, os

Foram retirados do proje
to originado das mãos do sena

dor Jorge Konder Bornhausen,
também os dispositivos que

previam a responsabilização
criminal de tesoureiros e

doadores que se envolverem com

verbas eleitorais cl<w-destinas. O
pacote que passou pelo Senado

permite a publicação de
. ".. .

pesquisas apenas ate a primeira

quinzena de setembro. Também
proíbe a distribuição de

,

• FRASES
,

• CORREIO DO LEITOR

O CORREIO DO POVO

camisetas e brindes aos eleitores,
a realização de showmícios, de
utilização de outdoors e de cenas
com candidatos que forem

gravadas fora dos estúdios das
emissoras de TV e rádio para

exibição em programas eleito
rais. Entre as mudanças está a

obrigatoriedade de prestação de
contas na internet apenas em 6
de agosto, 6 de setembro e depois
das eleições. Mas serão exibidas

apenas as relações de receitas e
,

despesas. Os nomes dos doadores
só serão revelados depois do

pleito. Promotores eleitorais

experientes costuma dizer que
não há como rejeitar a prestação
de contas de candidatos, porque
não há como provar o quanto
gastaram e de onde veio o

dinheiro, salvo situações de

excepcionalidade com escanca

radas gastanças que motivem

algum tipo de investigação. Casos
da eleição do atual presidente da

República, do governador do
Estado, de vários deputados
federais e estaduais e senadores.

,

Assim, o caixa dois continua
. ,

ativo como sempre, so que agora
administrado com mais cuidado,

"A idéia"lé labrir espaço para' um efetivo movimento cultural na região. A

expo'siÇão reúne diferentes rnanliestações da arte; são obras na forma de
, '

vídeos, performances e instalações, por exemplo".•

• Da vice-presidente de Artes Plás�cas da SCAR e coordenadora do Projeto,Perspec�va, Denyse Zimmermann da Silva
"
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o prefeito
Moacir Bertoldi

escreve às quintas
nesta coluna

Nosso município
está de luto'

Há 23 anos, o descendente
alemão, Padre Aloísio Boeing,
instalava-se na comunidade
italiana de Nereu Ramos, na
igreja Nossa Senhora do
Rosário. Ali desenvolveria um

perseverante trabalho,
conquistaria a simpatia de fiéis
de todos os bairros jaraguaenses
e também da região.

Hoje,' depois de 65 anos de

dedicação ao Sacerdócio, tendo
deixado seu exemplo em tantas

localidades diferentes , aos 92

anos, já debilitado pelas
inevitáveis marcas da idade ,

nos deixou.
Sábio pelos anos' de

Lugar mais propício para seu
repouso não poderia haver - em
frente à gruta de Nossa Senhora

Aparecida - continuará em casa,

como que esperando seus fiéis

que até ele sempre foram em

busca de uma palavra amiga, de
um alento, de um aperto de mão,
de uma prece.

,

.

Que possamos aprender
com ele o segredo da

longevidade que tanto

buscamos ,'muitas vezes até
. perseguimos: "ser bom, fazer o
bem e ter Deus no coração".

Se assim pensarmos e
,

agirmos constataremos que não
ficamos velhos; velhos ficam os

objetos. Pessoas se transformam
a cada dia e do tempo fazem um

eterno aprendizado. "Só aos

poucos é que a noite é dia", já
dizia o escritor mineiro

Guimarães Rosa.
Devemos ser a cada dia nossa

mais nova edição ( revista e

ampliada) ; o mais velho de nós
está no nosso passado, não no

nosso presente.
Aprendemos isso com a

longevidade de nosso amado
Padre Aloísio; sua experiência

•A' • A •

expenencia e convrvencia com

pessoas das mais diversas

idades, crenças ou posições
sociais, através de' seus

conselhos, com.certezamareou
a vida de muitas famílias
•

j araguaenses.
Por isso Jaraguá está de luto

· Mesmo os não-católicos

aprenderam a amar e respeitar
esta fígura histórica, símbolo de

fé, perseverança e entusiasmo
,

que hoje a comunidade

jaraguaense perde.

rios possibilita esta percepção e

reflexão.
Gostaríamos de aqui deixar

a citação feita no dia de seu

falecimento por um padre que
conviveu com o Padre Aluísio,
"

nasceu na véspera do
,

nascimento de Cristo e foi
colhido ao .t.érrnino da

celebração da páscoa; foi
escolhido a dedo por Deus."

Como um bom filme que

quando termina nos deixa

parados, olhando quietos para a

tela, enquanto passam os
letreiros, desejando que não

acabe; ou um bom livro que, ao

encerrarmos a leitura,
permanecemos absortos,
distantes, pensando que poderia
não ter termina-do, assim foi a
existência de Padre Aloísio na
vida daqueles que corn ele

,

conviveram.

No ano em que Jaraguá do
Sul comemora seus 130 anos de
história, deixamos aqui nossa
eterna saudade e gratidão pelos
trabalhos impagáveis prestados
nos últimos 23 anos por Padre
Aluísio a nosso povo
,

jaraguaense.

,

Educação Sexual, responsabilidade de quem?

Os textos para esta coluna devem ter no máximo, 35 linhas, de corpo 12, fonte Times New Roma,n, O jornal
Correio do Povo se reserva o direito de fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como as

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

A força da agroenergia
O mundo está mergulhado numa iminente

e previsível crise energética, uma vez que, a cada
ano, há redução dás reservas de carbono fóssil,
ou seja, do petróleo. Visando o atendimento
interno e com perspectivas externas, Brasil vem
desenvolvendo fontes alternativas e

significativas, para suprir essa demanda por via

'de energias renováveis abrangendo quatro
vertentes: o álcool; o biodiesel; as florestas
cultivadas. e, os resíduos agro-florestais. O
ministro Roberto Rodrigues, da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, reuniu no dia de
ontem (19/04) lideranças públicas, políticas,
empresariais, acadêmicas e trabalhistas para

apresentar as Diretrizes Políticas de Agroenergia
objetivadas no desenvolvimento da cadeia

produtiva da agroenergia; o suprimento de
alimentos para o consumo interno; a pesquisa
de tecnologias agropecuárias e industriais; a

. ,. .".. -

autonomia energética comumtana: a geraçao
de emprego e renda; a otimização do

aproveitamento de sítios antropizados; a

prioridade das locações regionais; o itinerário

da busca pela liderança no comércio

internacional de biocombustíveis, o respeito
às linhas norteadoras da política ambiental
brasileira; e, a inclusão social dos pequenos

agricultores familiares. Esse importante evento

contou com a presença de Marcia de Freitas,
presidente da Organização das Cooperativas
Brasileiras e dos deputados federais Abelardo

Lupion (PFL-PR), presidente da Comissão da

Agricultura, Pecuária, Abastecimento e

Desenvolvimento Rural; Moacir Micheletto

Ao se discutir a necessidade da Educação
,

,

Sexual nos deparamos com argumentos contra

esta ação através de uma total negação não só da
necessidade da educação sexual como da própria
existência da sexualidade e/ou de uma negação
camuflada por argumentos falsos, indiretos e/ou
diretos, que são os que aceitam, mas não

promovem a educação sexual. E, também, com
os argumentos a favor: de ordem psicológica,
social, clínica, educacional e profissional.

Nomeio a tanta discussão sexual observamos
a movimentação da educação sexual do âmbito

repressivo para o permissivo. Saímos do modelo
tradicional (repressivo) no qual a palavra chave
é proibição, nada pode tudo é permeado pelo
dualismo entre o bem (certo) e o mau (errado).
Tem uma forte base na força moral, religiosa e

cultural. A reprodução (gerar descendentes) 'é o

objetivo único da sexualidade, existindo toda uma
orientação fisiológica para isto. Sendo, então, a
única função .ferninina a de reprodutora. A

,

atividade sexual é considerada suja, pecado,
doença, o que favorece a obsessão, pois não se

fala sobre mas se faz escondido.

Agora, nos' encontramos no modelo

permissivo no qual tudo é permitido. Há uma

postura de oposição, mas não de conscientização
da sexualidade. Mudam-se as atitudes e

comportamentos, mas ninguém sabe o porquê.
As palavras-chave são erótico, corpo e orgasmo.
Coni a atuante permissividade sexual não

, sabemos quem esclarecerá às crianças e

adolescentes as freqüentes dúvidas sobre o que
estão sentindo e vivenciando é a que estão

expostos no dia a dia através da mídia.
A Família está envolvida neste processo desde

a concepção e deve iniciar o processo de educação
sexual desde o nascimento da criança. Sendo,

(PMDB-PR) presidente da Frente Parlamentar
de Apoio à Agricultura; Odacir Zonta (PP-S )
- presidente da Frente Parlamentar o

Cooperativismo; Luis Carlos Heinze (PP-RS);
dentre outros políticos. Merece destaque a

presença de representantes do empresariado
nacional, da esfera acadêmica, de lideres sindicais
e do corpo técnico composto de engenheiros
agrônomos e florestais, agroeconomistas e

técnicos agrícolas. Segundo o deputado fedelfl
Moacir Micheletto, o Brasil, na atualidade,
produz 16 bilhões de litros de etanol por ado
para um consumo interno calculado em 14,5
bilhões e com projeções de exportar o excedente
de 2 bilhões de litros de etanol, para dezenas Gte

, paises consumidores. Para deputado federa�
Odacir Zonta, é relevante destacar a expansão da
produção de biodiesel, que no presente é estimada
em 176 milhões de litros por ano, a partir me
diferentes matérias primas - mamona, dendê, soja,
'gira-sol, amendoim, algodão; gorduras animajs;
óleos e gorduras residuais; tendo em vista a

autorização da mistura de 20/0 de biodíesel a

gasolina para o período de 2005 a 2007; sendo
obrigatória a adição de 2% entre os anos de 200� e

2012; e, 5% obrigatórios a partir de 2013,.
,

O ministro da Agricultura, Roberto
Rodrigues; anunciou a implantação do Centro
Nacional de Agroenergia, em comemoração aos

33 anos funcionamento da Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária, que ocorrerá no

próximo dia 26.

Oswaldo Freire, é diretor da SOE Assessoria, de Brasnia

então, de responsabilidade primária da família a'

processo de educação sexual, devendo depois ser

articulado com a escola e 'assessorado por esta, já
que por ter a função de formadora, a escola deveria
saber como continuar esta educação sexual da
forma a desenvolver um indivíduo saudável.

A Escola tem, evidente, a tendência de

preservar a si mesma, seus métodos e normas

vigentes, não valorizando o novo nem o diferente
e não ensinando nada que provoque mudanças,
Sua educação sexual é orientada para formação da
família e remoção dos desejos. No dia a dia ela

desqualifica a sexualidade e tolhe os
•

comportamentos sexuais. Daí a sua denominação: �

dessexualizada e dessexualizante.
Na verdade, somos todos responsáveis pela,

educação sexual. Os educadores, formais ou

não, devem se policiar sobre o trabalho que
vem sendo feito, pois devemos todos nos

preocupar com o desenvolvimento saudável e

a qualidade de vida de nossas crianças e

adolescentes. Lembrando, sempre, que os

objetivos da sexualidade são reprodução, prazer
'e comunicação. E, acreditar que a educação �

sexual seja a principal forma de promover
mudança de atitude, sendo esta da

responsabilidade de todos.
Podemos assim concluir que a educação

sexual é um desafio é que para isto deve haver

envolvimento, conhecimento, ética e

espontaneidade. E que o educador deve ser

acolhedor; saber ouvir; ambientar' os

questionamentos, ou seja, se certificar qual é o

questionamento para não subestimar nem

superestimar a criança ou o adolescente.

Carolina Gonçalves, psicóloga e sexóloga, especialista
em Educação Sexual

O CORREIO DO POVO
Diretor editorial/administrativo: Francisco Alves
Editora: Patricia Moraes

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-2001 Caixa Postal19 1 Centro I
Jaraguá do sot- 5C 1 Tel.47 3371-19191 Fax 3276.32581
e-mails:redacao@jornalcorreiodopovo.com.br 1

comercia I@jornalcorreiodopovo.com.br .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.O O� CORREIO DO POVO

-�----
-

EM CAMPANHA EX-GOVERNADOR VÊ TRAiÇÃO NO PMDB
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:� Coligação com

OJ PT reflete apenas

::�speculações, diz
.sx-qovernador

,

'I

:J

5
e �)11 }ARAGUÁ DO SUL- O ex-

e 5�overnador Esperidião Amin,
I� jEClue veio a Jaraguá do Sul
a Blproferir palestra na Escola de
a 8!Governo, reafirmou que o pp,
e sina impossibilidade de uma

I, ,:;àliança com PSDB e PFL para a

ii ;(.�leição majoritária, pode
a B concorrer com chapa pura.
a f Entretanto, para selar acordo
o {jtom os dois partidos que rotula
e éJ �omo "tradicionais aliados",

exige. o cumprimento de três
o

. ()Jcritérios que, segundo ele,
o ()foram apresentados por escrito

'� <::às lideranças tucanas e
I

'pefelistas: densidade eleitoral,
o 01

capacidade de aglutinação e

rejeição estabelecidos em
,

a

:r
,

la

:a

.a

e

2.8: BALNEÁRIO CAMBORIUI
OlJJARAGUÁ DO SUL- "O PSOL

'''í(ainda não existe em [araguá do

:1:Sul e a ninguém foi delegado falar
,
sobre o partido, porque não .há

"0

'.o:uma única filiação reconhecida
J: � .

pela direção estadual, que até

Gl�agora não foicomunicada", disse
u( ontem o presidente do diretoria

êllJestadual Hilário Schener , por

«)telefone, ao O Correio do Povo,
:) rebatendo afirmações de que

:> deliberações que ele tenha
?()tomado até agora são nulas por
I:J.decisão do diretório nacional.
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o 'partido naCâmara de Vereadores,
rn
Eugênio Moretti Garcia, disse
ontem que por mais de uma vez já
formulou convite ao presidente

sJ?interino do Legislativo, [urandir
Michels, para uma refiliaçãó ao

partido. O ex-petista, que pediu
deixou o partido pelo qual se

2 elegeu em 2004, ao ser convocado
por ofício a explicai: o não

_pagamento de uma dívida de R$
7 mil relativa a mensalidades

•

�r i�'

a BD

confirmados para a eleição
majoritária em chapas puras
estariam disputando o governo
do Estado pela primeira vez.

Tanto que em recente encontro

estadual em Florianópolis, o ex
governador comprometeu-se
em ser o candidato à sucessão

de Luiz Henrique da Silveira

(PMDB) em chapa pura- "por
que não?", costuma indagar- se
coligações forem inviabilizadas.

Quanto ao PT, Amin afasta

qualquer possibilidade de

coligação em Santa Catarina.

Ironiza, até. "Um pouco desta

especulação se dá pela
desconfiança (do PT), que

ajudou a eleger o atual

governador e foi traído". Amin
também não poupa o

governador LHS quando
lembra da eleição presidencial
de 2002. "No segundo turno ele
abandonou o José Serra e a Rita
Camatta (deputada federal-pelo
PMDB) , bandeando-se para a

candidatura do Lula.Fiquei com
o Serra e a tendência natural do
PP é apoiar Geraldo Alckmin"
A federalização do Besc, em
1999, com o compromisso do

governo do Estado em manter

suas contas no banco e, agora,
com a Casan' anunciando

Schener, reeleito presidente do

partido em reunião estadual
realizada no dia 8 de abril, ern
Blumenau, com presença de 34
dos 36 delegados da sigla, disse

. que o único núcleo do PSOL em
atividade no Vale do Itapocu está

em Schroeder, coordenado pelo
•

ex-petista Osnildo Konell. "Ele
colocou-se à disposição para

ajudar a construir o partido na

região, mas isso ainda não foi
deliberado pelo diretório estadual,
o que deve ocorrer em reunião no

próximo domingo (23). Como o

\

DANIEL NEVES

I

Amin defende cabeça de chapa indicado por critérios já estabelecidos

contratação de banco privado
para gerenciar as contas da
estatal e, provavelmente, do

próprio Executivo estadual, é

munição para a campanha de
Amin. "Fui massacrado, a

bandeira dele (de LHS) em 2002
era reestadualizar o ba�co.
Agora, outra traição", atacou
Amin. O ex-governador utiliza
a mesma expressão para dizer

.

II •

que agora, querem. trair o

Garotinho", referência a ala do
PMDB que não quer mais

candidato a presidente para
tirar vantagens com coligações

Konell responde pelo único

núcleo do partido na região já
comunicado à direção estadual, a
proposta de coordenação regio
nal tende a ser homologada",
disse Schener, que em julho de
2005 havia sido convidado pela
senadora alagoana Heloisa

Helena, pré-candidata à

Presidência da'República, para
ajudar na composição do partido
emSanta Catarina. "Eram apenas
seis pessoas representadas no

diretório estadual. Como cresceu
muito (o partido) a partir de

nos estados. "O número de
traidores é grande e isso cria
uma grande expectativa entre

os que dependem dele (do
. PMDB), disse Amin, acres

centando que todas as pesquisas
(não disse quais e nem por quem
são feitas) mostram que entre

650/0 e 700/0 das pessoas con

sultadas o desejo é de um novo

governo para o Estado. "Não

podemos continuar pagando 46
secretários estaduais e outros 30

regionais, (as SDRs) apenas para
satisfazer interesses político
partidários", afirmou.

. setembro do ano passado, quando
o, PSOL obteve o registro
nacional, o que fizemos no

Estado foi ampliar as abran-
•

•

gências regionais", disse o

presidente do diretório estadual,
anunciando que na semana que
vem deverá vir a [araguá do Sul

para ver de perto o que estaria

ocorrendo no processo de

formação do partido no maior

colégio eleitoral da região. E

repetiu que, na cidade, não há
uma única filiação reconhecida

pela direção estadual até agora.

.Presícente do PSDB quer vereador Michels de volta ao partido
:r 1:)

e " }ARAGuÁ DO SUL- O presi-
10lídente do diretório municipal do
?'()PSDB e líder da bancada do

:r

IS

O

11

ta

compulsórias que o PT cobra dos
filiados, já pertenceu aos quadros
do PSDB, de onde saiu há pouco
mais de quatro anos. Garcia disse

I
. I
__ o

ter o vereador "como um bom

sujeito, que faz um trabalho sério

na Câmara" e que, por isso, seria .'

bem vindo. Michels, que deve

esperar pelo menos trinta dias

para anunciar a qual partido vai

se filiar, será convidado formal
mente na semana que vem pelo
presidente do diretório estadual
do rsoi, Hilário Schener, a

ingressar no, partido ainda em

formação no Vale do Itapocu e já
. com problemas internos pela
liderança da sigla. Quanto ao

vereadorJaimeNegherbon, agora
o único petista na Câmara e

contra quem pesa ameaça de

expulsão do partido, Garcia disse
não acreditar que ele tenha

interesse pelo PSDB. Acredita

que Negherbon, a se concretizar

a expulsão, fique mais próximo
doPMDB e PL. Sobre a indicação
de membros para a CEI (Comiss
ão Especial de Inquérito) que vai
investigar denúncia de suposto
favorecimento â empresa Cana
rinho na quitação de dívida de

•

ISS ao redor de R$ 140 mil,o
presidente do diretório tucano

entende como legítima a

participação de vereadores sem

partido.No caso,MaristelaMenel,
Afonso Piazera Neto e [urandir
Michels. Argumenta que se o

impedimento existe porque não

estão filiados a partidos' políticos,
"então também não poderiam ser

•

membros das comissões internas

permanentes da Câmara que, de
certa forma, também são

investigativas' quando exaram

pareceres".O tucano acha que está
em curso uma manobra das
bancadas da situação, que já
votaram contra a investigação.
"Não há outra explicação, porque
antes valia tudo", reclamou. A
vereadoraMaristela Menel espera
resposta de consulta do Ibam

(Instituto Brasileiro de Ad

ministração Municipal) sobre a

legalidade de sua participação na

CEI. Alega que se foi z.C;:il corno

signatária do requerimenn
criou, também tem o direito de ser
indicada como membro.

.
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Queda de braço
Senadora Ideli Salvatti (PT) pressiona para votação de

projeto que regionaliza a programação de rádio e TV. Do
total do tempo destinado à programação regional, 400/0
deverá ser reservado à produção independente, aquela feita
por agentes que não têm qualquer relação ecónômica ou de

parentesco próximo com os proprietários ou acionistas. Hoje
já ocorre a terceirização da produção, mas com propriedade
intelectual das emissoras. Estas, essencialmente comerciais,
resistem como podem .

Esvaziado
o PT costuma dizer que o

mandato pertence ao

partido e não ao eleito. Pura
teoria. Não há como tirar o
mandato dos vereadores
Jurandir Michels, que
deixou o partido na semana

passada, e nem de Jaime
Negherbon. Ele já anunciou

- .

que nao val esperar ser

expulso do partido em

processo já em andamento.
O PT perde dois, fica sem

nenhum e ponto final.

•

Cautela
Ambos nunca foram tão

paparicados. Maioria dos

partíébs querem vê-los em
•

suas fileiras. E tanto elogio
que já andam corn um pé
atrás. De fato, pressa para
quê se em outras siglas o

regime interno se não igual,
assemelha-se ao do PT? É
preciso, também, avaliar a

'concorrência: PSOB, Pp,
. PFL, por exemplo, têm
vereadores em seus

quadros também.
,

lá na cara
Se disputar o governo e

eleito, Esperidião Amin (PP)
promete fechar as 30
secretarias de
desenvolvimento regionais,
que qualifica como cabides
de emprego para acobertar
interesses política
partidários. Se reeleito, Luiz
Henrique (PM DB) promete
ampliar para 40. Nem é
preciso pesquisa para saber
em quem funcionários e

familiares vão votar.

Eleições
Na minirreforma eleitoral
aprovada pelo Senado, duas
emendas apresentadas pelo
senador petista Aloísio

.

Mercadante. Uma
restabelece a proibição de

gravações fora dos estúdios

(rádio e televisão), antes
vetado pela Câmara dos
Deputados. A outra mantém
a proibição do uso de
outdoors. Se as mudanças
vão valer já nestas

eleições, ainda não se sabe.

Sem perdão
o Supremo Tribunal Federal
indeferiu habeas corpus
em favor de Leopoldo Adolfo
Schmalz e de Élcio de
Souza, presidente e vice da

empresa Cristais Hering, de
Blumenau. Foram
condenados por crime de

apropriação indébita. Não
recolheram ao INSS valores
descontados dos salários de
seus empregados entre
1992 e 93. Coisa de R$ 1,5

Erramos
o procurador geral da
prefeitura, Jurandir Bertoldi.

.

corrige equívoco na

informação contida em

reportagem sobre a

contratação de empresa
privada para gerenciar a

merenda escolar: em 21 de'
dezembro de 2004, gestão
anterior, foram abertas as

propostas de licitação e

escolhida a empresa
vencedora. O contrato, na

verdade, foi assinado em

fevereiro de 2005 .

Orçamento 1
Enfim, mesmo que em

votação simbólica e sob'
protestas da oposição, foi
aprovado o Orçamento da
União para 2006.
Resumindo: prevê uma

receita líquida federal de R$
455,6 bilhões. Os gastos
com pessoal e encargos
sociais serão' da ordem de
R$ 104 bühões e para os

benefícios'da Previdência
(INSS) estão previstos R$
162 bilhões.

•

Orçamento 2'
Como transferências

•

obrigatórias a estados, a

proposta estabelece I .

destinação de R$ 90 bilhões
e como superá¥it ·primário
(pagamento de juros), R$ 48
bilhões. Para investimentos
dos mlnlstérlos, a previsão é
de cerca de R$ 20 bilhões.
Ou seja, já estamos em

marcha-ré levando em conta
. R$ 25 bilhões liberados em

medida provisória para a

operação tapa-buracos.

Repartido.
o PMOB catarinense tem três

corações. Embora não
declare, Luiz Henrique é a

favor da liberação geral, sem
candidatura própria, para
facilitar as aüanças. no Estado
e, obviarnentd, fortalecer sua
própria candidatura. Pinho
Moreira é alckimista de
carteirinha, enquanto Renato
Vianna, único voto na

executiva nacional, por
gratidão apóia Itamar Franco .

Contas
o senador Amir Lando,
catarinense e candidato do
PMOB ao governo de
Roraima, encontrou com

LHS, Moreira e Vianna
ontem em Brasília.Também
defende a liberação do
PMOB para coligações.
Concorda com o cálculo de
Geraldo Alckmin. PMOB e

PSOB, juntos, teriam
chances reais de eleger 13
governadores, inclusive em

Santa Catarina.

•

. .

•

",' .. ....

fillpesqulsas, sem Imposlçoes.
"Baseado nisso, quero ser

candidato", disse. Amin e o PP .

sabem que, neste contexto, leva

vantagem sobre os pré-

4
candidatos a governador

b Raimundo Colombo (PFL) e

'I:\'Leonel Pavan (PSDB) ,"que se
•

B[
BrJ

LL

sLSchener diz que o PSOL ainda não existe em Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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r Prêmio CNI/FIESC
, -

I Acontece nesta quinta, durante a reunião da diretoria da Fiesc,o
,

.. lançamento da edição 2006 do Prêmio CNI/FIESC, cuja finalidade
I ,

! �
é prestarum reconhecimento de projetos desenvolvidos pelas

: 5:
indústrias do Estado e que proporcionam melhorias ao processo

i r produtivo no ârribito da qualidade e produtividade,design e
-

ecologia, fundamentais para a competitividade dos produtos. O
-

evento corresponde à etapa estadual do Prêmio CN!. As etapas
I' regionais serão realizadas de 26 de julho a 18 de aqosto. A

I;, etapa estadual ocorre dia 1 de setembro.
I •

,
I �r-------------------------------------------�
,

•

I
I _

Cachaça
Definitivamente, a cachaça é a

mais brasileira de todas as

bebidas, Descoberta entre os

anos de 1534 e 1549 durante o

processo de produção do açúcar,
sua origem se confunde com a

própria história do Brasil.
Passados mais de 450 anos, a

•• 1 aguardente mais consumida entre

'.. os brasileiros é também a 3a
I..

bebida destilada mais apreciada
no mundo. Atualmente o País
reúne mais de 40 mil produtores e

cerca de 5 mil marcas de

aguardente de cana-de-açúcar. De
'acordo com pesquisas realizadas

pela FENACA (Federação
Nacional das Associações dos
Produtores de Cachaça de

Alambique), a categoria é

responsável pela geração de

aproximadamente 1.000.000 de

empregos diretos e indiretos, e

por uma produção anual de

aproximadamente 1,3 bilhões de
litros.

Grupo VR
Com apenas R$ 12,50 por dia,
qualquer estabelecimento que
aceite os benefícios do Grupo VR

pode comprar uma TV de

plasma Philips de 42 polegadas
e colocá-Ia à disposição dos
clientes neste ano da Copa. A
promoção é exclusiva dos

.

estabelecimentos conveniados e

foi fechada pelo Grupo VR em

parceria com a Philips e a

Eletrodireto. Essa ação, com
duração de dois meses, inclal
cinco modelos de televisores,
desde 26 até 50 polegadas,
vendidos em condições
especiais, A promoção é dirigida
aos 220 mil estabelecimentos
conveniados em todo o Brasil.
São restaurantes,
supermercados, padarias,
postos de gasolina e oficinas que
aceitam os cartões Smart VR

Refeição, Smart VR Alimentação (

e Smart VR Auto .

Texfair II
O sucesso da Texfair do Brasil -

Feira .Internacional da Indústria
Têxtil, é demonstrado a cada ano

através de números, Em seis

edições da feira, já passaram
por lá 1.035.000 lojistas, 880
expositores, com uma média de
235 marcas presentes em cada

edição. A 7a Texfair, que aconte
cerá no final do próximo mês de
maio, já conta com 380 marcas

e 200 expositores, e um número

esperado de 30.000 lojistas visi
tantes. A evolução, desde a pri
meira edição, é impressionante.
O número de eoosnores cres

ceu 94% (eram 104 na primeira
edição). E o público evoluiu
320% - o número de visitantes foi

.

,

de 7.000 na primeira lexfair.

,

I \

I
I .6

,
..

I

I G

Texfair I
A 7a Texfair acontece de 30 de
maio a 2 de junho, no novo

espaço da Proeb (Fundação
Promotora de Exposições de

Blumenau) que, mais amplo e

moderno; passa a oferecer uma
infra-estrutura e climatização
mais adequadas para melhor
acomodar seus expósitores e .

. receber inúmeros visitantes, de
todo o país e do exterior, numa
área de exposição com 25 mil
metros quadrados. As maiores
empresas dos segmentos de

. cama, mesa, banho, vestuário,
malharia e decoração, estarão
apresentando os lançamentos de
suas coleções para a Primavera!

I
Verão 2006/2007.

. \ .
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• INDICADORES ECONOMICOS

•

EURO, DOLAR (EUA) COMPRA VENOA
,

I COMERCIAL 2,112 2,114 jt COMPRA VENDA

PARALELO 2,183 2,273 jt 2,616 2,618 "
• PESO (Argentina)

TURISMO . 2,053 2,202 jt
I 0,688 0,697 jt

; .'BOlSAS DEVAI..ORES ' '.
I •

_,

I

- .. -.,... . - ,

I
PONTOS OSCILAÇÃO

" BOVESPA, 39.937 0,92%I
i III DOW JONES (N, York) 11,268 -,

000"10I
,

I Ie MERVAL (B. Aires) 1,914 056%

I " NIKKEI (Tokio) 17,350 0,68%
,

0,6755

1;--- "_-.,,.,_ "

• CUB. aovil); ,

.
,-

-

, '

R$861,27

• LOTERIAS
I :r-----------------�--------�--------------�
J

34 - 38 - 50 - 59 - 60 - 66 - 67

75 • 80 - 85 - 87 - 89 - 98 - 00

.• Megasená
"1

,',
O". o_o ,�,

: • Quina' 'i : .
-

�
-

.
. .

concurso: 756

rOt��f-g7-:-38 - 4
�\IW @�im * 1

concurso: 612
09 - 10 - 13 - 17 - 25 - 27

concurso: 04028
1° Prêmio: 17.082
2° Prêmio: 29.182
3° Prêmio: 23.822
4° Prêmio: 24.331
5° Prêmio: 26.183

•
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EM BRASiliA: SECRETÁRIO PROPÕE PARTICIPAÇÃO MACiÇA EM AUDIÊNCIA COM MINISTRO

CAROLINA TOMASELLI

� Sete municípios
estão com projetos na

área de transporte no

mesmo patamar
GUARAMIRIM - O secretário

de Planejamento de Guaramirim,
Valéria Verbinem, sugere que

. '" . .

mumcipios catannenses se unam

para pressionar o governo federal
a autorizar a liberação de recursos
de projetos nas áreas de trânsito e

transporte coletivo. Em consulta
ao BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e

Social), foi informado que os

municípios de Jaraguá do Sul,
Blumenau, Gaspar, Indaial, São
Bento do Sul e Chapecó estão "no
mesmo patamar de Guaramirim",
apenas aguardando o aval da
União para contrair os

financiamentos, já aprovados.
pelo banco.

Na opinião do secretário, os
prefeitos deveriam participar da
IX Marcha a Brasília em Defesa
dosMunicípios, que será realizada
nos próximos dias 25,26 e 27 na

capital federal, para cobrar a

liberação dos recursos. Outra

oportunidade de pressionar o

governo federal apontada por ele
é a audiência com o ministro do

Planejamento, Paulo Bernardo,
provavelmente na próxima
semana, mas ainda sem data
confirmada. Verbinern integrou
comitiva de lideranças do
Executivo e Legislativo de
Guaramirim em recente viagem.
a Brasília, onde os deputados
Carlitos Merss e Cláudio

Vignatti, ambos do PT,

. GUARAMIRIM Os
vereadores cobraram dos
conselheiros do Conselho

.

Municipal de Trânsito, que

participaram da sessão da
Câmara de terça-feira, a

execução de algumas obras para
o setor. Pediram uma avaliação
do anel viário do município,
implantado em 2002, e a revisão

da mão única na Rua 28 de

Agosto que, avaliam, prejudica
o comércio local. Também

sugeriram análise sobre a

viabilidade de implantação de
mão dupla nas Ruas João
Ossowski e João Butchardt.

No mês passado, documento
assinado pelo vereador
Alcibaldo Germann (PP) foi
endereçado ao conselho
solicitando a implantação de
mão dupla na Rua 28 de

Agosto, no trecho
. que

compreende ..o acesso a Rua João
Ossowski até o Auto Posto 28,
assim como na Rua João

•

•

•

comprometeram-se em agendar
audiência com o ministro. "Já
conversei com o prefeito Moacir
Bertoldi (jaraguá do Sul) e ele
achou a idéia ótima. Pedi para que
a Prefeitura de Jaraguá esteja
presente, principalmente na

pessoa do prefeito", resumiu.
Encaminhado ao BNDES em

2003, o projeto prevê finan
ciamento de R$ 8,9milhões, com

•

contrapartida da Prefeitura para
totalizar os R$ 15 milhões para

implantação do sistema de

transporte coletivo próprio do

município. Guaramirim não

dispõe de linhas municipais;
todas as existentes têm como

destino Jaraguá do Sul, onde fica
a sede da Viação Canarinho, em
presa concessionária do serviço.
O projeto deve ser financiado

pelo prazo de dez a 20 anos, com

juros de 2% ao ano, além de
indexador correspondente à

inflação e carência de seis meses

após o término das obras. O prazo
de execução é de dois anos.

•

OIVUlGAÇAQ

" c,····�
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Verbinem está tentandomobilizarmunicípios com projetos no BNDES
• •

•

O QUE PREVÊ O PROJETO ORIGINAL
- construção do terminal rodoviário e da estação de integração do transporte coletivo; .

- construção .de centro de lazer anexo ao Ginásio de Esportes Rodolfo Jahn; .

- construção de ciclovias paralelas � Avenida Izídio Carlos Peixer, na Ilha da Figweira, e aos trilhos do trem, desd�
o Bairro Imigrante até o Bairro Caixa D'água;
- urbanização da Rua 28 de Agosto;
- pavimentação das estradas de acesso aos bairros Guamiranga, Corticeira,. Avaí, Caixa D'água, Bananal do Sul,
Vila Amizade e anel viário central;
- criação de seis centros de bairros, com estrutura de lazer e serviços;
. 250 novos abrigos;
- melhorias nos seis acessos a BR-280.

A EMPRESA CONCESSIONÁRIA DEVERÁ
- operar com frota de pelo menos 20 coletivos novos para circulação exclusiva no município; .

- reurbanização da Rua 28 de Agosto e laterais, com pavimentação asfáltica, padronização das calçadas, qu�
terão lajotas com desenhos da ave Guará - símbolo do município;
- implantação de paver na pista da Rua 28, entre a Igreja Senhor Bom Jesus até a Rua Irineu Villela Veiga,
totalizando 840 metros.

Ossowski. Germann disse que
o comércio local está sendo

prejudicado, pois os potenciais
consumidores são obrigados a

desembarcar (em caso de

ônibus) na Rua Jerônimo
Corrêa, distante da área

comercial. Por outro lado, a

entrada ao centro da cidade após
a Policia Rodoviária Federal
não facilita o acesso aos
••. ., N

visitantes, pois e contramao.

Já o presidente da Câmara,
Marcos Mannes (PSDB),
cobrou a implantação de
ciclovia no trecho desde a

Escola Almirante Tamandaré
até a antiga estação ferroviária..
No ano passado, Mannes

apresentou indicação para

execução da obra, discutida com
representantes da Prefeitura e

Aciag (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de

,

Guaramirirn), "E necessário,
principalmente devido ao

número expressivo de ciclistas

. ).

•

.

,

vereadores sugerem mudanças no trânsito de Gu.aramirim
que não dispõe de um local

adequado para transitar, além de
,

ferrovias. Lembra que sâo quatro
só na área central, com fluxo

-

intenso de veículos durante
todo o dia. "E não tem outro

jeito. Sempre vai ter que passar
pelos trilhos, por isso precisa ter

,

cancela. E uma questão de
" .

segurança ,resumIU, acresceu

tando, ainda, a presença de rato,

e lixo- ao longo da ferrovia .

•

proporcionar o

desenvolvimento do próprio
êrcío'ldefendcomercIo, elen eu. '

Mannes, conselheiro em

2002 e 2003 representando a
.

Aciag, também' entende como

necessária a implantação de
cancelas nos cruzamentos de

-REPASSES
Na sessão de terça-feira, foram aprovados projetos de lei do
Executivo autorizando a concessão de auxílio financeiro para os

Bombeiros Voluntários e para a Apae de Guaramirim. Cada
entidade vai receber R$ 15 mil, recursos do orçamento da
Câmara de Vereadores. Também do orçamento do Legislativo, foi
aprovado auxílio financeiro no valor de R$ 2.200 mil para os .

formandos da Udesc. Do orçamento do Executivo, foi aprovado
repasse de R$ 5 mil para a Ação Social. Projeto que. autoriza a

realização de despesas de até R$ 3 mil com o 50 Festival da

Canção "Canta Guaramirim", que será realizado no dia 16 de

junho, e o que limita em R$ 9 mil as despesas com as

comemorações do Dia do Trabalho, em 10 de maio, também
foram aprovados. Os vereadores Osni Bylaardt (PM DB) e Evaldo
João Junckes (PT) cobraram reajuste do salário dos servidores

municipais, segundo eles defasado.
I
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PLANO: AMPLA DIVULGAÇAO

•

CENTRAL DE NOTíCIAS REGIONAIS

� A apresentação do

� flano de Cobertura
aconteceu ontem, na

"

,,�Assembléia Legislativa..
•
•
',"
'"
•
•

J de Cobertura das Eleições 2006,
�, que será feita pela Central de
�..- .

'�' 'Notícias Regionais (CNR/SC)
,.

�. - especialmente para os jornais,
,

parceiros da ADI/SC (Asso-
ciação dos Diários do Interior)
e para as emissoras de rádio
filiadas à ACAERT (Asso
ciação Catarinense de Emis

soras de Rádio e Televisão) - foi

apresentado ontem (19), na

Assembléia Legislativa. Depu-
tados, assessores de imprensa,
representantes de partidos
políticos e de veículos de

comunicação conheceram a

estratégia de cobertura inédita no
Estado para a Mídia Regional.

O espaço reservado aos

candidatos da majoritária
(presidente da República,

, governador e senador) nos 29
diários do interior, que
totalizam 134 mil exemplares/
dia, e em 87 emissoras de rádio

pretende ser igualitário. "Está é

uma maneira de termos uma
.

ui, ,i:. eleição justa e de participamos
ativamente, para que Santa
Catarina tenha condições de
escolher o melhor", destacou o

presidente da ACAERT,

FLORIANÓPOLIS - O Plano

, '

� I

BRASÍLIA - O Governador outras ações do Governo do
em exercício Eduardo Pinho Estado. "Vamos analisar todas

•

FLORIANÓPOLIS/PATRicIA GOMES/CNR

Plano de Cobertura das Eleições 2006para diários e rádios foi apresentado na Assembléia Legislativa
,

Ranieri Moacir Bertoli.
Com a cobertura'

jornalística da CNR/SC, jornais
e rádios do interior do Estado

divulgarão informações sobre as

eleições deste ano de forma

integrada, priorizando as

propostas dos candidatos para
Santa Catarina e prestando
serviço ao eleitor. As

convenções dos partidos, a

agenda dos candidates e a

cobertura completa da capital
do Estado no dia das eleições.
fazem parte do plano .de

cobertura, que ainda prevê a

realização de debate entre os

candidatos. O debate poderá ser

transmitido simultaneamente

por todas as emissoras filiadas à

ACAERT e acompanhado
pelos jornalistas dos diários da:
Rede ADI/SC.

ativa pensando-se no Estado",
ressaltou. O Plano de
Cobertura, elaborado pela
CNR/SC, foi aprovado pela
diretoria da ACAERT e ADI/
SC e previamente. apresentado
ao Tribunal Regional Eleitoral
(TRE). ADI/SC e ACAERT,

organizam para 13 de Junho um .

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.

A. .

Para Amer Félix Ribeiro,
presidente da ADI/SC, é

importante "equilibrar toda a

informação que se referir à.

eleição". "E que está

informação tenha qualidade e

seja veiculada de forma pró-

•

la, ,t,� Pinho Moreira reúne-se em Brasília com ministro interino da Fazenda

Moreira esteve em Brasília

fa ,"

ontem em

Secretário
Ministério

reumao com o

Executivo do
da Fazenda e

<o C', ministro interino, Bernard
te -�. Appy. Pinho Moreira foi ao
fa c' -Ministério da Fazenda para

ar ',:, formalizar o pedido de

er =, autorização para a venda de

ie " títulos federais do Instituto de
Previdência do Estado de Santa
Catarina (IPESC). "Viemos
trazer uma solicitação do
Governo de Santa Catarina ao

Governo Federal para que

possamos buscar fontes
alternativas de arrecadação.
Estamos passando por grande
dificuldades financeiras e

:: procuramos alguém que possa
nos ajudar", explicou o

governador, ressaltando que a

venda dos títulos federais seria
utilizada para o pagamento de
inativos. Bernard Appy
recebeu os documentos

•

levados pelo governador em

exercício, mas ressaltou que as

decisões do ministério estão

atreladas a outros pleitos e

n' ,

:OJ i"

,

)1

o

as solicitações e vamos res

ponder a todas", explicou.Ao
final da reunião, Eduardo
Moreira fez um apelo para que
o Governo Federal faça
análises técnicas das soli

citações de Santa Catarina,
\

sem deixar que questões
políticas interfir am- no

desenvolvimento do Estado.
"Estamos fazendo urn apelo
para que o Governo Federal

•

analise essas questões tec-

nicamente", disse. Governador, em exercício, Pinho Moreira, visita ministro da Fazenda

..ó'\

• INFORM' A'TIVO �£}o���?cl ��r�H lNDl)$'ff(IAl tI£ JAAA�tJ DO SUL IWI4II1_ ....",..._,.

•

Missão Para o Fashion Hair
o Núcleo de Cabeleireiros Profissionais ACIJS-APEVI promove, com
o apoio do SEBRAE, a Missão ao 12° Fashion Hair, a ser realizado em

Lages, SC, Saída programada para as 7 horas de domingo, 28 de
maio de 2006, defronte ao CEJAS, com retorno dia 30 de maio (terça
feira), 'às 18 horas. Investimento indlvldual de R$ 270,00 para
Associados e de R$ 300,00 para os demais interessados, podendo
ser dividido em duas parcelas e incluindo ônibus leito-turismo com

TV, vídeo, som, ar-condicionado, frigobar, mesa de jogos e toüete.
Hotel com dois pernoites, café da manhã e credencial de ingresso ao

Fashion Hair, A participação nos workshops é opcional e. tem cursos

. à parte. Maiores informaçôes e inscrições com Carmen, fone (47)
3275 7028 ou e-mail carmen@acijs.com.br. até 12 de maio.

,

-

• MOACIR PEREIRA

Decidir sem decidir
.

O PMOB prossegue sendo um mosaico de tendências, um partido
sem unidade nacional, movido a pressões regionais e submetido à

fogueira das vaidades de muitos de seus líderes. Ontem, na tensa
reunião da executiva nacional, a legenda ficou dividida entre 'a

candidatura própria e a coligação com o PSOB e PFL. A proposta dia
governador em exercício de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira,
de antecipar a convenção partidária para maio, acabou derrotada.
Pinho pretendia liquidar de vez a fatura, ou seja, decidir logo o

posíclonarnenío do partido. A tese de Pinho era de que quanto mais

tempo a questão ficar em banho-maria, pior para o PMOB, ,
,

Do encontro de ontem, que não era decisivo, ficou mais uma vez evidente
que não há convergência de opiniões entre as principais lideranças. O
PMOB hoje se divide em três grupos centrais: os que defendem candidatum
própria - Anthony Garotinho ou o sempre surpreendente �amar Franco -

, os que preferem a coligação com o PSOB e PFL e aqueles que se

inclinam pela manutenção dessa estranha aliança com o PT, comandada
pelos fisiologistas Renan Calheiros e José Sarney.
Embora a tese da candidatura própria tenha sido derrotada na votação
promovida no encontro de ontem, a verdade é que o grupo vencedor
não é majoritário em termos de representatividade para valer. O "bate

chapas" - pró e contra a candidatura do partido - em junho é que vai
definir, enfim, o destino do PMOB, esse imenso partido, de história
tão rica e personagens recentes tão complicados ou confusos.

Besc
Não foi muito tranqüila a

visita do govemador em
exercí8o, Eduardo Pinho
Moreira, ao Ministério da
Fazenda. Pinho disse poucas
e boas e ouviu o troco,
pesado, de que o govemo
catarinense está tentando
inviabilizar o Besc, com a

possível mudança das
,

contas oficiais para tm
banco privado. O governador
explicou que a questão é
técnica. Mas o staff
econômico de Lula interpreta
a intenção de Santa Catarina
como política, Pinho ouviu
também ameaças de

penalização ao Estado.

Segurança
Ex-deputado.Paulinho Bomhausen

(PFL) considera essencial a criação
de uma agência nacional de

segurança pública, que defina uma

politica para o setor. Segundo
Paulinho, é necessário vincular
verbas específicas para a segurança
nos orçamentos da União, Estados e

municípios; criar uma polícia de
fronteiras para reduzir o tráfico de

drogas; e valorizar os profissionais
que atuam na área. O ex-deputado
participa de um grupo nacional de
trabalho que discute soluções para a

violência.
•

Psicologia
Professores, estudantes e

profissionais de todo o Estado se

reúnem a partir de hole para discutir
as áreas de atuação e abordagens
teóricas da Psicologia no 2° Encontro

Regional da Associação Brasileira de
Ensino de'Psicologia (Abep-SC).
Organizado em parceria com o

Ministério da Saúde, o evento vai
avaliar as formas de ensino da

profissão e debater a relação da

Psicologia com a saúde pública e
•

com o SUS (Sistema Unico de Saúde).
O encontro acontece até sábado em

Joinville.

Reconhecimento
o deputado federal Cartito
Merss (PT/SC), foi um dos
homenageados ontem pelo
Exército Brasileiro, em
solenidade comemorativa ao

seu 358° aniversário, e ao

Dia do Soldado. O
. catarinense recebeu a

medalha da Ordem, a mais
alta homenagem do Exército.
Um reconhecimento aos

serviços prestados na

relataria do Orçamento de
2006, em que Merss aprovou
recursos de R$ 350 milhões

para o programa Soldado
Cidadão, que garante a

incorporação de 1 00 mil
recrutas no Exército.

Ciência
o projeto Sapiens Parque ganhou
importante reforço com a assinatura
de convênio de cooperação entre a

Fundação Centro de Referência em

Tecnologias Inovadoras (Certi), ligada
à UFSC, e a Fundação de Apoio à

Pesquisa Científica e Tecnológica do
Estado (Fapesc), vinculada à
Secretaria de Estado da Educação,
Ciência e Tecnologia. Estão previstas
outras parcerias, com a própria UFSC,
a Udesc e organizações não
governamentais interessadas em

participar.

Reforma
A reforma política e eleitoral
aprovada no Congresso
Nacional ainda depende da

sanção do presidente da
República e da palavra final
do Tribunal Superior Eleitoral
sobre sua validade para a

campanha deste ano. Mas
ainda assim os líderes
políticos comemoram, O
senador Leonel Pavan

(PSDB), por exemplo,
considera fundamental a
isonomia financeira entre os

candidatos, tomando as

eleições muito mais baratas
do que as anteriores. "A

disputa promete ser mais no
. gogó do que pela tecnologia",
afirmou.

Universidades
Jomalista Laudelino Sardá corrige um

'equívoco muito comum, que este
colunista interino também cometeu: a

universidade de São José e a

faculdade de Palhoça não são
•• • •

pioneiras no ensino supenor
municipal. Sardá lembra que a

primeira foi a Furb, em Blumenau, e a

segunda a Unisul, em Tubarão. Depois
vieram a Univali, Uniplac,
Unochapecó, Unoeste, Unesc e outras .

•

•

,

I
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.... Mais veículos
As vendas de automóveis e

comerciais leves na primeira
quinzena de dias úteis de abril
somaram 71.057 unidades e

. '

'foram 11,88% maiores que as

da primeira metade de março.
Em comparação com o

,
,

mesmo período de abril de
I. 2005, o número de automóveis
comercializados subiu 14,97%.
Os dados foram divulgados
ontem pela Federação '

Nacional da Distribuição de
r-,

Veículos Automotores
,

(Fenabrave), com base no

I número de emplacamentos de
I 'veículos novos nacionais e

l_ importados do Registro
: Nacional de Veículos
I

I Automotores (Renavam).
I !r'--------------------4

.... IPC tem deflação
o índice de Preços ao

, Consumidor (IPC) da Fundação
, Instituto de Pesquisas
Econômicas da USP (Fipe) na

segunda quadrissemana de
abril apresentou uma deflação
de 0,06%, ante inflação de

, 0,03% na primeira
quadrissemana do mês. A

inflação continua em baixa na
, cidade de São Paulo,
principalmente pelo
comportamento dos preços dos
alimentos que mostraram

deflação de 1 ,20%. O item
despesas pessoais também
teve deflação, de 0,05%. O IPC
ficou abaixo do piso das

, .

expectativas dos 12 analistas
consutados pela Agência
Estado, que variavam de -0,05%

B )
a +0,05% (mediana em 0,00%).

I

I
I

.t
.... Crédito imobiliário

li.: o mercado imobiliário continua
aquecido. Prova disso é que o

I crédito imobiliário, que utiliza

� _ recursos das cadernetas de
I poupança, aumentou 74,1 % no
'I primeiro trimestre de 2006,I

tomando como base o mesmo

,,,]. período do ano passado. De
acordo com a Associação

" Brasileira das Entidades de
fi ' Crédito Imobiliário e Poupança

(Abecip), neste período foi'
(, liberado R$ 1,574 bilhão, com
financiamento de 20.289

r unidades. Tomando por base '

I.e, um período maior, de 12
G, meses, foram financiadas

69.054 unidades, contra 54.527
dos 12 meses anteriores. O

,

volume de recursos aplicados
,

, t! ' evoluiu, nos mesmos

qc' períodos, de R$ 3,35 bilhões
::; para R$ 5,46 bilhões, com

aumento de 63% no volume de
I recursos e 26,6% no nú'mero

de unidades financiadas.
,

r;
.... Fraude no IR

,

VISITA: PRESIDENTE NO SUL

• "

AGÊNCIA ESTADO

.... Presidente esteve, ontem, no Rio Grande do
Sul, visitando aldeias caiqanques, mas evitou
falar sobre a crise política que assola o Governo

TENENTE PORTELA, RS - O

presidente Luiz Inácio Lula da
Silva voltou a dizer ontem que
os movimentos sociais terão

mais dificuldades de serem

atendidos por outro governo.
Em visita à aldeia dos índios

caingangues, ele rebateu
críticas à política social, disse

que umaminoria quer ficar com
todo o dinheiro do Estado e

reclamou do calote dado pelos
grandes fazendeiros. "N ão

tenham medo de reivin-dicar",
afirmou. "Se tem de rei

vindicar aproveitem e reivin

diquem no meu governo, pois
se eu não atender, muito mais

·Sem uma proposta consistente

·Varig dificilmente sairá da crise
7

PORTO ALEGRE E BRASÍLIA -

, mereça confiança, ainda não

apareceu", completou. Ele
afirmou, no entanto, que a

empresa tem saída, mas para isso é
preciso haver um "esforço de
todos e uma operação empresarial
consistente", Ele ressaltou que o

fato de a empresa ter a proteção
do judiciário - por causa da

recuperação judicial- tomam essa

saídamais fácil de ser encontrada.
Questionado sobre' as

sugestões de que os credores
estatais dêem um prazo para que a

Varig fique sem pagar as dívidas e

tarifas, tomo as aeroportuárias
com a Infraero e o custo do
combustível com a BR

Distribuidora, Pires declarou que
essas situações podem trazer

problemas para os dirigentes das
estatais. "Se elas (as empresas) não
executarem seu trabalho de

cobrança, ficarão os diretores
suscetíveis de irem para a cadeia,
serem apontados como

prevaricadores e de não

cumprirem o seu dever'', afirmou.

O ministro da Defesa, Waldir

Pires, disse ontem, que a saídapara
a crise financeira da Varig só

acontecerá quando qJlouver uma

proposta empresarial "consistente
, . " , . *

e sena , o que ate agora, na visao

do ministro, não apareceu. Sobre
a oferta da VarigLog, por meio da
Volo do,Brasil, para comprar a

companhia aérea, Pires disse que
ela não é consistente porque não

deixa claro como serão resolvidas
as dívidas da empresa.Omontante

desse endividamento varia, de
acordo com as fontes, entre R$ 7
bilhões e R$ 10 bilhões.

"Há questões de natureza dessa
proposta que estão sem clareza de

viabilização, na medida em que
não assume as responsabilidades

,

totais sobre os passivos", afirmou
o ministro após participa,r da
cerimônia de homenagem ao dia
do Exército no Quartel General
em Brasília.

"Alguma coisa (proposta)
séria, que tenha consistência e que

Alunos do Marista visitaram

agência dos Correios
2as séries visitaram a Agência dos Correios.

Os alunos das segundas séries do Colégio Marista São Luís,
acompanhandos pelas professoras Renatha e Dinara e por
uma estagiaria, visitaram no início desta semana a Agência
dos Correios. A visita serviu principalmente para as crianças
postarem as cartinhas escritas para seus familiares e também

para conhecerem o funcionamento da agência.
Foi todo um trabalho desenvolvido ao longo do bimestre. As

crianças tiveram contato com vários tipos textuais, entre eles

as cartas. 'Ai, surgiu, a idéia de escrever uma carta para a

família, uma carta que seria posteriormente postada.
"Pudemos trabalhar os vários tipos de correspondência, suas
diferenças e as mudanças pelas quais passaram ,e passam
no decorrer dos tempos, principalmente se levarmos em

consideração que hoje a maioria das pessoas e até nossas

crianças utilizam e-mail em vez de enviar uma carta

manuscrita", destacam as professoras das turmas.
Na visita as crianças também puderam verificar como

acontece a separação das cartas postadas, o trabalho
delicado de separá-Ias pelo CEP.

difícil será ser atendido depois."
No discurso de 33 minutos,

boa parte de improviso, Lula

bilhões para o Bolsa Família."
Lula salientou que "mais
extraordinárío" não é investir

em pontes e postes, mas em

melhoria de vida das pessoas.
"Tem gente que diz assim: o Lula
ao invés de gastar dinheiro
fazendo isso deveria es tar

fazendo outra coisa", reclamou.
Ele brincou ao falar da

inauguração de uma rádio
comunitária na aldeia que só

, transmitirá notícias nas línguas
caingangue e guarani. "Fico
pensando como eles vão falar

.

, , .

citou as cnticas ao programa
Bolsa Família. "Eu sei que muita

gente não gosta e queria que a

gente gastasse todo o dinheiro
do Estado apenas com a aquela
parte que há 500 anos recebe
esse dinheiro", afirmou.
"Achamos que o dinheiro do
Estado deve ser repartido de
forma justa", completou. "Vocês
_.. ",I

nao imaginam quanta critica eu

recebo porque repassamos R$ 8

O CORREIO DO POV,O

I

•

,

mal de mim nessa rádio",
brincou. "Mas podem fazer
crítica, é saudável."

Lula evitou comentários so

bre a crise política e as denún
cias contra o governo e voltou a

dizer que nada é impossível
quando se pensa em melhorar a

vida da população pobre. "Estou
aprendendo, e lamentavelmen-
te só aos 60 anos e no último ano

de governo, que não existe nada

impossível, que não existe nada
impossível", ressaltou. ''A única
coisa impossível é Deus pecar."·(1 _

!

Inadimplência de consumidores tem forte a�a no País
SÃO PAULO - A inadim

plência dos consumidores do
País apresentou alta expressiva
em março, segundo estudo
divulgado ontem pela Serasa.
O levantamento da companhia
de análise de crédito apontou
que entre as pessoas físicas
houve crescimento de 22,7%
sobre o mesmo período de 2005
e aumento mais significative,
de 35,1%, ante fevereiro de

2006, após um registro de queda
de 6,8% na comparação entre

os dois primeiros meses do ano.

O indicador de inadim

plência da Serasa contempla
registros de cheques devolvidos,
títulos protestados, dívidas
vencidas com bancos e cartões

de crédito e financeiras. No

primeiro trimestre de 2006,
houve crescimento de 16,6% no

índice em relação aos primeiros
três meses do ano passado.
RANKING - No mês

passado, os cheques sem fundos

valor médio de R$ 550,61 das

anotações negativas no final do
trimestre. O porcentual foi
superior ao registrado em março
de 2005, quando atingiu 32,90/0.
As dívidas com bancos

superaram as realizadas com

cartão de crédito e financeiras e

atingiram o segundo posto em

março, com participação de

32,1% e valor médio de R$
1.102,93.

A terceira maior

participação, de 31,8%, ficou por
conta do indicador dos registros _

de dívidas com os cartões de
crédito e financeiras, que
tiveram valor médio de R$
313,44. Os títulos protestados,,

,

com 3% de representatividade e

valor de R$ 763,26, tiveram a

menor participação entre as

modalidades pesquisadas pela
Serasa.

Em relação ao primeiro
trimestre de 2005,' houve um

aumento de 9,7% no valormédio
das anotações de cheques sem

fundos e uma alta de 140/0 no das
•

,

apresentaram novamente a

. maior partícipaçâo (33,20/0) no
ranking de inadimplência, com ánotaçôes de protestos. O valor

médio das dívidas com cartões de
crédito e financeiras aumentou

26,3%, em relação' aos três

primeiros meses de 2005, e o das
dívidas com os bancos registrou
um crescimento de 4,4%.

,

ANALISE - Na avaliação da

Serasa, o indicador demarço "não
define tendência" para a

inadimplência a partir de abril e
foi influenciado, principalmente
pela "expressiva evolução do
crédito" para os consumidores do
País em todas as modalidades.

De acordo com a empresa, o

orçamento doméstico dos
brasileiros teve seu momentcê �

mais crítico no mês passado, em
virtude do maior compro
metimento da renda das pessoas
físicas com os parcelamentos
assumidos em prazos mais

longos no Natal de 2005 e da

concentração de impostos e

despesas carac terís ticas do
início de ano, como IPTU,
IPVA, matrículas e compra de
material escolar; além da volta
das férias e dos gastos realizados
no carnaval. I,

"

,

O maior show de motivação e vendas do
. Brasil chega em Jaraguá do Sul

pessoas que tem medo de falar
em público e se expressar.
Seu show motivacional e seus

programas de treinamentos' em vendas e

motivação, tem resultado e grande satisfação pelos
participantes e empresas por onde passa.

ShowMotivacional
A arte de vendermais

Mais de 40.000 pessoas já participaram deste evento

nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul. '

Tempo de duração das 20hOOmin às 22hOOmin.
Didática do evento: slides, vídeos motivacionais e

dinâmicas de grupo, boa comunicação e dinamismo.

Temas abordados: Criatividade, Pré-venda,
Atendimento, Automotivação, Administração do

tempo, Metas, Espírito de equipe, Como
Surpreender seu cliente e Pós-venda.
Todos os participantes do evento serão cadastrados

,

em nosso site e regularmente receberão via e-mail,
material na área de venda e motivação
gratuitamente.
Participe, vamos entusiasmar e motivar você e a sua

equipe em vender e faturar cada vez mais.

Informações no disk ingresso: (47) 9651 3708
•

A capacidade de se comunicar com

criatividade, entusiasmo e emoção, fazem
Leandro Sawchuk ser um sucesso como

palestrante.
Sua formação é voltada para a gestão da

qualidade de pessoas, estimulando as

potencialidades e facilitando o entendimento
sobre a excelência humana no

desenvolvimento de hábitos inteligentes e

produtivos.
Seu trabalho estimula as pessoas a descobrirem
seu poder pessoal e usarem as ferramentas
certas para gerar mudança e resultados

positivos em suas vidas pessoais e profissionais.
Leandro Sawchuk é palestrante e eterno

estudioso da comunicação eficaz e das

funções mentais como automotivação e o

pensamento positivo.
Trabalhou 13 anos como comunicador e

apresentador de programas de rádio e

televisão, em todas as funções, sempre atuou

como profissional na área de vendas.
Possui formação em Programação
Neurolingüística pela SOCIEDADE
BRASILEIRA DE PNL e realizou o Leader

Training e o Transcendendo Seus Limites do
cérebro e corpo pelo Núcleo Crescer.
Consultor, empresário, locutor e
apresentador de Cursos e Work Shop para

, Uma quadrilha especializadaI
em fraudar declarações de1
Imposto de Renda da Pessoa

-.-

Física em São Paulo e Santo
.� , •

.f!, André foi desmantelada ontems:
, .'

pela manhã por cerca de 50._ ,

�
1)',

servidores da Receita Federal:>'"
�

e Polícia Federal. A operação,
, , chamada de Sansão, também
,

,

..
contou com o apoio do!

,

Ministério Público Federal.
Acredita-se que 20 mil

declarações têm indícios de
fraude, com autuações que
podem chegar a R$ 1 00
, •

milhões, E uma das maiores

• operações do tipo já realizada
, pela Receita. I

L

Leandro Sawchuk
,
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15'" O regime iraniano pode retroceder ainda mais,
B'a repressão contra o povo principalmente, mulheres
i«

n TEERÃ • O regime iraniano
(ifdeu sinais ontem de que poderá
jol:retroceder na liberalização dos
:1: costumes, ocorrida nos últimos
,r,: quatro anos. Os jornais ira-

I "
.

. nianos - controlados de perto
pelo regime - publicaram hoje
notícias de protestos de grupos
conservadores contra a libe-

; ralização dos costumes, e de que
•

a polícia passará a reprimir com
�,fJ mais rigor a violação de códigos
lie de conduta.
A

2:; O jornal estatal Keihan, de
:>';1 linha cO'nservadora radical,
�'()informou que "grupos de
famílias de mártires" (mortos

,

;:, na guerra contra o Iraque, entre
�'L 1980 e 88) foram ao Parlamento
;, manifestar-se contra mulheres
; 1 que não cobrem adequada
;!; mente os cabelos e o corpo e

,
�'! contra rapazes que usam roupas
;>!) e penteados ocidentais. Os

manifestarites, segundo o

jornal, pediram aos parlamen
tares que vo tern leis para

reprimir essas liberalidades.
"A maioria dessas garotas

não se veste bem porque não

sabe a importância e o valor do

hedjab", disse uma moça
identificada como "filha de
mártir". O hedjab é o nome dado
ao ato de cobrir o corpo.
"Temos que salvar os jovens",
exortou uma outra "filha de
mártir". "Esperamos que haja
um projeto de lei para dizer
como as pessoas devem se vestir.

Até agora, não se pode fazer
nada porque o governo ainda
não apresentou nenhum

. "

projeto.
Essa é também a opinião do

comandante da polícia, Sardar
Talaie. Segundo ele, a solução
do problema "depende de

, . . ""

outras mstituiçoes, como o
,

Parlamento, e a polícia prefere
atuar noutras áreas, como a

segurança". Talaie anunciou, no
entanto, que, a polícia passaria
a prender pessoas que colocam
música muito alta, vendem
drogas e andam com animais

nas ruas. Ele disse também que
a polícia passaria a reprimir os

'

rapazes que "molestam" garotas.
O jornal Hamshahry, de linha
mais índependente, observou
que "todo início de ano tem

esse problema, por causa do
verão" .

"J á estamos no ano do

profeta Maomé, temos que
cumprir as normas do Islã", disse
uma manifestante ao jornal,
referindo-se à decisão da

liderança espiritual iraniana de
dedicar este ano ao profeta, em
desagravo pelas caricaturas

dinamarquesas. "Quando
pedimos essas coisas, o governo
diz que tem problemas mais

importantes, como a questão
nuclear, as relações externas",

�,�:,jMenos de} 70.000 votos separam García de Flores'

, ,

:1' LIMA. Menos de' 70.000 votos
r,
era ontem a distância que sepa

,;;:;, rava o ex-presidente Alan García
,:'; da advogada conservadora Lour
.; I des Flores, em sua luta para dis-
•

8') putar o segundo turno com o

:) nacionalista Ollanta Humala,
•

(;), virtual vencedor das eleições
.U presidenciais do último dia 9 de
,

:;1:: abril.
•

"Ji A Agência Nacíonal de
I

'

ô(l1 Processos Eleitorais informou
que, com 91 60/0 dos votos

contabilizados, Humala conta
,-

com 30,770/0 dos sufrágios válidos,

.

García aparece COIn 24,300/0 e

Flores tem 23,71%. A diferença
entre García e Flores é agora de
0,59%, o que representa 67.449
votos. Há uma semana, García
tinha uma vantagem sobre Flores
de mais de 120.000 votos, que foi
se reduzindo principalmente
devido à contagem das urnas

eleitorais provenientes do

estrangeiro, 011de a candidata de
direita conta com um apoio

• ',1"

majontano.
No entanto, o APRA, partido

deGarcía,minimizou o avanço de

Flores, da Unidade Nacional,
devido a sua convicção de que a

recontagem de 7.853 urnas ainda
não revisadas darão a vitória a

seu líder."Estamos confiantes e

tranqüilos porque nestas urnas

teremos mais votos que a

candidata da Unidade Na

cional", disse hoje a jornalistas o
congressista aprista Mauricio
Mulder.As urnas em questão
ainda não foram contabilizadas

pois primeiro devem ser

revisadas e referendadas pelos
Jurados Eleitorais Especiais.

, .
,

Colômbia vai investigar complô contra Chávez
CARACAS. O vice-presidente: rr.

, � daVenezuela, JoseVicente Rangel,
exigiu ontem que o presidente da

Colômbia, Alvaro Uribe, inves-
( tigue denúncias de que a polícia
secreta colombiana participou de
um complô visando assassinar o

presidente Hugo Chávez.
"O governo do presidente

Uribe tem a obrigação de investigar(

a fundo e compartilhar sua

investigação com o governo

,

, .
..

..

,

venezuelano" afirmou Rangel a
,

repórteres. "Queremos uma

explicação do governo

(colombiano)".Denúncias de que
\ o antigo diretor do Departamento
Administrativo de Segurança,

(DAS) Jorge Noguera conspirou
para desestabilizar o governo da
Venezuela e possivelmente
assassinar Chávez surgiram no

começo do mês na influente
revista colombiana Semana.

Umantigo agente daDAS, Rafael
Garcia, disse à revista que seis altos
oficiais do governo colombiano e

o chefeparamilitarRodrigo Tovar,
conhecido como "Jorge 40",
estiveram envolvidos num

complô para assassinar vários

oficiais venezuelanos.
O Congresso da Venezuela

exigiu uma investigação e planeja
enviar uma comissão àColômbia
a fim de investigar a alegação.

QUINTA-FEIRA, 20 de abril de 2006 1';7

•

queixou-se uma mulher.' "Por

que não podemos buscar

soluções para problemas do
,

nosso país?
Observadores com largo

conhecimento do modo de agir
do regime iraniano disseram

que essas notícias são sinais do

que o governo pretende fazer.

Manifestações de protesto no

Irã são iniciativas controladas.
Embora hajamuitas pessoas que
realmente pensam assim, o fato
de elas terem saído para se

manifestar - e de isso ter sido
noticiado - significa que podem
estar antecipando as intenções
do governo, acreditam
analistas.

O regime instaurado com a

Revolução Islâmica de 1979
introduziu um rígido código de
conduta nas ruas. Contatos
físicos entre casais, mulheres de
cabelo de fora ou com roupas

que denunciem suas curvas,

maquiagem, homens sem barba
e outras atitudes consideradas
ocidentais e imorais passaram a

ser violentamente, reprimidas
pelos temidos basidjis, os

guardiães dos bons costumes.

No início desta década, no

segundo mandate do ex

presidente Mohamad Khatami,
a repressão diminuiu. Mulheres
não saem em público com

cabelo descoberto, e as blusas
continuam com formato de
batas. Mas as calças jeans e

maquiagem se tornaram mais

comuns. E muitos rapazes usam

penteados e roupas de grife
ocidentais.

Com a eleição do presiden
te nacionalista Mahmoud
Ahmadinejad, no ano passado,
cogitou-se de que poderia haver
um retrocesso nessa área.

Muitos iranianos acreditavam

que não. "Os jovens represen
tam 700/@ da população", disse
umamoça de calças jeans, sapatos

'

de salto alto, óculos de sol e ma

quiagem. "O governo não pode
voltar atrás nisso." As notícias

de 110je foram os primeiros sinais
no sentido contrário.

Papa 'condena "em termos mais
duros" ataque suicida em Israel

CIDADE DO VATICANO • O

papaBentoXVI condenou ontem
"nos termos mais duros" o ataque
suicida a bomba desta semana em
.Israel, dizendo que mesmo os

direitos "legítimos" dos palesti
nos não justificam tais ata-ques.
Bento XVI fez os comentários,
no final de sua audiência geral
semanal, que coincidiu com o

primeiro aniversário de sua

eleição como papa.
"Sinto' a necessidade de

expressar a mais firme

condenação a esse ato terrorista",
afirmou Bento. "Ninguém pode
defender mesmo os direitos

legítimos de um povo com tais
atos abomináveis".Ele disse que
rezava para que os dois lados não
entrem "num desvio trágico, mas
retomem os passos que permitirão

.
'

que vivam em paz e segural}ça, um

após o outro, como os filhos do
. .. "

mesmo pal no paraiso .

O atentado de segunda-feira
na frente de um restaurante deTel
Aviv matou nove pessoas e feriu
outras dezenas. O pior ataque

suicida abomba contra israelenses
em 20 meses foi promovido pelo
grupo militante jihad Islâmica, O
Harnas, que lidera o governo pales- ,

tino, não se envolveu no atentado,
mas seus líderes defenderam o

ataque como um resposta jus
tificada a açõesmilitares israelense
contra palestinos.

'

Apesar de Bento XVI vir
sendo elogiado por judeus por sua
abertura a outras religiões, ele foi
motivo de críticas iradas de Israel
em meados do ano passado
quando deixou de mencioná-lo'
numa lista de países vítimas de
recentes ataques terroristas. Israel
acusou o papa de omissão

deliberada - e o Vaticano

respondeu que não poderia
condenar todo ataque contra

israelenses porque também teria

de condenar retaliações de Israel,
que, acrescentou, muitas vezes

desrespeitam leis internacionais.
Mais tarde, os dois lados repararam
as relações, e Bento XVI tem tido
cuidado desde então de equilibrar
seus comentários sobre o conflito.

, '

Michael Jackson regressou
ao estúdio de gravação e:
pensa em lançar um novo
álbum no próximo ano para
uma gravadora que

.

pertence ao filho do rei do
Bahrein. Q. selo 2 Seas ;

,

Record, de propriedade dp
, xeque Abdula bin Hamad :AI
Jalifa, informou ontem que

,

assinou um contrato de '

gravação com Jackson e:
que a época prevista para
o lançamento do novo CO é

.

o final de 2007. O astro pop
americano, de 47 anos, se

-

instalou no pequeno reino
do Golfo Pérsico, formado
por 33 ilhas, no ano :

,

passado, pouco depois de
ter sido absolvido em uma

ação de abuso sexual de'
,

I

• BREVES
\

NA EUROPA

... Enchentes
I

Milhares de soldados e :
voluntários trabalhavam :
hoje (19) no escoramento i

,

de diques e posicionavam:"
sacos de areia ao longo dq
Rio Danúbio, cujas águas!
ameaçam cidades e i
campos de cultivo situados
às suas margens.Durante p
último mês, as defesas :

,

antienchentes ao longo do:
,

segundo maior rio da I
I

Europa foram constan- I
temente pressionadas pela,
elevação do nível da água;
provocada pelo derreti- :
menta da neve e por forte$
chuvas. :

I

NOS EUA 1 :
,

... Satisfação sexual
,

Casais entre 40 e 80 anos :

que vivem em países do :
Ocidente onde contam corri

,

uma maior igualdade entre:
,

os homens e as mulheres I

estão mais propícios a se !
sentir satisfeitos com suas

I

vidas sexuais, de acordo :
I

com um novo estudo sobre
satisfação sexual, :

envelhecimento e saúde, !
realizado em 29 países pot

,

uma equipe de pesquisa d�
Universidade de Chicago. i

,

Por outro lado, pessoas I
mais velhas reportaram :

,

menor satisfação com a :
qualidade física e i
emocional de suas vidas :

,

sexuais em países onde 0$
homens têm papel :
dominante sobre as :

mulheres, como no leste da
I ' , ..J '

, I

Asia, e, com menos :
extensão, no Oriente Médio,,

de acordo com os :
resultados do Estudo Global

,

de Comportamentos e i
Atitudes Sexuais. :

,

NOS EUA 2

... Novo CO

um menor.

Você terá as informações mais rapidamente.
CARTEIRINHAS E
VENDA DE PASSES

FRETAMENTO
E TURISMO

FILIAL
GUARAMIRIM

(47) 3275-8500 (47) 3275-8501 (47) 3372-0545
Fax 47 3371-1893 (47) 3275-8505

INfORMAÇÕES
RODOVIÁRIAS

CENTRAL DE ATENDIMENTO
CANARINHO·., 08041 ,45�aia5

.. .. 0.0.... .. _"'. .. _'."
..

'.' ..
_,_

..
',', ..

, _',,'
......

'.' ..... ',_. _, ...... ' ....... _.",' __ ", __ ,_, .• _,',

(47) 3275-0634

,

(47) 3373-0�72 (47) 3275·1661
(47) 3371-9616 VIA çÁ O

ANARINHO
•

www.canarínho.com.br

,

•

•
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Quenl envia a foto ao lado é o

leitor e nosso amigo Ricardo
Cozzarin, tjrada do cantor Jack
JOhl15011 durante o show realizado
em São Paulo. Ricardo soube pela
coluna da realização do mesrno, e

agora cumpre promessa feita de,
enviar um shotda ocasião.

"Os shovvs. foram demais
mesmo! Sem exageros!", E não
duvídarncs .. , Jack Johnson tocou
1 h55min sem parar 27 músicas de
seu repe'rtório" encerrando o

memorável show com "Upside
Down". Fica agora a água na boca pra
quem nãofoi,.,

8 I QUINTA-FEIRA, 20 de abril de 2006

Acesse nosso blog: www.poracaso.com / e.mail: contatoesporacaso.com

Maria e Faby Schmitt

,

;;'�' Hoje na Moinho Disco' ,

•

:·:.A 'próxima da ComBat
.• Chico Piermann já nos preparativos para próxima
semana recepcionar na cidade a banda gaúcha Reação
::em cadeia, que fará em Jaraguá ° lançarnento de seu

;:no\;o CD no sul do país.A nova obra ern questão,Febre
'3t6�fessionàl, recebe da crítica especializada os elogios,<' '.

,::S'ér'ldo considerada como "rock levado à sério".Trechos
.�.��,. " <

,�:ç�' mysicas, letras e videoclips podem ser conferidos
,

< ifl;P s'it� V!(WW,reªçªQe,mc;ªd�iª,(;Qm.
'

'�'�.', I'
e· _ .

•";"'! :"t:, • '
•. ', .�' c .7 '"

.•�. ) .• )'. . <'�.
'�":,f<:; ,; "" ;
""'� .�" . .

.

'1,.War:4ng nesta sexta -

.<",�.,.' ,.' -

., '''', ..' .'.

_ ;;-:: ." O' D) sueco Sebastian' lnqrossó, um dos grandes
.�:J:f&.;t��,l1e? da, nova geração. da' música eletrônica
ii'nt�r:n,,,c;;iqnal;,tornandá,à noite desta sexta-feira (21 l,},�. - ", .. .

i)NriSlQO ,'de ,Ti,r.qqêt:1�es! ,no ,',Warung, em ltajal. Com
., t 'I·-L",t\�·' ,�, " '.

'�;ap'ecya�5 22'ân0s:4n,9rf§,l'�so' fazparte do grupo apelidado
�'8� ,i'Swedi�h ;House'iMafié'" (a Máfia Sueca do House). A
.escalação da noite conta ainda corn Paulinho
Boghosian e a dupla Leozinho & Paciornik, No espaço
Garden, DJ Aninha segue firme sua residência no

clube.lnfo:(47) 3348 7643 ou 9973 0170.
Yftftl.Wj[U09,lyR,C2m,br

• Gil da Costa
,'.

'

,
'

��••", "''''' ."'." =c•. "",oX.�.•�.. ",,', �. ." ,_ -» 0>"'" """�''''''oX'' ,�"� .,..�, .....,� ,�.. ,= ,"",� <=. '00_","" "'", _'""" .�� .,.." "",_,. ",''ox• .,.. .,�,�"."�."»>,,,, __." .�. '"

'Círculo de leitura
Próxima quarta-feira, dia 26, promove-se às 17h na

Grafipel Megastore sessão inaugural do Círculo de
Leitura de Jaraguá do Sul. Convidado de honra da
ocasião, Sr.Alcides Buss encabeçará os debates.O acesso

será gratuito, estando todos amantes da leitura
convidados.

, ,

Feedback

•
Oriental no Allegro
A partir de hoje até o final de mês de maio, nas

qui ntas-fei ras, o Alleg 1'0 Resta u rante esta rá

,�f�r:cendo � �emática Quinta O�ie�tal, oferecen.do as

exóticas delicias da gastronomia Japonesa, chinesa,
indiana e tailandesal � cada semana uni buffet

diferenteilnlas sempre contando com o predileto sushi.
Imperdível.

.

Valor do buffet: R$ 30,00 por pessoa.Informações
pelo número 3371 07S7,com Maria Herminia.

" ",

O CORREIO DO POVO

Você escolhe, nós transportamos.
...... '.' -.

,,' "'" .,

Os melhores lançamentos
em

CD's e DVD's
Você encontra na

I.OG1STlê,A NACIOl>l1\l E INTERNACIONAL

Bernardo Dombusch. 540 I Sala 01 I
Baependl I Tel.: (41) a371.OH3 3371-2847 - 3275-2005

www.centersom.com.br

.
'

Bus,iness e salada de repolho
-Marcamosa reunião para amanhã? ': "

-Ótlrno]
- Ok então, te pego meio-dia e almoçamos todos
juntos.
-Masea reunião?
-Meio-dia. Esteje pronto .

•• ••

Wilson (d), Elrnarí e SuellerrGomes junto ao ator Eri Johnson, em momento na Choperia Bíerbude.
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E•••agreça Dia e Noite
Durante o Dia Você usa a Academia Portãtil

. � Fazendo uso por 30 minutos diários,
�
da Academia Portátil. ela combate

i gordura localizada e tonifica barriga.
! coxa braço e bumbum.

!i A Noite Você ...sa il\2L:.UíO�
j o F .... ído Tértnico * ':�;"

•

o Fluido Térmico é um ': '" .:".
poderoso concentrado de .' ���".:;�;k:!.'"'
ervas medicinais, que ""i;,.,"1it-

combate a gordura localizada. através da ativação
sanguinea enqlJanto você dorme.
EM 15 DIAS VOCa TERÁ OS RESULTAOOS POSITIVOS

GARANTIA: Se al11 15 dias você não ficar 100"/" satisfeíto(a)
com os resultados, pOde devolver os produtos,
ACADEMIA + FLUiDO = R$ 99,00
ATENDEMOS TODO OBRASIL VIA SEDEX A COBRAR
LIGUE GRATIS PARA CENTRAL DE VENDAS

0800 645 43451 sl!i!J-J!JI:Jfc:TA

. _

, '
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BELEZA: EXPRESSÃO ARTíSTICA

•

DAIANE ZANGHELINI

� Alunos da rede
escolar municipal
poderão visitar a
mostra; basta agendar

> }ARAGUÁ DO SUL - A
; :J

Sociedade Cultura Artística
(Scar) inaugurou na noite de
ontemaII Perspectiva de Artes
Plásticas da região do Vale do

Itapocu, no Centro Cultural de
Jaraguá do Sul. A exposição está
aberta ao público a partir de

hoje e pode ser visitada até dia
28 de maio, de terça a sexta

feira das 8h às I1h30min e das
13h30min às 18 horas, e aos

sábados e domingos das 14 às
20 horas.

O projeto Perspectiva 2006
reúne obras de 22 artistas, sendo
três convidados especiais e 19
selecionados. A iniciativa
, -

integra a programaçao em

comemoração aos 50 anos da
Scar e visa valorizar os talentos
locais, com a exposição de

� "
novas produções artísticas. ''A

'i :;I, idéia é abrir espaço para um

efetivo movimento cultural na

região. A exposição reúne

diferentes manifestações da

arte; são obras na forma de

vídeos, performances, e

instalações, por exemplo", diz
a vice-presidente de Artes

,

Plásticas ,da SCAR e

coordenadora do Projeto
Perspectiva, Denyse
Zimmermann da Silva.
Outra proposta do.Projeto
Perspectiva 2006, aprovado pela
Lei Estadual de Incentivo à

Cultura, é apresentar a
,

exposição para um público de

}ARAGUÁ DO SUL - O eleitor
{ "-

que quiser regularizar o título,
atualizar o cadastro ou fazer o
documento pela primeira vez tem

, tempo somente até o diâ 3 demaio

para procurar o cartório eleitoral
,

do município. "E o último prazo

para o eleitor regularizar, transferir
,

o título para omunicípio oumudar
o local de, votação, caso tenha
mudado de endereço dentro da

cidade", comenta a chefe da 87ª
zona eleitoral, Simone Malta
Ladeira.

Está com o documento

irregular o eleitor que não

participou de três eleições
consecutivas (no caso da região, o
2º turno das eleições presidenciais
de 2002, as eleiçõesmunicipais de,
2004 e o referendodo ano passado)
e não justificou ausência. Para

regularizar a situação, os eleitores
devem comparecer no cartório

eleitoral com a carteira de
identidade e o título de eleitor,

, I

•

,

•

DANIEL NEVES

" "

o.

Artistas regionais apresentam trabalhos de alto nível na II Perspectiva de Artes Plásticas do Vale do Itapocu

crianças e adolescentesHe
escolas da região, com a

distribuição de cartilhas. "Até
o final da perspectiva vamos

receber centenas de alunos de
toda a rede escolar municipal.
Isso é importante para levar a

esses alunos o conhecimento
sobre a importância da

expressão cultural e artística

para a formação do cidadão", diz
a vice-presidente e ar tista .

plástica, também selecionada

para a mostra .. O trabalho em

sala de aula a partir das obras
- . - .,

que compoem a exposiçao ira

permitir o mapeamento e o

registro da produção local,
estimulando uma discussão
sobre o trabalho e a história da
arte do norte catarinense.

Os artistas convidados pela
Scar são: Adolfo Zimmermann,
Rosemarie Borgmann e Vera
Trichés. Os artistas

,

selecionados são Adams

"""",__J I'8!i ,,,,���i,,,"",'11 ¥ ¥ Wiil!W�li UI'!:: lill' � ®; "

•
•
••
•

,.

,
- -

-" -

".:
'

. . .....

Convidados foram conferir de perto as obras expostas no Centro Cultural

Marcacini" Bianca Oliari

Macoppi, Celaine Refosco,
Charles Klitzke, Cristina
Pretti, Danilo Dias Paiva,
Denyse M. Zimmermann da

Silva, Dietrnar Hille, Dilma
Oppermann, Ou Jahnke,
Fabiano de Souza, Gilrnar
Antônio Moretti, Ivo Ristau

Junior, Juliano Jahn, Márcio
Paloschi, Mármara Gonçalves,

Rogério Hreczuck, Sérgio K.
Canfield e Valdete Hinnig.

As visitas de escolas ou

grupos interessados em

conhecer o trabalho artístico,

podem ser agendadas pelo
telefone (47) 3275-2477.
Informações podem ser

obtidas pelo e-mail

artesplasticas@scar.art.br ou
no site www.scar.art.br.

além de pagar multa de R$ 3,50
por cada ausência (no caso de três,
.o eleitor precisa desembolsar R$
10,50).

•

Para fazer a transferência

(mudança de cidade) ou revisão

(alteração de local de votação ou
endereço dentro domunicípio) do
documento, o eleitor deve trazer

documento de identificação,
comprovante de residência (conta
de água, luz ou telefone) e o título
antigo. O serviço é grátis e o novo
documento é expedido na hora.
Portadores de deficiência física
devem solicitar a transferência

para seções eleitorais especiais.
Quem ainda não tem título de
eleitor e deseja fazê-lo, basta trazer
documento de identificação e

comprovante de residência.
Maiores de 18 anos também

precisam apresentar o Certificado
de Alistamento Militar.

A chefe da zona eleitoral
destaca que, na semana passada, o

movimento para transferência,
revisão ou inscrição de título de
eleitor cresceu 480/0 em relação às

anteriores. "Foram 337 eleitores

atendidos, sendo 115 inscrições,
135 transferências, 86 revisões e

uma segunda via", calcula. Para dar
conta da demanda dos eleitores

que necessitam do serviço, o

cartório eleitoral do município

(que também atende a cidade de

Corupá) funcionará em horário

especial no feriado do dia 1o de
maio e nos dias 2 e 3, das 9h às

20h. A partir do dia 04 demaio, o
cartório não realizará mais

alterações nos cadastros dos

eleitores, mas apenas emissões de
certidões ou a segunda via do
título, em caso de extravio. (DZ)

ELEITORES DA REGIÃO TÊM TíTULOS CANCELADOS
-

Dos 87 eleitores (80 de Jaraguá do Sul e outros sete de Corupá) que
-precisavarn regularizar o documento junto à justiça eleitoral até o dia,
30 de março, Simone alerta que 84 deles tiveram o título de eleitor
cancelado. Pesquisa realizada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral)
nos cartórios eleitorais de todo o país mostra que um total exato de
7.71,3 títulos foram cancelados em Santa Catarina neste ano. Np
Brasil, 586.057 cidadãos tiveram os documentos bloqueados - contra
mais de um milhão no ano passado (1.022.532) do ano passado, Além
de não poder votar nas eleições deste ano, o cidadão com título
irregular não pode tirar passaporte ou CPF; se inscrever em concurso

'público ou, em caso de aprovação, tomar posse do cargo; conseguir
empréstimos em bancos do governo e se matricular em instituições
públicas de ensino,
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Prazo para declarar o IR
encerra na próxima semana

}ARAGUÁ DO SUL - O
contribuinte que teve renda
tributável acima de R$ 13.968
ou recebeu rendimentos
isentos maiores que R$ 40mil
,no ano passado, tem bens
acumulados em valor superior
a R$ 80 mil ou é sócio de

empresa ou cooperativa, que
ainda não fez à declaração do

Imposto de Renda Pessoa
Física 2006 tem tempo até o

dia ,28 para entregá-la.
Passando desse prazo de oito

dias, o contribuinte que
atrasar deverá pagar uma

multa de R$ 165,74 se quiser
ficar em dia com o Leão.

De acordo com o chefe da

agência da Receita Federal do
município, João Batista
Nunes Coelho, aqueles que

,

-, .

nao estiverem quites com o

governo perdem o direito de
vender imóveis, fazer
financiamento em bancos

,

públicos e participar de
concurso público. Depois de
dois anos sem que a declaração
seja �ntregue, o CPF

(Cadastro de Pessoa Física) é,

suspenso. "Sem o CPF, o
.

contribuinte enfrentará
,

problemas na conta bancária
e com a aposentadoria",
resume Coelho, recordando
que o prazo para enca

minhamento da declaração
começou no dia 1 o de março.
O chefe da agência destaca

que, mesmo atrasando a

entrega do formulário, o

contribuinte poderá
preenchê-lo e enviá-lo pela
Internet e, ter os débitos
liberados pelo sistema ern, no

máximo, dois dias.
Quem tem acesso a

Internet poderá fazer a

declaração através da

página da Receita

(www.receita.fazenda.gov.br) ,
até às 20h do dia 28, ou em

disquete, que deve ser

entregue em uma agência do
Banco do Brasil ou da Caixa
Econômica Federal; basta
baixar o programa (disponível

f

no site) e salvar o formulário '

online. Quem preferir também
pode preencher o formulário de

papel e entregá-lo nas agências
dos Correios, até às 17h. O
formulário em papel está

disponível na Receita Federal,
,e o custo do serviço prestado
pelos Correios é de R$ 3,20.

Na visão de Coelho, os

contribuintes estão entregando
os formulários mais cedo em

relação ao ano passado. "Para
não enfrentar problemas de
congestionamento no envio da
declaração via Internet, os

João Batista Coelho, chefe da

agência da Receita Federal

contribuintes estão
,

mars

precavidos", afirma.
J á as empresas têm prazo atê

30 de junho,.às 20h para
entregar a DIPJ (Declaração de
Informações Econômico
Fiscais da Pessoa Jurídica), do
exercício de 2006, que também
vale para as empresas imunes ou

isentas do IR (Imposto de
Renda). A entrega após essa

data ou sua apresentação .com
incorreções ou omissões sujeita
a empresa a uma multa mínima
de R$ 500. Para as empresas

optantes do Simples
(Declaração Simplificada das

. Pessoas Jurídicas), o formulário
deve ser entregue até o dia 31
de maio.

O horário de atendimento
ao público da agência da Receita
Federal é das 13h30 às 17h15.

A família enlutada de
WALBERTO ARLEI MASS, .

em homenagem de seu

falecimento que ocorreu n� dia
24 de abril de 2005, onde o

mesmo deixou enlutados, os pais
•

Valdemiro e Adelina, a esposa
Adriana, a filha Danielly e

demais parentes e amigos,
convida a todos para o Culto em

Memória, que será realizado no dia 23 de abril de
.

2006 às 9h, na Comunidade Cristo Salvador, da Barra
,

do Rio Cerro.

\

A Família Enlutada
"

I

I
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Brasileiro
Começa hoje o Campeonato
Brasileiro Masculino de

Seleções de Basquete, em

Jaraguá do Sul. Na categoria
infanto-juvenil, a Seleção
Catarinense estréia às 19h
contra o Espírito Santo e na

juvenil os catarinenses jogam
apenas amanhã, esperando
apenas o perdedor do confronto
entre Paraná e Espírito Santo,
que se enfrentam hoje, às 21 h.
As partidas acontecem no

Ginásio da Arweg.

!
o

i
I

I

I

,
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! Seleção
As nadadoras Luana Martins,
Marina Fructuozo, Nathália

Kreiling e Talita Hermann,
foram convocadas para fazer

parte da seleção brasileira
universitária, que nos dias 24 a

26 de abril representam o

Brasil no Campeonato Sul
Americano Universitário. Os
critérios usados para a escolha
foram o posicionamento no

ranking brasileiro do ano

passado.

Até domingo
o Brasileiro de Basquete segue
até domingo, e é válido pelo
Grupo 4. A 'abertura será hoje,
às 18h. Os campeões de cada
categoria levam o Troféu Weg
45 anos e o Troféu Arweg 40
anos. Uma boa oportunidade
para a população conhecer um

pouco mais do esporte, ainda
mais que Jaraguá do Sul vem
sendo um dos celeiros mais
forte do Estado na revelação de
talentos. A tabela completa está
no site da CBB:
www.cbb.com.br

Conselho
O presidente da FME, Jean
l.eutprecht, está em

Florianópolis acompanhando o

Fórum Internacional de

Esportes. Em um encontro com

secretários de Esporte e Lazer,
ele foi escolhido como

coordenador geral da
associação de secretários.
Durante a Olesc, em julho, todos
se reunirão para a primeira
assembléia geral do conseho.

Corinthians vence em casa e
,

'

se garante na próxima fase

on

II

SÃO PAULO (SP) - O
Corinthians goleou o Deportivo
Cali por 3xO, ontem, no estádio
do Pacaembu, e te�minou a

primeira fase da Copa
Libertadores na liderança do

Grupo 4. Com isso, o time

alvínegro terá a vantagem de fazer
o jogo de volta das oitavas-de-final
:em casa. O adversário do
:Corinthians só será conhecido

hoje, após o encerramento da

primeira fase da competição sul
americana.

O primeiro gol não demorou a

'sair. Após cobrança de falta do

lateral-esquerdo Rubens Júnior, o
zagueiro Marcus Vinícius escorou
de cabeça. Em nova jogada do
substituto de Gustavo Nery, o
Corinthians ampliou. Aos 27

minutos, RubensJúnior cruzou da
esquerda e Tevez se esticou para

completar. O Corinthians teve

sucesso na jogada aérea. Aos 35 do
segundo tempo, Coelho cruzou na
cabeça deNilmar, que fez o terceiro
gol.

Já oGoiás conquistou a vaga às

oitavas-de-final da Libertadores
da América corno primeiro
colocado do Grupo 3 ao empatar
sem gols, no SerraDourada, com o

Unión Espanola, doChile. Com o

resultado, o Goiás fechou a

primeira fase com 11 pontos. O
outro classificado do grupo é' o
Newell's Old Boys, da Argentina.

• RESULTADOS

Liga dos Campeões
I Arsenal1 x O Villareal

Libertadores
Goiás O x O Unión Espanola
Newell's Old Boys 2 x O Strongest
Corinthians 3.x O Deportivo Cali

Tigres 1 x O Univ.Católica

"

MAU RESULTADO: AGORA É O GUARANI

Juventus cede o empate aos

44 minutos do segundo tempo
JULIMAR PIVATTO

� Mesmo melhor em

campo, o tricolor

perdeu muitas chances
de definir a partida

}ARAGUÁ DO SUL - O

[uventus não estreou bem no

Campeonato Catarinense da
Divisão Especial. Jogando em

casa e pressionando o tempo
inteiro, o time do técnico Alaor
Palácios ficou apenas no empate
em 1x1 com o Metropolitano.
O gol de empate saiu num

contra-ataque dos
blumenauenses aos 44 minutos

do segundo tempo. Agora o

Moleque Travesso se prepara

para enfrentar o Guarani, em
Palhoça, às 10h deste domingo.
O time não deve contar com

Fábio Lopes, que saiu

contundido aos 14 minutos do

primeiro tempo.
O jogo começou duro e com

muitas faltas de ambos os lados.
Com 14 minutos o volante
Fábio Lopes saiu para a entrada
do zagueiro Leandro Pereira.
Até os 20 minutos, os dois
times só levaram perigo em

bolas paradas. Depois disso, o
Juventus começou a dominar as

O CORREIO DO POVO
:..I

\

oportunidades de gol. O técnico

Alaor Palácios tirou Leandro

Temporin, aos 16 minutos, e

colocou Paulo Rossi, e também
Ethiê, aos 28, e colocou Grisley.
Aos 33 minutos de jogo, Sabiá
acertou um belo chute, mas a

zaga do Metropolitano tirou em
cima da linha: De tanto insistir,
um minuto depois saiu o gol.
Gringo fez jogada pela esquerda
e cruzou para Ronaldo marcar.

KARLACHE

como técnico. Não esperava que
o convite para assumir o time

viesse tão cedo, masme considero
preparado", avaliou o agora

treinador, que já falou em reforços.
"Estamoscomumgrupode 18

jogadores, juntando com os

juniores e, por isso, vamos precisar
demais gente. Se o [uventus tivesse
um trabalho de base há mais

tempo, não precisaríamos ficar

contratando", comentou Alaor.
NÚMEROS - No comando

do Juventus, Schulle alcançou
números históricos. Nos três anos

que ficou no comando do

Copa do Brasil

: Parceria
Na coletiva de ontem no Juventus, entre os vários agradecimentos
feitos pelo presidente Lio Tironi, um deles foi direcionado à
Câmara de Vereadores', que foi representada pelo vereador
licenciado Cacá Pavanello. Depois de ressaltar a importância de
iiwestir no esporte, Cacá falou que pode repassar, no ano que
vem, o valor de R$ 1 milhão para o Juventus, para que feche os

anéis ligando as três arquibancadas do João Marcatto. A diretoria
do tricolor já fez um orçamento, que custaria em torno de R$ 600
mil para ser feito a obra, que aumentaria em três mil a capacidade
do estádio. Cacá foi enfático: "Este ano passamos R$ 1 milhão

para a Arena. Ano que vem podemos passar este valor para o

Juventus", falou. É esperar para ver.

Fluminense 4 x O Vila Nova

Guarani 1 x O Flamengo
Náutico 1 x 3 Ipatinga
15 de Nov. 2 x 1 Volta Redonda
Fortaleza 1 x 3 Atlético-MG
Brasiliense 1 x 1 Santos
Cruzeiro 4 x O Vitória

Campeonato Inglês
Birmingham City 2 x 1 Blackburn

• JOGOS DE HOJE

Copa da Uefa
14h30 Steaua x Middlesbrough
15h30 . Schalke 04 x Sevilla

Libertadores
19h45 Paulista x EI Nacional
19h45 River Plate x Libertad
22h São Paulo x Caracas
22h Cluvas x Cienciano

Copa do Brasil
20h30 Vasco x Criciúma

Liga Futsal
20h15 Unisul x Ulbra
20h15 Chapecó x Atlântico

! I

Juventus ficou apenas no empate com o Metropolitano e busca a vitória agora fora de casa

ações, principalmente com

Sabiá que infernizou a defesa
blumenauense. Aos 26, o

artilheiro driblou dois
marcadores e chutou para a boa
defesa de Jean. Quatro minutos
depois, o mesmo Sabíá fez linda

jogada, cruzou e Gringo
completou para fora.

Para a segunda etapa, o

Juventus manteve a postura
ofensiva e perdeu várias

Depois do gol o técnico do.
Verdão tirou Luís André e

Edimar e colocou Giovane e

Juninho Laguna. E foi este

último que, aproveitando
cruzamento de Viton, empatou
aos 44 minutos.

Os outros resultados da
rodada foram: Próspera Ox 1

Guarani, [oinville 4xO Lages,
Mardlio Dias 2xO Brusque e

Atlético OxO Chapecoense.

Itamar Schulle dá adeus ao Juventus e Alaor Palácios assume

}ARAGUÁ 00 SUL - Conforme

antecipado pelo O Correio do
Povo na edição de ontem, o técnico
Itamar Schulle anunciou

oficialmente a sua saída na coletiva
de ontem de manhã no clube. O
Chefe, como ficou conhecido pela
torcida jaraguaense, vai fazer um
estágio no Chile e vai procurar
conhecer as estruturas de clubes .

de outros Estados do Brasil. O
auxiliar técnico Alaor Palácios
assumiu interinamente o time e já
ficou nobanco no jogo de ontem à

noite com o Metropolitano.
"Se sou alguém hoje como

treinador, foi graças ao Juventus.
Estou entrando no quinto ano

nesta profissão e três deles foram

aqui. Saio feliz com tudo isso", disse
Schulle. O principal motivo do

afastamento, segundo o agora ex

treinador tricolor é para se

aprimorar na profissão. "Eu só

conheço a estrutura aqui no Sul.

Quero ir para São Paulo, para
Recife e conhecer lugares porque
quem pára de aprender corre o

risco de cair no esquecimento".
Schulle falou também de um

projeto paramontar uma empresa
para revelar talentos. "Vou viajar
durante 30 dias para buscar

informações e me reciclar. E

também é importante deixar

portas abertas por onde passar

para, futuramente, quem sabe,
negociar jogadores com estes

clubes", explicou. Sobre seu

sucessor, oChefe foi só elogios. "O

o HENRIQUE PORTO/SPaRTa MKT
�, .. ",".'

.
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Alaor Palácios (E) assumiu ontem o Juventus e promete dar continuidade ao trabalho de Itamar Schulle

Alaor foi uma grata satisfação
trabalhar com ele. Junto com o

Gamarra (preparador físico), foi
um dos maiores responsáveis pelo
sucesso do Juventus. Ele tem tudo

para se dar bem pela sua

competência e amizade com o

grupo de jogadores", avaliou.
Já Alaor, que se consagrou no

Moleque Travesso como artilheiro
do Campeonato Catarinense de

1994, vê a oportunidade como

uma boa forma de começar a

carreira de treinador. "Foi aqui que
eu apareci como jogador e espero
que seja aqui que eu me revele

Moleque Travesso, foram 90 jogos,
sendo 43 vitórias, 23 empatese 24
derrotas. No João Ma�catto foram.
apenas três resultados negativos:
2x 1 para o Guarani no ana

passado, 3x 1 para o Brusque e lxô

para o [oinville neste ano.Omaior

feito do Chefe, no entanto, foi

conquistar amarca de 23 jogos sem
perder, na Série B1 de 2004, que
foi também o primeiro título

profissional do clube. No release
distribuído à imprensa, uma frase
de Schulle no final do texto chama
a atenção: "O bom filho à casa

toma e contarei os dias".
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FRIO CHEGANDO: AGASALHOS NA RUA

•

(

KELLY ERDMANN

.. Manhãs e noites
mais frias, obrigam ao.

uso de roupas e

cillçados de inverno

}ARAGUÁ DO SUL - As

;i) yaixas temperaturas registradas
nos últimos dias começam a

animar os comerciantes jara
guaenses. Depois de uma Páscoa
com vendas acima da expectativa
para supermercados e casas

especializadas em chocolates, o
frio promete aquecer os negócios
para as lojas de roupas e calçados.

De acordo com a

comerciante Mara Otto, a

procura por jaquetas e moletons
aumentou muito desde o início

de abril. As botas, vedetes da
moda inverno, também estão na

lista das primeiras aquisições dos
'

consumidores. Segundo Mara

Wagenknecht, gerente de uma

loja de calçados, a procura por
estes produtos causou surpresa.
Ela lembra que foi preciso repor

parte do estoque antesmesmo do

j(início da estação.
Esta antecipação é explicada

,

por Suzana Cervegnini, que se
A

prepara para ver os termometros

registrarem temperaturas ainda
mais baixas nos próximos meses.

Para ela, comprar agora é'garantir
,

preços mais acessíveis. Opinião
semelhante tem lisa Küster, que
namanhã de ontem foi à procura
de roupas "pesadas" para se

proteger do frio esperado.
Já Mirtes Maier tem dúvidas

quanto esta vinda antecipada do
inverno. Ela acredita que as

temperaturas devem voltar a

subir e por isso, apenas adquire
peças leves para usar no dia a dia.
A vendedoraMari da Paz enfatiza

que esta desconfiança foi
motivada pelos poucos dias frios
registrados em 2005.

Segundo o engenheiro
ambiental Mauri Federizzi, o

inverno de 2006 será típico, ou
seja, com muitas massas de ar

polar passando por Santa
Catarina. Ele explica que este

fenômeno indica períodos de

ternperaturas baixas que podem
chegar até os cinco graus

centígrados. Nos dias mais

quentes os termômetros devem

atingir os 25°.

CESAR JUNKES

Pelas ruas da cidade já é possível observar as pessoas bem agasalhadas

FINAL DE SEMANA
Para quem está programando o segundo final de semana estendido de
abril, Federizzi diz que o frio sentido durante esta semana deve perder
força, Nos próximos dias, a temperatura pode subir mais dois ou três

graus centígrados até chegar aos 270, É provável também que o final
de semana seja seco e ensolarado,

Samu reduz número de casos atendidos pelos bombeiros
•

}ARAGUÁ DO Sl}L - Desde a

implantação do Samu, no final
de 2005, a quantidade de
ocorrências atendidas pelos
Bombeiros Voluntários de

[aragua já diminuiu cerca de
500/0. As solicitações que antes

chegavam até 65 por dia,
atualmente ficam em, no

máximo,38.
De acordo com Maurício

Benetton de Medeiros, coor-
, I ,

denador do Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência -

Região Norte e Nordeste de
Santa Catarina, a procura pelo

t:) Samu tem superado as expec
tativas. Ele explica que por se

tratar, de um serviço novo e

gratuito, a tendência é crescer

cada vez mais.
Para os bombeiros jara

guaenses a implantação do

Samu serviu para facilitar o

trabalho e oferecer ainda mais

segurança à população. Segundo
eles, existe troca de informações
entre os dois serviços. Quando

, A '

acontecem ocorrencias

médicas nas proximidades do
Pronto Socorro do Hospital São
José, os bombeiros assumem o

atendimento. Porém, nos

bairros mais distantes, estes

costumam avisar os

profissionais do Samu para

garantir auxílio.
Depois de acionados, os

voluntários têm uma média de

tempo de resposta que gira me

torno de cinco minutos. Já os

enfermeiros do Serviço
precisam de pelo menos dois
minutos a mais. Isto porque, a

ambulância só pode ser

deslocada à ocorrência depois

•

da autorização de um médico,
que atende todas as solicitações
24 horas por dia no centro de

regulação, em Joinville.
Segundo o coordenador do

Samu - região Norte e
.

Nordeste, esta triagem não

prejudica o trabalho. Ela tem

como objetivo "permitir o

exercício da telemedicina", ou
seja, autorizar, pormeio de rádio
ou telefone, a saída dos técnicos
de enfermagem em direção à

ocorrência. Medeiros explica
também que esta comunicação
"é como se o médico assinasse

uma receita de medi-cação.
Toda a responsabilidade é dele,
por isso ele precisa sim, ser'

. "

quem autonza .

Os profissionais do Serviço
Móvel atendem desde casos de

.

desidratação, febre e dores

, , .

persistentes, ate casos mats

agudos de diabetes (com
hipoglicemia ou hiperglicemia).
Além destes, a população pode
aciona-los, via telefone 192,
para acidentes de trabalho, com
lesões de diversos tipos,

,

acidentes de trânsito e paradas
cardiorespiratórias ocasionadas
por doenças ou traumas.

O Estado de Santa Catarina
..

possui cinco centros regu�
ladores do Samu. As cidades
sedes são Chapecó, Criciúma,
Blumenau, Florianópolis e

[oinville. De acordo com o

Ministério da Saúde, a

população coberta pelo Centro
joinvillense chega a ummilhão
de pessoas. Em âmbito
nacional, são 91 serviços
implantados e 604 municípios
atendidos. (KE)

,

Vítima de atropelamento não tem data para deixar Hospital
•

}ARAGUÁ DO SUL - Depois
de quase uma semana internada,
a jovem Carla Alessandra

Pivotto, atropelada na tarde do
dia 13 de abril, ainda não tem

data para deixar o Hospital São
José. Ela foi transferida da
Unidade de Terapia Intensiva

(UTI) para um quarto no início
desta semana.

Segundo informações
repassadas por funcionários do
São José, Carla passou quatro

I

dias sendomedicada naUTI.Na
tarde de segunda-feira, 17, seu

.

.

estado de saúde permitiu a

transferência, porém, ela deve
ficar sob cuidados médicos por
tempo indeterminado.

Em relação ao condutor da
motocicleta 1.0. S., 16 anos, a

delegada Cristine .... explica que
ele foi encaminhado ao Centro
de Internação Provisória,
localizado no Presídio de

Jaraguá. Segundo informações
,

de funcionários do Juízo da Vara
da1nfância e Juventude, I.O.S.

•

deve ficar nesta sala especial até
que a Segurança Pública
autorize sua. locomoção a um

centro de recuperação.
A motocicleta que I.O.S.

utilizava quando atropelou
Carla Alessandra, foi

apreendida e aguarda perícia.
Quanto Edésia Machado Rosa,
55, namorada do rapaz, ela
continua 't10 Presídio de

Jaraguá.
O acidente aconteceu na

tarde do dia 13 de abril, na Rua
José Theodoro Ribeiro. Carla
estava atravessando a R\1a, na
faixa de pedestres, quando
I.O.S. a atropelou. A jovem
estava grávida de oito meses e

perdeu o bebê. Além disso,
sofreu fratura exposta no

antebraço esquerdo e

escoriações no rosto, quadril
e pernas.
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• OCORRÊNCIAS POLICIAIS

Acidente
Acidente entre moto e bicicleta deixou um rapaz de 19 anos ferido,
na madrugada de ontem, na Rua Walter Marquardt, Bairro Vila
Nova, O ciclista foi levado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital
São José com ferimentos leves.

'

Apreensão
A polícia apreendeu, nessa

terça-feira, dezenas de
mercadorias contrabandeadas
do Paraguai, em uma

residência em ItajaL Entre os
. produtos estavam CDs, OVOs,
aparelhos de OVO e de som,
telefones residenciais,
televisores e vários pares de
tênis de marcas reconhecidas
talsilicados. A mercadoria
estava na casa de B.S, de 44

anos, que foi preso e

responderá por violação de
direitos autorais.

Atropelamento II
Uma menina de seis anos

morreu depois de ser

atropelada por um cáminhão
na tarde de terça-feira, em
ítaíaí Ela andava de
bicicleta com algumas
amigas na Avenida Mário
Uriarte, no Bairro Cordeiros,
e caiu debaixo de um

caminhão, Quando os

bombeiros chegaram, a
, ,

menina respirava com

dificuldade, Ela foi levada

para o Hospital Universitário
Infantil Pequeno Anjo, mas

durante o percurso teve três

paradas cardio-respiratórias
e morreu.

I '

,
,
,
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JARAGUÁ DO SUL - Acidente entre duas motocicletas na Estrada Alto
Garibaldi, no Bairro Garibaldi (próximo à Escola Isolada Estrada

Garibaldi) causou fraturas em Jairo Antônio Fussi, 28 anos, designer,
que pilotava a motocicleta Honda/CG Titan ES placas MBC2592, de

Jaraguá do Sul, e no empresário Alcides Klein, 45, que conduzia a

motocicleta Honda/Biz placas MCH9096, de Jaraguá do Sul.
Os dois foram encaminhados pelo Samu (Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência) ao (Hospital e Maternidade São José. Suspeita-se
que Jairo tenha quebrado uma perna e Alcides, o dedo de um dos pés,
No momento da co-lisão não havia testemunhas, mas moradoresda
localidade suspeitam que os condutores vinham em sentidos contrários
e um deles invadiu a pista.

Arrombamento
Foi arrombada uma casa na

Rua Pedro Arcino Dias, Bairro
Chico de Paulo, na tarde de

terça-feira, e furtaram um

aparelho celular marca
•

Motorol'l/, os bandidos ainda
reviraram bolsas e caixas, mas

. não levaram mais nada,

Dois feridos
Em 13 ocorrências
atendidas nessa terça-feira,
pelo Corpo de Bombeiros
Voluntários de Jaraguá do
Sul, duas pessoas ficaram
feridas, Uma em um

acidente entre dois ciclistas
na Rua Erwina Menegottim,
Bairro Vila Rau. E outra, em
emergência médica num

estabelecimento de ensino,
na Rua Bertha Weege,
Bairro Jaraguá 99.

Atropelamento I
Morreu atropelada, na terça
feira a noite, a Sra. M,A,C,C, de
79 anos, no Km 494 da BR 282
em Xanxere - SC, o condutor da
carro GM Corsa não se feriu.

• ACIDENTE NO GARIBALDI

"

"

,

)
•

,

,
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•

i�"ROBERTO CARLOS��MAIS
US$ 2 MILHÕES
Gisele Budchen é o rosto
do novo perfume da Dolce
& Gabbana, "The One". A

top tomou o lugar que
seria da atriz americana .

Jéssica Alba. A decisão
veio dos próprios estilistas
Domenico Dolce e Stefano
Gabbana, já que a idéia .

seria vender, vender e

vender. A produção da foto
está agendada para os

•

próximos dias em Paris.
Gisele deve embolsar mais
de US$ 2 milhões pela
campanha.

Cruise, 42 anos, está virando um ícone das declarações absurdas. Dias
antes do nascimento de sua filha, Suri, sua primeira filha biológica, o
astro de Missão Impossível disse que comeria a

placenta por considerar algo com muitos
nutrientes e proteínas em abundância. "Vou
comer a placenta. Pensei que seria bom. É
muito nutritiva. Vou comer também o cordão
umbilical", afirmou o ator. Devido ao teor
nada comum das palavras de Cruise, agora
a curiosidade que impera em toda a mídia é:

" teria ele cumprido sua promessa? A verdade
é que o ator acabou se arrependendo de ter
falado tantas bobagens.
Tempos depois, Tom Cruise
voltou atrás e disse:

,

•
•

"Talvez eu não o

faça" .

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

DIVULGAÇÃO

Papa
O pré
candidato ao

governo do
Estado pelo
Partido dos

Trabalhadores, .

José Fritsch,
está desde

segunda - feira,
em férias na

Europa.
Fritsch,
acompanhado
da esposa
Ivoni, visitará a

Itália e a
. ..

França até o

dia 27, quando
,

retorna ao

Brasil. No
roteiro do

casal, a esfada
.

em Roma,
Florença,
Milão e Paris.

-, Ontem, Fritsch
e Ivoni viveram
ummomento

especial ao
receberem, no
Vaticano, a
benção do Papa
Bento XVI,
que neste dia
estará

completando
um ano de

papado.

o violonista Marcus Llerena e a soprano Rosenete Eberhardt realizam no dia 25, terça-feira, concerto de lançamento do CD
Germânia, no Pequeno Teatro do Centro Cultural da SCAR, em Jaraguá do Sul. O evento acontece às 20 horas, com
ingressos a R$ 12,00 e R$ 6,00. Informações pelo telefone (47) 3275-2477 e no site www.scar.art.br.O duo mostra no

concerto composições de autores clássicos da música erudita, como F. Hãendel, S.L. Weiss, J. Haydn e Schubert, entre
outras obras que formam o CD e do repertório que oferecem ao público em suas apresentações.

AMA
Registramos o recebimento de mensagem de agradecimento da AMA -Associação de Amigos do Autista, que
através de sua presidente, Carla Haake Mayer, agradece a divulgação do evento de páscoa da entidade. O 3°

Happy Hour de Páscoa, realizado no Clube Atlético Baependi gerou uma renda líquida de R$ 22.214,19.
Parabéns pelo sucesso. Estaremos sempre à disposição para apoiar tão nobre causa.

,

li PARABENS!
Aniversariantes

Aniversariou dia 19,
Claudete Pereira Ruysam.
Parabéns do marido Adernar

e familiares.

20/4
Antônio S. Gaspar
Emily Marcílio

Fabiana Berner

Moacir J. Malgarin
Renato Demathê

Rui Waimer

Norberto Piazera
,

Alexandre M. Zoz

Marlo A. Silva

Kamilly C. Granda

Ricardo Roeder Neto

Cesário Alves

Marcio José Segundo
Vanderleia I. Euzébio

•

Eduardo Reckziegel
Ricardo Reckziegel
Laércio Sevegnani
Rudemar Baesso

,

Daniele Rahn

José A. Dias

Tatiane Voltoline

Capricórnio 22/12 a 21/1
A passagem do Sol por Touro, um de seus co

legas de elemento Terra, até 21/5, tende a ser

um período muito divertido, em que você vai se
sentir bem, com vitalidade e disposição, apre
sentando uma atitude positiva e otimista diante
das coisas. Nos relacionamentos, podem rolar
novidades; se você já tem uma relação, renove
a, pais a criatividade está em alta.

-

,

II HOROSCOPO
Libra 23/9 a 22/10

\

A passagem do Sol por Touro (até 21/5) tende a

fazê-lo ficar mais atento às sutilezas da sua

psique e de seus sentimentos mais profundos,
para as questões psicológicas, de forma geral e
particular. Muitas coisas lá do fundão começam

•

a vir à tona para serem iluminadas pela
consciência ... Eis um bom momento para
passear pelas galerias de seu mundo interior:

,

Aries 20/3 a 20/4
o trânsito do Sol por Touro (até 21/5) indica
uma fase superprodutiva para você, que pode
até resultar em melhora nos seus negócios. Na
verdade, o progresso só ocorrerá a partir de
urnareavalíaçáo de seu sistema de valores e de
uma atitude mais efetiva na utilização de seus

recursos. A energia tem que se movimentar:
não centralize tudo em você.

Câncer 21/6 a 21/7
O trânsito do Sol por Touro, até 21/5, .aquece
seus relacionamentos com grupos e amigos,
intensificando a troca afetiva. Você tende a

produzir muito mais ao atuar em cooperação
•

com outras pessoas. E também um bom
momento para fazer uma reavaliação de seus

propósitos de vida e ideais e sobre como você
está se saindo para concretizá-los.

,

Touro 21/4 a 20/5
Feliz Aniversário! O Sol ingressa em seu signo,
trazendo de presente um monte de novas

energias pra você. Esse é o seu período de alta
solar, em que você se reabastece de forças,
completando um ciclo pessoal e iniciando uma

nova fase. O centro energético dentro de você
está sendo recarregado: você é o centro das

atenções. Dedique-se para si mesmo.

Leão 22/7 a 22/8
A passagem do Sol por Touro (até 21/5) atrai
sua atenção para as atividades profissionais e

•

imagem/vida pública. E um m.omento de
desafios no sentido de concluir projetos que
você vem desenvolvendo ha 'algum tempo, para
então colher os resultados. Você está entrando
em uma nova etapa de crescimento: não
esconda seu talento atrás das cortinas.

. .

Escorpião 23/10 a 21/11
.

o Sol transita em Touro até 21/5, assinalando
•

uma fase de desafios e de muito crescimento. E
fundamental que você esteja bem centrado, pois
talvez enfrente alguns obstáculos e a oposição
de outras pessoas. Todos os tipos de interação e

relacionamentos serão importantes nesse
.

momento: você aprenderá muito com eles,
principalmente sobre você mesmo.

Aquário 21/1 a 18/2
o trânsito do Sol por Touro (até 21/5) coloca
em foco os aspectos íntimos da vida pessoal e

•

pessoas que dela fazem parte. E provável que
você sinta necessidade de ficar no ambiente
familiar e no aconchego do lar. É um momento
de olhar para dentro, uma fase mais subjetiva,
com intensa atividade psicológica. Fique em

contato com a natureza sempre que puder.
,

Sagitário 22/11 a 21/12
o trânsito do Sol pela terrestre signo de Touro

(até 21/5) é uma boa oportunidade para apri
morar as técnicas e procedimentos no seu

trabalho e nos projetos que você está encabe

çando. Produtividade, eficiência e excelência
estão em foco: não adianta só ir tocando em

frente e manter o trote. Há que fazer tudo bem

teits, marcado caril seu selo de qualidade.

Peixes 19/2 a 19/3
A passagem do Sol por Touro, até 21/5, chama
sua atenção para o ambiente e para as pessoas
que fazem parte de seu dia-a-dia. Observe
como você lida com essas relações que,
mesmo que não pareça, são muito importantes
na sua vida. A criatividade solar se reflete nas

atividades ligadas a falar e escrever,
possibilitando desenvolver outras linguagens.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Não entre nessa de inferno zodiacal: isso não
existe. O período que precede seu aniversário é
um momento de reciclagem, de preparação
para um novo nascimento. No trânsito do Sol

por Touro, até 21/5, faça um balanço do seu

.' último ano. Reflita, por exemplo, sobre como

você está se virando com a arte de viver e as

coisas que pretende mudar para ser mais feliz ...

Virgem 23/8 a 22/9
O trânsito do Sol por Touro, um signo de Terra
como o seu, até 21/5, além de estimulante, é
altamente renovador: é um ciclo de expansão
de seus horizontes, através de estudos,
viagens, conhecendo pessoas novas e

diferentes, filosofias, espiritualidade,
meditação, de tudo que possa ampliar sua
consciência e visão de mundo.

II NOVELAS

O CORREIO DO POVO
t-

:.c:.J
. -

I

� GLOBO -18H

Sinhá Moça
o Irmão do Quilombo entrega uma

rosa com um bilhete para Sinhá Moça.
O Barão vai até o quarto da filha, mas
não o vê. Fontes encontra Rodolfo
voltando para casa no meio da noite 6

descobre que ele é o cavaleiro. Sinhá
Moça diz a Martinho que só permitirá
que ele leve Adelaide se concordar em
se casar com ela. José Coutinho diz

galanteios a Adelaide e afirma que não
a vê como uma escrava. Sinhá Moça
e Dimas se encontram na igreja e se

abraçam, emocionados. Rodolfo os vê
e fica furioso. Sinhá Moça agradece a

Dimas pelas rosas e ele fica sem

entender nada. Depois, ao sair da

igreja, ela encontra o jovem advogado. I
I

� GLOBO -19H

Bang Bang
Até o fechamento desta edição os

capitulas de Bang Bang não haviam
sido divulgados

� GLOBO - 21 �1

Belíssima'
Dalva não acredita que Vitória queira
ajudá-Ia e não conta nada. Rita pede
um emprego a Vitória, que concorda
em deixar que ela trabalhe em sua

casa. Érica recebe alta e Júlia a leva

para seu apart hotel. André pede que
Vitória assine um papel que retira suas

ações da Athena. Vitória diz a André

que não vai assinar nada até que ele
conte quem tentou matá-Ia. André

garante a Vitória que não sabe de

ninguém que esteja tentando
assassiná-Ia. Diva fala para Mary e

Guida que tem um amigo que pode
•

ajudá-Ias a .encontrar o filho de Bia.
Taís garante a Narciso que o ama de
verdade e ele desiste da idéia de
terminar com ela. André mostra a Júlia
o documento que Vitória assinou,
retirando suas ações da Athena.

I

, i , , , ,

,
•

� SST - '18h30

Rebelde
Josy tenta convencer Lupita a aceitar
o convite de Leonardo pois talvez com

a convivência consiga se apaixonar
por ele. Lupita diz que não sairá com

Leonardo pois Nico, embora esteja
longe, continua sendo seu namorado
e o respeita muito. O novo diretor
corta o cabelo de Santos diante de

todo� Os alunos caçoam do colega e .

Roberta, furiosa, sai em defesa dele.
Santos agradece Roberta e comenta

que isso prova que não são todos
•

• •

Iguais.
. ,

� RECORD·· 19h15

Prova de Amor
Carvalho manda Joãozinho entrar no
carro. Ele se recusa. Carvalho salta e

Corre atrás de Joãozinho. Joãozinho
joga areia nos olhos de Carvalho e

consegue fugir. Eleonora comenta
com Alexandre que ainda não teve
notícias da família de Zezinho. lolanda
chega na sala de Alexandre. lolanda
pega foto de Tita, sua filha
desaparecida, e mostra para
Alexandre. Alexandre encaminha
lolanda para dar depoimento para o

S.O.S Crianças desaparecidas. Clarice
liga para Gerião. Gerião diz para
Clarice que só depõe contra Lapa por
um milhão de reais.

� RECORD - 21 h

A Escrava Isaura
Com medo de levar uma facada,
Leõncio paga Serafina e vai embora.
Joaquina chega para visitar Isaura.
Isaura entrega a carta de alforria de
Joaquina. Tomásia pergunta a sua

mãe sobre seu casamento com o Cel
SetJastião. Gioconda faz cara de
mistério. Serafina descobre que suas

jóias e dinheiro foram roubados. Ela
decide então ir a delegacia. Leôncio
cava um buraco para esconder as
jóias de Serafina. Depois tapa o I�'buraco. Helena quer contar a verdade
sobre o assassinate, mas Diogo não
deixa. Pedrinho reencontra Isaura.

L__
.
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