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1 B I NO BOLSO: CARGA TRIBUTÁRIA É DE 38,8% DO PIB

•
•

•

..

• •

•

Com o objetivo de conscientizar a comunidade do Vale do

Itapocu sobre o volume abusivo de tributos cobrados no

Brasil, o Núcleo de Jovens Empresários da Acijs,
coordenado pelo empresário Leandro Schmõckel

-

Gonçalves, promove no mês de maio, a Semana de Olho
No Imposto. Guilherme Afif.Domingos, presidente da

Facesp (Federação das Associações Comerciais do Estado
de São Paulo) participa do evento.

•

,

1 B I CONTRA GRIPE: SETE MIL IDOSOS DEVEM SER VACINADOS
DANIEL NEVES

o primeiro dia da Campanha de Vacinação dos Idosos; em Jaraguá do Sul, foi marcado pela gr-ande procura. O movimento

agradou o setor de Epidemiologia do município que acredita ser possível imunizar quase a totalidade dos idosos na cidade.
A expectativa é de sete mil pessoas com mais de 60 anos sejam vacinadas. No próximo sábado, todos os postos de saúde
estarão abertos para atendimento exclusivo aos idosos. Aqueles que não têm condições físicas de se deslocarem, podem
agendar a visita de enfermeiras em casa. '.
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4 1 INFRA-ESTRUTURA
Moradores de Guaramirim
reivindicam pavimentação
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Polícía prende dois homens

por falsificação de dinheiro
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!'Toda mudança envolve riscos mas, às vezes,
acomodar-se e deixar as coisas como estão,
envolve um risco ainda maior" ,.
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Palestranle Paulo Kretly
Presidente da Frallklln Covey Brasil
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• EDITORIAL

Reunido em Belo Horizonte
o colégio de presidentes das
seccionais da Ordem dos

Advogados do Brasil nos

Estados produziu um

documento no qual retoma o

tema do impeachment de Lula. O
texto afirma que, ao avaliar a

I' hipótese de endossar uma ação
contra o presidente da

i República, a entidade coloca "os
instrumentos da democracia
em favor do cidadão e da nação".

-

Inácio Lula da Silva. O
escândalo é o "mensalâo", que
teve início em junho com as

bombásticas declarações de
Roberto Jefferson. O episódio
demoliu o pilar ético do governo

,

e do PT. E comum ouvir a

oposição dizer que há motivos

de sobra para pedir o

impeachment de Lula, mas que
não fará isso por "falta de

condições políticas". Ora, se

PSDB e PFL vêem razões

� Ao usar um eventual pedido de

tmpesauncnt apenas como ameaça � a

oposição recorre à chantagem

Em' reunião do Conselho
Federal da OAB, marcada para
o próximo dia 8 de maio, será
votado relatório de um grupo
nomeado pela entidade para
analisar a viabilidade jurídica de
uma ação por crime de

responsabilidade contra Lula.
O Brasil vive simultaneamente
uma crise política e, um

escândalo de corrupção desde o
ano passado. A crise política
começou na eleição de Severino
Cavalcanti para presidente da

Câmara, em fevereiro de 2005.
Ela mareou a perda de maioria

parlamentar do presidente Luiz

• FRASE,

objetivas para isso, têm a

obrigação de liderar um

movimento para levá-lo a cabo.
Do contrário, é omissão

histórica ou mera jogada
'política, um diseito dos

partidos. Um pedido de
afastamento de um presidente
geralmente prospera num

cenário que combina três

requisitos: o legal, caracterizado
pelo crime de responsabilidade
previsto na Constituição, a

perda de maioria parlamentar,
como é hoje a situação de Lula e

'

•

falta de apoio da população. As
pesquisas eleitorais mais

•

•

recentes apontaram o

presidente como favorito em

outubro. A oposição avalia que'
.. . . '"

o primeiro requisito esta

atendido. O segundo é um dado
da realidade. Mas falta o

terceiro. Por enquanto, não

existe comoção social contra o

presidente, como na época de
Fernando Collor de Mello.Ao
usar um eventual pedido de

impeachment apenas como
, . - ,

ameaça, a oposiçao recorre a
,

chantagem. Qual seja, o

eleitorado deveria refletir
muito bem antes de reeleger
Lula porque o petista poderá
ser impedido no segundo
mandato.O presidente deve

responder a processo caso surja
alguma prova concreta de

I crime de responsabilidade, o

que não aconteceu até hoje, de
acordo com o relatório da CPI
dos Correios e a denúncia da
Procuradoria Geral da

República sobre o escândalo do
"rnensalão" .Se essa prova

aparecer, seja daqui a um mês

ou num eventual segundo
mandato, que a 'oposição
cumpra o seu papel e que se

obedeça a Constituição. O

impedimento é um recurso

legal das democracias
modernas, não instrumento de

chantagem sobre o eleitor.

"A auto-suficiência significa agora que somos donos do nosso nariz".

I
I
I
,

1

Desenvolvimento sus

tentado tem sido um

conceito defendido com

muita ênfase nos últimos
anos por políticos e gestores'
quando o assunto é conciliar

"

a necessidade de çrescimento
com a preservação do meio

ambiente, com vistas ao uso

racional dos recursos dispo
níveis pela sociedade e a

garantia da qualidade de vida
a todos os cidadãos. Neste
sentido, assume importância
cada vez mais acentuada a

participação de todos os

segmentos neste debate:
intelectuais, administradores
e empresários, somando

experiên:cias e trocando
idéias para que sejam asse

gur.ad as as condições de
desenvolvimento econômico

e social.
,

Não basta, porém, escrever
extensos documentos, realizar
grandes eventos, ocupar

espaços na mídia, se nãol

,

I

•

o presidente da Acijs '

,

Paulo César Chiodini
escreve às terças
nesta coluna

tivermos convicção clara do que
se quer para o presente e para o

futuro. Deve-se pensar em todas
as direções para que as ações
sejam práticas e focadas em

objetivos, com bom senso e

equilíbrio. Essa é uma lição que
devemos começar a praticar em
nosso quintal, em nossa cidade,
onde moramos, criamos nossos

filhos, lançamos nossas

sementes, onde .geramos

riquezas que fazem a economia

girar .para garantir o

desenvolvimento contínuo.
,

E preciso louvar o esforço de

quem busca conhecimentos que
possam agregar na tarefa de se

construir políticas
administrativas de qualidade.
Recentemente, tivemos a

oportunidade de acompanhar
uma missão à cidade paranaense
de Maringá onde há um

exemplo realista de ação
conjunta do poder público com

,

a iniciativa privada nesta

direção. A formulação de um

Conselho de Desenvolvimento
Econômico vem propor
cionando àquela região uma

sinergia muito positiva que

pode, perfeitamente, ser

aplicada em qualquer cidade.
Não se trata de reinventar a

roda. 'Mas de se aplaudir
medidas simples" porém
funcionais. De promover a

conciliação de interesses pelo
bem comum, a exemplo de duas
outras ações que consideramos

,

prioritárias para nossa cidade: a
retomada da agenda 21 e o

projeto Jaraguá 2010, que estão

entre as metas da nossa gestão.
O CEJAS e a ACIJS, como

representantes do setor

produtivo de Jaraguá do Sul,
, '

caminham sempre nessa
,

direção. E por isso que apoiamos
todas as iniciativas que levem
ao desenvolvimento com

qualidade, com otimização dos
recursos públicos e sua aplicação
em projetos de acordo com a

nossa realidade.

• CORREIO DO LEITOR

O CORREIO DO POV-O

i

Mídia e Escola
Se até adécadade 1950, aeducação era realizada

predominantemente pela escola, essa realidade

começou a ser alterada como avanço dosmeios de

comunicação, que passaram a dividir o espaço, e

até mesmo competir, com a forma tradicional de
•

ensino.

Atualmente, as transformações que estão
,

ocorrendona sociedade exigemum repensar sobre
,

as formas de organização social, de aquisição de

informações e de construção do conhecimento.
A escola, como um dos principais ambientes de
convivência social, também é afetada pelos
discursos provenientes da mídia.

O dilema da educação tradicional é pensar a
,

complexidade do mundo atual, o que passa,

indiscutivelmente, pela formação docente e pela
capacidade de inter-relacionar e contextualizar,
junto com os alunos, os conceitos, apresentados
pelos livros com a rapidez dasmudanças sociais.A
mídia, neste contexto, pode trazer diversas

contribuições ao processo educativo formal, face
ao papel que esta desempenha como registro da
história do cotidiano.

Uma contribuição interessante do uso dos
meios nas aulas refere-se ao entendimento do

processo de produção das matérias jornalísticas.
A partir desse conhecimento, os alunos

compreendem as dificuldades do trabalho

jornalístico, bemcomo as lacunas existentes nesse

processo. Há também a possibilidade de análise
crítica dos meios. A sala de aula representa um

espaço privilegiado para a análise crítica dos
conteúdos da mídia, incluindo aí, uma ampla
possibilidade de abordagem. Outra forma de

utilização é a produção de matérias jornalísticas
pelos alunos sobre assuntos da aula ou do cotidiano.
Esse exercício, colabora para facilitar a expressão
dos alunos e a comunicação entre eles.
A importância dos meios no ensino formal tem
sido reconhecida também pelo poder público
federal. A atual Lei de Diretrizes e Bases da

Educação ratifica em vários artigos essa

-

preocupação. Nos Parâmetros Curriculares dC)
EnsinoMédio encontra-se um capítulo intitulado,

, Representação e Comunicação, que trata da:..
relevância de dotar os estudantes de capacidades
para aplicar as tecnologias de comunicação e)
informação em vários contextos .

Por outro lado, o uso da mídia no contexto da�
educação ainda é visto com muitas ressalvas por)
professores e pedagogos. A constante presença da
violência na programação das emissoras deTV e 01
caráter sensacionalista de algumas matérias sãO!
alguns dos motivos apontados por docentes para
dificultar o fluxo da mídia na sala de aula.

Ao propor o uso dosmeios de comunicação nre
escola não se deve ignorar o caráter sensacionalista,
comercial e de espetáculo de alguns conteúdos,
elaborados pelos meios. No entanto, o fato desses
assuntos estarem no cotidiano dos alunos e

professores demonstra a importância de serem

abordados pela escola, sob uma perspectiva crítica;
Amídia, se utilizada adequadamente, pode SeJ

transformar em importante ferramenta auxiliar.
do professor. Problemas relacionados com, 31

formação e a prática de muitos professores - que

privilegiam o livro didático exclusivamente comq
fonte de informação para as aulas - podem ser

minirnizados com o apoio da mídia. Vale ressaltar

que o emprego dos meios de comunicação como

recurso pedagógicoou, de outra forma, na linha da
leitura crítica da mídia, não isenta a escola de seu

papel primordial de educar, ou seja, não se busca
com o uso dos meios substituir ou anular a função
dos professores, dos livros didáticos e da própria,
instituição escolar. As imposições domundo atual
vão no caminho da abertura da escola à mídia, ou '

seja, na direção de um diálogo, da superação dos

estereótipos que cercamessa relação, evitando uma
atitude de desprezo da escola diante de todas as

,

transformações vivenciadas atualmente em

diversos campos da vida.

AudreCristinaAlberguini, pedago

A força da agroenergia
O mundo está mergulhado numa iminente e

previsível crise energética, uma vez que, a cada
ano, há redução das reservas de carbono fóssil, ou
seja, do petróleo. Visando o atendimento interno
e com perspectivas externas, Brasil vem
desenvolvendo fontes alternativas e significativas,
para suprir, essa demanda por via de energias
renováveis abrangendo quatro vertentes: o álcool;
o biodiesel; as florestas cultivadas; e, os resíduos
agro-florestais. Oministro Roberto Rodrigues, da
Agricultura, Pecuária eAbastecimento, reuniu no
dia de ontem (19/04) lideranças públicas, políticas,
empresariais, acadêmicas e trabalhistas para

apresentar as Diretrizes Políticas de Agroenergia
objetivadas no desenvolvimento da cadeia

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

autonomia energética comunitária; a geração de

emprego e renda; a otimização do aproveitamento
de sítios antropizados; a prioridade das, locações
regionais; o itinerário da busca pela liderança no
comércio internacional de biocombustíveís; o

respeito às linhas norteadoras dapolítica ambiental.
brasileira; e, a inclusão social dos pequenos

,

agricultores familiares. Esse importante evento

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

Lupion (PFL-PR), presidente da Comissão da

Agricultura, Pecuária, Abastecimento e

Desenvolvimento Rural; Moacir Micheletto
(PMDB-PR) presidente daFrente Parlamentar de
Apoio à Agricultura; Odacir Zonta (PP-SC) -

presidente da Frente Parlamentar do

Cooperativismo; Luis Carlos Heinze (PP-RS);
dentre outros políticos.Merece destaque a presença
de representantes do empresariado nacional, da
esfera acadêmica, de lideres sindicais e do corpo
técnico composto de engenheiros agrônomos e

florestais, agroeconomistas e técnicos agrícolas.
Segundo 6 deputado federalMoacirMicheletto, o
Brasil, na atualidade, produz 16 bilhões de litros de
etanolpor ano para umconsumo interno calculado
em 14,5 bilhões e com projeções de exportar o
excedente de 2 bilhões de litros de etanol, para
dezenas de paises consumidores.

Luiz Pacheco, diretor da SOE Assessoria, de Brasília

(

,

• Do presidente Lula sobre a produção de petróleo no programa de rádio Café com Presidente.

Conselho de
Desenvolvimento
Econômico

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25 linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e
mail redação@jornalcorreio�opovo,com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep
89251 200, Caixa Postal19, E obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados), !
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INVESTIGAÇÃO: BANCADAS DEFINEM VEREADORES

CELSO MACHADO

� Legislação é
ómissa sobre

nomeação dos
sem partido

}ARAGUÁ DO SUL- Ainda esta

semana as lideranças de bancadas
" daCâmara de Vereadores deverão
� indicar os membros que vão

integrar a CEI (Comissão Especial
de Inquérito) destinada a apurar
denúncia feitapelo secretário geral
do PSB, Emerson Gonçalves. A
denúncia remete a irregularidades
que teriam sido cometidas no ato

de quitação de dívida do ISS da

empres� Viação Canarinho, que
pagou à Prefeitura montante ao

redor de R$ 194 mil com dois
ônibus usados, avaliados emR$ 142
mil, usufruindo de 500/0 de
desconto em juros, multas e

correção monetária, concedido
através de lei específica e quitando
restantes R$ 19 mil em

dinheiro.Todas as bancadas
deverão ser representadas na

comissão com um vereador cada
uma. Até, ontem a vereadora

�

, Maristela Menel (sem partido)
_,

(

•

ainda não havia recebido resposta
de consulta endereçada ao Ibam
(Instituto Brasileiro de

Administração Municipal) sobre
a legalidade ou não de sua

participação na CEI (Comissão
Especial e Investigação) instalada
pela Câmara de Vereadores. A
vereadora, que deixou o PFLno ano
passado, entende ser legítima a sua

participação na CEI por ter sido
uma das signatárias do requeri
mento que gerou a instalação da
comissão, tão logo o pedido para

apuração da denúncia foi rejeitado
em plenário por seis votos contra

cinco. Além dela, os vereadores'
Afonso Piazera Neto e [urandir
Michels também não estão filiados
a partidos políticos. "Somos apenas
onze, então, se três forem

impedidos e considerando que o

presidente da Câmara não fará

parte daCEI comomembro, restam
apenas sete vereadores", lembra
Maristela.Aconsulta da vereadora
ao Ibam, em caráter particular, foi
feita na semaria passada, véspera do
feriado de Tiradentes.A legislação

. ".. .

vigente e omissa, por 1SSO, a

princípio não haveria impedi
mento legal. Apenas recomenda

ção da lei dos partidos políticos.

•

!
e

Vereadores devem decidir se acátam ou não denúncia de irregularidade

Entretanto, como os membros das
CEI serão indicados pelos líderes
de bancadas que representam
partidos naCâmara de Vereadores,
háquem defenda que a composição
da comissão reflita a representação
partidária de cada sigla no

Legislativo. A partir da sessão de

quinta-feira passada, os líderes de
bancadas têm cinco dias úteis para
indicar seus representantes na

comissão. Esta terá prazo inicial de
120 dias, renováveis por mais 60,

, .

se necessano, para apresentar,
relatório, acatando ou não a

denúncia formulada há cerca de
_

dois meses. A investigação da CEI
não tem caráter condenatório. Se

os membros entenderem pela
veracidade da denúncia, relatório
neste sentido deverá ser

encaminhado do Ministério
Público e ao TCE (Tribunal de
Contas do Estado). Para ter

andamento noMp, é preciso que a

denúncia seja acatada. JánoTCE a

denúncia envolvendo a empresa e

a Prefeitura passa automatica
mente aos procedimentos de

�

praxe, como ocorre coma prestaçao
de contas dos municípios.
Independentemente do resultado
da investigaçâo da comissão, o
denunciante já adiantou que

pretende encaminhar o assunto ao
MPeTCE.

Relatório de obras municipais e ações já é visto com restrições
}ARAGUÁ DO SUL- Obras e

ações contidas em relatório
distribuído na semana passada
pelo Gabinete da Comunicação
do prefeitoMoacir Bertoldi (PL),
começa a ser analisado por

vereadores, que já apontam
'duplicidade de atos no

documento anunciado como

'uma prestação de contas do
'Executivo desde janeiro de 2005,
'sobre promessas de campanha.
Segundo o anunciado durante
'entrevista coletiva à imprensa,
,

o relatório mostra que 74% do

'que foi prometido está realizado
'ou em andamento. Por exemplo,

I ;a criação de uma biblioteca

'pública, com aquisição de prédio
fque passará por reformas,
(aparece como ação do setor de
'cultura e, também, da secretaria
'de educação em páginas
{diferentes com duas citações.
'Obras relacionadas com a infra
lb'estrutura e ur amsrno, com
r

{ (

melhorias no plano viário da
cidade, análise e implantação

,

total do novo anel viário,
embelezamento da cidade, são

citadas separadamente daquelas
relacionadas ao transporte
coletivo no mesmo relatório
melhorar o atendimento ao

usuário do transporte coletivo,
implantação de ônibus

interbairros, mais horários nos

finais de semana e feriados,
,

,.

passagem umca e transporte
coletivo integrado- e que
constam do itens trânsito,

. ''; .

sistema vrarro e transporte
coletivo. Todas elas, entretanto,
com implantação prevista para
até julho de 2007 e dependendo
diretamente de empréstimo
pleiteado junto ao BNDES

, ,

(Banco Nacional de Desenvol-
vimento Social). Ou seja,
entendem os vereadores que
analisam o relatório, todas fazem
parte do projeto Transjaraguá, o

antigo Transfácil elaborado na

gestão do ex-prefeito Irineu
Pasold (PSDB) e readequado à

realidade atual da cidade. O

pedido de financiamento da
ordem de R$ 40 milhões foi
encaminhado à época e espera

por liberação do banco. As obras
. ". . .

tem irucio previsto para o

próximo mês de julho. Numa
primeira etapa devem incluir a

construção de um novo terminal
central de passageiros e de pelo
menos 180 abrigos de ônibus,
cujo padrão ainda não foi

definido, ou pelo menos

anunciado. Na área de segurança
pública o relatório indica que a

criação da guarda municipal,
objeto de visitas do prefeito a

várias cidades do Paraná e São

Paulo, é alvo de projeto de lei em
análise pelo departamento
jurídico do Executivo. Na

, verdade, a Câmara de Vereadores
já aprovou a abertura de quatro

•

cargos de confiança, estando o
•

projeto que cria a corporação
tramitando no Legislativo, que
já aprovou a criação de quatro
cargos comissionados para a

instituição: um diretor e três

coordenadores, com os respecti
vos salários. A única obra de

•

porte citada no relatório e com

menor participação da Prefeitu
ra é a arena multiuso, com

, término previsto para o mês de
_ julho, observam os vereadores

que estão esmiuçando o docu
mento. Do total de R$ 12

milhões, R$ 5 milhões vieram do
Fundosocial do Estado, R$ 4
milhões como empréstimo do
Badesc e R$ 1 milhão da Câmara
de Vereadores. Os restantes R$
2 milhões a' FME (Fundaç-ão
Municipal de Esportes) está ten- '

tando captar junto a empresas,
O resultado da análise do doeu-

,

mento poderá ser repercutido no
plenário do Legislativo.

\

Afrânio Boppré convida Jurandir Mic_hels para ingressar no PSOL
}ARAGUÁ DO SUL- Desde que

deixou o IT, Jurandir Michels, o
,Lika, tem recebido convite de
diversos partidos interessados na
sua filiação. Ontem foi a vez do
PSOL, através do deputado
estadual Afrânio Boppré. O

[- deputado esteve em Jaraguá na

tarde de ontem, visitando o

presidente em exercício da
Câmara de Vereadores, trazendo

- sua solidariedade ao recém-saído

I

integrante do PT. "Temos

experiências parecidas com o

partido e eu vim, além de trocar

estas experiências, convida-lo
oficialmente para integrar o

PSOI:', revelou Afrânio.
"Teremos muito orgulho de

ter o vereador Lika em nossa

partido, um líder comunitário

que pensa no povo e na luta da

esquerda socialista por um futuro
melhor", afirmou o deputado,

que foi nomeado no último
•

domingo, integrante da cúpula
nacional do partido. Líka, por sua
vez, declarou estar feliz pelo
interesse, ''Ainda não posso dizer

para qual partido irei, mas fico
muito feliz pelo convite.

Pretendo escolher um partido
que me dê liberdade para votar

em projetos de interesse público
e não pelo interesse de apenas
alguns, que se fazem de donos

das siglas político-partidárias.
Meu voto tem que ser alinhado
com o povo", revelou [urandir
Michels. O vereador, que saiu do

•

PT acusando dirigentes do

) partido de manipularem filiados
com a imposição unilateral de
decisões internas e públicas sem
ouvir a maioria dos membros do
diretório, já foi convidado para
se filar ao PSOL, PDT, PY, PDT,
PSDBePP.

\
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• MOSAICO politi c a@jornalcorreiodopovo,com,br
,

Reunião Improdutiva
Lamentável a atitude de alguns vereadores (minoria) na reunião que
aconteceu na última sexta-feira com o colunista e editor da Notícia,
Ney Bueno e o diretor do O Correio do Povo, Francisco Alves. O que
incomoda os parlamentares são os artigos pubkados nos dois

jornais criticando a atuação política da Câmara de Vereadores. Alguns
foram enviados por pessoas que utilizaram nome falso: Gontra isso,
o Correio já está tomando as suas precauções para evitar que pessoas
covardes se escondam atrás de outra identidade. O'espaço Carta do
Leitor está aberto a todos inclusive aos vereadores, I ficando.
obrigatório a identificação (nome, CPF, profissão e telefone). Mas, ai
atitude destemperada de alguns políticos que não aceitam críticas"

,

vale um lembrete. 'Jornalismo é oposição - o resto é armazém d�
secos e molhados (Millôr Femandes). :

Ameaça
Os políticos que acreditam que,
este tipo de pressão (ameaça,
mesmo) vai melhorar alguma
coisa, ou calar a mídia estão
muito enganados. As pessoas
públicas deveriam estar
acostumadas com críticas,
afinal faz parte do ofício. A

imprensa tem o dever de
fiscalizar e O Correio do Povo
vai continuar exercendo este

papel. Não estamos imunes ao

erro, mas comprometidos com

a verdade e com o bem

públies.

Na conta
Contribuinte já pode ir

•

preparando o bolso.Mesmo
quem nunca colocou os pés
num avião da, Varig vai pagar
a conta. De irredutível- iela
se ministra Dilma Roussef-

. ,

o governo Ja acena com

possibilidades reais de

injetar dinheiro para evitar a
•

falência da empresa.
Comissões do Senado se

reúnem hoje em audiência
pública para buscar
soluções.

Besc 1
Até outubro o Estado mantém
suas contas no Besc, que
representam 60% de todo o

movimento. Alguém concluiu
que leiloar agora a gerência de
salários e recursos entre outros

. bancos seria contraproducente
,

para a campanha de reeleição
,

de Luiz Henrique. E o óbvio
ululante, foi bandeira de
campanha de LHS a

permanência do banco como

público .

Sai?
.

Prometido na campanha de
,

2004 e festejada em carreata

pelo prefeito Dávi@ Leu (PFL)
com a chegada das
primeiras estruturas em

concreto armado no início do'
ano passado, o novo hospital)

.
'

de Massaranduba já é quase,
um elefante branco, Com í

, ' .

injeção, até agora" de R$ 100
, , ,

mil do qoverno do Estado. No
Vale, só há hospitais em

Jaraguá e G'uaramirim.
•

Besc 2
, Passadas as eleições e, pelo
visto, com qualquer resultado,
o processo deverá ser

retomado. Os três últimos
meses do ano serão cruciais
para o governo garantir salários
dos servidores e pagar dívidas
enquadradas na Lei de

Responsabilidade Fiscal.
Dessa forma, qualquer tostão
que entre no caixa será motivo

para comemoração ruidosa.

Eleições,' i
Se valerem já par� este ano,

I

•

as mudanças na legislação
eleitoral incluem' proibição
de cenas extemas. Aquelas,
por exemplo, de candidatos

beijando criancinhas e, pior,
com o consentimento dos
pais. Entra em cena, então, a

computação gráfica com

toda a força. Para mostrar
investimentos, estatísticas,
crescimento. Quem é do
ramo, fatura. Se receber,
claro.

-,

•

Expectativa
Pouco mais de dois meses

nos separam do prazo
estabelecido para início das
obras do Transjaraguá, em

julho, que basicamente vai
alterar o sistema viário da
cidade com implantação do

transporte urbano integrado.
Empréstimo ao redor de R$ 40
milhões solicitados há mais
de três anos pelo município
ainda não foi liberado pelo
BNDES.

Falidos 1
Prefeitos de 363 municípios
querem a criação de um

fundo de auxílio no valor de
R$ 400 milhões para que
possam pagar o reajuste do
salário mínimo, de R$
300,00 para R$ 350,00. Eles
já gastam 5'4% das receitas
com pagamento de pessoal,
acima do previsto pela Lei
de Responsabilidade Fiscal.

Acelerado
Também para jUlho está
mantido o término das obras de

construção da arena multiuso .

Nesse caso o cronograma está
em dia. Será uma das mais

..

belas praças esportivas
coberta do Estado, além de

poder abrigar uma série de
outros eventos. Mas, antes de '

qualquer coisa, no dia da

inauguração vai servir como ,

palanque eleitoral. Tem uma

penca de "pai" da obra.

Falidos 2
Uma pesquisa da

Confederação Nacional dos
Municípios mostra que

.

atualmente 363 prefeituras
não têm condições de
cumprir a Lei de

Responsabilidade Fiscal, já
que gastam mais de 54% de
suas receitas com

pagamento de

pessoal.Segundo a entidade,
•

o número de m.unicípios
nessa situação vai triplicar .

com a elevação do mínimo.

•

..

)
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•
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• CORREIO ECONOMICO

r Aposentadoria cara
o estudo "Simplificando o Brasil", realizado pela Fundação
Institutos de Pesquisas Econômicas (Fipe), sob encomenda da

, ' Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio),
aponta o País como campeão mundial de gastos com

aposentadoria, com cerca de 12% do Produto Interno Bruto (PIB)
l comprometidos anualmente com o pagamento de benefícios pela

i f Previdência Social. De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo,

i
; que teve. acesso ao !ev�ntamento, a Fi?� concluiu que o País

I gasta mais com cada Inativo - repasse media de R$ 7.930 por ano
� em 2004 - do que em serviços como educação, saúde, segurança,
; Justiça e transportes, além dos investimentos em infra-estrutura
I - para os quais houve média de gasto per capita de R$ 2.197
; anuais, em números de 2004.

O CORREIO DO POV�

� �-

REIVINDICAÇOES: MORADORES QU�REM PAVIMENTAÇAO DE RUAS E CONSTRUÇAO -DE PONTE

•

CAROLINA TOMASELLI

� Lideranças do governo,
município, deputados e

vereadores foram
convidados para reunião

£
IdealDesigualdade GUARAMIRIM - A Amobini,

{ A Fipe diz também que a desigualdade O governo brasileiro (Associação de Moradores do,

na distribuição de renda entre aposen- deveria gastar cerca de
I ' Bairro dós Imigrantes) promove

tados da Previdência está contribuindo 4,5% do PIB com . - /' .

nova reumao na proxima sexta-
para gerar mais desigualdade social no aposentadorias,·

feira, às 19 horas, nas dependên-,

País e para .aurremar o déficit do INSS - proporcionalmente à,

cias da empresa Krenke Brirlque-II que hoje está em tomo dos R$ 40 população de idosos do
,

dos Pedagógicos (Rua Rodolfobilhões. A alegada despropor- Pais, que está na casa
.r.
cionalidade na distribuição de recursos dos 5%, Maria Helena Tepassé, 250). Foram convidados

i

previdenciários, de acordo com a afirma que, no Brasil, se o prefeito Mário Sérgio Peixer, o•

•

fundação, faz com que hoje a União gasta o mesmo com o secretário de PlanejamentoValériar
•

pague o mesmo volume de recursos benefício que países Verbinem, o diretor-geral da
aos benecifiários mais pobres (60%) como Finlândia e-

Secretaria de Desenvolvimento
que aos 10% mais ricos. Espanha, cuja Regional, Nilson Bylaardt, os

população idosa gira em
deputados 'Carlito Merss, federal,

Categorias torno de 15% e �6%. O
e Dionei da Silva, estadual, além•

México, diz ela, temDivididos os gastos previdenciários por de vereadores e auras liderançasproporção de habitantes
categoria, a diferença fica clara, de

com 65 anos ou mais
. , .

comumtanas.
acordo com a coordenadora da Fipe, semelhante à brasileira, Os moradores querem uma
Maria Helena Zockun. Ela afirma que

mas está dentro da resposta sobre os pedidos .. de
os cerca de 23 milhões de beneficiários

média mundial, com pavimentação das ruas Rodolfodo INSS recebem em média R$ 5.660
anuais, enquanto os aproximadamente despesas Tepassé, Vadislau Ubinskí e João

previdenciárias abaixo
3 milhões recebem em média R$ 25,3 Longhi. Também esperam infer-

de 5% do PIB.
mil por ano - cinco vezes mais. mações a respeito da construção

! \

I

"

• INDICADORES ECONOMICOS

•

•

DOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,113 2,115 ft.

PARALELO 2,183 2,273 ft

TURISMO 2,048 2,205 1J

,0,702 •

EURO
COMPRA VENDA

2,626 2,628
PESO (Argentina)I

I
I
\

0,693

• POUPANÇA"""ê
PONTOS OSCILAÇÃO

" BOVESPA • 39.751 0,06%
It DOW JONES (N. York) 11.336 0.10%

.

1J MERVAL (B. Aires) 1.943 1.270/0
-

ft NIKKEI (Tokio) 16.614 2810/0
R$861,27

0,5691

, ," '" "

, ': "0,0[" ,

ill CUB abrii <.

.·LOTERIAS,

concurso: 613

. 03 - 09 - 11 - 13 - 17 - 21

31 - 32 - 34 - 43 45 - 49 - 57

63 - 66 - 67 - 78 - 85 - 94 - 95
,

concurso: 04029
1 ° Prêmio: 48.535

2° Prêmio: 40.366
3° Prêmio: 69.107
4° Prêmio: 50.176
5° Prêmio: 68.817

• FALECIMENTOS
Faleceu às 22:30h do dia 23/04, o jovem Giovane Adalcio de Souza,
com idade de 23 anos.O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério Santo Antônio do ltaperíu ..
Faleceu às 18:00h do dia 23/04, o senhor Paulo Riegel, com idade de
77 anos.O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento no

cemitério da Barra do Rio Cerro.
.

Faleceu às 07:20h do dia 23/04, o senhor Max Briese, com idade de
93 anos.O velório foi realizado na Igreja da Paz e o sepultamento no

cemitério da Igreja da Paz no Rio da Luz.
,

Faleceu às 09:00h do dia 21/04, o senhor Antonio Pedro Vick, com
idade de 80 anos.O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério Rio Branco.
Faleceu às 20:00h do dia 20/04, o senhor Mário Zapella, com idade
de 76 anos.O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento
no cemitério da Barra do Rio Cerro.

,

I

<'

da ponte velha, conhecida como

ponte do Zanotti. O governo do
Estado disponibilizou R$ 50 mil

para as Prefeituras de Guaramirim
e Jaraguá do Sul elaborarem o

projeto executivo da ponte.
Segundo o presidente da
Amobini, Charles Longhi, para
que a obra inicie ainda este ano, o

projeto deve ser apresentado ao

Ministério da IntegraçãoNacional
até junho, depois da assinatura do
convênio pelos dois municípios
para o projeto.

No caso das ruas, Longhi disse
que o secretário de Planejamento,
Valéria Verbinen, se compro
meteu, na reunião do dia 13 de

fevereiro, em apresentar o projeto
de pavimentação comunitária.
"Precisamos saber qual o custo para
os moradores, aos proprietários de
imóveis destas três ruas".

Segundo o presidente da

associação, já no dia 8 de abril o

deputado Carlita Merss

comprometeu-se em viabilizar
recursos para pavimentação da
RuaRodolfo Tepassé, considerada

. a prioridade do bairro. Mas lembra
• • •

que pnmeiro os recursos precisam

Projeto vai investir R 450 mil

para fortalecer a bananicultura
. .

GUARAMIRIM - O APL.

(Arranjo Produtivo Local) da
bananicultura será tema de uma

.

reunião hoje à tarde, a partir das
14h, na Aciag (Associação
Comercial, Industrial e

Agrícola de Guaramirim). O
projeto está sendo desenvolvido

pelas SDRs (Secretarias de
Desenvolvimento Regional) de
Jaraguá do Sul e Joinville, Sebrae
e associações de produtores de
banana no Norte catarinense,
incluindo a Febana (Federação
dos Bananicultores).

O APL significa a

concentração territorial de

empresas de uma cadeia

produtiva, localizadas no
. '';' ,;

mesmo terntono, que mantem

um vínculo de articulação,
interação, cooperação e

aprendizagem entre si e com os

outros atores locais.'
O que as instituições

parceiras querem com este

projeto é fortalecer e ampliar o
mercado, agregar valor e

competitividade à

bananicultura e seus derivados,
visando sempre a

sustentabilidade dos negócios e '

a geração de renda e ocupação.
Serão investidos R$ 450mil

no projeto, R$ 225 mil pelo
Sebrae, R$ 175 mil do Estado
através do Fundosocial, e R$ 50
mi:l dos produtores. Segundo o

secretário de Desenvolvimento

Regional de Jaraguá do Sul, Ivo
Schmitt Filho, o APL será

dividido ern módulos, que

DIVULGAÇAO

Secretário informa que arranjo
vai atender 558produtores

incluem análise' de mercado,
marketing, selo de qualidade,

. ,.., . .

rmssao ernpresarrais,

tecnologia, embalagem e

certificação, com duração de
24 meses. "Hoje o setor não

está, digamos assim, alinhado,
e o arranjo vai normatizar

todas as a tividades da
bananicultura, promovendo
também uma melhoria na

qualidade do produto",
explicou.

No encontro de hoje será

definido o plano de trabalho
do projeto, que vai atender 558
produtores da região Norte
catarinense. Dentro de dez

dias, informou Schmitt, será

assinado o C011Vê11io entre

governo e entidades para dar
início ao primeiro módulo.

•

•

-

�

(

b

,

>
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Longhi disse queprioridade é pavimentação da Rua Rodo/to Tepassé

ser empenhados pelo governo
federal e, se confirmado, a

Prefeitura de Guaramirim terá 60
dias para apresentar projeto. "Se
tudo der certo, há possibilidade da
obra iniciar ainda este ano. Vejo
com muito otimismo, mas vai

depender da Prefeitura, por isso
precisamos pressionar", disse,
acrescentando que a obra é

promessa de campanha do

prefeitoMário Sérgio Peixer (PFL)

<

e motivo de um abaixo-assinado
-í

com cerca de 100 assinaturas de
moradores, entregue à Prefeitura
em outubro do ano passado .

Longhi afirmou ainda que a obra
é necessária não só pela grande
quantidade de empresas instaladas
no bairro, em tomo de 70, mas

pelo fluxo intenso de veículos
devido à proximidade coma

Fameg (FaculdadesMetropolinas
de Guaramirim). I

: f,:

Concurso com 1,2 candidatas

elege rainha da Sociedade Diana
GUARAMlRIM�Comapenas 16

anos, Letícia Glatz Sipriane foi
,

eleita rainha da Sociedade
Atiradores Diana, deGuaramirim.
O baile para escolha da rainha da
beleza foi realizado na última sexta

feira, no Parque de Exposições
Perfeito Manoel de Aguiar. Com
12 inscritas, os sete jurados tiveram
de selecionar as majestades, que
representarão a sociedade por um
ano em diversos eventos, entre eles
a Schützenfest, de Jaraguá do Sul.
Também foram eleitas Valquíria
Vick, de 19 .anos, a primeira
princesa, JulianaBagátolli, 16 anos,
a segunda princesa, e Francine da

Silva, 15 anos, a miss simpatia. ,

O presidente tia sociedade,
Gelásio Fiarnoncini, disse que o

evento superou as expectativas,
,

mesmo tendo sido realizado no

feriado de Tiradentes. Lembrouque
há seis anosnão era realizado o baile

para escolha da rainha e princesas,
selecionadas sem concurso apenas

para CLue oDiananão ficasse sem as

representantes 110S eventos. "O
baile foi incluído no calendário do
clube e, a partir de agora, será

realizado todos os anos, sempre 1)0

mês de abril", informou. )

Além de participar de todos 9S
eventos promovidos pela
sociedade, a rainha e princesas já
têm compromisso agendado para
o dia 22 de julho,quando acontece

aNoite Alemã, em Jaraguá do Sul,
e daFeinso (Festa de Integração das

Sociedades), que reúne as

agremiações filiadas à ACSTVI

(Associação dos Clubes e

Sociedades de Tiro do Vale do
Itapocu), ainda sem data e local

f. '

confirmados.' As majestades
'"

também representarão a sociedade
na Schützenfest, que acontece ern

outubro, em Jaraguá do Sul. p
presidente lembra que as rainhas
do Diana em 2003 e 2004 foram
eleitas também as rainhas da festa
do tiro. No ano passado, a rainha
da sociedade foi eleita a primeira
princesa da Schützenfest.

.� .�

Rainha (2a a esq.) e princesas vão representara sociedade nos eventos
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BARREIRA: TRÂNSITO DE AVES VIVAS SERÁ FISCALIZADO

•

PATRíCIA GOMES

� Primeira simulação
oficial do plano
deve acontecer
até o mês de junho

FWRIANÓPOLIS (CNR/ADI)
·

- "Cautela e prevenção são as

>.l palavras de hoje na avicultura". A
afirmação de Clovis Puperi, da
Associação Brasileira de Produtores
e Exportadores de Frango (Abet),
foi evidenciada pela demonstração
do PlanoNacional de Prevenção à
InfluenzaAviária, realizada ontem,
no Centro de Convenções da

Capital por entidades ligadas ao

setor. Santa Catarina será o

primeiroEstado a adotar asmedidas
previstas no plano do Governo

Federal, "uma vez que sua estrutura
foi sendo adequada ao longo de

2005", destacou o professor Ariel
Mendes, vice-presidente técnico

científico da União Brasileira de
Avicultura (UBA). Os Estados
vizinhos, Rio Grande do Sul e
f Paraná, devem logo em seguida
,. fazer o mesmo, assim como São
Paulo. Em Santa Catarina, está

. prevista para acontecer até junho," .

a primeira simulação oficial do
•

• •

a pauta municipalista e cobrar.

engajamento dos parlamentares de
Santa Catarina para garantir a

aprovação dos pleitos. Na área da

educação, será discutido o Fundeb.
A Confederação Nacional de

Municípios - CNM - apresentará
a proposta de alteração no

plano, como objetivo de testar toda
a sua estrutura.

O Plano Nacional de

Prevenção contra a chamada gripe
aviária compreende uma série de

,

ações de prevenção e de preparo da
estrutura de defesa sanitária do país
pra eliminar os possíveis focos da

doença, omais rapidamente. Entre
as medidas, está o aumento na

capacidade de diagnósticos, com
credenciamento de mais sete

laboratórios para o diagnóstico; e a
compra de equipamentos para
testes rápidos, uma vez que o

diagnóstico hoje levaria até 20 dias
para sair. "Com o novo
equipamento, o diagnóstico poderá
ser feito em até 3 horas", destaca
Ariel Mendes, complementando
que o "diagnóstico rápido do foco é
o segredo para evitar uma

pandemia".
Outra medida importante,

segundo ele, é que o plano prevê
algumas restríçõesde trânsito entre
os Estados. 'Aidéia é regionalizar o
país por Estados. Que não haja
trânsito de aves vivas para o abate
de Santa Catarina para o Paraná
ou Rio Grande do Sul, e destes
Estados para cá. Vai haver

circulaçãode pintinhos, dematerial
genético para dentro do Estado,

,
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No centro, o presidente da União Brasileira deAvicultura, Zoé Silveira d'Avila

porque SantaCatarina não é auto
suficiente. Mas eles terão que vir

de uma granja registrada no

Ministério da Agricultura e

certificada pelo Ministério como

livre de influenza. Não temos a

doença, mas adotamos um plano
de prevenção, e por isso a

necessidade desta certificação",
explica o professor. O presidente
da UBA, Zoé Silveira d'Avila,
destacou a importância da

regionalização comparando que "se
uma galinha espirra em

Pernambuco, estamos ameaçados
de deixar exportar aqui em Santa

Catarina", defendendo que "cada
Estado deveria funcionar

. . ". "
samtanamente como um pais .

Médicos veterinários em todo
o Brasil estão sendo treinados para
atuar no caso de suspeita e

confirmação da doença. "A
sanidade animal e vegetal é um

,

patrimônio do país, talvez mais

importante que as reservas de
minérios ou petróleo, porque estas

um dia acabam", finalizou Ariel
Mendes. O Governo Federal

disponibilizou uma central de

informações sobre a gripe aviária

(0800611995).

Prefeitos de todo país participam de mobilização hoje em Brasília
\

r FLORIANÓPOLIS (CNR) -

'Cobrar do Senado e daCâmara dos

'Deputados agilidade na aprovação
dos projetos de interesse dos

>'municípios, que tramitam no

'CongressoNacional é propósito de
,

'prefeitos de todo o país que
,

participamhoje domaiorencontro
,

municipalista do país, a IXMarcha
:a Brasília em Defesa dos MunicíPios,
que acontece, no Blue Tree
Convention Center, na capital
federal. Entre os projetos que

,

tramitam no Congresso Nacional,
,

os prefeitos elegeram 20 itens para
,

I. formar a pauta municipalista, e
I

. . ."..

aprovaram cmco como pnontanos
'para osmunicípios: redefiníção das
"competêncías (Pacto Federativo),
-

I

aprovação de 1% do FPM, Fundeb,
, partilha das contribuições
I, arrecadas pelaUnião entre estados
emunicípios e aprovação doprojeto
de Lei complementar n001/2004,

,; que regulamenta a Emenda
Constitucional n029/2000

·
(recursos para a saúde). Integram a

f· comitiva de Santa Catarina,
!. coordenada pela Federação•

� Catarinense de Municípios -
, FECAM, 200 prefeitos de todas as
• •

: regiões do estado.
Segundo o presidente da

entidade, Anísio Soares, os
. prefeitos não vão a Brasília buscar
verbas de parlamentares e do

orçamento daUnião.
O primeiro encontro dos

, prefeitos catarinenses será com a
,

bancada parlamentardoEstado. Os
gestoresmunicipais vão apresentar

substitutive a Proposta de Emenda
à Constituição - PEC 009/2006,
que tratadoFundo deManutenção
e Desenvolvimento da Educação
Básica (Fundeb) emsubstituiçãoao
Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do

Magistério (Fundeí). As entidades
municipalistas defendem que o

Fundeb seja repartido em três

fundos, que financiariam

separadamente a educação infantil,
educação fundamental e o ensino

médio.

•

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

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

Leandro Sawchuk

programas de treinamentos em vendas e

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

Show Motivacional
A arte de vender mais

Mais de 40.000 pessoas já participaram deste evento

nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio
,

Grande do Sul.
-

Tempo de duração das 201100min às 22hOOmin.
Didática do evento: slides, vídeos motivacionais e

dinâmicas de grupo, boa comunicação e dinamismo.

•

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

tempo, Metas, Espírito de equipe, Como
Surpreender seu cliente e Pós-venda.
Todos os participantes do evento serão cadastrados
em 110SS0 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

• MOACIR PEREIRA

Mobilização pelo Besc
Centenas de pessoas devem comparecer hoje às 10 horas à

.

I

audiência pública na Assembléia Legislativa que vai discutir a,
•

situação do Besc. O secretário da Fazenda, Max Bornholdt, e o

presidente da Casan, Walmor de Luca, são os convidados

principais para o encontro, que pretende esclarecer as razões que
levaram o Governo do Estado a anunciar uma eventual retirada
das contas oficiais mantidas na instituição bancária.
No fim de semana, o deputado Vânio dos Santos' (PT), que é'
bancário licenciado, cumpriu um roteiro político por várias regiões
do Estado. "Em todos os municípios por onde passei, a pergunta.
inevitável das pessoas era relacionada ao Besc", disse ontem o

parlamentar, um dos coordenadores do encontro de hoje.
Santos e os dirigentes do Sindicato dos Bancários temem que o

recuo dos governantes possa ter sido apenas uma "retirada
estratégica", com o objetivo de esfriar um pouco as discussões, '

para, mais na frente, adotar a decisão final - que seria exatamente
a transferência das contas governamentais para um banco privado,
prejudicando o desempenho do Besc e sua própria recuperação.
Assim, a audiência pública de hoje deve ser uma das iniciativas
dos bancários, do, Besc e de outras instituições - inclusive
empresariais e comunitárias - para evitar que o tema seja relegado
ao esquecimento. "Mais do que nunca, a nossa luta pela
manutenção do Besc público deve ser fortalecida, porque o banco
está aprimorando cada vez mais o atendimento à população
catarinense", declarou Vânio, lembrando que em dezenas de
municípios o Besc é a única referência bancária para os moradores.

I

Explicação
Ainda em relação às obras de

ampliação e melhorias no

Aeroporto Hercílio Luz, a

assessoria da Fatma explicou
ontem que todas as

providências relativas às suas

atribuições foram adotadas. A

responsabilidade final pelo
andamento do processo é da

lnfraero, que não encaminhou
à fundação os estudos
ambientais necessários, em

especial a propósito dos
novos acessos que devem ser

implantados na área. O que a

Infraero enviou à Fatma até

janeiro deste ano não atende
as exigências legais.

Água salgada
É grave a situação do .

abastecimento de água em Itajaí
e Navegantes. Ontem, foi
decretada situação de

emergência nos' dois

municípios, em função dos
problemas registrados nas

estações de tratamento, que não
conseguem eliminar a presença
de salitre. A Semasa, que
atende as duas cidades, está
recomendando que a população
só utilize o líquido para
descarga e limpeza. Há pelo
menos oito anos os itajaienses
e navegantinos enfrentam
dificuldades em relação à
qualidade da água fornecida.

,

A capacidade de se comunicar com

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

pa:lestrante.
\ Sua formação é voltada para a gestão da

qualidade de pessoas, estimulando as'

potencialidades e facilitando o entendimento
sobre a: excelência humana no

desenvolvimento de hábitos inteligentes e

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

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

estudioso da comunicação eficaz e das

funções mentais como automotivação e o

pensamento positivo.
Trabalhou 13 anos como comunicador e

apresentador de programas de rádio e

televisão, em todas as funções, sempre atuou

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

Training e o Transcendendo Seus Limites do
,

cérebro e corpo pelo Núcleo Crescer.

Consultor, empresário, locutor e
apresentador de Cursos e Work Shop para

•

Vitória
Mais uma tentativa de

responsabilizar o prefeito
Oário Berger na Justiça, por
causa do episódio do

palanque da PM, foi julgada
improcedente. A defesa

apresentada pelo advogado do
prefeito, Péricles Prade, foi
aceita pelo juiz da 12a Zona
Eleitoral, Raul Steil. O

magistrado aceitou o

argumento de que o resultado
final da eleição - uma

diferença superior a 30 mil
votos em favor de Berger -

não teria sido influenciado
pelo evento da campanha de
2004 que ainda está sob

investigação.

Especiarias
Consumidores europeus fizeram

chegar à Câmara Italiana de
Comércio e Indústria de Santa
Catarina (Cisc) uma extensa

.

lista de produtos orgânicos que
gostariam de importar do
Estado, que acaba de formalizar
o primeiro consórcio brasileiro
de exportação de produtos do
gênero, cujas primeiras vendas
devem ser realizadas até o final
do ano. Na lista estão 65 tipos
diferentes de ervas

desidratadas, como camomila,
gin-seng, hibisco, capim-limão
e guaco, consideradas
verdadeiras especiarias pelos
europeus.

Prefeitos
o Médio Vale do Itajaí estará
em peso na Caravana dos
Prefeitos, que chega hoje a

Brasília para pressionar o

Governo Federal, exigindo
mais recursos do Fundo de

Participação ds Municípios
(FPM). A comitiva terá a

participação dos 14 prefeitos
que compõem a região
catarinense, tendo o

presidente da associação das

prefeituras, Adilson Schmitt

(PMOB), de Gaspar, na

coordenação: Estima-se que
mais de 200 administradores

municipais de Santa Catarina
estejam hoje na Capital Federal.

Cooperativas
A Organização das Cooperativas
do Estado de Santa Catarina

(Ocesc) lança nesta sexta-feira,
em Florianópolis, o curso

superior de administração, com
ênfase no cooperativismo. Será
a semente da futura

,

Universidade do

Cooperativismo, tendo como

clientela dirigentes e

colaboradores das

cooperativas, que receberão

preparo para aprimorar a

qualidade do sistema em Santa
Catarina. O presidente da
Frente Parlamentar

Cooperativista, deputado federal
catarinense Odacir Zonta, vai
estar presente.

,
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OBJETIVO: RENEGOCIAÇÃO DA DíVIDA DOS ESTADOS

" �

--a BREVES ,

•

� Assassinato
As amigas de Zeli Boeira de .

Abreu, estrangulada pelo filho
R., 17 anos, na manhã do
último sábado, em São Paulo,
disseram que o jovem era '

muito agressivo com a mãe e

que já tinha até batido no rosto
dela. O ex-padrasto de R.,
Marcelo Abreu, afirmou que as

brigas entre mãe e filho eram

constantes e a relação entre

eles, conturbada. Porém, nada
além do normal. Abreu negou
que o jovem tivesse
envolvimento com drogas,

••

••

,

pelo tucano.

Entre as sugestões, os líderes
do PP pedem a renegociação da
dívida dos Estados com a União,
citando que o peso dos

pagamentos - fruto de acordo
feito em 1997 - compromete
cerca de 180/0 da receita

corrente líquida do Rio Grande
do Sul. "Temos que reduzir este

porcentual", defendem, no
documento, propondo
alternativas como amudança do
indexador de correção, do IGP
M para o IPCA. Outro ponto
incluído no item sobre

"políticas para o crescimento"
é a "definição de regras claras

comentou, explicando o

motivo da ligação ao e,x

prefeito. "Farei suceder (a
Alckmin) o voto que seria delf."
Pré-candidatos aos gover�osde seus Estados, Turra e Amin
consideram que a autononlía
regional para definir o

palanque não corre risco de ser

atropelada por uma decisão da

direção nacional do par-'
tido."Nunca houve convenç,ão

•

para apoiar o governo o q)ue
existe é apoio parlamentar",
disse Amin. "Em reunião do

,

partido, foi aprovada a

liberdade para as regionais
decidirem", reforçou Turra'l

AGÊNCIA ESTADO para o capital especulativo, com
tempo mínimo de per
manência no País e in

vestimento direcionado ao

setor produtivo".
Amin e Turra explicaram

que as propostas ganharão sua

versão final em uma segunda
reunião em Florianópolis (SC),
no próximo dia 8. Depois disso,

� Amin esteve ontem em Porto Alegre e
r

divulgou um documento com 11 sugestões que
serão entregues ao candidato tucano

PORTO ALEGRE- O Partido

Progressista (PP) em Santa
Catarina e 110 Rio Grande do
Sul tende a apoiar o pré
candidato tucano à presidência,
Geraldo Alckmin, conforme
líderes da legenda nos dois

-

Estados. "E um apoio
propositivo", indicou o

presidente de honra do PP em

Santa 'Catar ina, Esperidião

Ami11, que esteve ontem em

Porto Alegre (RS) para uma

reunião com o presidente do

partido no Estado, Francisco
Turra. Embora tenham

divulgado um documento com

11 sugestões que serão

entregues a Alckmin, os dois
ressaltaram que o provável
apoio não está condicionado à

incorporação das propostas

� Crime
O assassinato ocorreu no

apartamento de Zeli, durante
suposta briga entre ela e o

filho, Segundo Abreu, ele ouviu
de R, que, na ocasião, a mãe
teria atirado uma faca contra o

garoto. Ele disse à polícia que
eram constantes as brigas

'

entre Zeli e o filho e,
recentemente, ele vinha
recebendo castigos devido às
baixas notas na escola.
O corpo de Zeli foi transferido
para Caxias do Sul, no Rio
Grande do Sul, onde foi
sepultado ontem. Zeli nasceu
em São José do Ouro, mas os

- parentes preferiram que o

enterro fosse realizado na

Serra Gaúcha.

,

querem marcar um encontro

com Alckmin. Amin já
conversou por' telefone com

Alckmin e com o ex-prefeito de
São Paulo José Serra (PSDB)
para informar sua po

sição.t'Declarei que votaria em

Serra se ele fosse candidato",

Cerca de 9 milhões ainda não

entregaram Imposto de Renda
Berzoini rebate ataque sobre uso da Petrobras I

SÃO PAULO- O presidente
do PT, deputado federal Ricardo
Berzoini,' rebateu ontem as

acusações de que o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva estaria
utilizando o fato de o Brasil ter

alcançado a auto-suficiência
.

para promover sua candidatura
à reeleição. Berzoini comparou
o governo Lula ao do tucano

Fernando Henrique Cardoso e

tratou como óbvia a
.

participação do presidente da

República na comemoração da
marca atingida na semana

passada pela Petrobras.
-

"E melhor termos um governo

que inaugura plataformas do que
um que afunda plataformas",

•

disse Berzoini, em referência à

explosão que resultou no

afundamento da plataforma P-36
da Petrobras, em 2001, durante o
mandato de FHC. A afirmação
também se refere à presença Lula
na inauguração da plataforma P-

-

50, da Petrobras. No evento,
realizado na última sexta-feira,
Lula sujou as mãos com petróleo,
repetindo o .gesto feito pelo .ex

presidente Getúlio Vargas no

início dos' anos 50.

implantado no Brasil durante o

governo FHC. "Quem inventou

a reeleição agora está reclamando
das regras", disse o presidente do
P T

Apoiada na questão da auto

suficiência, a Petrobras lançou.na
semana passada sua nova

campanha publicitária. As peças
veiculadas pela . empres"
tornaram-se alvo de uma

representação aberta pelo PSDB
no Tribunal Superior Eleitoral. O
partido pediu a suspensão dos

comerciais, sob a alegação de que
a campanha beneficia
eleitoralmente o presidente Lula.
N a avaliação de Berzoini, a

,..., '" _

representaçao tucana nao tem

nenhuma base jurídica".

SÃO PAULO- A quatro dias do

prazo final para a entrega do

Imposto de Renda, cerca de 42%,
ou pouco mais de 9 milhões de

contribuintes, ainda não

acertaram as contas com o Leão.
No último levantamento di

vulgado pela Receita, 12,802
milhões de pessoas entregaram a

declaração. Esse universo equivale
a cerca de 580/0 das 22 milhões de

declarações esperadas pela:Receita
Federal. O prazo final para a entre

ga é a sexta-feira, dia 28, às 20h.
. Segundo o último boletim

divulgado pela Receita, o dia com
o maior movimento foi a quarta
feira, 19, quando 609 mil

. declarações chegaram aos

computadores do Fisco.
Em média, cerca de 61 mil

declarações estão sendo entregues

por hora.'Devem declarar todos
os contribuintes que tiveram

rendimentos tributáveis

superiores a R$ 13.968 em 2005.
A declaração é feita em

programa de computador que pode '

ser baixado no site da Receita

(www.receita.fazencla.gov.br ) ,

disquete ou no tradicional
formulário de papel. Quem atrasar

o acerto de contas vai receber uma

notificação online de multa, que
terá valormínimo de R$ 165,74 e

pode chegar a até 20% do imposto
devido pelos contribuintes que
têm valor a pagar ao Leão. Aos que .

ainda não declararam, é preciso
atentar para o horário em que os

computadores da Receita param

para manutenção. Diariamente,
de madrugada, da Ih às 5h, não é

possível entregar a declaração.

� Riththofen
L O desembargador Damião

Cogan, do Tribunal de Justiça
. de São Paulo, negou ontem o

pedido de habeas-corpus de
Suzane von Richthofen,
acusada de mandar
assassinar os pais, Manfred e

- Marísia, em outúbro de 2002.
Todas as informações que o

magistrado havia solicitado
•

,
para apreciar o recurso

'chegaram a ele na última
,

quinta-feira.

/

,

"Imaginar que no,momento em

que o País alcança a auto

suficiência em petróleo o
,

presidente não possa participar
não faz o menor sentido",
acrescentou. Berzoini também
atribuiu os ataques da oposição
ao sistema de reeleição, que foi

� Plágio
A fabricante do refrigerante

. Cricket Cola, ,nos Estados
íI Unidos, está processando a

gigante dos refrigerantes Coca
Cola por "roubar" seu slogan.
"Felicidade em uma garrafa" é
o conceito da nova campanha
desenvolvida pela Coca-Cola,
que a Cricket Cola diz usar há
dois anos. Em protesto, a .

Cricket está veiculando
anúncios com o título "Olá
Golias, este é Davi", em

referência aos .personagens
bíblicos. A empresa também
quer negociar o valor da

indenização.

PM é suspeito de ser actor de chacina em Salvador
"

SALVAOOR- Três pessoas foram
mortas e quatro feridas na

madrugada de domingo no bairro
deMassaranduba, emSalvador O
motivo do crime foi uma dívida
relacionada ao tráfico de drogas,
O policial militar Raimundo
Oliveira de Jesus suspeito de ser)- .

autor da chacina, é procurado pela
3a Delegacia de Polícia.

Jesus teria invadido o barraco de
Alex dosAnjos Silva à sua procura
e do parceiro dele, conhecido
como Davi. Como nenhum dos'
dois se encontrava, descarregou
seu revólver contra as pessoas que
estavam no local. Morreram a

aposentadaMarinalva Silva, de 60

anos, e seus netos Carlos Araújo
Silva, de 11 anos, e o bebê Tauane
Clara dos Anjos, de 1 ano. A mãe

de Tauane, Andréia dos Anjos '

Silva, de 31 anos, outras duas filhas'

PARTICIPE
•

o 2° Encontro local de preparação da

Assembléia Internacional
Marista.

,

,

Local: Colégio Marista São Luís
Data: 03 de maio - quarta-feira
Horário:19 horas

� Censura
O PT no Paraná divulgou uma

nota de censura pública para
.

quatro deputados estaduais -

�ll Hermes Fonseca, Natálio
Stica, Ângelo Vanhoni e Pedro
Ivo IIkiv - que se ausentaram
da sessão na semana passada

c: que apreciou, em segunda
votação, a proposta de emenda
constitucional (PEC) que

. visava acabar com o

nepotismo no Estado. A
c'' decisão da bancada era de que

a PEC deveria receber a

aprovação das nove

deputados. Em plenário, a

2; proposta obteve 29 votos

favoráveis, quando seriam
necessários 33.

Toda a Comunidade Marista,alunos,ex-alunos,páís,
professores e funcionários estão convidados.

Participe! Traga sua experiência de vivencia Marista,
sua contribuição na educação de milhares de

crianças ejovens, fundamentada no carisma de São
Marcelino Champagnat.

•

•

•

menores dela e a irmã Cristina

Santos, de 22, foram feridas. O I

biscateiro Alex Silva confirmou I

para a delegada Inalda Cavalcante
ser usuário de drogas e que estava

devendo dinheiro a traficantes

Graças às informações de Alex e

Cristina, a polícia identificou o '

policial Raimundo de Jesus.

LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLiNICAS LTDA,

.In ormação: Assembléia Internacional
da Missão Marista

371 0882
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VíTIMAS: MAIORIA ISRAELENSES E EUROPEUS

•

Bush, qualificou o ataque de
"atroz". "Condeno

energicamente os assassinatos

ocorridos, as vidas inocentes

perdidas", disse.
Ao que tudo indica, o resort

estava lotado -de estrangeiros
[a maioria israelenses e

europeus]. e de egípcios, que
comemoraram a Páscoa cristã.

Haveria quatro estrangeiros
entre as vítimas. Testemunhas
disseram ter visto muita fumaça
sobre omercado do resort, assim
como partes de corpos

espalhados pelo chão nas

proximidades do restaurante

atingido.A série de explosões é

XAGÊNCIA ESTADO

-

Sé DAHAB, EGITO-Três

l-explosões aparentemente
·1 coordenadas causaram a morte

'

-

'Ede 22 pessoas e deixaram cerca

lJde 150 feridas em um resort em
,

1[)ahab, na península do Sinai

O(Egito) ontem. As bombas

atingiram um hotel, um

restaurante e um mercado por
volta das 19h15 (14h15 de

Brasília). Até o fechamento
desta edição, ninguém
reivindicou a ação.

Dahab fica localizada no

•,

JE

Presidente do Irã duvida da ONU e

diz que sanções são "improváveis"
IRÃ - O presidente ira-

n ian o , Mahmoud Ahrna

(Jdinejad, afirmou ontem que é

;J�'improvável" que o Con
Lselho de Segurança da ONU

(Organização das Nações
rl.Jnidas) imponha sanções
rcon tr a seu país devido ao

vpr o g r ama nuclear do Irã.

,;;"Considero improvável que
<:se"tome uma deotsãosnão

[impensada", afirmou

',i\hmadinej ad durante uma

.coletiva de imprensa em

ITeerã.
r "Os dois ou três países
.que se opõem a nós têm bom
lflsenso suficiente para não

,cometer este erro. Eles não

epodem impor limites [ao
Irã], pois sairiam perdendo.
Nossa infra- estru tura eco

nômica é sólida", acres-

centou.

Durante a coletiva, o

líder iraniano também

rejeitou a possibilidade de

diálogo com os Estados
Unidos sobre a situação no

Iraque. "Acreditamos que,
com a formação de um

governo estável no Iraque,
-

estas conversas sao

desnecessárias", afirmou
Ahmadinejad.

Segundo o presidente,
especialistas iranianos

anunciaram sua disposição
para discutir a questão com

os EUA mas, a reação
americana "não foi

boa".Ahmadinejad disse
ainda que o governo dos
EUA deve "deixar os
• •

iraquianos governarem seu
,. , "

proprio palS .

1)

�Mick Jagger se recusa a ceder
.suíte a George W. Bush
j

LONDRES- Mick Jagger se

�! recusou a' ceder ao presidente
I;, norte-americano, George W

"Bush, sua suíte em um lu-
•

"xuoso hotel de Viena. A
. comitiva do presidente Bush

)[1 queria reservar o primeiro
I andar do Imperial Hotel para
L
um encontro internacional

"

que acontecerá em junho. A
K data da reunião coincide com

IJ um show da banda Rolling
Stones.

J agger e seus compa
nheiros' reservaram a suíte,
ao preço de 5.500 euros

(US$ 6.800), somente' um

dia antes dos assessores de
Bush terem entrado em

contato com o hotel.
Como a banda se recusou

a ceder o quarto, o presiden
te dos Estados Unidos dor
mirá em outro hotel, cujo
nome será mantido em sigi
lo por razões de segurança.

• BREVES

.
.
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EM ROMA

iii- Camisinha
O Vaticano fará em breve novo

comunicado sobre o uso de

preservativos na prevenção da
Aids. A posição da Igreja
Católica pode ganhar alguma
flexibilização, segundo fontes do:
alto clero. A notícia de que o

I

papa Bento XVI pediu um estudo:
e a elaboração de documento
sobre o assunto veio a público

'

após mais um cardeal ter
defendido revisões na restrição
às carnísimas.O ex-arcebispo
de Milão Carla Maria Martini
falou sobre a possibilidade de
nova interpretação do tema, em
entrevista publicada sexta-feira,
na Itália. O cardeal foi um dos '

mais cotados para a sucessão .

de João Paulo II.O Vaticano se

opõe aos preseryativos como

método contraceptivo, mas
vários cardeais admitem que
seu uso é um "mal menor" em
relacão à Aids.

,

•s)

I.� As bombas atingiram a região um dia após
�;Psama bin Laden acusar EUA e Europa de
.conduzlrem "uma cruzada sionista contra o islã"

ISRAEL
[8 A respeito de Israel, o líder iraniano afirmou ainda que seu

"regime impostor" não poderá sobreviver. "Abram as portas
.

il desta grande prisão [Israel], deixem as pessoas decidirem por
., si mesmas, e verão que elas retornarão, por sua própria
li vontade, para suas pátrias", afirmou.
: Ahmadinejad disse ainda que os países da Europa são

'I "responsáveis pela criação de Israel."
'r "Vocês criaram um problema, resolvam-no", disse o
I.

presidente do Irã. "Por que os povos do Oriente Médio devem
r
,

ainda pagar um preço 60 anos após q fim da Segunda Guerra
"
"

Mundial?", questionou.
(

-

golfo de Acaba, na parte
oriental da península do Sinai.
A região é muito freqüentada
por israelenses, devido à

proximidade dos dois países e

de a localidade abrigar uma larga
rede de hotéis que se espalham
por toda a costa do Egito. A
maioria das vítimas seriam do
hotel El Khaleeg.

As bombas atingiram a

região um dia após a rede
terrorista Al Qaeda, por meio
de uma gravação de áudio de seu

líder, Osama bin Laden, acusar
EUA e Europa de conduzirem
"uma cruzada sionista contra o

islã". A CIA (inteligência dos
EUA) confirmou ser mesmo a

voz de Bin Laden na gravação.
O presidente do Egito, Hosni
Mubarak, chamou as explosões
de ontem de ataque terrorista,
e disse que os responsáveis serão

-

"castigados". "E lima ação
criminosa evil." Seguindo a

mesma linha, o presidente dos
Estados Unidos, George W.

.. . . ,...

a primeira que atinge a regiao
em 18 meses, incluindo o

sangrento atentado
reivindicado pela rede terrorista
Al Qaeda, que teve como alvo
resorts em Taba eRas Shitan,
em outubro de 2004 [40 pessoas
morreram], e Sharm el-Sheik,
em Julho de 2004.

Critica de Evo Morales a Alejandro Toledo causa protesto
PERU - O Peru protestou

ontem contra as declarações do

presidente da Bolívia, Evo

Morales, que chamou o colega
peruano, Alejandro Toledo, de
"traidor" por assinar um Tratado
de LivreComércio com os Estados
Unidos, informou um

comunicado da chancelaria

declarações do presidente da
Bolívia que, além de carecer de

fundamento, são impróprias para
um chefe de Estado", disse o

documento oficial.Os Estados
Unidos e o Peru assinaram no dia
12 de abril, em Wasl1ington, o
Tratado de Livre Comércio

(TLC), mas o acordo ainda deve
ser aprovado pelos Congressos de
ambos os países.

O documento foi assinado

pelo representante americano de
Comércio (USTR), RobFortman,

e o ministro peruano de
Comércio Exterior, Alfredo

I

Ferrero, na presença do

presidente Toledo, numa

cerimônia realizada na sede da
OEA (Organização dos Estados

Americanos). "Rezo para que
Deus dê sabedoria ao próximo
presidente do Peru para que não

pare o mundo, construa sobre o

que nós fizemos ( ...) porque os

pobres esperaram muito disso",
afirmou o presidente ·peruano.

•

peruana.
"O governo do Peru lamenta

profundamente e expressa seu
- . '

energico protesto contra as

expressões e o significado das

•

NA ARGE�IA
iii- Emboscada
Dez pessoas -entre elas nove

guardas municipais- morreram

em uma emboscada armada

por um grupo radical islâmico
em Skikda (510 km ao leste de

Argel), informou a imprensa
local ontem. Os guardas foram
assassinados quando
circulavam em um ônibus dos

transportes públicos, sem
armas e à paisana, por uma
estrada montanhosa pela
localidade de EI Kassa. Segundo
a imprensa local, na passagem
do ônibus, cerca de 20 homens
armados detonaram uma

bomba de fabricação caseira e

abriram fogo contra os
•

passageiros.

NOS EUA

iii- Crime
Um menino de 12 anos foi preso
no domingo na periferia de

Washington acusado de ter

assassinado sua mãe, 31 anos,
e seu rmáo, 9. Segunda seus

vizinhos, o menor tem um

"ternperarnento volátil". Balões.
e um buquê de flores marcavam

na manhã de ontem o prédio
onde a familia vivia. A polícia
divulgou poucos detalhes das
mortes e se recusou a dizer
como as vítimas morreram.

Segundo o sargento Clinton

Copeland, porta-voz da polícia
do condado de Montgomery,
Maryland (leste), entretanto, os
corpos de Katrina Denise Powe,
31 anos, e Mystery Toma

Hillian, 9, foram encontrados

esfaqueados no apartamento
onde moravam, perto da base
aérea de Andrews.

2' etapa até

•

•

de abril

•

•

NA COREIA DO SUL

iii- Clonagem
O primeiro e único cão
clonado do mundo comemorou

seu aniversário de um ano

ontem, enquanto a equipe de
cientistas responsável pela
façanha enfrenta acusações de
fraude e falta de ética.A

. equipe, liderada pelo
pesquisador Hwang Woo-suk,
apresentou o cachorro,
batizado de Snuppy, em agosto
passado com bastante alarde .

A revista Time apontou a

clonagem do cão como uma

das invenções científicas mais
incríveis de 2005.

,

SANTA CATARINA
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fACILIDADE: IDOSOS PODEM AGENDAR VISITA

• •

KELLY ERDMANN

,

,� Imunização contra

gripe é bem vista
por aqueles que
passaram dos 60

}ARAGUÁ DO SUL - Pelo me

nos sete mil idosos devem ser va

cinados contra a gripe nos próx
imos dez dias, só em JaraguádoSul. '

A sa Campanha Nacional de

imunização começou namanhã de
ontem, com filas nos postos de
saúde. Se continuar assim, o setor
de Epidemiologia pode átingir a
meta de deixar toda população
jaraguaense, comi mais de 60

.anos, livre dos problemas
causados pela gripe.

Em SantaCatarina, o objetivo
é vacinar cerca de 355 mil idosos,
o que corresponde a 750/0 do total
de pessoas na terceira idade, na
região a meta é de 14 mil. De
acordo com Marinei Ostetto,
coordenadora do setor de

Epidemiologia de Jaraguá, a

indicação é ultrapassar esta
J

• ,; •

porcentagem no munICIpIO,
imunizando assim, todos aqueles
que já passaram dos 60 anos, ou

seja, 8.849 idosos. Caso fique
dentro dos 75% exigidos pela
Secretaria de Saúde catarinense,
cerca de sete mil devem passar

pelos 14 postos de saúde deJaraguá.
Na manhã de ontem, a fila

para receber avacina contra a gripe
era constante. Isto porque, muitos
idosos decidiram ser imunizados

,

DANIEL NEVES

•
,

Antônio Kamer diz que com a vacina ficou longe dos perigos da gripe

logo no primeiro dia de

Campanha, que vai até o 5 de
/

maio. E o caso de Ermelinda

Hannig, 66, que pelo terceiro ano

consecutivo é vacinada e desde

então, diz nunca mais ter tido

gripes fortes.
Para Valdemiro Silveira, 62,

procurar o Posto de Saúde já na

segunda-feira garante que não

deixará a Campanha passar

desapercebida, seja por medo de

injeções, ou por descuido, comono
ano passado. Ele explica que "vale

" .

da pena esquecer o receio e

agulhas para acabar com os

problemas causados pela gripe.
Opinião semelhante tem

Antônio Kamer, de 62 anos.

Enquanto brincava com

Valdemiro por causa domedo de

agulhas, aproveitou para dizer

que desde a primeira
imunização, recebida no ano

passado, "não pegou mais gripe
nenhuma". Antes, era comum

sofrer com os sintomas da

doença.
A coordenadora de Epí.

demiologia lembra que os idosos

podem aproveitar a ida até um

Posto de Saúde para ser imu

nizados também contra o

tétano. O ideal é que a

vacinação seja feita a cada dez
anos. Como as pessoas acima de
60 anos costumam trabalhar
em jardins e utilizar instru
mentos de ferro, é im

prescindível que se preocupem
em impedir a doença, salienta
Marinei Ostetto.

DIA "O"
No próximo sábado, dia 29, todas as unidades de Saúde de Jaraguá
estarão abertas para atendimento exclusivo aos idosos. Aqueles que
não têm condições físicas de ir até um posto podem solicitar, com
antecedência, a visitação das enfermeiras.

'

Para isto, é preciso telefonar para a unidade da Rua Reinoldo Rau e
,

informar o nome e endereço do idoso a ser vacinado. Outras informações
podem ser obtidas através do telefone 3371-4871 ou 3371-5024.

,

,

Acampamento Folclórico no Parque Malwee reúne 800 dançarinos de vários Estados
}ARAGUÁ DO .SUL - Descon

tração e alegria foram as palavras de
ordem do 9° Acampamento
Folclórico e da 6ª Olimpíada
Folclórica, realizados 110 Parque
Malwee. O Acampamento
começou na última sexta-feira e se

estendeu até domingo, enquan-to
as olimpíadas aconteceram na tarde
de sábado e na manhã de domingo.

Promovida pelo Regenwalde
Tanzgruppe e Museu Wolfgang
Weege, a edição reuniu cerca de 800
dançarinos que resgatam a dança
grega, espanhola, húngara, italiana,
ucraniana e alemã. Aproxima
damente 40 grupos, vindos dos
estados de Santa Catarina, Paraná,
Rio Grande do Sul e São Paulo

participaram do evento, realizado
desde 1990 (o último.aconteceuhá
quatro anos), sempre com o

patrocínio da Malwee Malhas. "O

objetivo do evento é diminuir
distâncias entre as culturas pela
integração entre os diferentes grupos
folclóricos", destacou a coor

denadora do Museu Wolfgang
, Weege, Ellen Annuseck.

Cerca de 80 pessoas estavam

envolvidas na organização e vários

grupos de dança participaram do (/2

Acampamento Folclórico pela
/

primeira vez. E o caso dos grupos
'

,

Deutsche Selle, (dança alemã), e Las
Mujeres (dança espanhola), que
vieram do município de Estância

Vell1a/RS. "Enfrentamos 14 horas
de viagem para dançar, transmitir
alegria, preservar as tradições e'dar
continuidade à história dos grupos

folclóricos", comentou a diretora de'
cultura de Estância Velha, Maria
Helena Ritrer, que acompanhou os

42 dançarinos. "Fomos muito bem
recebidos e estamos felizes pela
oportunidade de conhecer um lugar
tão maravilhoso quanto o Parque

�

Malwee", ressaltou Angela
, �

]urczyszyn, integrante e vice-

presidente do Grupo de Dança
Ucraniana de Mafia, composto por

,
20 dançarinos.

Da 6ª Olimpíada Folclórica

participaram 28 grupos' de dança,
que competiram nas-provas tirolesa
(cortida com obstáculos e subida de
um cabo aéreo, em seguida), falsa
bahíana (equilíbrio em dois cabos

aéreos), campo minado (rastejar
fugindo de obstáculos) e ski no

campo (cinco pessoas deslizam no

campo dentro do mesmo

equipamento). A pontuação geral
das provas considerou o tempo e a

agilidade dos competidores. O
grupo com maior pontuação foi o
Folclórico Alemão Rotkappen, de

Rolândia/l'R, que ganhou o troféu'
transitório de 1° lugar geral. O
segundo colocado foi o Grupo de

'IiadiçõesGermânicas Rote Rosen,
de Rio do SuJ;SC, e o terceiro lugar
ficou com Grupo de Danças
Folclóricas Alemãs de Luzerna, do
município de Luzerna/SC

Os grupos se apresentaram ao
,

público na sexta-feira à tarde, na
, Associação Assistencial para Idosos
Lar das Flores, Centro, e no

Shopping Center Breithaupt e
,

Super Center Angeloni na manhã

de sábado.Aapresentação que aeon-
�

teceria na Praça Angelo Piazera,
também no Centro, foi cancelada

,

por problemas técnicos. A noite, os
dançarinos realizaram o Lanter

nanzung (desfile com lanternas feitas
com papel de seda ou crepon, ilu
minadas por uma vela), na Avenida
Marechal Deodoro da Fonseca, e se

divertiram no baile da Sociedade
RecreativaAliança, Bairro RioCerro
II.Ovencedor do desfile de lanternas

fo\ o Grupo Folclórico Sankt Petrus,
de São Pedro da Serra/RS. (DZ)
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E'"I.agreça Dia e Noi,'te
Durante o Dia Você usa a A,cademla Portâti.1

"ij
. . .', Fazendo uso por 30 minutos diários,

da Academia. Portátil, ela combate
.

gordura locaUzada e toníflc·a barriga.
coxa braço e bumbum.

A Nolte Você usa : "

.....wfOQ!
o Fluido Tér ....ico i ,t:_,",;-

�

O Fluí-do Térmico é um %ú::,�': �lIIW,��1
poderoso concentrado de: "tiii�IW!."'''
ervas medicinais. que """""1'>,1"

.

"

combate a gordura localizada,. através da ativaçao
sanguínea enquanto você dorme. '

EM 15 DIA.S voeI!!! TERÁ OS RESULTADOS POSITIVOS

GARANTIA: Se em 15 dias você não ficar 100°A, satisfeíto(a)

ACÃDEIMIÀp�eFLUiDOro:utRS 99,00
ATENDEMOS TODO OBRASIL VIA SEDEX A COBRAR
LIGUE GRATIS PARA CENTRAL DE VEN.DAS

0800 645 4345 1 s�'#I:��lfeTA
.
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Noanode 2005,a� . de Santacatarina trabalhou muito para.fazer valeravontade dos catannenses.
foram 3511'11fl1Vêl1S leis , e 91 audlências públicas com mais de 20mil participantes. Cada .uma dessas leis trata
de um assunto·diiferente. Mas todas elas têm um objetiVo

•

I
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!
,

i
!
,

i
i'
I

ASSE.MB.LÊIA LEGISLATIVA
00 ESTADO DE SANTA CATARINA

,

A VOIITADE DOS C4TARIIIEIISES t LI!:í"J-
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O CORREIO DO POVO

TRIBUTOS: DE OLHO NO IMPOSTO

•

CARLOS BRANDÃO

... Iniciativa do Núcleo de,
Jovens Empresários vai

explicar onde o tributos e

taxas são aplicados

•

,
'

cada produto, é arrecadar 10mil
,
,

, ,

. assinaturas para agregar as

demais assinaturas que estão

sendo colhidas em todo o Brasil.
"A idéia é reunir 1 milhão e

quinhentos mil assinaturas para
,

que todos os cupons fiscais
tenham discriminada a carga

tributária", diz.
Segundo Leandro, ao deixar

claro quanto cada pessoa paga
de impostos em cada produto
ficará mais fácil organizar um
movimento em torno da

cobrança pela aplicação
eficiente deste recursos junto
aos organismos governamen
tais. As assinaturas serão

coletadas erri vários locais, com

destaque para o Shopping
Breithaupt, onde será

montada a Feira do Imposto,
um evento que mostra,

efetivamente, quanto pagamos
de tributo sobre os produtos
que compramos e qual a

destinação destes recursos. O
evento está condicionado à

agenda de Guilherme Afif

Domingos. "Esperamos que

sej a o mais breve possível.
Podemos adiantar que será em

,

mala,
.

com semana a ser

definida"; finaliza Leandro
Schomõckel Gonçalves. Mais
informações sobre o assunto

podem ser obtidas através do site

www.deolhonoimposto.com.br .

,
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Leandro Si:homückel Gonçalves é coordenadordoNúcleo de JovensEmpresários

Secretaria de Desenvolvimento
Econômico será transferida na

próxima terça-feira, 2 de maio,
para uma sala de 54 m2 no

Pavilhão A do Parque Municipal
de Eventos, na Rua Walter
Marquardt.

.

Já o Portal daEtniaAlemã será

instalado na SC-416 (acesso a

Pomerode), km 25 da Rodovia
,

Wof_gangWeege, 700metros acima
,

da empresa Chocoleite. A

execução das obras deve iniciar no
, • A • •

proximo mes e o investimento

será de R$ 148 mil, através de
recursos provenientes do
Ministério do Turismo e da
Prefeitura. O Portal deve

contemplar um posto de

informações turísticas, um posto
policial, um espaço para expo-

,

�

BRASIL NA CONTRAMAO DO DESENVOLVIMENTO
Além de ter a maior taxa de juros do mundo (16,5% ao ano), o Brasil tarnbérnsern uma das maiores cargas tributárias do planeta. E,
dos 38% de carga, mais de 24 pontos porcentuais inçidem sobre a produção. Segundo o presidente do Instituto Brasileiro de Ética
Concorrencial (Etco), Emerson Kapaz, nos países desenvolvidos ocorre o contrário: o Governo opta por tributar mais propriedade e

renda, diz ele. "Nos Estados Unidos, apenas 8% da carga tributária (30%) incide sobre a produção; no Canadá, 11 % de uma carga de
36%; e na Austrália, 8,9% de uma carga de 32%."
Para o ex-ministro da Fazenda Mailson da Nóbrega, sócio da Tendências Consultoria, esse sistema é injusto, caótico e conspira contra
o crescimento da economia do País. "No Brasil, o sistema tributário tira o dinheiro dos pobres e dá para os ricos Na compra de um

pãozinho, por exemplo, o pobre paga o mesmo ICMS que o rico. Uma distorção." O certo, diz ele, seria tributar os setores mais
favorecidos com Imposto de Renda e imposto sobre propriedade e renda.
O diretor titular do departamento de pesquisas e estudos econômicos da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Paulo
Francini, destaca que há países com carga tributária até maior que a do Brasil, em torno de 40%. "A diferença é que lá a população tem

,

'educação, saúde e seçurança de graçà,' ao contrário do que ocorre aqui. O Governo gasta demais e não devolve para o cidadão, 'em
forma de serviços públicos, os impostos pagos".
Os dois problemas brasileiros - carga tributária e juros altos - têm a mesma origem, que é o elevado nível dos gastos, afirma
Mailson., Segundo ele, hoje o setor público gasta 40% do PIB - nível de país nórdico. "Desse total, 33% refere-se às despesas rígidas,
aquelas que não se pode cortar, como é o caso de juros e previdência". ,

Segundo o/ex-ministro da Fazenda, o gasto da previdência é 13% do PIB, o dobro da média mundial. "Mas baixar o gasto não é uma tarefa tão

simples, requer uma reforma profunda, especialmente na Previdência Social." Ele afirma, no entanto, que isso não produz resultado a curto prazo.

}ARAGUÁ DO SUL - Talvez
você não se dê conta, mas tudo,
tudo mesmo, que você têm em

sua casa, seja alimento,
utensílio, eletrodoméstico ou

roupas, tem uma incidência de

imposto que, em alguns casos,

pode chegar a 80% do valor

final, como no caso da cachaça.
Essa difícil constatação é

resultado de uma das maiores

cargas tributárias do mundo.
Estudos indicam que o Brasil já
atingiu a média da carga
tributária dos países mais ricos

do mundo. A comparação toma
como base o recente anuário
fiscal do Fundo Monetário
Internacional (FMI), segundo o
qual os 21 países in

dustrializados pesquisados
registraram entre 2003 e 2004
uma carga tributária de 38,8%

"
do Produto Interno.Bruto, - 0,,1,

� ponto abaixo do nível brasileiro
em 2005. Nesse grupo de nações
ricas, há várias que apresentam
carga inferior à brasileira, como
Estados Unidos (25,770/0), Japão
(26,28%) e Austrália (30,680/0).
Nos países de mesmo nível de

desenvolvimento do Brasil, a

carga tributária é de 27,44% em

. média, segundo o FMI - mais de
10 pontos inferior à brasileira.
Como forma de conscientizar a
comunidade do Vale do Itapocu
sobre este volume de tributação,
o Núcleo de Jovens Empresários
da Acijs Associação
Comercial e Industrial de

,

Jaraguá do Sul, coordenado pelo
empresário Leandro Schmõckel
Gonçalves, promoverá no mês

de maio, próximo, a Semana de
Olho No Imposto, que terá

como atividade inicial uma

palestra com Guilherme Afif

Domingos, presidente da

Facesp - Federação das

Associações Comerciais do
Estado de São Paulo.

A iniciativa para este

evento partiu do Núcleo de

Jovens Empresários, que num

primeiromomento, foi apenas
convidado a participar do

-

evento promovido pelos
paulistas. "Entendemos que

poderíamos trazer este evento

para o Vale do Itapocu, pois o
.

'

,.

Interesse neste assunto e muito

grande. Entramos em contato
.

,

com a Facesp e convidamos o

presidente daquela entidade, o
empresário Guilherme Afif

Domingos", relata Leandro. O

objetivo da Semana de Olho no

Imposto, além de conscientizar
sobre o volume tributário sobre

Esporte, direito e educação na plenária semanal da Acijs

-

-

�"
'

Taury Rocha, da Fate}, falou sobre as diferenças entre os cursos de bacharelado e tecnologia

}ARAGUÁ 00 SUL - A reunião

plenária da Acijs - Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul, de ontem, foi prestigiada
de formamaciça pela comunidade
empresarial do município. Na
agenda, que foi seguida à risca pela
diretoria, estava a apresentação das
atividades da FundaçãoMunicipal
de Esportes, pelo presidente Jean
Carla Leutprecht e do Código de
Direitos e Deveres do Contri
buinte Catarinense, apresentado
pelo advogadoMuriloGouvêa dos
Reis, da Facisc, e pela advogada

,

VanessaCasarotto, especialista em
direito tributário'. No Espaço

Empresarial, TàuryRocha Ramos,
diretor e Randal Gomes,
coordenador de cursos da Fatej -
Faculdade de Tecnologia de

Jaraguá, apresentaram a

instituição de ensino. Além destes
eventos, aconteceu a assinatura de
convênio entre a Prefeitura

Municipal e a Cambra, no valor
de R$ 100 mil, com objetivo de

apoiar os empresários do

município no processo de

exportação de seus produtos.
Ao apresentar as atividades da

Fundação Municipal de Esportes,
Jean Leutprechet, destacou o

início do PEC/Segundo Tempo -

Programa Esporte e Cidadania e a

realização da 6°Olesc - Olimpíada
Estudantil de SantaCatarina, que
acontecerá em Jaraguá do Sul, em
julho, reunindo mais de 3.700

atletas. Na apresentação do

Código do Contribuinte, a

advogada Vanessa Casarotto,
destacou os direitos dos
contribuintes em relação à

fiscalização fazendária estadual.

Taury Rocha, diretor da Fatej, que
foi o último da noite a falar,
ressaltou as diferenças entre os

cursos de bacharelado, que duram
•

quatro anos, e os de tecnólogo, que
sâo concluídos em dois anos.

Jaraguá receberá Portal de Etnia Alemã este ano
}ARAGUÁ DO SUL - O

ConselhoMunicipal de Turismo
(Comtur) divulgou três novi

dades na reunião de ontem com

o Comitê Regional de Turismo,
presidido por membros da SDR

-

(Secretaria deDesenvolvimento
Regional): a revitalização do
Portal do Lazer - Casa do

Colonizador, a mudança de

endereço daDivisão de Turismo
da Secretaria de Desenvol
vimento Econômico e a insta

lação do Portal da Etnia Alemã.
O projeto de revitalização do

Portal do Lazer - Casa do

Colonizador, na Avenida
Prefeito Waldemar Grubba,
recebeu doação de R$ 30mil do
empresário Eggon João da Silva,
através daWeg Participaçôes.A
reforma é necessária em virtude
do desgaste da construção (que
já existe há várias décadas), e as

obras devem começar na

segunda quinzena de maio.

"Também queremos solicitar ao
Ibama (Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis) a doação
de madeiras apreendidas, pois
esse material terá grande

,

utilidade para a revitalização
desse patrimônio", ressaltou o

diretorde turismo, Geraldo José .

A Divisão de Turismo da

sições (mostra de produtos
agroindustriais) e uma sala
destinada às reuniões da'

Associação de Moradores dos
Bairros Rio Cerro I e II. As obras
devem ser finalizadas dentro de

quatro rneses,

Até o final do mandato do

prefeito Moacir Bertoldi (PL), o
Comtur pretende construir outros
dois portais de etnia, cujos projetos
passam atualmente pela avaliação
doMinistério do Turismo: o Portal

I

da Etnia Italiana, no Bairro Nereu
.

Ramos, e o Portal do Trabalhador,
na BR-280 (divisa com o muni-'

cípio de Guaramirim). Calcula-se
.. , .

que o mvesnmenro necessano

para construção desses dois portais
seja de R$ 344 mil (R$ 172 mil
cada obra). (Daiane Zanghelini)

Informações foram divulgadas na reunião do Conselho de Turismo
I
í

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



O CORREIO DO POVO2B I TERÇA-FEIRA, 25 de abril de 2006
,

;

"Pesquisa revela que Febem
•

"enlouquece" os monitores

BUSCA: APREENDIDOS APARELHOS

••

SÃO PAULO - Uma pesquisa
realizada pela Fyndacentro e

pela Delegacia Regional do
Trabalho de São Paulo chegou
a conclusões alarmantes sobre
as condições de saúde dos
monitores da Fundação
Estadual do Bem-Estar do
Menor (Febem). O estudo,
divulgado ontem, mostra que
65% dos trabalhadores da
Febem foram afastados do
trabalho com quadro clínico de
"transtornos mentais" entre

2003 e 2005.
Os casos mais comuns são

de depressão, síndrome do

pânico, alcoolismo e consumo

de drogas, entre outros. De
acordo com a pesquisa, a

utilização de drogas foi incluída
como problema de saúde no

estudo, pois se refere a casos em

que o início se deu depois do

ingresso dos monitores na

Febem. O levantamento

aponta ainda que esses

problemas são provocados pela

internos, pelas más condições
de trabalho e por jornadas •

,

excessrvas,

A partir da pesquisa, foi
produzido um relatório de
108 páginas. A Delegacia do
Trabalho e o Ministério
Público da União, por meio
da Procuradoria do Trabalho
da 2ª Região de São Paulo,
elaboraram um termo de
compromisso de ajustamento

, .

de conduta, que obriga a

Febem a melhorar as condi

ções de trabalho de seus fun
cionários sob pena de multa
de R$ 1 mil para cada descum

primento das obrigações
presentes no relatório.

Entre as medidas, está a.

observância das normas

trabalhistas, principalmente
no que diz respeito a longas
jornadas de trabalho. Outra
medida prevê que a entidade
deve prevenir a entrada de
armas, facas e similares, já que
esses objetos colocam em risco

a vida dos fúncionário(�.

,

,

DIVULGAÇÃO
KELLY ERDMANN

entrar na casa noturna. Já
E.R.C.B. tinha mais quatro
guardadas no bolso de sua calça
e cinco escondidas na cueca.

A ação das polícias militar e
civil teve continuidade com a

busca realizada em seguida nas

residências dos dois. Na casa de
E.R.C.B, foram localizados um

compu tador, I impressora,
scanner, cd

/

s para instalação de

programas e folhas de papel que
indicavam a falsificação. Além
disso, cédulas já impressas, de R$
10 e R$ 50, também acabaram
sendo apreendidas juntamente
com um estilete, régua e

algumas anotações relacionadas
.

ao tamanho das notas.
Durante a prisão, os opera

dores de estamparia denun
ciaram um terceiro falsificador.
Os policiais verificaram a casa

,

.... Os operadores de
estamparia tentavam
comprar ingressos
para casa.noíurna

•

.1 � .:

li
,

II
,

}ARAGUÃ DO SUL - Dois
homens foram presos em

flagrante na madrugada de
,

domingo, 23, enquanto
tentavam passar cédulas falsas
de R$ 10 em uma casa noturna

de Jaraguá. No total, a Polícia
Militar apreendeu 11 notas,
além de aparelhos utilizados na
falsificação, encontrados na

residência de E.R.C.B., 23 anos.

Segundo informações da

PM, A.RR., também de 23 anos,
,

estava com duas cédulas e

.

,
'

•

,

,

I '

- .

c
,

Pena por falsificação de moeda é de três a doze anos de prisão

12 anos de prisão e multa.
E.R.C.B e A.RR. não possuem
antecedentes criminais e

aguardam a decisão judicial.
Ambos foram encaminhados ao

Presídio de Jaraguá.

de R.U.S., 27 anos, porém, ele
não pôde ser preso em flagrante,
sendo apenas intimado a prestar
depoimento na Delegacia.

A pena por crime de

falsificação de moeda é de três a

- / .

tensao no convivio com os •

comprava os Ingressos para

• OCORRÊNCIAS POLICIAIS
Cães são abandonados em

residência do Chico de Paulo
Operador de produção tenta
furtar DVD em supermercado

Prisão
o jovem A.F.R. de 22 anos, foi preso em flagrante no sábado à
noite, ao tentar passar uma nota de R$ 10,00 falsa no Salão
Chopp Clube, e também preso seu cúmplice E.R.C.B. de 22
anos, ao todo foram encontradas 11 notas falsas em pose dos
bandidos. Após revistarem a casa dos bandidos, a polícia
localizou um Micro computador, uma Impressora, Scaner e 2
folhas impressa com notas de' R$ 50,00, que foram
encaminhados à Delegacia.

•

repassadas pela Polícia

Militar, C.P.S. havia escon

dido o aparelho dentro de
uma lixeira, nas proxi
midades do supermercado.
Quando ten-tou pegar o

DVD, funcioná-rios o

detiveram e chamaram a

PM. Mesmo negando a ten

tativa de furto, C.P.S. aca
bou sendo preso em fla

grante e levado ao Presídio
de Jaraguá. (Kelly Erdmann)

}ARAGUÃ DO SUL - O

operador de produção C.P.S.,
23 anos, foi preso na manhã
do domingo, 23, enquanto'
tentava furtar um aparelho
de DVD de um supermercado
localizado na Rua Reinoldo
Rau, Centro de Jaraguá. O
operador de produção já tem

antecedentes criminais e
<'

cumpria liberdade pro-

}ARAGUÃ DO SUL - Uma
cadela e três filhotes foram'
abandonados na manhã de
sábado em frente à residência
da dona de casa Alcione
Peters, 24 anos, na Rua

Joaquim Francisco de Paula
(Bairro Chico de Paulo),
dentro de uma caixa de

papelão. A dona de casa diz

que está abrindo um salão de
beleza no mesmo terreno e

não tem condições de manter

em casa os cachorros, que estão

bastante sujos.
A equipe de O Correio do

Povo entrou em contato com

o Centro de Controle de

Zoonoses, ligado à vigilância
epidemiológica, e foi
informada que são recolhidos

pel ados), e/o u que a p r e - :.,
sentem risco à população. "Os
animais são recolhidos pela
equipe, recebem tratamento

adequado e, em seguida, são

encaminhados para a adoção;
no caso de animais

.abandonados com boa saúde,
o cidadão deve divulgar nos

,

meios de comunicação ou ';
,"i
,
•

entrar em contato com as

agropecuárias do município' ,,;
•

para verificar se há algum :!
interessado em adotá-los", ,'5

�' I
•

explica a supervisora de ;:
i

zoonoses, Regiane Candice .'��
, !

Schiochet.
.

'::
, ,

Para registrar abandono de ::.:
animais em mau estado de :::

•

Furto em carro
Arrombado um caro, no sábado à
tarde, que estava estacionado no

pátio dos fundos da Igreja Matriz
São Sebastião, e furtado do seu

interior um aparelho de CO Pionner.

Acidente de moto
Em um acidente, na

madrugada de sábado, no

Km 55,3 da BR 280 em

Guaramirim, o

motociclista E.R. de
Shroeder morreu ao

colidir com o veículo VW/
I Santana Quantum de

Jaraguá do Sul.

, / '

visorta.

Segundo informações

Arrombamento
Foi arrombada uma casa na ncne
de sábado, na Rua Catarina
Marangoni, Bairro Vila Nova, e

furtado um aparelho de telefone
sem fio Panasonic 900 MH, um
DVO Gradiente, o receptor da
parabólica, um Micro System,
algumas jóias e um relógio de

pulso.

Acidentes envolvendo motos
matam dois 'no final de semana

,

Queda de moto I
Jovem de 23 anos

morreu no domingo a

noite, na Estrada Geral
Linha Telegráfica,
próximo a comunldade

Guarani-açu, ele estava
transitando com a moto
Honda CG 125, perdeu o

controle do veículo e

caiu, não resistindo aos

ferimento,

,

.
sa ú d e ou p e r i g o s os, o ::::

munícipe deve, entrar em
"

contato com o setor de
ouvidoria da prefeitura pelos .•�telefones: 156 ou 0800-

,

6420156, (Daiane Zanghelini)

aparentemente, provocado
por Erico, que dirigia na

, contramão no Km 55,3 da
,

BR-280, em Guaramirim. O
condutor da CG-125 era

natural do Estado do Paraná
e sua motocicleta tinha

placas de Schroeder,
Outro acidente acon

teceu em Massaranduba na
..

Estrada Geral Linha Te

legráfica e vitimou Giovane
Adalcino de Souza, na noite
de domingo, 23 de abril.

Segundo informações
repassadas por policiais
daquele município, o jovem
deve ter saído da pista e com

a queda, batido a cabeça. Ele
foi encontrado às

22h15min, já morto e com,

traumatismo craniano.
Adalcino tinha 23 anos, era

natural de Barra Velha,
litoral norte do Estado. Sua
motocicleta CG 125, tinha
placas de LYZ-5402, de

GUARAMlRIM!MASSARANDUBA
- Um acidente nas proxi
midades da Polícia Rodo
viária Federal em Guarami

rim, resultou na morre do
motociclista Erico Robusto,
49 anos, na madrugada do
último sábado. Ele .b a t e u

contra o automóvel Santana

Quantum, com placas de

J araguá, por. volta das
2h30min,

Segundo o comandante do

Corpo de Bombeiros de Gua

ramirim, Nelson Gonçalves,
\

a colisão deixou Erico Ro-
busto com traumatismo era

niano e hemorragia interna,
além de fraturas pelo corpo,

,
. Por causa da gravidade dos

ferimentos, os bombeiros não

conseguiram salvar o

motociclista, que acabou
morrendo. Já o motorista do

Santana, Moacir Célio
Ranch, 43, nada sofreu.

.

De acordo com policiais
rodoviários, o acidente foi,

" ,

apenas an irn ars em vi as

públicas q.u e apresentem
traumas leves ou graves

(machucados ou a tro-

Furto em comércio
Após arrombarem a porta da frente
do estabelecimento comercial C.T,
na tarde de domingo, furtaram a

central de telefone e .um monitor de
tela plana.

"
, "

Queda de moto II
Em um acidente na noite
de sexta-feira, na Rua
Manoel Francisco da
Costa, Bairro João
Pessoa, uma adolescente
de 16 anos e um rapaz de
20 anos, ficaram feridos
após caírem de moto.

,

Assalto
, Rapaz de 22 anos foi abordado por
dois homens na tarde de sexta

feira, na Rua Barão do Rio Branco,
quando andava de bicicleta. Os
bandidos levaram os dois OVOs
que ele havia alugado na locadora
Fênix e saíram correndo.

Furto de carro
Furtado o veículo VW Gol
placa ACI 4487 que
estava estacionado no

pátio da Igreja Mátriz São
Sebastião, na noite de
domingo.

Furto de bicicleta
Foi furtada, na tarde de domingo,
uma bicicleta marca Monark de
cor vermelha, ela estava
estacionada no Salão 51, próximo
ao Angeloni.

,
I

Dona Alcione não sabe o que fazer com a cadela e os filhotes
,

Guaramirim.
, ,
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· I PARABENS!
· '24/4·

Maria C. Klein

..

Vali Porath Seifert
Iraci R. Radünzki
Jacira Forbici
Aline E. Muller

Solange Geise
Sibele Schmidt

-_' :}nita Leithold
Kenedi de Souza

.' João Lacerda
Eliane C. Bogo
Ricardo Senorinha
Denise Ap. L. Henning
Lourdes Neitzel
Carla A. Herber
Patrícia Jensen

·25/4·
Leoni Silva
Milton Natali
Heloisa Nort
Almírio Spézia
Anderson R. Gervásio
Lia Schwartz

Christhopher Weinfurter
Eloise Marangoni
Sergio R. Rossi
Jonas Becker
Alcides Hahn
Marcos V. Foppa
Danielle H. de Paula

·

•
Faraíldes Machado

-

-üsm Muller

Completa idade nova dia 23,
Francine Junches. Parabéns dos
familiares e amigos

Aniversaria hoje, Idinei Alfred.
Parabéns da nomorada Vanessa

e familiares

•

•
•

.; 'j
'" . "... '"

• •
. .'

. '.

�

•

'. t,
,.

,,' \, . - � ..

" Oswaldo Leithold Junior aniversariou
. dia 20. Parabéns e muitas felicidades

é o 'que deseja, a mãe: primos, irmãos
e amigos

•

•••

•
•

Felicidades a Deise Soares que
aniversariou dia 24. Amigos e

familiares desejam sucesso

•
•

•
•
•

•
•

• •
•

,

•

Completou idade nova dia 20, Daniele Patrícia
Rahn. Felicidades de toda sua família

•
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Comemora idade nova hoje, Eloisa Marangoni.
Felicidades da mãe, lliete e do amigo Richard

I _" • 1
,

,

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

�

•

Maraisa Francielle de Araujo cola grau em

Administração e marketing, pela
Unerj.Felicitações dos pais Dorly e Hélio e

em especial do namorado Rodrigo

Rogério Krawulski aniversariou dia 22,
Parabéns dos familiares

Completou idade nova no dia 22, Wilson
Eggert. Parabéns é o que deseja a esposa
Lorena, os filhos, Carlos e Paulo e a nora

Tamara

\

Parabéns
para a

Adriana que
faz
aniversário

"" '

nesta quinta
, dia 27.
Felicidades
do namorado

_____ .......... ""'........ Marcelo

Aniversariou dia 22, Jair Adernar Gonçalves.
"Parabéns da esposa que te ama muito"

Isac Laube aniversariou dlà 22.

Felicitações da namorada Joyce Moretti

,

•
--

Aniversariou dia 17, Silvia Thill. .Parabéns!
I

,
...

-�,

No dia 21, o casal, Alfonso e Herna Schwartz
comemoraram 50 anos de casados. Felicidades!

·

-r
I t. .� I'
· 'J ,

�
i .

J '

·

" I

I.

,
'

�,." .

• • •

pollyana Talita Kroeger Lennert, cola grau em Ciências Contábeis,
pela Uner], dia 28. Os pals, Adelores e Elerner parabenizam e

desejam muito sucesso
-,
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��CURTINDO
Giovanna Antonelli

aproveitou este final de
semana para se despedir
dos amigos e ficar com
a família. A atriz quis
aproveitar o aniversário
do pai para fazer uma
festinha, antes de voltar

para New York. Lá,
Giovanna pretende
investir em cursos de

interpretação, rever
alguns amigos e, claro,
namorar muito. Desta
vez, o filho vai

acompanhá-Ia com babá
e tudo.

��NO CINEMA
Depois de estrear no cinema em .

Taxi, de 2004, Gisele Bündchen
vai contracenar com atores

consagradíssimos: Gerard
Depardieu e Meryl Streep.
Com o francês, a brasileira
divide a cena em Asterix e

os Jogos Olímpicos,
mais um longa do

simpático personagem
N

dosquadrinhos,criado
por Uderzo. Já com a

veterana Streep, Gisele
atua em O Diabo Veste
Prada, versão
cinematográfica do best seller
de mesmo nome.

��PATROCINANDO��RUMORES
Surgiram comentários nos

bastidores da Globo de que
E.dmara e Edilene Barbosa,

• filhas de Benedito Ruy
Barbosa, teriam se

desentendido e Edilene teria
deixado a irmã sozinha
escrevendo a novela "Sinhá

. ... v,, ... ,'�. ';1-
.

Moça": EdjJ!30e'nega. "Estamos
quase no capítulo'90. Está' .'

tudo na santa pâz", disse ela, O "

pai também qesmente os

rumores. '''Elas discutem como
"

em qualqúElf parceria. Mas sé'
elas tivesS,!�m brigado eu ,..

entrava no meio e acabava .

.,.

cem tudo", falou o autor.
•

• J

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
,

I

Passeio Unimed
O Passeio Ciclístico Unimed promovido com o apoio da FME,
através do Programa Viva Jovem acontece na próxima segunda
feira. As inscrições devem ser efetuadas, mediante doação de um

agasalho, até às 12h de sábado, dia 29, através do telefone 3370-
2200 ou·na sede da empresa promotora, localizada na Rua Marina

Fructuoso, 149, no Centro.

Leitura ()

Acontece amanhã, a sessão inaugural do Circulo de Leitura de

Jaraguá do Sul, às 17h, na Grafipel Megastore. O convidado de
honra é escritor e editor Alcides Buss. O evento é aberto ao

público.

Turismo •

A ADVB/SC (Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing
do Brasil) promove amanhã o almoço de idéias em Balneário
Camboriú, O convidado é o empresário Guilherme Paulus da
CVC que vai falar sobre o tema: "Turismo no Brasil, um negócio
para empreender" O encontro acontece às 11 :30h, no Hotel

/

Recanto das Aguas. Na mesma oportunidade, o empresário Guto

Dalçoquio (do Grupo Dalçoquio), será empossado como vice-

presidente regional Litoral/Norte da entidade.
I

•
,

•

Parati
De 9 a 13 de agosto, Parati volta a respirar literatura. Acontece
por lá, pela quarta vez, a Festa Literária Internacional de Parati - a
FLIP. Nesta edição, algumas boas novidades: a presença da
escritora americana Nicole Krauss - de "Man Walks Into a

.'

Room" -, do romancista britânico Benjamin Zephaniah, do autor

Jonathan Safran Foer - de "Tudo se Ilumina" - e da autora

brasileira Maria Valéria Rezende - do romance "O vôo da Guará
Vermelha" .

o deputado Dionei Walter da Silva (PT) foi quem fez a solicitação para que o Centro de Memória da
Assembléia Legislativa editasse o livro "De Jaraguá a Jaraguá do Sul". A obra vai tornar público documentos
sobre o município que fazem parte do acervo do poder legislativo catarinense. A publicação será lançada no

dia 22 de junho, em sessão solene da AL em Jaraguá do Sul. "Será a primeira vez que a Assernbléla realiza
uma sessão em Jaraguá do Sul. Isso também é uma conquista histórica e faz parte do nosso projeto de
aproximar o poder legislativo da comunidade jaraguaense", frisa Dionei. Ele explica que a sessão solene vai
acontecer no Clube Atlético Baependi, porque é uma forma de homenagear a entidade pela passagem do
centenário, comemorado em 2006. Na foto, Dionei está observando uma encadernação do mesmo estilo no

Centro de Memória.

•

Budismo
Quem desembarca no Brasil é Dalai Lama. Ele vem a São Paulo
fazer seminários, entre os dias 27 e 29. O temas são "O Poder da

Compaixão" e "Natureza e Treinamento da Mente no Budismo
Tibetano". As palestras acontecem em vários pontos da cidade .

•

II HORÓSCOPO'
,

Aries 20/3 a 20/4
o que você está chamando consenso não seria
uma decisão unilateral disfarçada? Ei, relaxe,
apague o pavio curto. Você produzirá mais se

trabalhar com os outros. Hoje é como se você
estivesse em um curso intensivo de tolerância,
paciência e diplomacia. Tem que praticar o dia
todo pra não entrar em roubada. Deixe o bom
senso guiá-lo.

Sagitário 22/11 a 21/12
Você nunca consegue ser cuidadoso o sufi
ciente quando os sentimentos de outra pessoa
estâo envolvidos? Se achar que está sendo
honesto e direto demais (veja as reações), tente
se controlar um pouco e guardar suas opiniões
pra si mesmo. Melhor não sair por aí ferindo
suscetibilidades. Nem todos são tão bem

equipados para batalhas verbais quanto você.

Câncer 21/6 a 21/7
Aquela pessoa que estava aí a seu lado há

tempos pode lhe causar um fascínio

repentino ... Mas o que essa atração misteriosa
diz sobre você? Âs vezes uma paixonite é só
uma paixonite, outras vezes é muito reveladora.
Você está na sua praia: emoções, magias e

encantamentos. Movimentos de mudança
podem ser uma boa, afinal. vaipeqar a onda?

Libra 23/9 a 22/10
Seja lá o que você estiver sentindo, está dando

pra notar. Calma, libriano, brincadeirinha, você
não está dando bandeira. Atrapalhado, cheio de
dúvidas, com dificuldade para entender os
movimentos à sua volta? É, às vezes a emoção
entra rasgando, desmontando a intelectualização.
Vai continuar colocando os problemas do mundo
na frente dos seus?

Capricórnio 22/12 a 21/1
Já que, de acordo com as leis da física, o uni
verso está em contínua expansão, siga as pla
cas, as correntes de ar e se desenvolva e evo

lua junto com ele você também. Com horizon
tes mais flexíveis, as possibilidades se multipli
cam. Como, .se assustou ao ver que tudo está
diferente do que estava há pouco? Uma dose
de relativismo é um bom remédio para sustos.

.
-

Touro 21/4 a 20/5
Você pode ficar surpreso com à turbilhão de

emoções ao seu redor. Não se preocupe nem se

enlouqueça, vá pela trilha conhecida: o mundo
do palpável e do concreto. Vez ou outra, todo
mundd se sente dividido entre o trabalho e a

vida pessoal, entre ... Com sua objetividade e

perseverança, você pode bolar uma forma de

equilibrar interesses conflitantes.

Leão 22/7 a 22/8
Você agrada algumas tribos, mas parece que
tem gente que não o leva a sério? Se você
realmente quer alterar isso, comece por si
mesmo: você define os termos. Você colocou

.

as grandes questões em movimento, meu rei.
Você tem um mandato para a liderança para o

qual está preparado e está pronto para qualquer
contratempo.

Escorpião 23/10 a 21/11
Você ainda está experimentando, não? As coisas
estão se movimentando dentro de você, se
acertando, encontrando os seus lugares. É um

momento de expansão e crescimento. Quem
achar que isso já é o melhor de você, precisa
voltar depois para conferir a versão final. Só não
dá para dizer quando será. Você saberá quando

. estiver pronto.

Aquário 21/1 a 18/2
A verdade é mais fantástica e glamorosa do

que qualquer coisa que você possa imaginar.
Largue o discurso e as receitas e ponha a mão
na massa, faça acontecer aquele projeto de
futuro. Para os que ainda não acreditam em

você, há sempre uma resposta perfeita na sua

manga, não é, aquariano? Sua visão intuitiva
rebate qualquer argumento.

Virgem 23/8 a 22/9
Ai de quem desafiar as convicções de um

virginiano e tentar arrastá-lo pro seu lado, pois
não só não vai conseguir, como se arrependerá
de ter mencionado a possibilidade. Ele não
hesitará em enumerar todos os motivos por
que não troca de time, pra começar. Antes de
terminar de dar suas razões, já vão estar

pedindo que você seja o capitão da equipe.

Peixes 19/2 a 19/3
Calma, ninguém está colocando você contra a

parede. Mas se você estiver procurando
confusão, com certeza vai encontrar. Respire
fundo, tome um chazinho. Piscianos são pós
graduados em lidar com a loucura dos
outros ... Tente equilibrar as Inúmeras•

demandas dos seus queridos com as suas

próprias de uma maneira saudável.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Grandes idéias necessitam de grandes projetos
para serem eficazes. Combine seus talentos
com os de seus pares para dar uma sacudida
nas coisas. Não adianta só ficar achando tudo
muito chato. A mudança está no ar, e você pode
direcioná-Ia para sua vida do jeito que quiser.
Compartilhe essa nova visão, gere uma onda
diferente.

•

-
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II NOVELAS
Í" GLOBO - i8H

Sinhá Moça
Fontes diz a Coutinho, Nogueira e Everaldo
que eles precisam apoiar o movimento

republicano e abolicionista e cortar os laços
com o Barão. José Coutinho vai ao encontro

. de Adelaide na fazenda Araruna e afirma que
não conseguiu parar de pensar nela. Fontes e

Rodolfo decidem que vão lutar juntos contra
o Barão e fundar um partido republicano na

cidade. José Coutinho beija Adelaide. Ana
pergunta à mãe como se faz para ter filho.
Nina fica chocada e não consegue responder I

direito. Ricardo pede para ser amigo de Ana
e ela concorda. Rodolfo revela a Dimas que
vai deixar de agir como o Cavaleiro, mas
pergunta se ele não quer participar do
partido republicano que ele vai fundar.
f----------_I

I� GLOBO -19H

Cobras e lagartos
Bel não aceita o pedido de casamento de
Estevão. amar enrola as palavras, o que
deixa todos surpresos. Ellen manda Téo I
investir em Julia. amar leva Bel na casa ; �

.

humilde em que foi criado, conta que está ,

muito doente e pede que ela dê continuidade
à Luxus. Ramires tira Foguinho da cadeia.
Tufi aconselha Eva a não abrigar Serafim.
Leticia diz a Estevão que não vai deixar que
Bel se case com ele. ,Eva não consegue
mandar Serafim embora. amar, em transe,
descalço, perambula pela Luxus. Tufi arrania
um galpão para ser a sede da empresa de
Duda, a Lagartos Voadores. Bel se prepara I

para o concerto, mas Leona avisa que I
Estevão deixou um bilhete de despedida. Bel
encontra Estevão no topo do prédio
ameaçando acabar com a própria vida.
Letícia diz a amar que ele não deve deixar
Bel se casar com Estevão. Bel diz a Estevão I

que quer se casar com ele.

� GLOBO - 2iH

Belíssima
.iAndré tenta impedir que Júlia participe da

reunião, mas ela diz que Vitória tem menos

ações e está presente. Vitória decide sair da
reunião, mas Júlia não desiste. André
cancela a reunião. Alberto pergunta a Júlia

pelo pai de Erica. Júlia se assusta quando ele
fala que Giovana foi convidada para trabalhar
com Cyro Laurenza, mas acha que deve ser

um homônimo. Júlia comenta com Gigi
sobre Cyro. Karen descobre o hotel de Cyro e
. . .

avisa Erica. Júlia comenta com Erica que o

pai dela sumiu, porque aceitou suborno de. �

Bia para abandoná-Ia grávida. Giovana diz

que valpara Milão e Mateus fala que ela será
sempre sua. Erica se encontra com Cyro no

hotel. Matilde leva o celular de André para
Júlla, O telefone toca e ela atende.

� 58T - 18h30

Rebelde
Tomás pretendia mostrar a Roger uma
gravação onde Roberta confessa o que sente I
por ele, mas Josy consegue roubar a fita.

Josy fica irritada quando Téo lhe dá pesos de

presente e deixa claro que apesar de gostar
de esportes é muito feminina. Tomás diz a

Josy que já que ouviu a gravação deve ter se

convencido que Roberta está saindo com

Roger apenas por compromísso pois ela
gosta de Diego e ele também gosta dela .

Tomás propõe a Josy que como amigos de I

Roberta e Diego devem ajudá-los a se

reconciliarem. Mia diz a Miguel que eles
estão juntos graças a Roberta, por isso, I

devem alada-la a se reconciliar com Diego I

pois etes se amam. I

> RECORD - 19\') 15

Prova de Amor
Luisa diz para Felipe que ele foi acusado de

I •

ser o mandante do crime de Marco. Felipe <
pergunta se será preso. Joãozinho brinca

.

com Mequetrefe e Inocência. Elza tem UITI

surto e acha que Lapa é um lobisomem. Tit,
Dudu e Nininha ouvem os gritos de Elza.
Daniel diz para Gibi que vai ajudar os que
precisam na prisão. Casca-Grossa se

aproxima de Daniel e diz que' ele tem de

ajudá-to a sair da cadeira ou será o décimo
risco (a décima pessoa que ete mata). Daniel
diz para Casca que não vai ajudá-Ia. Casca

.

fica com raiva e parte para cima de Daniel. I

Os dois lutam. Daniel dá balão em Casca,
que cai no chão. Gibi diz para Daniel que

.
Casca matou os pais de Diana. Daniel fica
chocado.

� RECORD - 21 h

A Escrava Isaura
Francisco tira Leôncio da cadeia escondido.
Leôncio pede uma arma para matar Diogo.
Leôncio sai para raptar sua amada. Isaura
não acredita nas intrigas de Rosa. Joaquina
diz que irá preparar um banquete para Álvaro
e Isaura. Serafina decide transformar o
bordel em um orfanato para crianças
enjeitadas. Margarida diz que vai voltar para

,

o castelo de dona Genivalda. Já Flor de Lis
não sabe para onde ir. Na mesma hora o

Sargento resolve alugar um quarto na

pensão para ela e aproveita para dizer que
percebeu gostar multo dela. Belchior sai para.
ir a festa na casa de Serafina.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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conseguiu sua pnmerra
vitória na Liga Nacional. O'

e

time jaraguaense derrototr,
e,'

omthgo no Sesi, a UGS��or, ':
�"

"'�" �

:xZ) no jogo"qiie marccill·çt··'� ,: w!,

estréia de Falcão na ...., ','

competição. Foram dois gals
de Xande, dois de Valdin, '

além de um de Falcão e

Xoxo. Messinho e Deivis
�escontaram para os

.,

gaúchos. AMalwee volta a'
, lim' :o.

fr
"

jo�r hoje, em Tubarão�,
,

contra a Unisul. A partida
será às 20h15, com
transmissão da Rádio ]araguá.

..Depois desta partida, a
Malwee só volta a jogar, pela

�..;,.,,, .' Liga, no dia 9 de maio, em
casa, contra o Joinville.

,

41 LIGA NACIONAL: FALCÃO ESTRÉIA

,

Fotos Cesar Junkes
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Depois a'j'duas derrotas
consecutívas, a�Malwee
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EM PALHOÇA:
Juventus vence fora de casa- e

está em 4° na Divisão Especial

BASQUETE:
, Seleções de Santa Catarina vencem
!

fase regional do Brasileiro na Arweg

NATAÇÃO:

Ajinc/Urbano/FME conquista
18 medalhas no Catarinense

Com dois gols de Sabiá e

um de Gringo, o [uventus
passou pelo Guarani de
Palhoça, no domingo, e
ocupa a quarta colocação
do campeonato com

quatro pontos. O detalhe
curioso da partida, que
terminou 3xl, é que
todos os gols foram de

pênaltis. O técnico Alaor
Palácios (foto) já pede
reforços para a diretoria.

Foram cinco de

ouro, três de prata e

dez de bronze, de
quebra, o terceiro
lugar na etapa
disputada nas

piscinas da Ufsc.
Mesmo com o bom

resultado, o técnico
Ronaldo Fructuozo
acredita que a

equipe poderia ter

rendido mais.

As categorias infanto
juvenil e juvenil foram bem
na fase regional sul do
Campeonato Brasileiro de

Seleções de Basquete
Masculino. As duas

•

•

,

conquistaram o, título da
,

competição e, de quebra, a
vaga para ti fase nacional.

Destaque para a vitória do

infanto-juvenil, conquistada
no último segundo do jogo,
contra o Rio Grande do Sul.

�,
••

,,,,,
__ ", .

. "'-
.

,

,

I
I

•
•
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��BASQUETE
Liderado por Rasheed Wallace e Richard Hamilton, o Detroit
Pistons derrotou o Milwaukee Bucks por 92 a 74 e abriu 1 xO nos

play-offs pela Conferência Leste da NBA.A próxima partida da
série será na quarta-feira, novamente no ginásio dos Pistons.

,

��STOCK CAR
O formato dos treinos será modificado. Agora são duas sessões de
treinos livres de 45 minutos na sexta-feira, e uma sessão
classificatória de uma hora e meia. No sábado, nova tomada
classificatória de 90 minutos pela manhã.

f�� BOXE
O ex-boxeador dinamarquês Tue Bjoern Thomsen, que foi
bicampeão mundial na categoria peso cruzador,morreu
esfaqueado em uma briga em um 'bar na madrugada deste

domingo, segundo informações dos jornais dinamarqueses.

T RESULTADOS

PRÓXIMOS JOGOS

,

,

T DOMINGO

-

T CLASSIFICAÇAO PONTOS

T RESULTADOS
.'

PRÓXIMOS JOGOS
T HOJE

T SEXTA-FEIRA

T SÁBADO
:l' ",

16h - Atlético-MG x CRB

-

\... CLASSIFICAÇAO

11 ° Náutico 3
",,,,,,,,,,,,,,., 'f'O" "" ... ,. """"""1"'" . "o

12° Gama ,3
"" """ ,j.,,,,, ",,,,,,,. ""«,, ",,,,,. '"'''' 'I' .,,,,,, o,

13° Marflia 2
" .. ,,, ..... ,.,< ,,,.'" • ",,,,. "".' """0' "" , ,

,J"4,�,,,ªªº,.B,ªj.IJ1,�,!1ºº�.h'.�r"
15° Braslliense I' 1
" .. " .... ,., •• , ......" ..... ,.." • """, n,.. " ,I, .'''' '0 .,.

16°,Avaf I 1
"" ",,," ,,""" ."h', .. "", .. ,.. " f'·· "',,,',1""" . ,

,17.,� ,�"eº�,�;g,�.ª§,ª.,.,,, .J. """'f"
18° I Santo André 1
"'"'' ",.",,,, •• ", I, .. """" ."", .. , L" .. ,

"I",r"
.. ,,'

19° 'Amerlca-RN O
",,, .......,,,,, ""f' \ '''"n",' . <'"\''' ",,,, \.

20° Vila Nova .
O

... ".J"" ,,, ... , "",,, • ,,,,,.,J ""••,,..,..., "",,,,,. t,

•

-

DIVISA0 ESPECiAL: MUITOS DESFALQUES

•

OIS

,

. , .

avnonaem aor

,

}ARAGUA DO SUL -

Começou no sábado a segunda
etapa do 240 Campeonato
Varzeano de Futebol - Troféu
"Raul Valdir Rodrigues". Pela
Chave J, o União saiu t1a

frent'e ao vencer o Rubro

Negro por 3xO, no campo do

João Pessoa. Logo atrás vem

o Atlético EC, que venceu o

Atlético ENEC por 3xl, no

clássico do Bairro Estrada
Nova. Esta partida foi

disputada no Botafogo.
Com a goleada por 5x2 sobre
o Amizade, a Kíferro lidera o

grupo K, ao lado do Botafogo,
que venceu o Garibaldi por
2x 1. A competição segue no

próximo sábado, com mais

oito jogos. No Cruz de Malta
jogam Amizade/Rozzaco
Pneus x Vila Lenzi (Grupo K) e

Rubro Negro x Metalúrgica TS

(Grupo J). No João Pessoa, o

Gesso Jaraguá/RV Veículos joga

. ,

a ensa em comomon ar o
Com muitos desfalques, o
treinador do tricolor vai
ter de improviser,
principalmente no meio

campo
,

}ARAGUADO SUL - Depois da
primeira vitória no Campeonato
Catarinense da Divisão Especial,
domingo contra o Guarani em

Palhoça, por 3x1, o técnico Alaor
Palácios agora pensa em como

montar a equipe que enfrenta o

Criciúma amanhã. Para esta

partida, que será no Estádio João
Marcatto, o treinador não poderâ
contar com Ethiê, expulso no jogo'
de domingo. Além dele, Fábio

Lopes, Oliveira e f)Matarazzo,
contundidos, também estão fora.

. Por estes problemas, Alaor já pediu
para a diretoriamais três ou quatro
reforços. "Eu pedi antes de assumir.
Nós temos umgrupo bom, mas são
só 16 jogadores, além dos

juniores", comentou o treinador,
que quer um volante, um meia e

um atacante. Segundo ele, o

volante seria a maior necessidade
no momento. Sem Fábio Lopes,
Rafael, que é zagueiro, e Alex

Albert, que é lateral-direito, vem
sendo improvisados.
"Eu não posso ficar lançando
algum jogador do [únior a todo

jogo. Não é bom porque corre o

risco de queimar o atleta",
,\

comentou. Alaor também deixou
bem claro seu objetivo à frente do

Moleque Travesso. "Não estou

CESAR JUNKES

Jogadores fizeram apenas um treino leve na tarde de ontem e, hoje, deve ser definido o time que
começa jogando contra o Criciúrna

aqui para levar o time apenas

para ficar entre os dez. Quero rne
classificar entre os quatro",
avisou. E para isso, fez urn pacto
com os jogadores.
"O grupo precisa estar unido.
Precisa estar ciente que é umaboa

oportunidade para o ]uventus e

para eles, princi-palmente. Eles

precisam mostrar seu futebol,
porque esse é o único caminho

que se cresce profissionalmente",
argu-mentou. Mas também
reclamou da falta de gols. "Otime
vem jogado bem, mas peca

demaisna finalização", disse.
-

... CLASSIFICAÇAO
p

T RESULTADOS
1 ° Marcílio Dias 6

.... " , " �� -..�. . .. . ..

2° Criciúma 6
.. - - ,._ �. . .. , ..

3° Joinville 4
".. ....,.. . .. . ._.

.Chap�co!lnS!l lJ:<J.�oil].yill\l .

Làges 1x1 Cidade Azul
�, .... .. , ..... ..... . ......,. "�" )�

Criciúma 1 xO Próspera
... . .. ". '" ,.�",,,.,, .... ..... ...... ..... . . ,_.

Guarani 1 x3 Juventus
Juventus' . 4

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

5° Chapecoense . 4
................................'" _, ,... .. .

6° Atlético 3
· , , " �.,., ;.".,. ,""

7° Guarani 3
. , _ , . . �.

8°
.
Cidade Azul 1

· .. . .. . .. "'��..... .. , .

1

M.e�ropoJitanQ q.x2 ..ry1ilrcíl.i.o ºi�.�.".,\ ..

�ru�q�e 2)(� Atl�Jico. . .

,

PROXIMOS JOGOS
..

TAMANHA

15h30 - Próspera x Lages
20h - Atlético x Joinville
20h30 - Cidade Azul x Chapecoense
20h30 - Juventus x Criciúma
20h30 - Marcílio Dias x Guarani
20h30 - Brusque x Metropolitano

go. Metropolitano
.. .. ..... ""... ";_. .-,.

1 0° �?ge.� .

1

11 ° Brusque O
· . ,_ __ _,... .. .

12° Próspera.. O

CAMPEONATO VARZEANO: NOVA ETAPA

'Campeonato Varzeano em Jaraguá do Sul
contra o Bazar do Rau/NST
Contabilidade (Grupo L) e o

União enfrenta o Atlético
Enec (Grupo J).
No Garibaldi, as partidas serão

Lalau, jogam EC Supermercado,

Brandenburg x JJ Bordados

(Grupo M) e Botafogo x Kiferro,
dispu tando a liderança do

Grupo K.

entre Farmareis/Santa Luzia x

Tomaselli Materiais de

Construção (Grupo M) e SER

Guarany x Serysyl EC (Grupo
L). Fechando a rodada, na Vila

CESAR JUNKES

Botafogo (branco) venceu o Garibaldi por 2x1 e é um dos líderes do Grupo K

"

Markolf
Berchtold vence

,

corrida em São
Vendelino

: I
•

, J
'I (

SCHROEDER - O ciclista de.' r

Schroeder, MarkolfBerchtold, foi O" 'J (
mais rápido na etapa do

Campeonato Gaúcho de· Down
Hill ern São Vendelino (RS). Como I ': J
a prova é válida para o ranking

, (
internacional, ela contou com a

presença dos melhores pilotos do '\
Brasil. Markolf venceu na categoria

� '1

elite com o tempo de 3min26seg 14 ... , (

Segundo o atleta, esta é uma das .: I

provas mais tradicionais do circuito
.. " I.

nacional.
,

"Foi bem legal, pois estou sentindo
"

" ,

que "estou evoluindo bastante", "

comentou Markolf, que agora se

concentra no circuito mundial.
Nesta semana ele embarca para a

Espanha, onde fica cinco semanas

na Europa, disputando cinco.
,

competições. A primeira será já
neste fim-de-semana, na cidade de
Val Deux, no norte espanhol. "Meu
objetivo é melhorar minha posição'
110 ranking mundial. .Cornecei
muito bem o ano e acredito que

agora estou preparado para isso",
analisou o piloto, atualmente em

sétimo lugar.
Depois de Val Deux, Markolf vai
para Viga, também na Espanha,
para disputar a primeira etapa da, :,'

Copa do Mundo. A terceira

competição será em Portugal e, aí, 't'
mas duas etapas na Copa do

Mundo, logo 11a seqüência, uma na
, "

Escócia e outra lia Alemanha. "Eu
sei que eu evoluí bastante, mas

acredito qlle meus adversários
também. Por isso tenho de me

esforçar ainda mais para ser melhor
do que eles", comentou .

Sobre os adversários, o catarinense
disse que não tem como destacar

apenas um nome. "Os australianos,
franceses e espanhóis estão entre os

m a is difíceis de se bater",
exernplificou. Markolf também

aproveitou para elogiar a evolução
do Down Hill no Brasil. "O nível '.'

aqui melhorou muito. Isso é bom

,
,

.

)' .....

porque as competiçoes se tornam

mais fortes e o esporte ganha muito
com isso", avaliou.

,

.'

;.'

. ,(
'i
•

,.'

,
. "
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•
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•

,

"
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•

"
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,
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Atualmente, Markolf ocupa o

sétimo lugar no ranking
mundial de Down Hill ,
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FAZENDO BONITO: COM APOIO DA TORCIDA

•
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As categorias infanto
: juvenil e juvenil
'/ conquistararn as vagas,

.

" neste fim-de-semana, no
'J Giliásio da Arweg

: JARAGUÁDO SUL - As duas
; equipes de Santa Catarina, que
,participaram do Campeonato

"

.. 'l';rasileiro de Seleções,
." conquistararn vaga para a fase
, nacional da competição. Elas se

:'; garantiram depois de vencerem

, a fase regional sul, que
" aconteceu neste fim-de-semana

emJaraguá do Sul, noGinásio da
Arweg. A categoria infanto

juvenil ainda não tem data nem
local para acontecer, já a juvenil
será em julho, na cidade de

Lages.
A equipe infanto -j uvenil,
comandada pelo técnico

jaraguaense Milton Mateus,
venceu Espírito Santo por 95x83

.

na primeira partida e, na final,
bateu o Rio Grande do Sul por
83x81, ern um jogo emo

cionante. Os catarinenses

I,' ficaram o tempo inteiro atrás 110

placar e conseguiram a virada

�. ,luanda faltavam apenas 110ve

centésimos para o fim do jogo.
" "Foi um resultado excelente.

Vencemos, na final, uma equipe,
que era mais alta que a nossa,

, que teve mais tempo de se

,

"

,

preparar, e consegurmos entrar

na elite do basquete brasileiro",
comemorouMateus.

ase

Para o treinador, a união do

grupo foi fundamental para a

vitória. "O time estava muito

determinado a conseguir esta

vaga.' Foi uma equipe que não

teve destaque individual, mas

sim, um coletivo muito forte",
analisouMateus.
Já a equipe juvenil, comandada
por Vandinho, técnico do

•

ream
,

•

•

Ipiranga de Blumenau, venceu o
Espírito Santos por 72x57 e,

numa final tumultuada, bateu o

Paraná por 81x59. "Na primeira
partida a gente não foi tão bem,
mas na final conseguimos
desenvolver o ritmo de jogo que'
pretendíamos. Já conhecíamos o

ponto forte da equipe", avaliou
Vandinho, que aproveitou para

elogiar a torcida que lotou o

Ginásio da Arweg. "Foi
fundamental o apoio da torcida.
A cidade e a organização da

competição foram muito

receptivas COI10SCO e fizeram
, "

nos sentir em casa , contou o

treinador.

, ,

time paranaense e conseguimos
anular seus arremessos, que é o

CESAR JUNKES

Equipe catarinense infanto-juvenil (branco) derrotou os paranaenses na final do regional sul

SALDO NEGATIVO: DUAS DERROTAS
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Flamengo foi derrotado em casa e agora ocupa apenas a quinta
posição com sete pontos

,

I eres
•

,

}ARAGUA DO SUL - Os
times de Jaraguá do Sul não
estão bem na Taça Pomerode .

No fim-de-semana, os dois

representantes da cidade

decepcionaram e perderam.
Com isso, ficam cada vez mais

longe do primeiro colocado. E
foi para este que o Flamengo
perdeu. Jogando ern casa, o

rubro-negro do Garibaldi
tomou 3x1 e ViLI o Atlético
Pomerodense abrir três pontos
de vantagem na ponta da
tabela- (15 contra 12 do

Botafogo, de Pomerode). O

Flamengo é apenas o quinto
colocado, com sete pontos.
Já o Vitória foi até Pomerode e

perdeu por 3xl para o

Botafogo, Com o resultado, o

time do Bairro Rio da Luz é o

penúltimo colocado com

apenas Ci11CO pontos. No jogo
mais disputado da rodada, o

,

Agua Verde de Pomerode,
jogando ern casa, venceu o
,

Agua Verde de Timbó por 4x3.
COIn isso, o time pomerodense
é o terceiro com dez pontos. Já
os timboenses estão em sexto

com seis. Fechando a rodada, o
lanterna (três pontos) Vera
Cruz perdeu em casa por 2x 1

para o Caramuru, que agora é o

quarto com oito.

Aspirantes - Já pelo aspirantes,.

,

os clubes jaraguaenses vem

fazendo bonito. O Vitória fez
6x1 no Botafogo e é o líder
isolado com 16 pontos. O

segundo lugar, com 13, é do
Atlético Pomerodense, que
bateu o Flamengo por lxO. O
rubro-negro é o terceiro
colocado com 12. os outros

resultados da rodada foram:
Água Verde Pomerode Oxl
,

AguaVerde Tímbó e Vera Cruz
lxO Caramuru ..

,
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Enfim a vitória
Não dá para se cobrar que um time ganhe sempre. Mas quando se

trata de uma equipe grande, como a Malwee, a cobrança é maior. Não
só por parte dos torcedores, como também da imprensa. A vitória
deste domingo veio para acalmar um pouco esta cobrança e o placar
de 6x2 só veio a justificar que os comandados do técnico Fernando
Ferretti voltaram à boa fase. Para confirmar isso, precisa também
vencer o jogo de hoje contra a Unisul, em Tubarão. Afinal, time que
quer disputar títulos tem de vencer dentro e fora de casa. Falcão (foto)

, . . -

marcou o seu na sua estrela na competição.

"
>
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Copa Norte
América e Tupy, ambos de
Joinville, começam na próxima
segunda-feira a disputar o
título da Copa Norte de
Futebol Amador. A primeira
partida será no Estádio Albano
Schmidt, casa do Tupy, que se

garantiu na final ao vencer, em
casa, o Santa Cruz de Mafra por
2xl.Já o América bateu o

Serrana por 2xO e ficou com a

vaga. A partida de volta será no

dia 7 de maio. Só lembrando
que o campeão desta .

competição será o

representante da região norte

no Campeonato Estadual de
Futebol Amador.

Sub-13
A equipe AuroralCejlFME
terminou a primeira fase do
Campeonato Estadual de Futsal "

Sub-13 com o segundo lugar na
Chave D. No fim-de-semana, o
returno foi em Jaraguá do Sul,

,

com o time da casa perdendo
apenas para o Joinville por 5x3.
Nos outros dois jogos, duas
vitórias, contra São Bento do Sul
(5x2) e Marcos Olsen, de Caçador,
por 3x2. O pr,imeiro lugar ficou
com os joinvilenses, com 15

'pontos, seguidos por
Aurora/Cej/FME (13), Marcos
Olsen (10) e São Bento do Sul (O).
A tabela da segunda fase deve ser>

divulgada só amanhã.

•

,

>
,

•
•

Vôlei
Depois de duas etapas, a equipe da Cecar/Guaramirim lidera o 2a
Circuito Microrregional Mirim de Vôlei Feminino. Com a conquista da
segunda etapa, no último fim-de-semana no Beira Rio, o time chegou
a 16 pontos no ranking da competição. O segundo lugar é da
ADVIFME de Jaraguá do Sul, que ficou em terceiro lugar e está com

14. Logo atrás vem a DMEIMassaranduba, vice-campeã da etapa, com
nove pontos. Amivôlei (oito), FME/Schroeder (3) e FME/Corupá (2)
completam a lista. A próxima etapa será no dia 7 de maio, em Corupá
ou Massaranduba.

Leão fora
Emerson Leão não agüentou a

pressão e pediu demissão do

cargo de treinador do Palmeiras.
A decisão foi anunciada na

manhã de ontem pela diretoria
do clube, que lamentou o fato de

perder um dos técnicos mais

prestigiados do futebol brasileiro.
O desgaste provocado pelos
últimos maus resultados foram a

gota d'água para a saída de Leão .

Para o lugar dele, os nomes mais
cotados inicialmente são os de
Toninho Cerezo, que acabou de
sair do Guarani, e de Tite, técnico
do Corinthians em 2004. Para a

partida contra o São Paulo, nesta
quarta-feira, no Palestra Itália, pela
rodada de ida das oitavas-de-final
da Copa Libertadores da América,
o treinador Renato Villar, do time
B, comandará interinamente a

•

equipe.

Final da Superliga
o Cimed EC perdeu a chance de
conquistar o título em casa e agora .

decidirá a Superliga Masculina no

domingo, dia 30, em Belo
Horizonte. O Telemig/Minas venceu
neste sábado na Arena Multiuso de
São José, por 3 sets a 0, parciais de
26/24,25/19 e 25/20. Com isso, a
série ficou empatada em 2x2. "O

passe foi decisivo.Tivemos
aproveitamento abaixo da média e

nosso ataque perdeu a melhor
característica que é a velocidade",
disse o técnico Renan Dal Zotto ao

-,

final. Ele também lembrou a

vahtagem desperdiçada no

primeiro set quando o Cimed
chegou a fazer 21 117. "Depois de
perder um set dessa maneira fica
difícil reagir, mas, a equipe cometeu

erros que não costumam ocorrer e

deu a chance para o Minas",
concluiu.

•

Tênis de Mesa
As Inscrições para 1 a Etapa do Campeonato Regional de Tênis de
Mesa continuam abertas. A competição acontece no próximo sábado,
no Centro de Treinamentos da modalidade, que fica em anexo à
Secretaria de Educação, ao lado do SesI. O valor da lnscrlção é de R$ 3
para quem se Inscrever em uma categoria e de R$ 5 para quem se

Inscrever em duas. As categorias a serem disputadas serão: mlnl
mirim (9 anos), pré-mirim (11 anos), mirim (13 anos), infantil (15 anos),
Juvenil (18 anos) e adulto.

'
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��FÓRMULA 1
o alemão Michael Schumacher, da Ferrari, venceu o Grande
Prêmio de San Marino, no domingo.O piloto segurou a pressão
do espanhol Fernando Alonso, da Renault, que ficou em

segundo. Juan Pablo Montoya (McLaren) completou o pódio.

ATÉ QUE ENfiM: PRIMEIRA VITÓRIA

• •

•
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Xande (com a bola) foi um dos destaques da partida, anotando
dois gols na vitória por 6x2

o time do técnico Fernando Ferretti volta a jogar hoje,
às 20h 15, contra a Unisul ern Tubarão

,

JARAGUA DO SUL - Diante
'de um ginásio lotado, a Malwee

. "'..

conseguiu seus tres pnrnerros

pontos na Liga Nacional de
Futsal 2006. A vitória

aconteceu neste domingo, no

Ginásio do Sesi, e de goleada. A
vítima foi a UCS, que tomou um
6x2 no jogo que mareou a

. ,

estréia de Falcão na Liga e o
,

reencontro com a' torcida em

jogos oficiais. Os gols da
'Malwee foram marcados por
Valdin (2), Xande, Falcão e

Xoxo. Messinho e Deives
descontaram para o time

gaúcho.
"0 mais importante de hoje na

nossa equipe foi a pegada, desde
o início, ,e a volta da nossa

alegria de jogar, que havia
ficado esquecida nas nossas

duas primeiras partidas. Estou
mais contente ainda, porque
além de ajudar a equipe,
marquei o meu também", disse o

•

ala Xoxo. Já o técnico Ferretti
,

gostou da atuação, ainda mais

porque a equipe fez o dever de
casa, "0 jogo de hoje tpi
bastante 'equilibrado.

,

Começamos bem, mas

•

NAS PISCINAS: EM FLORIANÓPOLIS

•

JARAGUÁ 00 SUL - Com 693

pontos, a equipeAjinc;Urbano;FME
ficou com o terceiro lugar no

Campeonato Estadual Absoluto de

Natação, que aconteceu no fim-de:
semana, na piscina da Ufsc, em

Florianópolis. Os jaraguaenses
ficaram atrás da Adblu

(Blumenau), que fez 1.999,5 e do
Clube 12 deAgosto (Florianópolis),
quemareou 1.007 pontos. No total,
a Ajinc conquistou cinco medalhas
de ouro, três de prata e dez de

,

bronze.

"Conquistamos uma ótima

colocação, mas o tempo dos nossos
nadadores não foram bons.
Sentimos muito porque estamos

dois meses treinando de forma

improvisada na piscina do Beira

Rio", disse o técnico Ronaldo
Fructuozo, o Kika. Para ele, a

participaçâo na Olesc por ficar
•

•

••

...,
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��TENIS
Com a conquista, do Masters Series de Monte Carlo, o
espanhol Rafael Nadal subiu cinco posições e agora aparece
em terceiro, com 224 pontos, na Corrida dos Campeões,
ranking que soma apenas as competições da temporada.

��VÔLEI DE PRAIA
Juliana e Larissa venceram a quinta etapa do campeonato
brasileiro de vôlei de praia, encerrado neste domingo na arena do
Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande (MS). No
masculino a vitória foi da dupla Emanuel e Ricardo.

apresentamos alguns altos e

baixos na primeira etapa,
principalmente na marcação, o

• • •

que conseguimos corngir para a

volta do segundo tempo".
Ojogo
No primeiro tempo a Malwee
saiu na frente logo no primeiro
minuto com Valdin. Mas
Messinho igualou o marcador

aos,9'44". Apesar de ter m

elhorado na partida, a equipe de
Caxias do Sul permitiu que os
, .

jaraguaenses consegurssern
novamente a vantagem, aos

18'55" com Falcão.
A etapa complementar co-

, ,

meçou como a pnmerra. com os

donos da casa marcando logo no
primeiro minuto, desta vez com

Xande. O gol desestruturou a

equipe gaúcha, que pouco mais

de dois minutos depois viu

Xande fazer o seu segundo gol na
,

partida, o quarto da Malwee. Na
metade do segundo tempo a UCS

chegou a descontar, com Deives,
mas Valdin e Xoxo trataram de

sepultar qualquer esperança dos

gaúchos em reagir e virar o

marcador. "Senti um pouco o

ritmo de jogo, mas aos poucos,
não só eu como o time, fomos
melhorando. Tenho certeza que
até a décima rodada vamos estar

brigando pela liderança. Começo
de Liga Fu tsal é sempre

complicado", destacou Falcão.

comprometida caso a reforma da

piscina doAcaraí não fique pronta a

tempo, "Precisamos incrementar

nosso trabalho e recuperar o tempo
perdido e termos uma boa

participação nesta competição",
avaliouKiko.

,

As medalhas da equipe foram

conquistadas por: Soellen Bozza -

ouro nos 800m livre, 400m livre e

1.500m livre e bronze nos 200m

livre; Henrique Fructuozo - ouro nos

80Ü1u livre;NatháliaKrelling - prata
nos 200m peito, bronze nos 200m

medley e 100m peito; Talita
Hermann - prata nos 400m livre e

bronze nos, 800m livre; Bárbara
Hermann - bronze nos 100m livre;
Marina Fructuozo - bronze nos

100m costas e sOm costas; Luana
Martins - bronze nos SOrri livre; e

Willian Maul - bronze nos 400m
medley.

Além destas, os revezamentos

femininos conquistaram as

seguinte colocações: ouro nos

4x200m livre (Marina Fructuozo,
Tal it a Hermann, Bárbara
Hermann e Soellen Bozza), prata
nos 4x 100m livre (Marina,

Fructuozo, Luana Martins,
BárbaraHermann e Soellen Bozza)
e bronze nos 4xl00m medley
(Mayara Martins, Nathália

Krelling, BárbaraHermann e Talita

Hermann).
Na thália Kr e ll irig, Marina

Fructuozo, Luana Martins e Talita
Hermann já estão em Curitiba
onde participam do Campeonato
Sul-Americano Universitário. Já
Ariana Félix e Marie Nazário se

juntam à Seleção Catarinense para
os Jogos dajuventude Italiana, que
acontece no próximo fim-de
semana noRio deJaneiro.

•

• A

•

• •

•

CeSBr JUnk!1
1, I , I I II•

í, "

í
,

, , i , ,
'I ),

, ,

. ,

Falcão tenta a bicicleta no jogo que marcou a sua estréia na Liga Nacional de Futsal 200,6

"
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A equipe jaraguaense voltou de Florianópolis com 18 medalhas, sendo cinco de ouro, três de prata
e dez de bronze
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