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Feriado nacional relembra
,

herói da 'Inconfidência Mineira
Ptesfdente qo, Irã diz qô:e :. ;

EUA só fazefTI ameaça .", '.'" .',

.

5 II ENTREVISTA: CORONEL DEJAIR PINTO ASSUMIU A PASTA ESTA SEMANA
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18 I TRABALHO EFICIENTE: CAES AUXILIAM NO COMBATE AO CRIME

\

DANIEL NEVES

Skank e Shakira desempenham
uma função muito importante na

Polícia. Skank é um cão
labrador, cor preta, com pouco
mais de um ano e meio de vida,

"

que está causando grandes
problemas aos traficantes da

região. Shakira é uma fêmea da
mesma raça e com o mesmo

trabalho. Ambos fazem parte de
um programa desenvolvido em

conjunto pelas policiais Civil,
Militar e Corpo de Bombeiros,
que tem como objetivos .

combater o tráfico de drogas e

apoiar na busca e salvamento de

pessoas. Skank (foto) foi,
inclusive, capa do jornal O
Correio do Povo, edição de 14
de abril, quando participou da

operação de busca de drogas
na Ilha da Figueira.
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28 I BRAÇADAS

Equipe de Jaraguá participa do
Estadual Absoluto de natação
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4 I NO AR

Corupá ganha pista de
aeromodelismo e ultraleve
Os praticantes de aeromodelismo da região terão uma pista de

pouso a disposição em Corupá, dentro de 30 dias, próximo ao

Seminário Sagrado Coração de Jesus. Hoje, os 35 adeptos da
PJ .

modalidade, que consiste em conduzir miniaturas de aviões e

outras estruturas aeroespaciais por meio de controle remoto,

precisam deixar a região e se deslocar, por exemplo, até Gaspar,
, distante cerca de 90 quilômetros de Jaraguá do Sul.
A iniciativa e do praticante Sérgio Esteves, que teve apoio do

prefeito' em exercício, Carlos Dieter Werner. O local também
vai ser utilizado para amodalidade de ultraleve.

6 I NACIONAL

"reforma eleitoral não deve
valer nas eleições deste ano,

-
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4 I CORREIO ECONOMICO
,

Weg tem lucro de R$ 117 �6 mi
no primeiro trimestre de 2006
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Apesar de tudo, das novas

regras eleitorais e a saber se vão
!
: vigorar já nestas eleições, o projeto
I '

do senador Jorge Bornhausen,
presidente do PFL, impondo
restrições e candidatos e partidos
pode até beneficiar o presidente
Lula e o próprio PT. Trata-se da

proibição de cenas externas nos

programas .eleitorais que serão

,

I

I
I

,

I
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• 'CORREIO DO LEITOR
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dos Correios, do "mensalão'' e dos
Bingos. Entre as imagens de

arquivo que a oposição planeja
levar ao ar está, por exemplo, o
depoimento em que Delúbio
Soares reconheceu ter injetado nos
cofres do PT os tais recursos não

contabilizados. E a sinceridade de
Duda Mendonça, que confessou
ter recebido do caixa dois de

... Trata-se da proibição de cenas

externas nos programas eleitorais que
serão exibidos na'TV a partir de agosto
exibidos naTV a partir de agosto,
proposição rejeitada pela Câmara
dos Deputadosmas garantida pelo
Senado em emenda de Aloísio
Mercadante, líder do governo.
Caberá ao Tribunal Superior
Eleitoral interpretar a lei. Se o

TSE entender que a proibição se

aplica também a imagens de

arquivo, a oposição não poderá
levar à TV as cenas de de

poimentos de petistas nas CPIs

• FRASE

Marcos Valério, em conta aberta
no exterior, R$ 10,5 milhões.
Antes de se pronunciar sobre a

abrangência daproibição das cenas
externas, oTSE terá de decidir se a
nova lei eleitoral poderá ser

aplicada nas eleições deste ano. O
presidente do tribunal, ministro
Marco Aurélio de Mello, tem
sérias dúvidas a esse respeito. Uma
está no artigo 16 da Constituição:
não se muda regra� mesmo ano

da eleição.O artigo constitucional
citado obriga que as modificações
nas regras do jogo das eleições sejam
feitas no ano anterior à realização
do pleito. Se levar o,preceito ao pé
da letra, o TSE pode decidir que
as mudanças só valeriam para as

próximas eleições. A essa altura,
deve ter muito oposicionista
rezando para que isso aconteça. Em
caso contrário, perdem" por baixo,
metade da munição acumulada
contra atos e atitudes do governo ,

e aliados.Obrigam-se a encurtar o

discurso, com tendência a ser tão
, ,

repetitivo que, de repente,
desacreditado. Não haveria,
teoricamente, tempo hábil para
reagir e refazer as estratégias de
ataques, dando tempo à trincheira
adversária de recompor-se. Seria o
salve-se quem puder mate

rializado, com o embate principal
forçosamente relegado a um

segundo plano. Enfim, a tropa,
estaria dispersada do objetivo
principal que vem sendo traçado
desde os idos de janeiro de 2003.

"Aos 71 anos, eu só tenho duas alternativas: o céu, onde o ar

condicionado é muito bom, e o inferno, onde as companhias são ótimas"

• Do 90vern�adorde'S'áCl Paulo, Cláudio Lembo (PFl:), que substituiu o candidato a presidente, Geraldo Alckmin
,
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O deputado
Dionei Walter da
Silva escreve às,

sextas nesta
coluna

Universidade pública,
•

aqui e agora
A interiorização da Uni

versidade Federal de Santa
Catarina - UFSC, com a abertura
de pólos nas mais diversas regiões
do Estado, é uma grande conquista
da população catarinense,
viabilizada pelo governo Lula, e

pode beneficiar também os

estudantes de Jaraguá do Sul. Trata
se de uma causa nobre, quemerece

,

a união de todas forças políticas e '

comunitárias da região e que conta
,

com o posso incondicional apoio.
A democratização do acesso

ao ensino superior público e

gratuito sempre foi uma das

principais bandeiras do PT e está

se tomando realidade não apenas
em Santa Catarina, mas em todo
o país, com a abertura de seis novas

universidades federais e a

interiorização das universidades
existentes.

Em Santa Catarina, precisa
mos dar o merecido crédito para
os parlamentares que são os

principais agentes políticos desse

processo e estão na linha de frente,
no Congresso Nacional, viabili
zando emendas e recursos - a

senadora Idelí Salvatti e os

deputados federais Jorge Boeira,
Carlito Merss e Cláudio Vignatti
(coordenador do Fórum Parla

mentar), todos petistas. Em

Jaraguá do Sul, merece o reconhe
cimento pelo esforço de levantar
essa bandeira o professor Cláudio
Piotto, quemuito tem se dedicado

,

a causa. f"

A interiorização da UFSC já
está chegando à terceira fase.Num

primeiro momento, foram

implantados pólos da Univer
sidade em Criciúma, Laguna,
Tubarão, Araranguá, Turvo e

Lages. Joinville, Canoinhas, Rio do
Sul, Pouso Redondo, Chapecó,
Palhoça, Braço do Norte e Praia
Grande estão incluídos na segunda
etapa de negociações. E Jaraguá do
Sul está na disputa de um dos pólos'
que devem ser implantados na

próxima fase.
A implantação de uma

universidade pública no

município é uma prioridade para
a população local, apontada já na
primeira audiência doOrçamento
Regionalizado, que realizamos em
2003. Naquela ocasião, discutindo
o orçamento estadual, a

universidade pública apareceu
entre as maiores reivindicações.
Conseguimos garantir a inclusão
de uma emenda no orçamento
prevendo a criação de um campus
da Udesc em Jaraguá do Sul, mas
como boa parte das prioridades da
população, continua sendo

ignorada pelo governo do Estado.
A descentralização da UFSC

pode finalmente ser uma

oportunidade para o jovem
jaraguaense ter acesso ao ensino,
superior público e gratuito. A
disputa pelo pólo da universidade

,
. " . .

entre os murucipios catannenses

vai ser dura,mas Jaraguá doSul tem
boas chances de vencê-la, desde
que haja união das forças políticas

. - .

e que o mumcrpio apresente uma

proposta consistente para a

reitoria da universidade, que vai

optar pela cidade que oferecermais
apoio para a instalação do primeiro
curso. ,

Junto com o ProUni -

Programa Universidade para
Todos (maior programa ,de bolsas
de estudo da história da educação
brasileira) e a revitalização do
ensino tecnológico profissionali
zante gratuito (investimento nos

Cefets), .a interiorização da
universidade pública compõe a

política mais ampla de

democratização do acesso ao

ensino, jamais vista no Brasil. Os
investimentos em educação hoje
não são medidas isoladas, mas
uma proposta estrutural que
amplia a educação básica
(Fundeb), prepara para omercado
de trabalho e auxilia no ingresso
na universidade.

O Brasil que investe em um

modelo mais democrático de

educação, que promove a inclusão
educacional do índio, do pobre e

do negro, que financia a

universidade dos jovens carentes

e abre novos campus das
universidades públicas, esse Brasil
está mais perto de se tomar uma

nação. E queremos a nossa cidade
inserida nesse projeto.

PSOL existe sim
Em resposta a malfadada declaração de

Hilário Schemer à imprensa nesta quinta-feira.,
dia 20/04/06, de que "o PSOL de Jaraguá do Sul
não,existe", informamos que o PSOL de Jaraguá
do Sul, não só existe, como possui Ata de

Fundação devidamente homologada, com as

devidas filiações estatutárias, reconhecidas pela
Executiva Nacional do partido. Declaramos,
outros-sim, que não reconhecemos a

presidência provisória do partido, desde
outubro de 2005, quando o partido "rachou"

por consequência de uma série de ilegalidades
estatutárias, com falsificação de atas e

composição de comissões, provisórias
inexistentes em mais de 20 municípios do
Estado de Santa Catarina, com filiações em

massa no correr da noite para o dia, de pessoas

que nunca foram apresentadas para a avaliação
daExecutiva. Atos espúrios, de um pragmatismo
tal, que sufoca e excluí a atuação das bases pela
construção de um partido horizontal e

verdadeiramente democrático - afim de ser um
•

real instrumento do povo para a transformação
social conseqüente para se entremostrar numa

alternativa possível esse quadro vicioso de
carreirismo político e eleitoralista que perverte
a política nacional.

Diante disso, o PSOL de Jaraguá do Sul, luta
juntamente com os núcleos do PSOL de

Florianópolis com seus fundadores legítimos, São
José, São Francisco do Sul, SantaCecília,Núcleo
da juventude Estadual do PSOL, GLBTS,
Movimento Negro, Movimento Passe Livre

-

'e CCLCp, por uma Frente Unica Social e
•

Política para SantaCatarina e o Brasil contando
,

com cerca de 200 filiados no Estado, sendo

voto Coragem
Ontem (quinta-feira) alguns deputados

resolveram agir com coragem, para honrar o
mandato que lhes é conferido pelo eleitor. Na

votação que definiria se o deputado JoséMentor
- ele mesmo! - seria cassado ou não, esses

parlamentares que merecem nossos aplausos,
como Fernando Gabeira, Babá, Chico Alencar
e outros que espero algum jornal amanhã
publique os nomes, resolveram que iriam votar

em aberto e efetivamentemostraram seus votos.

Infelizmente sua moção pelo voto às claras
não venceu a parada, pois o deputado Aldo

Rabelo, que preside a Câmara, apressou-se em

lembrar-lhes que essa atitude poderia trazer

conseqüências jurídicas, inclusive a anulação
da sessão. Mas o deputado Fernando Gabeira,
que não usa a cabeça apenas para separar as '

orelhas, raciocinou rápido: o Mentor não vai

ser cassado mesmo, portanto não vai querer
anular a sessão.

E no ato declarou seu voto, assim como o

deputado Babá e o também carioca Chico

Alencar, salve! salve! Aos demais peço imensas
desculpas por não ter anotado seus nomes. Que
os jornais não percam a chance de publicá-los,
para que recebam a gratidão não só de seus

eleitores, mas de todos os cidadãos

construído com a mais límpida participação
democrática e assinada pelas pricipais correntes

políticas do PSOL Nacional, com o

apoio explícito de correntes de grande expressão
dentro do partido como o MES e a CST,
representado pelosDeputados Babá (RJ) e

LucianaGenro (RS).
A forma de ação política destes oportunistas

que tomaram de assalto o PSOL catarinensé,
visa burocratizar o partido a partir das vi�s
institucionais de poder parlamentar, fechandp
as portas para a atuação das bases por
uma democracia direta e de participação
popular. Isto representa um golpe aos anseios do

povo por uma nova política, que não seja
mais oligárquica, aristocrata e que insiste em

'

solapar e destruir a soberania popular.
Denunciamos essa trupe que atua em

benefício próprio, que ameaça integrantes db

partido, que comete atos de xenofobia, que
falsifica atas de reuniões e assinaturas de
membros da Executiva, com dossiês entregues à
Executiva Nacional do PSOL. Podemos ser

jovens e inexperientes em política, mas não

visamos nos legitimar através do

propagandismo eleitoreiro, ameaças a voz dos
movimentos sociais e do inchaço partidário
para utilizá-los de bancada eleitoral no Estado
de Santa Catarina. Não assistiremos

passivamente esta pilhagem da legenda do PSOL
em nossa região e Estado, e já pedimos a expulsão
de Hilário Schemer e seus correlegionários.
"Se o povo se calar, até as pedras
gritarão" (Lucas, 19-40)

DouglasMaçaneiro, coordenador do PSOL de Jaraguá

•

verdadeiramente interessados em umBrasilmais
decente.

Agora é insistir para que levem à frente o.

compromisso que assumiram: fazer valer o

direito do eleitor em saber como vota o seu parla-
-

mentar, no Senado e na Câmara. E um direito
nosso e devemos fazer todo o possível para que
os Presidentes das duas casas não atrapalhem e

não comecem a adiar, adiar e adiar a votação
dessa emenda imprescindível para que o país
não mergulhe novamente na escuridão, para
onde caminha, ao que parece, a passos céleres.

Podemos ir para as ruas, escrever para nossos
.

representantes em Brasília, enviar cartas para
os jornais, entupir as caixas-postais de nossos

colunistas favoritos, podemos nos manifestar

pela Internet, só não podemos nos calar e

esquecer de cobrar essa emenda. Os votos no

Congresso Nacional devem ser abertos, sem

exceções.
.»

Sugiro que apelidemos 'de Voto
It,

Coragem, em contrapartida ao outro, aquele
daquela fila macabra que acaba por se esconder
atrás de uma cortininha.

Pelo Voto Coragem!'!

Maria Helena Rubinato Rodrigues de Sousa, colunista

Os textos para esta coluna devem ter no máximo, 35 linhas, de corpo 12, fonte Times New Roman, 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,
I
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ELEiÇÕES: CANDIDATURA PRÓPRIA DIVIDE OPINiÕES
• •

(

(
-

CELSO MACHADO

� Ex-prefeito vê

2� disputa como

�uma afirmação
<:do seu partido
"If

o

o }ARAGUÁ DO SUL- Filiado
ao PMDB desde 1986, o ex

,.

prefeito de Corupá e atual
diretor do Deter, Luiz Carlos

{Tamanini, embora acate

cPecisões maiores que partem do

.;:liretório estadual, pessoal-
mente defende a necessidade de

J o partido ter candidato próprio
jà Presidência da República. Até
Jecentemente, os governadores
-Luiz Henrique da Silveira e

(Roberto Requião (PR)
defendiam a indicação de
Germano Rigotto, governador
-do Rio Grande do Sul.
Derrotados em suas pretensões
e mantida a verticalização dos

partidos, agora fazem parte do
, . ,

grupo contrario, ate porque

poderão a fazer as alianças
desejadas no Estado. "Pelo seu

ttamanho no país, o partido tem
que mostrar seu projeto de

-

governo", 'defende Tamanini.�

Também coordenador regional
do PMDB 110 Vale do Itapocu,
discorda dos que alegam que o

• ( ,

partido não tem, hoje, um nome

nacionalizado para fazer frente
às candidaturas do petista Luiz
Inácio Lula da Silva e Geraldo
Alckmin (PSDB). "Se nunca

lançarmos um candidato a

presidente (há doze anos isso

não ocorre), aímesmo é que não

teremos nunca". Sem isso,
acredita Tamanini, o presidente
Lula tem grandes chances de

reeleição. "Com o Anthony
Garotinho e Itamar Franco,
certamente o PMDB será o fiel
da balança entre a disputa que

hoje está polarizada entre Lula
e Alckmin, com reais chances

.
.

de chegarmos ao segundo
" ..

turno, raciocma o ex-

prefeito. Isso porque, entende,
milhares de votos dados a Lula
em 2002 por eleitores ligados
a igrejas evangélicas- in

fluência, à época, do vice José
Alencar, então filiado ao PL
da Igreja Universal Reino de
Deus- poderão migrar para
Garotinho, também evan

gélico com grande penetração
nessa fatia do eleitorado. "Se
não 'há temor quando a uma

candidatura nossa, por que os

outros partidos não definem
de vez suas chapas?", indaga
Tamanini. E acrescenta, fiel ao

que for decidido: "A data
limite é 30 de junho. Até lá e

,

'Jaraquá trabalha para ter

'campus avançado da UFSC
(

'. }ARAGUÁ DO SUL- Antes da
c'audiência com o reitor daUFSC
r.
(Universidade Federal de Santa
Catarina) Lúcio José Botelho,

�

em Florianópolis, agora
,

programada para a próxima
,

quarta-feira (26), os segmentos
'1

envolvidos na proposta de trazer

para Jaraguá do Sul uma unidade
r

daquela instituição de ensino
r

pretendem promover reunião

(para deliberar sobre o que a

j'cidade poderá oferecer, Há
,

"pressa ern protocolar a proposta
porque a cidade de Blumenau
tambémmanifesta desejo de ter
um campus da UFSC. São R$ 5,5
.milhões, segundo o deputado
�'federal Cláudio Vignatti (PT)
que seriam disponibilizados em

-

curto prazo pelo governo federal
. destinados a obras físicas e

t· laboratórios, entre outras

necessidades. Entretanto,' a se

concretizar a interiorização
" daquela universidade para o

Vale do Itapocu, ainda não há
um custo total definido. O

deputado estadual Dionei
Walter da Silva (PT), o prefeito
Moacir Bertoldi (PL), o

presidente da Acijs (Associação
Comercial e Industrial) Paulo

-

I Schiodini, o professor Cláudio
! Piotto, vereadores de Jaraguá e

.' .

Guaramirim, tentam aglutinar
todas as forças organizadas em
torno do projeto. Até porque
a cidade seria pioneira na

\

interiorização dos cursos

superiores oferecidos pela
UFSC na Capital do Estado.
Na reunião entre os segmen
tos locais interessadas, ainda
sem data marcada, deverão ser

elencados os itens básicos que
o município disponibilizará

\ para convencer a reitoria. Um
deles seria área física com-

,

patível, porque desde já se

pretende ampliar a oferta de
cursos. Hoje, segundo _

o

professor Cláudio Piotto, a

procura maior concentrá-se

nas áreas de engenharia,
farmácia, medicina, odon

tologia e nutrição. Lembra que
a região ainda é carente na área

de saúde e que futuros

profissionais teriam mercado
de trabalho garantido e

ampliado se uma próxima
etapa for alcançada: a

construção de um hospital
. ....." ,..,,,.

umversitano, o que nao e

impossível", disse Piotto
durante explanação feita na

última segunda-feira no

plenário da Câmara' de

Vereadores.

ARQUIVO O CORREIO

•

Diretor do Deter diz que é preciso apresentar nome para fortalecer sigla

depois, o tempo dirá". No
âmbito do Estado, o

coordenador 'regional do

�MDB acha que, no momento,
um candidato próprio à

sucessão de Lula não seria ideal

para o partido resolver questões
localizadas, como ocorre em

outros estados, já que a

verticalização dos partidos está

mantida para estas eleições. Em
Santa Catarina o PMDB tem

101 prefeitos, seis deputados
federais e 9 estaduais, além de
centenas de vereadores e

dezenas de vice-prefeitos.

Preço do arroz é tema de
dois seminários em abril

•

}ARAGUÁ DO SUL- Ao
informar que os ganhos dos
rizicultores foram reduzidos ern
500/0 este ano, já que hoje a saca

do arroz é comercializada a R$
15, preço muito inferior aos R$
34 praticados há dois anos, o

deputado Dionei Walter da
Silva (PT) anunciou que vem

mantendo contatos com

representantes do Banco do
Brasil, Conab (Companhia
Nacionai de Abastecimento) e

Ministério do Desenvolvi
mento Agrário para renegociar
a dívida dos produtores e

garantir armazenamento para

que o governo federal compre o

produto pelo preço mínimo de

R$ 22,00 a saca. Neste sentido,
o parlamentar divulgou a

realização de dois seminários

l2_é!ra debater o tema: 27 de abril,
às 14 horas, em Guaramirim,
abrangendo as regiões norte e

nordeste do' Estado e no dia

seguinte em Pouso Redondo, no
Vale do Itajaí. A falta de
armazéns credenciados pela
Conab em várias regiões obriga
os rizicultores a venderem o

produto a R$
-

15,00 ou, no

máximo R$16,00 enquanto os

insumos agrícolas têm seus

preços reajustados com

.

freqüência. "O diretor de
armazenamento da Conab já
disse ser possível a compra do
arroz e - o seu transporte para

regiões onde há armazéns

credenciados. Em Pouso
Redondo e Mirim Doce, no Alto •

"

Vale, os produtores formaram
. - ,

uma associaçao e construíram

um silo para armazenagem do
arroz", frisou Dionei,
ressaltando que os seminários

dos dias 27 e 28 deste mês

servirão para reivindicar ao

MDA e à Conab financiamento

para secagem e armazenagem do

produto. Outras alternativas de
armazenamento também serão

discutidas nos encontros.

Ainda segundo Dionei, os

representantes do Banco do

Brasil, presentes aos seminários,
irão ouvir da classe produtora um
pedido de escalonamento da
dívida de custeio para os

próximos anos. ''A renegociação
implica em nenhum pagamento
pelos produtores este ano.

Quanto ao programa de auxílio
do escoamento da produção,
vamos pedir à Córiab para
fiscalizar as empresas que
buscam o benefício do governo
ao pagar R$ 22,00 a saca",
concluiu o deputado.
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Impacto orçamentário
Pedido de vista do ministro Ricardo Lewandowiski
suspendeu, no Supremo, o julgamento do Recurso
Extraordinário 416827, que discute a revisão do benefício
mensal de pensão por morte, com elevação do seu

coeficiente, em decorrência da Lei na 9.032/95. Acordão da
Justiça Federal de Santa Catarina gerou' o processo que.
caso acatado, geraria um impacto orçamentário da
Previdência, superior a R$ 7,8 bilhões.Nos próxirnos 20
anos, R$ 40 bilhões. Caso a tese atinja outros benefícios,
R$ 120 bilhões.

•
-

•

Contas
Termina no dia 28 o

prazo de entrega da

prestação de contas
dos diretórios

Denúncia
.

-

•

Edital lançado pelo Deinfra dia
.

7 de abril, prevendo obras
rodoviárias no valor de R$
137 milhões, com prazo de
conclusão de 720 dias causou

reboliço na Assembléia
l.eqislatlva. O deputado
Antônio Carlos Vieira (PP)
denunciou que o Estado está
contratando obra para 2007/
2008. Sem previsão de
recursos para cumprir da lei
de Responsabilidade Fiscal.

" .

municipals e '

,

comissões provisórias
de partidos políticos à

Justiça Eleitoral.

Obrigam-se a fazê-lo
mesmo sem

movimentação
financeira, justificando
o funcionamento do

partido no município. O
mesmo para candidatos

que disputaram as

eleiçõps municipais de
2004, eleitos ou não.

Irregular .

A LRF que exige que em final
de mandate, o que ocorre em

dezembro, esteja em caixa o
,

dinheiro para pagar os

compromissos assumidos no

mesmo ano fiscal. O prazo
estabelecido implica quase
dois anos além. Em ano

eleitoral, é munição para a
oposição, já que o ato foi
cometido dois dias antes do
governador Luiz Henrique
(PMDB) se licenciar do cargo.

Filiação
Vai até o próximo dia 24
o prazo para entrega
das relações de filiados
nos cartórios
eleitorais. As listas de

filiação deverão ser

geradas pelos partidos
-

na nova versao

disponível no site do

TSE, no endereço
www.tse.gov.br/
partidos/
filiacaopartidaria. Quem
não o fizer, fica
impedido de lançar
candidaturas.

Poluição.
Por projeto aprovado pela
Assembléia Legislativa,
empresas se obrlqam a

implantarem uma caixa de .

inspeção na saída de
resíduos. O prazo para a

vigência da lei é 10 de julho,
Que também permite que a

caixa seja substituída por um

sistema de controle já
instalado. Isso facilitará o

trabalho de fiscalização da
Fatma quanto ao grau de

poluição de mananciais.

PMDB 1
Por 13 votos contra 11
os peemedebistas
contrários a candidatura
à Presidência da

República venceram a

disputa na reunião de

quarta-feira, em

Brasília. Só que os

derrotados, de São
Paulo, Minas Gerais,
Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul e Goiás
têm, juntos, o maior
número de
convencionais. E devem

, Coincidência:
o PT tem o número 13 como

registro na Justiça Eleitoral,
Por coincidência. nestas 15
legislaturas da Assembléia
Legislativa, o deputado Dionei
Walter da Silva é o 13°

parlamentar cuja base
eleitoral maior está em

Jaraguá do Sul, embora
nascido em Pouso Redondo.

Hoje é o único de uma cidade

que já teve, ao mesmo tempo,
três representantes na AL ..

-

vencer na convençao
marcada para 10 de

junho.

PMDB 2
Santa Catarina é um

dos estados onde o

partido, malograda a

defesa de Germano
Rigotto como candidato,
nem quer ouvir falar
sobre isso. Sem
candidato à sucessão
de Lula, Luiz Henrique
pode costurar as

alianças que quiser.
Mas, pelo andar da

carruagem, corre o

risco de concorrer em
.

chapa pura no primeiro
turno, o que não será
uma tarefa fácil.

surubínha
Esta semana o ex-governador
Esperidião Amin (PP) fez uma

visita ao presidente estadual
do PDT, Manoel Dias. Ambos
.são pré-candidatos ao

governo do Estado. De comum

o fato de terem se formado
em Direito juntos. Segunda
Dias, o fato serviu como

abertura de um diálogo que
deve continuar. E .

arrematou: "Todo mundo
conversando com todo
mundo" .

•

•
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• CORREIO ECONOMICO

Lucro 2
Segundo o diretor administrativo e de

relações com investidores da Weg, executivo
Alidor Lueders, o primeiro trimestre de 2006
foi marcado pela continuidade do movimento
de recuperação de margens de lucratividade.
"Os resultados obtidos durante este trimestre
demonstram a solidez do modelo de negócios
da Weg, uma companhia diversificada, com
uma ampla carteira de cliente e com atuação
global", ressalta o executivo. pressões de
custos de matérias-primas", afirma Alidor
Lueders, diretor de Relações com

Investidores da empresa. O resultado do

primeiro trimestre da empresa foi
comunicado as 17 horas de ontem à

-

Bovespa.

Lucro 1
A WEG S.A, um dos maiores fabricantes mundiais de motores'
elétricos correlatos, anunciou ontem seus resultados referentes
ao primeiro trimestre de 2006. O Lucro líquido foi de R$ 117,6
milhões, 19,1% acima do lucro do mesmo período de 2005.

Segundo nota publicada no final da tarde de ontem no site da
.

empresa, as vendas ao mercado interno cresceram 180/0 sobre o
,

ano anterior, enquanto as vendas externas, convertidas pela
cotação média do dólar americano, cresceram 29,4%. O EBITDA,
ou seja, o quanto a empresa gerou de recursos apenas em sua

atividade, sem levar em consideração os efeitos financeiros e de

impostos, foi de R$ 148,5 milhões, 12,3% acima do resultado do
ano anterior. A receita líquida total do primeiro trimestre de 2006
foi de R$ 662,3 milhões, 14,60/0 acima do mesmo período de
2005.

Contribuição
INSS
A nova tabela de

contribuição
previdenciária foi

divulgada
oficialmente pelo
Ministério da
Previdência. A partir
de maio, o
pagamento ao INSS

(Instituto Nacional do

Seguro Social)
correspondente ao

salário de abril sobe
I

e.> .

para a guns, mas cal

para outros.A tabela
é corrigida de acordo
com o reajuste dado
aos aposentados
que ganham mais

que o mínimo -neste

ano, o aumento foi
de 5%.A maior

cortribuiçáo mensal
dos trabalhadores

passa de R$ 293,50
para R$ 308,1 Y. e

Investimentos
Com isso, a tendência das empresas é
reduzir . ou adiar os investimentos, o que
resutara em uma expansão moderada
da atividade produtiva. Apesar da queda
no ICEI neste ano, as expectativas são
,

postvas, porque estão acima dos 50

pontos. Para os próximos seis meses, as

perspectivas dos empresários para a

economia e desempenho dos negócios são
melhores - o indicador de longo prazo atingiu
59,9 pontos em abnl
,

,

sera paga por quem
tem salário a partir
de R$ 2.801 ,56.

"

• INDICADORES ECONOMICOS

,

DOLAR (EUA) COMPRA VENOA

COMERCIAL 2,119 2,121 "

PARALELO 2,190 2,287 "

TURISMO 2,070 2,230 It

EURO
COMPRA

.

VENDA

2,615 2,616
PESO (Argentina) .

I 0,693 0,702•

PONTOS OSCILAÇÃO
It BOVESPA 39.744 0.410/0

DOW JONES (N. York) 11.342 0570/0
MERVAL (B. Aires) 1.896 0.87%

NIKKEI (Tokio) 17.317 019%

0,6755

R$861,27

• FALECIMENTOS
Faleceu às 19:00h do dia 19/04, a senhora Joana Kruger, com idade
de 91 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e
o sepultamento no cemitério do Centro. .

Faleceu no dia 18/04, o senhor Jorge Toni, com idade de 78 anos.O
sepultamento foi realizado no cemitério Santo Stevão ..

•
,

CINEMA De sexta, dia 7/4, a quinta, dia i 3/4

JARAGUÁ DO SUL - RUA EMíLIO C. JOURDAN
SALA FILME!HORÁRIO

•

GENERO

1
Instinto Selvagem 2 Thriller!
i4h30 - i7hOO - 19hi5 - 21 h30 Drama

Selvagem Desenho
i4hOO - 15h45 - i7h30 - i9h30

2
Instinto Selvagem 2 Thriller!

.

21h30 Drama

O Plano Perfeito Ação!

3
i3h30 - 16hOO Drama

Quando um Estranho Chama
Suspensei8h30 - 20hi5 - 22hOO

O CORREIO DO POVO

•

EM CRESCIMENTO: MODALIDADE QUE UTILIZA AViÕES EM MINIATURA CONTA COM 35 ADEPTOS•

•

-

Escolas de Guaramirim iniciam atividades do Projeto Literatura

CAROLINA TOMASELLI

,

� Area alugada em

Corupá atenderá

adeptos que hoje se

deslocam até Gaspar
CORUPÁ - Dentro de 30 dias,

os praticantes de aeromodelismo
da região terão uma pista de pouso .

a disposição em Corupá, em

terreno próximo ao Seminário

Sagrado Coração de Jesus. Hoje,
os 35 adeptos damodalidade, que
consiste em conduzir miniaturas
de aviões e outras estruturas

aeroespaciais pormeio de controle
remoto, precisam deixar a região
e se deslocar, por exemplo, até
Gaspar, distante cerca de 90

quilômetros de Jaraguá do Sul.
Por. iniciativa do aero

modelista Sérgio Esteves, que
tentou fechar o negócio durante
.setemeses, a área de 50 milmetros

quadrados foi alugada esta semana
por um período de dez anos, com

.

apoio do prefeito em exercício de

Corupá, Carlos Dieter Werner. A·
Prefeitura ficou responsável por
ceder o maquinário para deixar o
terreno em condições de uso. O
r

local também vai ser utilizado para
amodalidade de ultraleve.

•

Além de possibilitar a prática
do aeromodelismo, a intenção é

que o espaço, dentro de seismeses,
se tome também um ponto de
encontro, com estrutura de lazer
à disposição de praticantes e

simpatizantes, atraindo, por

conseqüência, novos adeptos.
. Segundo Esteves, o custo de

manutenção do local será de R$
1,5 mil por mês, recursos que
serão levantados através da

contribuição mensal dos

associados, que será criado para
esta finalidade. "Pretendemos
cobrar uma mensalidade de R$
35,00, por isso até o final do ano

precisamos chegar a 50 associados
para viabilizar o clube", informou.

GUARAMIRIM - Os quatro
centros de educação infantil e as

23 escolasmunicipais com turmas
,; ". . . .

ate quarta sene mictaram esta

semana as atividades do Projeto
Literatura, desenvolvido pela
SecretariaMunicipal de Educação.
Contação de histórias por alunos
e professores, caracterização de

personagens, exposição de
trabalhos e teatro foram algumas

,

das atividades realizadas para
incentivar a leitura dos pequenos.

Na Escola Municipal de
Ensino Fundamental Professor
Dorvalino Felippi e no Pré
Escolar Senhor Bom Jesus, a

-

programaçao começou com

pedido de sugestão aos familiares
dos alunos para escolha do nome
da biblioteca. Por voto, a sugestão

I
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Sérgio Esteves comemora e diz que custos do clube serão financiados com contribuição dos associados

. A realizacão de eventos de
,

,aeromodelismo em Corupá
também faz parte dos planos de
Esteves, um dos organizadores
do 21 o Fesbraer (Festival

.
Brasileiro de Aeromodelismo),
que começa hoje e vai até o

domingo em Gaspar. O festival,
o maior realizado no Brasil,
reúne adeptos de todo o país e

do exterior com diversas
modalidades, incluindo o .de
maior e o avião mais bonito, e

a caça à raposa. Neste, o animal

é pendurado em um dos aviões

por uma corda e os outros

participantes tentam cortar o

fio. "Pena que é em Gaspar, mas
por enquanto, porque o que

pretendemos é fazer o nosso

próprio evento", salientou.
•

J

CURIOSIDADES SOBRE A MODALIDADE )

O investimento inicial para adquirir um aeromodelo' é aproxrnadarnente R$ 1,5 mil, mas alguns modelos

podem che.gar ao preço de um carro popular, cerca de R$ 30 mil. A compra geralmente é feita em lojas com

vendas pela internet, com opção das estruturas prontas ou totalmente desmontadas, que vêm com planta e '

levam até três meses para serem montadas. É feito de plástico e madeira, do tipo balsa, leve e bastante
resistente. Como combustível é utilizada uma mistura de álcool e nitrometano, também comprado via

internet, e que permite um tempo de vôo de 15 minutos e gasto mensal médio de R$ 30,00. Tanto do
,

combustível quanto dos aviões existem fabricantes nacionais.
Já as velocidades .varíarn de acordo com o modelo. O treinador, por exemplo, tem asas maiores e voa mais

devagar, numa velocidade média de 60 km/h. "É ideal para a pessoa aprender", disse Esteves, que também
é instrutor de aeromodelo. "Os mais simples vão até 1 00 km/h, mas têm os mais sofisticados, que chegam
a 360 km/h, inclusive jatos", revelou. A pintura também pode ser personalizada, com cores da preferência
do praticante, como do time de futebol, por exemplo.
Por ser conduzido pela pessoa do chão, através de controle remoto, Esteves destaca um aspecto interessante e

que diferencia o aeromodelismo de muitas outras modalidades esportivas. "Serve para todas as idades. Você
encontra crianças de seis, sete anos voando, da mesma forma que encóntramos aposentados", disse,
contando que foi com a intenção de realizar uma atividade junto com seu filho de 11 anos que começou a

praticar aeromodelismo, há um ano. Hoje, ele já possui três modelos diferentes. "Como um avião de verdade, é

preciso decolar, controlar o combustível e voar e hoje as crianças têm habilidade devido ao Vídeo-game, mas

que são violentos e as prende muito tempo em frente da tela. E o aeromodelismo se faz num lugar bonito,
mantém a criança longe das drogas, além do que valoriza as noções de mecânica e as habilidades manuais;
que antigamente eram comuns, mas hoje estão se perdendo", argumentou.

�,
•

,

\

Interessados em conhecer mais sobre o aeromodelismo podem entrar em contato com Sérgio Esteves pelo
telefone 9974-2850.

l
,
,

\
•

I

do aluno da classe de alfabetização
Augusto Felipe Cunha foi a

campeã. A Biblioteca Mundo

Mágico foi inaugurada na última

segunda-feira. Os alunos também
visitaram a papelaria e abiblioteca

pública para ouvir historinhas e

conhecer os locais, e participaram
do Egrale (Encontro de Grandes

Leitores) do Centro Educacional
Carrossel.

A coordenadora pedagógica
do ensino fundamental, Patrícia
Thives, informou que o Projeto
Literatura integra um programa

interdisciplinar envolvendo as

escolas e centros infantis

municipais e que inclui diversos
temas. "Esta semana foi início das
atividades de incentivo à leitura,
mas o projeto será desenvolvido

Contação de histórias para os alunos do Pré-Escolar SenhorBom Jesus

durante todo o ano", disse.

Segundo ela, a partir da próxima
semana deverá passar nas escolas
o "ônibus da literatura", COlU 700
livros que ficarão a disposição de

cada instituição por período de
acordo COlU o número de alunos
No ano passado, eram distribuídos
os baús de literatura, com 40 livros
cada, agora reunidos 110 ônibus.
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MOACIR PEREIRA
PERFIL: CORONEL DEJAIR VICENTE PINTO DE 54 ANOS

o bom senso, por enquanto
Sensatez. É o mínimo que se pode dizer sobre a anunciada disposição
do Governo do Estado de suspender qualquer iniciativa - inclusive a

da Casan - no sentido de retirar do Besc a responsabilidade pelas
contas bancárias oficiais. É necessário dizer que a questão foi
realmente muito mal-colocada, de forma atrapalhada, ainda mais ,

quando se trata de assunto tão delicado quanto o Besc.
Mas é cedo para comemorar. Alguns petistas, como o deputado I
Vânia dos Santos, perceberam a intenção do governo de ganhar ,

algum tempo para tratar o problema de forma mais prudente. Vânia,
que é bancário licenciado, distribuiu uma extensa nota dirigida
aos profissionais do Besc e a outros interessados na questão. O
documento termina com a seguinte advertência, convidando os i
leitores do texto para a audiência pública da próxima terça-feira, na ;

Assembléia Legislativa: "É bom enfatizar que estamos alertas para :
,

o que pode significar uma manobra com o objetivo de desmobilizar :
,

a sociedade para a audiência pública. Queremos o cancelamento
do edital de licitação. Reiteramos a importância da presença de
todos na audiência da próxima terça. O desmonte do Besc somente i

I

será evitado com debate amplo das autoridades e entidades i
representativas da sociedade e empregados do banco, que precisam, I

I

ficar atentos para os reais interesses por trás dessa nova ameaça I
ao patrimônio público". i
Portanto, a repercussão do caso acabou colocando o Governo do I
Estado numa saia justa. Se na campanha de 2002 o Besc era :

. ,

importante para Santa Catarina e não poderia ser privatizado, como i
é que às vésperas da campanha de 2006 - e razoavelmente saneado :
e modernizado - o banco passou a ser um peso morto? É essa a

I

explicação que está faltando de parte das autoridades estaduais.
'l)

o

,

PATRICIA GOMES
/

'FLORIANÓPOLIS (CNR/ADI) - Dizendo-se bastante tranqüilo na

função de secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa
'do Cidadão, confirmada oficialmente pelo governador
Eduardo Pinho Moreira, no último dia 17, o coronel Dejair
Vicente Pinto, 54 anos tem uma grande missão. A

tranqüilidade, segundo ele, reside no fato de ser membro
de uma equipe que trabalha junta desde 2001 , com objetivos

,. voltados especialmente ao aumento do efetivo e à otimização
.de recursos. O novo secretário, ao final da entrevista, foi
'surpreendido pela visita de seu antecessor, deputado
'Ronaldo Benedet, que se desincompatibilizou do cargo para
concorrer nas próximas eleições. Benedet foi cumprimentar

,

o coronel e desejar-lhe sucesso na função. HE um grande
mérito o coronel assumir a Secretaria", destacou o deputado.
Na entrevista, DejairVicente ressaltou que, embora cada um

tenha a sua maneira de agir, não fará no comando da
Secretaria de Segurança Pública (SSP), nada além do que
está convencionado no Plano de Governo. .

/

CNR - Como o senhor vai estruturar uma ação mais ostensiva da

polícia - conforme pedido do governador - nas áreas mais críticas? E

que áreas sâo essas?
·

Cel. Dejair - Temos alguns municípios, a começar pela Grande
.

,

Florianópolis, que são palco da atuação mais efetiva da crímínalídade, e
que, portanto, requerem uma atenção especial. Nesses locais, ternos 110je
cursos de formação de policiais militares. No caso da capital, também de

policiais civis. Já a partir de maio, poderemos demandar ações mais
;; específicas usando como estágio estes contingentes. Outras ações serão
acionadas ao 1011g0 deste ano. Como a substituição dos policias militares
da atividade de escolta e de vigilância prisional nos presídios e

penitenciárias, substituindo cerca de 700 policiaismilitares por este quadro
novo criado por lei recentemente sancionada.

� ""Nós tínhamos 6.600 presos em janeiro
,

Ide 2003 � hoje � passamos de 9 mil presos. E
difícil conseguir atender essa demanda,
-resultante de uma questão socíaí''

CNR - o senhor, que era diretor-adjunto desta Secretaria vai continuar
o trabalho do deputadoRonaldoBenedetou implantarnovosmétodos?
Cel. Dejair - Evidente que cada UIU tem suas características pessoais, a
suamaneira de agir. Mas, antes de tudo, 11ÓS ternos UIU Plano de Goyerno
bem definido e estamos hoje implementando ações que já estavam

convencionadas. Então, ninguém vai criar nada diferente daquilo que já
vem sendo realizado, e eu diria, com muita competência pelo atual
Governo. Prova disso é o efetivo 110je da área de segurança que foi
aumentado emmais de 3.200 servidores.

-

CNR - Quais são as prioridades que já estavam convencionadas?
> \ Cel. Dejair - A falta de vagas ainda persiste no sistema prisional, embora

já tenhamos ativado 2.426 vagas no sistema prisional e cerca de 60 no
sistema de atendimento ao adolescerite infrator E ainda 110 decorrer
deste ano aumentaremos mais. Infelizmente, existe uma demanda que

i parece crescer de forma geométrica,Nós tínhamos 6.600 presos em janeiro, -

, de 2003, hoje, passamos de 9 mil presos. E difícil conseguir atender essa
, demanda, resultante de uma questão social.

t � ""Então� riinguém vai criar nada diferente

daquilo que já vem sendo realizado � e eu díría,
com muita competência pelo atual Coverno"

•

• CNR-E como apolícia tem atuado para tentar impedir este aumento
, da criminalidade?

•

Cel. Dejair - Substancialmente, nós ternos que trabalhar 110S aspectos
,

preventivos. O que temos feito em conjunto COIU a sociedade, COIU a forte
•

participação dos Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs). Eles
têm um papel importante na ajuda ao trabalho de polícia. São as pessoas
da comunidade que vêm trazer os seus problemas, não somente os afetos
à segurança, mas outros tantos, corno por exemplo, a má iluminaçâo
pública, que gera constrangimento e estimula a prática de delitos em

, locais mais afastados. Hoje, temos 230 Consegs em 125 municípios
, catarinenses, Está é uma ação que está crescendo, UIU programa de polícia
mundial que poderia estarmuitomais expandido no Estado se nâo tivesse

•

-,
I
I
,

DIVULGAÇÃO SSP

sofrido urna obstrução 110 governo anterior.
CNR - Qual é o efetivo (PM, PC, Bombeiros) hoje no Estado? E o

senhor considera este número suficiente para atender toda Santa
Catarina?
Cel. Dejair - Temos um efetivo 110je com pouco mais de 16mil homens,
quando deveria ser mais de 20 mil homens,
CNR - Quais são os piores problemas da SegurançaPública hojeEM
Santa Catarina? .

Cel. Dejair - O pior problema, que não é da. Segurança Pública, mas sim
da sociedade, não só catarinense luas brasileira, é a droga. Se existem sete

pragas 110mundo contemporâneo, uma delas, com certeza, e talvez amais

grave de todas, é a droga - que está disseminada nas grandes e pequenas
cidades e invadindo os lares. As causas da criminalidade não serão

combatidas pelos entes da segurança pública, nós vamos atuar nas

conseqüências. Outros problemas seriam 11a questão da atividade
operacional e repressiva; a falta de vagas no sistema prisional e no sistema
de atendimento ao adolescente infrator - tal o tamanho da demanda,
resultante, amaior parte, da questão das drogas.
CNR - Os centros educacionais, que deveriam visar à ressocialização
do adolescente em conflito com a lei, o senhor acha que cumprem esta

função?

Importância
o Besc surgiu como instituição
voltada ao desenvolvimento.
Era um banco de fomento,
idealizado por Alcides Abreu

para o governo de Celso
Ramos. Foram tempos muito
difíceis. Santa Catarina não
tinha infra-estrutura rodoviária
e de energia. Nem um banco

que tivesse vínculo com as

questões econõmicas
estaduais e pudesse financiar
a agricultura, a indústria e o

próprio governo. Até hoje, em
muitas cidades, é a única

. instituição bancária presente,
com características sociais.

Sem chance ,

,

Jorge Bornhausen deixou claro :

ontem em Brasília que não :
quer ser o vice de Geraldo

'

Alckmin. Num consulta
informal realizada entre

parlamentares do partido, 70
pefelistas indicaram a

preferência pelo senador
catarinense, que afastou a

possibilidade. A tendência é
,

que o PFL escolha por i
consenso o candidato à chapa I
presidencial. José Jorge, ,

senador por Pernambuco, tem :
mais chances do que José :
Agripino Maia, do Rio Grande
do Norte, nas negociações
internas para a escolha.

--_.------------------------------------------------------------------------------------------�------------�----------------�

Estorvo
Numa roda de servidores
públicos, ontem, a questão do
Besc era comentada com

preocupação. Havia uma

quase unanimidade quanto a

um aspecto: se os serviços do
Besc melhoraram mas estão
longe de ser perfeitos - o

banco ainda desenvolve um
•

programa de modernização -, a'

migração para qualquer um

dos cinco maiores bancos
privados brasileiros seria Lim
caos. Em quase todos as

instituições particulares os

, clientes de baixo poder
aquisitivo são tratados como

estorvo.

•

Inclusão ,

I

Reitor da Universidade de São i
José, Telmo Vieira, esclarece '

que a instituição é, sim,
pioneira na atuação gratuita
voltada à população local que
não tem recursos para custear

•

• •

o ensino superior nas
universidades privadas ou

fundacionais. Segundo Vieira, a:
,

função da USJ é oferecer :

inclusão social através da
'

educação, pública de qualidade._
A universidade josefense já vai
realizar seu terceiro vestibular
e deve ganhar sede própria até
o ano que vem, junto ao Colégioi
de Aplicação.

.... ""Se existem sete pragas no mundo

contemporâneo, uma delas, com certeza, e
talvez a mais grave de todas � é a droga - que
está disseminada nas grandes e pequenas
cidades e invadindo os lares"

Cel. Dejair - O atendimento talvez
não seja o ideal.Mas, pormais que o jovem tenha ali todas as oportunidades
de reinserçâo - atendimento psicológico e sócio-educativo - quando ele
sai, acaba voltando para o universo ern que estava: família desestruturada,

,

sem valores, para o meio do tráfico. E urn processo extremamente

complicado. De forma geral, a sociedade sempre fecha as portas
para quem no passado foi interno de UIU centro educacional.
CNR - Em alguns municípios fica apenas um PM de plantão.
Este fato não interfere na segurança da população e se torna

perigoso para o policial que fica sozinho?
Cel. Dejair - O ideal é que andassem em dupla. Mas, é tudo
uma questão de momento. Vejo policias em Nova York, fazendo
policiamento sozinho ern locais que seriam áreas de risco. Santa
Catar ina tem várias regiões, cada município tem suas

peculiaridades, realidades locais e diversificadas. Um policial
pode fazer o. seu trabalho, a sua gestão operacional, ern

deterrninado município, o que não seria recomendável em

Florianópolis ou outra cidade com índice maior.

CNR - A SSP tem unido as Policias Militar e Civil numa
única estrutura física, por quê?
Cel. Dejair - Isto vem ocorrendo especialmente nos pequenos

municípios. Porque não 11á justificativa e recursos para que

fiquemos construindo prédios para cada instituição. Então,
existem as Unidades de Segurança Integrada, como foi,

,

recentemente inaugurada emMorro da Fumaça. E uma questão
de bOIU senso.

Tribunal
Quem é apreciador do Direito
teve a oportunidade de assistir
ontem a um espetáculo de
tribunal - onde o "réu", se

tosse possível, era o governo
Lula -, durante o depoimento
de Márcio Thomaz Bastos na

Câmara dos Deputados.
Márcio pode não ter
convencido ninguém sobre a

inocência de seu "cliente",
mas mostrou por que é um dos
advogados mais famosos do
Brasil. O deslize ficou por
conta da indicação de um

profissional para defender
Antônio Palocci. Ali, Bastos se

enrolou.

Greve
o Sindicato dos Trabalhadores
na Educação (Sinte) está
comprando uma briga com o

Governo do Estado. Aponta o

descumprimento da

disposição constitucional
sobre a aplicação de verbas
no setor (abaixo de 60%) e

reivindica uma revisão da

composição salarial dos

professores, o Sinte informou
ontem que a assembléia geral
marcada para dia 26 deste
mês vai mesmo indicar a

tendência para uma greve
geral. Os dirigentes reclamam
da falta de atenção
governamental à categoria.

,
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• BREVES'

I � PFL e PSDB
,

o presidente nacional do PFL,
senador Jorge Bomhausen

(SC), descarta a realização de
uma eleição prévia para

!e escolha do vice na chapa do
tucano Geraldo Alckmin à
Presidência da República,
Segundo ele, os dois pré
candidatos do partido -

senadores José Jorge (PE) e

José Agripino (RN)- devem
chegar a um

entendimento."Eles [Jorge e

Agripino1 estão mUITO alinhados
e devem chegar a um consenso

sobre esse tema", disse
Bormausen. Segundo ele, não
há tempo hábil para a

- realização de uma prévia,

O CORREIO DO POVO

.,
DIVULGAÇÃO

----

IJ'

� Projeto visa redução de gastos e tranparência
nas contas de campanhas e rigor nas penalidades
por desrespeito a legislação específica

BRASÍLIA (CNR/ADI) -

Apesar da aprovação, pelo Con

gresso Nacional, do substitutivo
da Câmara dos Deputados ao

Projeto de Lei do senador Jorge
Bornhausen (PFL), conhecido
como "Minireforma Eleitoral", na
bancada catarinense são poucas as

POLÊMICA: MUDANÇA ESTE ANO SERIA INCONSTITUCIONAL
•

Depoimento de
. Bastos serve

de munição

� Vetada
o TSE (Tribunal Superior
EleIToral) proibiu ontem a

reapresentação de propaganda
partidária do PT originalmente
exibida na 1V, em rede nacional,

,

no dia 18, E a terceira vITória da

oposição na Justiça EleIToral
contra peças do PT
consideradas propaganda
aníecpaoa.O ministro Ari

Pargendler deferiu liminares

pedidas pelo PSDB e pelo PFL.
Para os partidos de oposição,

• •• •

os comerciais serviam para
promover a figura de Lula,
"notório pré-car1didato à
presidência da República", Por
lei, toda propaganda eletoral é
proibida antes de 5 de julho,

r,· � Varig
o juiz Luiz Roberto Ayoub, da 1 a

Vara Empresarial do Rio de
Janeiro, atendeu pedido

r encabeçado pelo Aerus (fundo
de pensão cos funcionários de
companhias aéreas) para
afastar o presidente da Varig,
Marcelo Bottini, do cargo de

gestor interino do plano de
é' recuperação da empresa,O

afastamento está previsto no
: plano de recuperação e já era

'admITido pelo próprio Bottini,
que, no entanto, permanece
como presidente da empresa e

r cuidará de seu da-a-da.O
fi: plano de recuperação passará a

ser comandado pela consutoría
,

Alvarez & Marsal, que, junto
com o banco Brascan, terão a

missão de constITuir os FIPs

(Fundos de Investimento e

'; Participações).

s' � Astronauta
De varra ao Brasil, o astronauta
Marcos Pontes foi condecorado
ontem. Em um evento no

Palácio do Planarro (Brasflia), o

primeiro brasileiro a chegar ao
espaço recebeu uma medalha

e: do presidente Luiz Inácio Lula
" da Silva. Também estiveram

presentes na cerimônia o
I';' ministro da Defesa, Waldir

Pires, o ministro de Ciência e

Tecnologia, Sérgio Rezende e

o presidente da Agência
Espacial Brasileira, Sergio
Gaudenzi.

� Discurso
(

Em seus discursos, todos
rebateram as crITicas à missão

t
que levou Pontes ao espaço.
"Se você ouvir uma critica não

fique preocupado, encare-a
como um estimulo", disse Lula
ao tenente-coronel da Força
Aérea Brasileira.

BRASÍLIA -O depoimento de
oito horas do ministro Márcio
Thomaz Bastos (justiça) para a

CCJ (Comissão de Consti

tuição e Justiça) da Câmara
ontem não diminuiu a dispo
sição da oposição de derrubar
mais umministro do governo de
Luiz Inácio Lula daSilva. O líder
do PFL na Câmara, deputado
Rodrigo Maia (RJ), ingressou
com representação uma na

-

Comissão de Etica Pública
contra Bastos ern que pede a

demissão do ministro. Maiafi
acusa Thomaz Bastos de ter

oferecido "serviço jurídico
especializado" para que o ex

ministro Antonio Palocci
"enfrentasse adequadamente" a

denúncia de quemandou violar
o sigilo bancário do caseiro

Francenildo Costa. "Está claro

que o ministro atuou como

advogado do governo no caso de
Francenildo'', disse Maia.O líder
do PSOB na Câmara, deputado
Jutahy Magalhães (PSOB-BA), .

por sua vez, disse que Bastos já
não tem condições de permane
cer no cargo."Oministro perdeu
a confiança da sociedade, come
teu umcrime deEstado e não tem
mais condições de continuar no
cargo", disse. "Oministro está sob

suspeita do pais inteiro."

expectativas para sua aplicação nas
próximas eleições, já que o prazo é

menor que o exigido por lei. O

próprio Bornhausen se mostra

reticente. "Se o Tribunal Superior
Eleitoral não aprovou a

verticalização por causa do prazo,
eu acho difícil que essas regras

possam ser aplicadas agora".
Segundo Bornhausen, a

única possibilídade para fazer
valer as regras da reforma nessas

eleições, seria sua inclusão na·

própria resolução que vai reger
as eleições deste ano. "Se o

tribunal não encontrar C011tra

riedades entre as regras aprova
das na Minireforma e a lei an

terior, poderá incluir na reso

lução avanços como a dini

muição de gastos, maior trans

parência e aumento das penas".
Para o governador licenciado,

Luiz Henrique (PMOB), também
são pequenas as chances de

aprovação. "Acho que as reformas
são boas porque reduzem o gasto
com as eleição. Eu não sei é se elas.
prevalecerão porque se o Supremo
Tribunal Federal derrubou a

verticalização, que era uma

Emenda Constitucional, imagine

essas reformas aprovadas por lei",
especulou.

Mais otimista em relação à

aprovação das novas regras

eleitorais, o deputado Mauro
Passos (PT) en te nde que
"como a proposta é de redução
de gasto e isso está muito

presente na opinião pública, se
o tribunal vtivesse um outro

entendimento poderia causar
-

urn constrangiamento", afirma.
''Acho que estamos sinalizando

que isso precisa ser feito e não

me parece que o tribunal vai

impedir um avanço nessa

direção", ressaltou.
Para ter validade nas eleições

de outubro, o projeto que visa a

redução de gastos e transparência
nas contas de campanhas, além
maior rigor nas penalidades por

desrespeito a legislação, deveria
ter sido aprovado pelaCâmara no
prazo estabelecido pela Justiça
Eleitoral - 30 de setembro de

2005, o que não ocorreu. Por isso,
o Tribunal Superior Eleitoral
ainda deve se manifestar sobre
validade das novas regras. Caso
o TSE não as aprove, só valerão

para as eleições de 2008.

o senador Jorge Bornhausen (PFL), é autor do Projeto de Lei

NANCY ARAÚJO

. I , ,

• CURIOSIDADES MUSICAIS

I Pink Floyd
•

--------�------------------------------------------------------------�f
I

..

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

Foi o nome escolhido por seu fundador Syd Barret, em homenagem a

dois bluesman que ele gostava muito; Pink Anderson e Floyd Concil.

,

Primeiro compacta do Pink Floyd
o primeiro compacto da ban�a foi gravado em 1967. A música "Arnold
Layne" cujo tema continha a estória muito louca de um travesti

pervertido.Foi proibida nas rádios da Inglaterra (só as piratas tocavam)

.

Syd Barret
Permaneceu com o Pink Floyd até 1968. Foi expulso da banda

(dando lugar a David Gilmour seu ex-professor de guitarra) por \

começar a mostrar sinais de insanidade, como aparecer maltrapilhà
num programa da BBG-1V, em meio de uma apresentação para tudo

para afinar a guitarra e trancar sua namorada (Linsey) num quarto
por uma semana, sustentando a garota só com bolachas passadas
por debaixo da porta.

•
,t ;

,
i

I

The Dark Side of the Moon
Lançado em 1973, foi o quarto álbum mais vendido de todos os

tempos.O álbum representando o ciclo da vida se delineiam um rosário
de temas que mapeiam as principais neuroses do homem

contemporâneo;alienação, ansiedade, isolamento e ambição.Vendeu
mais de 20 milhões de cópias permanecendo 15 anos entre os 200
mais procurados nos E.U.A, e na Inglaterra 1 em cada 10 britânicos

possui essa obra prima.

Bom feriado e até a próxima !!

Por Eduardo Alves, músico, cornpostor e professor particular
de violão e guitarra em Jaraguá do Sul. Fone: 3370-6088.

•
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"Turismo no Brasil, um negócio para empreender»
Palestra COIl) Gtlilh.erll1e PalJlus

Vfl!'\�(\(!nt.'C da (:\1<.: 'f1.\rí!Õ!n,o

"

O
O

"�
j\ A.DVBiSC - Associação dos Dirigentes de Vendas c lv\urketillg :

.

'. 'd VS· (Alrooç() "
do Brasil, seccional Santa Catarina, coüvt a ..' para) . '.

"

de Idéias con) o Sr. Gui\hernlc Paulus, Ptesideute da eve •

Turismo, a maior operadora rur ística tia América Latin.". :
Na oportunidade, tomará posse () Sr. Augusto (Guto) Eruilio Dalçoql\IO, �
vice-presidente regiona! litoral-norte lia t\DVB.

•

•
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:�� CRISE: AMERICANOS PODEM ATACAR

• •

,.
1J.J

•

•

,
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·
'

" AGÊNCIA ESTADO

,

élj).... País já declarou que não irá suspender os trabalhos
i·;f de enriquecimento de urânio, como a ONU determinou
.io

com qualquer tipo de desafio.

Agência Internacional de

Energia Atômica (AIEA) irá

elaborar um relatório em 28 de
abril-dia em que expira o prazo de
30 dias imposto pelo Conselho de
Segurança daONU para que o Irã
abandone o enriquecimento de
1'\' J /'

uramo- para atestar se o pals

suspendeu de fato as atividades.
O presidente americano, George
W. Bush, afirmou que "é necessá

rio" impedir que o Irã possua ar

mas nucleares e disse que "todas
as opções" estão sendo considera
das -até mesmo,uma ação militar,'
caso se esgotem as vias diplomáticas .

•

•

•

�

SANÇOES
OS Estados Unidos, o Reino Unido e a França querem que o Conselho de Segurança (CS) aprove sanções contra o Irã, tais
como o congelamento de bens e restrições a viagens,_caso o país se recuse a voltar atrás.No entanto, a China e a Rússia

-que têm poder de veto no CS- são contra a adoção de sanções. Na terça-feira, representantes dos EUA se reuniram em

Moscou· com os outros quatro membros permanentes do Conselho de Segurança (CS) da ONU-França, Reino Unido,
Rússia e China- mais a Alemanha, e propuseram a adoção de sanções contra o Irã. No entanto, o encontro terminou sem

•

que os representantes chegassem a um acordo. A secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, afirmou na quarta-
feira que "o mundo está mobilizado para impedir o Irã de obter armas nucleares".

respectivamente. Os três países
mais aChina são responsáveis por'
94% das execuções conhecidas.

Em 2005 pelo menos 2.148
pessoas foram punidas com a pena
de morte em 22 países, mas

c, CHINA _ A China executou

;; 1 oficialmente 1.77O prisioneiros
c)" no ano passado, o equivalente a

(! mais de 80% das aplicações da

pena demorte realizadas em tocÍo
/

I, '"1, o mundo no ano passado, de
'( 'f

acordo com um relatório

divulgado ontem pela Anistia

Internacional.lrã, Arábia Saudita
e Estados Unidos são os outros

países quemais executam, com 94,
86 e 60 execuções em 2005,

,

RUSSIA
Ontem, a Bússla rejeitou a exigência americana para que Moscou suspenda a cooperação nuclear com o Irã na

construção da usina nuclear iraniana de Bushehr (sul do país) -projeto avaliado em US$ 1 bilhão. 'A decisão pelo fim
da cooperação com um país cabe ao Conselho de Seguran9a. (CS) da ONU', afirmou ontem o ministro russo das

Relações Exteriores, Mikhail Kamynin, em um comunicado. 'Até agora, o CS não tomou nenhuma decisão pela
suspensão da ajuda nuclear ao Irã', acrescentou. O Irã desafiou o CS ao anunciar, na semana passada, ter finalizado

. ,

uma fase d9 enriquecimento de urânio -ação que foi condenada por Estados Unidos, União Européia (UE), Israel e
Rússia, e que reforça a perspectiva de sanções internacionais contra Teerã. O enriquecimento de urânio é uma etapa

\

crucial em um programa nuclear, já que permite tanto produzir combustível para uma central de energia atõmica
como para obter a matéria-prima de uma bomba atômica. O Irã afirma que seu programa nuclear tem objetivo
exclusivamente civil, mas os Estados Unidos e outros países ocidentais suspeitam que a finalidade é militar.

!J

•

"L. China tem 80% das execuções em todo o mundo, diz Anistia
,

-

oficialmente executado 1.770

prisioneiros, q relatório da
Anistia Internacional diz que

segundo UIU perito chinês esse

número estaria por volta de 8.000

segundo a o grupo internacional
de defesa dos direitos humanos, o
número pode ser muito maior

porque as estatísticas oficiais são

sempre imprecisas.Para se ter uma

idéia, apesar da China ter
-

execuçoes.

A capacidade de se comunicar com

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

pales trante.
Sua formação é voltada para a gestão da

qualidade de pessoas, e st imu lando 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 profissio ais.

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

COIUO 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

•

,

Leandro Sawchuk

•

casan
Companhia Catertriense de Águas e Saneamento

SANTA eATMINA
WWI'< 5� gav ?lI

EX1'RATO DO .EDITAL 001/2006 - CONCUIISO .PÚB.LICO

I: Objeto: abre inscrições e define normas para o concurso público destinado a prover
vagas no quadro de pessoal da Companhia. .

2: Vagas: 136 (cento e trinta e seis), para contratação 'no decorrer da vigência tio
concurso público.

.

3: Período de inscrição: A inscrição será efetuada somente via Internet, 110 endereço .

eletrônico: http://casan.fepese,ufsc.br/,l1o período compreendido entre as IOhOOniin
do dia 12 de abril de 2006 até às ISIIOOmin do dia 11 de maio de 2006, observadas as

instruções constantes no Manual do Candidato, bem COIIlO as instruções especificas
disponíveis no referido endereço. ,

4: Valor da taxa de inscrição: R$ 90,00 para os cargos de nível superior.
R$ 50,00 para os cargos de nível técnico cmédio.
RS 40,00 para os cargos de nível fundamental.

5: Data da Prova; Será realizada no dia 21 de maio de 2006, corn início às .14hO()nlin
horas nas cidades de: Chapecó, Videira, Rio do Sul, Criciúma e Florianópolis, em
local que será divulgado no endereço eletrônico: Ilttp:llcasan.fepese.ufsc.br/.
6: Cargos: Agente Administrative Operacional, Instalador Hidráulico/Sanitário,
Operador de Equipamento Pesado, Operador de Eta/Ere III, Assistente Administrative,
Desenhista Projetista, Operador de Computador, Técnico de Contabilidade, Técnico de

Saneamento, Eletrotécnico, Técnico de Mecânica, Técnico de Edificações, Técnico de
Eletrônica, Técnico de Laboratório, Secretária, Auxiliar de Enfermagem do Trabalho,
Médico do Trabalho, Economista, Advogado, Administrador, Contad.or, Analista de

Sistemas,Engenheiro, Químico e Biólogo.
7: O concurso objeto do Edital 001/2006, será realizado pela Fundação de Estudos e

Pesquisas Sócio-Econômicos FEPESE, localizada no Campus Professor João David
Ferreira Lima, da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Trindade telefones

(48) 3233-0737, 3331-8992, 3331-8151 e 3331-9501, endereço eletrônico:
Il t!p_:1!çJl_!l.ª_n� f\ànes�,.!!L�c.brl c-mai I ÇQ!!_ç,!I,rsocas :j_n@_.)f�4).!;\se,!!fse .I�r, F loria nópo lis
SC.

8: O edital completo está publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina de 12
de abril de 2006 c disponível no site oficial do concurso .!!Jlp;!lças:aD�fWj)_s�,_lJfs_ç_c!1.rL.

Walmor .Paulo de Luea
Diretor Presidente

Laudclino de Bastos e Silva
DiretorAdministrativo

Posto Cidade com mais
um ato de solidariedade,
distribuiu no dia 15/04/
2006 lembrançinhas da
,

pascoa com a presença
do coelhinho para a

alegna das criançadas
dos bairros Estrada

Nova, Vila Rau e HospITal
Jaraçuá.

fM BREVES

•

-

NO AFEGANISTAO I

� Ataque suicida
Um homem suicida explodiu
uma bomba dentro de um carro

e feriu três policiais afegãos que
retornavam em outro veículo de
um trabalho de erradicação de

papoulas no sul do

Afeganistão.O veículo do
atacante explodiu próximo ao

carro dos policiais numa

rodovia a cerca de 30
quilômetros ao sul da cidade de
Kandahar, informou Yasin Khan,
da empresa de segurança
privada USPI, que trabalha com

a polícia.

,

NA BOLIVIA
,

•

•

.,. Ameaça
•

,

,

,
,

o presidente da Bolívia, Evo .

,

•

•

Morales, ameaçou expulsar a •

•

empresa brasileira EBX, ,

radicada no país através da filiàl
,

boliviana MMX, se a companhia
não respeitar as normas legais!
de defesa do meio ambiente.

,

,

, ,

''Algumas empresas que
1

entraram ilegalmente, sem ,

respeitar as leis bolivianas e

sem respeitar a própria ,

Constituição do Estado, têm ,

dois caminhos: ou saem

voluntariamente ou o govemo
,

I

I
as expulsará. Por fim, vamos

,

I
•

defender o território nacional",
afirmou Morales ontem.

,
I
•

,

• •

NA BELGICA ,

,

� Adoção'
,

,

,

,

O Senado belga aprovou ontem
urn projeto de lei que autoriza �
adoção de crianças por casais:

,

homossexuais, levando a •

,

Bélgica a ser o sexto país do
,

,

,

rrundc a legalizar esta ,

,

•

polêmica questão.O Senado ,

•

belga aprovou por 34 votos a
•

,

favor, 33 contra e duas
•

,

absíenções o projeto de lei ,
,

enviado pela Câmara dos
,

•

Deputados para a adoção de
•

,

crianças por parte de pessoas:
do mesmo sexo. ,

•

-

•

, •

NA RUSSIA •

•

� Incêndio ,

•

--, -----�'--------j

Os corpos de dez operários da:
construção civil foram '

encontrados ontem pelo Corpo!
de Bombeiros após o fim de uOn
incêndio em um canteiro de i
obras no oeste de Moscou,
informou a imprensa russa.

Outros quatro operários ficaram
feridos no incêndio, que
destruiu um alàjamento do
canteiro .de obras. Segundo !

,

fontes do Ministério de

Emergências, citadas pela
agência de notícias Itar-Tass, os
dez corpos foram encontrados
no alojamento devastado pelas
chamas, apresentando sinais
de intoxicação.Os operários
trabalhavam na construção de
um prédio de apartamentos em,

Krasnogorsk, na região oeste da
capital russa.

'

-

NO AFEGANISTAO "
,

� Opio
Segundo Khan, os policiais
retomavam do distrito de

.

Maywand, província de
Kandahar, onde realizavam um

esforço de eliminação de

plantações de papoula, utilizada
na fabricação dó ópio.O
Afeganistão produz cerca de
90% do ópio consumido no

mundo. O ópio é a matéria
prima da heroína.

1 'O IRÃ _ O Irã ironizou ontem as

;;0
ameaças de eventuais ações

" ) militares americanas para impedir
I.

o desenvolvimento de seu
� "'1'
.

programa nuclear. "Os Estados
'0
1::1. Unidos fazem ameaças contra o Irã
I) há 27 anos, isso não é novo para
'"
'i"

nós. Nunca tivemos medo das
I '-; ameaças americanas'', afirmou o
,;

.

ministro iraniano da Defesa,
.,
1� MostafaMohammadNajjar.
_, ,
,

"Se você analisar que eles não
, '

, ..

estão tomando medidas concretas,
, ,if

, -,; - "

.
vera que sao apenas ameaças ,

')

acrescentou.Najjar afirmou ainda
,

"

que o Irã está "pronto para
,

.
.

.
'

negociar", mas que "saberá lidar"

o maior show de motivação e vendas do
,

Brasil chega em Jaraguá do Sul

pessoas que tern 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, COIUO
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

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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8 I SEXTA-FEIRA, 21 de abril de 2006

SERViÇO: VEJA O QUE FUNCIONA NA CIDADE

KELLY ERDMANN

� Tiradentes lutou pela
libertação do Brasil

,

da coroa portuguesa e

acabou enforcado

}ARAGUÁ DO SUL -

Decretado feriado nacional
desde 1890, o dia 21 de abril

,

lembra a data de morte do
�

mártir mineiro José da Silva

Xavier, conhecido pelo apelido
de Tiradentes. O revolu
cionário assumiu posição de

destaque na luta pela Procla

mação da República e acabou
sendo enforcado, esquartejado
e tendo sua cabeça erguida em

uma praça pública de Vila Rica/
MG, no ano de 179'f.

Tiradentes é considerado
uma das figuras mais

importantes da Inconfidência

•

Mineira e desejava, ao lado de

poetas, militares, escritores e

sacerdotes, várias reformas
sociais visando o benefício do

povo. Para estes homens, o

início deveria ser dado através

da libertação do Brasil da coroa

portuguesa. Em seguida, acon
teceria a abolição imediata da
escravatura e a construção de
uma universidade, objetivando
o desenvolvimento da edu-

�

caçao.
Mas, antes que os

inconfidentes pudessem
explodir a revolução, foram
traídos. Em março de 1789, o
coronel Joaquim Silvério dos
Reis denunciou. o movimento

ao governador de Minas

Gerais, Visconde de Barbacena ..
Na época, Tiradentes estava no
Rio de Janeiro e se �scondeu
em uma casa na Rua Latoeiros,
atualmente chamada de

ENQUÊTE: QUEM FOI TIRADENTES?

•

"Utüc: coisa que eu lembro é que
ele foi um herói. Lutou pelos
ideais do povo ".

'

Suellen Lais Georg, 17, estudante
universitária servente

•

,
'

• •

Gonçalves Dias.

Depois de três anos de

processo, a sentença foi lida em
18 de abril de 1792. Esta
condenava 29 pessoas, 11 delas
deveriam ir à forca e os

restantes ao degredo. Após 48

horas, uma nova sentença
modificou a primeira e 28

presos acabaram sendo
,

mandados à Africa. Já
Tiradentes, foi enforcado,
esquartejado e sua cabeça
mostrada em praça pública.

NO FERIADO:
Postos de Saúde - fechados - atendimento normal retorná na

segunda-feira, das 7h30min às 17h
,

Pama I e II - fechados - atendimento normal retorna na segunda-feira,
24, das 7h30min às 20h30min

Hospital e Maternidade Jaraguá - atendimento normal

Hospital São José - atendimento normal

Supermercados Brasão - abertos das 8h às 20h

Supermercados Angeloni - abertos das 9h às 22h

Supermercados Breithaupt - abertos das 8h às 22h

Shopping Center Breithaupt -funciona apenas a Praça de Alimentação
e serviços - das 10h às 22h,

Agências Bancárias - fechadas - atendimento normal retorna na

segunda-feira, 24,

"Ele tentou fazer o que muita gente
faz hoje. Tentou libertar o país e

tornou-se um mártir. Considero
Tiradentes ummártirpolítico e acredito
que o que plantou ficou até hoje".

•

Adol,pho Mahfut, 70, escrivão

iuolclal aposentado,

.
.

Teatro sobre atendimento ao cliente reúne mil pessoas
}ARAGUÁ DO SUL - Cerca de

mil pessoas assistiram, na noite

de quarta-feira, a peça Sociedade
Secreta do Atendimento, no
grande teatro do Centro Cultural
de [araguá do Sul. Iniciativa da

Apevi (Associação das Pequenas .

e Micro Empresas do Vale do

Itapocu), o espetáculo de uma

hora e meia de duração
. 'A •

apresentou uma experiencra
vivenciada paraministrar valores
e conceitos de atendimento e

mostrar a importância do

marketing de relacionamento.
"O treinamento surtemuitomais

efeito quando projetamos nossa
.. "" . ,..,..

parttcipaçao nas situaçoes e cenas

que estão sendo apresentadas no
palco", descreve o consultor

Sérgio Ricardo Borges, diretor da
Seres Humanos, que atua no

mercado de treinamento e

capacitação de recursos humanos
desde 1989.

Um dos principais dife-

renciais do teatro, dirigido às

áreas de atendimento e vendas de

. empresas em geral, é que a platéia
também atuou, interpretando o

papel de candidatos a uma vaga
em determinada organização. As
cenas foram marcadas por
conteúdo corporative, humor,
música e interatividade e

apresentaram a importância do
.

foco na qualidade do atendimento

e satisfação ao cliente.

"Aprendemos novas formas de
abordar o cliente, pois uma única
palavra do profissional pode
conquistá-lo ou provocar seu

afastamento", comentou a

assistente de vendas Drieli Lietz,
19 a110S.

Produzida e apresentada pela
Central Paulista de Produções e

Cursos Livres, a peça Sociedade

Secreta do Atendimento des
creveu expectativas e ne

cessidades reais dos clientes em

relação às empresas, produtos,
serviços e, principalmente, ao

atendimento que lhes é oferecido.
Dessa forma, o público foi
convidado a refletir sobre a

mudança de atitudes e hábitos
para a maior satisfação do
cliente. (Daiane Zanghelini)

I

Agradecemos a todos os clientes
e amigos pela conquista do Prêmio
Podhium e convidamos a todos

para o ha.ppy hour que acontece
diariamente das 17 as 20h.

O CORREIO DO POVO

,

Acampamento Folclórico deve
reunir 700 dançarinos no Parque

CESAR JUNKES

Parque da Malwee é um dos pGntos turísticos mais visitados da cidade

Av. Marechal Deodoro da
Fonseca, por volta das
20h30min, poderá assistir ao

Lanternanzung (desfile de
lanternas feitas com papel de
seda ou crepon, iluminadas por
uma vela). Caso chova, o desfile
será cancelado.

Durante toda à tarde de
sábado e manhã de domingo, os
grupos participantes do

Acampamento e inscritos na 6ª

Olimpíada Folclórica

competem e mostram suas

coreografias uns aos outros. A

premiação acontece antes do,
meio dia, no Parque Malwee, e

consagra os dançarinos com

troféus e medalhas.
A coordenadora do Museu

Wolfgang Weege, Ellen

Annuseck, lembra que durante
o evento, o Parque apenas
estará aberto para trânsito de
carros até a altura dos
restaurantes. Nas. ruas em volta
das lagoas somente será

permitida a passagem de

pedestres.
O último Acampamento

Folclórico foi realizado há

quatro anos. O evento reuniu

cerca de 800 dançarinos de 35

grupos. (Kelly Erdmann)

}ARAGUÁ DO SUL - O

Parque Malwee recebe, a partir
de hoje, mais uma edição do
tradicional Acampamento
Folclórico, promovido pelo
Regenwalde Tanzgruppe e

Museu Wolfgang Weege. Pelo
menos 40 grupos, vindo do

Paraná, Rio Grande do Sul, São
Paulo e Santa Catarina,
devem participar do evento,
realizado desde 1990, sempre
COlU o patrocínio da Malwee
Malhas.

Este ano, o 9° Acarn-
.

pamento será responsável pela
união, durante três dias, de
diferentes culturas. Para isto,
chegam a J araguá, 700
integrantes de grupos que

resgatam a dança grega,

espanhola, húngara, italiana,
ucraniana e alemã.

Além de , ,

mumeras

atividades dentro do próprio
Parque Malwee, os dançarinos
também se apresentam na

,

Praça Angelo Piazera, centro
do município, às 10 horas
deste sábado. No Shopping
Center Breithaupt e no Super
Center Angeloni, os grupos

dançam às 10h30min .

,

A noite, quem estiver na
,

DANIEL NEVES

e.'lag eça Dia Noite
Durante <> Dia Você usa a Academia Portát.il

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

, gordura localizada e tonifica barl'lgB,
coxa braço e bumbum.

,

! A Noite Você usa
'

I�t)iO.(!"'
o Fluido Tér.nico . '.

'"

"",:,,:'"-' ",g;,
O FluídO Térmico é UI" "� 1
pOdoroso concentrado de� ,,, ,

<�rvas medlci"als. que w, "" .11''''

cO'"l1bate a gordura localízada, através da ativação
sanguinea enq'uanto você dorme.
eM 1G DIAS você. TeRÁ OS RESULTADOS POSITIVOS
GARANTIA: Se em 15 dias você .n50 ficar 1000/0 satisfeito(a)
cor11 os resultados. pode devolver os produtos.
ACADEMIA + FLUíDO = R$ 99 00
ATeNDeMOS TODO OBRAalL VIA SeDeK A COÉlIltAR
LIGUE GRATIS PARA CENTRAL DE VENDAS

080 645 4345 1 sl3-�!':��TA.

"
'.
•
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o CORREIO DO POVO .

CÃES: FAREJANDO O CRIME

•

DAIANE ZANGHELINI

�-�---

,

\

� Farejadores preparados para encontrar
�

drogas apóiam operações da PM e PC

}ARAGUÁ 00 SUL - Os mais

novos combatentes ao crime na

região do Vale do Itapocu
chamam-se Skank e Shakira.
Nada a ver commúsica, mas com

� F' certeza, dão um show nó trabalho.
-

Skank é um cão labrador, cor preta,
com poucomais de um ano emeio

.de vida, que está causando grandes
problemas aos traficantes da

região, Shakira é uma fêmea da
mesma raça e, com o mesmo

trabalho. Ambos fazem parte de
um programa desenvolvido em

conjunto pelas policiais civil,
militar e corpo de bombeiros, que
tem como objetivos principais
combater o tráfico de drogas e

,

apoiar na busca e salvamento de
/

pessoas, E isso mesmo, além de

prender traficantes os

"bichinhos" ainda localizam

pessoas perdidas. E o que émelhor,
estão sempre felizes, de bom
humor e prontos para trabalhar,
qualquer hora, qualquer dia.
Skank foi, inclusive, capa do jornal
OCorreio do Povo, edição de 14

, de abril último, quando
participou da operação de busca
de drogas na casa de Edésia

,
Machado Rosa, 55 anos, na Ilha
da Figueira. ''Aparticipação destes
cães nas operações policiais está
sendo fantástica e extremamente

útil", afirma o sub-comandante
do 14o Batalhão de PolíciaMilitar,
major Rogério Kumheln,

Skank e Shakira foram
treinados desde filhotes para

farejar e localizar três tipos
específicos de drogas - maconha,
cocaína, crack - que são as mais

populares na região. Além disso,
tambémbaseado no olfato, os cães

, têm a capacidade de localizar

pessoas perdidas emmatas. "Cada
ser humano tem um odor

específico e o cachorro tem a

capacidade de identificar este

cheiro e localizar uma pessoa
utilizando como base uma peça de

roupa ou até mesmo o local onde
a pessoa esteve por último, como
um carro, por exemplo", destaca
o único policial militar treinado
para lidar com o cão, que por fazer

, parte do P2 (polícia secreta da

PM) pede para não ser

identificado.
Os cães foram treinados pelo

Canil Vitória, de Indaial, no
médio Vale do Itajaí, a um custo

de R$ 5 mil, cada, "Este projeto só

foi possível graças ao empenho das
autoridades e apoio dos ernpresá
nos de nossa região, que bancaram
o investimento" diz o P2,
Investimento que acontece até

hoje. Só em alimentação Skank e

Shakira consomem R$ 300/mês.
Umvalor que é compensado pelo
resultado do trabalho. Em todas
as operações que foram utilizados;
o cães trouxeram resultados

positivos. "Eles sempre acham
/

onde a droga está escondida. E

impressionante a reação dos
traficantes, que de uma hora para
outra, passam da tranqüilidade ao

desespero. Afinal, eles podem até

escondermuito bem o tóxico, mas
o cão vai, busca aqui, busca ali e

,

encontra, Aí podemos prender o
criminoso ern flagrante, com base
em provas, dificultando um pouco
mais sua liberação", afirma o

policial. Só de crack os cães já
encontraram e a polícia
apreendeu mais de 300 pedras.

Além deste policial militar,
somente outras duas pessoas têm

treinamento e afinidade para lidar
com os cães. "Eu, um policial civil
e um bombeiro temos esta

atribuição. Para isso fomos
treinados e passamos oito meses

acompanhando os cães no
,

adestramento", conta. Ao
contrário do que muitos pensam,
os farejadores não são viciados em

drogas. Eles sâo capacitados para
identificar odores e condicionados

para reagir de uma detenninada
forma ao encontrar o que

procuram. "Para nós tudo émuito
, . - -

seno, mas para os caes nao passa

DANIEL NEVES

•

Policial Civil Sandro Borges é um dos responsáveis pelp cão Skank

de uma grande brincadeira, onde
eles vão cumprir aquela tarefa e

serão recompensados ao final.
Além disso, é importante destacar
que eles são extremamente dóceis,
até por isso foi escolhido o

labrador, uma raça sern traços de
violência e cujo olfato é um dos

mais aguçados, entre os cães,
possuindo 250milhões de células
sensórias olfativas", diz o PM. O

projeto que é desenvolvido com

os farejadores na região é inédito
no norte de Santa Catarina e

único bancado pela iniciativa

privada no Estado.

�

OLFATO: CAES X SER HUMANO
,

A grande diferença entre o homem e os cães é o diãmetro interno do nariz, onde se situam as células
sensórias do olfato, Estima-se que o homem tenha 5 (cinco) milhões destas células, enquanto que um

Pastor Alemão tenha 220 (duzentos e vinte) milhões.
Um pequeno exemplo do número de células sensórias de algumas raças de cães"
Dachshund: 125 milhões - Fox Terrier:147 milhões - Pastor Alemão: 220 milhões - Labrador Retriever: 250 milhões
A sensibilidade olfativa dos cães para determinadas substâncias pode ser de cem mil a cem milhões de
vezes superior ao olfato humano,

�

SELEÇAO INICIAL:
A seleção do cão para um Programa de Descoberta de Narcóticos deve enfocar várias aspectos,
Estes eles estão: Raça, idade, desejo de buscar objetos, compatibilidade e intensidade de faro.A raça
do cão pode variar, baseado em regiões diferentes, preocupàções ambientais e disponibilidade de

raças, A raça a ser utilizada deve ser aquela em que a habilidade oltanva seja altamente instintiva,
acrescido da vontade de buscar e recuperar objetos, Quase todas as raças esportivas de cães entram

nesta categoria, Os cães da raça Labrador Retriever e Golden Retriever, atualmente, dominam em

número a nível mundial o cenário de cães treinados e em operação no combate às drogas; entretanto,
são também utilizados Pastores Alemães e Mallinois. \

, '

Para o início do treinamento propriamente dito, o cão deve ter entre 18 e 24 meses, Algumas raças
podem começar mais cedo, dado que apresentam maturidade precoce, As fêmeas geralmente iniciam
seu treinamento antes dos machos, e aprendem mais rapidamente que eles. A maioria dos
treinamentos com cães para faro começa quando o animal atinge 18 meses; porém, têm-se
conseguido excelentes resultados com treinamentos de cães a partir dos 3 meses de idade, Outra
característica desejada num possível candidato a aluno-cão de um programa de treinamento de faro, é
que possua um intenso desejo de recuperação, devendo recuperar todos os objetos que lhe forern

-deterrnírados.lqualrnente importante está a habilidade olfativa (trabalho de faro). O cão deve descobrir
e recuperar o seu brinquedo escondido, Esta tarefa deve ser executada com entusiasmo e

determinação. Um cão que para de brincar em poucos minutos, perdendo o interesse pelo brinquedo, é
um fraco candidato ao treinamento e à carreira de farejador de drogas, Por último, o cão deve exibir
vontade de trabalhar e executar sua busca em todos os ambientes, Se o cão nunca foi exposto a um

determinado ambiente (barcos, local com outros cães, etc.) deve exibir confiança e entusiasmo para
superar as dificuldades que possa ter.

TREINAMENTO: •

I

O treinamento dura em média 16 semanas (4 meses), com dedicação integral, período durante o qual o
,

cão vai sendo gradativamente condicionado a perceber e identificar o odor característico de cada uma

das substâncias entorpecentes. Cada exercício é projetado para ser mais desafiador que o anterior.
No treinamento, a droga é acondicionada dentro de tubos de PVC, ou em pequenas bolsas,

. '

confeccionadas em lona impermeável, que impedem que o cão possa vir a ter acidentalmente
contato direto com a substância. Por uma série de exercícios de busca aos artigos que contém o

I ,

odor da droga, o cão estabelece associações de odor. O grau de dificuldade para que o cão encontre
as drogas vai aumentando a cada novo exercício, Ao encontrar a droga, ele recebe uma toalha
branca enrolada que contém o odor daquela droga que ele achou, além de elogios e do carinho do
seu adestrador. Deste modo, ele saberá que, ao encontrar o artigo com o odor desejado, será

,

recompensado.
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• OCORRENCIAS POLICIAIS

Acidente de trabalho
Os Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul atenderam na

madrugada de ontem um acidente de trabalho na Empresa M.E"
na Rua José Emmendoerfer, Bairro Nova Brasília, o rapaz de 21
anos, sofreu um corte na mão e foi levado ao Hospital São José.

Furtaram
Arrombada uma agência de
empregos, na manha de
quarta-feira, na Rua
Marechal Floriano Peixoto, no

Centro. Os bandidos entraram

pelo telhado e furtaram um

aparelho de fax e modem
adsl, seis aparelhos de
telefone, um celular e vários

cheques que seriam pagos a

ex-funcionários,

Ocorrências
Em 23 ocorrências atendidas

pelo Corpo de Bombeiros
Voluntários Jaraquá do Sul, na
quarta-feira, 13 pessoas
ficaram feridas, e 11 acidentes
pararam as ruas da cidade,
foram atendidas 11

'

emergências médicas e uma

ocorrência de agressão, '"
,

Atropelada " ,I,

" "r J

,

Não é de hoje que a Justiça do Trabalho se depara com pedidos relativos
à reintegração ao trabalho de empregàdo portador do vírus HIV, o qual,
na sua grande maioria, alega ser possuidor de establlldade.Por mais

que a nossa legislação não prevê formalmente, o funcionário
soropositivo como detentor de estabilidade, o entendimento dos
Tribunais, de forma dominante, é no sentido de condenar a empresa a

reintegrá-lo, desde que a sua dispensa tenha ocorrido de forma
arbitrária e discriminatória, restando como fundamento para tal decisão
os princípios constitucionais que proíbem' práticas dlscrlrnlnatórlas e

asseguram a dignidade da pessoa bumsna.Cornudo, há casos em que
a empresa, ao dispensar um colaborador, não tem conhecimento de

que o mesmo é portador do Vírus HIV, configurando este ato uma

decisão legal, que está amparada pelo poder/direito da empregadora
em decidir quantos e quais os funcionários que se adaptam ao seu

ambiente de trabalho, não pocendo esta atitude ser rotulada como

discriminatória, fato este indispensável para a determinação da

reintegração daquele ernpreqaoo.Sob este entendimento, na data de
03 de abril do corrente ano, a Segunda Turma do Tribunal Superior do
Trabalho se manifestou, assegurando que a reintegração ao emprego,
no caso do aidético, só é devida quando comprovada a natureza
discriminatória de sua demissão; ou seja, desde que comprovado que
a empregadora, ao dispensar os serviços do funcionário soropositivo,
não tinha conhecimento deste fato, não há como este pretender a sua

reintegração ao quadro de' empregados daquela.O próprio artigo 7°,
inciso I, da Carta Magna, freqüentemente utilizado pelos trabalhadores
como fundamento para o pedido de reintegração, não estabelece, de
maneira específica, garantia de emprego ao doente de AIDS, tampouco
trata de discriminação, conforme afirmou o ministro do TST, Luciano
de Castilho, quando relator de um processo sobre o mesmo tema em

tela.O mesmo ministro afirmou que "A garantia de emprego do

empregado portador do vírus HIV, reconhecida pela jurisprudência do
Tribunal Superior do Trabalho, diz respeito à proteção contra a dispensa
arbitrária motivada pela discriminação oriunda do fato de o empregado
ser soroposmvo. Não se aplica na hipótese de dispensa decorrente de

. motivo de ordem econômica, oriunda de problemas financeiros da

empregadora, comprovados nos autos,"

Placa adulterada
Ao abordar a moto Honda CG
150 Titan, placa MDP-8529 de

Jaraguá do Sul, na tarde de

quarta-feira, na Rua Cizino
Garcia, Bairro Santo Antonio,
os policiais descobriram que
o veículo estava com a placa
adulterada AEH-6738 de

Itajaí, que pertence a uma

moto,&50 Twister, o
motociclista foi levado à

Delegacia,

Morreu atropelada no final da
tarde de quarta-feira, urna"

'

adolescents de 16 anos, !(J'
acidente ocorreu no km' 339 da
BR 282 em Campos Novos - SC,
o motorista do veículo Peugeot

, Boxer não se machucou, "

Furto em carro
Foi arrombado a carro Gol
Cll, na manha de quarta
feira, que estava estacionado
na garagem do prédio do

proprietário, na Rua Nelson
Nasato, Furtaram de dentro
do veículo um aparelho de
som marca Sansung,

Apreensão
Em abordagem ao ônibus da

empresa Auto Viação
Catarinense Ltda, foram
apreendidos cinco quilos de
maconha, no Km 169 da BR
470 em Pouso Redondo, não
sendo identificado o proprietá
rio da droga, Também foram

apreendidOs onze aparelhos'
celulares, três pendrives e sete
fones de ouvido, de proprieda
de do passageiro A,S,C" que
foi levado à Polícia Judiciária

__'_.\
-I

local jLFrí'fô coríias
.

mercadorias ilegais,

,

• CP JURIDICO
Esclarecimentos sobre o direito à

reintegração do funelenárín aidético
\

Paloma Maia de Assis Pereira, integra a banca da Cassuli Advogados
Associados,

•

•

I

I
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• LINHA DE FUNDO

Taça Pomerode
Começa hoje a sexta rodada do turno da Taça Pomerode. O
lanterna Vera Cruz, com apenas três pontos recebe o Caramuru,

,

vice-lanterna com cinco, no jogo dos desesperados. Já no

domingo, o Vitória, que tem também cinco pontos, vai até
Pomerode buscar a recuperação contra o Botafogo. Já o

Flamengo, que é o quarto coni sete pontos, recebe o líder Atlético
•

, Pomerodense, que tem 12. Fechando a rodada, os dois Aguas
Verdes (de Pomerode e Timbó) se enfrentam no Estádio Leopoldo
Kruger. As partidas começam às 13h30 com a categoria
aspirantes e, em seguida, vem os titulares.

•

•

,

Lamentável
Somos solidários aqui ao
repórter fotográfico do A

Notícia, Amarildo Forte, que
foi impedido de trabalhar no

jogo entre Juventus e

Metropolitano. O árbitro José
Acácio da Rocha alegou que
o flash de seu, equipamento
atrapalharia os jogadores.
Infelizmente, como a luz do
João Marcatto não é
suficiente, o recurso tem de
ser usado. Mas vale lembrar

•

,

..

,

,

,

que ele estava na área
limitada à imprensa.

Competição
Acontece no próximo dia 29 a

primeira etapa do Campeonato
,

Regional de Tênis de Mesa,
As categorias a serem

disputadas são: mini-mirim (9
anos), pré-mirim (11 anos),
mirim (13 anos), infantil (15
anos), juvenil (18 anos) e

adulto. A inscrição será de R$
. 3 para uma categoria e R$ 5

para participar de duas. Os
jogos acontecem no Centro de
Treinamento.

•

•

'Erramos
Na edição de quarta-feira,
publicamos que as inscrições
para o Interescolar de Natação
- Troféu Ernani Volpi Coitinho,
estavam abertas. Na verdade,
as escolas podem se

inscrever na fase municipal
dos Jogos Escolares - Troféu
Murilo Barreto de Azevedo. A
data permanece a mesmo: 8 a

13 de maio. Os melhores
classificados disputam a fase

regional da competição.
Pedimos desculpas pelo
transtorno.

Final
O Cimed já está comll:'o
pensamento voltado para o

jogo do próximo domingo na

Arena Multiuso de São José, o

quarto da série final da
Superliga Masculina de Vôlei
05/06. "Conquistamos uma

vantagem importante, mas

ainda não ganhamos FIada.
Precisamos manter a

,

concentração e foco no jogo do

próximo domingo", ressaltou o
,

técnico Renan Dal Zotto.

•

Criciúma perde para o Vasco
e disputa só divlsão especial

DA REDAÇÃO - Cricíúma não

conseguiu surpreender o Vasco,
como pretendia, no jogo de ontem
em São Januário, no Rio de

Janeiro. Após um jogo difícil, a

partida acabou com a vitória da '

equipe carioca pela diferença de
um gol. Após vencer o Criciúma,
o Vasco se classifica às quartas-de
final da Copa do Brasil, quando

,
irá encarar o Volta Redonda, do
centroavante Túlio. Pelo

Brasileiro, o Vasco yalta a campo
no domingo, emCampinas, contra
a Ponte Preta. Já o decadente
Criciúma espera o início da
terceira divisão do Campeonato
Brasileiro

Para se classificar, a equipe do
�'técnico Edson Gaúcho teria que
d '

t vencer, por dois gols de diferença
para superar a vantagem obtida

pelo Vasco no Heriberto Hülse.

, i'

t",
\

,

II RESULTADOS

Copa da Uefa
Steaua 1 x O Middlesbrough
Schalke 04 O x O Sevilla

Libertadores
Paulista O x O EI Nacional

River Plate 1 x O Libertad '

São Paulo x Caracas"
Chivas x Cienciano*

Copa do Brasil
Vasco 1 x O Criciúma

Liga Futsal
Unisul1 x 1 Ulbra

Chapecó 4 x 2 Atlãntico

* Até o fechamento desta edição, estes
jogos não haviam terminado.

Mesmo acertando a trave

vascaína por duas vezes, com

Ratinho e Alex Sandro, foi o
Vasco quemareou um gol de bola
parada. Aos 23 minutos do

segundo tempo, o meia Ramon
foi derrubado na grande área.

Numa cobrança ensaiada, a bola
foi rolada para o próprio jogador
que acertou o ângulo esquerdo
dogoleiro Fabiano, deixando um
belo gol.Agora, resta aoCriciúma
a Divisão Especial do

Campeonato Catarinense. O

Tigre volta a campo neste

domingo, dia 23, às 16h, para
enfrentar o Próspera, no Estádio
Heriberto Hülse, em Criciúma.

,

- '

,

,
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JULIMAR PIVATTO

� Atletas jaraguaenses
buscam também a

vaga para a Seleção
de Santa Catarina

]ARAGUÃ DO, SUL
Começa hoje na piscina
olímpica da Ufsc, o

Campeonato .
Estadual

Absoluto de Natação. A equipe
Ajinc/Urbano/FME será

representadas por 22 nadadores
que, além da busca por
medalhas, querem fisgar um
lugar nas seleções catarinenses
que vão disputar, ainda este

ano, os J ubs (Jogos
Universitários Brasileiros), o

Campeonato Internacional
Interfederativo (Troféu Chico
'Piscina) e os J ebs (J ogos
Estudantis Brasileiros). Mas,
segundo o técnico Ronaldo
"Kika" Fructuozo, a equipe terá
dificuldades.

"Estamos há quase dois
meses treinando num lugar
improvisado. Nos últimos dias

,

.',-----------------------____,�.

..'

�.
�.
_'
.'
,
"

ft
• AM"ADIO 1010

,JARAGUÁ

I , (

•

CESAR JUNKES

Os atletas vêm treinando na piscina do Beira Rio, pOis a do Acaraí está em reformas

equipe treina no Beira Rio
Clube de Campo porque o

Acaraí está em reformas para
receber a Olesc (Olimpíada
Estudantil de Santa Catarina).

Kika disse que agora é hora

.

da superação. "Podemos dizer

que eles ainda estão com uma

reserva competitiva do ano

passado, e isso ajuda. Mas eles
estão treinando cerca de dois

terços do que pode ser feito",

,

nem entramos na agua porque
ela está muito fria e, com isso,
nosso planejamento para as

competições não vem dando

certo", explicou o treinador. A

Arena Jaraguá já, recebe a

'estrutura metálica da cobertura

,

]ARAGUÃ DO SUL - A
, .

estrutura da Arena Jaraguá se

mostra cada vez mais

imponente. Nesta semana foi

começado amontar a estrutura

metálica que servirá para cobrir
o ginásio. Já as arquibancadas
estão recebendo as últimas
es truturas pré-moldadas.
Segundo o presidente da FME

(Fundação, Municipal de

Esportes), Jean Leutprecht, a

obra está dentro do cronograma
previsto e deve ser entregue no

dia 25 de julho, aniversário de

Jaraguá do Sul:
A estrutura para a cobertura

pesa cerca de 300 toneladas e

fica a mais de 30 metros de
, '

negócios, para tornar a Arena
auto-sustentável e lucrativa,
aos cofres públicos. Falando ern
questão financeira, Leutprecht
disse que conversou nesta

semana com o ministro dos

Esportes, Agnelo Queiroz.
Agora, junto com a comissão,
vai definir o plano de negócios
e visitas serão agendadas .a

partir do mês de maio.
"Vamos conversar com

algumas estatais e empresários
da região, para saber do interesse
de cada um em ajudar na obra".
Leutprecht disse que ainda não
foi definido qual será o evento

que vai inaugurar a Arena.
"Não sabemos ainda se vai ser

na área cultural ou esportiva.
Vamos definir isso ainda",
analisou.

altura. Enquanto a obra vai

sendo construída, a FME cuida
da criação de um plano de

DIVULGAÇÃO

Estrutura para a cobertura foimontada nesta semana
,

analisou o treinador, dizendo
ainda que o planejamento para

, . ,

este primerro semestre esta

comprometido. "A reforma
deve estar pronta em breve e aí '

podemos dizer que, para o

segundo semestre, vamos estar

ern melhores condições".
Os 22 nadadores que vão

para Florianópolis são:

Nathália Kreiling, Marina

Fructuozo, Talita Hermann,

I

Thiago Baur, Luana Martins,
,

Bárbara Hermann, Eduardo

Junkes, Mayara Martins,
Soellen Bozza, Rodrigo
Demarchi, Willian Maul, Jan
Doubrawa, Otávio de Azevedo,
Henrique Fructuozo, Mariê
Nazário, Francielle Deretti
Aléxis Schroeder, Midiã de- :l
Andrade, Gustavo da Silva,'

,

Ariana Félix, Amanda
Guimarães e Felipe Mathias.

DIVULGAÇÃO

Parreira recua e admite ficar
na Seleção depois da Copa

I

DA REDAÇÃO - Depois, de
ter anunciado durante a Copa
das Confederações que não

permaneceria após a Copa
2006, o técnico Carlos
Alberto Parreira recuou e

admitiu que poderá seguir no
,

banco de reservas da Seleção
Brasileira se conquistar o

hexacampeonato na

Alernanha., Parreira, que

comandou o Brasil na

conquista do tetra nos Estados
Unidos, em 1994, lembrou que
nenhum técnico permaneceu
na Seleção após o fiasco em

uma Copado Mundo.
"Só há uma possibilidade

(de continuar). Você tem que
ser campeão do mundo.
Nunca vi um treinador perder
Copa do Mundo e continuar

aqui no Brasil, Veja bem, pode
até ser quebrado esse tabu, mas
não quero quebrar", disse
Parreira, em entrevista ao

jornal Folha de S.Paulo. No
entanto, o treinador destacou

que tem convites para outros

trabalhos após a competição.
"Tenho .convite para ser

consultor, paramontar equipes
e centro de treinamento e até

continuar como treinador",
,

completou Parreira.
,

O técnico da Seleção
afirmou que a Alemanha,
tricampeã mundial, deve ser

"

Parreira tem convites para sair

apontada como favorita por
jogar em casa, apesar de a equipe "'....

não contar atualmente com os

melhores jogadores do mundo.
"Eles já chegaram a sete finais,
três consecutivamente (1982,

•

1986 e 1990). Eles também têm

a torcida a favor. N a hora, vão
crescer. Além disso, a Copa do
Mundo será na casa dos

inimigos", comentou. Parreira
lembrou que o Brasil, cotado
como favorito, já foi

surpreendido no passado.
quando tinha a seleção mais;
talentosa do momento. "0
Brasil já teve grandes jogadores ,

,

e perdeu a Copa. Em 1982"
, tínhamos um bom time, mas:
perdemos. Favoritisrno não

ganha jogo", concluiu. A

Seleção Brasileira realizará no

dia 30 de maio, na Suíça, um

amistoso contra o combinado
de Lucerna, cidade próxima a

Weggis, sede da preparação da

equipe antes da Copa 2006,
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Par Daniele Santos
recepcaocorreiodopovo@netuno.com.br
,(enviar fotos até Quarta às 12h)
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° gatinho Vinicius comemorou no último dia 12 seu
1 o aninho.: A festa foi realizada no Jeep Club dia 09.
Sua mãe Fernanda e seus avós Zeca (Maringá) e Cida
desejam muitas felicidades e saúde

No último dia 20, Marlon Antunes d� Silva

completou 9 anos. Parabéns dos pais Jorge e

Sueli

Comple.ta hoje m�is um an? de vida MeirielyK��chm. Sua mae e madrinha desejam muitasfelicIdades

o
o simpático Kaue Ricardo Zanini Rom�o,
comemora QO próximo dia 26 seu 1.°. aninho ao l�dO
de sua mãe Giovana, amigos e familiares. Parabéns
•

,

•

•

° garotão L�cas �icar�o Franz completa hoje 3
ano.s .,Ospats Roslmerl e Charles e o irmãoChrIstian Eduardo desejam felicidades

A princesinha Amanda Caroline Brentano
anlversariou ontem. Os pais Luis e Cris lhe amam
muito e mandam um super beijo

. Michels completou 11 anos no

A gatinha Mlch�lelolanda e Jurandir desejam
dia 14. Seus pais

todos seus sonhoS se
muitas felicidades e que

realizem

A fofinha Camile Vitória Kreutzfeld aniversaria
neste sábado. Seus pais sentem-se orgulhosos
e desejam muitas felicidades

•

•

•

A pequena
Priscila Izidoro
completa 2
aninhas no

próximo dia 24.
Seus tios Osmar
e Isolde e os

primos Fabiano
e Fabiana
mandam os

parabéns

\

¥,
,

,

•

-
., .

t ês de Abril mamãe e filhas: Letícia dia 17 completou 16 anos, Ana Luisa
Esta? de Aniversario nes � �aninho e dia 29 a Mamãe Coruja Rita. Felicidades para elas !l!
no dia 19 completou seu I

•

•

I

•
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..� � �ROBLEMAS
" ,

'

� � DESAFIO� � "ALFINETAD,L\"
Pode ser conselho. Pode ser

,

'alfinetada'. Fato é que o

diretor Wolf Maya não
resistiu ao saber do próximo
trabalho de Dado Dolabella e

soltou: "Protagonista não

pode atrasar. Tem muitas
cenas para gravar e uma

equipe toda esperando". A
frase, completada por um
"ele terá que aprender a ter
responsabilidade", refere-se
ao papel do ator na nova

novela do SBT, Cristal. Na
Globo, Dado era conhecido

pelos constantes atrasos.

Tutinha, dono da
Jovem Pan e do

Brasília 18%, que estréia hoje nos

cinemas, é o primeiro filme de Malu
Mader após a operação que retirou um

cisto de sua cabeça, em agosto de
2005. Durante a pré-estréia, no dia 11,
Malu disse à Contigo! "Nas filmagens,
eu estava meio fragilizada,
em um momento muito
louco. Não estava no

meu normal, cheia de

opiniões para dar.
Foi um grande
desafio, não só

profissional, mas
humano
também" .

.

"Pânico", está
'

revoltado com os R$
7.000,que a cúpula da

, Rede TV disponibiliza
toda semana como

verba de produção
para o programa, (Raul
Gittem R$ 20 mil,
Gugu, R$ 40 mil, e

Faustão, R$ 200 mil,
,

por exemplo). E até

ameaçou não renovar

contratdcom a

'emlss'()'ra, em 2'007.
i"� ",' .. :,,'.. >,.

[I, I
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redacao@jornalcorreiodopovo,com,br

y

11 PARABENSI
Aniversariantes do dia

Lorita Iepasse
Cláudio Montibeller

Sigolf Schunke
Elcina F, Karsten

Giovan Siqueira
Olga Modrock

Elvira M. Fischer

Caio F, Wasch

Lea Lucia C. de Alencar

Yusses Bakr

Edílson Feiler

Eguinaldo P. Batista

Mareio Bauke
. Jackeline A. Alegri
Marisa T. Kuehne

Informativo Paroquial
• Literatura

O escritor e editor, Alcides Buss, é o convidado de honra da
sessão inaugural do Círculo de Leitura que acontece na

próxima quarta-feira, dia 26 na Grafipel. O evento é aberto ao

público e é uma iniciativa da Design Editora Grafipel, Editora
Apeijas, Editora Unerj e com apoio da UFSC, 19hOO" Perp.Socorro

Arte no feriado ,

SABADOUm programão para quem fica em Jaraguá do Sul neste feriado
é visitar a II Perspectiva de Artes Plásticas da Região do Vale
do Itapocu, na Scar. No final de semana, o horário de
funcionamento é das 14 às 20 horas. A mostra reúne o trabalho
de 22 artistas e fica aberta até o dia 28 de maio: Visitas de
escolas podem ser agendadas pelo telefone: 3275 2477.

19HOO- Matriz
17H30-R. Da Paz

19HOO- s.tulz Gonzaga

DOMINGOBaile da beleza
A sociedade Atiradores Diana realiza hoje o baile da Rainha da
Beleza. A programação começa às 22h com animação da banda
os Futuristas no Parque de Exposições de Guaramirim. A
vencedora representará a Sociedade Diana no concurso que
elegerá a rainha da Schützenfest,

,

06hOO-MatrizDesmarcado
Foi cancelado o concerto de lançamento do CD Germânia do
violonista Marcus Llerena e a soprano Rosenete Eberhardt

que estava previsto para acontecer na próxima terça-feira, dia
25, no Pequeno Teatro da Scar. Uma nova data será marcada.

09HOO-Matriz
19HOO-Matriz
08H30- Molha

08H30-S.Cristovão

II HORÓSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
Acordou se sentindo belo e forte? Esta é a deixa

para um dia cheio de aventuras. Vá em frente,
Seduza, conquiste, não fique esperando o que
não vem sozinho. (Você adora ouvir isso, não?)
Tudo de bom para novos projetos, Mas se o

retorno não for imediato, não se impaciente.
Nem todos têm a sua visão de rnundo. Muito
menos sua disposição e entusiasmo,

Câncer 21/6 a 21/7
Depois dos embalos de Lua Cheia dos últimos
dias, entra a fase Minguante, que pede um

pouco de reflexão e sossego, Dê uma volta em

sua concha, veja o que está legal e o que não

está, limpe a área e organize-se para poder
curtir numa boa aquela pessoa tão especial
para você, Sozinho, ou muito bem acompa
nhado, encha-se de carinho e atenções,

Libra 23/9 a 22/10
Crie alguma coisa bonita para você ou para dar

para alguém, Sua veia criativa está ainda mais

pulsante e você conseguirá fazer coisas
realmente belas com um mínimo de esforço,
Pintar, escrever, preparar comidinhas, tudo o

atrai, mas não se sinta na obrigação de seguir
nada estruturado, Uma grande tela em branco
se desenrola à sua frente",

Capricórnio 22/12 a 21/1
Que nuvem é aquela lá, acariciando a sua

montanha? Ah, é um rebanho de cabritinhos

passeando", E você, capricorniano, não
deveria se juntar a eles? Manda a lel natural

,

que sim, Procure seus pares, movimente-se

para alcançá-los, Os astros convidam ao social
e às interações, aos amores e amizades, Você,
cercado de seus iguais, que coisa boa!

"

Aquário 21/1 a 18/2
Amor e arte, taco.ern cima e para cima. O
mundo lúdico o espera, deixe fluir o seu espírito
brincalhão, O que, anda preocupado com sua

conta bancária? Olhe pra ela apenas por alguns
segundos, só pra não perder a noção do perigo
e depois desencane, abra suas asinhas. Nos

negócios e nos afetos, sua criatividade é seu

passaporte para o céu, Flap, flap, flap",

Leão 22/7 a 22/8
Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode
às seis horas da manhã". Hoje não, leãozinho,
pode ficar um pouquinho mais, Só não durma
de touca: agilize-se, não perca nada do astral
legal desse momento, Hein? Claro, pode
pentear o jubão antes, Mas depois, sem mais

delongas, mude de ares e deixe a brisa
descabelar você e refrescar suas idéias,

Escorpião 23/10 a 21/11
Família, família, janta junto todo dia.. Nunca

perde essa mania? Perde sim, desde que seja
para mudar para melhor, Pode ser que a sua

família (a dos laços de sangue ou aquela que se

elege ao longo da vida) esteja precisando de
umas sacudidas, E talvez caiba a você dar uma
boa ferroada, Peraí, calma, Escorpião: com
carinho, com afeto."

Touro 21/4 a 20/5
o que é isso, tourínho? Só porque você cansou

daquele assunto e de suas próprias enrolações
não adianta querer resolver tudo assim e pá",
Ou você acha que meter os pés pelas mãos vai
restabelecer seu equilíbrio,? O feriado recém
está começando, é a época de seu aniversário,
descontraia. Aproveite pra brincar e namorar,
celebrar a dança das estações",

,

Peixes 19/2 a 19/3
Não pire com os estresses diários, pisciano,
você não precisa de desgastes e gastos a

mais. Se há muita coisa rodando na sua

cabeça e deixando você meio tonto, qual o
problema em procurar um ouvido amigo? Você
não vive escutando as mazelas alheias? Pois é,
então, Falar pode ajudar a organizar
pensamentos, a serenar o coração".

Virgem 23/8 a 22/9
Um mundo novo lhe espera lá fora e isso acar

reta algumas reformulações aí dentro. Faxinar
a casa e limpar conceitos datados e vencidos
dá lugar a outras forças, outros começos, A
terra pode ser um lugar de regeneração, basta
revolvê-Ia e irrigá-Ia, Determinação, vontade de
progredir e evoluir, você tem tudo isso, Às
vezes terremotos se fazem necessários..

Sagitário 22/11 a 21/12
o feriado todo pra brincar e você pretende
ficar aí dormindo? Nem pensar, cara pálida,
Pinte seu rosto, pule em seu cavalo e vá à
luta. Ipiaiô! Você é do tipo companheirão e

adora uma boa prosa, então nada melhor que
encontrar os amigos ou sair para curtir seu
amor, Vamos lá, Está esperando o que pra
pegar o telefone, fazer sinais de fumaça?

,

Gêmeos 21/5 a 20/6
Nas alturas, surfando o vento, você é todo asas

e o céu é seu chão, Mundos se descortinam
diante de você." Mágica! Sua entrega é a sua

varinha de condão, Pensou demais, estragou
tudo." É blam, plaft, bonc! Você se esborracha,
sem pára-quedas, despencando de um sonho

. tão bonito, Fique por conta de sua alma: levitar
está na sua essência,

-

O CORREIODO POVO

iii NOVELAS
> GLOBO - i8H

Sinhá Moça
Sinhá Moça se recusa a falar com
Rodolfo e ele acusa Frei José de
acobertar os encontros dela e de
Dimas, Sinhá Moça conta para
Adelaide e Bastião que está

apaixonada por Dimas e que ele é o

Irmão do Quilombo, Rodolfo fala para
Fontes que Sinhá Moça só rompeu o

noivado com ele por causa de Dimas,
,

Augusto dá a mão de Juliana para
.

Dimas e lhe oferece sociedade em seu

jornal. Ele avisa que quer que o jornal
seja independente e Augusto
concorda. Adelaide diz para Sinhá

Moça que José Coutinho está mesmo

interessado nela, Fontes revela a Inez

que Rodolfo é o Irmão do Quilombo,

> GLOBO -i9H

Bang Bang'
,

Ultimo capítulo,

> GLOBO - 2iH

Belíssima
Júlia se desespera, Pascoal percebe
que Vitória está perturbada e pergunta
o que houve, Vitória começa a chorar.
André diz a Vitória que eles precisarão

. fingir que estão apaixonados para que
ninguém pense que ele forçou-a a

assinar o documento, Vitória não
entende, Júlia conta para Nikos que
Vitória a traiu, Nikos pede explicações

,

a Vitória, que afirma que apenas
tomou a decisão que considerou
melhor. Nikos garante a Júlia que vai
descobrir por que Vitória passou para
o lado de André, Gigi conta para Mary
que André ainda é presidente da
Belíssima, o que significa que a

coleção com seu nome não vai sair,
Julia pergunta a Vitória por que ela a

traiu,

> SST" 181,30

Rebelde
Furiosa, Vick joga peças íntimas na

cara de Giovanni e diz que não quer
.

voltar a vê-lo. Mia doa parte de suas

roupas para crianças carentes, Vick e

Celina a acompanham até a mansão
de Dorotéia e se surpreendem ao

encontrar lá o novo diretor do colégio,
Ele aproveita para alardear sua
generosidade mas Mia lembra que o

donativo é uma iniciativa sua, O
diretor, em tom ameaçador, adverte
Mia e diz que se voltar a contrariá-lo
será expulsa do colégio por ter saído
sem autorização,

> REG:ORD - 19h 15
,

Prova de Amor
Felipe e Joãozinho se abraçam,
Joãozinho fala de Dudu para Felipe e

diz que só sabe que ele estava em

Angra dos Reis, Tita, Dudu e Nininha
torcem para Joãozinho conseguir
ajuda, Lopo exibe seu corpo para Elza
Os dois se beijam, Hélio, Joana é
Adelaide estão chocados com a morte
de Marco, Adelaide diz para Joana que
está todo mundo achando que foi

Felipe que mandou matar Marco. O
carro com Murilo e a mulher continua
sendo perseguido pela policia, A
mulher está apavorada, Fialho mira no

,

pneu do carro de Murilo e atira, O tiro

passa raspando, Chicão ouve algo
estranho no carro.

> RECORD - 21 h

A Escrava Isaura
•

Rosa se insinua para Alvaro e diz que
ele vai ser infeliz com tsaura. Leôncio
manda reunir homens para raptar
Isaura. Rosa implica com Pedrinho, O

Sargento acredita no depoimento de

DiOgo e depois sai em busca de
Leôncio.Sebastião pensa nas

propostas de Gioconda, Helena quer
confessar que matou Paulo, Serafina
chora pelo roubo de suas jóias, Isaura

,

toca piano para Alvaro, Miguel e
Tomásia fazem planos para o

casamento. Rosa mente para Belchior
,

dizendo que beijou Alvaro e manda
contar isso a lsaura.
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