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4 I MASSARANDUBA

Começa hoje
)
a Festa do
Arroz

18 I NA GRAFIPEL

Alcides Buss

participa de
,

Círculo de
Leitura

18 I GREVE

Professores

.da região

e Cl!í\l!A HOJE:

28°
,

MAXIMA
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Angelina Jolie vende foto do fll:tJ�:,
mas doa dinheiro para Unicet:.,·

.

•
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Sabiá marca os dois gals da g,oleada .

sofrida pelo Juventus ontem à noite
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5 I NEGOCIAÇÃO: COMITIVA SE REUNIU ONTEM COM REITOR DA UNIVERSIDADE
,

�

,

,

•

Lideranças da região do Vale do Itapocu participaram ontem de um

encontro com o professor Lucio José Botelho, reitor da Universidade
Federalde Santa Catarina em Florianópolis. As negociações, para

.
.

trazer os cursos da UFSC para cidade estão avançadas. Jaraguá do Sul

precisa oferecer apenas o espaço físico e um técnico em informática. Toda a

infra-estrutura e professores serão disponibilizados pela Universidade. A

expectativa é de-que o primeiro curso comece a funcionar em agosto deste

ano, ou em janeiro de 2007.
•

,

,

38 I ACIDENTE NA SC-413: TRÊS PESSOAS GRAVEMENTE FERIDAS

Um acidente na SC-413, próximo ao

trevo. principal de acesso a

Massaranduba, deixou três pessoas
gravemente feridas ontem. O motorista
do Ford Taurus, placas LCE-9346, de
Araucária, Paraná, atropelou o ciclista
Paulo Antônio Almeida, de 23 anos. A

equipe de reportagem de O Correio
chegou ao local poucos minutos

depois e acompanhou o trabalho dos
Bombeiros Voluntários de Guaramirim.
O motorista, o caroneiro e o ciclista
foram levados para o pronto-socorro
do Hospital São José, em Jaraguá do
Sul em estado grave.

StRV
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6 I REIVINDICAÇÕES
Movimentos sociais promovem
invasões no interior da Bahia

6 I ATÉ QUE ENFIM

Câmara restringe,

/
'

gastos com combustível

7 I CHERNOBYL

Ucrânia relembra
vítimas da tragédia

\
,

•
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o maior SllO\V de motivação e vendas do
Brasil chega em Jill"ítgUá do SulllOJE
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

i sobre a excelência humana 110 desenvolvimento de hábitos
inteligentes e produtivos.
Seu trabalha estimula as pessoas a descobrirem seu podei

�

•

i pessoal e usarem as ferramentas certas para gerar mudança e

,
resultados positivos em suas vidas pessoais e profissionais:

II Leandro Sawchuk é palestrante e eterno estudioso da
,

comunicação eficaz e das funções mentais como automotivaçâo
I e O pensamento positivo.
. Trabalhou 13 anos corno comunicador e apresentador de
, programas de rádio e televisão, em todas as funções, sempre
" atuou como profissional na área de vendas.

11'0ssui formação em Programação Neurolingüística pela
, SO.CIEDADE BRASILEIRA DE PNL e realizou o.Leader
,

Training e o Transcendendo Seus Limites do cérebro e corpo
pelo Núcleo Cresçe;. .

;. Consultor, empresário, locutor e apresentador de Cursos e Work
" Shop para pessoas que tem medo de falar em público e se
,

; expressar,
i: Seu show motivacional e seus programas de treinamentos em
•

� vendas e motivação, tem resultado e grande satisfação pelos
participantes e enlpresas por onde passa.

Show Motivacional
A arte de vender mais

JII�ç,O

Informações no disk ingresso: (47) 9651 3708

Mais de 40.000 pessoas já
participaram deste evento nos

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

Tempo de duração das 20hOOn;in Leandro Sawchuk

às 2JhOOnIin.
Didática do evento: slides, vídeos motivacionais e dinâmicas de

grupo, boa comunicação e dinarnismo.
Ternas abordados: Criatividade, Pré-venda, Atendimento,
Automotivação, Adrninistraçâo 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.

, .
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• EDITORIAL

Há cinco meses das eleições e

depois de uma avalanche de pré
candidaturas anunciadas com a

velocidade do vento, uma espécie
de calmaria se abateu sobre

partidos políticos e pretendentes
a uma vaga na Assembléia

Legislativa. Nomes praticamente
consolidados,mantido o que já foi
dito até agoranão apenas pelaboca
dos que se acham capazes de uma
vitória nas urnas, mas também

. ,; . .-

cessanamente, na pratica nao

significá dizer que haverá

qualidade nas ações voltadas aos
-

interesses da cidade e região. E de
se acreditar que sim, porque entre
os quatro nomes a serem

confirmados, um já é detentor de
mandato e os outros três têm

experiência legislativa na Câmara
"

de Vereadores. Fora isso, o que se

vê são tentativas de
entendimentos e acertos cuja

� Jaraguá do Sul pode entrar em cena

nestas eleições com reais chances de ampliar
sua representação política na Capital

•

por dirigentes partidários, apenas
no PFL, Pp, PL e PT. No caso dos
três primeiros, todos marinheiros
de primeira viagem. A se

confirmar o quadro, e acredi
tando-se que tais candidaturas
tenham densidade eleitoral a

ponto de blindar a penetração dos
chamados "estrangeiros", Jaraguá
do Sul entra em cena nestas

eleições com reais chances de

ampliar sua representação política
naCapitaldo Estado.Aprincípio,
numericamente. O que, ne-

I

, FRASES

finalidade não é exatamente o

interesse coletivo que deveria

permear o diálogo entre os

partidos, buscando recolocar o

município no cenário político do
Estado de maneira inques
tionável.Ação nesse sentido pode
ser vista na parcerissestabelecída
entre a Associação Comercial e
Industrial e o cartório eleitoral, que
visa aumentar o contingente de
eleitores com a transferência de
títulos de eleitores que aqui
trabalham, mas que ainda votam

•

nas cidades de origem. Acredita
se que tal contingente poderia
eleger de dois a três deputados. Ao
mesmo tempo, a Acijs tomou

atitude correta ao descartar
envolvimento em campanha pelo
chamado 'Voto útil. Em passado
recente, a práticamostrou-se pífia.
Voto útil, na verdade, significá
eleitores selecionando o próprio
voto, com critérios bem defi
nidos e não apenas escolhendo
um nome entre.muitos. E, para
isso, bem orientados, conhe
cedores da vida pública e

particular de cada um dos can

didatos. Embora a tese defendida

por detentores de mandatos, que
se qualificarn em processo
natural de depuração e até por
membros do Judiciário, de que

quantomais candidatos, melhor
para o exercício da democracia,
a realidade das umas é bom outra.

E mostra que quando o número
de postulantes ultrapassa o

recomendado, acaba ocorrendo
uma pulverização de votos

imediatamente refletida nas

unas, tanto na quantidade como

na qualidade dos eleitos. Com

isso, perde a cidade e perdem os

eleitores. O prejuízo é coletivo.

"Ronaldinho (Gaúcho) está jogando demais. Ver o jogo dele me maravilha"

Trabalho e

dignidade.
Noprimeiro dia domês demaio

a maioria de nós pára suas

atividades profissionais, como em

todo feriado. Mas a data inter-
•

nacional, escolhida hámais de um
século, é mais que um feriado, é

quando os trabalhadores do
mundo inteiro são de alguma forma
homenageados por sua atividade
mais dígnificante - o trabalho.

-

E através do trabalho,
remunerado ou voluntário, que
todos contribuímos com a

. sociedade. Uns plantam e colhem

, outros ensinam ou constroem

casas e edifícios. Há os

pesquisadores, que levam anos ou

décadas para descobrir uma

vacina, ummedicamento ou a cura
de doenças , como também há

aqueles que se dedicam às artes.
As mais diversas funções, e

,

todas com sua merecida impor-
tância,mostram que toda profissão
é grande quando exercida com

grandeza; afinal, dependemos uns

dos outros para viver. Todo ser

humano, cada umna sua profissão,
é igualmente necessário e a

comunidade depende tanto de

engenheiros e médicos quanto de

edreiros, padeiros e agricultores.

r'

o prefeito
Moacir Bertoldi

escreve às quintas
nesta colu na

Além disso, quando fazemos o que
gostamos somos felizes e fazemos
os outros felizes, pois o trabalho
mais produtivo é aquele que sai das
mãos de uma pessoa feliz, ou pelo
menos alegre.

Mas, não foi um dia alegre que
deu origem às festividades. Foi
num 1o de maio, no século XIX,
que trabalhadores de Chicago ( na
época o principal centro industrial
dos Estados Unidos ) se

manifestaram por melhores
. condições de trabalho. Idosos ,

mulheres grávidas e crianças
trabalhavammais de 13 horas por
dia por salários ultrajantes. Não
havia descanso, nem mesmo o

dominical. Foi neste 1o de maio

que milhares de trabalhadores,
chamados pelos jornais da época
de brutos, protestaram contra

condições de trabalho desumanas
e pediam uma jornada de trabalho
justa, de 8 horas. Corn o argumento
de que só a prisão e o trabalho

forçado seriam a solução para a

questão social e trabalhista,
prisões, ferimentos e mortes

marcaram esta data.
- .

E por esta razão que muitos de
nós paramos nossos trabalhos

.,
,

•

neste dia, e mais do' que isso, por
esta razão ternos nossos direitos

garantidos e respeitados, graças a
pessoas que se sacrificaram.

-

E claro que muitas coisas ainda

precisam ser melhoradas e muitos

direitos ainda não são devida
mente respeitados - o trabalhador
negro, por exemplo, ainda ganha,
em média, menos que o trabalha
dor branco em muitas sociedades,
e omesmo acontece como trabalho
feminino em relação ao trabalho
masculine no mundo afora .

Um dos aspectos positivos de
nossa Santa Catarina, no que se

refere ao trabalho, talvez seja o fato
de que mais de 70% de sua

população de empregados têm

carteira de trabalho assinada.
E assim, poderíamos elencar

fatores positivos e negativos com

relação ao trabalho no Brasil e no
mundo. Mas, seja onde for, oDia do
Trabalho é essencialmente

.

importante porque é nessa data que
.

lembramos mundialmente o

esforço humano para modificar a
,

mentalidade para que pudéssemos
hoje usufruir destas transformações
e avançar em direção ao verdadeiro
progresso da humanidade.

,r

�I
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•

Maluf é inocente ...
Quem, como eu, já passou dos 40, sabe que

PauloMalufé um velho e veterano delinqüente.
Um dos mais profissionais da política brasileira.
Ele perdeu um pouco deste prestígio porque com
o tempo a concorrência foi se sofistificando. Nos
dias de hoje, então, nem se fala. Mas houve uma

época, durante os anos 70, queMaluf desfrutava,
soberano, da fama de maior corrupto do Brasil.
Foi no início da sua carreira como meliante que
Maluf começou a exercitar seu enorme talento

para amalversação do dinheiro público. Em 1970,
ficou famoso pela decisão de dar um Fusca de

presente a cada um dos jogadores da seleção
brasileira que haviam vencido a Copa do Mundo
no México. E o fez. Obviamente, era um ato

discutível. Tanto que o então prefeito de São
Paulo foi perseguido por uma ação popular que o
acusava de ter lesado os cofres públicos com a

generosa doação aos atletas campeões.
Esta ação rodou pelos palcos da justiça brasileira,
em todas as instâncias, por mais de 30 anos. Na
última sessão do Supremo Tribunal Federal,
ocorrida semana passada, o processo finalmente
foi julgado sem novas possibilidades de recurso.

Paulo Maluf foi considerado inocente. Isso
mesmo! Esse homem bom, puro, honesto,
exemplo de político probo, após 36 anos, foi

considerado inocente da doação de 25 fuscas
comprados com o dinheiro público. Decisão do
STF, sob argumento que a Câmara dos Vereadores
de São Paulo, à época, aprovou a sacanagem. Pois

é, amigos. Este é o Brasil. Assim funcionam as

coisas por aqui. Há muitas constatações e

perguntas a serem feitas sobre esta decisão do STE
•

Mas não vou perdermeu tempo nem tomar o seu.

Conhecemos as respostas.· 1

De fato, a culpa é de todos. Das pessoas que
apoiaramMalufdurante tantos anos. Dos que nã�
só aceitam como exigem a morosidade da justiça
quando esta lhes favorece. De quem reclama há

,

anos destes absurdos e não faz absolutamente nada

para modificá-los: E quando a culpa é de todos, : .

não é de ninguém.
Sem uma profunda auto-crítica comporta'

mental, existencial, política, de caráter humanista,
nós, brasileiros, não vamos conseguir levar adiante
nenhum projeto decente de nação. Não tão rápido
como gostaríamos. E vamos seguir deglutindo esta

quadro lamentável em que se transformou a arnbí
ciosa luta pelo poder e pelo dinheiro público. Em
um País onde aJustiça demora 30 anos para conside-

•

rarMaluf inocente, não há culpados. Só cúmplices.

Roberto Andrade, jornalista

O CORREIO DO POVO
.

Diretor editorial/administrativo: Francisco Alves
Editora: Patricia Moraes

,

,

A Vez do Consumo Popular
. clarificar a diferença entre inovação tecnológica e

inovação de valor, refletindo sobre os caminhos

que as empresas devem percorrer para conseguir
estabelecer uma trajetória de prosperidade e

sucesso empresarial. Chama a atençâo'um aspecto:
a criação de demanda em públicos de não clientes �

tradicionais das empresas.
Os autores definem o "Oceano Azul" como

um espaço constituído por mercados intocados e

com oportunidades de um crescimento altamente
rentável. Suas águas são amplas, profundas e

inexploradas.Nela é preciso criar demanda.O foco
não está na concorrência, mas na criação de
utilidade excepcional para o consumidor

procurando atender necessidades não exploradas
no "oceano vermelho" (o da concorrência

tradicional) proporcionando um salto de valor

para os consumidores e para si mesmas (as
empresas).

E é neste ponto da criação de oceano de azuis
> .

que é preciso sublinhar a força e a vez do consumo

popular. As empresas que criam oceanos azuis

querem conquistar os consumidores-alvo desde o

início, a fim de desencorajar as imitações, associar
rapidamente a marca à fama de oferecer um valor
drasticamente superior, ganhar aprendizado e

economia de escala.
O grande avanço para a criação de Oceanos �

Azuis e a conquista de um consumo de massa

ocorrerá nas empresas que se conectarem com os

consumidores de baixa renda, se norteando pela
palavra-chave "inclusão" e não "guetização". Por.
que antes de entrar em todas as nuances

antropológicas que costumamos levantar a

respeito das classes populares é importante
relembrar. Independente de classe social, credo,
ou convicção política, as pessoas não querem

apenas comprar alguma coisa, querem sim estar

incluídas.

Patrícia Carneiro, executiva de Planejamento da

Competence

• Do craque fr.ancês Zinedine Zidane que anunciou oficialmente ontem que deixa os gramados ao final da

Copa do Mundo, na Alemanha e acredita que deixa o futebol em boas mãos.

, -

Nos últimos meses temos sido alertados por
uma demanda crescente das classes populares por
produtos de massa mais sofisticados, sinalizando
um padrão de consumo bem similar as das classes
AlB. Mais do que uma tendência, o consumo

popular tem sido uma realidade ainda pouco

aproveitada pelas empresas nacionais, algumas
ainda em dúvida em trilhar o caminho do
crescimento sinalizado junto a este público. Mas

,

por quê esta dificuldade de se criar produtos e

serviços que se adeqüem a capacidade de
consumo de milhões de pessoas? Qual a

dificuldade de gerenciar marcas com foco a

conquistar a conexão com esta massa de
•

consumidores que estão aptos e desejosos de
serem incluídos no circuito dos mercados?

No livro "A. riqueza na base da Pirâmide",
C.K. Prahaladíndíca que este mercado invisível

que reúne cinco bilhões de pessoas em países
-

. emergentes como o Brasil, China e India continua
invisível, pois o aspectomais perturbador para as

empresas é que os problemas e soluções para o

mercado dabase da pirâmide são conhecidos. Mas
. ,

falta coragem e ousadia para inovar. A maioria

dos gestores quer agregar esta parcela potente de
consumidores aos seus negócios, mas sob regras e
métodos tradicionais com aplicabilidade para os

públicos até então atendidos, as classes A e B.
Outro empecilho, segundo Prahalad, são as

avaliações preconceituosas que se tomaram um

mantra no mundo dos negócios, tais como

"pobre não valorizamarca nem qualidade".Além
,

disso, muitas empresas consideram suas marcas

"rebaixadas" ao serem incorporadas por este

público. focalizar estes bilhões de consumidores,
estabelecendo estratégias inovadoras e criativas

capazes de criar consumo e conexão de maneira
•

massIva. -

Uma nova abordagem de gestão estratégica
de negócios, proposta pelos autoresW ChanKim

,

e Renne Mauborgne no livro "A Estratégia do
Oceano Azul" (Ed. Campus, 2005), trata de

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25 linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e
mail redação@jornalcorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep
89251 200, Caixa Postal19. É obrigatório informarnome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).

. .

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP89251-200 1 Caixa Postal19 1 Centro 1
Jaraguá do 5ul- 5C I Tel.47 3371-19191 Fax 3276-32581
e-mails:redacao@jornalcorreiodopovo.com.br I

comere i a l@jarnaleorreiodopovo.com.br
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ISS: DENÚNCIA COMEÇA A SER APURADA

•

••

, \

CELSO MACHADO

� Presidente. e
relator devem
ser indicados
ainda hoje
I

(

,

-

•

) }ARAGUÁ DO SUL- Com

prazo inicial de 120 dias para

apurar denúncia sobre supostas
irregularidades e conseqüente
benefício à empresa Canarinho
na quitação de dívidas com o

ISS, a CEI (Comissão Especial
é Investigação) já instalada na

Câmara de Vereadores deve
definir hoje o presidente e o

relator, A denúncia, feita pelo
secretário geral do PSB,
EmersonGonçalves, hámais de
dois meses, foi rejeitada em

plenário por maioria de votos

seis contra cinco. Isso não

impediu, entretanto, a criação
de uma comissão que pretende,
com base no documento
elaborado por Gonçalves,
apurar a veracidade ou não. A

empresa quitou dívidas da
ordem de R$ 194 mil em

dezembro do ano passado,
,

�'� dando em .pagamento dois
ônibus avaliados em R$ 142 mil

através da lei de dação de bens
-móveis e imóveis aprovada pela
Câmara no mesmo mês.

-Deduzidos descontos de 500/0

relativos a multas, juros e
� , ,

correçao monetana, pagou
restantes R$ 19 mil em espécie,
o que já caracterizaria, segundo
entendimento de alguns, uma
irregularidade. A emissão de
notas fiscais em 17 de janeiro
de 2006 e projeto de lei (já
retirado do Legislativo)
encaminhado pelo prefeito
Moacir Bertoldi(PL) propondo
retroagir a lei de dação que só

deveria vigorar em janeiro
último, aumentou as suspeitas.
Terrys da Silva (PTB), Eugênio
Garcia (PSDB), Rudolfo Gesser

(PP), Pedro Garcia (PMDB) ,

.

Jaime Negherbon (PT),
Ronaldo Raulino (PL) e .

Maristela Menel (sem partido)
são os membros da CEI
definidos na terça-feira. A
participação da vereadora foi
contestada por Raulino, por
entender que a não filiação a

partido político seria

impedimento legal. E solicitou
à assessoria jurídica da Câmara
um parecer. A vereadora
também aguarda consulta que
fez ao Ibam (Instituto Brasileiro
de Administração Municipal).
Mas o vereador Rudolfo Gesser,
um dos que votaram pela
apuração da denúncia e que

encabeçou movimento para
formar a CEI, que tem poderes
para convocar testemunhas e

•

•

ARQUIVO O CORREIO/CESAR JUNKES

Rudolfo Gesser votou pela apuração e liderou formação da GEl

técnicos para analisar
documentos, pensa diferente,
"Se vereadores sem partido
podem participar como

membros das comissões

permanentes da Câmara, que,
afinal, também têm caráter

investigativo para exarar

pareceres, não vejo qualquer
ilegalidade", disse. Citou,
inclusive, alteração feita no

Regimento Interno 'do

Legislativo no ano passado
nesse sentido. A comissão terá

cinco vereadores titulares e dois

suplentes. Na nominata já
definida, Terrys da Silva,
Negherbon, Raulino e Pedro

Garcia j á tinham votado
anteriormente contra a

investigação, constituindo-se
na maioria que deverá optar
pelo arquivamento da denúncia.

Eugênio Garcia, Maristela e

Gesser apóiam a apuração dos
fatos. Independente' do
resultado, a intenção daminoria
é encaminhar a denúncia para
o Ministério Público e Tribunal
de Contas do Estado também.
Se o prazo de 120 dias não for

suficiente, os trabalhos da CEI

poderão se estender por mais 60
dias até que se chegue a um

parecer final, que será lido e

votado em plenário.

Orçamento da União tem verbas para prevenção contra as drogas
}ARAGUÁ DO SUL- De

Brasília, onde participa de
serninár io que direciona

(caminhos que podem acelerar a

"liberação de verbas para os

.municípios, o vereador Terrys
da Silva (PTB) disse ontem por
telefone ao O Correio do Povo,
que pretende recorrer à

Secretaria Nacional Antidrogas
em busca de recursos que possam
.ser aplicados em ações
;1lreventivas para proteger
.alunos de escolas municipais,
.estaduais e particulares contras
,as drogas. Há poucos dias, em
reunião com membros do
Consen (Conselho Municipal
.de Entorpecentes), disse ter

.ouvido informação de que uma

.escola (não identífícada) estaria
praticamente nas mãos de

traficantes. O vereador é autor
de lei aprovada pela Câmara

obrigando escolas da rede

municipal de ensino, estaduais
e particulares a afixarem
cartazes em locais bem visíveis,
alertando os estudantes contra

,

todo tipo de drogas, incluindo
fumo e bebidas alcoólicas.
"Nossa intenção não é bater de
frente com os traficantes, isso é

missão da polícia.O que
, ..

queremos e prevenir crianças,

jovens e adolescentes",
enfatizou o petebista, que na

próxima semana pretende
procurar a gerência de educação
da SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional) de

Jaraguá do Sul para pedir apoio
à lei que já está em vigência.
"Minha filha freqüentou uma

das edições do Proed (uma
parceria entre a Polícia Militar,
Prefeitura e escolas em trabalho
de prevenção às drogas) e sei

muito bem dos efeitos positivos
sobre ela"; disse o vereador,
citando reportagern do CP

publicada na edição da última

sexta-feira, sobre o crescente

tráfico de crack na cidade.
A Lei no 7 .560, de

19.12.1986, criou o Funcab

(Fundo de Prevenção e Com
bate às Drogas de Abuso) tendo

.

sido essa denominação alterada
para Funad (Fundo Nacional

Antidrogas) e sua gestão
transferida do Ministério da

Justiça para a Secretaria Na
cional Antidrogas do Gabinete
de Segurança Institucional da
Presidência da Repúbli-ca.

Dotações específicas estabeleci
das no orçamento da União'
exis

'

tem, além de doações de

organismos ou entidades na

cionais, internacionais ou es

trangeir as, além de pessoas
físicas ou jurídicas nacionais ou
estrangeiras , entre outras

opções, que podem ser carreadas

para esta finalidade. Os recursos
do FUNAD são destinados a

programas de formação profis
sional sobre educação, preven-

� �

çao, tratamento, recuperaçao,

repressão, controle e fiscaliza

ção do uso e tráfico de drogas;
de educação técnico-científica

preventiva sobre o uso de

drogas, aos programas de escla
recirnento ao público, incluídas
campanhas educativas e de ação

. , ,

comurutana, entre outros.

,

PSB quer votação de projetos que benetlcíam o trabalhador
}ARAGUÁ DO SUL- Mais de

200 propostas que beneficiam
diretamente várias categorias de
trabalhadores estão paradas na

Câmara dos Deputados esperan
do votação em plenário. Por isso,
segundo o secretário geral do
PSB de Jaraguá do Sul.Emerson
Gonçalves, a bancada socialista,

juntamente com representantes
sindicais e a CUT (Central
,

.

Unica dos Trabalhadores) reu-

niu-se ontem com o presidente
da Câmara, Aldo Rebelo

(PCdoB/SP), para sugerir que
algumas votações ocorram no

mês de maio.Uma espécie de
mutirão. As classes sindicais vão

indicar quais os principais
projetos a serem votados no

mutirão. As matérias tratam de
diversos assuntos, como alimen

tação do trabalhador, férias,
aposentadoria compulsória,
aviso prévio, concurso público e

FGTS (Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço) .Entre os

itens prontos para apreciação do
plenário está o projeto de lei 305/
1991, que determina que os

colegiados diretivos dos órgãos
da administração direta da
União e suas autarquias serão

integrados por igual número. de
representantes dos empresários,
dos trabalhadores e do governo.

• MOSAICO po I iti ca@jornalcorreiodopovo,com.br
�------------------------------------------_

..

Bondade em excesso
,

o espaçamento de eleições não contribui, pelo contrário, afastai
a população dos benefícios concretos de seus governos A

citação é do deputada federal Paulo Afonso Vieira (PMDL/,
irnozinando os chamados "pacotes de bondade" editados 1-'"
presidente Lula em ano eleitoral.Deu, como exemplo, o 1 %' �,

acréscimo no Fundo de Participação dos Municípios, que r 'I,
J

na Câmara dos Deputados desde 2003. E, até agora, ner j
,

"

pelo governo federal. Milhares de municípios dependem do F Jrv1.
para não falirem.

' .)

-r

,

Cassações 1
A Câmara dos Deputados
analisa proposta que
transfere ao Supremo
Tribunal Federal julgamento
que implicar cassação de

deputados e senadores por
quebra de decoro

.

parlamentar. Líder do PPS na

Cãmara, o catarinense
Fernando Coruja, considera

que o "mensalão"
demonstrou que o modelo
atual para punir
parlamentares não funciona.

Sobrando
Site do diretório estadual d,

Q

PDT indica que o partido já'
v

tem 23 pré-candidatos a

deputado federal, nenhum (

Jaraguá do Sul. Comunicao
do bloco dos pequenos .p,
PV, PTB, PCdoB, PMN, por
PRB- dá conta que o

presidente do diretório

pedetista, Manoel Dias, não E'
_

mais pré-candidato a
1

1
governador, Foi substituído

,

por Antônio Carlos Sontag, do -

PSB.

.

DifícilCassações 2
De fat'i), não funciona mesmo,
porque os defensores de

parlamentares corruptos ou

se escondem atrás do voto
secreto ou se ausentam do

plenário na hora das

votações, O que precisa fazer
é abrir o voto e assumir

perante o país a atitude
tomada. Cômodo, mesmo, é

sugerir que o STF assuma a

sentença. Pimenta no dos
outros é refresco?

1
Exceção de Jaraguá do SLI
onde secretários têm .

autonomia para dar

informações sobre o que
ocorre em suas pastas, n, '

demais municípios da

região, mesmo quando p:
'

1

noticiar fatos positivos, à •

dificuldade para se obte

informações é incrível.
Tudo fica concentrado na

,

boca dos prefeitos. Entã) "

para que tantos secretários l
,

se é o prefeito quem sabe
tudo?Reação 1

"Se algum tresloucado do
neoliberalismo avançar
nessa direção, nós vamos

reagir", O aviso veio do
•

presidente da Central Unica
de Trabalhadores, João
Felício, em resposta a um

eventual pedido de
impeachment do presidente
Lula, sugerida por
adversários políticos e pela
próprio OAB, que dia 8 de
maio vai deliberar sobre o

assunto em assembléia
nacional.

Sabia, sim
Quando em uma das

campanhas como candidato
a presidente e ainda de barba

preta, Lula da Silva, que
continua dizendo que não
sabia de nada, disse que no

Congresso havia 330

picaretas. Visto o

comportamento da maioria
dos parlamentares, é fácil
deduzir que o presidente, n.

verdade, sempre soube de \

tudo e mais um pouco.

Reação 2
Só a CUT tem 3.300
sindicatos filiados e uma

base de associados de 7,2
milhões de trabalhadores.
Segundo Felício, se a idéia

prosperar não será uma

reação da CUT, como
instituição e, sim, de toda. a
militância sindical. Afirma'
que no mundo do trabalho,
ninguém vai provar que a

coisa piorou depots que Lula
assumiu a presidência.

Governador
O ex-prefeito de Lages,
Raimundo Colombo (PFL)
disse em encontro de

lideranças do partido que
renunciou ao mandato para
ser candidato a governador c

'

não a vice ou senador carl
tem sido apregoadb. Mann
a palavra, o PFL estaria f)

.

de uma coligação com o

PMDB. Sobraria o PSDB, I.
também ameaça com

canddatura própria.

Nepotismo
Câmara de Vereadores de

Biguaçu também acabou com

o nepotismo no serviço
público. Mas não é só
parente não! Falta é ampliar,
nos municípios e estados, a

abrangência de tais medidas.
Por exemplo, acabar com o

, nepotismo da amizade, dos
partidos políticos, das
influências pessoais que
indicam não poucos
incompetentes para gordos
salários.

Saia justa
Se os tucanos saírem corr

Leonel Pavan, resta chaps
.

.

pura ao PMDB. Contra, além
do tucano e Colombo,
Esperidião Amin (PP) e José
Fritsch (PT). Se chegar ao
segundo turno, Luiz Henrique
terá que articular muito rm»

Dessa vez, acreditando-se 11

discurso petista, não terá
apoio do partido, que o

ajudou a tirar diferença de
quase 500 mil votos em

2002.
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• CORREIO ECONOMICO

Mercosul
No primeiro trimestre deste ano as exportações catarinenses para o

Mercosul subiram 27,9% em relação ao mesmo período do ano

passado, atingindo US$121,7 milhões. Os dados foram divulgados
pela Fiesc ontem. A Argentiha, que ampliou as compras de US$ 69,8

,

milhões para US$ 85,6milhões foi o País que mais influenciou o

resultado, embora em termos percentuais as compras realizadas pelo
Uruguai e pelo Paraguai tenham crescido mais: 55% e

32%,respectivamente.Refrigeradores, congeladores e carne suína
foram os produtos que tiveram os maiores aumentos absolutos nas

exportações catarinenses ao Mercosul. Entre os dez principais grupos
-l de itens embarcados para a região apenas dois registraram queda na

comparação com o primeiro trimestre de 2005: motores e geradores
elétricos e motocompressores. Os refrigeradores e congeladores

: :�! seguem sendo o produto mais exportado por Santa Catarina para a

região (US$ 15 milhões de janeiro a março), seguidos por papel
cartão (US$10,2milhões) e carrocerias (7,9 milhões).
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Déficit
Apesar do crescimento
das exportações, Santa
Catarina ampliou o déficit
comercial que registra
com os vizinhos do
Mercosul, pois as

importações subiram
mais do que os

embarques: 31,6%. No

primeiro trimestre Santa
Catarina importou dos

países do Mercosul US$
200,1 milhões, o que
resuíou em um déficit
comercial de U$ 78,4
milhões no

relacionamento com o

bloco. No primeiro
trimestre do ano passado
o saldo negativo do
comércio com a região foi
de US$ 56,9 milhões.

,

Superávit
A economia do setor público consolidado

(União, Estados, municípios e estatais)
para o pagamento de juros em março
somou R$ 13,186 bilhões. Esse superávit
primário (receitas menos despesas,
excluindo gastos com juros) é recorde

para o mês da série histórica, iniciada
em 1991. Esse resutado tanbérn é
179% maior do que o registrado em

fevereiro (R$ 4,729 bilhões) e 7,6%
acima do alcançado no mesmo mês do
ano passado (R$ 12,258 bil�es).

Anúncio
o superávit recorde foi divulgado em um

momento em que o mercado começava
a colocar dúvidas sobre o cumprimento
da meta fiscal deste ano, que é
economizar 4,25% do PIB (Produto
Intemo Bruío) para pagar juros.O FMI

(Fundo Monetário Internacional) exortou
o Brasil a resistir a pressão por aumento
de gastos públicos em um ano eleitoral.
Já a agência de classificação de risco
Fitch afirmou que o superávit poderia
ficar um pouco abaixo da meta.

,

Hermanos
A Argentina respondeu
sozinha por 74% do total
comprado por Santa
Catarina do Mercosul no

primeiro trimestre,
vendendo ao Estado US$
145 milhões. A elevação é
de 35% sobre os US$1 07
milhões registrados entre

janeiro e março de,
2005,No alto da lista dos

produtos que Santa
Catarina mais importa do
Mercosul estão as

matérias-primas para a

indústria plástica,
garrafas, trigo e mate.

Senai
O SenaVSC lança, hoje, às 19 horas, no
Viena Park Hotel, em Blumenau, o
Caderno de Tendências para a

.

"

primavera-verão 2006/2007 na área de
vestuário. Este é o segundo de três
cademos que estão sendo lançados e

que são dirigidos em especial às micro e
. pequenas empresas nas áreas de
vestuário, calçados e mobiliário.O
propósito da iniciativa é facilitar o acesso

das empresas de pequeno porte a

informações estratégicas sobre o

mercado internacional.
,

• INDICADORES ECONÔMICOS
,

•

EURO
I

DOLAR (EUA) COMPRA VENOA

COMERCIAL 2,117 2,118 It COMPRA VENOA

PARALELO 2,190 2,280 It 2,641 2,642
PESO (Argentina)

TURISMO 2,072 2,220 "
I 0,698 0,707 •

, • POUPANÇA .

0,5967

"<,�.�,,'
..

' ., '.

�. CUB abril '.' r
"',0""_ '

R$86J,27

,

,

• LOTERIAS

concurso: 758

L£!l:2'3�3ô':4�41:::?!::" :J

concurso: 614
10-11-12-13-19-21-

24 - 31 - 36 - 44 - 46 - 47 - 50

62 - 69 - 75 - 77 - 85 - 86 - 90

concurso: 04030
1 ° Prêmio: 36.210
2° Prêmio: 74.482 I

3° Prêmio: 52.117
4° Prêmio: 18.155
5° Prêmio: 22.256

i
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TUDO PRONTO: FORAM MAIS DE TRES MESES PARA ORGANIZAR A FECARROZ

•

CAROLINA TOMASELLI

... Abertura está marcada

para as 19h30 e festa
segue até segunda, com
programação variada

MASSARANDUBA - A partir
de hoje até a próxima segunda
feira, a região terá uma opção
de lazer, entretenimento e

também de negócios durante o

feriadão em que se comemora o

Dia do Trabalhador. A abertura
oficial da 10ª Fecarroz, em

Massaranduba, está marcada

para as 19h30, esperando atrair
um público superior a 40 mil

pagantes nos cinco dias do
evento. Ontem, os otgani-.
zadores se desdobraram para
deixar tudo pronto para a Festa
Catarinense do Arroz e até hoje
à tarde os trabalhos continuam

para acertar os últimos detalhes
da estrutura montada no

Centro Esportivo Municipal.
"Temos a parceria de

praticamente todos os

funcionários da Prefeitura.
Todos os serviços prestados,
desde obras, serviços de limpeza
e caixa, contam com apoio
deles. Isso evita a contratação
de mão-de-obra e, con

seqüentemente, que tenhamos
maiores custos", ressaltou o

coordenador de shows e

eventos, Vilson Eichstaedt.
Dentro da programação, ele

destaca o show com a dupla
Gian e Giovani, "uma das cinco
melhores do país", a feira

multisetorial, com

participação de cerca de 80

expositores
, '

em varres

•

•

segmentos e de empresas de
toda a região, e a 3a Exposição
Agropecuária, além dos
chamados bailões, que sempre
atraem grande público. J á na

segunda-feira, Eichstaedt'
lembra que o evento será

,

voltado aos trabalhadores das

empresas do município para
comemorar a data festiva.

O diretor do departamento'
de Agricultura, Amantino
Dall " agnol, informou que a

. - , . ,

exposiçao agropecuana tera a

participação de cerca de 30

expositores dos municípios de

[oínville, Araquari, São João do
Itaperiú, Itajaí, Navegantes,
Nova Trento, Brusque,
Blumenau, Pomerode, Pouso
Redondo e Massaranduba.
Estarão expostos em torno de
100 animais das raças bovina,
bubalina, ovina e caprina. "São
animais de uma carga genética
elevada, muitos deles puros de

origem e alguns, inclusive, já
foram campeões em exposições
no Estado e fora dele,
destacando-se principalmente
a raça bovina de corte", disse,
acrescentando que o objetivo da

. � ,

exposiçao e mostrar aos

visitantes as grandes
potencialidades do Vale do

Itapocu e baixo e médio Vale do

Itajaí no setor de bovinocultura.
Apesar do período da festa

ter sido reduzido de dez para
cinco dias, o coordenador
Vilson Eichstaedt acredita que

,

será repetido o público da
última edição, realizada em

2004. "Estamos com uma ótima

expectativa, porque a estrutura

foi muito bem montada, com
. serviços de alimentação e

•

bebidas. Estamos preparados
para atender o público, basta
que eles venham prestigiar a

festa", convidou. Os preços dos

ingressos variam de R$ 2,50 a

R$ 15,00, no sábado, quando

acontece o show nacional com I

a duplaGian e Giovani. A rendi [

obtida no evento será revertida [

para a continuidade das obra ,

de construção do Hospital J
Municipal.

PROGRAMAÇÃO
Hoje
19h30 - abertura oficial
20h30 - abertura das exposições
20h45 - abertura da 3a Exposição Agropecuária
22h - baile com "Os Montan.ari"

Ingressos R$ 2,50
Sexta-feira
9h - abertura dos pavilhões
11 h - apresentação da dupla Eder e Adriano
12h - almoço
15h - tarde dançante com "Os Verticais"
19h - apresentação da dupla Jean Carla e Juliano
23h � baile com "Free Band"

Ingressos R$ 2,50 até às 15h, depois R$ 5,00
Sábado
10h - abertura dos pavilhões
12h - almoço com musical Duplo Sentido Show
15h - apresentações artístico-culturais

,18h - apresentação da dupla Ninho e Renato (coreto)
19h - apresentação da Banda Alegre (coreto)
22h - show com Gian e Giovani
23h - baile com Banda Bavária

Ingressos R$ 5,00 até às 14h, depois R$ 15,00
Domingo
9h - abertura dos pavilhões
9h30 - desfile oficial da 10a Fecarroz
11 h - apresentações artístico-culturais
12h - almoço com musical Brás e Jéferson

,

17h - apresentação do grupo musical Dollomitten
22h - baile com Banda Pop Band

lnqressos R$ 5,00
Segunda-feira
9h - abertura dos pavilhões
'9h30 - desfile Mai-Baum
11 h - apresentação musical Banda Arco Brasil
12h - almoço em homenagem ao dia do trabalhador
15h - apresentação da dupla Eder e janeiro
19h - baile de encerramento com Banda Kalla-Hay

.,

Ingressos R$ 5,00

\

Setor produtivo monta agenda ambiental em Santa Catarina
GUARAMIRIM - As dificul- . do Estado, incluindo os setores

dades do setor produtivo com as

imposições dos órgãos ambientais
e da legislação vigente foram
discutidos ontem pela manhã em

uma reunião promovida pela
Secretaria de Desenvolvimento

Regional, na Câmara de Ve
readores de Guaramirim. A

intenção é montar a Agenda
Ambiental para o Setor Produ
tivo do Estado, umdocumento que
identifique os principais proble
mas encontrados pelo setor,
reduzindo os conflitos e propondo
medidas de adequação da legis
lação ambiental à realidade

produtiva. Participaram da
reunião secretários de Agricultura
ou representantes das Prefeituras
da região e das associações ligadas
à agropecuária, indústria, co-
, . .

mercio e serviços.
• •

O secretário de Desenvol-
vimento Regional, Ivo Schmitt
Filho, explicou que a agenda vai

englobar toda a cadeia produtiva

.primário, secundário e terciário.

Informou que assim como na
. � -

regiao, outros encontros estao

sendo realizados em todo o Estado,
divididos pelas SDRs.Na próxima

- '-

etapa acontecerao as reumoes
.. .....

mesorregionais, que na regiao
Norte será em Joinville no

próximo dia 15. "Todos os

problemas e sugestões levantados
"

.

serão compilados na agenda, que
será então remetida aos

governantes, ao Senado e' a

Câmara Federal, como forma de

pressionar e mostrar unidade do

setor", explicou. O relatório final .

do documento será elaborado no
dia 30 de maio.

O secretário de Agricultura de
Schroeder, Harildo Konell, de
fende que o assunto seja analisado
com cautela, para não inviabilizar,
por exemplo, a atividade produ
tiva, preponderante no municí

pio, COIn cerca de 450 agricultores.
Por outro lado, avalia que os

l'

•

PONTOS OSCILAÇÃO
,

" BOVESPA'. 40.410 1,690/0•

" DOW JONES (N. York) 11.354 063%

It MERVAL (B. Aires) 1.919 0990/0
•

" NIKKEI (Tokio), 17.055 0,51%

II';1"",

Secretário Ivo Schmitt diz que agenda engloba toda cadeeia produtiva

impasses entre o setor e as ongs e

órgãos ambientais, defensores de
uma política rigorosa no que diz

respeito ao cumprimento da

legislação, carecem de discussões

aprofundadas e, principalmente,
de resultados práticos. "Os agri
cultores apenas buscam alternati-

,

vas de sobrevivência, E evidente

que as questões ambientais têm de
,

ser observadas, mas não de un !,

maneira que venha a abortar '

condições de produção e I

permanência do homem n [:

campo", resumiu, considerani ,I

fundamental a realização d I
,

agenda. "E através da sensíbílís ;

- . .

çao que conseguiremos assegu
'

força para uma' análise mais rig� I'

rosanaexecução da lei", compleu']
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�: C:)�:� Jaraguá do Sul precisa oferecer apenas o espaço
a, ��::(físico e um técnico em informática. Toda a infra-estrutura
ai lhlje professores é disponibilizada pela universidade
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FLORIANÓPOLIS (CNR/ADI)
- A possibilidade de criar um

Campus público e gratuito em

Jaraguá do Sul foi discutida ontem
por lideranças da região do Vale
do Itapocu no encontro com o

professor Lucio José Botelho,
reitor da Universidade Federal de

•

Santa Catarina. De acordo com o

deputado DioneiWalter da Silva

(PT), "a instalação de um pólo da
UFSC no município depende do
interesse e do compromisso da
Prefeitura em fumar a parceria".
A audiência contou ainda com

a participação do professor
Cláudio Piotto, que lidera o

movimento no município, do

presidente do PT em Santa

Catarina, Pedro Uczai, do prefeito
Moacir Bertoldi e sua vice,
Rosemeire Vasel, de representan
tes da Associação Comercial e

Industrial (Acijs) e outras lide

ranças da região. ''As informações
que o reitor nos deu são bastante
otimistas para Jaraguá do Sul. Ele
nos disse claramente que a

universidade está se instalando
nos municípios em que há
interesse da Prefeitura. E que

Jaraguá do Sul pode ser contem

plada, senão na próxima fase da

expansão (que ocorre em agosto) ,

já no início de 2007", comenta o

deputado Dionei.
, Para que o município seja

incluído no programa de

interiorização da UFSC, já no
, . " .

proxrmo semestre, e necessana a

desistência de um dos municípios
que estão 11a lista - Joinville,
Canoinhas, Palhoça, Chapecó e

Pouso Redondo. Para que Jaraguá
do Sul tenha um pólo da

universidade, omunicípio precisa

Prefeitos de SC buscam apoio do
Fórum Catarinense em Brasília

O presidente da Fecam,
Anísio Soares, fez um apelo aos

parlamentares para que apesar do
calendário eleitoral, "não consi

derem a postura política de cada
partido, luas que se posicionem em

favor do municipalismo". Defen
deu. a minirreforma tributária ao

classificá-la como "um importante
. ';' .".

avanço para os muruopios, ja que

engloba percentual do FPM e a

unificação das alíquotas do ICMS".
E explicou que, na área da Saúde,
os prefeitos querem o repasse de
mais R$ 15 bilhões, sendo que R$
2,5 seriam transferidos direta-

, , '

, mente aos murucipios.

Entretanto, alguns deputados
colocaram a dificuldade de votar

as propostas se não houver apoio
dabancada do governo. Paraentrar

'

.
.

em pauta, os projetos e emendas
constitucionais passam primeiro
pela aprovação do presidente da

Casa, o que nesse caso signífica a

concordância do governo, que é
.

, .

maiona.

DIVUlGAÇÁO CNR BRASiLIA
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,

:t(ll' Senadores e deputados debateram o tema com os prefeitos de se

oferecer apenas o espaço físico e

um técnico em informática. Toda
a infra-estrutura de equipamentos
e professores é disponibilizada pela
universidade. O prefeito de Jaraguá
do Sul,MoacirBertoldi, confirmou

. ,; . .

que o murucipto tem Interesse e

que vai disponibilizar a estrutura

necessária para viabilizar a

instalação do pólo.
Os cursos oferecidos neste

seu projeto de interiorização da

UFSC são 700/0 à distância e 300/0

presenciais. Nos cinco pólos já
instalados no Sul do Estado, a

universidade abriu cursos voltados
à formação de professores da rede
pública, nas áreas de física,
química, matemática e biologia,

.

em função da carência de

profissionais qualificados nessas

disciplinas. Ainda não é .. possível
dizer qual curso seria oferecido em
JaraguádoSul.
•

Turismo é tema do Almoço de
Idéias ADVB/SC em Camboriú

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

(CNR/ADI) - O empresário
Guilherme Paulus da CVC
Turismo falou sobre "Turismo
no Brasil, um negócio para

empreender", no AIIUOÇO de
Idéias ADVB/SC, que
aconteceu ontem, no Hotel

,

Recanto das Aguas, em

Balneário Camboriú.
En1 sua palestra, o

. presidente daCVC sugeriu uma
maior participação dos

empresários catarinenses de
turismo nos grandes eventos do
setor. "Quem não participa não
é conhecido. E a participação
do estado é muito tímida", disse.
Segundo Guilherme Paulus, o
turismo é capaz demovimentar
52 setores da economia e, por
isso, deveria ser melhor

explorado em todo o país. "O
turismo não pode ser encarado
como um conSU1UO supérfluo",
ressaltou o empresário que
mostrou estatísticas que·

-

comprovam a expansao
do segmento.

Os números apresentados
revelam, por exemplo, que o

"

., .

segmento aeroviano cresceu
�

20% no ano passado, apesar da
crise de algumas companhias,
como a da Varig. Já a média
nacional da taxa de ocupação
dos hotéis saltou de 550/0 para
68%. "O mercado é altamente

competitivo, o que torna os

clientes mais exigentes",
afirmou.

Os números da CVC,
,

.

maior empresa no ramo,
,
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Guilherme Paulus comanda a

maioragência de turismo do país
também impressionam. No ano

passado, foram 4.570 vôos e 4.829
ônibus fretados. A meta desde
ano é atender 1,8 milhão de
turistas em viagens nacionais e

.

internacionais. O presidente da
ADVB/SC, empresárioNatanael
Santos de Souza (Komeco)
também falou sobre o tema. "O

desempenho turístico brasileiro
está muito aquém da nossa

potencialidade. Precisamos
resolver principalmente os

problemas estruturais para

conquistar novos mercados",
defendeu o dirigente.

Antecedeu a palestra, a

cerimônia de posse do vice

presidente regional Litoral/
Norte da ADVB/SC, Guto

Dalçoquio (do grupo Dalçoquio) .

O empresário assume as

atividades 11a região com o
,

objetivo de fortalecer a atuação
da entidade.

• MOACIR PEREIRA

.

CEJAS se engaja na campanha de
transterêncla de títulos eleitorais

.

o CEJAS incentiva as pessoas que residem e trabalham na cidade,
vindas de outras regiões, para que transfiram seus títulos eleitorais.
O prazo para confeccionar o título novo, mudar de seção e transferir o
documento eleitoral é o próximo dia 3 de maio, quarta-feira. Os
cartórios eleitorais das 17a e 87a Zonas Eleitorais funcionam na av.

Mal Deodoro da Fonseca, 972, esquina com rua Frederico Bartel, no

Ed, Royal Barg, O atendimento é das 12 às 20 horas, mas no 10 de
maio (segunda-feira) e nos dias 2 e 3 o plantão será das 9 às 20
horas. Segundo Paulo Chiodini, Presidente da ACIJS e do CEJAS,
foram confeccionados 20 mil panfletos com os prazos e documentos
necessários para a transferência: carteira de identidade, de frabaho
ou passaporte, o título, comprovante de residência e certificado de
reservista para homens que fizerem a inscrição (primeiro título),
Chiodini pediu empenho dos setores de RH para estimularem os

colaboradores a transferirem os títulos para Jaraguá do Sul. Existe a

possibilidade do trabalho ser feito na empresa, sendo necessário um

requerimento ao juiz eleitoral.

•

o paraíso do mundo árabe
Considerada a nova Meca do turismo, do comércio e da tecnologia, a
pequena cidade de Dubai (apenas duas vezes o município de São

Paulo) desponta pelo arrojo de seus empreendimentos, amodemidade
da arquitetura, a dimensão das obras de infra-estrutura e o dinamismo
do setor de serviços.
Retornando à mais ocidental das cidades árabes cinco anos depois da
primeira visita, confesso que o impacto agora foi muito maior. Os
hotéis atraem tanto os 7 milhões anuais de turtstas em busca de conforto
e modernidade como parte dos 3 milhões de habitantes à procura de
excelentes restauames. O mais ousado - o Burj EI Arab- com a forma
de um barco a vela e construído em área aterrada, custou 6 bilhões de
dólares. Os mais novos estão integrados a imensos centros comerciais
e com motivação cu�ural, pela gastronomia e pela arquitetura. Visitar
um shopping deixou de ser vício de consumista para se transformar
em roteiro enriquecedor. A Cidade da Internet, ocupada pelaMicrosoft,
Siemens, Oracle, IBM e Dell, pesquisa as novas tecnologias e nivela os
Emirados aos parques de ciência e tecnologia dos principais países.
O melhor está por vir. Dubai quer inaugurar no fim do ano o "The Palm",
o mais ambicioso e gigantesco projeto de ocupação humana dentro do
mar já realizado no planeta. Tem a forma de palmeira que avança
delicadamente sobre as águas do golfo, O arquipélago artificial terá
condomínios de alto luxo, hotéis, parques temáticos, shoppings,
centenas de campos de golfe e marinas. Seu custo: 10 bilhões de
dólares. E já vende outro grupo de ilhas (World) e mais dois "Palm".
Total previsto: 40 bilhões de dólares. Dubai é o maior entreposto do
mundo árabe, A mais liberal dentre todas as cidades dominadas pelo
islamismo. E, sobretudo, a mais segura. Tudo é creditado ao sheik
Makt06h, o visionário que transformou a cidade em 30 anos. Fruto do

poder do dinheiro, mas com iniciativas de bem estar humano que
podem ser adotadas em todas as cidades catarinenses.

Sinalização
o governo Lula deu o

primeiro sinal de
distensão com o govemo
de Santa Catarina, O
ministro da Fazenda,
Guido Mantega, convidou
o govemador interino
Eduardo Moreira para
uma audiência especial
hoje, a partir das 18,00
horas,

Caos
Florianópolis viveu uma situação caótica,
com o fechamento da ponte pelos
professores da rede estadual de ensino. A

ação radical pretendia chamar a atenção
da população para a greve do magistério.
Gerou efeito contrário, com condenação
geral da população,

Competências
A Fatma tem competência para fazer os
licenciamentos das obras no porto de São
Francisco do Sul. Decisão da Diretoria de
Qualidade Ambiental do Ibama, em
Brasília, Nova reunião deverá definir

competências para licenças de obra de
infra-estrutura no Estado, acabando com

os conflitos,

BRASÍliA (CNR/ADI) - Após
abertura oficial da IX Marcha em

Defesa dosMunicípios, promovida
pela Confederação Nacional dos

Municípios (CNM), na terça-feira
em Brasília, prefeitos de Santa
Catarina seguiram para o

Congresso Nacional, onde se

reuniram com o Fórum
Catarinense a fim de buscar apoio
dos parlamentares para aprovação

-

dos cinco itens prioritários da

pauta.
Os prefeitos, representados pela

Federação Catarinense dos

�E�I .v, Municípios (Fecam), reivindicam
uma redefinição no perfil das
competências do Estado, com o

Pacto Federativo; aprovação de 10/0
do Fundo de Participação dos

Municípios (FPM); outras .fontes
_de recursos para o Fundeb; partilha
das contribuíções arrecadas. pela
União entre Estados e municípios;
e a regulamentação da Emenda
Constitucional que define mais

.recursos para a Saúde.

Aviação
A Airbus, com sede em

Toulouse(França)
anunciou para o fim do
ano a entrega das duas

primeiras unidades do A-
380, o maior da avião da
história aeronáutica, com
capacidade para 550 a

850 passageiros, A
Emirates (Dubai) é a

maior compradora.
Fechou contrato para
adquirir 45 unidades, A
segunda é a Lufthansa,
que receberá 15 aviões,

Crescimento.
Presidentes da Fiesc, Alcântaro Correa, e

da Acib, Ricardo Stodieck, participam hoje
em São Paulo da reunião do Conselho de

,

Desenvolvimento Econômico e Social,
sob o comando do presidente Lula. Na
pauta, discussão sobre políticas públicas

•

necessárias ao desenvolvimento do país.
Os dois empresários foram indicados pela
senadora Ideli Salvati.

• INFORMATIVO ACIJSfJ
ASSOCIAÇÃO COME;RCtAl E
INDUSTRIAL DE JARAGUA DO SUL

�
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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i � Dança
,

: Os deputados integrantes da
,

Mesa da Câmara e o
I presidente da Casa,

. ,

, ,deputado Aldo Rebelo,
decidiram ontem, que será

,

punida com censura verbal
a deputada Angela
Guadagnin (PT-SP),
acusada de faltar com o

: decoro parlamentar ao

• dançar, no plenário, para
comemorar a absolvição do

deputado João Magno (PT
MG). Ela dançou ao final da
sessão em que o plenário
mandou arquivar o

processo contra Magno,
acusado de envolvimento
no escândalo do mensalão.
A moção de censura à

i

: deputada petista foi lida na
,

I sessão de ontem do
,

plenário pelo deputado
Rebelo.

•••
•

••

)

AGÊNCIA ESTADO •
,

participe da Area de LivEe
Comércio das Américas (Alca).

,

Reíntegração - Na Fazen�a t:

Céu Azul, ocupada por família �

ligadas ao MST, o cumprimerRo
do mandado de reintegração de c

posse obtido pela Suzano o

Celulose, que seria ontem fui :'

adiado para hoje. A decisão fbi :'

.

a pedido do superintenden�,� ii
regional do Incra, José Leal, que'

o

ficou de levar uma proposta aos c'

sem-terra para que eles deixefn "

. o local pacificamente. A N \

i"
avisou que caso os invasores ;'

, , .

não saiam da área por conta ,?

própria vai expulsar as famílias, ;

Nunca houve um confronto
1

grave entre policiais militares
e o MST durante desocupaçâc :

de áreas invadidas na Bahia?

temos encontro amanhã (27)
,

com diretores da superinten-
dência regional do Instituto
Nacional de Colonização e

Reforma Agrária (Incra)", disse
Guedes, anunciando que as ações
do movimento devem se inten-

trabalhadores. Isso teria sido
acertado na segunda-feira (24)
entry representantes dos trabalha
dores e' oficiais da Polícia Militar,
quando um grupo de 400militan
tes ocupou a sede da Companhia
de Desenvolvimento Urbano do
Estado da Bahia (Conder).

"Nós decidimos desocupar o
órgão com a garantia de que os

representantes das secretariais

estaduais 110S receberiam para
discutir as reivindicações", disse
Bartolorneu Guedes, um dos
líderes da Ceta. Os manifestantes
foram deslocados para a sede do
Sindicato dos Bancários, onde
aguardariam as reuniões que não

aconteceram.

RETOMADA - "Vamos

permanecer em Salvador, pois

� Em Teixeira de Freitas, também na Bahia, 400
famílias ligadas ao MST, que ocupam uma

fazenda da empresa Suzana Celulose, ganharam
mais um dia para ficar no local

,

sificar nesta quinta-feira no in-

terior baiano. "Recuamos e libe
ramos várias rodovias, mas ama

nhã (27) voltaremos a interditar
a BR-242, a BR-101 e a BR-116".

Os maniíestantes apresenta
ram uma pauta de 300 reivindi

cações aos governos estadual,
federal e vários municipais. Que
rem terras para reforma agrária,
habitação, frentes de trabalho para
desempregados, melhoria de

estradas, mudanças na polícia
econômica e que o Brasil não

SALVADOR- Militantes da

Articulação de Movimentos
Sociais Rurais eUrbanos da Bahia
voltaram a bloquear. ontem a

rodovia BR-324, nomunicípio de

Capim Grosso, ocuparam a sede
do Empresa Baiana de Desenvol
vimento (EBDA) Agrícola, da
Secretaria da Agricultura do
Estado, em Tucano, e um projeto
de irrigação que está sendo

implantado nessa região pelo
governo estadual. No município
de Teixeira de Freitas, no extremo

sul, 400 famílias ligadas ao

Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem-Terra (MST) que

ocupam uma fazenda da empresa
Suzano Celulose ganharam mais

um dia para ficar no local.
Os 11 movimentos sociais

liderados pela Coordenação
Estadual dos Trabalhadores
Assentados e Acampados (Ceta)
decidiram invadir a EBDA em

represália pelo governobaianonão
ter agendado reuniões de
secretários estaduais com os

� Violência
,

i A manhã de ontem foi de
!
, tristeza para alunos e

Il funcionários da Escola
Municipal Belmiro

. I Medeiros, na Ilha do
i

Governador, na zona norte
do Rio, No intervalo de duas
aulas um aluno de 14 anos

fez um disparo de revólver
que atingiu um colega da

.
'

mesma idade, Vitor
Sampaio Crisóstimo da
Silva está internado em

estado extremamente grave,
As indicações são de que o

disparo foi acidental,
segundo investi.gação
preliminar da polícia.

,

Senado aprova projeto que limita

atribuições de ministros do STF

, Mais de seis milhões de contribuintes não declararam
disse Adir. O horário comercial ;,

é o mais disputado. Até as 10he '

após as 18h há uma redução no I)

número de acessos, o que pode ';\

facilitar para o contribuinte. ,A .Ie
,

Receita deixa o sistema fora do u:

ar entre Ih e 5h pai '.

I ,

117 mil declarações, o que

representa horário de maior
movimento. Adir disse que

espera fechar o dia de ontem

com 1,8 milhão de declarações
entregues, o que estava dentro
do previsto. O sistema da
Receita tem capacidade para
receber até 3 milhões de

declarações por dia. Portanto,
o congestionamento maior

deve ocorrer amanhã e sexta.

"A dica é não deixar para a

última hora para evitar

qualquer tipo de problema, até
com o seu próprio provedor ou

SÃO PAULO - A Receita
Federal recebeu, até o início

da tarde de ontem, 15,4
milhões de declarações do

.

Imposto de Renda Pessoa
Física 2006 (ano-base 2005).
Isso significa que pelo menos

6,6 milhões de contribuintes
ainda devem entregar os

documentos até sexta-feira, as
20h, quando termina o prazo
no site da Receita. O fisco

espera receber neste ano 22
milhões de declarações.

O supermrendente
nacional do IR, [oaquim Adir,
disse que a Receita recebeu,
entre as 10 e 11h de ontem,

BRASÍLIA- Os integrantes da

CCJ (Comissão de Constituição
e Justiça) do Senado reagiram ao

que a oposição considerou uma

interferência do STF (Supremo
Tribunal Federal) na concessão de
liminares que interferiam nos

trabalhos do CongressoNacional.
As CPIs dos Correios e dos

Bingos ficaram impedidas, por
decisão ministros do Supremo -

em decisões monocrática de
colher depoimentos ou analisar a

quebra de sigilos bancário, fiscdl e
telefônicos de envolvidos nas

investigações. Omesmo vale para

contestações de decisões do
Executivo e do próprio STF.

O texto, de autoria do senador
'. José Jorge (pFL-PE), determina que
o plenário do Supremo precisa se

reunir para deliberar sobre o

pedido de liminar que irtterfere em
investigações de comissões, CPIs
e do plenário daCâmara e Senado.

I

A decisão, portanto, não caberia

apenas a umdosmirtistros daCasa.
Nesse cenário, o ex-deputado José
Dirceu teriamuita dificuldade em
ter aprovados os recursos jurídicos
que atrasaram o processo de

cassação de seumandato.

�

manutençao. ,

.,

Deve declarar quem teve, em i;i
,

2005, rendimentos tributáves "j
.

acima de R$ 13.968, nã�, ,

tributáveis acima de R$ 40 mil li:
,
•

ou bens ou propriedades acim ',r

de R$ 80 mil, entre outro ,

critérios.A declaração pode �el lé'
>

feita na página da Receita, em ,;'

disquete ou em formulário di j!
)

papel. o

'I

� A Arma.
Vitor, da 6a série, estava na

sala com sete colegas, por
volta das 9 horas, Outro
aluno, que havia levado um

revólver calibre 38 dentro
,

da mochila, colocou a arma

em cima da mesa e a

mostrou para Vitor e outros

garotos. Não se sabe
exatamente como, mas a

arma foi disparada e uma

bala atingiu a testa de Vitor.

_

Ele foi levado para o

Hospital Paulino Werneck,
na Ilha, e de lá transferido,
de helicóptero, para o

Hospital Miguel Couto, no

Leblon. Seu estado é

gravíssimo, O adolescente

respira com auxílio de

aparelhos.

, ,

com a maquina que o

contribuinte está usando",
)

,

Câmara restringe gastos de panamerltares com combustive j[. ,

nsmar e uma arte, sobre as notas fiscas ",

apresentadas pelos deputado, ,;,

Essa comissão deve encontrai ;,

uma forma para trabalhar err ;<,

conjunto COIU o TCU (Tribuna 1,1,
de Contas da UniãQI,'
Antes de optar pela restriçí '-'S

desses gastos, os deputado ,',

chegaram a pensar �v "

incorporar a verba indenizatóri 8'
,

ao salário dos deputados. A idêi! ,i:
, -

esbarrou em dois pontos. UI i:,

deles era que a incorporaçi' ,,

faria com o que salário do :.

deputados ultrapassaria o tetl )

do funcionalismo, que é de ,Rt 1}J
24.500. Outro problema é �úl jc

,

os deputados passariam a paga: ;':
Imposto de Renda sobre a verba "

idéia que foi rejeitada pelo' '

parlamentares. .

A mudança foi acertaé L:.

numa reunião ontem na casa0: .:

presidente da Câmara, deputsé ..'

Aldo Rebelo (PC do B-sPI '

Participam do encontro o' .'

deputados Ciro Nogueira (pf :

PI), José Thomaz Nonô (PFJ;
AL), João Caldas (PL-ALI, '

Inocêncio de Oliveira (PL,pEI :

Nílton Capixaba (PTB-RO) r·
Eduardo Gomes (PSDB-TO),

de combustíveis para justificar
os gastos da verba iride-

•

SÃO P,AULO -A Câmara vai
,

restringir os gastos dos parla-
mentares com combustíveis.
A Mesa Diretora da Casa
decidiu limitar a 300/0 o gasto
da verba indenizatória com

combustível. Com isso, os

depu tados poderão gas tar

apenas R$ 4.500 por mês com

gasolina, álcool ou outro tipo
de combustível.

A decisão de restringir o

uso da verba indenizatória, de
R$ 15 mil por mês, aconteceu

após as denúncias de irreg
ularidades nos gastos com

combustível. Alguns parla
mentares passaram notas frias

,

ereumren . /. �

mzatoria, que e paga para
ressarcir as despesas dos

deputados com a manutenção
dos escritórios nos Estados.
Os 700/0 restantes da verba
indenizatória poderão ser

gastos com aluguel, telefone,
contratação de consultoria,
entre outros gastos paramanter
um escritório no Estado do

parlamentar.Além da

limitação dos gastos dos
combustíveis, ficou decidido

que a Câmara vai criar um

grupa de trabalho para discutir
formas de ampliar a fiscalização

\

� Campanha
O Tribunal Regional Eleitoral

(TRE) de São Paulo informou

que dos 22 partidos políticos,
apenas seis aderiram à

campanha "Respeito ao Meio
Ambiente", na reunião
realizada ontem entre

representantes do Tribunal e

dos diretórios regionais. O
Tribunal pretende fazer uma
nova reunião para ampliar a '

adesão à campanha. A

proposta foi aceita pelo
PRONA, PMN, PTN, PPS,
PAN e PTC, que concordaram

•

em não realizar a propaganda
permitida, a partir de 6 de

.

julho, em postes, viadutos,
passarelas e pontes, a fim de
manter a cidade limpa
durante o período eleitoral.
Os demais partidos não
aderir.am ao acordo.
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reator número 4 da usina

'explodiu. Na época, o governo
soviético levou mais de 24
horas para evacuar a região e

outros dois dias para admitir o
desastre ao mundo. Além disso,
não iriformou à população sobre
como deveriam agir e ainda

enviou centenas de soldados,
policiais e bombeiros à' região
para apagar o fogo, sern qualquer
proteção. A Ucrânia, hoje um

país independente, não tem a

quem responsabilizar. O país
sequer existia naquela época e

o regime de então desapareceu .

em 1991.
O que as autoridades

�

RECORDAÇAO: MEDO CONTINUA 20 ANOS DEPOIS

"

AGÊNCIA ESTADO

a ::� Relatório mostra que a saúde de mais de dois

� �,�ilhões de pessoas foram seriamente afetada .

e r\�)

o [:r
CHERNOBYL, VCRÂNIA-

li �,�nquanto centenas de pessoas

li �,�epositavam flores e velas

.ontem por toda a Ucrânia para

:e' :pomenagear as vítimas do

lS cfcidente nuclear de Chernobyl,
TI J"1"? governo de Kiev prometia
� \�purar e revelar toda a verdade

�s �,s..obre o pior desastre atômico da

:a ;;humanidade. Ontem, durante
.os eventos que marcaram os 20

:�
.:

anos do desastre no norte da

�s . Ycrânia, Kiev ainda publicou
.um relatório mostrando que as

10 .

condições de. saúde de 2,3
milhões de pessoas foram
afetadas por Chernobyl.
No dia 26 de abril de 1986, o

-

•

prometem, porém, é descobrir
o que de fato ocorreu naqueles
dias. O presidente ucraniano,
Viktor Yushchenko foi ontem a

Chernobyl e entr.egou meda
lhas aos trabalhadores que
atuaram para apagar o fogo da
usina e construir a estrutura que
cobre o material radioativo.
"Chernobvl não pode ser um

local de luto, precisa se tornar'
um local de esperança. Depois
de 20 anos de dor e medo, essa
.. "

terra precisa sentir o progresso ,

disse o presidente, falando para
as centenas de pessoas que
foram até Chernobyl e

prometendo "as verdades" sobre
o que ocorreu.

"Fizemos o que tinha de ser

feito", afirmou à AE o general
da reserva Wolk Anatoly
Antonovich. Em 1986, ele foi

ial :' .

�: jrã ameaça promover represálía contra EUA
de ';" lRÂ _ Dois dias antes do prazo

: -"final dado pelas Nações Unidas
;
o u:para paralisar seu programa
1 I nuclear, o Irã ameaçou retaliar

alvos americanos em todo o

iill '�'mundo se os Estados Unidos
•

ris "j"promoverem um ataque contra o

p' 'território iraniano."Os america-
I '

pi li:hos devem saber que, se lançarem
)J� "(\.Jm ataque contra a República
OI "Islâmica do Irã, seus interesses em
jel "é'qualquer parte do mundo serão
�m 'C� retaliados. Essas represálias serão
di i)
J

J. duas vezesmais fortes que qualquer
ataque contra o Irã", declarou

) ontem o líder supremo do Irã, o
aiatolá Ali Khamenei, por meio

,

8 l.�:de comunicado transmitido pela
���

TV estatal iraniana.
EIU Viena, o vice-presidente

iraniano, Gholamreza

Aghazadeh, reuniu-se com o

diretor-geral da AIEA (Agência
Internacional de Energia
Atômica), Mohamed El Baradei,
nas vésperas da data limite de 28
de abril dada pela ONU

(Organização dasNações Unidas)
a Teerã para a suspensão do

enriquecimento de urânio.

Aghazadeh, que dirige
também a OlEA (Organização
Iraniana de Energia Atômica),
teve uma conversa de cerca de 90
minutos 'com o diretor da AIEA e

com outrosmembros da entidade,
. .

I

informou a porta-voz da agência
das Nações Unidas, Melissa
Fleming.O vice -presidente
iraniano, que também se reuniu

com o diretor dos acordos de

salvaguarda daAlEA, o finlandês
Olli Heinonen, não fez
comentário algum ao deixar a

,sede da agência.
.

,
O representante do Irã na

AIEA, Ali Asghar Soltanieh,
que participou das discussões,
informou que elas haviam se

centrado "em uma maneira de
acelerar a conclusão das questões
em suspenso" e em "encontrar
meios para facilitar novos

progressos" .

:: ;;,Deputados do México fixam doses para uso de drogas

um dos coronéis responsáveis
por coordenar a limpeza do
reator. ''As famílias das vítimas

precisam estar orgulhosas do
trabalho que foi feito e que
salvou a vida demilhares", disse,
preferindo não responder às

críticas de que o regime soviético
escondeu informações.

O Ministério da Saúde da
Ucrânia anunciou ontem que

2,3 milhões de pessoas em oito

cidades e espalhadas por 2,1 mil
vilarejos no país de alguma
forma sofreram ou ainda sofre
rão problemas de saúde como

conseqüência da explosão. Para
a ONU, o número de mortos ,

não passa de 9 mil, enquanto
ativistas colocaram as vítimas

mortais entre 30 mil e 90 mil.

Enquanto esperam respost
as, a população saiu às ruas

, '
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•

ontem e lotou igrejas. Na única
capela ainda em funcionamen
to em Chernobyl, parentes das
vítimas e ex-moradores parti
ciparam de uma cerimônia. Em
uma atmosfera pesada ·e de

emoção, as pessoas se abra

çavam e antigos vizinhos se

reencontravam. Vigílias foram
organizadas nas cidades de Kiev
e Slavutych, para onde grande
parte dos "refugiados de

Chernobyl" foi viver depois do
acidente Chernobyl não foi
lembrado apenas na Ucrânia. O

papa Bento XVI rezou ontem

pelas vítimas na Praça de São

Pedro, no Vaticano. Ele ainda

pediu que a energia nuclear
fosse usada de forma adequada,
"à serviço da paz ,e respeitando'
as necessídjdes do homem e da
natureza" .

,

CIA realizou mais de mil vôos
secretos na Eu'ropa, diz "Times"
'EVA - A CIA (inteligência

americana) realizou mais de mil
vôos clandestinos em território

europeu desde 2001 -uma clara

violação aos tratados interna

cionais, afirmaram investigá
dores do Parlamento Europeu
(PE) .De acordo com o jornal

,

americano "The New York

Times", a investigação aponta
que os suspeitos eram trans

portados freqüentemente nos

mesmos aviões, pelo mesmo

grupo de pessoas.
Esta não é a primeira vez que

acusações deste tipo são feitas
contra os EUA. Em junho do
ano passado, o austríaco

Manfred Nowak, relator

especial das Nações Unidas
sobre a tortura, disse que havia

"acusações muito sérias de que
os EUA mantinham campos
secretos de prisioneiros,
sobretudo em barcos, que

•

aparentemente navegam no
,

oceano Indico".

Segundo os legisladores, que
investigam as supostas ativida
des ilegais da CIA na Europa,
incidentes em que suspeitos de
terrorismo foram entregues a

agentes americanos não foram
casos isolados. Legisladores
apresentaram UIU relatório

preliminar com suas conclusões,
após três meses de investigações
e mais de 50 horas de de

poimentos de testemunhas que
afirmam ter sido seqüestradas e

torturadas por agentes ame

ricanos e oficiais europeus.

II BREVES

NO NEPAL

� Tiros
Soldados no sudoeste do
Nepal abriam fogo ontem
contra milhares de
moradoresde uma vila que :

•
.

protestavam contra a morte :

de um mulher local numa I
,

base do Exército, matando
seis pessoas, informaram
ativistas dos direitos
humanos, acrescentando
que os manifestantes foram I
encorajados pelas semanas:
de jurbulêncla política no

,

país.Um oficial militar, :
,

entretanto, alegou que os :

moradores tentaram tomar a:
,

base, na vila de Belbari. :
•

Militares disseram que a ,

mulher foi morta por
soldados na noite de terça- :

•

feira ao tentar entrar
furtivamente na base. Mas '

moradores afirmam que a '

,

mulher foi estuprada e

morta por soldados, disse

Kunjan Aryal, do grupo de
direitos humanos INSEC
Nepal.
I--------------------�

NO EGITO

� Ataques
Dois atacantes suicidas .

detonaram ontem explosivos
que carreqavarn nas

proximidades da principal
base das forças .

multinacionais de paz
responsáveis por monitorar,
a fronteira entre a península

. do Sinai, no norte do Egito, �
a Faixa de Gaza. Os :

,

atacantes morreram, mas ,

ninguém mais ficou ferido :

no incidente.Os ataques .

acontecem dois dias depois
que 21 pessoas morreram

em decorrência de um triplo
atentado na cidade turística
de Dahab, no leste do Sinai.

NOS EUA

� Nomeado
o presidente George W.
Bush nomeou um

conservador âncora da Fax
News Radio, Tony Snow,
para o cargo de secretário
de Imprensa da Casa
Branca, colocando uma cara

,

nova numa acossada

administração .Snow, de 50
anos, que trabalha para o

conglomerado de mídia de
Rupert Murdoch e foi
redator de discursos para o

presídente George H.W.

Bush, pai do atual
presidente, substituirá Scott
McClellan, que renunciou
em meio a uma mudança de

pessoal visando energizar a

Casa Branca e reverter uma

queda para 320/0 da taxa de

aprovação da presidência,
segundo uma pesquisa feita

pela CNN nesta semana.

I I
na I", CIDADE Do MÉXICO - A drogas, para consumo pessoal.
9} .', CârnaradosDeputadosdoMéxico Esta decisão visa ajudar no

;a c,';:estabeleceu doses de drogas para o combate ao narcotráfico e

lo "

consumo pessoal (entre elas de estabelecer quantidades uni-
�n ,: cocaína, maconha, ópio e heroína) formes para a sua perseguição em

i;l' �! � sanções para quem portar uma todo o país.
lell "'-qualltidade maior.Os deputados Segundo cálculos da
J' i;, sancionaram reformas de leis Procuradoria-geral do México
;ã: t.. federais para legalizar a posse de (PGR) no comércio, são
lO "

500 miligramas de cocaína, 5 distribuídos cerca de 78 toneladas
el' :" gramas de ópio preparado para anuais de entorpecentes em 30
,RI ,t"'fumar, 25 miligramas de heroína e mil pontos de venda de todo o para análi'se e eventual
�Ui }1;,Sgramasdemaconha,entreoutras país. Este volume serve para ratificação.
ga: :' _

:ba ,

la) i.;.
l ar ;:

produzir 1.092 milhões de doses,
suprindo a demanda de 598 mil

tóxico-dependentes.
Segundo aAgênciaNacional

para Políticas Antidrogas dos
Estados Unidos , mais de 500
toneladas de cocaína saem

anualmente da Colômbia e

chegam ao México, América
Central e Caribe.As reformas da
lei foram enviadas ao Senado

CONCLUSÕES
Segundo o relator da comissão do PE que investiga as atividades da CIA
na Europa, Giovanni Claudio Fava, "inverossímil, tendo como base os

testemunhos e a documentação reunida, que determinados governos não
'tivessem conhecimento das atividades" que ocorriam em seu território,
espaço aéreo e aeroportós. "As rotas de alguns desses vôos eram

bastante suspeitas ( ... ) É difícil acreditar que as escalas tinham apenas o

objetivo de reabastecer", afirmou.Fava diz acreditar que a CIA seja
"claramente responsável pelo seqüestro e detenção ilegais de supostos
terroristas" em Estados-membros da UE. No texto, o relator recomenda a

continuidade dos trabalhos da comissão, ao considerar que "há
elementos suficientes" para prosseguir a investigação.

Você teráas informações maisrapidamente.
OI ,

(47) 3275-0634

FRETAMENTO
E TURISMOpf :

FI;
LI, '

JEI
)1 ( .

) ,

(47) 3275-8500 (47) 3275-8501 (47) 3372-0545
Fax 47 3371-1893 (47) 3275·8505 (41) 3373"0472

INFORMAÇÕES
RODOVIÁRIAS

(47) 3275-1661
(41) 3371·9616

GEHTRl\l D��ÀTE..NPrMENro
CANARinHO � 0800 645-8585
- -

,

VIAÇÃO '

ANARINHO
www.canarinho.com: br

e,
z
w

�
�

�--------------------------------------------------------------------------------------------�-----------------------------------. -------------------�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



8,I QUINTA-FEIRA, 27 de abril de 2006

,

Acesse 110SS0 blog: www.poracaso.com I e.mail: contato@poracaso.com
'

I,, '

, '

'I'

,

!
"

I ,

, I c

I 1!
,

,

I
,
" '

,

,

I
I

Em Indaial ...
DJs Carlos Fuse e Dj Maycon Schramm fazem a

balada das meninas nests sexta 110 Carambas,
BaladtnhaWoman's Party tem início às 23h, e garante
acesso free para elas até meia-noite. Venda de
ingressos somente na hora.
Ww.wl,.wrull�mjl..r:

Nesta sexta noWarung
Os produtores e DJs ingleses Layo & Bushwackal

fazem o lançamento de sell novo álbum, "Feels Closer",
em noite especial no Warung. A dupla de música
eletrônica, que já possui público fiel no Brasil, (eta rna
ao clube numa apresentação que faz parte da turnê
mundial de divulgação do novo trabalho. Na mesma

nolte.entrarn em cena o paulista Luiz Eurico e o projeto
'Supergroove,formado pelos DJs curitibanos Carioca e

, RaulAguilera.
OWarung Club fica na Praia Brava, em Itajaí. Info:

(47) 33487643 ou 99730170.
�WAf.�\.Lb..çgm..bL
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('0':::':)oséCarlos Ferl)â<nd�$;que i'lO'que pareçeJá d,eu
t'::�uma passadã'·,p'<ela AngeiGl Pfazéra num
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Elisãngela Montanha
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Baependi 11'.1.: (47) 3371.03&1

I

O CORREIO DO POVO

Os melhores lançamentos
em

CD's e DVD's
Você encontra na
"'_"��'-'-

·1
I
1

,l , .,. �� ,_ «.

3371�2847 w 3275-2005
www.centersom.com.br

•

E.Beatz
Os amigos Luciano Junkes (leia-se Licorerla) e Tadeu Sabel

preparam-se para próximo sábado recepcionar a galera na

terceira edição de sua balada, a E.Beatz, que estará rolando na

pista da Moinho Disco. Atração principal da noite será o DJ Raul

Aguillera, um dos feras no circuito nadonal,

Electrypnose�

Aqueles que preferem um ambiente
alternative o próximo final-de-semana
reserva ainda mais uma opção, sendo o

ParqueAquático Krause o palco da balada.
A testa EI'ectrypnose acontece

também no sábado, e terá dois ambientes, '

dividindo o públlco entre as preferências
house ou psy, que serão apresentadas por
alto DJs regionais de renome.

Novidade
Prometendo também um grande

agito a balada marcada para acontecer na

próxima sexta no espaço da Choperia
Bierbude. Até a lua virar Sol é o nome da
festa.que conta com eclético repertório de
apresentações, ,DestaqLJ€ para o DJ
Cassiano Cruz, de Balneário Camborlú, que
encerrará a noite.

',� i,,:'�

,

,

' ':'E;. ficam, aqui os parab�ns, para r

Carol· SchuKste ':essa' meninâ';ttlle 'a
.,'::::;:,�,-;".,:'",:�::;i ,,_ ,:,:,'___ _,',:,:" ""_��'f ':::'c "t,':,:�(:t::;"",

.

�"," ::,._ �8,�'t� :""� ---;;:�;::'" ,::: --

gt[!nte tanto amá e qüe ama i'lrfã,dia �8,
Cbmpletaseus24atílnhos. <" ,

,

, "_,, -'�:,
''':--'':'-:''''--

Reação em Cadeia
Anunciada atração extra para o evento deste final-de-semana na Cornêat.onde logo

após a apresentação do genuino rock nacional pela banda Reação em Cadeia, sobe ao

palco a banda Gig Hoppers, que vem direto de Porto Alegre apresentar suas

interpretações dome!hordo hip.hop internacional.
,

Shows à parte, ainda acontece no lounge a apresentação dos DJs Tullo e Igor (Lima
com repertório de housemusic. No bar externo rna rca presença a banda Tribo da Lua com

pop/rock nacional.
Galerinha que quiser garantir seu ingresso antecipado pode dirigir�se à loja Deltacell

Claro no Shopping Breithaupt ou ao Posto Mime Matriz. Reservas e informações
adicionais pelo telefone 8405 5056 ou :«'IólWJ�1El'Qm.t'1il�Qrn.bL

Marina e Débora Breithaupt

=
a
CCI
a
"ftJ
."

Ingressos antecipados: R$15IOO
JARAGUÁ DO SUL- GUARM\!RIM-

:: atração ext.rt! :'
,

r

Direto de Porto Alegre,
a banda Gig Hoppers

sobe ao palco na sequência
com o melhor, do bip.hop

internacional.

:: lounge ::

Túlio [ComBat) I house

Igor Lima I house '

Ileliatell Cloro (Shopping)
Posto Mirn� Mulrit

Pnslo Aloiochi (Centro)

Aline Giese e Ramon Schrauth

\

I local I

:: bar externo ::
, rritlO�

l_.,.)(_,_";:',:;_.iLua'"
acústico

Dot
www.sitecombaf.com.br
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EDUCAÇÃO: SITUAÇÃO PERMANECE INDEFINIDA NA REGIÃO

DAIANE ZANGHELINI

�. Ontem, a categoria
realizou manifestação
discreta em Jaraguá
e pede melhorias

}ARAGUÁ DO SUL - A rede
''11 de ensino público de todo o

Estado deve aderir hoje à greve
geral coordenada pelo sindicato
da categoria. Ontem, o.

presidente do Sinte (Sindicato
dos Trabalhadores emEducação)
de Jaraguá do Sul, Sebastião
Camargo, participou de uma

reunião em Florianópolis com o

governador Pinho Moreira, mas
não foi formalizada nenhuma

proposta.
,

De acordo com Camargo, até
a tarde de ontem as' escolas da

.

região ainda não haviam
definido se aderem à greve ou se

continuam realizando para

lisações ou os atos de protesto.
"Em virtude da não apre

sentação da proposta; os

educadores vão se reunir' ou
discutir se realizam ou não a

mobilização ou se participam ou

.não da greve", ressaltou.
Aproximadamente 25

professores da rede estadual

participaram ontem da

paralisação da categoria, que
aconteceu das 8h às 11h30 e das
13h às 14h30 em frente ao

Siticom (Sindicato da

Construção e doMobiliário), na
rua Epitácio Pessoa, Centro
(próximo ao Colégio Abdon

Batista). Durante o ato,
educadores discutiram também
sobre melhorias em caráter de

urgência nas escolas da rede

,

Liderança e ExpoGestão foram
•

pauta em apresentação no Cejas
,

•

escritor é professor de literatura
na Universidade Federal de
Santa Catarina. O círculo se

• ,. A

reurur a uma vez por mes e

consiste, objetivamente, de
uma conversa informal sobre.
livros que estejam 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 considerados iguais e

possuidores do sagrado direito
de ler. "Muitos leitores
encontram dificuldades para
conversar sobre o que leêm,
agora terão um espaço e voz. Na

Itália, esse movimento se

chama Defesas do Livro e, em

toda a Europa os círculos de
leitura se multiplicam, e com o

apoio da Editora da UFSC e do
Círculo de Leitura de

,

Florianópolis, implantamos o

Paulo Kretly falou sobre o processo de transição e a fígura do líder

Lenzi (Vila Lenzi) e Miguel
Couto (Schroeder), totalizando
1.300 alunos sem aula na região.
N o geral, a paralisação das

•

escolas na região pode ser

considerada bastante discreta.
A partir das 14h30, os

professores realizaram uma

panfletagem nas ruas do Centro
e divulgaram as reivindicações
salariais do magistério. Com isso,
a categoria pretende equiparar o
piso do magistério catarinense

COIn 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; com 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.

As medidas propostas pelo

}ARAGUÁ DO SUL -

Executivo ,e representante
brasileiro da FranklinCovey,
Paulo Kretly, esteve no Cejas
- Centro Empresarial de

Jaraguá do Sul, na última

terça-feira, dia 25, proferindo
uma palestra sobre "A Figura
do Líder no Processo de

Transição nas Empresas".
Antes da palestra os repre
sentantes da ExpoGestão
2006, Alonso José Torres e'

Stefan�ogo, fizeram uma

rápida apresentação do

evento, que acontece entre 6
e 9 de junho 110 Centreventos
Cau Hansen, em Joinville. A
FranklinCovey do Brasil é
uma sólida organização
voltada para a melhoria da
eficácia corporativa e pessoal.

,

Suas soluções baseiam-se no

desenvolvimento da alta

produtividade, geren
ciamento de tempo, projetos
e excelência nos rela
cionamentos interpessoais.
Desde 2000, a empresa já
aplicou treinamento em cerca

de 200 das maiores empresas
do país, utilizando uma

metodologia baseada em

princípios, que 'transformarn
estas organizações de dentro

para fora, tornando -as

altamente eficazes.

Segundo Paulo Kretly, a

.

I

" ;"7"�:�� .

�,

Professores fizeram panfletagem ontem no Calçadão da Marechal e se concentraram no Sinte

estadual, como recuperação de
estruturas precárias, a falta de
funcionários e a superlotação de
salas de aula. "A paralisação está
sendo divulgada como se

. ,; . .'

estivessemos apenas reivm-

dicando melhorias salariais, mas
nós também queremos que o

Governo perceba a dificuldade
enfrentada por professores e

alunos em alguns es

tabelecimentos", salientou o

professor de história Vinícius
Schane.

Na região, as únicas escolas

que pararam em virtude da

participação dos professores na

mobilização em frente ao

Siticom foram a Escola Giardini

'';0..... _'

magisteno sao a mcorporaçao
de 48,84% de todos os abonos,
a elaboração de um plano de

cargos, carre ira e salário,
estatuto do magistério de

mocrático, eleições diretas para
diretores de escolas, plano de
saúde aos ACTs (profissionais
admitidos em caráter tem

porário) e o fim da terceirização
das serventes, vigias e me

rendeiras. i

Circulo de Leitura inicia com presença do escritor Alcides Buss na Grafipel
}ARAGUÁ ·DO SUL

Incentivar o hábito da leitura
:. através da troca de informações

e experiências. Com este

objetivo aconteceu na tarde de

ontem, na Grafipel Megastor,
a sessão inaugural do Círculo
de Leitura de Jaraguá do Sul,
que contou com a presença de
30 pessoas e a participação
especial do escritor catarinense
Alcides Buss. A iniciativa, da
Design Editora, Livrarias
Grafipel, Editora da APEIJAS,
Editora Unerj com o apoio da
Editora da Universidade
Federal de Santa Catarina,

.

congregou escritores, artistas,
professores, estudantes, pesqui
sadores, jornalistas e demais
pessoas dispostas a alimentar e

difundir a paixão pela leitura.

\ "Este circulo é a congregação de
pessoas que amam a leitura e

I uma grande forma de propagar
o gosto pelos livros", ressalta
Alcides Buss, que além de

r

........_-- ��--......::..
Escritores e leitores trocaram idéias e aproveitaram a oportunidade para incentivar o hábito da leitura

segundo círculo do estado
nesses moldes" afirma Carlos

Henrique Schroeder, editor da
Design Editora e dire tor
executivo da Editora da

Associação de Escritores de

Jaraguá do Sul.
Segundo Gelson Bini,

livreiro da Grafipel, o objetivo
das reuniões do Circulo é

popularizar o hábito da leitura.
Com a experiência de quem já

leu quase mil livros, Gelson
afirma que "o cidadão que não
lê, não percebe o Inundo à sua

volta". Atualmente a Grafipel
oferece ao mercado de Jaraguá
do Sul um acervo de sete mil

definição a palestra é resultado
de uma extensa pesquisa junto
a 300 personali-dades mundiais
e suas atitudes diante das
adversidades da vida. "Uma

pessoa, com a atitude certa,

pode fazer toda a diferença nas

organizações", destaca Paulo. A
partir desta pesquisa, Kretly
selecionou 50 pessoas cujos �

hábitos os transformou em

líderes natos. "Princípios
morais, valores, perseverança,·
capacidade de ligar os pontos,

• .... ,I' • ._

visao estratégica, comurucaçao
e aprendizado constante são

alguns dos atributos necessários
aos líderes", afirma Paulo. Os

representantes da ExpoGestão,
que fizeram sua apresentação
antes da palestra, divulgaram o

evento destacando que a edição
deste ano terá a presença, já

- -

confirmada do ex-ministro

Pedro Malan, que recen

temente foi convidado para

integrar um conselho de ex

presidentes de bancos centrais
e ex-ministros da fazenda ligado
ao Banco Mundial. "Com
certeza esta será uma

oportunidade singular para que
os empresários e executivos da

região conheçam e ouçam a

análise econômica de Pedro
Malan", destacou Alonso
Torres, um dos organizadores da
Expoí.iestão 2006.

o escritor Alcides Buss também é

professor da Universidade Federal
,

,

livros, dos mais variados temas.
"Mas nosso campeão de vendas
é O Monge e o Executivo, de

James C. Hunter, urn exemplo
da vocação empreendedora de
nossa região", diz o livreiro.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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II LINHA DE FUNDO

Sul-Americano
As meninas de Jaraguá do Sul fizeram bonito no Sul-Americano

. .

Universitário de Natação, que encerrou na terça-feira, em Curitiba.
Elas ajudaram o Brasil a conquistar o título geral da competição,
com larga vantagem sobre o Chile. As quatro representantes da

Ajinc/Urbano/FME conquistaram oito medalhas. Marina
Fructuozo conquistou ouro nos 50m e nos 100m costas e o

bronze nos 100m livre. Luana Martins ficou com a prata nos

50m livre e nos 50m costas. Nathália Kreiling levou prata nos

100m costas e bronze nos 200m medley. E Talita Hermann ficou
com o bronze nos 400m livre. "Elas entram para a história da

natação jaraguaense, conseguindo este título com a Seleção
Brasileira", comemorou o técnico Ronaldo Fructuozo.

Passeio
Na próxima segunda-feira de
,

manhã, acontece a 2' Edição
do Passeio Ciclístico Unimed.
Os interessados em participar
terão que dar um agasalho e

procurar a sede da Unimed, na

Rua Marina Fructuozo, 149, até
sábado de manhã. No dia do'
evento as inscrições serão
aceitas até às 8h30. Haverá
premiação para o ciclista mais
jovem, mais idoso e para a

bicicleta mais enfeitada, além
de sorteio de vários brindes.

Basquete
o técnico da Seleção Brasileira
Feminina de Basquete, Antônio
Carlos Barbosa, esteve em

Jaraguá do Sul no fim-de
semana e teceu elogios sobre
a estrutura esportiva do

município. Ele falou muito
sobre a importância de

projetos como o Pec e até
mesmo da construção da
Arena, prometendo trazer um

jogo preparatório da Seleção
para o Mundial.

Escolares
o Campeonato Escolar - Troféu
Murilo Barreto de Azevedo, terá
número recorde de escolas
participantes. Neste ano serão
35 instituições participando em

sete modalidades, o que deve
dar um total de mais de 2.100
alunos/atletas. A abertura será
no dia 8 de maio, no campo do
Clube Atlético Baependi. As
modalidade são: atletismo"
basquete, futsal, handebol,
tênis de mesa, vôlei e xadrez,
todas no.masculino e feminino.

Figueirense
Fora dos treinos do
Figueirense desde a últf'fna
quarta-feira, quando sofreu
uma torção no tornozelo
direito, o meia Tucho retornou
aos trabalhos ontem, depois
de ser liberado pelo
departamento médico. Após
aprimorar a forma física,
Tucho ficará à disposição do
treinador Adílson Batista para
a partida contra o Cruzeiro, no

. dqfllingo. I.. ,

Palmeiras e São Paulo ficam
no 1 x1 no Parque Antártica

SÃO PAUID - Reza a lenda que
jogo daCopa Libertadores precisa
ser tenso, dramático, catimbado
- e não necessariamente bonito.
Pois Palmeiras e São Paulo
resolveram honrar essa estranha

tradição, no .clássico que
.

disputaram no começo da noite .

de ontem, no Estádio Palestra
Itália, pela oitava-de-final da
competição continental.
Sobraram garra e faltas, rarearam
os mom�ntos de emoção; a

técnica ficou escanteada. O

empate por Ix1 deu a medida
exata do que fizeram os dois rivais
na primeira parte dessa batalha,

/ .

que prossegue na proxima quarta-
feira, no Morumbi.

O clima de guerra se
.

manifestou no gramado, com
'mais de 60 faltas e 7 cartões

amarelos. Antes da partida, cenas
de violência ocorreram nas

imediações do estádio e tomaram

mais caótico o trânsito no horário
-de rush. São-paulinos e

palmeirenses brigaram no

caminho e a PM também teve

trabalho para controlar o acesso

de torcedores às arquibancadas.
Entre uma falta e outra, o São•

Paulo teve uma chance aos quatro
minutos, comAloísio, que passou
rente ao travessão. Na segunda
oportunidade, 18 minutos mais

tarde, Aloísio não vacilou e fez
1xO, depois de Gamarra desviar

•

CATARINENSE: DERROTA EM CASA

JULIMAR PIVATTO

.... Depois de virar para
2x1, o tricolor não
suportou a pressão
e perdeu por 4x2

}ARAGUÃ DO SUL - Não deu

para o [uventus. Depois de ir

para o intervalo vencendo o

jogo por 2x1 e com um a mais

em campo, a experiência do
time do Criciúma pesou mais e

o time do Sul do Estado acabou
vencendo por 4x2. Os dois gols

. do Moleque Travesso foram de
Sabiá. Atos (2), Fernandinho e

Delmer marcaram para o Tigre.
A próxima partida do Juventus
será no domingo, às 19h30,
contra o Lages, fora de casa.

O tricolor começou pres
sionando e, com dois minutos

de jogo, Paulo Rossi chutou de
fora da área e quasemareou. Mas

quem saiu na frente foi o

Criciúma. Aos sete minutos,
Delmer recebeu, se livrou do
zagueiro e chutou rasteiro no

canto de Adilson. A partir de
então, o [uventus partiu para
cima e o Tigre só conseguia parar
os jogadores com falta. Aos 12

minutos, Ronaldo tocou para
Sabiá que, com o gol livre,

,

•

empatou o jogo. Depois de fazer
muitas falta, o time do Sul
acabou tendo Delmer, expulso,
depois de receber o segundo
amarelo. Aos 46, Paulo Rossi

mareou, mas o juiz deu um

impedimento inexistente. A
virada veio aos 49, quando Sabiá
converteu o pênalti sofrido por
Ronaldo.

Muito nervoso no segundo
tempo, o Juventus acabou
sofrendo o empate com 11

minutos de jogo. Atos

completou uma bela tabela do
time do Sul. Quatro minutos

depois, o mesmo Atos chutou
cruzado, sem chances para
Adilson, e fazendo 3x2. O
técnico Alaor Palácios tirou

Paulo Rossi e colocou Grisley,
mas o Criciúma acabou fazendo
o quarto, com Fernandinho, aos
2S minutos. Os visitantes ainda
tiveram a oportunidade de

/

ampliar, mas o zagueiro Eder
Lazzaris cobrou um pênalti para
fora aos 29.

• RESULTADOS

Próspera 3x2 Lages
Atlético 1 xO Joinville
Cidade Azul 2x3 Chapecoense
Juventus 2x4 Criciúma
Marcílio Dias Ox1 Guarani

Brusque OxO Metropolitano
/

•

Dez equipes participam do
,

Sul-Brasileiro' de Handebol
com defeito.

O fantasma que tem feito o

Palmeiras tropeçar no Parque .

Antártica voltou a ficar à

espreita, em seu posto de

observação sobre as chaminés
das antigas indústrias
Matarazzo. Mas foi espantado
aos 3S minutos, em lance
confuso, em que Simon viu

pênalti: Fabão subiu na, área

comSouza, que tocou abola com
o braço. Os jogadores do São
Paulo protestaram, Edmundo

ignorou a pressão e fez 1x1.

• RESULTADOS

Copa do Brasil
Flamengo 4 x 5 Atlético-MG
Cruzeiro 2 x 3 Fluminense
Santos 1 x 1 Ipatinga

Libertadores
Palmeiras 1 x1 São Paulo
River Plate 3 x 2 Corinthians

Liga dos Campeões
Barcelona OxO Milan

• JOGOS DE.HOJE I

20h30 - Volta Redonda x Vasco

Libertadores
119h - Nacional x Internacional

Copa da Uefa
16h - Middlesbrough x S, Bucarest
16h30 - Sevilla x Schalke, 04

Equipe masculina querbrigarpelo título da Olesc

]ARAGUÁ DO SUL - Neste

fim-de-semana, no Ginásio da

Arsepum, acontece a z- Copa
Sul-Brasileira de Handebol.
Serão dez equipes nas categorias
cadete e juvenil, no masculino
e feminino. O principal
objetivo da competição é dar
ritmo de jogo às equipes que

participarão da Olesc e dos

Joguinhos Abertos neste ano.

As partidas começam na sexta

feira, às 17h, e seguem no

sábado e domingo durante o dia
todo.

No naipe feminino serão
,

realizados dois triangulares. Na ,

categoria Cadete (16 anos)
participam Blumenau, Colégio
Medianeira/Curitiba e ADHJ/

.

FME Jaraguá do Sul. No Juvenil
(18 anos) jogam FME/

Criciúma, Colégio Medianeira/
Curitiba e ADHJ/FME. No
masculino, apenas uma

categoria será realizada, a

Cadete, envolvendo as equipes
de Itajaí, Blurrienau, Colégio
Medianeira/Curitiba e ADHJ/
FME, que disputarão um

quadrangular.
Paralela à competição,

acontecerá uma clínica de.
handebol com o Sérgio Luiz

Graciano, técnico da Seleção
Brasileira Juvenil Feminina. A
Clínica visa qualificar e

atualizar profissionais para
atuar na modalidade, sendo
ministrada no 'período
matutino, entre os dias 29 de

,

abril e 1 o de maio, das 8hs às

12h, nas dependências da
Faculdade Jangada.

•

I

.
'

í
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PIERO RAGAZZI DE FREITAS

QÁDIO

JARÂGUÁ
1010
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,

Criciúma, do goleiro Fabiano, aproveitou a experiência e goleou o Juventus

�

• CLASSIFICAÇAO
Pos. Clubes P J V E O GP GC SG

10 Criciúma g 3 3 O O 6 2 4
20 Chaoecoense 7' 3 2 1 O 5 3 2
30 Marcílio Dias 6 3 2 O 1 4 2 2
40 Atlético 6 3 2 O 1 4 3 1
50 Guarani 6 3 2 O 1 3 3 O
60 Joinville 4 3 1 1 1 5 2 3
7° Juventus 4 3 1 1 1 6 6 O
80 Prósoera 3 3 1 O 2 3 .4 - 1
go Metrooolitano 2 3 O

,

2 1 1 3 -2
100 Brusaue 1 3 O 1 2 . 3 5 -2
110 Cidade Azul 1 3 O 1 2 3 5 -2

.

120 Lages 1 3 O 1
.
2 3 8 -5

Samuel Lopes conquista o

índice olímpico em Resende

. }ARAGUÁ DO SUL - Samuel

Lopes voltou de Resende (RJ)
destacou foi Thiago Nicolodelli,
que ajudou a Seleção Brasileira a

ganhar o ouro na categoria
júnior, também na modalidade
de carabina deitado.

Enquanto isso, em Porne

rode, o Clube de Atiradores

•

com muitos motivos para
comemorar. O primeiro foi

conseguir o índice olímpico na

prova de carabina ar com

primido, que não é a espe
cialidade do atirador. Já na

carabina deitado, ele ficou com
a medalha de bronze no

individual e ajudou o Brasil e
ficar com a prata, por equipes,
no ,Campeonato Sul-Ame
ricano de Tiro Esportivo.

Lopes teve uma boa recu

peração durante a competição,
,

pois terminou a primeira fase
em oitavo lugar e conseguiu
subir cinco colocações na etapa
final. Outro atleta que se

,

Jaraguá conquistou a 2a Etapa
do Campeonato Estadual de
Tiro e, com isso, lidera a

competição, seguindo do Clube
Frederico Donner (Timbó) e do
Testo Salto (Blumenau).
Destaque para Rui Barg, Marli
Zumach, Marcos Siewerdt,
Rudhardt Borchardt e Bernardo
Zimmer todos com 199 pontos
dos 200 pontos possíveis. A
próxima etapa será nos dias 10
e 11 de junho, ern jaraguá do Sul.

Samuel Lopes ajudou o Brasil a conquistara prata
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SITUAÇÃO: TODOS ESTÃO NO PRONTO-SOCORRO DO SÃO JOSÉ, DOIS PASSARAM POR CIRURGIA "

• OCORRENCIAS POLICIAIS
•

Fuga
José Cláudio dos Santos,
conhecido por "Cow",
acusado de participação
em vários seqüestros na

região rnefropojtana de
Maceió, fugiu pela porta da
frente do presídio
Baldomero Cavalcanti,
usando a farda de um

agente penitenciário. A fuga
aconteceu na segunda-feira
(24), mas só foi confirmada
ontem pelas autoridades
policiais de Alagoas. Cow
estava preso desde o final
de janeiro, acusado de
pertencer a uma quadrilhà
de seqüestradores que
seria liderada pelo vereador
Júnior Pagão, do município
de Rio Largo, na Grande
Maceió. O vereador é filiado
ao PV e está com prisão
preventiva decretada pela
Justiça desde o início de
fevereiro. '

Assalto
o jovem A.S. de 21 anos foi assaltado na terça-feira à noite, na

" .

Rua Epitácio Pessoa. O rapaz parou com seu carro no semáforo
em frente à "Marlian Contabilidade", quando foi abordado por
um travesti que embarcou em seu veiculo, sacou uma arma e

roubou a carteira com R$ 97,00 e documentos pessoais, fugindo
em seguida. A.S. informou a polícia que sabia o endereço do
assaltante. A Polícia Militar seguiu até um galpão abandonado,
na Rua Max Wilhelm e localizou o travesti, que foi preso junto
com um Revolver cal 32, a carteira do rapaz, uma faca com

aproximadamente 15 em de lâmina e 200 gramas de maconha.
Ao ser encaminhado à Delegacia, constatou-se que o bandido já

.

esteve preso no Presídio de Jaraguá por ter assaltado outras
vítimas anteriormente e havia sido colocado em liberdade por
volta das 17 horas de terça-feira.

...._1
.

"

Motorista do Taurus teria tentado desviar de um Gol, acabou atropelando o ciclista e batendo em árvore

,

. CAROLINA TOMASELLI

� Carro acertou ciclista
" em cheio e bateu em

;; árvore por volta das
,! �h45 de ontem

MASSARANDUBA - Três

; pessoas saíram feridas grave
'�tlte de um acidente por volta

: {as 9h45 de ontem na SC-413,
� próximo ao trevo principal de
acesso a Massaranduba. O aci

: dente envolveu o Ford Taurus,
,

placas LCE-9346, de Araucária,
': Paraná, que atropelou o ciclista
, Paulo Antônio Almeida, de 23
anos. A equipe de reportagem
de O Correio chegou ao local

: poucos minutos depois e

acompanhou o trabalho dos
: Bombeiros Voluntários de
: Guaramirim para retirar o

.lcaroneiro das ferragens. O
outro ferido foi o motorista do

j carro que, junto com o ciclista,
. ' já tinham sido levados para o

·

pronto-socorro do Hospital
: São José, em Jaraguá do Sul.

No local do acidente

ninguém soube identificar os

h.pmens que estavam no

� ��ículo, mas segundo
, informações repassadas por

· uma funcionária do hospital, o
� motorista e caroneiro seriam

· Salésio Borba da Silva, de 45
, anos, e José Carlos Vidal (ou
Birde), de 44 anos, ambos de

J Blumenau. Ontem à tarde dois
dos envolvidos passavam por

cirurgias, e o terceiro estava em

observação no' pronto-socorro,
mas por falta de documentação
não se soube dizer quem era

quem nem precisar o estado de
saúde. Ainda segundo os

funcionários do pronto
socorro, nenhum familiar teria

chegado ao hospital até o meio

da tarde de oritem. O
comandante dos Bombeiros
Voluntários de Guaramirim,
Nelson Gonçalves, disse que os

três foram levados em estado

grave para o pronto-socorro.

Segundo relatos de

testemunhas, um Gol de cor

prata, conduzido por um senhor

I ATROPELAMENTO
DANIEL NEVES

�------------------------�

\
\
,

\
,

Um jovem de 15 anos sofreu ferimentos leves depois de ser atropelada
pelo motorista do veículo Corsa MBZ-2550 da Prefeitura de Jaraguá do
Sul. O acidente aconteceu por volta do meio de dia de ontem, na Rua
Amazonas, em frente ao cruzamento com a Eleonora Satler Pradi, Bairro
Nova Brasília, De acordo com o pai do menino, o filho tentou atravessar
a rua e, desatento, não viu o carro se aproximando. Como conseqüência,
machucou o cotovelo esquerdo e a mão direita. O jovem tem problemas
auditivos, mas, já está acostumado a transitar pela região naquele horário,
quando sai da escola onde estuda e vai para casa.

,
,
, II------ -----j I.
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,

,

.

A polícia prendeu ontem Everton Rezende do Nascimento, o Biziba,
apontado como integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC),
por ataques a policiais, que deixaram três mortos no início do ano em

.

'
,
_�

São Paulo.Biziba foi detido numa favela em Americanópolis, zona
sul. Numa casa próxima, investigadores do Setor de Investigações
Gerais (SIG) da Delegacia Seccional Norte detiveram Manoel Cartas
da Costa, seu comparsa.Biziba é um dos três acusados do assassnaío
do cabo da PM Antonio Aparecido Decreci e de sua mulher, Jamne,
Os dois foram assassinados a tiros em 11 de janeiro,

DANIEL NEVES

,

Acidente I
Em acidente entre um

carro e uma moto, na

terça-feira à noite, um
rapaz de 25 anos ficou
ferido e foi levado ao

Hospital São José. O
acidente aconteceu na

Rua Walter Marquardt.

Atropelado
Um catador de papel morreu
atropelado, na manhã de ontem, na

BR-1 01, em São José. De acordo
com o relato de testemunhas o

homem foi atropelado por um Corsa
na via marginal da BR-101, próximo
ao viaduto de Forquilhinhas. Ele
recebia atendimento no acostamento
quando um outro Corsa bateu atrás
do carro que o havia atropelado,
atingindo-o novamente. As duas

pessoas que prestavam socorro

ficaram feridas.

aparentando 70 anos, teria

cruzado a rodovia emmomento

inoportuno, já que o Ford
Taurus estava próximo. O
motorista do Taurus teria então
desviado do Gol para evitar o

acidente, mas se perdeu e

começou a rodopiar na pista,
quando acertou em cheio o

ciclista que estava parado no

acostamento, e em seguida uma
árvore. "Ele voou uns cinco

tnetros de altura e caiu longe",
relatou uma das testemunhas,

Acidente II
Uma colisão entre um

ônibus e um ciclista,
na noite de terça-feira,
deixou urnrapaz de 19
anos machucado
devido à queda da
bicicleta na Rua
Reinaldo Rau .

Corpo encontrado
Foi encontrado nas margens da BR
470, no Km 27,5 em Gaspar, por volta
das 16h de terça-feira, o corpo do Sr.
E.C. de 73 anos apresentando
escoriações múltiplas, provavelmente
decorrentes de atropelamento.

,

Guaramirim.
O primo do ciclista, Altemir

Pereira, 26 anos, disse que esca

pou por pouco de não ser atro

pelado também. Contou que ele
e Paulo estavam parados no

acostamento conversando,
quando olhou para a pista e viu

um carro rodando. "Consegui

Acidente III
Uma colisão entre um

carro e uma bicicleta,
na manha de terça
feira, na Rua Venâncio
da Silva Porto, deixou
a ciclista de 28 anos,
grávida de cinco

meses, com dores

abdominais, sendo
em seguida levada ao

Hospital Jaraguá.

Menor encaminhado .

Foi encaminhado ao Conselho Tutelar
do município de Xanxerê, na tarde de

terça-feira, um menor de 14 anos,
que caminhava pelo acostamento da
BR 282 no Km 508. Ele havia saído
de casa, em Tenente Portela - RS a

nove dias e pretendia chegar a
Florianópolis - SC.

. - "

correr, mas meu pnmo nao ,

resumiu o jovem, ainda bastan
te abalado. O motorista do Gol
não parou no local do acidente;
teria fugido, segundo testemu

nhas. Já o Taurus teve a lataria
totalmente amassada, princi
palmente na parte traseira.

,

que estava em outro carro, atras

do Taurus, vindo na mesma

direção, sentido Massaranduba/ Detido

Show Motivacional ensina a

arte de vender, hoje, no Cejas
}ARAGUÁ DO SUL - Quem

quer aprender mais sobre a arte

vender tem uma chance marcada
,

para hoje, às 20 horas. E que o

comunicador, empresário e

consultor, Leandro Sawchuk,
ministra show motivacional,
hoje, no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul.

Segundo Leandro, esta é uma

oportunidade única para todos

aqueles que precisam trabalhar
com um público cada dia mais

exigente. Para não transformar
,

a iniciativa em um monólogo, o
comunicador explica que o

evento é completamente
,

dinâmico e objetivo. E por este

motivo que não pode ser

categorizado como palestra, e,

sim, como Show Motivacional.
Entre os temas abordados,

sempre com o auxílio de vídeos,
slides e dinâmicas de grupo,
Leandro salienta a criatividade
em vendas, o atendimento, auto
motivação, espírito de equipe e

as práticas do pós-vendas. Além '

disso, o evento aborda também

DIVULGA ÃO

TJ
O promotor criminal Luiz Carlos
Ormeleze, do Tribunal do Júri de Itu,
pediu ontem ao Tribunal de Justiça
de São Paulo a prisão do vice
prefeito Élio Aparecido de Oliveira
Júnior (PL), acusado de ser o

mandante do assassinato do
advogado Humberto da Silva
Monteiro. No pedido, o promotor
alega que o acusado é pessoa de
notória capacidade econômica e

pode fugir do País. A petição foi
. dirigida ao TJ na forma de recurso

contra a decisão da juíza da 2a. Vara
Criminal de Itu, Carla dos Santos
Fullin Gomes, que acolheu a

denúncia de homicídio qualificado
contra Oliveira Júnior, mas

concedeu ao acusado o direito de
aguardar julgamento em liberdade.
Segundó Ormeleze, a prisão se

justifica pela necessidade de
preservar a segurança da vítima
sobrevivente, o radialista Josué
Dantas, que também foi alvo do
atentado, mas saiu ileso.

Leandro Sawchuk garante que
evento é dinâmico e objetivo
a comunicação, agilidade, tempo

. , .

e as maneiras mats prormssoras
de se atingir as metas traçadas
por cada vendedor.

O Show Motivacional - A
•

Arte deVenderMais, já passou por
inúmeras cidades de Santa

Catarina, Rio Grande do Sul e

Paraná, tendo somado, no total,
mais de 40 mil participantes. Em
[araguá, o evento é único, os

ingressos custam R$ 15, e inicia às

20 horas. Informações no telefone

(47) 9651-3708. (Kelly Erdmann)
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��MILHOES
A revista People
acaba de arrematar,
por US$ 3,5 milhões

(aproximadamente
R$ 7,5 milhões),
uma das fotos mais
disputadas do ano, a

do filho de Angelina
Jolie e Brad Pitt, que
deve nascer entre
maio e Junho. A atriz

já anunciou que todo
o dinheiro será
doado para a Unicef

(Fundo das Nações
Unidas Para a

Infância).

��HUMILDADE
Na noite de terça-feira (25),
durante a pré-estréia carioca
de Achados e Perdidos, filme
que tem Antônio Fagundes
como protagonista, os
humoristas do Pânico
desafiaram o ator a dirigir um
camínhão de lixo. Fagundes
disse que só aceitaria se os

dois fossem pendurados
atrás do veículo, onde os

garis são transportados. Eles
aceitaram. Sem se

incomodar com o mau cheiro
e fumando charuto, ele subiu
na cabine e assumiu o

volante.

��CORTADO
Dado Dolabella ficou
emburrado na

gravação do

"Charme", no SBT.
Ele estava crente

que iria cantar,
mas ficou sabendo
em cima da hora

- .

que nao seria
•

possível. E que
•

surgiu uma nova

regra no SBT: os
musicais foram
proibidos no

programa de
Galisteu. Dado foi
a primeira vítima.

O CORREIO DO POVO
-
,

��PAROU
Nada como força
de vontade.
Jennifer Aniston
que o diga.

'

Determinada a

participar de
algum :rnusical
em um futüro.

.

próximb,'à atriz :"
abandonou o

.... Cigarro. "Parei de
fumar para que
minha voz

ficasse eJm ,. .

forma", .declarou. ;:

A saúde, /
'

.

;�i: .

, " oi: < •

, , � of:> .�

agradece."
..

�" ,

MIMO
Wanessa Camargo
ganhou um mimo do
namorado, o empresário
Marcos Buaiz. O moço
presenteou a cantora com

um colar que tem um

grande W em diamantes.
Wanessa, que parece
estar vivendo um melhor

impossível tanto no

profissional quanto no

pessoal, usará pela
primeira vez a jóia no

mesmo dia em que
estréia seu musical "Era
uma Vez", no próximo
sábado, no Tom Brasil.

• NOVELAS
> GLOBO -18H

Sinhá Moça
Coutinho conta para o Barão que Fontes e

Rodolfo pretendem fundar um partido
republicano e marcaram uma reunião para
quem estiver interessado em se unir a eles.
Virginia tenta convencer Sinhá Moça de que
ela não pode se apaixonar por Dimas. mas
não tem coragem de revelar o motivo, Frei
José conta para Dimas que ele pode não ser
filho do Barão. pois Aristides. o homem que
Das Dores dizia ser seu pai. era realmente
apaixonado por ela, Mário. Pedro. Renato e

Vila são os. únicos que vão à reunião na casa
de Fontes, Sinhá Moça fica radiante ao saber
que Rodolfo é republicano e questiona se'

pode ter se enganado em relação a ele, Bobó
avisa Fontes que o Barão planeja invadir a
reunião e todos vão embora, Fontes age
surpreso ao ver o Barão. que mesmo

constrangido. permanece desconfiado,
Dimas, vestido de Cavaleiro. invade a fazenda
Araruna e joga uma rosa para Sinhá Moça,

,

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Café beneficente daApae
A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Guaramirim promoveu ontem, no salão da sede,
um café beneficente para. arrecadar fundos para a entidade e um desfile de alguns alunos e de pais vestidos com
peças daLojaDonatite, que apoiou a realização do evento em parceria com a Casa daAmizade.

fOTOS CESAR JUNKES

Marilete Sardagna (proprietária da Loja Donatite), Aparecida da Silva,
(responsável pela Casa da Amizade),Lucila Micheluzzi (diretora
da Apae) e Wanderlise Jeanete Gili (assistente social da Apae)

As roupas eram da Loja Donatite, que apoiou o evento

Presidente da Apae, Angelo da Silva, e a esposa Aparecida da Silva

r

II HOROSCOPO
r

Aries 20/3 a 20/4
Você pensou e repensou e chegou à conclusão

que o melhor é esperar a hora certa para fazer
as coisas andarem do seu jeito", Enquanto is
so, cruzar os braços? Não tem como, né, aria
no? Há maneiras bem mais interessantes de

ocupar o tempo durante a sua espera estra

tégica, Abra a sua agenda e ligue para aquela
pessoa bacana que adora ouvir suas histórias,

,

Touro 21/4 a 20/5
Trocar os frascos da dispensa interna de lugar,
promover uma dança das cadeiras entre o

absolutamente necessário e o perfeitamente
dispensável, renovar os suprimentos. O

importante, caro taurino, é que se você está

disposto a mudar e a transformar determinados
cenários, siga adiante, Use sua natural

,

persistência e ligue os motores já,

Gêmeos 21/5 a 20/6
Como diz aquela canção, mistério sempre há
de pintar por aí." Nos seus mundos e fundos
então, não faltam surpresas, Sem sustos, essa
fase que vem antes do aniversário é recheada
de movimentos, desde os mais sutis até os

.mais atordoantes, são as contrações do final de
ciclo de gestação, Relaxe e entre em sintonia
com sua essência, dê-se atenção,

,

. Antes do café houve um desfile com pais e alunos

Câncer 21/6 a 21/7
Por mais que você ache que' as palavras não
dizem tudo, há certas coisas que só se

resolvem num papo bom, abrindo o jogo para
desfazer os nós" Claro, pode ser bem de

pertinho, num clima legal. Se você precisa de
muita intimidade e privacidade, faça acontecer.
Não deixe que histórias mal contadas acabem
com seu happy end,

Leão 22/7 a 22/8
Peraí, leonino, talvez você esteja se rebelando
em vão, Não entre na energia do estresse,
assim você só vê irnpossibilicaoes. Se não dá

para entrar por aquela porta, dê a volta, veja o

que há do outro lado, ouçá o que têm a lhe
dizer, Quantas vezes você já não jogou tudo pra
cima e foi embora achando que não tinha

solução?

Virgem 23/8 a 22/9
Surpreenda a si mesmo assumindo o papel
principal onde você costuma agir como coad

juvante, Encare os refletores e coloque-se no

foco, Você vai se sentir superbem em situa

ções que evidenciem suas qualidades (que não
são poucas) e perto das pessoas que lhe dão o

devido valor, Receba com prazer os elogios",
Vezenquando é legal afagar o seu ego,

,

,
,

Libra 23/9 a 22/10
Liberte sua mente e sua vida amorosa a seguirá,
Abra os velhos e conhecidos compartimentos do

.

cérebro para algumas idéias novas e frescas,
Uma boa leitura, um show, um papo com

pessoas interessantes, essas coisas todas de

que um libriano tanto gosta, Preste atenção às

possibilidades de expansão em potencial que
estão à sua volta, ,

,

Escorpião 23/10 a 21/11
Fazer morrer determinados sentimentos às vezes

pode ser muito positivo, Não veja somente as

perdas, mas as novas possibilidades e outros

ganhos emocionais, Pode significar libertação,
vencer amarras e grilhões", A vida tem dessas

magias: pequenas mudanças diárias que
parecem não significar muito podem gerar
transformações profundas e irnportantes.

Sagitário 22/11 a 2'1/12
.

Bola na trave não é com você, não é mesmo?
Arriscando aqui, sendo veloz acolá, você
petisca os pedaços mais saborosos, Nhac!
Para continuar assim, nada melhor que jogar
em parceria, reforçar o ataque em direção à
rede e dividir o quinhão corn seus caros

amigos, Gols são armados em equipe, Hãn? As

comemorações também, é clare.

Capricórnio 22/12 a 21/1
Tenha um dia feliz, Se as coisas estão indo tão

bem, pra que ficar questionando tudo, amigo
caprica? Aquela pessoa em quem você não

parava de pensar telefonou, o negócio que
estava enrolado está finalmente começando a

se desenrolar.. Aproveite estas cores fortes

que estão pintando na sua vida e vá em frente,

Aquário 21/1 a 18/2
Não fique chateado se às vezes o pessoal de
casa não o entende e você se sente
totalmente deslocado em seu ponto de

origem, Encontros e desencontros, tudo tem
seu tempo, Procure seus amigos, irmãos,
camaradas, nutra-se junto a essa grande
família que você vem construindo. No imenso
cosmos de sua alma tem lugar pra todo
mundo, não tem?

Peixes 19/2 a 19/3
Se estão lhe dizendo que você não está
entendendo o que estão sentindo, não fique se

debatendo, entrando numas de injustiçado,
coisa e tal. Podem ter razão, e até razões
várias, Sabe como é, amigo peixe, às vezes
você fica tão mergulhado em suas próprias
emoções que não percebe os sentimentos
alheios acontecendo, Abra as guelras",

J

� GLOBO - i9H

Cobras e lagartos
Um homem abre a porta e Estevão apresenta- r •

,

a como seu médico, O doutor explica que'
"

Estevão tem um problema congênito no

coração, Otaviano conta para Celina que já
sabia da doença de Estevão, mas que ele
havia pedido segredo, amar e Jair relembram
o passado e antigos amores, amar acha

PARAD E'NS' gravado na árvore o seu nome e de Maria
II D • . Urbana, Bel diz a Leticia que não gostou da
,--------------� ofensa que ela fez a Estevão, amar corre atrás

Aniversariantes do dia de uma mulher, que pensa ser Teresa, ex:
mulher de Otaviano e mãe de Estevão, por

Giovane Borchardt quem foi apaixonada, mas terminou tudo,
amar decide encontrá-Ia, Estevão diz para

Otávio Wilpert Leona que amar acabou com a vida dê sua

familia e que irá acabar com a dele, Bel não

Rosilea SLaube gosta da comida servida no seu jantar de
noivado e amar manda providenciar a que ela

Mauri Weiss mais gosta, Celina chama a Lagartos
Voadores, Bel abre a porta e Duda se espanta

Iraci Zils ao vê-Ia.

Sérgio L. Bagatolli � GLOBO - 2iH

Belíssima
. Júlia pergunta sobre o que aconteceu com o

celular de Pedro, alegando que a empresa de
celular está mandando a conta para sua casa,

Vitória e Tadeu se espantam, porque é o

celular que sumiu pouco antes de Pedro ter
sido baleado, Julia e Gigi concluem que André
tem mesmo relação com os assassinos de
Pedro, Murat comenta com Cemil que André
deve ter planejado o atropelamento, que fez
com que os dois se conhecessem, Alberto e �
André combinam de ir à inauguração do
Tebas, Vitória se apavora quando André
insiste em 'chegar com ela, abraçado, à
inauguração, Vitória pede a Nikos, Sabina e

Tadeu que não pensem mal dela, Narciso
mostra para Cemil 'o anel que comprou para
Tais, Giovana vai ao hotel de Cyro, Todos se

constrangem quando Vitória entra na festa
com André,

Leucádio José de Ataíde

Lucia Urbanski da Silva

Giovane Borchardt

Otávio Willert

Edmar Kopp
Matheus Braz

Angelo M, de Miranda

Cultura
Acontece no próximo sábado,
dia 29, a quinta edição do
Fórum de Cultura de Jaraguá
do Sul, Pelo menos 90 pessoas
devem participar do evento. O

objetivo é discutir as políticas
públicas e finalmente

conseguir à implantação do

Conselho, Fundo e Lei

Municipal de Incentivo à

Cultura, que já é reivindicado
há mais de cinco anos. Está na

hora das autoridades olharem
com mais carinho para este

assunto,

� SB,T - 18h30

Rebelde
'

Lola agride Sol. Gastão a defende e obriga
Lupita e Lola a se desculparem com Sol. Lola
enfrenta Gastão e diz que não permitirá que
ninguém insulte Lupita, Ramiro comenta com

Roger que Roberta acreditou em sua doença e

continuará com ele por pena, Roger responde
que fará de tudo para conquistá-Ia, Sol conta
ao diretor que Gonçalo ajudará os alunos a

entrar em coníato com organizaçóes de
defesa dos jovens onde eles terão a chance
de denunciá-lo, O diretor demite o professor,
Gonçalo, indignado, diz que prefere perder o

Iemprego do que se curvar á ditadura que
impôs ao colégio,

� RECORD -19h15

Prova de Amor
Lapa acelera na direção da barreira, atropela
os cones e quase pega Diana e Júlio, Diana, "

do chão, atira, Diana e Júlio entram no carro e

vão atrás de Lapa, Carro de Lapa é persegui-
do Diana e Júlio, Gerião conta sua história
para Luisa e Chicão. Luana fica com ciúme de
Nobru e Adriana, Gabi surta, Pati comemora
porque Rafa se classificou para a semi-final
do campeonato, Hélio cobra a data do casa

mento de Teresa, Raquel abraça Gabi, Adriana
olha irritada, Gabriel beija Raquel. Estrada está
bloqueada por dois carros, Lapa é obrigado a

frear. Lapa está encurralado, Diana manda

Lapa sair do carro com as mãos na cabeça,
Júlio coloca as algemas em Lapa, Beatriz está
furiosa com Vitor e diz que vai embora,

� RECORD - 21 h

A Escrava Isaura
Leôncio prende lsaura. Francisco sai e QS
deixam sozinhos, Alvaro parte atrás de Isaura

junto com os quilombolas e escravos libertos,
Rosa reza por lsaura. O Sargento chega na

fazenda e diz a Joaquina que será uma \
questão de honra prender Leôncio, Miguel e
Tornásia saem de carruagem atrás de ísaora
Helena visita Diogo na prisão, lsaura-qrita por
socorro, Leôncio dá risadas e a avisa que
ninguém poderá salvá-Ia, Leôncio ameaça
Isaura com uma faca caso ela não se cale,
Gioconda chega na casa do CeL Sebastião e

lhe conta sobre o rapto de lsaura. Leôncio
começa a usar a faca para rasgar o vestido de
lsaura. Helena escreve uma carta para o ,j

Sargento contando a verdade sobre o

assassinato do Dr, Paulo,

,
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