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4 I GUARAMIRIM
Bananicultores dão pontapé.para
execução do Arranjo Produtivo

5 liMPASSE
Audiência pública debate situação
do Besc na Assembléia Legislativa

•

,

6 � MARCHA EM BRASILIA

Congresso promete aprovar
R$ 1,4 bi para prefeituras

,"""'

7 I AMEAÇA !

Irã quer transferir tecnologia
nuclear para os países aliados

.

28 I LIGA NACIONAL

Malwee vence a Unis'ul de virada
em noite inspirada de Dimas

(ES

,

Dimas (4) fez os três gols da Malwee e já viaja amanhã

parase juntar à Seleção Brasileira que vai para o Japão
,
1
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3 I CASO CANARINHO ,8 I CONSCIÊNCIA: EXERÇA SEU DIREITO
�" Definidos os vereadores que irão

• •

Três de maio, é o último
dia para quem deseja
transferir o título para o

município, mudar o local
de votação, ou regularizar
o documento. A procura é

grande no Cartório
Eleitoral de Jaraguá do Sul

que fará plantão no feriado
do dia primeiro de maio

para garantir atendimento.
A previsão é de até

quarta-feira da próxima
. semana mais de duas mil

pessoas sejam atendidas.
, Confira os horários de' '

funcionamento e a relação
de documentos

.

.,

necessarlos .

3B I DIA NACIONAL DE COMBATE: DOENÇA SILENCIOSA

'Hipertensão atinge cerca de 17,milhões de pessoas no país
Hoje é o dia Nacional do Combate à

Hipertensão, doença que está
relacionada com a morte de cerca de
27% dos brasileiros segundo estatísticas
do Ministério da Saúde. Pelo menos 16,8

,

milhões de pessoas sofrem com os

sintomas da doença, no Brasil. Em

Jaraguá do Sul, são mais de cinco mil

pacientes cadastrados no HiperDia
(Programa de Atenção aos Hipertensos e

Diabéticos), fora aqueles que procuram
tratamento com profissionais
particulares, ou até mesmo 0$ que
desconhecem a doença. Os médicos
garantem que hábitos saudáveis,
principalmente na mesa, são um grande
aliado na luta contra pressão alta.

DANIEL NEVES
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I
O ranger de dentes que a

. ".. .

pnncipto mareou mais uma

marcha de prefeitos aBrasília com
o intuito de exigir verbas do

I governo federal, foi devidamente
abafado pela estratégia montada
no Palácio do Planalto. Nem deu

tempo para protestos. Rápido, o
presidente Lula anunciou

I,liberação de R$ 500 milhões
I destinados a merenda escolar e

compra demáquinas.Mais ainda,
acenou com a possibilidade de

repartir entre as cerca de três mil

prefeituras representadas no ato

outros R$ 1,4 bilhão, elevando o
I
montante repassado através do

i Fundo de Participação dos

Municípios, receita da qual
dependemmilhares de cidades.O

i FPM é, nestes casos, mais

I importante que qualquer outro
I
tributo municipal.Em outra

frente, definiu um pacote de nove

I
!

I
:

,
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• Os profissionais da educação,
i o Governo do Estado e toda a

sociedade vêm fazendo um

grande esforço para elevar a

qualidade da educação pública
-,
em Santa Catarina. Esse trabalho

,

coletivo se expressa ern
,

mudanças significativas no

sistema educacíonal.Tendo plena
I consciência de que a promoção

da qualidade de ensino promove
I também a qualidade de vida das

"
pessoas, o Governo reconhece a

I
relevância e os desafios do

! trabalho do professor.
: �

Os avanços na educaçãoli beneficíamtodos os que têm em

! sua pauta profissional a melhoria
i
, da qualidade do ensino na escola,
I' , pública ao lado das reivindicações
I financeiras. No campo pedagógico,
i deu' Santa Catarina

,
um importante

passo com a implementação de uma
i nova etapa da Proposta Curricular
! envolvendo educadores do Estado na

!. construção deumaescolamais voltada
: às questões do seu tempo. Im

plementou e está expandindo os

modelos de Escola Aberta, Esco/à
AMBIAL e Escola,de Educação em

,

Tempo Integral, que hoje diferenciam
a edl.ICaÇão catannense. Outras ações
específicas promovem a educação
inclusiva nas áreas de Educação

!
,

I

I
,

projetos que considera prioritários
e decidiu pressionar o Congresso
para que as medidas sejam
aprovadas nas próximas semanas.
A liberação de verbas e o impulso
final para a aprovação de projetos
de repercussão fazem parte da

estratégia de manter em alta a'
candidatura do presidente Luiz

-,

Inácio Lula da Silva à reeleição,
num momento em que a

. - .

oposiçao começa a se organizar
de fato para a disputa eleitoral.

,

Do total de R$ 550 milhões, R$ ,

250milhões são para amerenda.
O governo repassa R$ 0,18 para
a alimentação de cada criança na
escola, e o valor irá para R$ 0,22
per capita. Os outros R$ 300
milhões serão colocados à

disposição por meiq.do BNDES,
com limite de R$ 1,25milhão para
prefeituras de até 50 mil
habitantes e R$ 3 milhões para as

•

Eduardo Pinho Moreira,
,

governador do Estado de
Santa Catarina

.'

,

maiores.O aumento do repasse na
merenda será oficializado por

, meio de decreto e passa a valer
imediatamente após a

publicação. Já os R$ 300milhões
serão emprestados pelo BNDES
aos prefeitos para a compra de
ambulâncias e máquinas de
conserto de estradas. Em ano

eleitoral- e não há como

dissociar os fatos visto que
medidas idênticas poderiam ter

sido tomadas de hámuito temp.o
. --

e as queixas nao sao novas- o

governo recuou de uma posição
mantida durante anos, de negar
aos municípios o aumento de
um ponto percentual do repasse
do FPM. O Planalto aceitou

manter a medida na reforma

tributária, que está parada há
meses no Congresso. Se

aprovada, a medida vai render
mais R$ 1,4 bilhão às prefeituras.
A reforrna será votada em 9 ou
10 de maio. Além da mudança
no FPM, unifica a legislação de
ICMS, reduz o número de

alíquotas e cria um fundo de

compensação pelas perdas com
1

o fim da guerra fiscal.

•

Especial, Indígena, Educação do
Campo, Afrodescendentes e

Educação de Jovens e Adultos. Por
conta dessas ações, o Estado dá um
salto qualitativo inegável no campo
pedagógico e se' destaca no cenário
nacional.

No conjunto das políticas
educacionais, sobressai o

,

Programa de Valorização do
Magistério que inclui um

investimento na ordem de R$ 17
milhões na capacitação de cem

mil educadores em todas as áreas

do conhecimento. Só na área de

gestão escolar cinco mil

profissionais receberam

forrnação. Foram realizados três

concursos públicos resultantes na
efetivação de 7.650 profissionais.
Além disso, oGoverno do Estado
ampliou o quadro de suporte
técnico e pedagógico das escolas
corn a nomeação dos Assistentes
Técnico Pedagógicos e Assis
tentes de Educação.

Apesar das limitações de
ordem financeira, o Estado
colocou .ern dia o pagamento de
todas as progressões funcionais

'

e dívidas de exercícios

anteriores. Garantiu signi
ficativa melhoria salarial aos

,

professores, concedendo, entre

abonos e vantagens um

incremento entre 29 a 77% em

relação a dezembro de 2002, que
privilegia principalmente o

professor com exercício em sala
de aula.Na área de infra-estrutura

•

o Governo do Estado está

empreendendo um

investimento histórico na

recuperação da rede escolar com
a reforma, ampliação e

modernização de mais de 500/0 do

patrimônio físico. Em apenas três

anos executou mais de mil obras,
incluindo 400, novos espaços

esportivos. f

As ações educacionais têm

foco no cuidado com o estudante
e na garantia de condições de

permanência na escola.

Alimentação saudável, assinatura'
de jornais em sala de aula, uniforme
ematerial escolar distribuídos para
os alunos do ensino fundamental,
demonstram bem esse cuidado.

As condições financeiras
não permitem que façamos tudo
que pretendemos pela valorização
do Magistério. Mas essas ações
demonstram o nosso com

promisso com o educador, a quem
não dedicamos outro lugar se não

,

o de protagonista do desen- \
volvimento humano.

,
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Lula e Suzane Von Richthofen
\

A pauta no país é a mentira. Mente-se no

Congresso, nos palácios, nas granjas, nos bancos,
nos correios, nos partidos. Mentir virou esporte
nacional. A mentira está na moda, patrocinada
até por tribunais, autorizando ou a mentira ou a

negação', como arma que' o mentiroso pode
.empunhar em nome das liberdades individuais
invioláveis segundo a constituição (a mesma que
diz no Art. 70 -N - salátio mínimo, fixado em lei,
nacionalmente unificado, capaz de atender a suas

necessidades vitais básicas e às de sua família com

moradia, alimentação, educação, saúde, lazer,
,

'

vestuário, higiene, transporte e previdência
social...) .

Não é a ptimeira vez que falo sobre mentira.

Entretanto, o volume e as possíveis conseqüências
estão ficando assustadores. Vejamos o caso da
Suzane Von Richthofen. Ela foi mentora e co

autora de assassinato de seus pais pormotivo torpe,
junto com os irmãos Cravinhos (que nome mais

singelo para homicidas).Alugouum advogado cujo
apelido é Deni, um nome, aliás, cuja grafia
semelhante em inglês - deny - significa negar.

I Deni nega culpa de Suzane, que nega sua paixão
pelo Cravinho e ambos, com a ajuda inestimável
do nobre causídico, só falta negarem o crime em si.

Seria tudo isso uma afronta ao bom-senso

nacional, não fosse o contexto altamente

promissor para se mentir, negar, esconder, falsificar,
roubar e matar que se instalou no Brasil do PT.

Suzane, capturada na mentira, nos ,assusta, nos
assombra, pela indicação de que o rumo pode ser

ainda mais perigoso do que pensávamos, pela
sugestão de que podemos ainda não ter atingido o
clímax possível em termos de falsidade ideológica
de pessoas, partidos e governos.

Talvez pela crença antiga de que Deus é brasileiro
e de que realmente esconde-se nos detalhe.
estamos com, alguma sorte, pois hoje a mentira

,

desbaratada mais rapidamente do que antes. Urna
câmera que flagre um assessor achacando um

bicheiro, um 'microfone que tenha ficado aberto
"inadvertidamente" na lapela de um advogado
carinhoso com sua,cliente, um caseiro vaidoso que,l
mesmo que semmotivo que não um senso de étiCV1
e patriotismo fora do comum, delata façanhas do
mais poderoso ministro do governo federal, º
vingança descontrolada de um Roberto Jeffersor{J
provavelmente motivada por valores prometidos e

não recebidos, tudo é um grande complô que

estilhaça as vidraças do governo do partido do�
trabalhadores. Tudo leva a crer que ou as coisas

\

rumam para um desastre social ou para a escasseá' ,'I

acentuada de vagas nos presídios nacionais. )
Suzane está presa de novo, por ter matado e

mentido. Ela e o "Deni" erraram a mãd,
denunciados pela falta de lágrimas e de vergonha
I1a cara. Dá pra entender agora que o contexto é à

,

mesmo? E a mentira alastrando-se pan-
demicamente, autorizando camadas diversas dª
população a aventurarem-se pela seara díf
ilegalidade impune, tendo como alento 9
permissividade do poder público para consigo
mesmo e, por conseqüência, para com a sociedade
em vias de corrupção e falsificação de suas relações.

A ética e a ordem moral estão sendo
, J

seqüestradas diariamente, ;
O resgate, no entanto, é alto, mas ainda d�

.'

pra pagar.
')

,

Glauco Fonseca, diretor de Marketing da TVE/RS )
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I' "'" Em ano eleitoral, o governo recuou de

uma posição mantida durante anos, de

negar aumento do repasse do FPM

,

"Temos que dizer desde logo que se eventualmente o candidato do PMOB não
for para oisegumdo turno ou se-o, partido não tiver candidato no primeiro turno,

,

qu'e é um, partido, ,estrutural para goyernar o país, seja quem for o vencedor"
11,.}.l -",(,.. ,,,.\.11,,,, . ". '

�.. .

• Do ministro das Relações lnstltuelonals, Tarso Genro (PT) que é um defensor da "paquera" com o

PMOS na corrida presidencial
. .

�

Uma das características do ser humano é que
ele está sempre exposto a cometer erros. E há os

que dizem que não existe um só que não os cometa.

Outra característica é a de que o ser humano tende
a perdoar seus semelhantes. Uns acham que o

bicho homem pode demorar ;30 anos para perdoar:
E nas suas elocubrações até apostam nisso. Mas há
os que crêm que o ser humano pode perdoar em

L

tempo bem.menor. Atémenos de um ano. E parece

que é isto que está acontecendo com o presidente
da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

O povão não acredita que um igual a eles tivesse
conhecimento de todas as falcatruas que
aconteceram no País e não fizesse nada - embora
alguns insistamem dizer que amentira e a falcatrua

. são invenções do PT e do atual presidente. Lula
fez o óbvio. Mandou investigar e punir os

responsáveis. Vátios deles já foram punidos, outros'
estão sendo salvos pelo corporativismo da classe

política. Mas o que não se pode dizer é que nada foi
feito, como no governo anterior, que toda vez que
se falava em CPI, ia às compras, o que fez até para
garantir a reeleição do Príncipe que fala inglês.
Esta posição do Presidente parece ter sido
entendida pelo povão, que confia que Lula será

capaz de" num segundo mandato, livrar-se
definitivamente dos que corroeram seus ptimeiros

, .

quatro anos e avançar mais. E que o povão sabe o

que realmente aconteceu neste governo. Sentiu
no bolso a diferença, comparando-o com os

governos anteriores. Mas os elitistas-golpistas
eternamente de plantão estão alvoroçados diante
do quadro que o Brasil apresenta. Como não têm

clima para ir correndo aos quartéis, como fizeram
no passado, escondem-se atrás do biombo da

•

OA(pfl-psd)B. Chamam uma convocação
nacional e aparecem só 150 gatos pingados. Estão
com o processo de impeachment pronto, no bolsof

,

do colete, para tocar adiante, mas freiam porque a

voz das ruas não fica rouca. Irritam-se. O senador,
catarinense de nome estranho, que falou "vamos
acabar com esta raça por uns 30 anos", volta a

atacar: .','Temos que nos unit O nosso inimigo é o

Lula!", apela, soltando fogo pelas ventas. 1

Mas as pesquisas mostram que Lula tem boas)
chances de ser reeleito. Soltam um candidato. EI�
não decola. O que decola em lugar dele são os seus.

. j
escândalos. '

A vida é duramesmo. E'ísto vai acontecer logo
nesta hora?,murmura o senador de nome estranho,

J

que quer ser candidato a vice de Geraldinho, mas,
tem medo que a velha pasta cor-de-rosa possa

, '

atrapalhar. E uma pasta que andava tempos atrás
para cima e para baixo do Brasil inteiro, para fazer

.'

pagamentos aqui e ali.Eles ficam ainda mais

aturdidos quando jogam as pedras contra Lula. Ela?
batem e voltam. Não colam. Então, surge a idéia :'ii,�"',

maravilhosa. Substituir o candidato que lançararrt
por outro. Pelo careca. Aquele que disse que não i�
sair da Prefeitura de São Paulo. Mas que saiu. E será

que ele sai de novo, da candidatura a governador
para a de Presidente? E, se der de ele ser eleito?
Ficaria?Ou estariana hora de convocarnovamente
o Príncipe que fala inglês? Mal sabem eles que o

telhado de vidro do careca também está pronto
para ser quebrado. E aí quem está com as pedras na
mão não é o PT. São os abastados. j

,

Antonio de Oliveira, jornalista
1

í

)

,
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CASO CANARINHO: RELATÓRIO DEVE SER APRESENTADO EM 120 DIAS
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Câmara, "Não concordamos
com a' participação da

vereadora, por entenderemos
que é contra lei, mas o que o

nosso departamento jurídico
definir será acatado", afirmou
Ronaldo.

A denúncia remete a

irregularidades que teriam sido
cometidas no ato de quitação de
dívida do ISS da empresa Viação
Canarinho, que pagou à

Prefeituramontante ao redor de
R$ 194 mil com dois ônibus
usados, avaliados em R$ 142
mil, usufruindo de SO% de
desconto em juros, multas e

correção monetária, concedido
através de lei específica e

quitando restantes R$ 19 mil
em dinheiro. Os representantes
foram definidos pelas
respectivas bancadas para

integrar a Comissão, através de
ofício enviado a mesa diretora.
"Agora este grupo deverá se

, reunir na próxima quinta-feira
'para definir quem será o

presidente, o relator e os

suplentes", revela Ruy. A
Comissão Especial de Inquérito
é formada por cinco vereadores
e dois suplentes, que substituern
os titulares em caso de falta. A

<,
"

partir da definição destes

,

Vereadora não vê impedimento
em ser indicada para comissão
)

( }ARAGUÁ DO SUL- O ve

reador Terrys da Silva (PTB)
levou ao Comen (Conselho
Municipal de Entorpecentes),
projeto de lei de sua autoria

aprovado pela Câmara de
Vereadores e sancionado em

fevereiro pelo prefeito Moacir
Bertoldi (PL) que obriga os
J

estabelecimentos de ensino

fundamental, médio e

superior do município a fixar
,

em locais visíveis cartazes
r

anunciando os malefícios do

fumo, álcool, maconha, crack
t cocaína. De acordo com a lei,
}>s cartazes devem, ter SOcm de

comprimento e 3Scm de

largura, expostos em áreas

: de maior circulação de
alunos e em cada sala de aula
com a frase final "liber
dade é viver sem drogas". A

parceria entre o Conselho,
Câmara e e n t ida d e s

foi discutida com o Cornen

para fortalecer o combate às

drogas. "Para obter
resultados positivos temos

que unir forças. Fui

linformado que no município
tem uma escola ameaçada de

--ser controlada pelo tráfico",
disse o vereador, reportando
se à presença de traficantes até

mesmo em áreas internas de
,

estabelecimentos de ensino.
'_ -

.

A ausência de guardas na quase

maioria das escolas estaduais,
municipais e particulares
facilita a ação dos marginais.
Há cerca de três meses,

durante reunião de repre
sentantes do sindicato dos

professores da Fede estadual de
ensino em J araguá do Sul,
várias foram as denúncias de

ameaças de morte e atos de
violência física contra

professores, dentro de fora das
escol as., O assunto, com

depoimentos de professores
, , '

que, a epoca, tiveram seus

nomes mantidos em sigilo por
temerem represálias, foi
encaminhado ao Sinte

(Sindicato dos Trabalhadores
em Educação), em Flo

rianópolis. O comportamento
violento de alguns alunos foi
atribuído a desestruturação
familiar, que pode levar ao

vício do álcool e drogas. O
vereador Rudolfo Gesser (PP)
sugeriu estudos para incluir no
currículo escolar disciplina
voltada à prevenção contra

drogas. Até o dia 12 de
maio estão expostos no

museu os 26 cartazes

selecionados entre alunos do
ensino fundamental, para

participar de concurso

promovido pela Senad

(Secretaria Nacional Anti

drogas). (Celso Machado)

•

• MOSAICO p o I iti ca@jornalcorreiodopovo,com,br

,

Direito à pensão

Presidente 1
Ex-governador e deputado
federal Paulo Afonso Vieira

(PMDB) fez discurso inflamado
defendendo candidatura própria
do partido à presldente. Está
entusiasmado como cabo
eleitoral do pré-candidato
Anthony Garotinho, Disse que,
pela primeira vez, desde a

redemocratização, o PMDB
apresenta, seis meses antes
da eleição, um nome

_ competitivo.

Presidente 2
,�

o deputado não é o único a

pensar assim no PMDB. Em
âmbito regional, o coordenador
do partido, Luiz Carlos
Tamanini, duas vezes prefeito
de Corupá, advoga a mesma

conduta, embora acate
decisões que venham a ser

tomadas pelo diretório
esta'éliJ.cil. Nà verdade." , J •

p.ee.{T)�qebista.&"se, sentem " ,

diminuídos com o atrelamento
de lideranças nacionais ao PT.

Sintomático
Com pouco mais de 30 mil
habitantes, 'Guaramirim já tem
38 associações de moradores
organizadas pelos bairros. Ou
1,2 associação por mil
habitantes. Jaraguá do Sul,
com população estimada em

130 mil habitantes, tem cerca

de 34 organizações do gênero.
Reflexo da omissão dos

poderes públicos municipais
quanto às carências das
comunidades.

Moralizando
A Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço
Público da Assembléia'

Legislativa anda atenta quanto
a concessão de títulos de
cidadania catarinense dada a

banalidade com que a honraria
vinha sendo concedida. Como
ocorre na maioria das câmaras
de vereadores, sem qualquer
justificativa plausível em não
poucos casos. Uma ofensa

àqueles que merecem.

Verbas
Vereador Terrys da Silva (PTB)
vai estar em Brasília até dia
29. Participa de curso que
ensina os caminhos para se

buscar recursos federais para
os municípios. Eis aí um
evento que deveria ter a

participação de alguém da
prefeitura, já que, até agora,
todas as viagens à Capital
Federal neste sentido foram
infrutíferas. Se alguém foi,
esqueceram de dizer.

Por estar sem partido, Maristela Menel teve nome questionado

nomes a Comissão inicia,
efetivamente, o trabalho
ouvindo testemunhas e

verificando documentos em

busca de possíveis irregu
laridades. São 120 dias, com
prorrogação por mais 60, para
chegar às conclusões finais e

tomar as devidas providências,
seja o arquivamento ou, se

comprovado crime de

improbidade administrativa e

outros, enviando as con

clusões da CEI ao Tribunal de

Contas .rlo, ,E.�ltr.Pí? e, M�rl
nistério Público.

Esquerda articula união de

forças contra o PT de Lula
}ARAGUÁ DO SUL- Mern

bras do PSOL de J,araguá do
Sul, cuja existência legal ainda
não é reconhecida pelo
presidente do diretório

,

estadual, Hilário Schner,
deverão participar, junta
mente com instituições
classistas, de umamobilização
em Florianópolis na próxima
sexta-feira, 28, que marcará o

Dia do Trabalho, comemo-
,

rado em 1 o de maio. O

movimento, informa o

presidente do PSOL de Jaraguá
do Sul, Douglas Maçaneiro, se
dará por ser "necessário

resgatar a verdadeira razão da
luta encabeçada pelos
trabalhadores", corroborando
palavras da presidente do
PSTU catarinense, [oaninha

, de Oliveira. Durante o mesmo

ato público os líderes políticos
do PSTU e PSOL planejam
iniciar a divulgação da
estratégia político-partidária
das duas siglas para 2006. O

objetivo, ao menos nacional
mente, é constituir a "Frente
Classista" para combater os

blocos 'liderados pelo
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva e pelo tucano Geraldo
Alckmin. "Os candidatos do
PSTU e do PSOL terão o perfil
anti-imperialista", revelou

[oaninha.A líder do PSTU,

RAPHAEL GÜNTHER

Douglas Maçaneiro é presidente '

do PSOL em Jaraguá do Sul

mesmo antecipando alguns dos

pré-requisitos dos eventuais

candidatos do partido ou ainda
do PSOL, é cautelosa ao falar em
nomes. Joaninha, mesmo

advertindo que não há qualquer
deliberação sobre uma aliança
das duas siglas para a disputa das

eleições em outubro, não nega

que a dobradinha entre Heloísa
Helena (PSOL) e José Maria

(PSTU) é vista com bons olhos

pelos integrantes das duas siglas.
,

"E cedo para falar em nomes e

alianças. O que posso antecipar
é que, ao menos para o PSTU, a
verticalização não é uma

imposição, e sim um grande
marco nacional que deve ser

respeitado", declarou [oaninha.
A estratégia nacional,

conseqüentemente, deve
interferir na articulação
estadual. (Celso Machado)

A Justiça Federal da 4a Região, em Porto. Alegre, confirmou
sentença da 2a Vara Federal de Florianópolis que considerou
legal o pagamento de pensão a eompanheiro homossexual
de ex-funcionário da Universidade Federal de Santa Catarina

I

falecido. A decisão foi questionada pela UFSC,· sob a;
argumentação de que a relação homossexual não pode ser,
equiparada à união estável, definida na Constituição como!
aquela vivenciada por homem e mulher. A sentença prevê o :
pagamento do benefício retroativo à data em que se tornou I

devido, acrescido de juros e correção monetária. ,

, [

Superior.
Ficou para amanhã a

reunião entre o reitor
Lucia José Botelho e

comitiva jaraçúaense
que vai defender a

instalação no

município de campus
da Universidade
Federal de Santa
Catarina. Participam
lideranças políticas e

empresariais, a partir ,
,

de 14 horas. A

princípio, dependendo
do que o município . '

,

possa oferecer, o reitor
'

daria sinal verde.

Médicos
Vereador Dieter
Janssen (PP) insiste na

necessidade de mais
especialidades
médicas nos dois

" hespttals ';da '\(\1
cidade.Citou a falta de.

""'C'rêdenci'a:mento dO"'"1
município para :

,

cirurgias de câncer I

através do SUS !
I

obrigando pacientes a J
pagar. Defende mutirão
para tentar reduzir a '

,

fila de espera por
exames e cirurgias. "

, " .

,

Amén
Os pefelistas andam
calados como

passarinho na muda.
Como sempre,
esperam pelas ordens
do kaiser Jorge
Bornhausen. Na
ausência dele, ranger
de dentes. Na

presença, afetuosos
abraços e tapinhas nas

costas. JKB, de novo,
vai decidir via
Florianópolis e, se

puder, eleger o filho
Paulo, já candidato a

deputado federal.
, ,

Na mesma
o Brasil é auto
suficiente na produção
de petróleo. Porém, os

preços do diesel e da
gasolina não vão
baixar. Explica-se: as

refinarias nacionais
não têm a tecnologia
necessária para
processar o tipo de

petróleo que
produzimos. Assim, a

importação continua, a

preços internacionais,
As exportações
também, só que com

.cotação bem menor.

,

,

,

I!" Nome de Maristela
Menel está incluído

Qa lista, mas ainda

pode ser retirado
5

5 }ARAGUÁ DO SUL - Apesar
do anúncio oficial acontecer
o

somente hoje, a lista de
,
'

>membros que vão compor a CEI
(Comissão Especial de

Inquérito), destinada a apurar

denúncia feita pelo secretário

geral . do PSB, Emerson

Gonçalves, já está definida.

Segundo do diretor
ádministrativo da Câmara de

Vereadores, advogado Ruy
Lessmann, vão integrar a

comissão os vereadores Sadi

Terrys da Silva (PTB), Maristela
Menel (sem partido), Eugênio
Garcia (PSDB), Ronaldo
Raulino (PL), Rudolfo Ges-
"

ser(PP), Pedro Garcia(PMDB)
e Jaime Negherbon (PT). O
vereador Ronaldo Raulino

questiona a participação da
vereadora Maristela Menel,
pelo fato dela não ter partido e

para definir sua posição
l� ;; solicitou um parecer ao

departamento jurídico da

,
,
, , .

,

-,
,

,

,

•

I

•

,

,

i

,

,

,

,

)
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Mais caro
Com valores da arrecadação
com o número de imóveis e a

área total do município, o

Noticenter verificou que o

IPTU mais caro por metro

quadrado é o de São José,
Com 113 krn", a cidade

.

arrecadou R$ 22,3 milhões em

2005, valor que representa R$
197 mil por km2, Já em Rio do
Sul, que arrecadou R$ 3,2
milhões, o custo é de R$ 12,3
mil por km2, Quando se

.

compara a arrecadação em

relação ao número de
imóveis, o custo mais alto fica
com Florianópolis (R$ 470,97),
Proporcionalmente, o IPTU de
Rio do Sul é o mais barato:

.

'âpenas R$ 199,46 por imóvel
em média.'

Lucro
o Balanço Patrimonial da

, .

SCGAS divulgado esta
semana revela um lucro

líquido da Companhia de
R$ 52,5 milhões em 2005,
o que corresponde a um

acréscimo de 10% sobre o

lucro relativo ao ano de
2004. A receita bruta

atingiu R$ 299,5e;milhões,
um crescimento de 23%
sobre 2004.0 presidente
do Conselho de

Administração da

Companhia, Otair Becker,
revelou que o volume de
gás natu ral
comercializado no ano foi
de 472,2 milhões de
metros cúbicos, 22%

superior ao volume
comercializado em 2004,
de 387,6 milhões de
metros cúbicos.

"; -'

c

Feira
Joinville volta a ser o centro
das atenções sobre inovações
nos processos produtivos da
indústria de transformação em

2006. A FMU - 3a Feira de
Ferramentaria, Modelação e

Usinagem está em contagem
regressiva. Nos próximos dias
2 a 5 de maio, a única feira do

segmento no País promove a

empresários de todo o Brasil,'
representações européias e

dos Estados Unidos a

oportunidade de geração de

negócios e desenvolvimento
de pequenas, médias e

grandes empresas, O 40
Encontro da Cadeia de .

•

Ferramentas, Moldes e

Matrizes, evento paralelo à
feira, ainda desenvolve o

aprimoramento profissional e

técnico no setor.

.

O resultado operacional
da Companhia apresentou
crescimento de 16% em

. relação a 2004, indicando "

uma gestão eficiente de
recursos da

empresa. Becker
acrescentou que em 2005
a empresa investiu R$
24,1 milhões, a maior

parte na construção de

aproximadamente 59

quilômetros de novas

redes de distribuição,
totalizando 612 km de
gasodutos implantados, o

,

que faz da SCGAS a

terceira maior
distribuidora do país em

extensão de redes de gás
n atu rat.

•

Crescimento
•

. "

• INDICADORES ECONOMICOS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL ,

. DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA EURO

COMERCIAL 2,125 2,127 11 COMPRA VENDA

PARALELO 2,190 2,287 11 2,638 2,639
PESO (Argentina)

TURISMO 2,080 2,210 Ie
0,698 0,707

• BalSAS DE VALORES • POUPANOA
> -

0,5967

•

• CUB abril

R$861,27

• FALECIMENTOS
Faleceu às 10:30h do dia 25/04, o senhor Cirilo Reinke, com idade
de 56 anos.O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento

•

no cemitério Rio da Luz 10.

O CORREIO DO POVO (I

•

NA PRÁTICA: PARCERIA ENTRE GOVERNO, SEBRAE A ASSOCIAÇÕES VAI ATENDER 558 PRODUTORES

, .

•

CAROLINA TOMASELLI

� Este ano, projeto será
focado no mercado e

em tecnologia, com
R$ 450 mil disponíveis

.

GUARAMIRIM - Depois de
mais de seis meses de discussão,
ontem foi dado o ponta pé para

execução do APL (Arranjo Pro
dutivo Local) da bananicultura,
que pretende fortalecer omercado
e agregar valor e competitividade
ao setor, Em reunião na Aciag
(AssociaçãoComercial, Industrial
e Agrícola de Guararnirim) com
representantes das associações de
produtores de banana do Norte

catarinense, governo e Sebrae,
foram definidas as prioridades do

projeto para este ano ..
Segundo o agente de

articulação do Sebrae, Donizete
Boger, as ações deste ano serão

focadas no mercado e em tec

nologia. Explica que com relação
ao primeiro será feita uma prosp
ecção do mercado envolvendo as

_ regiões centro-oeste, sudeste e sul
e também Argentina e Uruguai.

i ,.
Quase todos os impostos .são descontados em folha de

i�, pagamento ou estão embutidos em produtos e serviços. Não há
como fugir deles. O único imposto que atinge em cheio o

orçamento de todas as famílias e que realmente precisa ser pago
na boca do caixa é o IPTU, Por isso, todos os anos, as prefeituras

," enfrentam a fúria dos contribuintes diante dos reajustes, O
".

Noticenter realizou uma pesquisa junto a cinco prefeituras
catarinenses (Joinville, Florianópolis, Blumenau, Rio do Sul e

São José) para avaliar o impacto do IPTU sobre o total da

': arrecadação. O resultado: o imposto répresenta menos de 10%
•

sr do orçamento. E é justamente o imposto que dá mais trabalho

para cobrar e gera mais desgaste para os prefeitos, A exceção é

Florianópolis, onde, segundo a Secretaria Municipal de Receita,
,

a participação do IPTU é de 17%. E na Capital que ocorre a maior

arrecadação do IPTU em SO: R$ 66,4 milhões em-2005.Nas
demais cidades a participação do IPTU sobre a arrecadação é

o, bem menot: 7% em Rio do Sul, 8,7% em Blumenau, 6,2% em

São José e 8% em Joinville,

"Nestas regiões vai ser levantado
o potencial consumidor em

cidades com mais de 300 mil

habitantes", informou.
Outra prioridade deste ano

será a implantação- através de
consultoria específica, de um

programa de certificação do

processo produtivo da banana,
que passará a ser identificada

provavelmente com.um selo, com
já acontece com outras frutas

� "Ocomo a maça e a manga,

processo produtivo também
trabalha a embalagem e a pós
produção, que inclui o tratamento
e manuseio da fruta", completou.

Boger explica que embora estas
� .

açoes continuem a serem

desenvolvidas no próximo ano,

foram estabelecidas de acordo
com a liberação dos recursos,

neste momento R$ 175 mil pelo
governo do Estado através do
Fundosocial. "Este recurso virá

dividido em cinco parcelas e deve
ser executado ainda este ano",
disse, O projeto também receberá

R$ 225 mil do Sebrae e outros R$
50 mil de produtores, totalizando
R$ 450 mil em recursos.

Apartir de 2007 as ações serão

Vereadores voltam a cobrar
- .

repasse de recursos a entidades
GUARAMlRlM - Os vereadores

voltaram a 'cobrar autorização do
Executivo para efetuar o repasse
de recursos do orçamento da
Câmara para entidades do

,

município. E que a autoria de

projetos para destinação das

verbas, ainda que do orçamento
do Legislativo, compete à

administraçãomunicipal, Ontem,
os vereadores e representantes das
entidades se reuniram com o

prefeitoMário Sérgio Peixer (PFL)
para reforçar o pedido.

O prefeito não foi encontrado
I

pelo O Correio, mas segundo o

presidente da Câmara, Marcos
Mannes (PSDB), Peixer disse na

reunião que ainda não
•

encaminhou os projetos porque
necessita saber quais as reais

necessidades de cada uma das
beneficiadas, apesar de reconhecer
o trabalho desenvolvido. Pediu

para que as entidades pré
selecionadas pela Câmara enviem
uma espécie de estudo contendo
todas as informações, incluindo

ENTIDADES
Ação Social
Apae
Bombeiros Voluntários
Clic
Clube de Idosos Anos Dourados
Clube de Idosos Cantinho da Paz

Colégio Evangélico Luterano
. Colégio Senhor Bom Jesus

receita e despesa,
Segundo Mannes, o impasse

talvez tenha origem no fato dos
vereadores - que são unânimes

na questão - pretenderem fazer
o repasse mensal, e não em cota

única no fim do ano, como de
costume, "Estamos deixando de
investir na contratação de
assessores e aquisição de um

carro, por exemplo, para poder
fazer os repasses, porque sabemos
das dificuldades destas entidades
e entendemos que isso é o mais
. "

importante neste momento ,

argumentou.
Do total do orçamento do

Legislativo para este ano, cerca

deR$1,2milhão, os repasses para
as doze entidades somamR$ 154
mil. O presidente da Casa lembra
que foram enviados ofícios ao

prefeito solicitando os projetos
que tratam dos repasses, "Nós já
fizemos nossa parte. Agora a

,� ,

negociaçao sera entre as

entidades e a adminístração",
resumiu o vereador,

VALOR DO REPASSE
R$ 18 mil
R$ 40 mil
R$ 60 mil
R$ 2 mil
R$ 4 mil
R$ 4 mil
R$ 500,00
R$ 2 mil

\
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Reunião ontem à tarde traçou cronograma de atividades e investimentos ;

voltadas ao marketing e missões

empresariais, incluindo a centros

de distribuição.A capacitação em
gestão empresarial também será

abordada, segundoBoger; "paraque
•

o produtor tenha visão de negócio
e o gerindo COIUO tal para que o

resultado seja melhor possível",
O APL vai atender 558

produtores de banana de nove

municípios da região Norte do
Estado e, na avaliação do

presidente da Febana (Fe
deração dos Bananicultores), ,i
Aldo. Pasold,. vai permitir ;,

delinear e melhor definir a £

situação de mercado, agregação c

de produtos e a formação de :i'
,

grupo. "Os produtores vão o:

começar a olhar o mercado de 3'

maneira diferente e vai fazer IS
•

com que se vislumbre um ((1

mercado melhor, com reflexo "
,; " .

ate no preço , resu�lu,

,

Seminário em Guararnirim
busca alternativas à rizicultura

GUARAMlRlM - O preço míni

mo e a prorrogação das dívidas dos
rizicultores serão temas de assem

bléia que acontece amanhã, apart
ir das 14 horas, no Parque de

Exposições Perfeito Manoel de

Aguiar, em Guaramirim. O semi

nário, promovido pela Comissão
de Agricultura da Assembléia

•

Legislativa, também será realizado
em Pouso Redondo, na sexta-feira,
ambos por solicitação do deputado
Dionei da Silva (PT), vice

presidente da comissão,

Representantes dosMinistérios da
. -

s Agricultura, doDesenvolvirnento
Agrário, Conab (Companhia
Nacional de Abastecimento) e

Banco do Brasil estarão presentes.
O deputado defende que o

governo federal compre, em

caráter emergencial, parte da

produção catarinense de arroz, que
está sendo comercializado em

médiaporR$ 16 a saca de 50 quilos,
quando o preço mínimo é de R$
22."Nossos produtores de arroz

hoje são reféns da indústria, que
importa o produto a custos mais

baixos e força a queda do preço

PAlESTRANTES

PONTOS OSCILAÇÃO
.- -

Ie BOVESPA 39.038 0,03%
Ie DOW JONES (N. York) 11.283 047"10

Ie MERVAL (B. Aires) 1.838 022'/0

11 NIKKEI (Tokio) 16.970 0,33%
•

local a níveis insustentáveis", '

comentou.

Na opinião dele, isso em parte 'J�

é conseqüência da falta de 11

organização dos produtores, que :;:

'não se preocuparam em formar '{,

cooperatívas e viabilizar estrutura ;,r

de armazenagem, "O governo "

federal dispõe de recursos para Ii

comprar o arroz, mas só pode �I
.

comprar se tiver onde estocar essa �'

produção, por isso os produtore �,
,

da nossa região ainda não puderam If.

ser beneficiados pelo programa", f JA Conab poderia transports] r(

o arroz comprado dos produtore I.�

locais para armazenar em outra! <[
-.

regiões do Estado, mas ainda assin I.,

seriam necessárias estruturas de ·,f

secagem, por isso estão sendo "

buscadas alternativas de,i

emergência, "Para a produção da ei
nossa região do Vale do Itapoc IJ

talvez seja muito tarde, porque a f;

colheita de arroz já teIIIli110U, No 1/:

Alto Vale do Itajaí os produtore <

ainda podem ser beneficiados, ,i:

porque a colheita está em "

andamento, por isso a solução 'l'

precisa ser rápida", disse .

•

Fábio Alexandre Pereira - Superintendência do Banco do Brasil
Tema - Linha de Créditos .

Sione Lauro de Souza - Conab
Tema - Programas desenvolvidos pela Conab aos produtores rurais de arroz.

�
Herlon Almeida - Ministério do Desenvolvimento Agrário "

Tema - Políticas Públicas do Governo Federal em favor da rizicultura

,
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IMPASSE: LEILAO DAS CONTAS-SALARIO
•

•

PATRíCIA GOMES
:8 �:l2" '-'-"-:..:.:..::.:::_:_=:='-'=-=------------------�

� Casan reclama que precisa de recursos para
investimentos - para evitar a crescente

municipalização dos serviços -mas, não tem

conseguido financiamento junto ao banco

�� �;,�Il Contabilistas fazem campanha em prol da doação de sangue
le "f"

FLORIANÓPOLIS (CNR/
I ADI) - A relação entre o

�'. Governo do Estado e o Besc foi

t1discutida em Audiência Pública
�' ontem na Assembléia Legislati-

,

va. O leilão das contassalário dos

; ,:servidores da Casan provocou
! uma reação do banco, que passou
� ao comando do Governo Federal
_,

� , no ano de 1999. A Companhia
-

, "C,Catarinense de Aguas' e
) (,I

Saneamento argumenta que

precisa de recursos para
I
•

_
�

� .. .

,
mvestimentos para evitar a

I, "
crescente municipalização dos

Ir '
"

serviços e investir em obras de
a � abastecimento e saneamento -

.0 G
no entanto não tem con

Ie :J
seguido financiamento junto

o '1 (',

"

ao Besc. Já a direção do Besc
Ie '"

-

alega que o financiamento de
�r 1�

empresa pública depende do
m fIl, 'T' N' 1 diesouro aciona e a

):. c'.
documentação em dia.

I; J A reação do Governo
Federal já deu resultado: o prazo
de abertura das propostas da

licitação aberta pela Casan foi

prorrogado em 45 dias, ficando
para 12 de junho. "Esta

prorrogação abre espaço para a

I
discussão e para se achar uma

", " < solução, levando em

consideração o posicionamento
te ')111 de Brasília e do governador
Ie 11) licenciado Luiz Henrique, que
Ie ')ur quer o Besc público", enfatizou

sa 8"·
FWRlANÓPOLIS (CNR/ADI)

- O Conselho Regional de
Contabilidade de SC (CRCSC)111 [[]l

, o'. iniciou ontem, quando foi come-

af',tc)
,

morado o Dia do Con-tabilista,'fel
e i):e

uma campanha estadual de doação
as <r; 1)

de sangue, que irá se estender pelos
m I,li •• próximos 30 dias.A iniciativa será

ie "I.' feita em parceria com o Hemosc e

lo ,;: com os bancos de sangue do

le ,: Estado e pretende aringir os mais

ia 8i, de 15 mil profissionais registrados
;U I)" n� entidade. �ntem, no p:nneiro
a ,;

dia ,da campanha, o movimento

. foi considerado bom. Apesar deJo I J�'
estarem envolvidos com a

es <;

,;., declaração do imposto de renda,'IS, _

m 'il cujo prazo de entrega termina

o secretário de Estado da

Fazenda, Max Bornholdt. O
secretário ainda destacou que
"Santa Catarina está em

situação tranqüila", o que não a

obriga buscar recursos com o

leilão das contas do Besc para
fechar sua contabilidade em

conformidade com a Lei de

Responsabilidade Fiscal.
"Nós queremos continuar'

• •

com o nosso rnaior parceiro, que
é o Governo do Estado", disse
Eurides Mescolotto, presidente '

. do Besc. Ele garantiu que "pode
vir furacão que o Besc não cai.

O Besc vai continuar ern Santa

Catarina, porque é federal, e

banco federal não quebra",
bradou. Mescolotto fez críticas
ao edital da Casan, dizendo que
ele é um "tiro no pé do

governador licenciado".

Segundo o presidente, o Besc
deu lucro nos últimos três anos
e se for efetivada a retirada das
contas do Governo a instituição
terá que se adequar. "São 180

'1 - "b "

.rm contas, e um aque
razoável e não sei o que vai

acontecer com 140 municípios
que só têm Besc. Obviamente
que se oGoverno retirar a conta
salário do Besc vamos ter que
diminuir de tamanho, não
,

vamos poder sustentar agências
pioneiras", afirmou.

nesta sexta-feira, muito

conselheiros do CRCSC foram
até as unidades do Hemosc para
doar, a exemplo do contabilista
Vilso Isidoro.

Além da campanha, outros
. '

,

eventos estão programados para
I'desta semana em várias regiões o

Estado, a exemplo do já tradi
cional Baile dos Contabilistas,
,

promovido pelo Sindicont de

Joinville, que acontece na

Sociedade Rio da Prata.
Para o presidente da entidade,

contador Nilson José Goedert,
nunca como neste momento o

país esteve tão necessitado dos

profissionais da contabilidade.

CINE SHOPPING BREITHAUPT ,',
.

Instinto Selvagem 2 '

.

Thriller/1 14h3D -17hDD -19h15 - 21h3D Drama

Selvagem Desenho14hDD - 15h45 - 17h3D - 19h30 .

2
-

,

Instinto Selvagem 2 Thriller/
21h30 ,

• Drama

O Plano Perfeito Ação/ '

3
13h3D - 16hOO ' Drama

Quando um Estranho Chama
Susp,ense18h30 - 20h15 - 22hOO

-

Audiência públicanaAssembléia Legislativa sobre o casoCasan-Besc lotouPlenáJio

DISCUSSÃO DE RECURSOS
"Historicamente a Casan tem trabalhado com o Besc e deixado todos os

seus recursos de arrecadação na instituição. No entanto, inúmeras vezes .

tentamos obter li.nhas de crédito para financiar obras de saneamento no

Estado. Mas, o Besc vem nos negando sistematicamente essas linhas de
crédito", diz o diretor administrativo da Casan, Laudelino Bastos. Assim, a

Companhia decidiu pela busca de um novo agente financeiro, que possa
dar sustentação de recursos para a realização de obras e evitar, inclusive,
a perda de novas Prefeituras pela falta de investimentos. O presidente da
Companhia, Walmor de Lucca, questionou se não poderia ser acusado de
"lncúrla administrativa" caso deixasse de buscar de R$ 8 a 10 milhões
fazendo o leilão de suas contas em favor do Besc. "O Besc nunca nos deu

, nada. Sabemos que podemos buscar o recurso financeiro em benefício da
sociedade catarinense", ressaltou de Lucca, que garantiu a legitimidade
do leilão. "Se ele não fosse legal, por que então o Besc não entrou com

processo para sustar o editai?", perguntou.
Para o presidente do banco, Eurides Mescolotto, "financiar uma
empresa pública não é tão simples- dependemos do Tesouro
Nacional e da legalidade". Segundo ele, toda empresa pública que
queira financiamento precisa ter um cadastro preenchido, o qual a

Casan não teria. "Então, não podemos emprestar, assim corno
nenhum outro banco, porque eles poderiam ter ido buscar recursos
em outra instituição mas não foram, porque não pode. De qualquer
forma, estamos estudando fórmulas de como ajudar a Casan e

vamos fazer, se for possível", finalizou Mescolotto.
A expeqtaíiva no início da audiência, segundo o deputado Vãnio dos
Santos (PT), presidente da Comissão de Trabalho e Serviços
Públicos da Assembléia Legislativa, era que ao final a Casan
anunciasse o cancelamento da licitação. No entanto, o presidente da
Companhia foi enfático: "A princípio, está mantido o leilão. Até que eu

receba uma contra-ordem, porque sou membro de um Governo".

"Dentre todas as ciências, é a

contabilidade que 110je tem

condições de garantir a

transparência almejada por toda
a sociedade", observa. ''Através
das informações contábeis é

possível construir um país mais
•

ético e melhor, onde os cidadãos

podem fiscalizar a aplicação dos
recursos públicos e, também, a

origem do dinheiro destinado às

campanhas políticas, garantindo,
assim, Ulna administração mais

eficiente e transparente".
Em maio, mês em que o

então presidente Eurico

Gaspar Dutra assinou o decreto
9495, de 1926, regulamentan-

do a profissão contábil, o
,

CRCSC entregará o Prêmio

Destaques da Con-tabilidade
2006, em cerimônia que acon

tecerá na sede da entidade, em
Florianópolis. N a terceira

edição do prêmio, serão home
nageados os contadores Rober
to Aurélio Merlo, professor da
Unoesc de Joaçaba, e Carlos
Roberto Victorino, empresário
de Blumenau e diretor da
Fenacon (Federação Nacional
das Empresas de Serviços
Contábeis e das Empresas de

Assessoramento, Perícias,
Informações e

_
Pesquisa).

(colaboração Márcia Quartiero)
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O fator Garotinho
Fortes indicativos de que a candidatura de Geraldo Alckmin não decolou'
levaram os pefelistas a um novo posicionamento frente a corrida
sucessória presidencial. Para surpresa geral, as suspeitas de que Anthony
Garotinho já virou o jogo derramaram água fria na fervura do tucano. Em
outras palavras, os liberais já podem ter começado a fritar Alckmin.
A leitura de uma atenta - e respeitada - raposa da política
catarinense é de que o PFL pode optar por uma candidatura própria
ou, numa hipótese mais realista, bandear-se para o terreno de
Garotinho, com o, objetivo pragmático de derrotar Lula.
O ex-governador paulista carece, segundo a raposa catarinense,
de um elemento fundamental na política, que é a demonstração da
vontade de vencer, a garra, a desenvoltura e o espírito de combate.
Alckmin continua com sua estampa de bom moço, de tímido
incorrigível. Isso, numa campanha presidencial pesada como é a

brasileira, acaba tirando qualquer brilho que ele possa ter, ou. seja,
seu bom conteúdo e os melhores propósitos como homem público.
Garotinho, ao contrário, é um político de estilo maroto, poderoso
e envolvente. Embora não seja considerado um nome ideal para
presidir o país, faz parte do jogo democrático,' está na peleia,
disposto a enfrentar os inimigos e o fogo amigo. Muitos
peemedebistas já estão convencidos de que ele vai fazer barulho
e terá condições de enfrentar Lula de igual para igual. Era isso,
exatamente isso, que os petistas temiam - alguém que
conseguisse empolgar a massa com um discurso populista e,
ainda, recheado de mensagens religiosas.

Longo alcance
Um programa transmrrido em

ondas curtas, produzido e apre
sentad1l' por Anthony Garotinho,
é captado em todo o Brasil. Mais
do que uma superestrutura de

marketing o ex-govemador conta
com seu próprio talento de co

municador religioso (evangéli
co), para plantar e espalhar seu
nome pelos mais distantes
rincões. E isso sem gastar
murro: como se sabe, qualquer
atração do rádio, comparado ao

de um programa na televisão,
longo alcance popular e com um

custo baixíssimo.

Contradições
Duas constatações importantes
feitas por parlamentares de

oposição e snuação; a primeira é

que o Besc está amarrado aó

programa de privatizações do
Govemo Federal, ou seja, .

continua disponível para venda,
desde que as autoridades
queiram colocá-lo à venda em

leilão. A segunda é relativa à

polêmica das contas oficiais de
. Santa Catarna a própria Uniãp
opera com bancos privados para
administração de seus recursos

e folhas de pagamento, inclusive
da Previdência Social.

Sem resultado Boi de piranha
Uma expressão muito utilizada no

campo foi lembrada ontem por
uma importante autoridade esta
dual: "Nesta polêmica, estão utili
zando o Besc como boi de pira
nha". Nas atividades campeiras,
o boi de piranha é aquele utilizado

(sacrificado) pelo vaqueiro, para
atravessar o rio e garantir que
não há piranhas que possam
devorar o restante da boiada. Ou

seja, há muito mais questões
políticas do que técnicas nas

discussões envolvendo o futuro e

o potencial do banco catamense
no mercado.

,

Nenhum resultado prático. E o

que se pode avaliar 'da audiência
pública de omem que discutiu o

futuro do Besc. Na realidade, já
não há muito que debater: Lula
garante o banco público até o

final do seu mandato, a direção
da instituição continua implan
tando a modemização, os defen-

•

sores seguem com a rnovrnen-

tação para mantê-lo sob controle
da União e os outros - aqueles

•

que não acreditam mais no

Besc - demonstram a dis

posição de deixá-lo à mercê das
feras .oo mercado.

• CINEMA Hoje e amanhã

JARAGUÁ DO SUL - RUA EMíliO C. JOURDAN
. ,

,

SALA FILME/HORARIO
"

GENERa
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... Visita
Sob fogo cruzado da oposição, o
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva fará uma rara vistta ao

Congresso amanhã. Lula irá na

Cãmara a convtte do presidente
da Câmara, deputado Aldo
Rebelo (PC do B-SP).O
presidente irá visttar a mostra
Construtores do Brasil, em
homenagem a personagens
históricos como Antta Garibaldi e
os ex-presidentes Getúlio Vargas
e Juscelino Kubttschek.

... Troca
o Hospttal São Luiz, em São
Paulo foi condenado a arcar com

os custos de tratamento

psicológico a uma família

prejudicada pela troca de bebês
ocorrida na sua matemidade, em
25 de setembro 1990, em
Presidente Prudente, a 580
quilômetros de São Paulo. A

sentença, concedida pelo juiz da
5a Vara Cível de Prudente, Sérgio
Barbosa de Moraes, tenta
reparar o sofrimento da mãe e

seu filho' de criação, um
adolescente hoje com 16 anos,
trocado no berço pela filha, que
ficou COrT) os pais do rapaz.Em
outubro do ano passado, as duas
famílias, que moram em

Prudente, conseguiram
comprovar a troca dos bebês por
meio de exames de DNA.

... Cassação
o ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF) Gilmar Mendes
indeferiu o pedido de suspensão
<do processo de cassação, na
Câmara, do mandato do depu-
tado José Janene (PP-PR), que
está em licença médica. Janene
entrou com mandado de segu-
rança no STF com o argumento
de que sofre que grave doença
cardíaca e, por isso, não pode se

defender da acusação de quebra
do decoro parlamentar. A
decisão do Supremo foi

-

anunciada ontem à tarde,
durante reunião administrativa

•

do Conselho de Etica da Câmara.
.

: ... Acusação
Janene é apontado como um dos

,

vínculos do PP com o empresá-
rio Marcos Valério Fernandes de
Souza, operador do mensalão. O

. partido recebeu R$ 4,1 milhões
do caixa 2 do empresário.

,

Gilmar Mendes diz, na decisão,
não "vislumbrar suficiente
plausibilidade jurídica" no pedido

- _

do deputado e argumenta que o

Legislativo tem nonmas próprias
para decidir sobre o processo.

... Mortes
•

As fortes chuvas que castigam
Salvador desde a semana pas- .

sada já causaram duas mortes
e deixaram pelo menos 20 famí-
lias desabrigadas. O aposentado
Antonio Soares Santos, de 56
anos, morreu soterrado ontem,
quando sua casa desabou no

bairro de. Sussuarana. A segunda
morte foi a do motoboy Alan dos
Santos Almeida de 28 anos, que
estava intemado no Hospttal
Geral do Estado, desde o dia 20.
Ele foi atingido pelos escombros
do muro de contenção do hotel
Pousada do Canno, no
Pelourinho, centro histórico da

capttal baiana. Ferido na cabeça,
morreu no hospttal, na
madrugada de ontem.

,

I

.
,

,
'

PFM: PASSARA DE 22,5% PARA 23,5%
•

•

O CORREIO DO POVO

-

•

•

AGENCIA ESTADO

... Anúncio foi feito durante a Marcha em Defesa
,

dos Municípios em Brasília ontem, que contou
com a presença de cerca de 200 prefeitos de se

BRASÍLIA- Os presidentes
da Câmara, Aldo Rebelo (PC
do B-SP), e do Senado, Renan
Calheiros (PMDB-AL) se

comprometeram a aprovar o

aumento do repasse do FPM

(Fundo de Participação dos

Municípios) de 22,5% para

23,50/0. Essa -med ida,
,anunciada pelo presidente
Luiz Inácio Lula da Silva,

,

representara um aumento no

repasse para os municípios de

R$ 1,4 bilhão."Nós vamos

votar e aprovar a ampliação do

FPM, pelo menos. Tenho
consciência do impacto, dessa
medida para as prefeituras",
disse Aldo ontem durante a

•

abertura da 9° Marcha em

Defesa dos Municípios, em

. Brasília. Aproximadamente

•

Presidente do Senado arquiva
pedido paa criar "CPI Armagedon"

BRASÍLIA - O presidente do

Senado, Renan Calheiros

(PMDB-AL), decidiu arquivar o
pedido de CPI para investigar
relações entre a família do

presidente Luiz Inácio Lula da
Silva e o presidente do Sebrae,
Paulo Okamotto, apelidada de
"CPI do Armagedon". "Para a

criação de urna CPI, o fato
determinado é essencial, é

sagrado", disse Renan. /

O requerimento para a

criação da CPI foi apresentado
pelo senador Almeida Lima

(PMDB-SE), que está fora do
Brasil, e se baseava em outros trê�,
assuntos além da relação de Lula
e Okamotto: os negócios entre o

filho do presidente, Fábio Luiz, e
a Telemar, a quebra de sigilo do
caseiro Francenildo Costa e o

caso dos "dólares na cueca": o

episódio em que um assessor

parlamentar foi pego pela Polícia
Federal transportando R$ 200mil
em uma mala e US$ 100 mil em '

sua roupa íntima. Posterior

mente, o Ministério Público
concluiu que se tratava de

propina paga por favorecimento
em negócios públicos.

"Citar fatos difusos, deco
nexos ou pulverizados, outros

- ,. . .

apenas genencos ou rmprecisos
na tentativa de viabilizar sua

instalação não encontra respaldo
na Constituição, nem nos

regimentos das Casas Legislativas
e menos ainda no Supremo

. Tribunal Federal", disse ele.
A decisão atendeu a

interesses de governistas e

oposicionistas.

200 prefeitos de cidades
catarinenses participaram da

manifestação. .

A promessa de elevar os

repasses do PFM para as

prefeituras foi feita segunda
feira à noite por Lula para

representantes das prefeituras.
,

A medida, entretanto, faz parte
'

de uma projeto -apelidado de
minirreforma tributária- que
ainda precisa ser aprovada pelo .

Congresso.
As outras duas medidas do

pacote de bondades para as

prefeituras -aumento do

repasse da merenda escolar e

abertura de linha de crédito

para compra de maquinário
não dependem do Congresso.
A elevação do repasse da
merenda será regulamentada
por decreto e a linha de crédito
será oferecida pelo BNDES

(Banco N acional de
. Desenvolvimento Econômico
e Social).

O ministro das Relações
Institucionais, Tarso Genro,
disse que só depende do

Congresso a ampliação dos

repasses do FPM. ''A votação é

uma questão chave. Basta

querer. A base aliada quer,

grande parte da oposição quer.
Temos que nos despir da

-

relação. partidária e

compreender que esse é um

passo importante para a

consolidação da república
democrática. "

FPM - O reajuste do FPJ,
reivindicado desde dezembro
de 2003 pelos prefeitos, é

financiada pelo Imposto dIe
Renda e pelo IPI (Impostb
sobre Produtos Indus.( �\

tiializados). Com essa'
,I

articulação para ampliar o

repasse, o Planalto alterou um

posição mantida há anos de
•

. "'. ...

negar aos mumcipros D
, '

aumento em um ponte

percentual do FPM.

•

•

i
)

J

Brasil precisa qualificar professores, diz Unesco
BRASÍLIA- O Brasil vai

precisar de mais 396 mil

professores até 2015 para
manter o atendimento nas

escolas' de ensino básico. A

reposição de professores é o

primeiro passo para garantir a

universalização. Mas o desafio
brasileiro é maior: qualificar a

maioria dos professores que
j estâo hoje nas escolas e investir

I

mais. O relatório "Educação
para Todos 2006 - Professores e

Educação de Qualidade",
lançado ontem pela
Organização dasNações Unidas
para Educação, Ciência e

Cultura, mostra que o Brasil é,
,

na América Latina, um dos

países com menor grau de

formação de professores.
O estudo mostra que a

maioria dos professores
brasileiros de 1 ª a 4ª série (920/0)

,

fez apenas o magis-tério, na
definição da Unesco, o ensino

.

médio mais um ano ou dois de
\ formação específica. Apenas
Nicarágua e Panamá, entre os

países da América Latina que

possuem dados, estão na mesma
situação. Na Argen-tina, por
exemplo, 67% dos professores do

.

primário têm curso superior. No
Chile, são ,92%. .

A qualificação dos pro
fessores vem crescendo no

•

mundo todo, inclusive no Brasil,
mostra o docu-mento daUnesco.
Mas o relatório ressalva: coloca
o País, junto com Indonésia e

Egito, entre os que precisam fazer

grandes esforços para garantir
que todos os professores
primários te -nham ensino

,

superlor.

DESAFIO - Formar esses

professores para melhorar o

acesso e a qualidade das escolas \

será, de acordo com a Unesco, o r

maior desafio brasileiro. O País :
. "

contmua entre os paises com

maiores taxas de repetência do
mundo - 210/0, como a Eritréia e

Moçambique, maior do que
Ruanda e Lesoto. Essa é uma das ,

,

razões para o Brasil ter contratar 'J

mais 396 mil professores nbs '

próximos 10 anos.
; 4 I

O número de alunos no (

ensino básico vêm dimi-nuindo (

no País, assim como a quantidade :

de crianças em idade escolar. No (

entanto, como a taxa de .

repetência ainda é alta, essa (

redução não acontece na
•

velocidade que poderia. 'IA •

repetência reflete más condições (

de ensino e aprendizagem e c

aumenta a pressão sobre os (

professores e sobre os recursos ,

nacionais", diz o relatório.

•
•

I

••
.

Parentes que cometeram crimes ficam sem herança
SÃO PAUlD - o assassinato

do casal Von Richthofen pela
filha Suzane pode provocar

mudanças na legislação penal
,

brasileira. A CCJ (Comissão de

Constituição e Justiça) da
Câmara aprovou ontem projeto
de lei que impede parentes que
cometeram crimes contra

familiares de herdarem os bens
deixados por suas vítimas .

A legislação atual permite que
os bens sejam repassados
automaticamente para quem

•

cometeu o crime. No caso de

Suzane, ela só não terá acesso a

herança da família porque o irmão
entrou com uma ação na Justiça
para impedir que ela fosse

. beneficiada. Pelo projeto aprovado
na CCJ, depois da sentença
transitada em julgado (quando
não cabem mais recursos

jurídicos) , o acusado perde direito.
a herança automaticamente.

"Com certeza quemmata o pai e a
mãe está disposto amatar também
irmão e outro herdeiro'para
conseguir uma herança.O projeto
é um desestímulo para esse tipo

Programa' t·· "Afendimentos drário$

f' 275-1.1,44
I· TotN__••'�lrat"to'

.
.. .

.. ..

,A lin�a�a �da_ ,.�. �

Nos mOMeftt�s _,. _,Ostia, 'trlste�9 • é;lesesperô;
QVQftd� Q yido ,�NCe "ao ter Mais left%�ld�,

. lIGUÊ!1 DESA8AFEIII .

'.
.

tendimento: Telefone das 11:00 às 23:00h I Pessoal das 11:00 às 22:00

Rua Antonio Cunha. 160 - Sala 09 (Piso Superior Rodoviária)
Jaraquá do Sul - Santa Catarina

de crime que está se tomando vez ,
. .'

mais corriqueiro na nossa (

sociedade", afirmou o deputado \

Paulo Baltazar (PSB-RJ), autor do \

projeto. f
O texto foi aprovado por

unanimidade na Câmara e agora '

segue para análise do Senado. "Há ;

um clamor popular contra a ;

violência, contra a impunidade,
,

Uma pessoa que matou o pai ou a

mãe ainda herdar os seus bens ;

causa repulsa. Acho que o Senado (

aprova facilmente o projeto", disse :

Baltazar.

., , , _ , , .. , , , .. , , , , .. , _." , , ,

"····,··········,',····,··,·,··,·,·········"··"1

AjAPRA
"

ACABE com o

preconcelto racial.
Vita-Iatas também amam!!!!!!

j
,
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SUSPENSÃO: PRAZO TERMINA NA SEXTA-FEIRA

:J

foGtNCIA ESTADO

• •

J)

f� O fato de um país saber enriquecer urânio permite a essa nação produzir
pombustível nuclear e, também, fabricar a carga físsil das bombas atômicas

,
.

I)' I

j IRÃ-O Irã está disposto a

,transferir a outros países sua

.experiência em tecnologia
" )_nuclear, declarou ontem o
(,

j;líder supremo do Irã, o

cfliatolá Ali Khamenei.A

!princ-ipal autoridade do

.J,:stado iraniano fez referência

cit "capacidade no setor

cJluclear dos cientistas

iranianos" acrescentando que
"a República Islâmica do Irã
está disposta a transferir essa

,

,

')

experiência, o conhecimento
e a tecnologia" a outros

,

parses.
Khamenei fez as

declarações ao final de uma

reunião com o presidente
sudanês, Omar el Bechir, que,
por sua vez, considerou que
"o sucesso do Irã na conquista
de uma tecnologia nuclear

pacífica representa uma

grande vitória para o mundo
islâmico", segundo a Irna.

As potências ocidentais que
se opõem a que o Irã tenha um

programa nuclear próprio
temem, entre outras coisas,
que' a república islâmica
facilite a proliferação da

tecnologia nuclear, seguindo
o exemplo do Paquistão.A
equipe do cientista

paquistanês A.Q. Khan

prestou, precisamente, ajuda
ao Irã. Teerã anunciou, no dia
11 de abril, ter enriquecido

,

A '

urania com sucesso. O vice -presidente Gllo
lamreza Aghazadé, que também
dirige a Organização Iraniana
de Energia Atômica (OlEA),
liderará a delegação do país que
deve manter "conversações
técnicas", informou um

:

diplomata. As reuniões serão

realizadas 48 horas antes de o

diretor-geral da AIEA, o

egípcio Mohamed EI Baradei

entregar um relatório sobre as

atividades nucleares iranianas
ao Conselho de Segurança (CS)
da ONU.Se o Irã não cumprir
com o pedido antes do prazo

fixado, o CS pode decidir

aplicar sanções econômicas e

militares.

�

NEGOCIAÇOES - Uma

delegação iraniana de alto
nível manterá conversações
hoje com a AIEA (Agência
Internacional da Energia
Atômica) antes da sexta-feira
(28) -prazo final fixado para

que Teerã suspenda o

enriquecimento de urânio-,
afirmaram ontem diplomatas
da ONU.

Outros diplomatas con

firmaram que a reunião será

realizada, mas não

comentaram em que âmbito

diplomático. Um porta-voz
da agência se negou a

, confirmar este encontro.

Jsrael lança novo satélite de espionagem para vigiar o Irã
)

; 3[[ ISRAEL - Israel lançou na

I �IPoite de ontem um novo

) cl;�atélite de observação
� � aperfeiçoado que permitirá ao

� éJpaís melhorar de maneira

S 2!puBstancial a vigilância sobre

r 1£0 programa nuclear iraniano,
s >dnformou ontem o jornal
. ,

� , israelense "Yediot Aharonot".
) C'I O novo satélite de
) oLobservação D3 Eros B 1 foi
, sHançado do centro espacial
) olmilitar situado na região de
� ",rAmour, no extremo oriente

1 8d'USSO, por um foguete do tipo
1 s/Iopol de combustível sólido,
\ f\indicou a agência russa de
s esnotícias Itar-Tass, citando um

l DAHAB, EGITO- Turistas
continuam deixando a cidade de

porta-voz do centro, Alexei
Kouznetsov.

O satélite de espionagem
de 280 kg foi construído pela
Indústria Aeronáutica
Israelense (IAI), informou um

comunicado da empresa

ImageSat, encarregada de

supervisionar o projeto.O
aparelho dispõe de câmeras

que permitem iden t ificar

objetos de 70 centímetros a

uma altura de 480 km a 600
km e realiza a rotação pela
Terra, em 90 minutos.As

A •

cameras permitem aos agentes
de inteligência observar os

menores detalhes das

: :;�Após ataques, turistas começam
a deixar Dahab no Egito

z �:)'Dahab enquanto moradores e

a 8 comerciantes limpam o sangue das
J olruas e tentam colocar um pouco
o olde ordem na destruição provocada
f.) pela explosão de três bombas na

,r r-noite de segunda-feira.As infer
a oionaçôes sobre os ataques - que
á i;]-teriammatado 23 pessoas - ainda
a ;; são muito desencontradas. Tudo
�. .:)10 que se sabe com alguma certeza é
a r; .que as três detonações aconte-

IS ·:r Iceram com um pequeno intervalo
o clentre uma e outra.Testemunhas
e 3�.dizem que quando ouviram as

explosões não imaginaram que se
�

tratava de um ataque.
Logo pelamanhã de ontemem

Dahab era comum a cena de
turistas desocupando hotéis,
fazendo malas e embarcando em

ônibus para deixar obalneário que
passou pelo primeiro atentado de
sua história.Perto dos três pontos
atacados, há pelas ruas muitas

manchas de sangue, estilhaços de .

vidro e restos de produtos típicos
,

vendidos aos turistas.

,

1

lI '

I
De tempos em tempos, os cu

riosos que encheram a orla corriam

,

para um ponto ou outro da
cidade. Em geral eram atraídos

pela descoberta de pedaços de

corpos que haviam sido encon

trados sob os escombros ou
,

trazidos por mergulhadores do

corpo de bombeiros que faziam
as buscas nas águas rasas repletas
de corais. O diretor do hospital

, de Dahab Mohamed Hussein
disse que na segunda-feira à noite
o seu hospital recebeu 12 corpos
e outros seis feridos que morre-

I

ram durante o tratamento. Ou-
tras 83 pessoas feridas 'foram
transferidas para hospitais
maiores na cidade de Sharm el
Sheik, a cerca de 100 quilômetros.
O médico também disse que fo
ram encontrados três corpos

completamente destroçados.
"Encontramos três cabeças e três
pares de pernas separados dos
restos dos corpos."A separação de
membros em locais de atentados
costuma levantar a hipótese de

ataques suicidas. O diretor do

hospital diz, no entanto, que
acredita que as bombas
tenham sido acionadas por
controle remoto.

instalações sensíveis, frisou
,

um especialista.
O lançamento coincide

com a Shoah, que lembra o

genocídio de judeus
promovido pelos nazistas

durante a Segunda Guerra
Mundial. Um conselheiro da

Presidência, Raanan Gissin,
explicou que "a data do

lançamento deste satélite foi
fixada seguindo razões

técnicas, mas /0 fato de
coincidir com a Shoah tem

um valor.simbólico inegável,
e mostra que Israel dispõe hoje
de meios para se defender que
os judeus não tinham há mais

de 60 anos".
O primeiro-ministro

israelense, Ehud Olmert,
declarou nesta semana que o

Irã representa uma "ameaça
potencial" para o Estado
hebreu."O tema [nuclear]
iraniano é uma questão central
'e ocupa o primeiro lugar das
prioridades do Estado de

,

Israel. E uma ameaça potencial
para a existência de Israel",
declarou Olmert.

O presidente iraniano,
Mahmoud Ahmadinejad,
voltou a criticar recentemente

o Estado hebreu e afirmou que
o "regime impostor de Israel

não pode sobreviver".

Segundo um informe secreto

ao qual o jornal israelense
"Haaretz" teve acesso, o

programa nuclear do Irã

representa uma "ameaça
existencial" para Israel.O ex

primeiro -rninistro israelense
Shimon Peres comparou
ontem Ahmadinejad a Adolf

Hitler."Depois de Hitler, é o

primeiro homem que se ergue

para dizer que o povo judeu
deve ser exterminado",
declarou Peres à rádio pública
em Cracóvia (Polônia), onde

"

participou das cerimônias da
Shoah.

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

A capacidade de se comunicar com

criatividade, entusiasmo e emoção,
.

fazem Leandro Sawchuk ser um sucesso

como palestrante.
Sua formação é voltada para a gestão da

qualidade de pessoas, estimulando as

potencialidades e facilitando o

entendimento sobre a excelência humana
no desenvolvimento de hábitos

inteligentes e produtivos.
Seu trabalho estimula as pessoas a

descobrirem seu poder pessoal e usarem as

ferramentas certas para gerar mudança e

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

estudioso da comunicação eficaz e das
funções mentais como automotivação e

o pensamento positivo.
Trabalhou 13 anos como comunicador e

apresentador de programas de rádio e

televisão, em todas as funções, sempre
atuou como profissional na área de
vendas.
Possui formação em Programação
Neurolingüística pela SOCIEDADE
BRASILEIRA DE PNL e realizou o

Leader Training e o Transcendendo Seus
Limites do cérebro e corpo pelo Núcleo
Crescer.

Consultor, empresário, locutor
e apresentador de Cursos e

Leandro Sawchuk

Work Shop para pessoas que
tem medo de falar em público e se expressar.
Seu show motivacional e seus programas de
treinamentos em vendas e motivação, tem
resultado e grande satisfação pelos
participantes e empresas por onde passa ..

Show Motivacional
A arte de vender mais

,

Mais de 40.000 pessoas já particíparam, deste
evento nos estados do Paraná, Santa Catarina e

Rio Grande do Sul.
Tempo de duração das 20hOOmin às 22hOOmin.
Didática do evento: slides, vídeos motivacionais
e dinâmicas de grupo, boa comunicação e

dinamismo.
Temas abordados: Criatividade, Pré-venda,
Atendimento, Automotivação, Administração
do tempo, Metas, Espírito de equipe, Como,
Surpreender seu cliente e Pós-venda.
Todos os participantes do evento serão
cadastrados em nosso site e regularmente
receberão via e-mail, material na área de venda
e motivação gratuitamente.
Participe, vamos entusiasmar e motivar você e

a sua equipe em vender e faturar cada vez mais.

Informações no disk ingresso: (47) 9651 3708

•

n BREVES

NAS IViALDIVAS

I> Droga no mar
Um grupo de pescadores de

lagosta das Ilhas Maldivas,
que ficam próximas da costa

indiana, fisgaram no último fim
de semana uma presa pouco
comum: mais de uma tonelada !

e meia de maconha.O grupo
pescou 1.697 sacos plásticos
COTT! urn quilo de maconha.A
carga estava depositada no

fundo do mar e foi apreendida
pela polfcia depois da
descoberta.

I
I

----.__._-_._---------"-

NA AF1GENTINA

III> Incêndio i
Três estudantes de uma escola I
de ensino secundário da !
capital argentilla provocaram
um incên(jio em uma sala de
aula para evitar a aplicação de
uma prova, disseram ontem
fontes policiais. Quando o

,

professor estava para entrar na :
sala de aula, duas alunas, 15 e

16 enos, e um aluno de 15,
atearam fogo nas cortinas,

.

iniciando o incêndio, que não
deixou vítirnas, mas contou I

com a ação dos bombeiros. A
. i

pOlícia deteve os três Iadolescentes. I
I

NA SERRA LEOA

.... Chimpanzés
Policiais de Serra Leoa
armados continuam à caça
de cerca de 20 chimpanzés 1
que mataram um taxista e

,

terram três turistas norte- ;

americanos depois de

fugirem de uma reserva ..' ,
I

natural, disseram autoridades I
ontem. O Santuário de I

Chimpanzés de Tacugama, I
I

localizado em uma região de i
florestas próximas à capital !
Freetown - onde o acidente :

•

aconteceu -, ficou fechado '

desde o ataque de domingo,
quando os macacos

cercaram e atacaram os

quatro homens.

NA ÁFPI(;A DO SUL

..... BeDê
Um ladrão na África do Sul
devolveu o bebê que, encontrou:
dentro ele um carro que havia :.
roubado,A ação dele foi :
semelhante à do personagem
principal do filme sul-africano
Tsotsi, que venceu o Oscar de:
melhor filme estrangeiro de !

,

2005.0 drama trata de um '

jovem ladrão que se vê às :
voltas com um bebê, após .,

haver roubado um carro.
,

,

NA ANGOLA

.... Embargo ,

,

,

A Secretaria de Relações
Internacionais do Ministério da:

Agricultura ntormou que o

governo de Angola amenizou :

as restrições às importações :
de carne bovina brasileira. De :

acordo com a secretana, a
embaixada brasileira em

Luanda, capital do país
africano, foi informada pelas !

autoridades sanitárias'

angolanas que o país
manterá o embargo apenas
às importações das earnés
produzidas nos Estados de

•

Mato Grosso do Sul e Paraná:
Com essa decisão, fica
suspenso o embargo à came

bovina produzida nos Estados
de Minas Gerais, São Paulo, ,

Goiás e Mato Grosso.

•

•

·1
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CAMPANHA TRANSFIRA SEU TíTULO: TEM APOIO DA ACIJS

•

DAIANE ZANGHELINI

Cartório eleitoral
funcionará em

regime de plantão
durante feriado

I

}ARAGUÁ DO SUL - Dia 3
de maio, na próxima quarta
feira, é o último prazo para quem
deseja transferir o título para o

município, mudar o local de

votação (caso tenha mudado de
endereço dentro da cidade) ou
regularizar o documento, caso
não tenha participado de três

eleições consecutivas ou não

,
tenha justificado ausência.

Para dar conta da demanda
dos eleitores que necessitam

desses serviços, o cartório

eleitoral do município (que
também atende a cidade de,

Corupá) funcionará em horário

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

20h. A partir do dia 4 de maio,
o cartório não realizará mais

alterações nos cadastros dos
eleitores, mas somente emissões

de certidões ou a segunda via

do título, em caso de extravio.
Para auxiliar na divulgação

dos serviços relacionados ao

título de .e le itor e a
.

,

documentação necessária para
ficar em dia com a Jus tiça
Eleitoral, o cartório eleitoral
éstá realizando a campanha
"Troque/transfira seu Título de

Eleitor", com o apoio da Acijs
(Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul). Na
semana passada, uma equipe do
cartório deslocou-se para aWeg
II (Avenida PrefeitoWaldemar

Grubba) para a coleta de 300
assinaturas de funcionários que

}ARAGUÁ DO SUL - A
SDR (Secretaria de Desen
volvimento Regional) infor
mou que não houve nenhuma
sinalização de greve por parte
de professores e diretores das
escolas estaduais da região até

à tarde de ontem. A greve foi

proposta pelo sindicato da
" categoria para equiparar o

piso ,do magistério c a

tarinense com o piso dos
demais servidores estaduais:

enquanto o piso de outros

servidores com ensino médio
,

'

é de R$ 900, o atual piso do

magistério é de R$ 409,26 mais

R$ 200 de abono, somando R$
609,26; COIU ensino superior, o
piso das demais categorias é de

R$ 1.200, enquanto o dos
professores é de R$ 667,24 mais
R$ 200 de abono, totalizando
R$ 993,04.

Durante reunião realizada

precisavam transferir ou mudar
o local de votação. Amanhã,
esse mesmo trabalho será
realizado naWeg I (Vila Lenzi) .

"Como esse trabalho foi
realizado de manhã, fora do
horário de expediente, evitamos
que todos esses eleitores
enfrentassem fila no cartório",
ressalta a chefe da 17a zona

eleitoral, Vanessa Piovezan
Scholz.

Nessa semana, os

funcionários do cartório

eleitoral estão atendendo cerca

de 25 O pessoas por dia,
realizando cerca de 100
atendimentos diários amais que
na semana passada, e a

tendência é o movimento

aumentar gradativamente. "Até
o último dia esperamos atender
mais de duas mie;> pessoas",

,

afirma Vanessa. Os estudantes
Andrew Giuliano Fieetz, 17
anos, e Rogério Galczynski, 16,
aproveitaram para fazer ontem
o primeiro título de eleitor.
"Não quero perder a

oportunidade de fazer o

documento, pois vou votar pela
primeira vez", destaca Andrew,

A chefe da 1 7ª zona também
explica que as empresas Que se

interessarem devem fazer UIU

requerimento solicitando a

coleta ao juiz eleitoral Márcio
René Rocha. O ofício deve ser

entregue no cartório eleitoral,
que encaminhará ao juiz
eleitoral o pedido de
autorização. Se autorizada, a

empresa deverá providenciar
uma relação contendo o nome

completo do eleitor; número do
título, nome da mãe e data de
nascimento. Essa relação deve
ser entregue no Cartório

Eleitoral, que fará uma consulta

com diretores das 32 escolas
estaduais da região, a gerente
de Informação, Ciência e

Tecnologia da SDR, Deni

Rateke, orientou aos

profissionais que

preenchessem o cartão ponto
mesmo que a escola optasse
pela greve ou realizasse alguma
paralisação. "A orientação é

que os eles procedam dessa
forma; depois o Governo do
Estado decidirá se os

participantes terão ou não o

dia descontado", ressaltou. '

As escolas que optarem por
aderir à greve devem
encaminhar UIU documento

para a Secretaria de
Desenvolvimento Regional,
até às 14h de hoje, com o

número de professo res
paralisados e a quantidade de
alunos sem aula. "Os alunos do
Colégio Abdon Batista

O CORREIO DO POVO

familiar, o evento também abre

espaço para o lazer: artesãos,
músicos e artistas em geral podem
demonstrar seus trabalhos
enquanto os produtores
comercializam. "As vendas
aumentam cerca de 200/0 a cada

edição, pois aqui hámovimento o

tempo todo. Também é uma forma
de divulgar o negócio para que ele
tenha um alcance maior",
comenta o vendedor de frutas e

hortaliças Valdir Ruschel.
Entre as entidades e

"

Café Colonial será oferecido
no Mercado do Agricultor

}ARAGUÁ DO SUL - Visando

ampliar a gama de produtos
coloniais oferecidos noMercado
do Agricultor, que acontece

todas as terças-feiras, das 14h às

21h no Parque Municipal de
Eventos (Pavilhão C), foi

lançado na tarde de ontem oCafé

Colonial, que será oferecido ao

público também nas terças
feiras, a partir das 15h, junto à
área de gastronomia.

O lançamento do Café
Colonial contou com a presença
do prefeito Moacir Bertoldi, da
vice-prefeita, Rosemeire Vasel e
de membros da Secretaria de
Desenvolvimento Rural. O Café
Colonial para uma pessoa custa

R$ 4, e para duas pessoas, R$ 6 e

é composto de cuca, bolo, pão e o

famoso strudell.
A primeira edição do

Mercado aconteceu na terça
feira, 11, e a expectativa é que o

número de visitantes e

participantes cresça a cada
semana. De acordo com o

subcoordenador de qualificação
de agricultores, Gilberto João
Feiten, aproximadamente 2.500

. ... .. . ,...,

pessoas ja visitaram a exposiçao.
.Cerca de 25 estandes oferecem,
os mais variados produtos, como
frutas, verduras, queijos,
defumados; pães, doces, peixes,
flores.e artesanato.

Além de ser uma opção para
ampliar os negócios daqueles que
vivem da produção colonial

, r .'

-

, � �

associaçoes que expoem no

Mercado do Agricultor está a

Apeafa (Associação de Peque.
nos Agricultores Familiares e '

. ,

Artesanais), Copajas (Coope-
rativa de Produção Agro
pecuária de Jaraguá do Sul),
Assar] (Associação de Artesãos
de J araguá do Sul), Aja
(Associação dos Aquicultores),
além de Clubes de Mães e

,

produtores individuals. "E uma

forma de o produto chegar
diretamente nas mãos do
consumidor e possibilitar um

preço mais acessível", destaca
Gilberto.

Os produtores interessados '

em participar do Mercado do

Agricultor devem entrar em

contato com aCopajas (Zenaide),
pelo telefone (47) 327,3-6774.
Outras informações podem ser

obtidas com a Secretaria de
Desenvolvimento Rural, pelo
(47) 3372-8112. (DaianeZanghelini) I '

que o Governador Luiz

Henrique da ,Silveira pretende
reabrir as negociações com a

categoria e que vai apresentar
uma proposta ainda na manhã
de hoje, a ser avaliada pelo

,

. "

magrsteno.
Na microrregião do 'Vale do

Itapocu, a rede estadual engloba
32 escolas e 803 professores
(493 efetivos e 310 ACTs), que
atendem um total de 25.095
estudantes.

•

PIERD RAGAZZI DE FREITAS

�

'- >iJii,

Movimento é grande no Cartório que prevê atender2mil pessoas

para ver se não há

irregularidades (como multa,
por exemplo. Após a consulta,
o cartório agendará com a

empresa uma data para coleta
da assinatura do eleitor. "Como

estamos quase no fim do prazo,
não sabemos se a coleta ainda
será autorizada, mas as empresas

que tiverem interesse podem

Professores não devem aderir à greve na região do Vale do Itapocu
I
s

,

trazer o requertmen to no

cartório eleitoral", comenta.

,

DOCUMENTOS NECESSARIOS
OS documentos necessários para transferência ou mudança de seção
são: carteira de identidade (se não tiver, pode ser Carteira de Trabalho
ou Passaporte), título antigo e comprovante de residência (conta de

luz, água ou telefone; se não tiver, basta o endereço completo), Quem
quiser fazer a primeira inscrição deve trazer o documento de

identificação e comprovante de residência (ou endereço completo);
homens acima de 18 anos devem trazer também o certificado de
reservísta Em caso de extravio do título, o eleitor deve trazer os
mesmos documentos para emissão da segunda via.
Para regularizar o documento, o eleitor deve pagar uma multa de R$
3,50 por cada ausência não justificada (no caso de três, o eleitor
precisa desembolsar R$ 10,50),
Além de não poder votar nas eleições deste ano, o cidadão com título

irregular não pode tirar passaporte ou CPF; se inscrever em concurso

público ou, em caso de aprovação, tomar posse do cargo; conseguir
empréstimos em bancos do governo e se matricular em instituições
públicas de ensino,

SERViÇO
O cartório eleitoral fica no Edifício Royal Barg, na Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca, Centro (em frente ao Posto Marechal), Outras

informações pelo telefone (47) 3275-1183. O horário normal de
funcionamento é das 12h às 20h,

CESAR JUNKES
, .

_" ,'.' , , ,," iliJl#iiliij
Deni Rateke conversou ontem com representantes da categoria

(Centro) não terão aula
amanhã (hoje) eIU virtude do
conselho de classe. Mas esse é

UIU caso isolado, sem relação
alguma com a greve",
assegurou.

De acordo corn o

presidente do Sinte (Sindicato
dos Trabalhadores em

Educação) de Jaraguá do Sul,
Sebastião Camargo, nenhuma
escola da região até o momento

E •••aareça Dia e Noite
Durante õbia Você usa a Academia Portátil

Fazendo uso por 30 minutos diários.
da Academia Portátil, ela combate
gordura localizada e lonifica barriga,
Coxa braço e bumbum.

A Noite Você usa II'li' ..QíDo,
o Fluido Tér.'•• ico l::'- """�':, ;","\1!\IJ

, O Fluido Térmico é um �!"" 'Ií� ,

• pOderoso corlcentrado de�,;�A'�F', ervas medicinais, que "';,Ii;;"
combate a gordura localizada. através da ativação
sanguinea enquanto você dorme,

.M ,. D'AS voea TtlftA oa fIt••UL'AD08 poa,,,,VOS
GARANTIA: Se em 1 5 dias você não ficar 1 00"/" satisfeitt.-t.ol
com os resultados. poda devolver os produtos,
ACADEMIA + FLUiDO = R$ �ci»IilOOATtlND.MGa iODO O........... VIA_D_ A RAft
LIGUE GRÁTIS PARA CENTRAL DE VENDAS

0800 645 4345 BRINDE

mostrou interesse em aderir a

greve, mas seis escolas do
. ". . "

munICIpIO j a prometeram
protestar de alguma forma.

,

"Algumas podem parar apenas

algumas horas para debater as

reivindicações da categoria,
enquanto outras preferem
discutir junto aos alunos, na
sala de aula; cabe à escola
definir de que forma querem

manifestar", ressaltou.

Camargo também informou

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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REALIZAÇAO: APOIO:
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Secretaria da Educação

Por Daiane Zanghelini Fotos Daniel Neves •
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REALIDADE: FALTA LINHA TELEFÔNICA E ACESSO À INTERNET

Arnaldo Schulz nasceu em Jaraguá do Sul aos 26 de abril de 1939,
quando o tenente Leônidas Cabral Herbster era prefeito do

município, Filho de Guilherme e Otília Polnow Schulz, Arnaldo
enfrentou as dificuldades e desafios da época e tornou-se professor
do Curso de Magistério na Sociedade Divina Providência, em 1971,

Posteriormente, colou grau em Estudos Sociais na Ferj (Fundação,

Educacional Regional [araguaense). Foi professor da então Escola
Isolada Desdobrada Rio da Luz Vitória, e eleito vereador em 1982,

(It •
" *'" •

I I
e

Instituição do Rio da Luz ganhou patrono em 2004, quando completou centenário

foe··',,::;::" .

" . .

Arnaldo Schulz é
o patrono da

Instituição, O
professor nasceu
em Jaraguá do Sul
no ano de 1939 e

morreu em 2002
vítima do câncer,
Foi colaborador
do Arquivo

, H'istórico Eugênio
Victor Schbmo-

'

ckel e organizador
da Schützenfest

1 Obra é de

,
' ,

1977, possui uma sala de aula, três' banhetros, secretaria, biblioteca, campinho e quadra c�berta.,
.

... � o.. . "" . ," ."

." •

Schulz atende 22 alunos do segundo ao' quinto ano do Ensino
Fundamental (antiga primeira à quartasérie) em salas rnultisseriadas. No

período na manhã, recebe os alunos do segundo e quarto ano,

enquanto o terceiro e o quinto ano estudam à tarde. Embora o número
de estudantes oscile entre 20 e 30 há alguns anos, houve uma época em
que escola chegou a atender mais de 40, alunos, '!'\credito que o

planejamento familiar foi o fator que mais contribuiu para a diminuição
do número de alunos na localidade", ressalta a professora responsável
I raci Jaster Fischer,
A escola, tem çinco funcionários: professora responsável, urna

servente/merendeira, bolsista, um professor de educação física (que
leciona duas,vezes por semana) e um professor de ensino religioso (que

,

leciona uma vez por mês), A exemplo de outras escolas visitadas pela
equipe de O Correio do Povo, a principal dificuldade enfrentada pela
instituição é a falta de uma linha telefônica, "O pai de um aluno instalou

uma central telefônica na casa dele, e a escola recebe as ligações através
. de um ramal", explica Iraci, reforçando que a falta da linha também

. ,

impede que professores e alunos acessem a Internet, Outra melhoria a

ser feita é uma pintura nos muros da escola, já que a tinta está bastante

desgastada,

Jaraguá do Sul, Situada no

Bairro Rio da Luz, a cerca de
20 quilômetros do Centro, a
Escola Arnoldô Schulz leva
esse nome desde 2004,
quando completou o.

centenário e recebeu um

patrono, Até então,
chamava-se Escola Rio da
Luz Vitória, '" no,me da
localidade onde se encontra.

Fundada em I 904, a escola
era composta por apenas
uma salade aula efuncionava
em uma casa de madeira, no
mesmo" terreno em que
funciona a atual estrutura.

Em 1975, a antiga estrutura

de madeira foi desativada, e
\

os alunos" transferidos para
uma casa de material (que
.tarnbérn ficava no mesmo

,

,'.w a

• •

•

terreno), enquanto a nova

escola era construída. A
o.. . ..

construção em foi finalizada
em I 977, e contempla uma

sala de aula, três banheiros,
secretaria, biblioteca,
carnpinho e quadra coberta.
Na casa de alvenaria, onde

,

o.. . . ...

o

os alunos estudaram na

década de 70, funciona uma

liA
'V

..... . ...

sala de jogos educativos e de

depósito de materiais de

educação física, a cozinhae o
refeitório.

Atualmente, a Arnoldo" A escola atende 22 alunos do segundo ao quinto ano do Ensino Fundamental
,

".;.:' "

,

Iraci é a professora responsável e destaca os projetos pedagógicos
•

,. ,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Futsal feminino
,

,

A equipe Raumak/Wifer/O Boticário/,Malhas Mohr/FME Jaraguá
conquistou o título do 2° Campeonato Sul-Brasileirinho de Futsal
Femioíno Adulto, A competição aconteceu no fim-de-semana,

•

em Brusque. Elas venceram a equipe da casa por 3x1 e o time de
Canela (RS) por 3xO, conquistando a taça. "Comemoramos muito
o resultado, principalmente porque temos atletas de até no

máximo 17 anos. Uma boa forma de manter o time entrosado
para o estadual e para a Olesc", avaliou o técnico Maurício Berti.
Destaque para Diany Lunardi, que fez quatro dos seis gols da

equipe. O próximo desafio é o início do Estadual Sub-17, nos

dias 5 e 6 de maio em Balneário Camboriú.

,

Bicicross
Três pilotos de Jaraguá do Sul
participaram da 1 a Etapa
Camboriú de Bicicross, no

último fim-de-semana.
Eduardo Spredemann ficou em

primeiro na boys 5/6 anos, seu
irmão Leonardo ficou em

segundo na boys 10 anos e

primeiro na super 10, além de
Maria Isabelly Borges, campeã
na girls 7 anos. Os irmãos

,
foram com patrocínio de Posto
Marcolla, Bike New, Armazém
Frutas e Verduras e Junckes
Seguros. Ela com apoio da
Bike New,

Copa SC
A Malwee disputa, amanhã, o

jogo de volta das quartas-de
final da Copa Santa Catarina, A

• partida será às 20h30, no
Wolfgang Weege, contra o

Concórdia. Uma vitória garante
os jaraguaenses na semifinal
da competição, Os ingressos
custam R$ 5 e já podem ser

adquiridos nos Postos Mime e

nas bilheterias do ginásio.

•

Criciúma
O Tigre deverá entrar em

campo hoje com a seguinte
formação: Fabiano, Luisinho
Netto, Márcio Alemão,
Rodrigo (substitui Filipe

•

expulso), Eder, Leandro
Guerreiro, Alex Sandro,
Fernandinho, Athos, Ratinho,
Beto (Negreiros). E é no

ataque que está a maior
'

dúvida de Edson Gaúcho. Ele
ainda definirá quem irá entrar
no lugar de Dejair (lesão
muscular), Beta ou Negreiros.

Afastado
f)

Prestes a disputar a partida
,

decisiva da Superliga
Masculina de Vôlei, no
sábado, contra o Minas, em '

Belo Horizonte, a Cimed

surpreendeu na manhã de
ontem ao anunciar a

dispensa de Denison. Um dos

principais jogadores da

equipe de Florianópolis, o

ponta foi afastado por ter

praticado excessos na

madrugada.
•

Palmeiras apela para psicóloga
para vencer o São Paulo

"
,

I
I ;
I
,

,

)

jogadores de que
�

sao

capazes", disse.
Com relação ao novo

'�treinador, a diretoria con

tinua na busca por alguém
para substituir Emerson
Leão. No entanto, já pode
riscar da lista um dos nomes
mais cotados inicialmente.
Com boa campanha no

Goiás, Geninho já declarou

que não pretende deixar o
,

clube da região Centro
Oeste. "Tenho um projeto no
Goiás e quero continuá-lo.
Não tenho interesse em sair

daqui e ir para o Palmeiras
ou para qualquer outro

clube", afirmou, em

entrevista para o programa

Redação SporTY.
Em, Atibaia, o elenco

realizou apenas um treina

mento, na tarde de ontem,

quando Marcelo Vilar defi
niu a equipe titular. A ten

dência é o técnico interino

manter a escalação utilizada
no coletivo de segunda com

as entradas de J uninho
Paulista e Ricardiriho. O
time que deverá começar o

,

jogo contra o São Paulo é:

Sérgio; Paulo Baier, Gamarra,
Daniel e Michael; Marcinho
Guerreiro, Correa" Juninho
Paulista e Ricardinho;
Edmundo e Washington.

CATARINENSE: 3A RODADA

•

JULIMAR PIVATTO

... Alaor Palácios já
definiu o time que
começa jogando
hoje à. noite

JARAGUÁ DO SUL - Em
um acordo com a Prefeitura
e a Fundação Municipal de
Esportes, o [uventus decidiu'
não cobrar ingresso para a

•

partida de hoje contra o

Criciúma. Em comemoração
ao Dia do Trabalhador e dos
40 anos do Moleque Travesso

(ambos no dia 1° de maio), o
torcedor precisa levar

apenas um quilo de alimento,
não perecível para assistir ao

jogo contra o Criciúma. A

partida será às 20h30, no

Estádio João Marcatto, com
arbitragem de lolando
Marcelino Rodrigues,
auxiliado por Joel Vronski e
Fernando Lopes.

No coletivo de ontem de

manhã, o técnico Alaor
Palácios já definiu o time que
entra jogando. Para o lugar
de Ethi ê, suspenso, entra

Paulo Rossi. "Não temos

como fazer mistério porque
•

são estes os jogadores que
temos. Talvez eu ainda

coloque dois machucados

para completar os 18

relacionados", disse o

treinador, que deve ir com
•

apenas cinco reservas em

condições de jogo.
Palácios disse que todo

c u id ad o é pouco com o

Criciúma, consíderado por
ele como um dos três
melhores times do Estado .

"Os jogadores (do Criciúma)
vem com uma cobrança
muito grande de resultado
positivo, por parte da
diretoria. Eles precisam se

firmar para disputar a Série
C do Brasileiro e subir para a

B", ana-l is o u. Ontem, o

técnico perdeu mais um

jogador. Leandro Temporin
" .,'

esta com uma virose e se Junto
no Departamento Médico
com Fábio Lopes, Matarazzo,
Oliveira e André Freitas.

II JOGOS DE HOJE

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

Dimas dá show e faz os três
gols da vitória em Tubarão

TUBARÂO!.JARAGUÁ 00 SUL -

voltando a jogar bem, a Malwee
venceu, ontemà noite, a Unisul
de virada em Tubarão e alcançou
sua segunda vitória na Liga
Nacionai. O destaque da partida
foi o ala Dimas, com três golaços,

. que definiram o placar de 3x 1.
Alexandre mareou para o time da
casa. O time jaraguaense só volta a

jogar pela Liga no dia 8 de maio,
contra o [oinville, no Ginásio do
Sesi. Falcão, Dimas, Jonas, Donny,
Valdin e Leco embarcam hoje para
o Japão para os jogos da Seleção
Brasileira.

Mais tranqüila em quadra no
início do jogo, a Unisul abriu o

placar aos 5'33" com Alexandre

aproveitando rebate. Mas aí

apareceu o jovem Dimas. Depois

de driblar três marcadores mais o

goleiro, ele empatou aos 7'28". Ele
ainda teve a oportunidade de

ampliar aos 18'30", mas chutou
na trave. Mais aos 19'02, depois
de uma bela troca de passes, o

camisa 4 completou para o gol.
No segundo tempo, a Malwee

continuou domingo e perdendo
várias oportunidades. A Unisul '

também levou perigo em algumas
oportunidades, mas Donny
também teve uma bela atuação.
Aos 11'40", Dimas depois de passar
por três jogadores, mareou seu

terceiro gol na partida. "Eu já
esperava um dia desses, e além de

jogarbem nós saímos com a vitória.

Vou buscar mais entrosamento

com o grupo para melhorar",
analisou Dimas no final do jogo.

o ginásio da Unisul ficou pequeno para ver o jogo contra a Malwee

-,

SÁo PAULO - Com a crise

instalada por causa dos
últimos maus resultados -

inclusive uma goleada contra

o Figueirense por 6x 1 - e a

conseqüente demissão do
treinador Emerson Leão, a

diretoria e a comissão técnica
do Palmeiras querem usar o

.
que for possível para sair do
momento turbulento pelo
qual time passa e vencer o

,

clássico contra o São Paulo,
hoje, no Palestra Itália, pela
rodada de ida das oitavas-de
final da Copa Libertadores da

.

América.
Uma das táticas será uma

,

palestra da psicóloga Suzy
Fleury (especialista' em

\ psicologia esportiva), nesta

terça, em Atibaia, onde o

elenco se· prepara para a

partida. Uma das pessoas que
mais pediram a ajuda de Suzy
Fleury foi o treinador interino.
Marcelo Vilar. Depois do
treinamento da segunda,
ainda na Academia de Futebol,
o técnico já falava da

possibilidade de contar com a

psicóloga. "Embora seja leigo,
estou fazendo o papel de

psicólogo, mas pretendo fazer
cantata com a Suzy Fleury
(especialista em psicologia
esportiva) para me ajudar. O
principal é conscientizar os

CESAR JUNKES
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Juventus tem difícil desafio contra o Criciúma hoje à noite

�

II CLASSIFICAÇAO
.,.
,

!
"

Poso Clubes P J V E O GP GC SG
10 Marcílio Dias 6 2 2 O O 4 1 3

-r

20 Criciúma 6 2 2 O O 2 O 2
,

30 Joinville 4 2 1 1 , O 5 1 4
4° Juventus 4 2 1 1 O 4 2 2
50 Chaoecoense 4 2 1 1 O 2 1 1
60 Atlético 3 2 1 O 1 3 3 O
70 Guarani 3 2 1 O 1 2 3 -1
80 Cidade Azul 1 2 O 1 1 , 1 2 -1
go Metronolitano , 1 2 O 1 1 1 .3 -2
100 Lanes 1 2 O 1 1 1 5 -4
110 Brusque ,

O 2 O O ,2 3 5 -2
120 , Próspera O 2 O O 2 O 2 -2

,
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Maysa Pianezer fica em 10 na

etapa ·de Presidente Getúlio

.

,
:
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Maysa Pianezer (à frente) é a vice-líder do Catarinense
"

"

, ,
"

}ARAGUÁ DO SUL - A

jaraguaense Maysa Pianezer

conquistou o primeiro lugar na
4a Etapa da Copa Alto Vale do

ltajaí de Motovelocidade, que
aconteceu no fim-de-semana
em Presidente Getúlio. Com
o resultado, a atleta pulou do

quinto para o terceiro lugar e,
mesmo sem ter disputado uma
etapa, ainda tem chances de

brigar pelo título. Competindo
na categoria 65cc, ela é a única

represenranre do sexo

feminino no esporte

Financeira/SD Veículos/LB ,;,'

Automóveis/Street Car/;'
,

Despachante Petry) se prepara �I

agora para o próxima etapa do '

Estadual, que ainda não tem

data definida, mas acontecerá ,;;1

em Brusque. Nesta competição, ,;,

ela ocupa a vice-liderança, atrás ,"

de Rodrigo Riffel (Blumenau).
PARANAENSE - No

, � :

,

catannense.

''1\ pista era meio travada,
mas boa de correr. Ela está num
bom nível e correndo de igual
para igual com os adversários",
disse o pai e incentivador,
Dirceu Pianezer. Maysa (BV

Campeonato Paranaense de :'

Motovelocidade, em Campo do .-;:

Tenente, Beta Schumi Alchini
venceu na categoria Força Livre )

",

Nacionai e lidera, agora, com 75 '

pontos. Já na 250 4T, ele não
"

teve a mesma sorte. Quando
estava na segunda volta, teve o ,.

-,

pneu da moto furado e acabou ...
'

i
na sétima colocação. Mesmo ',.

,
,

assim, manteve a liderança da ,',

categoria, agora com 59 pontos.

•
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;;, KELLY ERDMANN
-

� � Hipertensão é uma

o doença silenciosa e,
): já atinge quase 17
li milhões no Brasil

}ARAGUÁ DO SUL - A
;r principal causa demortes no país

I,�"; o;Iá relacionada a problemas
,) cardiovasculares. Conforme
1 estatísticas do Ministério da
.( Saúde, só em 1998, ,27,40/0 de
, todos os brasileiros que perderam
, a vida tinham registro de doença
'" no coração ou vasos.

Amaioria desses casos tem a

,ri hipertensão, conhecida popula
TI nnente como pressão alta, como
.;i agravante. Pelo menos 16,8
�I milhões de pessoas sofrem com

:' os sintomas da doença, no Brasil.
:: Em [araguá do Sul, são mais de
i') cinco mil pacientes cadastrados
,', no HiperDia (Programa de
A Atenção aos Hipertensos e

:: Diabéticos), além daqueles que
': tratam a hipertensão com

" profissionais particulares, ou
i:, ainda não a diagnosticaram.

Na véspera do Dia Nacional
�. :1J Combate à Hipertensão,
,j comemorado hoje, dia 26, a

'e médica Márcia Prüsse, disse à
" reportagem de O Correio do
.li Povo, que é errado imaginar que
;" apenas pessoas com mais de 40
" anos podem sofrer de pressão alta.
,\ Atualmente, são registrados
.c casos em crianças, jovens, adultos
, e idosos, sem distinção de idade,
" sexo ou classe social ..

•

Os motivos são inúmeros,
porém', os fatores que mais pré
dispõem à hipertensão são a

obesidade, o tabagismo, seden
tarismo, dislipidemia (colesterol
acima do indicado) alcoolismo e

hereditariedade. Destes, o último
é o que mais afeta, com 90°!c) do
total, segundo o Ministério da
Saúde.

Mesmo não podendo fugir da
herança genética, há mecanismo

. - .

para minimizar a sua agres
sividade e evitar as outras causas

da doença. A médica Márcia
Prüsse lembra que é preciso
modificar os hábitos de vida,
principalmente alimentares.
Reduzir o sal e a gordura nas

comidas é uma atitude básica para
quem procura ficar longe da

hipertensão e, por conseqüência
dos problemas cardiovasculares.

Conhecida como uma doença
silenciosa, a pressão alta tem

sintomas simples que, podem não

ter a atenção necessária dos
doentes. Dores de cabeça,

/

tonturas e nauseas constantes

devem ter sua causa verificada por
ummédico.

----
DANIEL NEVES

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

Diretora de Saúde, luá Guenther, trabalha no programa HiperDia

EXEMPLOS
A técnica em enfermagem Dora Beatriz Krause, 54 anos, descobriu que
sofria de hipertensão há dois anos. Ela passou mal, teve taquicardia, fa�a
de ar e dores no perto. '�chei que minha cabeça iria estourar", enfatiza. No
Pronto Socorro, os médicos mediram a pressão de Dora, que atingiu 22 por
12. A normalidade é de 12 por 8. Depois do susto, a enfermeira nunca mais
deixou de tomar os remédios recomendados por seu médico. Hoje, verifica
a pressão todos os dias, começou a praticar hidroginástica e a caminhar.
Quanto à alimentação, reduziu a quantidade de sal que sempre colocava na

comida e evita ainda mais os alimentos gordurosos. Ao contrário de Dora,
.

Iria Glatz Egert, de 53 anos, nunca tomou remédios para controlar a

hipertensão. Ela descobriu a doença há cerca de três anos, também durante
uma crise. Mas, como está no processo não-medicamentoso do

tratamento, apenas precisa mudar seus hábrtos de vida, buscando sempre
atitudes saudáveis.

HIPERDIA ,

Para auxiliar aqueles que são acometidos pela doença, o Ministério da Saúde criou o HiperDia (Programa de

Atenção aos Hipertensos e Diabéticos). Em Jaraguá do Sul, o projeto atende cerca de cinco mil pacientes,
auxiliando-os com os medicamentos necessários para o controle da pressão alta.'
As pessoas que não têm condições de adquirir estes remédios, podem solicitá-los na Policlínica Dr. João
Biron. Porém, antes disso, a doença deve ser diagnosticada por um médico que atenda em qualquer uma das
unidades de saúde do município. A partir de então, os profissionais da Policlínica encaminham o cadastro ao

HiperDia e, o hipertenso ou diabético pode retirar seu medicarnento, de forma gratuita, naquela entidade.
A diretora de Saúde, luá Guenther, lembra que nem todos os remédios próprios para o controle da

hipertensão são disponibilizados pelo Programa. Mas, a maioria dos médicos da rede pública já costuma

prescrever aqueles recebidos do Ministério.

•

,1 Novo sistema da Ciretran
'} dificulta licenciamentos

}ARAGUÁ DO SUL - Preble
,'; mas no novo sistema informa
.; tizado da Ciretran (Circuns
J crição Regional de Trânsito) vem
lr }lusando insatisfação na po-
•

:q pulação jaraguaense desde o
/

;11 início da semana passada. E que a

,; demora na adaptação impediu
;,' que os funcionários da unidade
.:- do município liberassem trans

�i ferências e licenciamentos de
-Ót veículos.'

De acordo com o supervisor
;, da Ciretran, Célio Luis Liebl, o
;, sistema atual irá beneficiar todos
,,' aqueles que precisam deixar em
·i' dia documentos de automóveis e

•

:J motocicletas. Isto porque, oferece
:" agilidade principalmente na

,i fiscalização.
O problema é que ainda está

) em processo de implantação.
"

Desde o dia 17 de abril, quando
.: foi liberado, o sistema "trava"
constantemente. Além disso,
parte dos funcionários da'

'; Ciretran não possuía a senha de
,

'. , acesso, oferecida em lotes pela
, .

;: . Secretaria de Segurança Pública,
em Florianópolis.

,

•

Acontece hoje a primeira sessão
,

do Círculo de Leitura na Grafipel
,

DANIEL NEVES

Supervisor do Ciretran diz que
sistema atual será mais ágil

Durante a primeira semana,
grande parte daqueles que\

foram até a Circunscrição não

conseguiram regularizar seus

documentos. Este foi o caso de

Joel Stryhalski, que por causa do
problema, está rodando com o

licenciamento do carro ven

cido e corre o risco de ser

multado. "Não tenho como

ficar a pé", enfatizá. Para acal- �

mar os motoristas, como Joel, o
supervisor da Ciretran explica
que, ainda esta semana, o novo

sistema deve começar a fun
cionar normalmente. (KE)

,

}ARAGUÁ DO SUL - Acontece

hoje a sessão inaugural do Círculo
de Leitura de Jaraguá do Sul, às 17
horas, na Grafipel Megastore,na
Rua Quintino Bocaíuva, 42,
Centro. Iniciativa da Design
Editora, Livrarias,Grafipel,
Editora da Associação de Poetas e,

Escritores e Editora do Centro
Universitário de Jaraguá do Sul,
o projeto visa a congregar

escritores, artistas, professores,
estudantes, pesquisadores,
jornalistas e demais pessoas

dispostas a alimentar e difundir a

paixão pela leitura.
O círculo se reunirá uma vez

"Muitos leitores encontram

dificuldades para conversar sobre
o que leêm, mas agora terão um

espaço e voz. Na Itália, esse

movimento se chama Defesas do
Livro e, em toda a Europa,' os

. círculos de leitura semultiplicam.
Com o apoio da Editora da UFSC
e do Círculo de Leitura de

Florianópolis, implantamos o

segundo círculo do Estado nesses

moldes" afirma Carlos Henrique
Schroeder, editor da Design'
Editora e diretor-executivo da
Editora da Associação de
Escritores de Jaraguá do Sul.
"Os Círculos tem uma caráter

democratizador, voce fala, ouve,
aprende e ensina" afirma a

professora Roziliane Oesterreich
de Freitas, coordenadora-geral da
Editora Unerj,

O primeiro convidado do
Círculo de Leitura de Jaraguá do
Sul é Alcides Buss, fundador do
Círculo de Leitura de

Florianópolis, em 2004. Buss.
nasceu emSalete (SC) em 1948 e

desde 80 leciona Teoria da
Literatura na UFSC.

-

por mês. e consiste;
objetivamente, de uma conversa

informal sobre livros queestejam
sendo lidos no momento pelos,

presentes e cada sessão é aberta

por um convidado com

reconhecida dedicação à leitura,
De acordo com o regimento do
Círculo, não há nenhuma

hierarquia entre os participantes,
"sendo todos consíderados .

iguais e possuidores do sagrado
direito de ler".

,
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• OCORRENCIAS POLICIAIS

Assalto
o menor C.C.S. de 13 anos, foi assaltado na tarde de segunda
feira. Ele estava na Rua Exp. Gumercindo da Silva quando um

rapaz dirigindo um GMI Chevenede cor preta lhe chamou, ao se

aproximar o homem saiu do carro e puxou-o para dentro, o

menor tentou resistir, mas levou um chute nas costas e foi puxado
pelos cabelos para dentro do veículo, sendo que havia outro
homem dentro do carro. Os bandidos roubaram uma camiseta,
um boné e um passe de ônibus do adolescente. Depois,
abandonaram o garoto em frente a WEG Química, em Guaramirim.

Incêndio
em mata
Um homem colocou

fogo na mata

pertencente a Serra do
Mar, no Km 91 da BR
280 em Corupá, na tarde
de segunda-feira. Ao ser

abordado o Sr. J.C.S.S .

de 31 anos, disse que
estava cumprindo
ordens, pois seu patrão
é dono das terras. Ele foi
levado à Delegacia, e o

proprietário das terras
não foi localizado.

Arrombamento
Foi arrombado o portão de uma

casa na tarde de segunda, na Rua
Tomaz F. de Góes, Bairro Nova
Brasília, e furtada uma filmadora
Panasonic com todos os

acessõríos.

Na rodovia
Devido à infiltração de água no

subsolo no Km 78 da BR 101 em

Barra Velha, um bueiro junto à
mureta central da rodovia cedeu,
na tarde de segunda-feira, abrindo
um buraco com 4 metros de

comprimento, 2,5 metros de
largura e 3 metros de

profundidade, càusando a

interrupção de fluxo na faixa
esquerda da pista dupla no

sentido do Norte para o Sul, o
local está com sinalização de
advertência e sendo monitorado
pela Polícia Rodoviária Federal.

Detido
Detido menor N.D.G. de
17 anos, na noite de

segunda, quando estava

ameaçando algumas
pessoas na Rua Bertha

Weege com um facão
de 40 em de lâmina.

Furto de
bicicleta
Foi furtada, na tarde de
segunda, uma bicicleta
marca Monark, modelo
tropical-feminina de cor

vermelha, com cesto na

frente, que estava
estacionada na garagem
da casa comercial Cida
Cruz Atelier, na Rua Max

Wilhelm, Bairro
Baependi.

Apreensão
Policiais rodoviários federais do

• NOE (Núcleo de Operações
Especiais) apreenderam na

rnama de segunda-feira, durante
fiscalização no Km 190 da BR 101
em Biguaçu, 440 pacotes de

. cigarro marca Guidang Garam,
conhecido como "cigarro de
Bali", sem documentação fiscal.

, Os pacotes estavam em um

ônibus de linha Curitiba/PR -

Florianópolis/SC, em meio às

bagagens do passageiro D.G.J, 20
anos.

.. CARGA PEGA FOGO

Ontem, por volta do meio-dia, uma carga de óleo de soja pegou fogo
e espalhou óleo pela Rua João Planinchechk. O produto estava na

carroceria do caminhão LYQ-8985, de Rio do Sul, que fazia entregas
no centro de Jaraguá do Sul. O motorista do caminhão, Valacir Ankler,
não sabe dizer como o fogo começou. "Tornei um susto, mas ainda
bem que nada aconteceu", disse ele. A pista ficou interditada por
mais de três horas, para que pudesse se retirar o óleo. O motorista
nada sofreu e b prejuízo foi somente na carga, que tinha seguro.
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��CACHE
Depois de muita

negociação, Angelina Jolie
aceitou viver de novo a

personagem Lara Croft no
cinema. O terceiro filme
sobre a heroína ainda está
em fase de pré-produção.
O roteiro vai ser enviado à
atriz logo depois do
nascimento de seu filho. O
motivo que fez a mulher
de Brad Pitt aceitar outra

sequência de "Iomb
Raider" é bem simples:
um cachê de US$ 20
milhões - o maior de sua

I
I

•

carrara.

I
,

I

r

��BABA
Na festa de

lançamento de
"Cobras &

Lagartos", no
Projac (Rio),,� ._.

,

uma tal de
,

Marina, .

assessorá de
Cléo Pires,

, puxava a atriz o '.

.; tempo todo peló'
'; :braço sem deixá- .

, la falar coin
. "'

.

.' ninguém. v.lrou .

;.motivo de piada.
" Ela parecia a

babá de Cleo.

,

��BELISSIMA
Depois da licença
maternidade, e de uma

\

rápida participação na

minissérie JK, lsabela
Garcia está de volta à
telinha. Ela foi convidada

•

para mais uma

participação em

Belíssima. Ela será
Norma, a misteriosa
mulher que viveu com

André Santanna

(Marcelo Anthony) no
Rio de Janeiro. Essa
mulher é uma das
chaves para o mistério
em torno do vilão .

Homenagem
Os 45 anos de
existência da Weg
(em 16 de setembro)
serão lembrados em
sessão solene da
Câmara de

,

Vereadores de

Jaraguá do Sul. A
iniciativa é do
vereador Jaime

Negherbon {PT).O
requerimento foi
aprovado no

plenário por
unanimidade na

última segunda
feira. Genuína
multinacional

brasileira, a
empresa, hoje, tem
um quadro de 15 mil

empregos gerados
. , -

em cmco palses.

Fecarroz
Massaranduba
realiza de 27 de abril
a 1° de maio a loa

edição da Festa
Catarinense do
Arroz. A animação
está garantida com
shows, bailes,
desfiles e exposições

, .

agropecuarla e

industrial. Gian e

Giovani tocam no

dia 29 de abril às 22
horas.

��SUCESSO
O show de Ivete Sangala em

Amsterdã (Holanda) acontece
apenas no dia 28 de junho,

•

mas os Ingressos para a

apresentação da baiana já
estão esgotados. Ivete, que é
uma das cantoras de maior .

sucesso no Brasil, fará
uma turnê por boa

parte do Velho
Continente. A
artista desem
barca por lá no

dia 26 de maio, e
tem em média
uma apresen
tação por dia.

,

��BEM PAGO
Ronaldinho Gaúcho driblou .

e desbancou David
Beckham e Ronaldo i

,

Fenômeno no quesito
jogador mais bem pago do
mundo com um contra-

..�
.'

cheque muito bern,' .

'

temperado, A notícia saiu na'
•

revista francesa Football ." ,"
.

Magazine. O atacante é.'
dono do maió�,salário em
campo, Ronaldihho ac�6a
de renóvar seu confrato '

,

com o time espanhol, O
valor de sua renda anual?
23 milhões de euros. Gerca
de 90 milhões'de reais.

'". "" �., ., >,
••,••�

,

li PARABENS!
Aniversariantes do dia

Gislene Lopes
Jeane M. M. Bussarello
Susana M. S. Catafesta
Blasia Besen
Walli Blank
Michelli Marquardt
'lnqe Stahl
Caroline W. L. Pinto
Johann Bruch

Hildegard Piazera
José Eduardo O. Gneiding
Walmira Blank
Juliano Goedert
Enderson R. Bublitz
Mailes Stein
Leonice 1. D. de Souza

Angelita A. Miotto

Egan Engel
Maristela Engel
Marcos A. Pedrotti
Mario Peggau
Emerson L. Paglia
Julia Horning
Mônica C. Greppner
Uyara L. Andrade

,

•

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

A especialista em Direito Tributário e diretora-executiva do Instituto Cassuli, Célia Cassuli, aniversariou ontem. Parabéns
dos clientes, colegas, amigos e parentes. Na foto, Célia está acompanhada do marido etambém advogado, Gilberto Cassuli

Premiada
Maria Paula Gonçalves da Silva, a Magic Paula, embarca hoje para os Estados Unidos onde participa da
cerimônia de premiação do Women's Basketball Hall of Fame, o Hall da Fama do Basquete Feminino, que
acontece nos próximos dias 28 e 29 de abril, em Knoxville, Tennessee. A indicação ex-jogadora da seleção
brasileira foi oficialmente confirmada em novembro do ano passado. Somente ex-atletas que tenham deixado
de jogar há pelo menos cinco anos podem participar do Hall da Fama do Basquete Feminino. Paula, que
deixou as quadras no ano 2000, junta-se a Hortência, que foi eleita em 2002;

Noite Típica
A Associação Polonesa de

Jaraguá do Sul promove
no dia 3 de maio uma

Noite Cultural. O evento

acontece no Museu Emílio
da Silva a partir das
'19:30h.

r

II HOROSCOPO
r

Aries 20/3 a 20/4
Faça acontecer, guerreiro ariano! O cosmos

apóia e estimula seus movimentos, Não deixe

escapar a sua meta. Dirija suas ações com os

olhos bem abertos na direção do seu objetivo.
Sem rodeios e trololós, você sabe se concentrar
falar sério na hora em que precisa mostrar sua

capacidade, Produzir, criar e revolucionar: tudo
. com você.

Sagitário 22/11 a 21/12
Um projeto romântico pode decolar agora se

você der um pequeno impulso, Sua habilidade
de comunicação está excelente e as pessoas
(ou você-sabe-quem) estão predispostas a lhe

corresponder positivamente. O dia está
acelerado e alegre. Deixe sua antena captar
essa vibração toda, solte a imaginação e gire
na dança, zurnmrnrnrn..

Câncer 21/6 a 21/7
Uns & outros podem até não ter entendido a

sua proposta, mas se você olhar com atenção,
verá que certo alguém, na verdade aquela
pessoa que mais importa, já está lá, na primeira
fila. Vamos lá, querido canceriano, chega de
roer as unhas no cantinho. Confie em seus

encantos, Mostre a sua arte, faça o que você
sabe fazer bem.

Libra 23/9 a 22/10
Talvez realmente não estejam se dando conta
do que disseram e fizeram. A Ialta de intenção
(consciente) pode ser mesmo sincera. Se você
vê outros sentidos, subtextos mergulhados nas

entrelinhas. sutilezas que não estão

conseguindo perceber, traga-os à tona. Há
fichas que demoram muito pra cair. Outras só
caem com uma boa sacudida. Dê o seu alõ .

Capricórnio 22/2, a 21/1
Tudo se encaminha para a direção que você

projetou, Há tempos atrás, 'quando você
concebeu seu plano, talvez não tivesse .

imaginado quão rica seria a sua trajetória ... Na
vida capricorniana, as coisas não costumam
andar muito rápido, às vezes freiam aqui e ali,
mas se desenvolvem com força e quando
chegam, vêm pra ficar.

'

Touro 21/4 a 20/5
Se um probleminha bobo estiver atrapalhando a

comunicação, resolva-o logo, antes que ele se

torne um problema sério. E você-não quer
complicação nenhuma, afinal seu astral está
alto e luminoso, você se sente motivado e

animado e certamente pretende continuar
assim", Aja como a pessoa especial que você
é, amigo taurino, celebre a vida,

Leão 22/7 a 22/8
Ô, abre alas, que eu quero passar... Maravilha!
Sevocê está se sentindo poderoso, então
abrace sua imaginação e desfile na passarela
com sua musa. Um novo horizonte vem se

abrindo à sua frente: agarre a oportunidade e

não deixe seu brilho escapar por entre a

multidão. Mire no seu alvo. exerça seu

rnaqnefisrno e seja o puxador do enredo.

Escorpião 23/10 a 21/11
Você não entende exatamente por que sua vida
amorosa está indo por este caminho e sua

intuição pede que você vá mais fundo e dê uma

investigada. Entre outras coisas, talvez você
venha a descobrir que andou se distraindo por
aí, derramando suas águas por muitos campos,
esquecendo de regar momentos de afeto em

seu próprio jardim ...

,

Aquário 21/1 a 18/2
Isso mesmo, dê um tempo pra você e sua

alma. talvez você esteja precisando de um

pouco de distanciamento ... Hãn? Não, não se

trata da sua prática freqüente de ficar de corpo
presente, quando todo o resto está am outro

lugar. Gire suas lentes, ajuste o foco e suas

perspectivas se renovarão. O que antes
incomodava tanto era de fato importante?

•

Peixes 19/2 a 19/3Virgem 23/8 a 22/9
Se uns e outros não sabem o que querem (e o

que fazem), o problema é deles, amigo Virgo.
Não vá você gastar energia tentando adivinhar o

que se passa na cabeça e no coração alheio, se
é cara ou coroa, creme ou chocolate. Você fez
sua parte: tentou, soltou o verbo, ok, ótimo.
Agora é tocar adiante sem estresse e sem se

deixar abater. Arriba!
,

•

"
,

r

• •

O CORREIO DO POVO

to GLOBO - i8H

Sinhá Moça

jII NOVELAS

.

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

republicano e abolicionista e cortar os

laços com o Barão. Depois. pede que
Rodolfo não volte para a capital. 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. Sinhá Moça encontra os dois
juntos e fica indignada, Ana pergunta à
mãe como se faz para ter filho. Nina fica
chocada e não consegue responder
direito. Ricardo pede para ser amigo de

,

Ana e ela concorda. Sinhá Moça manda
Adelaide ter cuidado com José Coutinho.
Rodolfo revela a Dimas que vai deixar de
agir como o Caváleiro, mas pergunta se

ele não quer participar do partido
republicano que ele vai fundar.

� GLOBO - 21H

Belíssima
Ninguém responde, mas Júlia anota o

número de quem ligou. Freddy leva Ester �, �

até a casa de Safira para se explicar, Ester � ,>

diz que se enganou e colçcou veneno para
plantas em vez de açúcar no açucareiro.
Safira diz a Isaac que a avó tentou
envenená-Ia. Safira reafirma para Isaac

que vai se casar com Freddy, Bento acha

que Aquilino está envolvido no sumiço do
filho de Bia. Julia conta para Gigi que o

número do celular que ligou para André
está registrado no nome dele, mas o outro

que André usa está no nome de Pedro,
. seu irmão. Gigi pondera que Vitória pode

ter dado para André o aparelho, Freddy
diz a Ester que descobriu o seu plano:
drogar Safira para que ela assinasse um

papel abrindo mão de Isaac. André se irrita
quando a pessoa ao telefone diz que falou
com Julia, Júlia procura Vitória,

_� GLOBO -19H !

Cobras e Lagartos
Letícia insiste com amar que Estevão só
quer o dinheiro de Bel e tem outra mulher.
Bel e Estevão contam para amar que vão
se casar, amar pede que ele volte para a

Luxus. Duda recebe os primeiros pedidos
.

de trabalho, Milú insiste com Leona em

saber o que amar tem e a ameaça dizendo
que irá contar a Bel que ela tem um caso

com Estevão, Letícia diz a Bel que ela não

pode se casar com Estevão. Otaviano
conta para Estevão a conversa que Leticia
teve com amar, Madá finge ser santinha,
mas quando sai de casa coloca uma

minissaia. amar conta sobre seu estado

para Celina e diz que desconfia que
Estevão violou o envelope com o resultado
de seu exame, Letícia avisa Celina e amar
que Estevão está AO hotel com uma

mulher, O retratista diz a Bel que vendeu
seu retrato para um rapaz, amar, Celina e

Estevão batem na porta do quarto do
hotel. .

� SST - 18h30

Rebelde
Santos finge estar agradecido ao diretor
por ter cortado seu cabelo. diz que vai
iniciar uma nova etapa em sua vida e pede
autorização para fazer um documentário
sobre o colégio e sobre sua pessoa. em
especial. para que todos o conheçam
melhor. O professor Gonçalo pede a Sol
que pare de persegui-lo pois já lhe causou

muitos problemas. Maíra critica Sol pela
assédio ao professor Gonçalo e diz que ( :.
pode prejudicá-lo profissionalmente. Sol

'

diz ao diretor que Maíra a agrediu sem

nenhum motivo e ele decide expulsá-Ia do
colégio. Os alunos se queixam com o

professor Gonçalo das injustiças do novo

diretor:
.

Í' RECORD - 19f115

Prova de Amor
Júlio e Diana seguem de helicóptero para
a estrada atrás de Lapa. Pestana chega no

apartamento de Elza. Elza abraça Pestana.
.

Pestana conta para Elza que Lapa largou a

chave no corredor. Alice diz para
Joãozinho que ele vai conhecer o avô.

. Joana conta que sua mãe biológica é
Alice. Joãozinho se dá conta que é primo
de Nininha. Lapa está dirigindo. Diana e

Júlio vêem carro de Lapa pelo helicóptero,
Lapa percebe que está sendo seguido.
Lapa dá de cara com barreira policial
simples. Ele acelera e passa direto,
jogando, o cone íonqe. Carro de polícia vai
atrás de Lapa. Jonas chega com Lúcia no

campeonato de surfe, Clarice está
conversando com Daniel na prisão quando
Estela chega.

,

� RECOliD - 21 h

A Escrava Isaura
Não há exibição.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Você poderia ter ido para lá, acolá, qualquer
lugar e aproveitado sua milhagem para dar a

.

,

volta ao mundo em mais ou menos oitenta
dias ... Entretanto sua emoção elegeu outros
caminhos. Algumas distrações o estavam
levando para longe de si, para longe da tal

pessoa. Passar a vida sem que a vida passe
através da gente, que graça teria?

Que bom que você finalmente tomou sua

decisão e resolveu encarar as importantes e

imprescindíveis mudanças. Mais aliviado
agora, não? Estar emocionalmente mexido não
é novidade alguma para você, a novidade é se

sentir bem com isso ... Você está pronto para
clarear as águas ao seu redor. Seus esforços
serão reconhecidos:

,

,

•

\
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