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4 I ALARME: PREÇO DA SACA NAO PAGA NEM OS CUSTOS DE PRODUÇAO
• • ••

• •
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18 I GREVE: NO DIA DA EDUCAÇAO, PROFESSORES CRUZAM OS BRAÇOS
CESAR JUNKES

Hoje é comemorado
o Dia da Educ�ção,
mas o clima para os

professores do Estado
• não é de festa. O

.

cartaz colocado em

frente ao Colégio ,

Abdon Batista
•

expressa o sentimento
da categoria. Os

.

professores de boa
parte dos municípios

.

de Santa Catarina
estão em greve, na
região do Vale do
Itapocu, a
manifestação é
discreta. As

• -

neqcciaçoes com o

Governo do Estado
não avançaram. Além. . �, " de reajuste salarial, a' , , ,., ,

"J,.

categoria reivindica
melhores condições

r

de trabalho. Os

"

\

3 I NA CÂMARA
•

Processos de dação terão

que passar pelo Legislativo

,

, 5 I CRISE

Setor de base florestal soma
mais de cinco mil demissões

,

'Emenda aprovada ontem na Câmara de Vereadores de
,

jaraguá do Sul obriga que todo processo de dação envolven-
do empresas devedoras passe pelo crivo do poder Legislativo.

Dólar baixo e juros alto são as causas apontadas pelos
empresários do setor 'de base florestal no Estado para a

crise que já gerou mais de cincomil demissões.
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6 I CONTRA A PAREDE

AntônioPalocci é indiciado pela
Polícia Civil por quatro crimes

O ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci foi indiciado

pelos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica,
formação de quadrilha e peculato (corrupção) ontem pela
Polícia Civil. Ele prestou depoimento na Corregedoria da
Polícia Civil, em Brasília, sobre o suposto esquema de

. corrupção envolvendo as empresas de varrição
contratadas em Ribeirão Preto (SP) quando era prefeito
da cidade. O esquema causou um prejuízo de mais de R$
30milhões aos cofres públicos.
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A estimativa é de que cerca de seis mil pessoas tenham
deixado para fazer a Declaração de Imposto de Renda hoje só
no Vale do Itapocu. O site da Receita Federal está
congestionado e quem deixou para fazer o acerto com Leão
na última hora vai ter que termuita paciência.
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• EDITORIAL
,

i

I
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I
I
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I Santa Catarina e Goiás são 'as

: pedras no sapato do presidente
: Lula da Silva no momento. Na
contramão de uma missão do

presidente endereçada a dirigentes
i petistas e aliados para que

i obstáculos relacionados a possíveis
I

: entre o PT e PMOB sejam

i superados, pelo menos,

momentaneamente. No Estado, o
i PT foi decisivo na eleição do
I

i peemedebista Luiz Henrique da

,

decisões de Lula. O partido daria
carta branca ao presidente por
considerar que a prioridade é o

projeto nacional. O PT apoiaria de
forma irrestrita as orientações de
Lula sobre alianças estaduais. A
cúpula petista considera que

alianças bem sucedidas com o

PMOB podem dar a Lula a vitória
no primeiro turno. A resolução do
Encontro Nacional depende de

aprovação da maioria 'do PT, e

i
I

i ," O PT foi decisivo na eleição do
I peemedebista Luiz Henrique da Silveira

: no segundo turno ,em 2002

! Silveira no segundo turno em
I

I 2002. O então e atual candidato

petista ao governo, José Fritsch,
I obtevemais de 860mil votos. LHS
tirou diferença em tomo de 500
mil votos sobre o adversário

Esperidião Amin. Uma das

articulações em curso com o grupo

I governista do PMOB é que o

documento produzido no

EncontroNacional do PT, que será
realizadono final de semana, deixe
brechas para subordinar os

diretórios estaduais do partido a

I
I

I. FRASE
-

; I

política de alianças será a principal
polêmica do encontro petista. Os
peemedebistas aliados de Lula vão
tentar antecipar para 13 de maio a

convenção nacional em que será

decidido se o PMOB terá ou não

candidato à Presidência. Lula
insiste que o PT deixe de lançar
candidato próprio em alguns
estados para se un. ao PMOB.
O presidente também se preocupa
com o crescimento da candidatura
de Anthony Garotinho. O

governador licenciado de Santa

I

• CORREIO DO LEITOR

O CORREIO DO POV.O

r

Catarina desembarcou ontem em

Brasília para uma conversa com o

ministro da Fazenda, Guido

Mantega, para discutir o

ressarcimento da Lei Kandir e

pendências da federalização do
Banco doEstado de SantaCatarina.
A líder do PT no Senado, Ideli
Salvatti, também procurou Luiz

Henrique. A tentativa do PT é

evitar que o ex-ministro José Fritsch
dispute o governo. A senadora,
fritadapor duas vezes pelo grupo de
Fritsch em suas pretensões de ser

governadora tem interesse pessoal
nisso. PT e PMOB romperam a

aliança em Santa Catarina no ano

de 2004. Preferido na disputa, Luiz
Henrique ensaia uma aproximação
com tucanos e pefelistas. Pouco
provável, hoje. Isso define, por
enquanto, umpré-quadro à eleição
majoritária no Estado em primeiro
turno: o PMOB numa saia justa
com chapa pura, o mesmo

ocorrendo coni o PT e PP.
Possibilidade de coligação entre

,

. '

PSOB e PFL. E o que menos

interessa ao governador e à maioria
dos, peemedebistas, até pela
baixíssima e histórica densidade
eleitoral dos partidosque restam.

,

•

'Eu me recuso. E muita hipocrisia voltar usando calça comprida'

• Sabrina Saio, apresentadora, afirmando que não aceitaria abandonar o figurino
sensual para voltar ao Pânico na TV!, atração da qual está afastada,

•

o deputado
Dionei Waller da
Silva escreve às

sextas nesta
coluna

Salário de professor,
alguém quer?

I

I

I
;

,

Faz tempo que o sonho de ser

professor perdeu prestígio entre as

crianças e jovens, Não que a

profissão tenha se tomado menos

digna, menos apaixonante ou

i menos meritória. Ninguém quer

I mesmo é ter salário de professor,
I

especialmente se for um salário
como esse que é pago na rede
estadual de ensirto.

,

,I

Por isso a paralisação dos

proíessores merece a solidariedade
de todos os cidadãos. Por mais

, I

I

I
I

I ,

: transtornos que possa causar a

rotina dos estudantes e ao

calendário de aulas, amanifestação ,

dos professores da rede estadual é

por respeito e dignidade, direitos
que infelizmente eles não têm

alcançado sem mobilização. O
I

apoio e a sensibilidade da'
comunidade às causas dos
professores são fundamentais na

i luta por educação de qualidade,
,

pois não teremos qualidade de
ensino enquanto tivermos

; professores desestimulados,
f ganhando um salário de fome e

implorando atenção do governo
do estado. Qualquer funcionário
público que tenha ensirto superior

, ganha mais que um professor da
rede estadual, o que demonstra

preconceito no tratamento que o
, Estado destina a esses pro
fissionais, tão importantes para a

formação dos nosso filhos e para a

construção da nação, Basta ver que
a categoria não reivindica uma

remuneração absurda,más umpiso'
salarial de R$ 760,00, pouco mais

que dois salários mínimos.

Segundo levantamento do
Ministério Público, nos dois

primeiros anos da gestão de Luiz

Henrique, o governo do Estado
desviou a aplicação de mais de R$
250 milhões do Fundef, recursos
com destinação específica e que
deveriam ser investidos no

pagamento dos salários dos

professores. O dinheiro enviado

pelo governo federal para o

pagamento dos professores acabou
sendo investido em outras áreas'

,

ou servindo para a construção de
obras que o governo do estado

inaugura como se fossem feitas
.' ,

com seu proprio caixa.
I

O desvio dos recursos que deviam
ser investidos no pagamento dos

profissionais da educação é

comum e preocupa sobretudo

agora que o Congresso Nacional
está discutindo a criação do

Fundeb, fundo que amplia os

investimentos do governo federal

para pagamento de salários. Aliás,
o Fundeb só não foi aprovado
ainda no Senado porque a oposição
insiste ern impedir o

funcionamento do país, para

",i

prejudicar, o presidente Lula
eleitoralmente. O fato é que o

governo federal vai aumentar os

repasses para pagamento de salário
e esse dirtheiro precisa chegar aos
professores,

'

, Porque, com o salário que o

professor da rede pública estadual

ganha, não podemos sonhar com
mais qualidade na educação. Com
essa remuneração o professor mal

-

consegue se sustentar e nao tem

condições de investir na,

continuidade de sua formação,
nem tem entusiasmo para
enfrentar a sala de aula. Quem
consegue, acaba migrando para a

rede particular ou municipal ou
encontrando outra forma de
sobrevivência.

A criação do plano de cargos e

salários dos profissionais da

educação é uma promessa que
temos cobrado do governo do
Estado desde 2003. Na época, os
professores foram ludibriados com

um abono de R$ 100,00 e um

reajuste de 1%, abrindomão de um
reajuste real, apesar dos protestos
da bancada dos parlamentares do
PT O plano de cargos e salários
não saiu e os professores ganharam
dois abonos sucessivos, que o

governo agora alega não ter

condições de. incorporar aos

, vencimentos.

,

,

Carta ao governador
Quando um grupo de Profissionais da

Educação, resolve paralisar suas atividades

(mesmo que seja por duas aulas), isso implica um
sinal de alerta ... Alerta que a insatisfação
evidencia necessidades e prioridades que não
estão sendo atendidas...Alerta esse, que faz pessoas
que trabalham com a formação humana ir às ruas
,em um gesto de "desespero" chamar sua atenção.

A real situação dos profissionais do Ensirto
Público Estadual não está nada boa, pois
convivemos com salários que não atingem nossas

necessidades básicas, necessidades essas de

aperfeiçoamento, cultura, lazer, saúde,
alimentação, enfim de sobrevivência física,
cultural, 'profissional e mental, ou seja direitos

assegurados claramente em nossa Constituição
Federal, mais especificamente em seu Art. 6°. '

Além 'de inúmeros funcionários

sobrecarregados de trabalho na expectativa de

angariar recursos para sobrevivência, o que vemos
é lamentável: a) Escolas sem o mínimo de
estrutura física necessária à formação do cidadão;
b) Constante erros e atrasos no pagamento do
funcionalismo do magistério, principalmente
referente a regências de classe e pagamento das

, aulas excedentes; c)Falta de uma estrutura

adequada ao desenvolvimento do aluno de
acordo çom a Proposta Curricular de Santa

Catarina, apresentada aos Profissionais da

Educação no dia 27 de março; d) Oferecimento
de condiçõesmínimas necessárias ao aluno como
biblioteca, laboratórios de Informática, Física,
Química, Biologia, Oficinas de Arte, além de
material esportivo, didático e locais adequados; ,

e) Profissionais capacitados para atendimento
das necessidades funcionais da Escola como

bibliotecários, responsáveis pelos laboratórios ou
oficirtas, especialistas, serventes, bolsistas, etc.

Bem, Sr. Governador, como um bom conhe
cedor das leis o Senhor deve ter consciência de

que conforme a Lei Complementar nO 170 de 07
de agosto de 1998, capituloXI, referente a "Prédio
e Equipamento Escolares", é assegurado que:

"Art 67. As escolas estaduais de educação
básica serão instaladas em prédios que se

caracterizam por:
I - Suficiência das bases físicas, com salas de

aula e demais ambientes adequados ao

desenvolvimento do processo educativo;
II - Adequação de laboratórios, oficinas e

demais equipamentos irtdispensáveis a execução
do currículo;
III - Adequação das bibliotecas às

necessidades de docentes e educandos nos

diversos níveis e modalidades de educação e
•

ensino, assegurando a atualidade do acervo

bibliográfico;, ,

IV - A existência de instalações adequadast
,

para educandos comnecessidades especiais;
V - Ambientes próprios para aulas de

Educação Física e realização de atividades
,

desportivas e recreativas;
VI-Oferta de salas de aula que comportem o

número de alunos a elas destinado.s
correspondendo a cada aluno e professor áreas9
não inferior 1,30 e 2,50 metros quadrados'l
respectivamente, excluídas as áreas de circulação
interna e as ocupadas por equipamentos)
didáticos;

VII - Ambientes que considerem as culturas
e as organizações das culturas indígenas e �

quilombolas." r
Já que nos referimos a Lei Complementar nQ I

170, a mesma no título VI, dispondo sobre os
, 1

Profissionais de Educação, estabelece que: 1
'Art, 68. O Estado promoverá a valorização J

dos profissionais da educação, assegurando-lhes:
[... J

)

II - Acesso ao aperfeiçoamento profissional ei
,

a educação continuada, em parceria com

instituições de educação superior, garantindo.
licenciamento periódico remunerado para esse

fim, nos termos doEstatuto e do Plano deCarreira
do Magistério;

[ ...J"
Como Vª Exª, bem observa o que pedimos

não é nada abusivo, utópico ou impossível, pois
está amparado em lei e, nós acreditamos que

cumprindo a lei, estaremos "trabalhando" em

prol de uma educação com qualidade, atrativa a,
nossos alunos e profissionais, já que buscamos o,
melhor ao ser humano.

Importante ressaltar que as SORconhece bem '

a verdadeira realidade das entidades e pessoas que' ,
estão sob sua responsabilidade, porém nossos

anseios não estão sendo tratados com a seriedade
1

necessária, o que vemos são pessoas que deixam

prevalecer vontades políticas, o que não é nossa

situação, já que buscamos a aplicação de garantias,
, ,

previstas em Lei. '

Valendo-nos de ensejo para remeter votos de

respeito e consideração, esperamos que sejam
cumpridas as reivindicações, que não são só dos

educadores, mas de todo o povo catarinense,
J

elevada à categoria de lei por intermédio de seus
,

representantes. .

Atenciosamente, "

Professores da E.E.B. PrefeHo Lauro Zimmermann
i

Ensinar diferente
Com a Internet estamos começando a ter

que modificar a forma de ensinar e aprender
tanto nos cursos presenciais como nos de

educação continuada, a distância. Só vale a

pena estarmos juntos fisicamente - num curso

empresarial ou escolar - quando acontece algo
significative, quando aprendemos mais

estando juntos do que pesquisando
isoladamente nas nossas casas. Muitas formas
de ensinar hoje não se justificam mais.

Perdemos tempo demais, aprendemos muito
•

pouco, nos desmotivamos continuamente.
•

Tanto professores como alunos temos a clara

sensação de que em muitas aulas

convencionais perdemos muito tempo.

O CORREIO DO POVO
Diretor editorinl/administrativo: Fruncisco Alves
Editoru: Patricia Mornos

J

Podemos modificar a forma de ensinar e de

aprender. Um ensinar mais compartilhado.
Ensinar e aprender exigem hoje muito mais

flexibilidade espaço-temporal, pessoal e de grupo,�,
menos conteúdos fixos e processos mais abertosj
de, pesquisa e de comunicação. Uma das
dificuldades atuais é conciliar a extensão da

informação, a variedade das fontes de acesso, com
,

o aproiundamento da sua compreensão, em
espaçosmenos rígidos, menos engessados. Temos
informações demais e dificuldade .em escolher'

quais são significativas para nós e conseguir
integrá-las dentro da nossamente e da nossa vida.

Maria de Lourdes, professora

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251.2001 Caixa Postal19 1 Centro 1
Jaraguá do sot- 5C ITel.47 3371.19191 Fax 3276·32581
e-mails:redacao@jornalcorreiodopovo.com.br 1

C omere I a I@Jornalcorrelodopovo,com,br
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RESULTADO: VEREADORES ASSUMEM RESPONSABILIDADE

•,

CELSO MACHADO

� Câmara aprova
emenda que
mantém comissão
de avaliação

}ARAGUÁ DO SUL- Emenda
modificativa dos vereadores

Eugênio Garcia (PSDB) e Dieter

Janssen (PP) manteve a

responsabilidade da Comissão
Permanente de Avaliação da
Prefeitura em processos de dação
de bens móveis e imóveis

oferecidos por empresas e pessoas
físicas inadimplentes com o

pagamento de tributosmunicipais.
E, além disso, apartir de agora todo
e qualquer processo do gênero terá
de ter aprovação do Legislativo, o
que não ocorreuna quitação de ISS
da empresa Canarinho. Proposta
do Executivo para que comissão

específica fosse constituída para
analisar casos de pagamento com
bens móveis foi rejeitada pela
Câmara de Vereadores ontem à

noite, na última reunião ordinária
de abril. Garcia lembrou que, pela
terceira vez, o Executivo tentava
'. ;.-' ,. ,'_ "�o J

r '

modificar o Código Tributário' do
,_, I ,,11, '

Município. "Entendo que a

•

L: r

J

ctSAR JUNKES

Vereadores terão a responsabilidade de aprovar ou rejeitar os projetos envolvento dação de pagamento

responsabilidade deva continuar OvereadorDieterJanssen lembrou
que na vizinha cidade de

Blumenau, a Prefeitura não quita
dívidas de inadimplentes com

tributos municipais recebendo
bens imóveis. E, da mesma forma,
defendeu a permanência da atual
comissão de avaliação, ressaltando

.

esperar que cada negociação passe
também pelo crivo do Legislative
"para que o Executivo tenha o

necessário respaldo legal, evitando
episódios desgastantes como

. ,..., .'" .

com a comissao ja existente,

integrada por pessoas experientes
e renovada a cada ano", defendeu o
tucano. Lembrou que já há uma

.

comissão composta por onze

membros que trabalha (na
Prefeitura) para promover uma

reforma tributária municipal.
"Espero que o resultado disso seja

•

. ' aquele que esperamos, ou seja, que
em futuro próximo não seja preciso
tantas leis com uma só finalidade".

,

ocorreu recentemente (referência
à formação de uma CEI para
investigar denúncia de
favorecimento à empresa

Canarinho). O líder do governo,
Ronaldo Raulino (PL) aplaudiu a

inciativa dos dois colegas, dizendo
que "isso, sim, é fazer uma oposição

•

salutar". Alertou, entretanto, que
o Legislativo, acatada a proposta de
Janssen, também estará assumindo

parte da responsabilidade hoje
restrita do Executivo.

Presidente do PDT confirma
sua candidatura à Assembléia

Fazenda revisa projeto da
_
cesta básica da construção

}ARAGUÁ DO SUL- O PDT
de [aragua do Sul tem candidato
a deputado estadual. A garantia'
é do presidente do diretório

municipal, Ruy Lessrnann, ele

próprio é pretendente a uma

cadeira na· Assembléia

Legislativa. São 29 nomes pré
relacionados pelo partido para
a disputa por uma das 40
cadeiras da AL, além de outros

<
23 à Câmara dos Deputados.
Contrariando notícias

divulgadas pelo coordenação do
,

bloco de pequenos partidos
liderados pela deputada Odete

,

de jesus (PL), Lessmanngarante
que o presidente do diretório
estadual pedetista, Manoel Dias,
é, sim, pré-candidato a

governador. "Demagogias à

parte (referência a candidaturas

que considera inconsistentes),
o projeto de se tentar aumentar

nossa representatividade
política na Capital deve ser

!limitada a, no máximo, cinco
\
dd" dlean i atos , prega o pe etista.

I

'E "O d',; acrescenta: . povo aqui
,

não deve direcionar os votos

_para os pára-quedistas
(candidatos de outras regiões),
embora, por amizade ou por

ligações de parentesco, não há
Como impedir e vice-versa",
-pondera Lessmann. O pedetista
se diz otimista quanto a

,

{

possibilidade de ser bern
votado por conta de "meu
histórico de vida. Vou colocar
isso na campanha". Quanto ao

fato de o maior colégio
eleitoral da região do Vale do.
Itapocu ter hoje apenas um

deputado estadual (Dionei
Walter da Silva, do PT) eleito
em 2002, Lessmann diz que
"ele fez o que pôde, mas acho
que podemos aumentar nossa

representação na Assembléia
não apenas numericamente, o

que não seria o ideal, mas com
qualidade". O presidente do
PDT jaraguaense faz questão
de ressaltar que "não sou o

salvador da pátria, 'mas é

preciso que o eleitor analise
detidamente todos os candi
da tos, de todos os partidos",
disse, aludindo ao pós-

,

eleição."Quem vota, bern ou

mal, tem o direito de, depois
reclamar. Quem anula o voto,
ou vota em branco, automati
camen te está dizendo que

preferiu não eleger ninguém.
Sendo assim, acho que perde o

direito de questionar depois".
Pelos cálculos do PDT local,
um candidato a deputado esta
dual que conseguir votação
pessoal em torno de 25 mil
votos tem reais possibilidades,
somadas as legendas do partido..

}ARAGUÁ 00 SUL- O projeto
de lei que cria a cesta básica de
materiais de construção teve sua

minuta apresentada a co

merciantes do ramo e deputados
n última quarta-feira. Segundo o

'deputado Dionei Waltyer da
Silva (PT), a secretaria estadual
da Fazenda está fazendo as

últimas correções no projeto, que
deve ser encaminhado pelo
governador em exercício,
Eduardo PinhoMoreira (PMDB)
à Assembléia Legislativa na

próxima semana. A cesta básica
de materiais de construção vai

conter uma lista de 36 produtos
que terão redução da alíquota do
ICMS (Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços), dos
atuais 170/0 para 12%. Com isso,
o parlamentar disse esperar que

seja estimulada principalmente a

construção da moradia popular, .

que hoje tem carga tributária
estimada em 500/0 do custo total.
"O governo federal já fez a sua

parte, reduzindo o IPI (Imposto
sobre Produtos Industrializados)
da cesta básica de materiais de

construção. Para dar impacto a

essa medida, precisamos que os

estados façam sua parte e reduzam
o ICMS, que responde por LIma

grande fatia dos impostos
,

embutidos 110 custo final",
explica o deputado Díonei.

. O parlamentar petista iniciou
a discussão da redução de

impostos da moradia popular no
estado, em 2005, com uma

audiência pública realizada na

Assembléia Legislativa e que
reuniu represeritantes da
Acomacs (Associações de'
Materiais de Construção) de
todas as regiões, além da Cohab e

de representantes de diversos
movimentos sociais. O deputado
trabalha 11a lógica de que o acesso

à moradia é um direito
constitucional de todo cidadão

,

e, portanto, é dever do Estado
buscar formas de facilitar ;:)

acesso à habitação, já que o

déficit habitacional ern Santa
Catarina atualmente é estimado
em 168 mil moradias. A partir
da audiência pública realizada na
Assembléia, as discussões
evoluíram e um grupo de
trabalho foi montado pela
secretária estadual da Fazenda

para tratar do assunto. Após/

diversas reuniões e rodadas de

negociação, o grupo chegou a

uma proposta de lista de
materiais de construção que

. compõe a cesta básica da
,

moradia popular. E essa

proposta que deve ser enviada

pelo governador, via projeto de

lei, para a Assembléia

Legislativa nos próximos dias.
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• MOSAICO po I iIi ca@jornalcorreiodopovo,com,br

Mudando a pena 1
.

Magistrados, representantes do Ministério Público � de-
entidades não-governamentais lançaram manifesto de

.

combate à corrupção, Eles se disseram preocupados com os

efeitos de uma ação, em andamento no Supremo Tribunal
T

Federal, que pode validar a tese de que os agentes políticos"
.

,

não praticam atos de improbidade, e sim crimes d8)

responsabilidade, Norma nesse sentido representaria o fim
das punições aos atos de improbidade administrativa como, '

por exemplo, o recebimento de vantagem indevida, '

Mudando a pena 2
Calcula-se que mais de 10 mil

processos contra agentes
públicos correm o risco de
ser cancelados, Isso porque o

STF sinalizou no sentido de
acolher recurso apresentado
pelo ex-ministro de Ciência e

Tecnologia, Ronaldo
Sardenberg, condenado pelo·
uso de jatinhos da Força
Aérea Brasileira em

comprovadas viagens de
turismo pelo país.

Tá assando
Comissão que vai investigar
denúncias de supostas
irregularidades na quitação de
dívida da empresa Canarinho
com o ISS dos últimos cinco
anos ainda não pode ser

rotulada como sendo uma

pizzaria, Mas é só questão de
,

tempo.Alquérn acredita que os

vereadores que antes já
votaram contra a investigação '

e que fazem parte da CEI,vão
mudar de opinião?

I
,

Não muda
Senador Leonel Pavan (PSDB)
qaranteeque não haverá

mudança de candidato à
sucessão de Lula da Silva, E

reforçou convite para Geraldo
Alckmin visitar novamente a

Santa Catarina e participar do

congresso evangélico dos
Gideões Missionários, tido
como o maior do mundo,
neste final de semana, em

Balneário Carnborlú,

Expectativa
Em julho, três vereadores

.
.

com assento na Câmara de

Jaraguá do Sul poderão pedir' :

licença se mantidos como

candidatos a deputado
estadual: Dieter Janssen (PP),
Ronaldo Raulino (PL) e

Carione Pavanello (PFL). Os

respectivos suplentes torcem

para que isso aconteça.
Afinal, precisam de vitrine
para nova tentativa, em 2008,
Cacá também tem o nome

cotado para concorrer a

prefeito de Jaraguá em 2008,
Tudo pode acontecer.

Falando nisso ...
Está na hora do PSDB

começar a trabalhar sério na

campanha de Alckmin, caso

contrário, a barca vai afundar.
Onde estão os militantes do
interior? Para o PT a

campanha já começou faz é
tempo, Se, os tucanos acham

. que vão ganhar a eleição
contando apenas com os

paulistas, onde Alckmin fez
um ótimo governo, estão

enganados, Corram unam-se,
ou o Brasil terá que engolir o

"sapo barbudo" mais uma

vez!

Dois pesos ...
A deputada Odete de Jesus

(PL) descascou a ripa nos

médicos que atendem pelo
SUS e que ameaçam com

greve por causa da mixaria

que ganham, Ao mesmo

tempo, quase debulhou-se em

lágrimas no plenário da
Assembléia Legislativa em

defesa dos professores da
rede estadual, em greve, por
causa da mesma mixaria
recebida como salário, Sem
comentários,Então, tá

Rogério Mendonça, Mauro.
Mariani e Genésio Goulart,
deputados estaduais do
PMDB tiram licença de 60
dias a partir de 10 de maio.
Retornam os suplentes
Ronaldo Benedet, Manoel

,

Mata e Gelson Sorgatto. E

valorização partidária, dizem,
Não é mesmo! Apenas libera
titulares para a campanha à

reeleição, Fosse o contrádo,
os três ainda estariam lá,

Para ver
Cumprindo lei federal, a

Prefeitura está rebaixando

calçadas para permitir a

circulação, sem problemas,
de cadeirantes pelas
calçadastío centro da cidade,
Salvo melhor juízo, em não

poucos casos o problema val
continuar. Parece que
esqueceram de tirar as

medidas das cadeiras de
rodas, bem mais largas, pelo
visto, que os acessos

oferecidos,
Pois é
Pois não é que o governo
brasileiro mandou represen
tação a, Portugal para mostrar
a nossa política habitacional,
aquela desenvolvida pelas
Cohabs, cujas casas, via de

regra, racham as paredes
antes mesmo de serem'
habitadas por causa da

péssima qualidade do
material empregado? O
deputado Carlito Merss (PT)
está lá representando o

presidente Lula,

Em pauta
Projeto contra a prática do

nepotismo também tramita na

Câmara de Vereadores de
Barra Velha, Porém, com
poucas possibilidades de se

tornar lei. Lá como cá, se

aprovado daria para encher
um ou mais ônibus com a

parentada agraciada por conta
de amizades, influências e

cotas de partidos políticos.
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II CORREIO' ECONOMICO

Quatro importantes organizações, de empresários de Santa Cruz,
a região de maior desenvolvimento da Bolívia, apoiaram ontem a

· presença da empresa brasileira EBX em Puerto Suárez (leste),
,

cuja atividade de siderurgia foi duramente questionada pelo
,

governo de Evo Morales, a ponto de determinar sua retirada do

país. "As principais organizações empresariais de Santa Cruz,
,
, 'depois de analisar a posição assumida pelo governo nacional

( ... ), consideram esse projeto de extraordinário valor, pois se trata
de um investimento industrial não extrativo muito importante, não
só para a incipiente economia da região, como para o país", afirma
um comunicado difundido na imprensa local.

•

,�----------------�------------------------�

Ferro
,

Puerto Suarez é uma cidade que faz
,
I. fronteira com o Brasil e onde se encontra

a jazida do Mutún, que possui 40 bilhões
de toneladas de ferro e 10 bilhões de

-

toneladas de magnésio, o que representa
70% das reservas do mundo, segundo os

especialistas. O governo boliviano afirma

que a siderúrgica brasileira instalou sem

permissão dois fornos de fundição como

,_ parte de um plano de exploração destas
"

jazidas e ameaçou expulsá-Ia db país se

não o abandonasse voluntariamente,
I
,

depois de ser acusada de transgredir a
.

Constituição e as leis ambientais.

Na briga
Petro bras está

disputando
licitação para dois
blocos de

exploração de
petróleo no Timor
Leste. A companhia
entrou na disputa

I

l

•

em parceria com a

portuguesa Galp e

com a petrolífera
da Malásia,
Petronas. As
concorrentes da

companhia
brasileira são à
italiana Eni e a

indiana Reliance
Industries. No total,
foram oferecidos 11
blocos, dos quais
seis já receberam

propostas. Os
resultados da
concorrência serão
anunciados até o

dia 22 de maio e os

contratos previstos
para serem

assinados até 20 de

junho

Em alta
A indústria automobilística volta a olhar
o mercado interno com otimismo.

, Depois de registrar recorde nas vendas
,

externas em 2005 - alta de 33,5% sobre
2004, ano que já havia sido recorde -, a

·

projeção dos fabricantes é de
incremento de apenas 2,7% nas

exportações totais de veículos neste
ano. Mas, ao mesmo tempo, a

estimativa de incremento de 8 5% nas

vendas de veículos de passeio no

mercado interno este ano"é muito boa",
segundo o presldénte da fede Federação
Nacional da Distribuição de Veículos
Automotores (�enabrave), Sérgio Reze.

I

I
•

I
I

"

II INDICADORES ECONOMICOS

'.
<

,

EURODOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,103 2,1 05 It COMPRA VENDA

PARALELO 2,203 2,290 . 11 2,648 2,649

TURISMO 2,073 2,223 11
PESO (Argentina)

I 0,695 0,704

i

.. BOLSAS DE VALORES',
.

..

. '

• POUPANÇA
,

PONTOS OSCILAÇAO
It BOVESPA 39,751 1.630/0

.-

DOW JONES (N. York) 11,382v 0250/0
It MERVAL (B. Aires) 1.869 263%

11 NIKKEI (Tokio) 17.114 0,340/0

0,6360

R$861,27

II CINEMA De sexta, dia 28/4, a quinta, dia 4/5
.

. . .

CINE SHOPPING BREITHAUPT.
'

..... '.
, ,

JARAGUA DO SUL - RUA EMiliO C. JOURDAN

SALA FILME/HORÁRIO GÊNERO

I
, 1

Instinto Selvagem 2 Thriller/
14h30 -17hOO -19h15 - 21h30. Drama

•

Sra. Henderson Apresenta ,

Drama
14hOO - 18h30

2 . .

O Plano Perfeito Ação/
16hOO - 21 hOO Drama

Selvagem .

Desenho
14hOO - 15h45 - 17h30

3 ,

('Quando um Estranho Chama
Suspense19h30 - 21 h15

•

'.

.

. II FALECIMENTOS
•

Faleceu às 03:30h do dia 26/04, a senhora Janete Terezinha Dapper,
com idade de 34 anos.O velório foi realizado no Salão Cruzeiro em Santa
Luzia e o sepultamento no cemitério Santa Luzia.
Faleceu às 14:00h do dia 25/04, a senhora Eli Krause Kleine, com idade
de 77 anos.O velório foi realizado na Igreja Evangélica Luterana Estrada
Bananal do Sul e o sepultamento no cemitério Estrada Bananal do Sul.

..
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O CORREIO DO POVQ� I

•
• •

FRUSTAÇÃO: PREÇO DA SACA DE 50 KG NÃO PASSA DE R$ 16,00, ABAIXO DO CUSTO DE PR9DUÇÃO .

•

I

'I i" Defesa
,

• •

CAROLINA TOMASELLI

...,. Governo anuncia
medidas que prometem
minimizar os efeitos
da queda dos preços

• GUARAMIRIM - A pior crise
,

do setor. E assim que muitos dos

produtores de arroz avaliam os

efeitos causados pela brusca queda
no preço da saca de 50 kg do grão,
que chegou a R$ 42,00 na safra de
2004ehojenãopassadeR$16,00.
O problema, afirmam os

envolvidos, não é apenas o baixo
preço em si, mas o fato dele não

pagar nem os custos de produção,
podendo até inviabilizar a

atividade, que só na região do Vale
do Itapocu garante a subsistência
de duas mil e 800 famílias.

•

A queda no preço deve-se

principalmente ao aumento da

produção e a importação do arroz
de países como a Argentina e

Uruguai, onde os governos
oferecem subsídios ao

combustível e insumos agrícolas,
mas não é só isso. "Sofremos

. outros fatores além da oferta e da

procura, como o clima, que nos

prejudica incomensuravel
mente", salientou o superinten
dente da Cooperativa [uriti,
Silvério Orzechowski, lembrando
que os produtores também têm de
arcar com os custos de frete e

armazenamento do produto.
Na avaliação dele, é preciso

• •

cnar mecamsmos para que o preço
mínimo seja "equalizado" de
acordo com cada região, obede
cendo-se os critérios de desti

naçãodo produto. "Nâo podemos
ser comparados aos produtores do
Rio Grande do Sul ou do Sul de
Santa Catarina, com grandes
produções. Nossa realidade é.

outra, mas nem por isso nosso

produto é de baixa qualidade",
disse, referindo-se à predomi
nância de pequenos e médios

produtores no Vale do Itapocu.
Assim como Orzechowski, o

presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de
Guaramirim, Antônio Albano,
ressaltou que apesar dos baixos

,

preços, as duas últimas safras foram

satisfatórias, em termos de

qualidade e produtividade. Na
região, estima-se algo em tomo de
trêsmilhões de sacas na safra deste
ano, que ainda não terminou por
causa do que alguns chamam de
"rebrote" ou "soca", uma espécie
de segunda colheita. ''A única

coisa que falhou foi mesmo o

preço", salientou Albano.

,

Diversos setores são atingidos
Em Guaramirim e Massaranduba, a crise no setortrouxe reflexos imediatos na economia
dos dois principais municípios produtores de arroz do Vale do Itapocu. Noprimeiro, das
850 famílias que vivem da agricultura, cerca de 500 tiram sua subsistência exclusivamente
da rizicultura. A produção chega a 160 sacas por hectare nos 6,4 mil hectares de

plantação. Já em Massaranduba, 60% de tudo o que o município arrecada provém do
cultivo do arroz e da banana.
"Não é somente o produtor que está com dificuldade, mas também o comércio, os
profissionais liberais, como dentistas e prestadores de serviços, e os bancos também
sofrem este reflexo", destacou o superintendente da Cooperativa Juriti, Sil.vério Orzechowski.
Segundo ele, com a rizicultura a arrecadação do município chegou a R$ 33 milhões em

2004 e R$ 17 milhões no ano seguinte. E ele acredita que as dificuldades enfrentadas

pelos produtores não vão parar por aí, mesmo que o preço da saca volte a subir. Isto

porque, explica, na próxima safra os rizicultores terão de reequipar suas propriedades,
devido ao sucateamento do maquinário, além de quitar as dívidas que se acumularam com a crise. ''A estimativa é que no ano que 9G

vem o preço seja melhor, mas Q que o produtor ganhar vai ter de investir", cornpleíou.
O vereador de Guaramirim Alcibaldo Germann disse ser difícil mensurar as conseqüências da crise na economia do município,
mas lembra que praticamente todo dinheiro obtido com a venda do produto fica concentrado em Guaramirim e, no máximo,
estendido para as cidades vizinhas. "O que mais nospreocupa é o abandono da atividade, pela descapitalização do produtor e
pela falta de motivação, O impacto social é certamente muito grande", avaliou.
O rizicu�or Pedro Ivo da Silva concorda. Aos 40 anos, disse que "nasceu plantando arroz", mas que nunca enfrentou uma

•

situação tão difícil como a atual. Ele acredita que a cnse seja conseqüência da implantação de políticas não adequadas com
relação ao preço, e tem sofrido na pele para conseguir manter a atividade, o que, segundo ele, só foi possível porque "teve quem
ajudou". Para tentar mensurar, disse que há quatro anos a prestação de uma ceifa era paga com três mil sacas de arroz em 1999.
Hoje, a mesma máquina agrícola dispende sete mil sacas para o pagamento mensal. "Se for mais um ano assim, não sei como vai' :í\
ser", desabafou .

" d1.
Orzechowki lembrou que queda no preço é conseqüência de inúmeros fatores, não só a competitividade

Ministério anuncia medidas
Ontem, representantes do Ministério do Desenvolvimento AgráriO anunciaram medidas em
benefício do setor durante um seminário que discutiu.o preço mínimo e a prorrogação das
dívidas dos rizicultores, em Guaramirim. O seminário foi promovido pela Comissão de

Agricu�ura da Assembléia Legislativa, atendendo solicitação do deputado Dionei da Silva

(PT), vice-presidente da comissão, e se repete hoje, em Pouso Redondo. Além dos

produtores da região, que compareceram em peso, também participaram representantes
80 governo do Estado, Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) e Banco do
Brasil, além de secretários de Agricultura dos municípios da região,
Segundo Herlon Almeida, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, na quarta-feira o

govemo federal publicou duas resoluções, já acatadas pelo Banco Central. Uma delas
permite a prorrogação das dívidas de investimentos pelos agricultores, desde que
comprovadamente tenham sido em função do clima ou do preço da saca do arroz. A

.! outra resolução prorroga, sem exceção, todos os contratos de investimentos efetuados
pelos rizicultores. "Estas parcelas vão para o final do contrato. Se terminar em 2010, o produtor vai pagar somente em 2011
todas as parcelas vencidas e vincendas", explicou, informando que no caso em que as parcelas vencidas já tenham sido

quitadas, as mesmas poderão ser estomadas e o dinheiro devolvido, dependendo de acordos individuais com o banco. Os
contratos são feitos através do Pronaf, Proger, Finame, e outras linhas de crédito. O deputado Dionei da Silva defende uma

negociação conjunta, a exemplo do que aconteceu com os benancuãores, que foram autorizados a pagar 15% de suas

dívidas no ano passado, e quitar o saldo restante nos próximos três anos. "Vamos lutar por uma proposta semelhante para os

nzicutores", reforçou.
O representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário também disse que o governo federál, .através do PM (Programa
Aquisição da Agricultura Familiar), vai comprar parte do arroz produzido, inclusive do Vale do Itapocu, com o objetivo de
aumentar o preçd da saca. Mas não informou qual o percentual.

,

4\
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Almeida, do Ministério

.,

Germann, de Guaramirim

II O CORREIO ERROU I

•

•

•
;

Ao contrário do que foi publicado na edição de ontem em reportagem na página 3B sobre acidente na SC-413, o atendimento da
ocorrência foi feito pelos Bombeiros Voluntários de Massaranduba. A Corporação de Guaramirim, segundo o comandante Gilberto, contribuiu 'I

I

com a transferência de uma das vítimas para o pronto-socorro do Hospital São José, em Jaraguá do Sul. Porém, toda a operação foi '

conduzida pelos Bombeiros de Massaranduba, onde ocorreu o acidente.
, .
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SALDO: MAIS DE CINCO MIL DEMISSOES

Cláudio Vignatti está confirmado
como relator do salário mínimo

PATRíCIA GOMES
•

•

� t< Pólos moveleiros

exportadores têm

· represados cerca de R$
; 44 milhões em ICMS
'. .

"
•

�, FWRIANÓPOLIS (CNR/ADI)
•

\' -Dólarbaixo,mais juros alto são as

�. causas apontadas pelo setor de base
� �.Iflorestal catarinense para a grave
> '"j

:� .
crise que enfrentam. Em todo o

;,

dI .iEsta o, já se contabilizam mais de
cincomil demissões.A situação foi
discutida em audiência pública na
Assembléia Legislativa na noite de
quarta-feira, quando patrões e

empregados. do setor madeireiro,
moveleiro e papeleiro decidiram

!
� encaminhar ao Governo Federal

um manifesto de repúdio à atual

política cambial.
As faixas espalhadas por todo

o Plenário deram sustentação às

reclamações e aos pedidos de
socorro. DeNorte ao Sul do Estado
asituação é considerada dramática.
"Numa pesquisa feita somente em
Rio Negrinho e Campo Alegre,
constatou-se mais de 2.100

desempregos. Isso, numvolume de
/

15 mil, é muito. Eramos um pólo
de bom nível, mas hoje estamos

sofrendo problemas sociais", disse
o presidente do Sindicato das
Indústrias deMóveis de SãoBento
do SuI,UdoWaiermarm.Amesma

.

situação é vivida em Lages,
conforme Israel Marcon,
presidente do Sindirnadeira. "Hoje
temos mais de' três mil

desempregos na região, o que afeta
toda a estrutura da sociedade,
porque diminui a arrecadação,

BRASÍLIA (CNR/ADI) -

Está confirmado o nome do
coordenador do Fórum Ca
tarinense em Brasília, deputado
Cláudio Vignatti (PT) para a

relataria da Medida Provisória

288/06, que aumentou o salário
mínimo de R$ 300 para R$ 350

e 'lUí
desde 1 o de abril. Em entrevista

à CNR/SC, Vignatti se disse

premiado com a nova tarefa. \

"Estou muito satisfeito com a

indicação do meu nome pelo
governo e o presidente da
Câmara, Aldo Rebelo, porque

n este é um dos principais
projetos do Governo Federal

•

II
.

;\\ para este ano".

Vignatti adiantou que além
de trabalhar pelo aumento

gradual, também irá defender a
viabilidade de salários mínimos

regionalizados, como já ocorre

no Rio Grande do Sul e Rio de

Janeiro. "Nós queremos citar no
relatório, os estados brasileiros

que podem ter um salário
mínimo maior que R$ 350 sem

"
,

FLORIANÓPOLIS/PATRicIA GOMES/CNR

•
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Patrões e empregados se reuniràm na AL para buscar alternativas para crise que assola o setor

sofrem as Prefeituras, o comércio.
/

E preciso que se encontre uma

solução", ressaltou..
Antonio Tsunoda, presidente .

da Associação Catarinense de
.

Empresas Florestais - constituída

pelas grandes papeleiras do Estado,
disse que no setor do papel a crise
ainda não é tão grave quanto nas

madeireiras, isso porque, o setor

exporta apenas 30% de sua

produção. "No entanto, se assim

continuar, estaremos numa

situação complicada. Por isso,
vamos procurar sensibilizar o

Governo Federal para que
tenhamos crédito e tempo para

pagamentomaiores". O deputado
•

Onofre Agostini (PFL) destacou
que a crise, que está gerando
desemprego e falência, é a pior da

/

história. "E preciso que oGoverno
Federal tenha sensibilidade,mude
esta política econômica que está

equivocada, abra mais recursos e

menos tributação ao setor

madeireiro", argumentou.
•

AJUDA DO ESTADO
"0 Governo Estadual nós precisamos como parceiro", disse o deputado Onofre Agostini na audiência proposta
pela bancada do PFL e realizada pela Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Minas e Energia. De

.

acordo com Antonio Tsunoda, o Estado tem procurado colaborar. liA Cohab acenou a possibilidade de construir
kits de madeira para casas de pequeno porte, para a população de baixa renda. Estamos estudando junto com o

Sindimadeira a forma de realizar os kits para oferecer à sociedade", comentou.
O setor também teve reduzido o ICMS para compra de insumo de 17% para 7%. "Este deságio de impostos nos

deu um poder de compra maior e aconteceu efetivamente a partir de abril", informou Udo Waiermann. Além disso,
em dezembro e janeiro, o repasse de ICMS foi num montante um pouco maior para o setor. "Mas em pólos
moveleiros exportadores, como Rio Negrinho, São Bento do Sul e Campo Alegre, temos ainda represados cerca

de R$ 44 milhões em ICMS. Dinheiro que faria muito bem ao nosso caixa", finalizou o presidente da Sindicato das
Indústrias de Móveis de São Bento do Sul. A expectativa do setor é que com a aprovação do Orçamento Geral da
União o Governo Federal cumpra o seu compromisso com o repasse dos créditos de ICMS.

,
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Deputado federal catarinense
será'o relator do mínimo

grandes problemas", destacou.
"Acho que Santa Catarina,
Minas Gerais e Bahia já têm

essa condição e nós torcemos

para que, nos debates nas

Assembléias Legislativas,
possamos sensibilizar os

governadores também para
essa pauta", afirmou.

O relatório deverá ser

apresentado no Plenário da
Câmara até o dia 15 de maio
ou aMP passa a trancar a pauta
da Casa. (Nancy Araújo) .

Comunicado
Vimos comunicar a quem interessar possa, que em 26/04/

.

2006, por meio da Escritura Pública de Revogação de Pro

curação, Livro 0088, Folha 0017, foi cancelada a Procura-
,

ção Pública, Registro 294, Folha 112, emitida pela empre-
sa Signus Transportes Ltda - ME em favor do Sr. Valdir

Bortolotti, na. data de 16 de janeiro de 2002.
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PP: propostas a Alckmin
Presidentes e dirigentes do Partido Progressista em cinco Estados
estarão reunidos no dia 8 de maio em Florianópolis para elaboração
de um documento a ser entregue ao ex-governador Geraldo
Alckmin, cobrando compromissos para o Plano de Governo.
Entre os 11 itens que serão incluídos na proposta destacam-se a

criação do Ministério de Segurança Pública, com receita vinculada
para a execução de projetos urgentes que visem a redução da
violência e da criminalidade nas principais cidades brasileiras.
Outro pretende a fusão dos Ministérios da Agricultura e da Reforma

Agrária em uma única unidade, mais enxuta e com políticas públicas
concretas de incremento ao setor agrícola. E sugestões para a

reforma política, que contenha o princípio da fidelidade partidária.
Empenho na liberação do Prodetur-sul também está na pauta.
Ao anunciar estes pontos, o presidente estadual do Pp, Joares

,

Ponticelli, voltou a reiterar que o apoio dos progressistas é integral
e sem qualquer barganha.

Carnes
O apelo dos catarinenses

pela liberação da

importação da carne suína

pela Rússia vai ser tratado
diretamente entre os

presidentes Luiz Inácio da
Silva e Vladimir Putin. Foi
o que prometeu o ministro
Tarso Genro, durante

alrnoçs reservado em São
Paulo com o presidente da
Fiesc, Alcãntaro Correa.

Distensão
Secretários e assessores que
acompanharam Eduardo
Moreira na conversa com

,

Guido Mantega previam o início
,

de um processo de distensão
política. A presença do prefeito
de Itajaí, Volnei Morastoni, era

sinal de que o Planalto procura'
se aproximar do PMDB e do

governo catarinense.

Exportações
A Câmara Italiana de Comércio
e Indústria de Santa Catarina
acaba de receber da Holanda e

da Alemanha pedidos de

importação de maçãs
catarinenses, nas variedades

gala e Fuji. Inverte-se o

processo das décadas de
setenta e oitenta, marcada pela
importação do produto pelos
catarinenses.

'
-

Documentos
A partir do empenho do
Palácio do Planalto, a

Diretoria da Fiesc em

Florianópolis agilizou o

envio de dados e

documentos para
ínstrurnentar o presidente.,

. Lula. Alcântaro Correa
participou em São Paulo
da reunião do Conselho de
Desenvolvimento
Econômico-Social. Desembarque

Nota oficial assinada pelo
presidente Manoel Dias indica

que o PDT poderá estar
desembarcando do bloco dos
pequenos partidos. Acusa o

PSB de atitude desrespeitosa e

antiética ao afirmar que Dias
não vai disputar o governo.
Enfatiza: "Manoel Dias é
candidatíssimo ao governo
estadual" .Liberação O

presidente estadual do PSB,
Antônio Sontag, reuniu-se em

Brasília com o presidente
nacional Eduardo Campos, dele
obtendo a garantia de que o

.

partido não fará aliança com o

PT. Pode apoiar a reeleição de
Lula, mas deve liberar geral
para facilitar acordos nos

Estados.

Coordenação
o presidente do PSDB,
üallrlo Beber, foi escolhido
para coordenar a

campanha do ex

governador Geraldo
Alckmin em Santa
Catarina. Durante reunião
em Brasília, ficou acertado

que o presidenciável
tucano cumprirá extensa

agenda a vários

municípios do Estado no

final de maio.

Audiência
Antes de conceder
audiência ao governador
interino Eduardo Pinho
Moreira, o ministro Guido

. ,

Mantega foi informado pela
senadora Ideli Salvati
sobre o impasse em torno
da conta da Casan no Besc.

Reagiu contra o não
cancelamento do edital de

licitação para transferência
da conta da empresa.

.crtse
Presidente Neivor Canton,

. comanda hoje assembléia da

Organização das Cooperativas
de Santa Catarina, num cenário
que considerá desanimador.
Desat: .. fot.: ern Chapecó:""A
aqricutora "ive uma crise sem

precedentes. Propicia superávit de
30 bilhões de dólares e vem sendo
ignorada pelo governo federal".

Cacite
Presidente da Casan,
Walmor de Lucca, voltou a

defender a licitação,
alegando que o Besc nada

paga à estatal para manter
sua conta. E que os bancos

privados oferecem entre 8
a 10 milhões de
rendimento. A licitação
está mantida. Só será
revogada se houver ordem
contrária do governador.

•

Projeto
"O governador Luiz Henrique
(PMDB), de Santa Catarina, quis
empurrar seu partido para o colo
de Lula quando imaginou que o

PT local earía no seu. Como o

PT não caiu, Luiz rlenrique vai
selar aliança GOI1, o ')SDB de
olho na sua reeleição. Nota do

"Blog do Noblat".

'-----------�--------------�
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BREVES".
1-:

.

•

,':.... Na Berlinda
( ':A Justiça de São Paulo concedeu

,

,I ontem liminar requisitada pelo
: " Ministério Público do Estado que
;

,

. pede a quebra do sigilo bancário
� e fiscal de fundações e

•

'! consutorías que prestaram
, serviço à Prefeitura de São Paulo

,

'durante a gestão de Marta
,

,

'Suplicy.Na ação, o Ministério
•

•

r

Público afirma que, no atual
"! estado das investigações,
': conseguiu identificar "um
(, impressionante esquema para
( ',desvio de recursos públicos,
, ; mediante indevida contratação
- 2 direta e sem licitação de

fundações de direito privado",
todas elas ligadas direta ou

-

indiretamente ao PT.

II
I

�'*

l' �.... Último dia
"" »

� � A Receita Federal recebeu, até
•

�� às 20h de ontem, 20,5 milhões
� : de declarações do Imposto de
�,' Renda da Pessoa Física 2006
� ... -

: (ano-base 2005). O prazo se

� ; encerra hoje às 20h e a entrega
� : pode ser feita pela página da
�, : Receita. Para amanhã, a expec
! : tativa é que entre 2,1 milhões e

a: 2,2 milhões contribuintes entre

�:: guem pela intemet, A Receita
, ;

: éspera, ainda, que outras 500 mil

a ,declarações sejam feitas em

i"'., formulários de papel,

�
..... Liberada

� : (TSE) rejeitou na tarde de ontem
>;-,1 a representação movida ontem
,.� ,

g:' pelo PT contra a propaganda
.:;: partidária do PSDB veiculada

��,; nesta semana, O partido havia

r�: pedido a imediata suspensão
! das inserções em rádio e

,! televisão, alegando. que os

! programas eram campanha
,

I antecipada do candidato do '

: PSDB à Presidência da
•

: República, Geraldo Alckmin. O
•

· PT alega que o PSDB e seu

candidato presidencial já estão
em "plena atividade eletora".
De acordo com o artigo 36 da
Lei 9,504/97, a propaganda

! eleitoral somente é permitida a
,

! partir de 6 de julho do ano da

! eleição.
•

, I----------�-I
,
,
,

,
I
I
,

.... Protesto
Cerca de três mil veículos com

adesivos com a inscrição "Fora
,

í Greenpeace. Amazônia é dos
; Brasileiros" estão trafegando em
•

; vários municípios do oeste

: paraense, especialmente em

: .Sanarérn, a maior cidade da

região. O protesto é liderado por
fazendeiros e madeireiros'
insatisfeitos com as medidas
tomadas pelo govemo federal de
criar várias unidades de

,
,

,
I

,

I
I
I
•

i

i
,

1
I
i
,

!
-

conservaçao, reservas
: ambientais e áreas extrativistas
I

;, para pequenos agricu�ores,
"

t' protegendo a floresta amazônica
•

i' da grilagem de terras e da
•

extração ilegal de madeira,•

,

•
•

!
•

I .... Motivo
!
, Eles culpam o Greenpeace e
! ,

I organizaçôes não-

governamentais estrangeiras
pelas decisões tomadas pelo
govemo, que estaria cedendo a

supostas pressões de grupos
internacionais interessados, O

Greenpeace informou que
nenhuma tentativa de

intimidação irá fazê-lo recuar de
sua luta em defesa da Amazônia
e de seu povo,

i

,

I

.]

fiCHA: LAVAGEM DE DINHEIRO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, FORMAÇÃO DE QUADRILHA E PECULATO
,

• ••

•

,

NANCY ARAUJO

.... Promotor disse que não acredita que o esquema
que causou um prejuízo de R$ 30 milhões tivesse
passado desapercebido por Antônio Palocci

BRASÍLIA- o ex-ministro
•

Antonio Palocci (Fazenda) saiu

indiciado pelos crimes de lava

gem de dinheiro, falsidade ideo-
,

lógica, formação .de quadrilha e

peculato (corrupção) do depoi
mento para a Polícia Civil. Ele
foi ouvido ontem na Corregedo- ,

ria da Polícia Civil, em Brasília,
sobre o suposto esquema de cor-

, rupção envolvendo as empresas
de varriçâo contratadas em

Ribeirão Preto (SP) quando era

prefeito da cidade.
O depoimento, �ue começou

demanhã, foi acompanhado pelo

promotor Daniel de Angelis. O
delegado de Ribeirão Preto,
Benedito Valencise, que preside
o inquérito, não pôde comparecer
ao depoimento, mas enviou uma

/ .

carta precatona com as perguntas
que deveriam ser feitas ao ex

ministro.

Palocci não foi ouvido ante

riormente nas investigações da
Polícia Civil porque era tinha foro
privilegiado devido ao status de
ministro. Ele perdeu o privilégio
ao pedir afastamento do cargo'
após envolvimento com o escân

dalo da violação do sigilo bancá-

BRASÍLIA- O presidente do
PMDB, deputadoMichel Terrier
(SP), confirmou que na

convenção extraordinária do

partido, deverá ser sepultada a

proposta de candidatura

própria à Presidência da

República. Temer disse que o

encontro será marcado para 13
de maio, assim que receber a

solicitação firmada por 14 dos
27 diretórios nacionais .do PT.

O principal motivo para

suspender a candidatura seria

o fato de o mais forte dos pré-
"

candidatos, o ex-governador
fluminen se Anthony Ga-
•

ratinho encontrar-se fra-'

gilizado por denúncias de que ,

sua pré-campanha teria sido'
financiada por fornecedores do

governo do Rio.
"Vamos apresentar o

documento solicitando a

convenção extraordinária

porque entendemos que a

"

•

•

rio do caseiro Francenildo Costa.
O ex-ministro já foi indiciado

na Polícia Federal, acusado de
ordenar a quebra do sigilo
bancário de Francenildo, que
acusou Palocci de freqüentar uma
casa em Brasília usada para
encontro de lobistas e festas com

garotas de programa. A Polícia
Civil pretende indiciar outros

suspeitos de envolvimento no

esquema.O número de indiciados
no inquérito deve chegar a "oito
ou dez", segundo Valencise.
A única indiciada, até o

momento, foi a engenheira
Luciana Muscelli Alecrim, ex

diretora técnica do Daerp
/

(Departamento de Agua e

Esgotos de Ribeirão Preto).
Segundo as investigações, Palocci
e os demais suspeitos teriam

desviado recursos públicos para

repassar à empresa de varrição
Leão Leão e ao PT, o que

configuraria crime de peculato.
Eles também são suspeitos de

falsidade ideológica, por terem
supostamente expedido docu
mentos comprovando saídas de
dinheiro com serviços de varrição
que na verdade nunca ocorreram.
Como o mesmo grupo de pessoas
aliou-se para cometer os crimes

ao longo dos anos, estaria confi

gurada a formação de quadrilha.
Ao final do interrogatório, o

promotor afirmou que não

acredita que um esquema que
causou um prejuízo de R$ 30
milhões tivesse passado desaper
cebido pelo prefeito da cidade.
Palocci foi prefeito de Ribeirão
Preto no período de 2001 e 2002,
quando foram constatados os

, /

prejUIZOS nos contratos.

,

candidatura própria, no quadro
atual, compromete os projetos
eleitorais do PMDB na maioria

dos Estados", disse a jornalistas
o presidente do Senado, Renan
Calheiros (PMDB-AL), um dos
chefes do movimento contra a

candidatura.
Renan e seu grupo vêm

sendo assediados pelo governo

candidato, o que aumentaria as

chances de definir a eleição no

primeiro turno. Na noite de

quarta-feira, o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva disse a

jornalistas que está tentando
ajudar Renan "a pacificar o

PMDB". O projeto do Planalto
,

prevê a remoção da candidatura
de Garotinho e, também, do ex
presidente Itamar Franco, um
político que aindamantém boas

relações COlU o PT.

, -

para conseguir, se nao uma

aliança formal com o PT, pelo
menos que o PMDB não lance

• CURIOSIDADES MUSICAIS

�(f1fiI

guitarra e

"") .

violão
Isso é que é fã(nático)!!
Talvez o fã mais fanático de Ozzy
Osbourne que exista seja um texano, que
construiu uma tumba para ele e Ozzy
quando ambos morrerem, Diz ainda este

fã, que se Ozzy partir antes dele, cometerá
suicídio. Ozzy nunca se manifestou

publicamente sobre este assunto,

A Beatlemania também
não era perfeita ...

Eduardo
Fone: 3370·6088·9104·4565

A maioria de nós pensa que por todos os ,eduthelema@hotmail.com
,

lugares onde os Beatles passaram,
foram recebidos como reis, com extrema adoração e entusiasmo,
certo? Bem, quase todos .. ,

Nas Filipinas, quase sofreram um linchamento, comandado pela
própria polícia local, depois de uma campanha de ódio desfechaáa

pela Primeira Dama, Imelda Marcos, porque os Beatles se

recusaram a participar de um jantar que ela tinha organizado,
,

Na Austria, foram hostilizados pela população, indignada com a

presença daqueles músicos esquisitos "na terra de Mozart",

Porém, a coisa mais estranha aconteceu na Itália, Em junho de 1965, a tour
européia dos Beatles passava por Milão, Gênova e Horna.; 150 policiais
estavam no aeroporto para garantir a integridade dos rapazes, mas apenas
nove fãs compareceram: Um dia antes, em Gênova, num estádio onde
cabiam 20 mil pessoas, apenas três mil assistiram ao show,

Bom final de semana, e até!!

Por Eduardo Alves, sonoplasta da peça infantil "O Patinho
Feio" do Grupo Gats e professor particular de violão e guitarra
em Jaraguá do Sul e Guararnlrim. Fone: 3370-6088,

'i

I
O CORREIO DO POVO

'-

Ellen Gracie é a

primeira mulher
a presidir o STF

BRASÍLIA - A minist�
Ellen Gracie assumiu ontem

o posto de presidente do SIP

(Supremo Tribunal Federal).
•

,Ela é a primeira mulhera

presidir o STF. Gracf�
substituiu Nelson Jobim, que
deixou o Supremo no final
do mês. Centenas de
celebridades lotam o SIP

para participar da cerimônia
de posse. Entre elas 'o

presidente Luiz Inácio Lula
_da Silva, que exaltou o poder'
das mulheres.

I

O ministro Celso �e
Mello fez o discurso de

saudação em nome 40
Tribunal. Ele ressaltou o

momento histórico vivido

pelas mulheres no país je
desejou à ministra. uma
gestão eficiente. 1

"Não creio que palavras
possam descrever, add

quadamente, o alto signi
ficado que este momento

histórico representa não &,Ó
na existência do Supremo
Tribunal Federal, mas,
sobretudo, na vida de nosso

povo e na história das
mulheres brasileiras, cujo
esforço, talento e valor têm

contribuído, de modo
decisivo, para t.orn ar .oç
Brasil um país mais digno,
mais justo, mais forte, luaiis
consciente de sua

importância e mais aberto a
, itodos, sem exclusões, ser

discriminações e sem
,

,

intolerância", disse Mello
- l

em seu discurso.

Aécio diz que a I

I

figura do PT e�
desaparecendo.,

BELO HORIZONTE - O
governador de Minas Gerais,
Aécio Neves (PSDB), afir
mou ontem que o PT está
acabando. "A figura do PT
está desaparecendo. Se me ,-,',

pedirem para contar meia

dúzia de petistas, ter'ei
dificuldades para me

,

lembrar." A crítica de Aécio
,

foi uma resposta à observa-

ção do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva na noite

de ontem de que todos os

partidos enfrentam proble
mas internos. Na ocasião,
Lula citou PMDB e PSDB
como exemplos. "Quando eu

vejo a situação do [Geraldo]
Alckmin' [candidato do
PSDB ao Planalto] e do
Renan [Calheiros, presiden-
te do Senado], vejo como o

PT é tranqüilo. Antigamen-
te diziam que só o PI

brigava", afirmou Lula.
Sobre urna provável

aliança com o PFL, o

governador de Minas afir
lUOU que será uma "aliança
política e não eleitoral" .

"
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'f BAGDÁ, lRAQUE - A irmã do

1,]lOVO vice-presidente. árabe
.sunita do Iraque foi morta

.ontem por disparos efetuados
,
"

•

•
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No dia 13 de abril, o irmão do

vice, Mahmoud al-Hashimi, foi
morto a tiros enquanto passava
de carro por Ulna área de
maioria xiita no leste de Bagdá:

Quatro dias depois, o irmão
de outro destacado político
sunita, Saleh al-Mutlaq, fo:i
encontrado morto em Bagdá
depois de ter sido· se

qüestrado.Na capital e em

outras cidades, 16 corpos foram
,

encontrados ontem com

marcas de tortura. Pelo menos
141 iraquianos já morreram na
violência desde que Nouri af-

,

Maliki foi escolhido para ser O

novo primeiro -rn in is tro
iraquiano no sábado, pondo
fim a quatro meses de impasse
político.

conflito.

Mayson Ahmed Bakir al-
o

Hashímí, 60 anos, irmã do vice-

presidente Tariq al-Hashirni,
saia de sua casa na manhã de
ontem em Bagdá quando
atiradores em um BMW a

atacaram corn armas auto

máticas. O guarda-costas dela
também foi morto. Na quarta
feira, o vice-presidente al
Hashimi havia pedido para que
a insurgência fosse derrotada à

força e desconsiderou ameaças
feitas num videotape esta

semana por Abu Musab al

Zarqawi, líder do grupo
terrorista Al-Qaeda no Iraque,
que denunciou o novo go�erno

CLIMA: VIOLÊNCIA SECTÁRIA
J

de um carro em movimento,
dois dias depois de seu irmão ter

defendido o esmagamento da

insurgência dominada pelos

Farnüa de soldado morto no
'1

lracue recebe corpo errado
I)

(� Pelo menos 141 iraquianos já morreram desde quê Nouri al-Maliki foi escolhido para ser o novo

"primeiro-ministro iraquiano, pondo fim a quatro meses de impasse político

" SYDNEY - Os enlutados
'parentes de um soldado
»australíano morto no Iraque
ficaram desolado quando
"souberam que um corpo errado
" havia sido enviado para casa rio
· lugar do corpo dele, disse ontem

· o ministro da Defesa.O soldado

(Jacob Kovco morreu num

»hospitalmilitar dos EUA em

"Bagdá na semana passado depois
.de ter sido atingido aciden
, talmente por um tiro dentro da
omurada Zona Verde da cidade,
ndisseram autoridades militares.
(:Ele foi o segundo soldado

It .f,australiano a morrer no Iraque
.rdesde que começou a guerra
,iliderada pelos Estados Unidos,
1-) !

em2003.
O corpo de Kovco deveria

ser sepultado nas proximidades
da cidade sulista de Melbourne
com todas as honras militares,
mas' o caixão que chegou à

Austrália na quinta-feira trazia

o corpo errado. O ministro da

Defesa, BrendamNelson, disse
que ele e o chefe do Exército, o
general Peter Leahy viajaram o

para a cidade natal de Kovco
ao sudoeste do Estado de
Vitória para contar à família do
soldado sobre o engano.
"Desnecessário dizer que a

família ficou muito desolada",
-

disse Nelson aos jornalistas em
Melbourne.

;;Maradona fará campanha no Peru
!i I �

lia favor de candidato nacionalista
PERU - O ex-presidente'

,

peruano Alan García afirmou
· ontem que o ex-craque argentino
,

�DiegoMaradona irá ao Peru fazer
'�ampanha a favor do candidato
nacionalista Ollanta Humala,
seu rival no segundo turno das

r eleições presidenciais.García
.. disse em entrevista coletiva que,GI

,

"um amigo jogador argentino"
"lhe havia comunicado que�,t '

:,_Maradona expressará seu apoio a
I

, ' "Humala quando visitar Lima na
,

próxima semana, para participarh

; de um jogo de exibição.
. .l

"Até com Maradona em
�[ ,

r),campo vencerei Humala nas

,urnas", afirmou o presidente
�J .

peruanoentre 1985 e 1990. García
,

" '1J.

disse que Maradona pode ir a

Lima "com recomendações de
Cuba e da Venezuela", em

referência aos presidentes desses
,

países, Fidel Castro e Hugo
Chávez, respectivamente, que
são amigos do jogador argen
tino.Humala declarou publi
camente sua simpatia por
Chávez, que por sua vez

maniíestou um claro apoio ao

candidato nacionalista. Ma
radon a se apresentará na

próxima quinta-feira ern um

jogo de exibição que será
\

disputado no estádio N a-

cionai de Lima, reunindo ex

jogadores peruanos e de vários
,

outros países.

.Espanha condena líder do

.Batasuna a 15 meses de prisão,
.

,
"

i ESPANHA - O líder da for
, :mação radical basca Batasuna,
'braço político do grupo

.separatista ETA (Pátria Basca
, e Liberdade), Arnaldo Otegi,
., foi condenado a 15 meses de
, prisão por apologia ao terro-

rismo após ter homenageado
�. publicamente um membro do
, ETA em 2003, informou uma

fonte judicial. A condenação se

I; soma a uma pella de UlU ano

prenunciada contra ele em

novembro de 2005 por

"injúria" ao rei Juan Carlos, a
quem classíficou em 2003 de
"chefe dos torturadores". No

,

total, estas penas somam mais

de dois anos e a sentença é, a

princípio, dura, o que poderia
levar Otegi à cadeia. No

entanto, ele ainda pode
recorrer da sentença emitida
ontem,

sunitas.Também ontem, três

soldados italianos e um romeno

foram mortos na explosão de
Ulna bomba na passagem do

,

comboio em que viajavam nas

proximidades da cidade sulista
de Nasiriya. Foi o primeiro
soldado romeno morto no

. ,

iraquiano como um

"marionete" dos americanos.

•

•

A Brie de conduzir negópi'os,
/

� '.

na mi8ior encontro de ,empresários
.

do 8.ul do Brasil.

Pedro Malan
Economista

,

Edna desSan1os-Duisenberg
Chefe do Programa Indústrias Criativas UNCTAD - ONU

.
.

Tema: MegatendênciasEduardo Giannetti da Fonseca
EconomiSta

Josué Christia.no Gomes da Silva'
Presidente da Coteminas

Tema: Estratégias de Cres.::imentll e Presença Global
Ivo Gramkow

Presidente do Instituto Joinville
Mediador

,

José Carlos Grubisich
Presidente da Braskem

Tema: Gestão de Mudanças

luiz Ernesto Gemignani
Diretor Presidente da Promon Vagas limitadas.

Inscreva-se já!
Tel.: 47 3454 ..0100

Dias úteis, das 08h às ; 9h
www.oxpogestao.com.br

Claudio Saller
Diretor Presidente da Lojas Saffer

Paulo Markun
Jornalista, Diretor e Apresentador do Programa Roda Viva - TV Cultura

Mediador ,
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.... Beleza nos traços,
rapidez do trabalho e

•

preço acessível são
atrativos da técnica

,

, I

}ARAGUÁ DO SUL - Cor e

movimento dão o ar da graça nas

mãos de Seu Olavo: com

criatividade emuita paciência, ele
transforma tudo que se possa

imaginar em obra de arte. "Já
pintei ônibus, trailler de cachorro
quente, muro, parede de
residência, capacete e até telefone

/

celular", comenta. E assim que o

grafiteiroOlavo Siqueira, 48 anos,
mostra que fazer o que se gosta e

tornar as coisas mais belas é

possível, basta aliar amor e

talento. Impossível é a beleza do
seu traço passar despercebida.

A carreira de Olavo na área

das artes plásticas começou há 30
anos, com a pintura de telas, mas
a técnica, usada hoje foi

aprimorada através de cursos

especializados e da prática de 20
anos de profissão. "O grafite
começou a ser encarado como arte
na região há pouco tempo, pois as

pessoas ainda estão muito presas
ao tradicional e desconfiam das

inovações. Essa realidade,
/

entretanto, aos poucos esta

:-----,�

Pintura de trailler, dfIJônibus, decoração de área de piscinas e mais estão no currículo do artista

mudando", assegura.
O grafite surgiu como

expressão visual no início dos
anos 80 junto com a música rap,
adotados pelos movimentos

estudantis para expressar
discordância e descontentamen
to em relação aos problemas que
assolavam o país através da cultura
Hip Hop. "Os estudantes

pichavam os muros com spray para

protestar contra a desigualdade
social e a política da época, e o

linguagem mais objetiva. Essa
técnica é chamada de "aerografia
complementada com grafite",
como é o caso do trailler de

cachorro-quente onde desenhou
um cão se deliciando com o

lanche. "Nos espaços comerciais

ou decorativos, podemos criar um
personagem e trabalhar um fundo

que equilibre as cores quentes e

frias para agradar diferentes
públicos", ensina. O grafiteiro
revela que as cores quentes (como

grafite começou a ser usado para
evitar esses atos de vanda-lismo",
explica, afirmando que os locais
coloridos com a técnica do grafite
nunca são pichados. "Os

pichadores respeitam muito o

trabalho dos grafiteiros, e é por isso
que os locais pintados com grafite
não estão sujeitos à pichação",
ressalta. ,

Em alguns trabalhos, Olavo
procura seguir uma linha para
retratar mais realismo e tomar a

,

Ampliações e reformas em postos de saúde estão na reta final
}ARAGUÁ 00 SUL - Os mo

radores de lllocalidades domu-
'

nicípio podem contar os diaspara
serem atendidos nas novas insta-

/

lações dos postos de saúde. E que
as obras de ampliação e reforma
destes espaços estão na fase final,
só faltando ainda a implantação
dos equipamentos necessários.

Conforme informações do
secretário da Saúde, Sérgio Luiz

Ferrazza, foram feitos investi-
,

mentos, ainda não contabilizados

por completo, nos postos dos
Bairros Estrada Nova, Nereu
Ramos, Tifa Martins, Vila Lalau,
Rio Cerro II, Rio da Luz e Amiza
de. Além disso, as unidades
instaladas na Coab, Caie e Santo
Estevão também estão recebendo

pintura nova, banheiro, cozinha,
depósitos de lixo, rampa e muro,

tudo financiado pela empresa

•

PIERD RAGAZZI DE FREITAS

Malwee Malhas.
Outros quatro posto de saúde

ganharam salas de atendimento,
. / -

porem, para estas construçoes a
I

Secretaria encaminhou projeto
ao governo federal. Segundo
Ferrazza, as obras deveriam ter

, .

sido mais completas. Ele diz que.
em determinados lugares os

prédios estão terminados, mas,
sem os acabamentos, como a

calçada ao redor, por exemplo.
O investimento total nos

postos da Vila Lenzi, João
Pessoa, Ilha da Figueira e Três

y

Rios do Norte somam cerca de
R$ 233 mil. Para finalizá-los, a
administração pública deve

repassar mais R$ 15 mil. O
secretário enfatiza que o

objetivo é iniciar as obras
durante a próxima semana. (KE)

EI"agreça Dia e Noite
Durante o Dia Você usa a Acadernia Portátil

[1l! Fazendo uso por 30' minutos diários,
<

I, da Academia Portátil. ela combate
gordura localizada e tonifica barriga,
coxa braço e bumbum.

: :.:�:.':,�éc;.:..��: !f,r..L�(qçoo.
O Fluido Térmico é lAm ,(�ilMllI1Í11�k' ,

POderoso concen"ra""o del ,,"����r�·', ...,,� ,�iliO,I... "

ervas medicinals, que ...�",'

combate a gordura localizada. através da ativação
sanguinea enquanto você dorme.

eM 15 DIAS você TeRÁ OS RESULTADOS POSITIVOS
GARANTIA: Se E>'m 15 dias voce não ficar 100"/", satisfeito(a)
com os resultados, pode devolver 9s produtos.
ACADEMIA + FLUíDO = R$ 99,00
ATeNDEMOS TODO OBRASIL VIA SEDEX A COBRAR
LIGUE GRÁTIS PA,RA CENTRAL DE VENDAS

0800 645 4345 1 S�'JJ'*tgfETA

CONSULTAS
Na terça-feira, dia 2, um médico da rede municipal de Saúde começa
a atender os pacientes dos Bairros Vila Nova e Vila Lalau. Como a

demanda é grande naquelas localidades, o profissional ficará nos

postos todos os dias de manhã e à tarde. Outra meta da Secretaria é

ampliar o número de consultas diárias. "Nós estamos conversando
com os médicos para atender mais pessoas por dia", explica
Ferrazza. '

,

•

-,
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pintura é finalizada dentro de
'.

poucos dias, mas o valor cobrado
varia de acordo com o trabalho
realizado", explica, destacando que
demora geralmente uma semana

para pintar um ônibus e três dias
para pintar um trailler.

Os segmentos trabalhados por
Olavo são o paisagismo, a linha
automotiva (tunning) e a linha

personalizada. Dentro do
paisagismo, o grafiteiro já coloriu
área de lazer' com piscina e

paredes internas, em residências
e fez pinturas em alto relevo
(designada como "grafiato em

alto relevo") .. Os trabalhos na

linha automotiva (tunning)
incluem ônibus, capacetes,
tanques de motocicleta, traillers
e skates, enquanto a per
sonalizada soma decorações
infantis, esculturas, telefones
celulares e outros objetos.

Quem tiver interesse em fazer
um curso de personalização com

Olavo, deve entrar em contato

pelo telefone: 8404-.9799.

••

•

Olavo Siqueira trabalha como artísta plástico há mais de 30 anos

o vermelho e o laranja) chamam'
mais a atenção das crianças,
enquanto as frias (como o azul)
agradam mais os adultos,
transmitindo, ao mesmo tempo, a
idéia de apetite e tranqüilidade.

Para diferenciar a aerografia do
grafite, o profissional explica que
a aerografia aposta em

personagens, enquanto o grafite
trabalha a harmonia (conjunto)
de cores. O grande aliado da

aerografia é o aerógrafo, aparelho
parecido com um spray que define
os traços e cria nuances de cores.

Nos espaços onde ele trabalha

apenas o grafite, o equipamento
usado para transmitir uma

linguagem mais abstrata e tomar

os traçosmais radicais e agressivos
é a pistola de média pressão. As
tintas usadas para: a cor 'de fundo
(grafite ou aerografia) dependem
da superfície aplicada, mas o

trabalho sempre é finalizado com
esmalte sintético, para garantir
um bom acabamento. "O preço é

bastante acessível' porque a

\

SURGIMENTO: CULTURA HIP HOP

Artistas realizam 5° Fórum e

reivindicam políticas de' apoio
}ARAGUÁ DO SUL - Está

marcado para o próximo sábado,
dia 29, a quinta edição do Fórum

•

de Cultura de Jaraguá do Sul. Pelo
menos 90 pessoas devem
participar do evento, que entre
. ,,, -

mumeras programaçoes, pro-
mete movimentar a Praça
,

,Angelo Piazera com apre-

sentações artísticas desde às 9
horas da manhã.

O Fórum inicia às 14 horas,
no auditório do Museu Emílio da

Silva, centro do município. De
acordo com Mara Kochella,
produtora do Gats e uma das

organizadoras do evento, esta

quinta edição fortalece aindamais
o foco das reivindicações daqueles

,

que vivem pela arte em Jaraguá.
O objetivo é discutir as políticas
públicas ê finalmente conseguir
a implantação do Conselho,
Fundo e Lei Municipal de
Incentivo à Cultura.

Até agora são poucas as

cidades da região que têm esses

órgãos administrativos em pleno
funcionamento. No ano passado,
logo depois do 4° Fórum, Corupá
comprou a idéia e resolveu sair

,

na frente dos vizinhos, inclusive
de Jaraguá, que discute a

formação do Conselho há pelos
•

menos cmco anos.

Para demonstrar a realidade

vivida em Itajaí, uma das mais

destacadas cidades catarinenses

quando o assunto é cultura, o 5º

Fórum terá a participaçâo de
Lourival Andrade Junior,
superintendente da Fundação do
município. Para Mara Kochella, a
presença do gestor cultural é

muito importante, já que Itajaí
conta com um dos maiores

/ .

repasses orçarnentanos para o
\

setor, em Santa Catarina. I::

Ela lembra que Jaraguá, assim
como Florianópolis, por exemplo,
destinada menos de 1% de sua

renda às atividades artísticas. A
Prefeitura de Itajaí encaminha
quatro vezes mais, atitude' que
contribui de forma significative
quando o objetivo é desenvolver
a cultura local.

Entre às 9 horas e o meio

dia, e depois do Fórum

jaraguaense, que é aberto à

comunidade em geral, quem
,

passar pela Praça Angelo
Piazera poderá assistir a

apresentações de dança,
música.xteatro e poesia. Além

, .

disso; a Associação de Artistas

Plásticos (Ajap) organiza
exposição com algumas obras
de seus filiados e a Apeijas
(Associação dos Poetas e

Escritores Independentes de

[aragua) demonstra livros. (KE)

,
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REUNIÃO: PROFESSORES DEFINEM RUMO DA MANIFESTAÇÃO HOJE EM JARAGUÁ
•

•
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.., Negociação com

Governo do Estado não
avançou, diz sindicato
da categoria

}ARAGUÁ DO SUL - Em pleno
Dia daEducação, festejado hoje, a

"

rede de ensino público de todo o

Estadomostra que não hámotivo

para comemorações. No muni

cípio, o sentimento dos profes
sores estaduais à véspera da data
foi resumido com uma faixa em

frente ao Colégio Abdon Batista:
"Estamos de luto:, a educação
deixou de ser importante em

Santa Catarina".
Além do inconformismo com

a diferença salarial entre o piso do
magistério e dos demais servidores
estaduais, os professores da rede

pública também enfrentam a

realidade de trabalhar em esta

belecimentos onde impera a

precariedade, como á falta de

funcionários, material didático e

a superlotação de salas de aula.
"Por que pagamos tantos impos-
tos se temos que mendigar as

melhorias o tempo todo?",
desabafa a professora de biologia,
IzabelCristinaOneda comentan
do que a área de educação emSan
ta Catarina é prioridade apenas
durante as campanhas eleitorais.
,Apesar de ter iniciado

ofícíalmente ontem ern todo o

Estado, a greve ainda não chegou

•

•

•

,
.

Izabel diz Que a área de edução é prioridade apenas durante as campanhas

CATEGORIA SE REÚNE PARA NEGOCIAÇÕES
Ontem, a Comissão Oficial do Governo do Estado reuniu-se com

Sindicato dos Trabalhadores em Educação para negociar as propostas
defendidas pela campanha salarial, mas as negociações não

avançaram. Em Jaraguá do Sul, profissionais do magistério e do Sinte
se reúnem hoje, às 18h no Siticom (Sindicato da Construção e do

Mobiliário), na Rua Epitácio Pessoa, Centro, para debater novas

estratégias de mobilização para a próxima semana e a organização de
um comando regional de greve. Na microrregião do Vale do Itapocu, a

rede estadual engloba 32 escolas e 803 professores (493 efetivos e

310 ACTs), que atendem um total de 25.095 estudantes.

ao Vale do Itapocu com a força '

proposta pelos sindicatos da
categoria. Apesar da paralisação
parcial da rede de ensino público
no Estado na quarta-feira, até o

momento o magistério da região
ainda não definiu se participará ou
não da greve, "Infelizmente, a área
educação ainda não é valorizada
como deveria; como um professor
pode se sentir motivado para
trabalhar com um salário desse?",
lamenta Izabel, referindo-se ao

atual piso salarial de R$ 667,24
mais R$ 200 de abono dos

professores com nível superior,
enquanto o piso das demais

categorias é de R$ 1.200.
Os professores do Colégio

Abdon Batista paralisaram as

aulas apenas ontem porque na

quarta-feira estavam participando
do conselho de classe. De acordo
com um senso do IBGE (Instituro
Brasileiro de Geografia e

Estatística), o Brasil gasta, em

média, 5,5% do PIB (Produto
Interno Bruto) em programas de

educação, incluindo os gastos
públicos e os investimentos

privados, que se equipara ao

investimento realizado por países
ricos, como Estados Unidos e

Inglaterra. O problema,
entretanto, é a distribuição
desigual. dos recursos nos

diferentes níveis de ensino: aos

alunos de nível superior é
destínada uma quantidade muito
maior de recursos do que para os

do ensino fundamental.
,

,

Prazo para acertar as contas com o "Leão" termina hoje

,

}ARAGUÁ DO SUL ,... Se você
ainda não fez sua Declaração de

Imposto de Renda, fique atento,
,

porque o prazo termina hoje, às 20
horas, sem expectativa de

prorrogação. Quem deixar de
informar seus rendimentos à
Receita Federal corre o risco de
.pagar multa e, mesmo assim,
continua sendo obrigado a prestar
contas com o "Leão".

Na região coberta pelaReceita
Federal de Jaraguá, o Vale do

Itapocu, a estimativa é que pelo
menos 74% das pessoas com
rendimentos anuais acima de R$
13.968,00 já entregaram a

Declaração. De acordo com o

chefe da Agência, João Batista

PIERO RAGAZZI DE FREITAS
,
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Nunes, este número equivale à

cerca de 31 mil contribuintes, Para

alcançar o total, restam ainda, mais
seis mil.

Quem está dentro desta, lista,
terri apenas até hoje à noite para

,

acessar oendereçovirtualdaReceita
(www.receíta.fazenda.gov.br) e

enviar as informações necessárias,
do contrário ficará com uma conta

a pagar de no mínimo R$ 165,
valor inicial da multa. Nunes
lembra que o procedimento
eletrônico é mais seguro e ágil do
o preenchimento via formulário.
Isto porque, calcula os valores e

. �

garante precisao nas respostas, por
exemplo.

Outro problema enfrentado

por aqueles que preferem a,

segunda opção, é que precisam se

adaptar ao horário de
atendimento dos Correios, único
local autorizado a receber os

.

formulários. Em Jaraguá, a

agência da Rua ReinaldoRau fica
aberta das 8h30min às 17h, sem
fechar para o almoço. Já a central,
ao lado do Terminal Urbano de
• A

Onibus, atende direto, das 9h às

17h. Vale lembrar que o serviço
custa R$ 3,20.

Para os contribuintes Cain

preferência pelo meio

eletrônico, a dor de cabeça pode
chegar na hora de enviar a

,

Declaração. E que o

cóngestíonamento no sistema

on line costuma dar problemas
aos internautas. Os mais'

temidos dizem respeito à queda
da conexão, inacessibilidade ao

site, ou mesmo, a demora na

transmissão das informações.,

Após às 20 horas de hoje, a

Receita Federal passa 'a
contabilizar o valor das multas.

OUTRA OpçÃO
,

Quem não quer se estressar com todo o processo de cálculos e envio da

Declaração de Imposto de Renda pode procurar um escritório de
contabilidade para fazer o serviço, Segunda a contadora Scheila Cristina
Chiodini, a maioria de seus clientes está com o documento em dia por
causa _de sua insistência. "Se deixasse por conta deles ainda teríamos

declarações para fazer hoje", conta. Uma destas pessoas é Maria

Aparecida Alves. Ela explica que sempre acaba informando os rendimentos
ao "Leão" em ema-do prazo final. Em outros anos chegou até a ter seu CPF

.»

suspenso porque não entregou a Declaração.

EMPRESAS
O prazo para entrega da Declaração de Informações Econômico
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), do exercício de 2006, que também
vale para as empresas imunes ou isentas do IR (Imposto de Renda),
finaliza em 30 de junho, às 20 horas. Depois desta data ou com

informações incorretas, gera multa mínima de R$ 500. As empresas
incluídas no Simples (Declaração Simplificada das Pessoas
Jurídicas), devem entregá-Ia até o dia 31 de maio.
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Arma de fogo
Um homem foi detido ontem, na Rua Nossa Senhora Aparecida,
Bairro Ilha da Figueira. Ele estava atirando contra um pedaço
de madeira com um rifle calibre 22 próximo de residências
causando risco aos cidadãos, e foi levado à Delegacia,
juntamente com a arma e 71 munições .

Atropelada
Acidente entre carro e

pedestre na manhã de
ontem, na Rua Max Wilhelm,
Bairro Baependi, deixou a

jovem E.S.D. de 22 anos

com ferimentos leves no

joelho e nas mãos.

Recuperado
Foi encontrado o vefculo
Ford/F1000 placa BNV·
9031/RS, abandonado
às margens da BR 470
no Km 128 em Lontras,
na manha de quarta
feira, o carro tem

registro de roubo e foi
levado à Delegacia de
Lontras.

Acidente I
,

Após colisão entre um

ônibus e uma moto, na tarde
de quarta-feira, na Rua
Maria Umbelina da Silva,
Bairro Vila Lenzi, o

motociclista C.A, de 34 anos

foi levado ao Hospital São
José com fortes dores na

cabeça.

Assalto
,Durante duas horas,
seis homens, armados
com três revólveres e

três pistolas, renderam
os dois seguranças que
vigiavam o Stop Shop,
na Avenida Antonio Heil,
em Brusque, na noite de

terça-feira. Eles
arrombaram 15 lojas,
dois cafés e um

quiosque de bijuterias, A

polícia não contabilizou
todo o prejuízo, mas

pelo menos R$ 15 mil
foram roubados,
segundo os lojistas. A

administração do
shopping estuda a

instalação de mais
cãmeras de vigilância e

também de alarmes
monitorados pelo
estabe I ec i m e nto. Os
assaltantes só
arrombaram caixas e o

cofre do crediário.

Acidente II
Em açjdente entre carro e

moto, na quarta-feira à

tarde, na Rua Prefeito
Waldemar Grubba, Bairro
Vila Lalau, um homem de 35
anos sofreu uma lesão

grave na mão esquerda, e

foi levado ao hospital.

Tentativa de furto
Em tentativa de furto, na

noite de quarta-feira na Rua
Arthur Gumz, Bairro Vila
Nova, bandidos forçaram a

parte superior da porta do
vefculo Fiat Palio quebrando
o vidro, mas não
conseguiram levar nada do
seu Interior.

,

• CP JURIDICO

ICMS não incide em mercadoria

importada mediante leasing
o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
só incide em caso de efetiva circulação da mercadoria com

transferência da titularidade do bem, o que não ocorre

necessariamente nos contratos de leasing (arrendamento com

opção de compra).
A decisão é da ministra Denise Arruda, do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), que ressalva "só ser a incidência possível quando
o arrendatário optar pela compra do bem ao término do contrato".
A questão foi definida em um recurso especial da Fazenda de
Estado de São Paulo em processo contra uma Transportadora.
A empresa entrou na Justiça alegando ser indevida a cobrança
de ICMS sobre o bem que importou por meio de leasing.
A Fazenda estadual interpôs recurso especial contra acórdão

(decisão colegiada) do Tribunal de Justiça de São Paulo, ,

segundo o qual "o contrato de 'leasing' nada mais é do que um

contrato de locação com opção de compra ao final. Em verdade,
sobre a operação em questão incide apenas o imposto sobre

serviços (Lei Complementar nO 87, de 1.996), inexistindo fato
gerador do tributo estadual que legitime a pretensão do fisco".
Para o fisco estadual, o fato de o ISS ser cobrado não isenta a

operação do ICMS. A entrada do bem seria o fato gerador do
imposto de circulação, portanto não seria possfvel isentar a

empresa da incidência deste.
Em sua decisão, a ministra ressaltou que, de acordo com o

, artigo 3° da Lei Kandir (Lei Complementar nO 87 de 1996), que
dispõe sobre impostos, dos estados e Distrito Federal, sobre
circulação de mercadorias, "o ICMS não incide em operações
de arrendamento mercantil se não houver a compra do bem.
pelo arrendatário".

,

Ricardo Ivan Barichello - Cassuli Advogados Associados

•
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• LINHA DE FUNDO

Taça Pomerode
Começa hoje a sexta rodada do turno da Taça Pomerode. O
lanterna Vera Cruz, com apenas três pontos recebe o Caramuru,
vice-lanterna com cinco, no jogo dos desesperados. Já no

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

Flamengo, que é o quarto com sete pontos, recebe o líder Atlético
,

Pomerodense, que tem 12, Fechando a rodada, os dois Aguas
Verdes (de Pomerode e Timbó) se enfrentam no Estádio Leopoldo

.' Kruger, As partidas começam às 13h30 com a categoria
aspirantes e, em seguida, vem os titulares,

•

•

�'
�

:: Lamentável
Somos solidários aqui ao
repórter fotográfico do A

� Notícia, Amarildo Forte, que
: foi impedido de trabalhar no

jogo entre Juventus e

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

Erramos
Na edição de quarta-feira,

•

publicamos que as inscrições
para o I nterescolar de Natação
- Troféu Ernani Volpi Coitinho,
estavam abertas. Na verdade,
as escolas podem se

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

13 de maio. Os melhores
classificados disputam a fase

regional da competição.
Pedimos desculpas pelo
transtorno.

Competição
Acontece no próximo dia 29 a

primeira etapa do Campeonato
Regional de Tênis de Mesa.
As categorias a serem

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

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

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

Final
O Cimed já está com (i)

pensamento voltado para o

jogo do próximo domingo na

Arena Multiuso de São José.r o

quarto da série final da

Superliga Masculina de Vôlei
05/06. "Conquistamos uma

vantagem importante, mas

ainda não ganhamos nada.
Precisamos manter a

concentração e foco no jogo do

próximo domingo", ressaltou o

técnico Renan Dal Zotto.

. ,

Doze equipes no Futebol Sênior
JARAGUÁ DO SUL - Doze

equipes da região começam, a

partir deste domingo, a disputa
pelo título do 19° Campeonato
Jaraguaense de Futebol Sênior
- Troféu Alfredo Dalprá. Elas se

enfrentarão em turno único e
,

os quatro melhores se

classificam para o quadrangular
final, onde, mais uma vez, todos
se enfrentam e os dois melhores
colocados fazem a final. São dez

times de Jaraguá do Sul, um de
Guaramirim e um de Mas
saranduba,

A competição deste ano

vai homenagear Alfredo Dal

prá, falecido em 1994, e que

ajudou a fundar o Continental,
do Bairro Guarani-Açu em

Massaranduba, e o Vitória da
Il11a da Figueira em Jaraguá do
Sul. Veja abaixo a tabela das
cinco primeiras rodadas.

•

II TABELA DE JOGOS

13 Rodada - Domin o
'-=---

Estádio do Vitória
8h30 - Ponte Preta x Mecânica Taió
1 Oh15 - Vitória x Brandenbur

Avaí
8h30 - Flamengo x Brandenburg
1 Oh15 - Avaí x Acaraí

1 Oh15 - Guarani x Caxias

Estádio do Flamengo
8h30 - Kiferro x Acaraí 43 Rodada - 21/05

1 Oh15 - Klferro x Brandenburg

Rio Molha
8h30 - Cruzeiro x Flamengo
1 Oh15 - Rio Cerro x Ponte Preta
Avaí
8h30 - Caxias x Vitória

1 Oh15 - Flamen o x Guarani
Estádio do Avaí (Guaramirim)
8h30 - Cruzeiro x Avaí
1 Oh15 = Rio Cerro x Caxias

1 Oh15 - Avaf x Mecânica Taió2a Rodada - 07 05
Vila Lalau I

8h30 - Acaraf x Guarani
Vila Lalau

.
8h30 - Flamengo x Vitória

. 1 Oh15 - Klferro x Mecânica Taló
Rio Molha
8h30 = Cruzeiro x Guarani

,

5° Rodada - 28 '05
Caxias
Sh30 = Rio Carro x Klferro

, 1 Oh15 = Rio Cerro x Acaral
Caxias
Bh30 = Ponte Preta x Brandenburg
1 Oh15 = Caxla� x Aval

1 Oh15 = COXI!lB x Fi!lmenJl�o==
Acaral
8hSO = Aval x Ponte Preta

Vila Lalau
8h30 = Guarani x Mecânica Talo
1 Oh15 = Brandenburg x Cruzeiro

1 Oh15 = Acaral x Vitoria
.

3U Rodada - 14/05
Cruzeiro (Massaranduba)
8h30 = Klferro x Ponte Preta
1 Oh15 = Cruzeiro x Vitoria
Guarani
8h30 - Rio Cerro x Mecânica TalO

As partidas podam solrar alterações
conforme acordo antre os clubss

•
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COPA SC: CLASSIFICAÇAO

JULIMAR PIVATTO

.... Time jaraguaense
fica no aguardo do
adversário e da data
do próximo jogo

JARAGUÁ DO SUL - Depois
de um primeiro tempo muito

truncado e de muita marcação,'
a Malwee conseguiu furar o

bloqueio do Concórdia even-
, ,

ceu o jogo por 5x2. Com a
. , . . .

vitoria, o time jaraguaense se ga-
rantiu na semifinal da Copa

. Santa Catarina e fica agora no

aguardo do adversário e da data
do jogo, que deve acontecer na

semana que vem, "Eles come

çaram com tudo, pois precisa
vam vencer no tempo normal e
na prorrogação", analisou o

técnico Renato Vieira.
O primeiro gol da partida

saiu aos 3'45", com Márcio
Sergipano completando
cruzamento de Dão. O time de
Concórdia apertou a marcação
e equilibrou a partida. Aos
11' 10", depois de uma belà troca
de passes, Paludo empatou. A

partir de então, o time do Oeste
se fechou na defesa e tentou

jogar no erro da Malwee. Mas
aos 14'54", Xoxo roubou a bola,

•

.

CESAR JUNKES

,

'1.·10 AM'Q D, 1010

'-'ARAGUA.
Depois de um começo muito trucando, a Malwee conseguiu equilibrar e vencer a partida

tocou para Chico e recebeu para
completar para o gol. Um
minuto depois, depois de
cruzamento de J aderson,
Aladínho completou para o gol.

Desde o fim da primeira
etapa, o time do Concórdia já
vinha usando o goleiro linha.
Com 1'02", depois de uma bola
trabalhada, Chico fez 4x1. Aos

I

6'44", Augusto roubou a bola do

goleiro linha e Aladinho

completou para o gol, fazendo
5 x 1. O Concórdia ainda
diminuiu aos 9'67", com'
Rosinha completando
cobrança de escanteio. O time
do Oeste ainda teve a chance
de diminuiu aos 14'32", mas

Dudu defendeu o tiro livre

cobrado por Paraná.

"Conseguimos equilibrar a

partida e aí jogamos como

sabíamos jogar e vencemos",
comentou Vieira. A direção da
Malwee ainda aproveitou para
anunciar que, até a final, em / .
.

t
todos os jogos da Copa Santa

Catarina, será cobrado um quilo
de alimento não perecível.

Basquete jaraguaense tem três

jogos fora pelo Catarinense

,

Equipe masculina bus.ca reabilitaçSo em FlorIanópolIs

<'

JARAGUÁ DO SUL - Duas

equipes do basquete jaraguaense
entram em quadra, neste fim de

semana, pelo Campeonato
Estadual. Em Florianópolis, a

equipe masculina infanto

juvenil daUnimed!FME tem duas

partidas e tenta, a reabilitação na

competição depois de estrear com
derrota, em casa, por 66x55 para
o Ipiranga/Blumenau. Os
comandados do técnico Milton
Mateus enfrentam hoje o Floripa
Jr. e amanhã a Adiee.

A maior dificuldade da

equipe será a falta de treinos, já
que o Ginásio ArturMüller está
em reformas, "Treinamos

apenas duas vezes nesta semana.
Estamos contanto com apoio
de clubes ou escolas que cedem

Internacional vence o Nacional
( fora de casa e com dois a menos

,

o espaço, mas nem. sempre e

possível", disse Mateus.
"Precisaríamos ter no mínimo
oito atletas em condições de

DA REDAÇÃO - O equilíbrio
emocional não foi a marca do
Internacional, ontem, no

Uruguai, mas a equipe deixou o

estádio ParqueCentral vitoriosa,
COin dois jogadores a menos -

Renteria e Ediglê foram expulsos
- nos últimos dezminutos, o time
gaúcho conteve o ímpeto do
Nacional e venceu por 2xI. Com
o resultado, os comandados de
Abel Braga jogam por empate ou
derrota por 1xO para avançar às

quartas-de-final da Copa
Libertadores. Caso eliminem os

uruguaios, encaram o vencedor
do confronto entre Nacional de

,

Medellín (Colômbia) e LDU

(Equador).
A parrida começou

equilibrada, e essa situação só foi
alterada aos 29 minutos do

primeiro tempo, quandoVanzini
•

abriu o placar. O jogador subiu
mais que a zaga colorada após
cobrança de escanteio da direita
e venceu Clemen O Inter não se
abateu com o gel � conseguiu
chegar ao empa te ainda no

prlmeíro tempo. Aos 46, ]ofse
Wm.sner cobrou com cm.tesorlfi 'J

,

,
,

f

falta sofrida por Fabinho e igualou
�

as açoes.
Na etapa final, a partida foi

. /

bastante nervosa. Rentería
colocou os visitantes na frente,
com belo gol aos 18 minutos, mas
levou amarelo bobo na

comemoração. Minutos mais

tarde, impediria cobrança de falta
dos anfitriões e seria expulso.

Abel Braga, então, apostou em
Ediglê para segurar a pressão do
Nacional. O zagueiro não

demorou a fazer companhia' a
Renteria nos vestiários. O pisão
que deu em Suárez, aos 37minl,
também lhe rendeu um cartão

vermelho, mas o Inter conseguiu
manter o resultado mesmo com,

dois a menos,

. , .

jogo, mas temos so os cinco que
estavam com a Seleção
Brasileira", afirmou Mateus.

. Quem estréia no Estadual
amanhã é a equipe feminina

juvenil da Faculdade Jangada/
FME. As atletas, comandadas
por Júlio Patrício, enfrentam
fora de- casa a Abavi, que é um

combinado entre I taj aí e

Balneário Camboriú. "Estamos
com uma base mais forte que a

do ano passado, quando fomos

campeões. Acredito que

podemos brigar pelo título
-

tanto do Estadual corno dos

[oguinhos", falou o treinador,
.'

.'
..
,

';
. ,

.'

..
• RESULTADOS ,

::
"

..
,

..
"Volta Redonda OxO Vasco ,
,

s

Libertadores
,

�
'.
•
"

•
,

,
I
,

I

':I Naclonal1 x2 Internacional.

Co a da Uefa i
,

.'

,-
,

"

•

,

':
,
"
,

Mid lesbrough x2 S, Bucarollt
Sevilla 1 xO Schalko 04

o CORREIO ERROU
i

Ao contrário do publicado ontem, o resultado do jogo entre Flamengo
e Altétlco·MG foi 4x1 para o Flamengo, e não 5x4 para o Atétlco,
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A fofinha Amanda Caroline Srantano
25, Os paIs orgulhosos Luis e crlstla�eCmomPdletoLi 3 aninhas dIa

an am um super bello

"

I

I

•

,

"

•

,

..

,

,
,i

Par Daniele Santos
recepcaocorreiodopovo@netuno,com,br
(enviar fotos até Quarta às 12h)

,

• •

•

'�{'•
•
• �"

,
"

I
,

I

)% '

\

•

.

no Erick Montoski, completa seu 10 anmnos dia 05/05, ?ua festi�ha vai

�e����\iZada neste domingo.Seus familiares mandam os parabens deselando

muita saúde

,

E �ó sorrisos a gatinha Sabrina lopes Bueno, que com leta4' ,

paIs Irene e Vanderlei, os avós e irmãos Gabriel e Pedro
p aninnos dIa 30. Seus
mandam os parabéns

•

•

•

•

,

,

•

o garotão Leonardo aniversaria no próximo dill OS/05, .

Parabéns dos pais e da mana Nloole

Quem paSSli esta sémana para deixar aquele brilho na nossa

coluna é o gatinho Rloardo Thomas de Andrade Minai, que
completou e anos no último dill 24, Felloldades dos pais
Eronàro e Rosllngela
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��CONFIRMADO '11 NOVELAS� � BENEFICENTE ��DECLARAÇAO
AI Pacino é o novo membro da

.

O Charlie Brown Jr realizará Esbanjando slrnpatla, � GLOBO -i8H
gangue mais comentada deamanhã, um grande show Hebe Camargo, 77 Sinhá MoçaI'

na cidade de Barretos, na anos, abriu sua casa Hollywood. O ator está confirmado1:1
i I ! em "Treze Homens e mais um Martinho descobre que seus escravos foram

IV edição do Barretos :.em São Paulo, para libertados pelo Cavaleiro. Sinhá Moça
Segredo", que estréia nos cinemas do. ,,'

Motorcycle, segundo maior
•.

uma entrevistà pergunta a Dimas se foi ele quem soltou os

mundo todo em junho de 2007. A escravos e o rapaz confirma. Juliana vê os
encontro de motociclistas surpreendente à .

seqüência de "Doze Homens e
dois e morre de ciúmes. Adelaide se encontra

do país. O show terá renda :irevista C,ontigo! .

com José Coutinho. Juliana conta para Sinhá
Outro Segredo", do diretorrevertida para o Hospital de ;:; Durante�o' b'�te-papo Moça que ela e Dimas estão noivos. Martinho
Steven Soderbergh, procura por seus escravos em toda parte,:,!�., �." .. :. ,"Of

Câncer de Barretos. Desde :'sobre:fâmil.ia
., .'

•

sem sucesso. Rodolfo não entende por que.,

já tem no elencoy , , •

que conhecer.am os trabalho, amores, a Dimas libertou os escravos de Martlnho e

George Clooney, não os do Bprao, Juliana decide romper otrabalhos desenvolvidos apresentadora Brad Pitt, Matt noivado com Dimas, pols nsc acredita que

pelo Hospital, os consegue mudar o
I

Damon e Julia , ala saJa IrmAo de Slnhé Moça, Augusto

Integrantes da banda rumo da conversa ao
davolva o dinheiro da Dimas e diz que nao

Roberts. AI I quer mais qua ala compra a casa para ale,

abraçaram a causa e se afirmar que é louca Paclno vai
, Bentinho conta para Rodolfo que Dimas nAo�

comprometeram a auxiliar o por Roberto Carlos e
. libertou os escravos do Sarao, pols sabia que

interpretar um o desespero dele faria Slnhá Moça sofrer. O
hospital com a renda de um mais, que adoraria poderoso dono jovem advogado acha que Dimas está

show par ana. namorá-lo.,
•

apaixonado por Sinhá Moça e se entristece,li de cassino. compromissos., Justino afirma para os escravos que o
•

,

Cavaleiro não irá libertá-los e sugere que eles
fujam por conta própria. Bruno ouve .

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Comemoração
No Dia l°de maio, Dia
do Trabalhador,
acontece um show na

Praça Arthur Muller
com a banda Nóis
Fótons Lethal às 18h.'

I '

" I

Baile
A creche Constância
Piazera traz no dia 19
de maio para Jaraguá
do Sul a banda

paranaense Nega·Fulô.
O grupo é atração
principal do Baile a

Fantasia que começa a

partir das 22h. Os
. . " ,..,,,

Ingressos ja estao a

venda e podem ser

adquiridos na clínica
Ser e na creche.

, '
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,

.
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I ;
I

i I

, ,
, ,

, '
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Casa de Apoio
Dia l°de maio,
próxima segunda-feira,
às 10h, acontece a

Celebração de

inauguração da Casa de

Apoio Padre Aloísio

Boeing. O Dom
Orlando Brandes já
confirmou presença no
evento. A entidade da

Igreja Católica não tem

fins lucrativos e visa a

recuperação de

dependentes químicos.

I ,

I .

i
I

DIVULGAÇÃO

Nova data
O show dos Garotos Podres já tem nova data

para acontecer. A banda paulista toca. no

Curupira no sábado, 17 de junho. Antes disso, 3
de junho, tem Cansei De Ser Sexy com abertura

das bandas Bondage (Jaraguá do Sul) e
Madeixas (Blumenau). Outras informações no

site www.curupirarockclub.com.

,

� PARABENS!

As Integrantes da Casa da Amizade, formada por esposas de rotarianos, entregaram 33 jogos de toalha para o

diretor do Hospital Jaraguá, Hilário Dalmann. Também foi doado o mesmo número para o Hospital São José. As
senhoras organizam todos os anos uma rifa e revertem o valor em caridade, Bonita ação.

, �

Festa
A cantora Ivete Sangalo é atração principal do
Folianópolis que acontece nos dias 12 e 13 de
maio na Capital do Estado. Uma das novidades

,

desta edição do evento é a Area da Alegria, uma
espécie de "pipoca" <1;0 carnaval baiano. Os
ingressos e abadas já estão á venda no site

www.folianopolis.com.br ou pelo telefone

(48)3028-9400.

Aniversariantes do dia

Helder R. Linzmeyer
Aníbal S. Gracioli

Juarez Zangheline
Marise Por Deus de Paula

Carlos Eduardo de Freitas

Carla G. Silva

Johny Becker

Edileusa Picolli

Valmiria Melcher •

•

Tatiane Cristina Brandt

Naside da L. Azevedo

Vanessa Pradi

Marli da G. Machado

Gabriela Hruschka

Informativo Paroquial'

SABADO
19hOO - Matriz

17h30 - R. da Paz
19hOO - S. Luiz Gonzaga
19hOO - Perp. Socorro

DOMINGO
06hOO - Matriz
09hOO - Matriz
19hOO - Matriz
08h30 - Molha

08h30 - S. Cristovão

I'

� HOROSCOPO
,

, Aries 20/3 a 20/4
Se você não deletar aquela situação, pode dar
pane no sistema. Não adianta pensar muito
sobre certas coisas, é melhor voltar ao ponto de

. partida. Sintonize com a emoção e perceberá
que o outro está sentindo igualzinho a você, só
não quer ou não consegue dizer. Então inverta a

equação e diga você. Chegar a um denominador
comum, não é o que se quer?

Touro 21/4 a 20/5
,

E dia de namorinho no portão. Perca a chave do
seu coração e entregue a quem ama. Se não
está apaixonado, o momento de conhecer
alguém especial poderia ser este ... O que não
vale é ficar em casa esperando o

príncipe/princesa encantado(a) chegar num
cavalo branco. Parta você em busca desta

paixão. Convide os amigos e caia na balada,

Gêmeos 21/5 a 20/6
Mesmo que você esteja com várias janelas
abertas, trabalhando em vários programas ao

mesmo tempo e que a agenda esteja pedindo
socorro de tão lotada, vale apertar o botão do
pause. Ok, ainda não é o fim de semana, mas
você bem que pode fazer algo diferente, Almoçar
em casa, por exemplo, Ou fazer uma surpresa
pro seu amor, Brilharam os olhinhos? Vá fundo,

il
i

Câncer 21/6 a 21/7
,

Você está certo, canceriano, para ganhar o
rnundo nem sempre é preciso arrumar as

malas e arredar os pés de casa. Na sombra do

quintal, no aconchego da biblioteca ou

conversando com amigos no sofá da sala
também é possível conquistar infinitos
horizontes. Um pouquinho de hedonismo não
faz mal pra ninguém, não é?

Leão 22/7 a �2/8
Viva! HOje é sexta-feira e você já entrou no

clima do relax e da diversão. Pode confessar,
leonino: se pudesse, nem iria trabalhar. Ligaria
para certo alguém, marcaria um programa
bem romântico ... Mas fazer o que, não é? Até
o final do dia é preciso cumprir com os ofícios.
Depois sim, dá para deitar e rolar na curtição.
Você merece,

Virgem 23/8 a 22/9
Chega de ficar cuidando de todo mundo exceto
de você, Se dê o direito daquele tão necessário
testerê. Deixe a alegria e entusiasmo tomar
conta de você sem culpa, sem se preocupar
com horários, com o comer ou beber demais .. ,

Tem que dirigir? Vá de táxi. Você é tão bom em

encontrar soluções práticas: use seus talentos
a seu favor,

•

Libra 23/9 a 22/10
A conversalhada interna, com vozes pedindo
sim e outras gritando "não, nem pensar" têm
jeito, sim, balancinha. Mesmo que você esteja
acostumado a malabarismos diversos, talvez
seja hora de rodar a baiana e dizer pra si

. mesmo "pára o mundo" e descer um pouqu
inho. Culpas descabidas, desculpas desas
tradas, paranóias delirantes .. , Dá um tempo!

Escorpião 23/10 a 21/11
Para alguém como você, que está sempre em

busca de evolução, o período é fantástico.

Júpiter segue em Escorpião, instigando aos

processos de transformação. O momento é

perfeito para reformular conceitos, reavaliar,
situações mal resolvidas, ver claramente a

essência de cada questão. Uma verdadelra
alquimia transmutando lixo em ouro.

,

Sagitário 22/11 a 21/12
Se não conseguiu concretizar os planos que
tinha para esta semana, a virada é hoje, Chega
de ficar se enrolando, Você sempre foi do tipo
que topava qualquer parada, por que vai
desistir agora? Ao pensamento, junte a ação,
Cumpra suas metas e principalmente sua

palavra, nobre saçltarlano. Vamos encerrar a

sexta-feira com chave de ouro,

Capricórnio 22/12 a 21/1
Mudanças de ambiente podem contribuir para
manter acesa a chama do relacionamento, Às
vezes você se concentra tanto em cada etapa
do roteiro que perde a visão do todo e acaba
ficando sem ação diante de situações para que
não estava programado. Quebre o padrão, Faça
algo novo sem esperar que lhe peçam, Você
não se arrependerá.

Aquário 21/1 a 18/2
Você poderia fazer tudo isso, com certeza.

Talento, capacidade e habilidades você tem de
sobra. Mas o que, entre tantas possibilidades, é
um interesse genuíno? O que lhe nutre, extasia,
realiza e faz sentir pleno? Hãn? Ok, Dão precisa
ser só uma coisa, afinal seria ir contra a sua

natureza. Pense a respeito, Só não pense
demais.

Peixes 19/2 a 19/3
Do jeito que você é, já deve estar sonhando há
dias com algo especial para este fim de

. semana. Pois saiba que as estrelas estão
.

brilhando a seu favor, Sacuda as escamas, Dê
adeus à letargia e embarque num novo ritmo de

dança, E se alguém comentar o seu novo

estilo? Ué, e dar?! O que importa é se sentir
feliz, Dance, pisciano, dance!

I

•

,

O CORREIO DO POVO

.. GLOBO -19H
-Cobras e Lagartos
Bel e Duda trocam olhares. Ela diz que está
comemorando seu noivado, o que o deixa
perturbado. Leona diz que seu objetivo é
montar um ateliê, impressionando amar.
Otaviano flagra Milú roubando uma cigarreira
de prata. Omar percebe a falta do objeto e

ironiza. Bel diz que, se herdar a fortuna de

amar, dará dois apartamentos para cada um

de seus primos e para a tia. Omar manda
Murilo mostrar a Luxus para Tomás. Omar
deixa como isca um envelope com seu

testamento e flagra Estevão mexendo nele.
Ellen convence Foguinho a comprar um
chinelo na Luxus para Kika, que adora. amar
descobre que Teresa não está mais no

manicômio. Henriqueta vê uma foto de
Estevão no jornal. amar finge ser o pobre
Pereira e engana até Jair. Henriqueta procura
Estevão.

� GLOBO - 21 H

Belíssima
Mônica se recusa a falar com o irmão.

Dagmar insiste que Tosca vá com eles à
festa, mas ela se recusa. Vitória se recusa a

dar explicações a Sabina e a Nikos. Murat e
Safira resmonqam contra o restaurante.
Tosca chora emocionada quando Katina
mstste que'ela vá à festa. André beija Vitória e

�
vai embora. Safira chora ao ver os dois se �.:l
beijando. Tais diz para Narciso que foi
assaltada e que acha que matou o assaltante,
mas os dois não encontram Rogério na

oficina. Mateus fica enciumado ao ver

Giovana.chegando com Cyro, Karen
descobre que Rebeca está saindo com

Alberto, Narciso pede Tais em casamerao,
Julia decide Ir ao Rio quando o detetive avisa
que localizou Norma, '

� SST· 18h30

Rebelde
Miguel, furioso, comenta com Téo que viu
Mia conversando com Gastão. Téo tenta

tranqüilizá-lo e diz que os dois estavam
, apenas conversando e não deve ficar tão
enciumado. O diretor diz a Sol que não fica
bem que ande em trajes tão sumários pelos
jardins do colégio e depois tenta beijá-Ia. Sol
pergunta se está querendo se aproveitar dela
e ele, indignado, diz que vai adverti-Ia por ser
exibicionista e ameaça expulsá-Ia junto com a

turma do quinto ano. Santos grava toda a

cena, Alma, ao saber que Maira já não tem a

concessão da cafeteria, pergunta se não quer
ser sua assistente pessoal.

, '

t> RECORD, 19i.15

Prova de Amor
Miro explica para Diana que ela foi julgada
pelo tribunal dele e que vai morrer hoje. Diana
diz para Lopo que ele terá de explicar como
conseguiu a mala de dinheiro e as armas que
estavam no carro. Oepois do flagra, Beatriz
fuzila Vitor com os olhos. Ela se afasta. Vitor
fica olhando, emocionado. Eduarda puxa Vitor
e o beija. Joãozinho conta para Felipe que foi
o vampirão Carvalho que ajudou Elza. Joana
decide avisar a policia. Elza chora

desesperada. Pestana tenta acalmá-Ia. Dudu,
Tita e Nininha escutam que Elza planeja
devolvê-los. lolanda conversa com Clarice e

Janice sobre Tita. Eduarda e Vitor encontram
Alice e Gui no restaurante.

� RECORD 21 h

A Escrava Isaura
Leôncio beija Isaura que ainda está
desacordada. Tomásia ampara Miguel, que
está muito nervoso e desesperado pelo rapto
de sua filha. Henrique decide ir atrás de
Isaura. Rosa e Joaquina estão rezando
quando de repente uma idéia surge. Rosa se

lembra que existe uma casa abandonada na

fazenda. LeOncio pode ter levado lsaura para
lá, Cel, Sebastião suspeita do mesmo lugar
que Rosa. Sai então para ajudar Isaura.
Malvina pega uma arma e vai atrás de seu

pai. André diz a Álvaro que há uma

possibilidade de Isaura estar presa em uma

cabana de caça do Comendador, Joaquina
avisa Miguel e Tomásia sobre o que ela ficou
sabendo, Eles saem as pressas,

I
I

,
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