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o consumidor pode pagar até 112 tipos diferentes de
I

I
tributos, cobrados direta e indiretamente, sobre tudo o

r que consomidor. Pesquisa realizada pelo O Correio do
--"Povo emc.supermercado constatou que os tributos

embutidos em alguns produtos são muito mais altos do

que os consumidores, podemimaginar, Estudos indicam
que o Brasil já atingiu a média da carga tributária dos

países mais ricos domundo. ,

,

8 I DEPENDENTES: AJUDA PROVIDENCIAL DA IGREJA
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Cerca de 100 pessoas acompanharam a inauguração da Casa de Apoio Padre Aloísio Boeing durante a manhã de ontem,
no Bairro Ribeirão Grande do Norte. A celebração inaugural foi conduzida por vários religiosos, entre eles o pároco da Igreja
Matriz São Sebastião, padre Sildo César.da Costa e o bispo da Diocese de Joinville, Dom Orlando Brandes.
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1 B 1 TITULO

Eleitores fazem fila na porta
do cartório de Jaraguá do Sul

l' 8 1 GARANTIDO.
Ponte desativada há 20 anos

será reconstruída em convênio
Convênio entre governo do Estado e Guaramirim de elabo

ração do projeto executivo para a reconstrução da ponte
velha (ou ponte do Zanotti), no Bairro Imigrantes, em

.
Guaramirim está prestes a ser assinado. Custará R$ 55 mil.

,

Segundo cálculos do cartório eleitoral, cerca: de 600

pessoas aproveitaram o feriado de ontem para regularizar a
situação perante a justiça eleitoral. No meio da tarde a fila

o

alcançava a ruaMarechal Deodoro .
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, ' alg�ns períodos de
, melhoria e chuva

,

a qualquer hora do dia
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www.studiofm.com.br

1B 1 FATAL

Motoqueiro atropela e mata
,

pedestre na rodovia BR- 280
Leonardo Benites Moreira, 45 anos, conhecido como

"Seu Chico" foi atropelado no quilômetro 57 da BR-280 .

O acidente aconteceu às 18h30 de sábado e envolveu um

motoqueiro, que, segundo a PRF, após colidir contra

Leonardo, se evadiu do local.

2B 1 ELEiÇÕES
Lula' diz que eleitor é quem
julgará governo em outubro

•

ESPORTIVO I. PEDALANDO

Mais de 300 pessoas no 2°
Passeio Ciclístico da Unimed

•

PIERO RAGAZZI OE FREITAS

As bicicletas tomaram conta das ruas do centro de

Jaraguá do Sul na manhã de ontem. No fim-de-semana,
destaque para a segunda derrota consecutiva do
Juventus e para as vitórias do basquete jaraguaense. Já
as equipes de handebol arrancaram elogios de seus

treinadores com os resultados conseguidos no Sul
Brasileiro.

. www.olglj.oom.br
! Dtglj@neluno.com.br
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• EDITORIAL

A greve desencadeada pelos
professores da rede estadual de
ensino em busca de salários que

possam simbolizar remuneração
à altura do árduo, cansativo e

estressante trabalho de educar, já
mereceu manifestações de

simpatias de não poucos

deputados na Assembléia
I Legislativa. Em sua grande

. . " .-

malaria, porem, nao

i caracterizados como homens
,

públicos que defendem, de forma
: permanente, benefícios que
,

I

inteiras. Os oportunistas podem
ser perfeitamente identifícados -

e, espera-se que os professores o

façam- quando, ao mesmo tempo,
se voltam contra médicos que

,

atendem pelo Sistema Unico de
Saúde, por exemplo, que

ameaçam com greve pelo mesmo

motivo. Assim, de um lado
colocam professores como

vítimas e, de outro, médicos como
monstros. Não se discute o

sagrado direito a greve e sim,
talvez, a inoportunidade do

: � Não se trata de querer' estimular o

I silêncio dos professores. Trata-se, isso
,

I sim, de uma opção pelo bom senso
J
,

I possam recolocar esta categoria
I de trabalhadores nos patamares
salariais merecidos. São,
nitidamente, espertalhões de

I plantão que, no embalo de
inflamados discursos, procuram
se misturar àqueles que de fato se

�

preocupam nao apenas com a

I mão de obra das salas de aula, mas
I

'

também com os demais

contingentes de trabalhadores,
I
: públicos ou não, no que toca a
I

... /. /,

i remuneraçao rmmma necessaria

j que garanta a própria sobre

I vivência, quando não de famílias

i
I

movimento em ano eleitoral.
Que corre o risco de ser rotulado
como puramente eleitoreiro. E já
há quem comece a ver o

movimento grevista por este

ângulo quando se sa e que, a

equiparação dos salários com os

dos professores da rede

municipal de ensino de Joinville,
promessa do governador
licenciado durante a campanha
de 2002, não se concretizou. O

que' já está servindo como

munição eleitoral para a oposição
e, justamente para aqueles que ao

'.

,

longo dos anos só .costumarn
�

expressar preocupaçoes com os

salários dos professores em

ocasiões como esta. 'Evidente que

já existe exasperação quanto ao

governo e não apenas com o

atual. A discussão de planos de

cargos e salários, reajustes reais,
abonos agregados e outros.
quesitos, afora condições de
trabalho quase sempre aquém do
ideal tem sido assuntos

protelados Ou mal resolvidos
durante décadas em Santa
Catarina. Não raro prejudicado
pela absoluta falta de diálogo ou

indisposíção para entendimentos
que possam levar a soluções
desejadas e provocado
claramente por questões
político-partidárias. O que se

espera é que os professores, em
ano eleitoral, não se deixem
transformar em agentes de
interesses que não os da própria
categoria. E muito menos que

permitam comprometer o ano

letivo. Se, por vários motivos,
incluindo salários, material de
trabalho t;: instalações físicas,
por exemplo, refletem
diretamente no rendimento do
aluno em sala de aula, pior ainda
fora dela. Não se trata de querer
estimular o silêncio. Trata-se de

opção pelo bom senso.

,

"O' PMOS nunca me fez mal".

•

"Fato determinado"
,

/

ACPI dos Correios acabou, a
dos Bingos está se desmilingüindo
e a do Lula nem sequer foi

instalada, por pura falta de "fato

determinado", como decidiu o

presidente do Senado, Renan
Calheiros (PMDB-AL), com base
na sua assessoria. E, claro, na sua
aliança com o próprio Lula e no

resto de bom-senso que persiste 110

Congresso.
O r esu ltado da CPI dos

Correios foi a denúncia de 19

deputados, que passaram por uma

espécie de corredor polonês
bonzinho. Muitos foram

apontados como culpados pelo
,

Conselho de E tica, mas

inocentados pelo plenário. E três

acabaram cassados: Dirceu,
Jefferson e Pedro Corrêa.
A dos Bingos, que vinha sendo
chamada de "CPI do Fim do

Mundo", está com um monte de
.

requerimentos disso e daquilo
para serem votados, mas ninguém
pensa mais nisso. Aliás, nem o

senador Efraim Moraes, manda
chuva na comissão. Ontem, terça
feira, não teve quorum para nada
e o notável do dia foi Efraim
admitindo que o trabalho está

quase pronto, que tudo tem de ser
votado rapidinho e não se falamais
nisso. Meio assim: votar para
derrubar e encerrar essa história.

Já a CPI do Lula, lançada por
um pefelista em busca de seus 15
minutos de fama, era para ouvir

filho, irmão, padeiro, vizinho e

. amigo do presidente da República.
Em pleno ano eleitoral e depois de
3 CPIs? Não colava.

Agora, tudo o que havia de
denúncia nas CPIs contra Lula e

contra o PT já está pronto e

acabado. O que tem tem, o que
não tem muito dificilmente a

,� ,

oposiçao tera.

E, então, só resta a Lula e ao

tucano Alckmin. tocarem a

campanha. A de Lula vai de
ve n to em popa, embalada
inclusive pela intensa campanha
de badalação da auto-suficiência
do petróleo. A de Alckmin passa
a sensação de estar uma confusão
alucinada. Os tucanos reclamam,
os pefelistas ameaçam pular da
chapa, os peemedebistas anti

Lula não seguram o partido.
Quem lê jornais e revistas pode
fazer uma contabilidade rápida.
Lula, o presidente que finge não,

é candidato, só produz boas
notícias (inaugurações, reuniões
com figúrões estrangeiros,
falatórios e palanques). Alckmin,
que é candidato assumido, só

produz notícias ruins (divisões,
disputas, falta de estrutura,

descrença). Todas as colunas e

análisesmostram insegurança, ou
falta de confiança nas suas

chances. Sem falar na

expectativade novas pesquisas,
sempre negativa, sempre
assustadora.

All! E sem falar no pior: o

fantasma da volta de José Serra
como candidato do PSDB.

Ninguém acredita, nemmesmoo

próprioSerra e muito menos o

próprio Alckmin, mas só falar nisso
já é um terror para a candidatura.

Lula chega a maio saindo dé
uma avalanche de denúncias e,

aparentemente, sem ferimentos

graves. Alckmin chega trôpego,
sem mostrar firmeza,' nem
comandantes, nem tropa. Não é

nada, não é nada, é muita coisa.
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Marketing pessoal'
Hámuitagente utilizando a expressãoMarketing

Pessoal corno sentido de auto-ajuda, mas isto não está
correto. Fazer marketing é fazer com que o

relacionamento entre uma empresa e omercado seja
o melhor possível para ambos. Marketing Pessoal,
portanto, significa fazer com que o relacionamento
de uma pessoa com o mercado de trabalho seja o
melhor para ambos. Nomomento em que estamos

vivendo, no qual o conhecimento é um fator

importante de produção, o conhecimento de uma

pessoa pode se tornar um produto atraente para as

empresas. Desta forma, é preciso saber colocar este
produto em destaque nomercado de trabalhei.

O melhorMarketing Pessoal é aquele que não
prejudica alguém e que, quando utilizado, propicia o
desenvolvimento de um relacionamento duradouro
entre as partes. Se um dos lados levar vantagem, o
outro irá sentir-se inferiorizado e tenderá a sair da

relação. Isto diz respeito tanto ao relacionamento com
a empresa, quanto comos companheiros de trabalho,
com a família e os amigos.

Para alavancar uma carreira é importante
descobrir o que se gosta de fazer. Quem gosta do que
faz, o faz commais prazer. Por isto conseguirá atingir
níveismaiores de excelência. Ernsegundo lugar, deve
se pensar a longo prazo. O imediatismo pode levar à
busca de resultados isolados, que não colaboramcom

o desenvolvimento de umpadrão sustentável de bern
estar pessoal. E, em terceiro lugar, não podemos nos
esquecer que sofremos os efeitos de fatores alheios à
nossa vontade, que irão ocorrer quergostemos ou não
deles. Isto significa que temos de ser flexíveis às

alterações de planejamento.
Já passamos da fase do selj-11Iflde rnzm, aquela

pessoa que, sozinha, resolvia todos os problemas,
tomava todas as decisões importantes e era seguida e

obedecida por todos os demais. Hoje, os melhores
resultados sãoobtidosporequipes egruposde trabalhos.
Isto é muito fácil de se verificar nas empresas. Na
minha juventude, o modelo ideal de liderança nas

Não é "pobrema" meu!

Dias atrás foi inaugurado o Museu da Língua
Portuguesa, nas instalações daEstação da Luz, emSão
Paulo. Imagine só, urn museu dedicado à língua
portuguesa ... Nossa língua é um patrimônio que a

sociedadematerialista trata com descaso, pois não tem
valor aparente.Qualquer um fala.Não dápra vender.
Não dá pra alugar. Nem dá pra emprestar. E nem é

preciso darmuita atenção a ela, poismesmo falando
erradonos fazemos compreender. Não entendeu? "O
pobrema" é seu. O ministro fala errado? Não é

"pobrema"meu ... Será que nossa línguamerecia um
museu? E logo aqui 110 Brasil, onde coisas importantes
são deixadas de lado? A resposta me parece óbvia:
merece emereciamuito antes ...

Qualquer investimento focado em educação e

cultura é primordial para este país de brucutus, que só
consegue investir naquilo que enxerga. Ou que traz

resultados imediatos.Mas... Será que o povomerece?
Tenhominhas dúvidas. Acho que, para ter valor, um
museu que trata do idioma só tem sentido nurn país
onde o povo tenha um minima de educação para
entender e respeitar o que está visitando. Coisa que a
maioriadosbrasileiros não tem. E nessamaioria incluo

gente com formação, gente rica, gente pobre, brancos,
negros, amarelos, homens, mulheres, gays, heteros e
tudoaque vocêquisercitar.Aignorâncía 11B.O éprivilégio
de um grupo. Está dissemínadapor toda a sociedade,
com variações de grau.Mas presente.

Pois bem. Estou indignado. Acabo de ler que o
Museu da Língua Portuguesa foi fechado para

r

,

empresas era o do "feitor": o chefe que era temido por
todos e que sempre deterrnirlava tudo o que devia ser I
feito. Suapresençafsíca era necessária para que todos
cumprissem suas obrigações. Hoje isto não faz mais
sentido. Osmelhores lideres são os que acompanham
os anseios de seu grupo e o relacionamento intergrupal
é fundamental para a consecução dos objetivos

,

empresariais. Portanto, se colocarmos as ferramentas
demarketingno relacionamento pessoal eprofissional, :,
veremos que um bom relacionamento na empresa é, •
condição indispensável para obtenção de resultados. ",.4

Como agregar valores a um projeto demarketing S
pessoal? Não perdendo de vista que o resultado final
será o conjunto de esforços de diversas partes
envolvidas. Por exemplo: se nos esquecermos de nossa
família para termos mais tempo para nos dedicar a
nossa carreira profissional veremos, mais tarde, que
não haverá como compensar esta lacuna. Portanto se i
nós não perdermos de vista o conjunto, poderemos "

avaliar melhor o que é bom e o que não é em nossa c

vida. Isto facilitaráoestabelecimento de valores a serem
agregados durante nossa existência.
Dez dicas para um bommarketing pessoal:
Considere que você é urna empresa prestadora de "

serviços e que tem um público a ser atendido; x

estabeleça seus objetivos: de longo prazo,médio prazo.. i

e de curto prazo; liste seus pontos fortes e seus pontos
c

•

fracos: melhore o que é bom e corrija o que não é;
defina o que você tem de melhor a oferecer; isto será

(

o seu produto; saiba quem são seus concorrentes e

quais as suas características básicas; estabeleça unl

padrão de qualidade a ser seguido: seja ético; defina l
quanto deve ser investido neste projeto pessoal;

.

verifique quais as melhores maneiras de entregar o
seu produto; veja comodifundir seu produto para que l
os outros saibam que ele existe; trabalhe sua imagem;
comunique; seja diferente, seja único, seja omelhor,

Paulo Roberto Lucas deOliveira é coordenador de pós
graduação das Faculdades Rio Branco

• Do deputado federal e cand.idato à reeleição, Paulo Bauer (PSDB), explicando sua convivência com o

governador licenciado Luiz Henrique da Silveira (PMDB) .

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

manutenção, poucos dias após a inauguração. Puxa,
,

seráque estourouum canod"água?Rachou o gesso do
teto?Uma pane elétrica?Não.

Amanutenção é para consertar o estrago que os

visitantes fizeram, pisando onde não deviam.
Arrancando partes de algumas obras. Sujando outras ...

A manutenção se dá em razão do desleixo. Ou
será da depredação?E então? Será que as pessoas que
visitam omuseu, merecem omuseu?Ah, mas quem

,

depreda é uma minoria, dirão os mais apressados. E
verdade ...Mas e amaioriaque vê aminoriadepredando
e se finge demorta? - Não é "pobrema"meu! Essa é a

verdade de nossos dias: perdemos a capacidade de

indignação.Oude expressarnossa indignação,O sujeito I
fura a fila e eu fico quieto.O outro quebra o orelhão e

eu fico quieto. Não é "pobrema" meu ... E se eu falar

alguma coisa sou capaz de ser vaiado pelamaioria dos)
que preferem não se manifestar Vão me chamar de

estressado, de neurastênico E se bobear ainda tomo
um tiro do vagabundo. Pois é E se ficoquieto com as

J'"

L

pequenas coisas que me atingem diretamente, você
acha que vou gritar por causa de um deputado
desonesto? Contra a fila de aposentados? Contra a

baixaria 113 televisão?
Eu não. Não é "pobrema" meu ... Pois assim que

reabrir, vou visitar o museu. Quero ver se tem lá a

palavra "burro".
,

Luciano Pires é jornalista, escritor, conferencista e

cartunista. Acessewww.lucianopires.com.br

Eliane Cantanhêde é colunista da
Folha em Brasília e comentarista
do telejornal"SBT Brasil", do SBT
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META: PROPOSTA DO PSDB E ELEGER ALCKMIN
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CELSO MACHADO
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� Deputado evita
�

comparaçoes .

com Esperidião
e Kleinübings

j

}ARAGUÁ DO SUL- " O

Kleinübing e o Amin receberam
um Estado quebrado, difícil de
ser adminístrado. O Luiz

Henrique recebeu as contas em

perfeita ordem, "apenas. com
pequenos problemas na Casan
e na área da saúde". A afirmação
é do deputado federal Paulo
Bauer (PSDB), ex-secretário da

educação na gestão de Vilson

f Kleinübing e ex-vice-

. governador na administração de
Esperidião Amin (PP),

l • contrariando discursos de
conteúdos catastróficos de LHS

quando assumiu o governo em

janeiro de 2003,· sobre dívidasr

. , " .

quase impagaveis que teriam

sido deixadas pelo antecessor. O

deputado preferiu comportar-se
como o fez em entrevista no mês

demarço de 2004, quando ainda
no PFI. Crítico do governo de .

Lula da Silva até hoje,
principalmente quanto a

política de geração de empregos,
saúde e infra-estrutura, disse,
então, que sua postura não era

diferente em relação aos dois

l.

-

governos e que apenas nao

pretendia se manifestar em

relação ao governo do Estado.
Afirmou, à época, entender ser
de competência dos deputados
estaduais analisarem e

acompanharem o trabalho do

governo do Estado. Sem fazer

qualquer comparação com os

dois governos dos quais
participou, com o governador
licenciado Luiz Henrique da

I
I

,
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• MOSAICO poi itic a@jornalcorreiodopovo.com.br

Silveira (PMDB), o parlamentar
disse não se sentir constrangido
por estar hoje em um partido que
participa da administração de

,

LHS. Sempre preservando os ex-

governadores com os quais
trabalhou, Bauer deu sua

explicação sobre a ida para um

partido que disputou o governo
do Estado em 2002 coligado com
o PMDB e que hoje ocupa cargos
em secretarias centrais e de
desenvolvimento regional,
como a de J araguá do Sul,
Embora t�nha deixado sua

marca pessoal como crítico

ferrenho e contumaz ao ex

governador e hoje deputado
federal Paulo Afonso Vieira,
Bauer procurou simplificar a

mudança. "O PMDB nunca me

fez mal, a minha base eleitoral
está no Norte e em Joinville e

ele (LHS), que também é de lá,
fez bons governos na prefeitura
( comandada pelo PSDB hámais
de cinco anos e onde o PFL

,

ocupa cargos) e no Executivo governador), também", disse.
estadual. Muita gente o critica, Bauer. O parlamentar, que é, por
mas ele foi inteligente, dando enquanto, candidato à reeleição,
seqüência a projetos importan- disse não ter ouvido
tes, como o BID 4". Referia-se a comentários do PFL que o

projeto financiado pelo Banco desabonasse sobre sua saída do
Interamericano de Desenvolvi- partido. "Eles sabem da minha

,

menta, iniciado no governo do vida no partido, onde nunca

Esperidião Amin, para investi- usufrui de benefícios ou de
mentos em rodovias, um dos vantagens". (O presidente do
pontos fortes dó atual governo. PFL, Valdir Bordin, e outros

"Além do mais, eu me identifico membros do diretório local
com o Geraldo Alckmin- a prestigiaram reunião-almoço
quem torula como um símbolo que Bauer ofereceu no sábado).
vivo da ética na política no país- .

Defensor de candidatura própria
e nossa meta é elegê-lo do PSDB ao governo do Estado,
presidente da República. Da o parlamentar disse que "há
mesma forma com o Garcia vagas na chapa majoritária p�ra
(Eugênio Garcia, presidente do . aliados, ao Senado ou a vice". O
diretório municipal do PSDB de . deputado também garantiu que
Jaraguá do Sul, como Irineu (ex- não trabalha contra o PFL, que
prefeito). Com o senador Leonel tem no ex-prefeito Raimundo
Pavan (pré- candidato a Colombo, de Lages, o pré-

,

Agora, não
No 130 Encontro Nacional, o PT aceitou fazer uma apuração
interna sobre os erros que cometeu no escândalo do
mensalão, mas com duas condições que a tornam

praticamente inócua. Não haverá investigação individualizada,
ou seja, as lideranças que montaram o esquema de
financiamento ilegal de campanha e as que dele se q

beneficiaram ficarão impunes. Será uma apuração genérica 5

.sobre procedimentos adotados pelo partido e que mesmo t

assim só começa daqui a oito meses -em dezembro, para não ::.

atrapalhar o calendário eleitoral. Apurar em ano eleitoral?"
Jamais! Seria admitir o mensalão e o envolvimento de petistas. "

!

J
Paulo Bauer foi vetado porBornhausen como vice deAmin em 2002

candidato a govemadot'Mas,
também não peço votos". Em

2002, Bauer foi vetado pelo
senador Jorge Bornhausen,
presidente nacional do PFL, para
ser, de novo, candidato a vice na

chapa de Amin na coligação PP1
PFL. Bornhausen. O senador,
agoramentor da candidatura de
Colombo à sucessão de Luiz

Henrique, impôs a candidatura
a senador do filho, Paulo

Bornhausen, então deputado
estadual, obstaculizando, da
mesma forma, que Bauer

,

disputasse vaga ao Senado. A·

época, a manobra obrigou o PP
a concorrer com chapa pura,

lançandomão, à última hora, do
nome. do ex-secretário estadual
da saúde, Eni Voltolini, então
deputado federal licenciado, à

vaga de vice na chapa de Amin.

Lei estadual obriga oficinas
a instalar caixas de inspeção

Vereador quer comissão para
averiguar planilha de custos

.... }ARAGUÁ DO SUL - Oficinas
L
-

domunicípio recebem, no Cejas
(Centro Empresarial) hoje IS
caixas plásticas para a retenção
de líquidos, através do núcleo
das Auto-mecânicas da Acijs
(Associação Comercial e

Industrial de [aragua do Sul).A
informação é do vereador
Ronaldo Raulino (PL), acres

centando que estes estabeleci-
,

mentos estão se adaptando à lei

estadua113.683/2006, que obriga
empreendimentos emissores de

. poluentes líquidos a instalar
�

caixas de inspeção. "Isso
demonstra a preocupação com

! o meio ambiente e a garantia de
I

: que o óleo trocado 110S veículos
I

i não será depositado em locais
,

; inadequados", disse o vereador.
O vereador adiantou que está

,

elaborando proj eta de lei

obrigando que os estabe
lecimentos que prestam serviços
de auto-mecânica para a

Prefeitura a se adequarem às
.

normas do Conarna (Conselho
Nacionai do Meio Ambien

te). Já o vereador Eugenio
Moretti Garcia (PSDB) revelou
que a agenda ambiental do setor
produtivo do Estado, que iniciou
em abril, para identificar as

dificuldades em cumprir a lei

'ambiental, resultará num

documento que será encami

nhado ao Fórum Parlamentar
Catarinense. A idéia é trans-

. formar o documento numa PEC

(Proposta de Emenda a Cons

tituição) possibilitando a apli
cação da legislação de acordo
corn a realidade de cada Estado.

}ARAGUÁ DO, SUL- O ve

reador Dieter Janssen (PP)
defendeu a criação de comissão
de vereadores para avaliar as

concessões públicas 110

município.
" Precisamos termais

acesso a esse tipo de ínformação",
defendeu. Ele citou o exemplo
da empresa Viação Canarinho,
detentora do sistema de

'transporte coletivo urbano, que
já pelieteou novo reajuste nas

tarifas hámais de ummês. "Não
•

queremos prejudicar a
•

empresa, mas precisamos
esclarecer à comunidade

\
se o

';' "

aumento proposto e Justo .

Janssen lembrou que, em

Blumenau, três empresas

exploram ó transporte -coletivo
e que os vereadores tiveram

acesso as planilhas de custos

delas, conseguindo até mes

mo reduzir o valor das tarifas em

alguns casos.
" Essa aproximação

do município com as empresas é

importante", disse. O projeto de
lei número 28/2006, aprovado em
março na Câmara e que autorizou

. ,; . .

o municipio a prorrogar por mais

10 anos a concessão com a Viação
Canarinho, institui a criação de
um conselho consultivo do
sistema de transporte coletivo
através de lei específica, corn
representantes da Prefeitura, do
Legislativo e da empresa. A lei

começa vigorar em agosto.
Entretanto, o vereador entende

que, antes disso, é preciso formar
. -

uma comissao com repre
sentantes do Legislativo, para que
possam se inteirar um pouco mais

sobre o assunto.

,

Semana passada, banqueiro ,

do bicho do bicho de
Jaraguá do Sul teria
participado de reunião onde

• •

o assunto único foi a

relação de candidatos à
Assembléia Legislativa, o

que teria incluído

estratégias para implodir
concorrente em benefício de
outro do mesmo partido. E,
é claro, como se gastará o

caixa dois sem levantar

suspeitas sobre a origem.

T

E guerra
Ausências do prefeito Mário

Sérgio Peixer (PFL), do
secretário de Planejamento,
Valéria Verbinen e de alunos
da Fameg, em reunião na

sexta-feira passada, motivou
nota de repúdio da associação
de moradores do bairro

Imigrantes, presidida pelo
petista Charles Longi. Prefeito
e assessores não o suportam
Teriam sido convidados e não
deram satisfações.

Reação
o PT vai distribuir 500 mil
fichas de filiação por todo o '=i
país. A ação faz parte a

campanha nacional de

filiação, lançada no 13°
Encontro Nacional do PT,
que termina hoje em São

Paulo.Segundo o partido, a

campanha visa aumentar e

qualificar a militância para a

campanha eleitoral deste
ano, mostrando a força do

partido na superação da
crise política.

Na cozinha
Proj�to do vereador e pré
candidato a deputado
estadual, Ronaldo Raulino, a

ser apresentado ainda no

primeiro semestre, pretende
rotular Jaraguá do Sul como
a capital estadual do strudel,
prático típico da

gastronomia alemã. E muito

apreciado em cidades
colonizadas por esta etnia.
Terá que ser rapido, senão,
Pomerode sai na frente.

Costuras 1
o presidente Lula quer
intensificar a costura

partidária com o PT. Deseja i
ter ao lado dele, além do
PMDB e PP governistas,
todas as representações
possíveis da esquerda. A

principal preocupação é
evitar candidatura do PMDB
à sua sucessão. Nos "

Estados, que o partido como
'

aliado. Em SC, a senadora
Ideli Salvatti seria a

interlocutora.

Lista
A Comissão de Finanças da
Assembléia Legislativa
marcou para dia 5 de junho
audiência repionallzada que
vai determinar as

prioridades de Jaraguá do
Sul no orçamento do Estado
de 2007, juntamente com a

Câmara de Vereadores. Boa
hora para cobrar dos
deputados o atendimento
das prioridades listadas
para 2006. Alguém ainda
lembra delas?

Costuras 2
Semana passada, Ideli

pecou carona, de Brasília e

Florianópolis, no avião do
governador em exercício,
Eduardo Pinho Moreira, que

I

tem sérias rusgas com oPT,
especialmente na região
Sul. Foi o sinal de alerta

para a ala Articulação de

Esquerda, de apoio a

candidatura de José Fritsch,
que ajudou a "fritar" a

senadora na pretensão de

governador do Estado.

Bom trânsito
Deputado Paulo Bauer

(PSDB) mostrou que
mantém política de boa

vizinhança com dirigentes
do PFL de Jaraguá do Sul.
Membros da executiva do

partido atenderam convite

para almoço à base de
costela bovina no sábado.
Lá estavam, também,'
tucanos de boa plumagem.
Afinal, Bauer sempre foi a

grande e única estrela

pefelista no Norte.

Costuras 3

Complicado
A candidatura a deputada
estadual da ex-secretária

regional de desenvolvi
mento, Nirua Demarchi dos
Santos (PSDB), deve

'atrapalhar em muito o pré
candidato do PFL, Carione
Pavanello no que toca a uma

dobradinha com o tucano
Paulo Bauer. Por amizade e,

agora, por fidelidade

partidária, obriga-se a pedir
votos para os dois, mas em

palanques diferentes.

Deu bode·
Tribunal de Contas da União
examina a legalidade do

pagamento à Agência
Espacial Russa pela viagem
que levou o astronauta
Marcos Pontes à Estação
Espacial Internacional, de
R$ 16,1 milhões. Foi feito
em 15 de março, sem

autorização do Congresso e

regularizada em 12 de abril,
por medida provisória do

presidente Lula, quando
Pontes já estava de volta.

•

•

•
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•

:Altos lucros com energia
As companhias de energia da Grã-Bretanha poderão ter lucros de cerca

: de 1 bilhão de libras (aproximadamente R$ 3,8 bilhões), através de um

,esquema adotado pela União Européia pelo qual governos dão
; subsídios a empresas que se comprometem a reduzir sua cota de

;;emissão de gases poluentes. Pelo programa da União Européia, os
governos estabelecem um limite para a emissão de gases poluentes•

pela indústria energética de seus países e oferecem subsídios para que
elas cumpram essa cota.Caso uma empresa consiga reduzir seu índice
de emissãó de poluentes de forma mais barata, ela acumula licenças,

,

que podem depois ser negociadas no mercado europeu. Companhias
que excedem seus limites precisam obter subsídios adicionais.

Juros menores
�nalistas do mercado financeiro
entenderam a sinalização do

Copom (Comitê de Politica

Monetária), em sua última ata,
como uma desaceleração do ritmo
de corte dos juros básicos.
Passaram, assim, a esperar uma

· queda menor, de apenas meio
•

ponto percentual, na próxima
reunião. A taxa atual é de 15,75%
ao ano. Antes de a ata ser

divulgada, os especialistas
trabalhavam com a hipótese de

diminuição de 0,75 ponto
percentual na próxima reunião do

Capam marcada para 31 de maio.
« No documento divulgado na

semana passada, o BC diz que
poderá haver uma demanda para
que "a flexibilização adicional da

politica monetária seja conduzida
com maior parcimônia".

TV de plasma 1
A forte queda no preço das 1Vs
de plasma vai se acentuar após
a Copa do Mundo. Quem puder
aguardar deve economizar. De

janeiro a dezembro de 2005, o
produto de 42 polegadas baixou
de R$19.999 para R$ 9.999.
Hoje, já custa menos de R$ 8
mil. Vão acontecer novos cortes
no preço ---De até 50% no

segundo semestre.

TV de plasma 2
Apenas de janeiro a abril, o
preço da 1V de plasma de 42

polegadas caiu de R$ 9.959 para
R$ 7.986 em média. As Casas
Bahia vendem por R$ 7.999,
assim como o Ponto Frio e a

rede Extra. Logo, em quatro
meses, a queda é de mais de
20%,uma economia superior a
R$ 2 mil em relação ao valor de
dezembro de 2005. Em todo o

ano passado, a redução no

preço do .produto foi de 50%.

,

Investimento
A classe operária pode não ter

chegado ao paraíso no Brasil, mas
parte dela foi ao mercado de
capitais e se deu bem.
Trabalhadores estão virando
investidores ao comprar ações de

·

suas empresas, em abertura de
capital ou se reunindo em clubes

• •

de investimento. Desde 2002,
foram criados 1.093 desse tipo de
clube, estimulados pela Bovespa.
No total, há hoje 1.430 deles, com
um patrimônio líquido de R$ 8,3
bilhões. Foram constituídos por
empregados ou por entidades

sindicais.Lançado em maio do ano

passado, a AiVale (Associação
dos Investidores do Vale do Rio

Doce) tem hoje patrimônio liquido
de R$ 3,9 milhões e 270

• participantes.

Varig em leilão
o BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e

Social) pode garantir o capital de
giro da Varig temporariamente. A
possibilidade é a instituição ante

cipar uma parcela do valor pelo
qual a operação doméstica da

empresa aérea, livre de dí-vidas,
será vendida em leilão. Essa pro
posta, que tem o aval do govemo,
será votada pelos credores da ,

empresa nesta terça-feira. Essa
"nova Varig", que seria consti
tuída como uma SPE (Sociedade
de Propósito Especffico), seria

" leiloada em 60 dias a partir da
aprovação dos credores.

"-

• INDICADORES ECONOMICOS

• COMP� VENDADOLAR (EUA) .

COMERCIAL
,

2,085 2,087 IIt

PARALELO 2,187 2,283 II

TURISMO ' 2,040 2,187 II
II

EURO
COMPRA VENDA

2,633 2,636
PESO (Argentina)

II

I 0,685 0,694

PONTOS OSCILAÇÃO
III BOVESPA 40.163 1.54%

II DOW JONES (N. York) 11.367 0.14'/,

II MERVAL (B. Aires) 1.908 211%

II NIKKEI (Tokio) 16.962 1,22%

0,5859

R$861,27

• LOTERIAS ,

concurso: 1594
06 - 34.• 5.7 - 61': 79

•

concurso: 759

[ 30 - 31�9:"45 - 48-:""5'9

concurso: 615

02 - 14 - 28 - 41 - 43

concurso: 04031
1 ° Prêmio: 51.645
2° Prêmio: 27.142
3° Prêmio: 16.189
4° Prêmio: 15.646
5° Prêmio: 68.293

46 - 47 - 52 - 57 - 58

60 - 64 - 65 - 69 - 71

72 - 74 - 75 - 77 - 92

,
\

, - ,

ROTATORIA: INTERSEÇAO MELHORA ACESSO A CORUPA

q ,
r L

•

CAROLINA TOMASELLI

� Destaque foi para as

obras de infra-estrutura
da Vila Izabel, ainda
em andamento

CORUPÁ - Nos 30 dias em

que esteve à frente da
Prefeitura de Corupá, o vice
prefeito Carlos Dieter Werner

(PSDB) disse que a prioridade
foi com relação às obras de
infr a-e s tru tura para

urbanização da Vila Izabel,
também conhecida como Vila
Rutzen. No último dia 1°, foi
inaugurada a nova ponte do
bairro, quando também
ocorreu a tr ansrnissão do

cargo de prefeito, reassumido
hoje pelo titular Conrado
Müller (PP).

As obras começaram no

último dia 3, com uma área

de atuação em torno de

quatro mil metros qua

drados, incluindo a cons

trução de uma praça e a

pavimentação de ruas, esta
. totalizando 1,5 mil metros

quadrados. Segundo o vice

prefeito, toda a parte de
infra-estrutura foi con

cluída, e esta semana deve
ser aberto edital de con

corrência pública para con

tratação de empresa respon
sável pela pavimentação.

Também informo u que
tramita na Câmara de
Vereadores projeto de lei para
compra da área onde será

construída a praça, que deve
levar o norn e de He inr ich

Bornholdt, avô do secretário

•

,

OANIEl NEVES

, j
#'

----�

•
,

,

•

- "" ,. o•••__._.

Acesso pela rua Francisco Messe trouxe mais segurança para quem transita pela BR-280

estadual da Fazenda, Max

Bornholdt, nascido na região,
e que viabilizou parte dos
recursos para a obra. A praça,
a exemplo de outras do

município, deve set' "adotada"

por empresa que fará o

paisagismo, através de um

termo de cooperação. "Mas a

própria comunidade t e m

interesse em fazer a
- ,

manutençao, ate porque o

local é UtU ponto de encontro

da comunidade", informou
Wert1er, salientando a

existência de uma figueira
centenária no local.

Enquanto prefeito e m

,

Joinville agiliza convênio para
construir restaurante popular .

•

}OINVILLE- Está garantida a

instalação de urn restaurante

popular em [oinville. Convênio
com o Ministério do De
senvolvirnento Social e a

prefeitura, que garante verba

para a obra foi assinado na

última sexta-feira. O convênio

prevê recursos na ordem de R$._
1,2 milhão, sendo R$ 960 mil
do governo federal e o restante

da contrapartida da Pre
feitura. A primeira parcela, t10
valor de R$ 400 mil, já foi
liberada pelo governo federal e

já está na COl1ta da Prefeitura.
O próximo passo é a conclusão
do processo de licitação para o

início das obras.O restaurante .

•

I popular tern como objetivo
apoiar a implantação e a

modernização de restaurantes
,

populares visando à ampliação
de oferta de refeições prontas a

preços acessíveis (de R$ 1,00 à

R$ 1,50). Em J o inville, o

projeto conta COIU O apoio do
Comsean (Conselho Mu

nicipal de Segurança Ali
mentar e Nutricional) e

parceiros como o Bom Jesus/
Ielusc, Mesa Brasil/Sesc-e
Consulado da Mulher. O
terreno disponibilizado para o

restaurante foi cedido pela
'prefeitura e está localizado na

rua'Urussanga, ao lado do Lar
Abdon Batista. Segundo a

coordenadora do Fome Zero,
ern [oinville, Marinete Merss

(mulher do deputado federal
Carlito Merss), "Foram mais

de três at10S de luta para a

conclusão deste projeto.
Agora, poderemos garantir
mais dignidade as pessoas de
baixa renda, que poderão
contar com uma alimentação
de preço mais acessível e de

qualidade", comemora.

exercício, Werner também
destacou o término das obras
de infra-e s tr u tur a na

rotatória construída na

interseção da Rua Francisco
Mees com a BR-280. As obras

começaram em fevereiro
através de uma parceria com

o governo do Estado, que
viabilizou R$ 25 mil, governo
federal, R$ 50 mil, e o

município, R$ 70 mil,
•

totalizando R$ 145 mil em
investimentos. No último fim
de semana, informou, foi
concluída a etapa de

colocação das luminárias. Por
último, caberá a empresa que

"adotou" o local fazer o
. ,

paisagismo.
Werner citou ainda a

assinatura da ordem d�1
serviço para o início das obras'

J

de construção de um Pronto-.
Atendimento, denominado

pela administração de mini

hospital, a doação de
instrumento musical (pistão)
para o grupo musical Jazz:
Band Elite, e o apoio logístico
para construção de urna pista
de aeromodelismo próximo.

•

ao Seminário Sagr ado]
i

Coração de Jesus, através da,
,

adequação do terreno para a;

prática da modalidade. �
t
j

• ACESSO MELHORADO
,

I

DIVULGAÇÁO

•

-

e

I •

,

•

<

•
•

A prefeitura de Guaramirim, através da secretaria de obras, concluiu
na última semana as obras de aterramento no início da Rua Hermínio
Stringari, que liga a BR-280 ao bairro Corticeira, primeiro acesso a

localidade, para quem se desloca do centro da cidade, Com a colocação
de 378 carradas de barro e outras 30 de macadame, a estrada foi
elevada em mais de dois metros de altura, eliminando o forte desnível
que havia entre as duas vias públicas. O secretário de obras, Valdir
Vick, lembra que os motoristas tinham dificuldades para acessar a BR-
280 por causa da forte inclinação da estrada.
�

� �f
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REALIDADE: CONSUMIDOR PAGA 112 TRIBUTOS DIFERENTES

•

'S
DAIANE ZANGHELINI

� Em 2005, brasileiro
!rabalhou quatro
meses e 20 dias só

i para pagar - impostos
}ARAGUÁ DO SUL - Você

sabia que pode pagar até 112

tipos diferentes de tributos,
cobrados, direta e in

diretamente, sobre tudo o que
consumimos? Pesquisa reali
zada pelo O Correio do Povo

, em um supermercado do
, , '

municipio 'constatou que os

. tributos embutidos em alguns,
,

produtos sâo muito mais altos
do que os consumidores,
podem imaginar.

,

� Estudos' indicam que o

IYBrasil já atingiu amédia da carga
tributária dos países mais ricos

do mundo. A comparação toma
como base o recente anuário

fiscal do FMI (Fundo Mone-
l· tário Internacional), segundo o

qual 21 países industrializados

pesquisados registraram entre

2003 e 2004 uma carga
tributária de 38,80/0 do PIB

(Produto Interno Bruto) - 0,1
ponto abaixo do nível brasileiro
em 2005. Nos países de mesmo
nível de desenvolvimento do

Brasil, a carga tributária é de

apenas 27,44% em média,

I

,

,

J

,

-segundo o FMI.
A servente Hortênsia Alves

de Souza, 51 anos, fico-u
assustada quando soube que
42,27% do valor do sabão em

pó que ela usa se refere a

impostos. Se dona Hortênsia

comprar um sabão em pó de R$
3,98 (média do município), por
exemplo, vai pagar R$ 0,81 para
o governo. "Estamos pagando
tão caro e nem sabemos para
onde vai todo esse dinheiro",
lamenta.

A tributação incidente
sobre os rendimentos (salários,
honorários, etc.) é formada

principalmente pelo I1UPOStO de
Renda Pessoa Física, pela
contribuiçâo previdenciária
(INSS, previdências oficiais) e

pelas contribuições sindicais.
Além disso, o cidadão paga a

tributação sobre o consumo t:

já inclusa no preço dos produtos
e serviços (PIS, Cofins, ICMS,
IPI, ISS, etc), a tributação sobre
o patrimônio (IPTU, IPVA,
ITCMD, ITBI, ITR), e arca ainda
com outras tributações, como
taxas (limpeza pública, coleta de

lixo, emissão de documentos) e

contribuições (iluminação
pública e outras)".

No ano passado, o contri

buinte comprometeu 37,81%
de seu rendimento para pagar a

tributação sobre os rendimen-

, , '

tos, consumo, patrunonio e

outros. E1U outras palavras,' o
cidadão trabalhou quatro meses

e 20 dias somente para pagar os

tributos (impostos, taxas e

contribuiçôes) exigidos pelos
governos federal, estadual e

municipal. "A função do

governo é arrecadar o que nós,
trabalhadores, produzimos. Se
considerarmos a qualidade dos

serviços públicos oferecidos, a

carga tributária 110 Brasil é

bastante abusiva", salienta o

professor e economista Jorge
Brognoli, da Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá do Sul).

Em alguns casos, a tributa

ção embutida no preço dos

produtos chega a 560/0, C01UO é o

caso da cerveja: quando você

compra uma garrafa da bebida

por R$ 1,50, por exemplo, R$
.

,0,84 vão para o governo. O valor
do imposto sobre a água
também é assustador: em urna

•

- .

garrafa de 1,5 litros, que custa

aproximadamente R$ 1,50, o

governo arrecada R$ 0,67.
Na opinião do economista

Ademar Possamai, o alto tributo
embutido na cerveja é uma forma

,

de desestimular o consumo da
bebida para evitar gastos com a

saúde pública. "Quanto menos

pessoas beberem cerveja, menor
é o número de tratamentos e

internações ern virtude dos

problemas que ela causa",
ressalta.

Em relação à água, Possamai
assegura que não existe ummotivo

plausível que justifique uma

tributação tão alta, já que a água é
\ um bern de consumo livre. "O ar e

a água são os únicos bens que o ser
humano pode usufruir gratuita
mente. Acredito quemesmo que a

água tenha passado por um

processo de tratamento para o

consumo, isso não justifica uma

tributação tão excessiva", teoriza.

DE OLHO NOS IMPOSTOS

Novo protesto contra insegurança em rodovia
CESAR JUNKES

..

Moradores fecharam a SC�413 no sábado pela manhã em protesto a promessas não cumpridas pelo governo
•

GUARAMIRlM - Indignação
era a palavra de ordem, na

manhã do último sábado, no
,

quilômetro 55 da rodovia SC-
- 413, que liga Guaramirim a

Massaranduba, localidade do
Barro Branco. Um movimento

de moradores, liderados pelo
presidente da Associação da
Vila Brümuller, João Carlos
Michalak, fechou por urna hora

a rodovia, gerando filas

quilométricas, em ambos os

sentidos da rodovia. Os .

bombeiros voluntários de

moradores
'

cobram

Guaramirim, em 2005 foram

registrados 10 atropelamentos
na SC-413 (entre Guaramirim
e Massaranduba) e 62 acidentes
envolvendo veículos. A estes

a

construção de uma rotatória de
acesso ao bairro, instalação de
redutores de velocidade e de

tachões, além da limpeza das
calhas e roçagem das margens
da rodovia periodicarnente .

Segundo levantamento dos

, ., ..

tragicos numeros velo se juntar
mais uma ocorrência, desta vez

envolvendo' UIU dos mais

antigos moradores daquela
região, o agricultor aposentado,

Antônio Pedro Vick, 80 anos,

que foi atropelado e morto

naquele local no dia 21, último, '

feriado de Tiradentes.

Segundo Michalak todas as

semanas registrados acidentes.

Atropelamentos e colisões são

um risco constante para os

moradores daquela localidade,
príncípalmente , porque a

entrada da Vila fica exatamente
numa curva da rodovia.

Aproximadamente 80 famílias
e aproximadamente 300 pessoas
moram na localidade. A

manifestação contou com

vários integrantes da CUT.

I -
Também esteve presente o

vereador Evando João
Junckes(PT), o Pupo , que

aproveitou o microfone para
criticar duramente o Governo
do Estados e os demais políticos
da região. "Esse pessoal da SDR
são puxa-sacos do Governador,
que vão pra Florianópolis só

para receber diárias e não fazer
mais nada. Eles chegam a ganhar
R$ 380,00 por dia, se per
noitarem na Capital. Pra eles as

diárias vem ern primeiro lugar",
destacou o vereador em infla
mado discurso .. Segundo o

presidente da Associação de
Moradores da Vila Brümuller, a

pista será fechada por três meses

seguidos se nada for feito. As

próximas manifestações já estão

marcadas para o último sábado de
maio e o último sábado de junho.
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Servente Hortênsia assustou-se com imposto sobre sabão em pó

Encontros de Formação
no Marista
Ser"Educando Marista" é muito mais do que ser um aluno, é ser

um cidadão preparado para a vida. Isso porque a Proposta

Pedagógica do Colégio Marista São Luís promove a educação

integral do aluno, fundamentando-se nos valores e na pedagogia
de São Marcelino Champagnat (fundador do Instituto Marista)

que visa à valorização do ser humano, seu desenvolvimento social

e ético para encarar desafios e solucionar problemas. Através de
atividades pastorais como o "Encontro de Formação"

proporcionando aos educandos oportunidades de formação em
-

valores sociais e habilidades necessárias ao desenvolvimento

pessoal.
Os Encontros de Formação são desenvolvidos por turmas e

'acontecem duas vezes por ano, de acordo com um cronograma

pré-determinado entre as turmas.

Neste dia são desenvolvidas atividades de integração e estudo

de variados temas. Sãomomentos de muita descontração, partilha,
dinâmicas, músicas, diálogo e reflexão.

Na condição de continuadores do sonho de Marcelino

Champagnat, o Colégio Marista vêm se empenhando numa

educação solidária em suas práticas educacionais.,

Para conscientizar a comunidade do Vale do Itapocu sobre este volume de tributação, o Núcleo de Jovens Empresários da Acijs (Assoclação ç
Comerciai e Industrial de Jaraguá do Sul), coordenado pelo empresário Leandro Schm6ckel Gonçalves, promoverá no mês de maio, próximo, a

Semana de Olho No Imposto, que terá como atividade inicial uma palestra com Guilherme Afif Domingos, presidente da Facesp (Federação das

Associações Comerciais do Estado de São Paula),
O objetivo da Semana de Olho no Imposto é conscientizar sobre o volume tributário embutido em cada produto, com a descrição da carga tributária
em todos os cupons fiscais, Para isso, estão sendo coletadas assinaturas de consumidores em todo o Brasil. Em Jaraguá do Sul, as assinaturas
serão coletadas em vários locais, com destaque para o Shopping Breithaupt, onde será montada a Feira do Imposto, que mostraquanto pagamos de
tributo sobre os produtos que compramos e qual a destinação destes recursos, A data do evento está condicionada à agenda de Guilherme Afif

Domingos, Mais informações sobre o assunto podem ser obtidas através do site www.deolhonoimposto.com.br..

Amigo da

Informação:
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLiNICAS LTDA.

371 0882

I
1

r

•

\
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Acidente I
•

Em acidente entre um carro VW/Logus e a moto Honda CG 125
Titan, na noite de domingo na Rua Valdir José Manfrini, Bairro
Tifa Martins, o motociclista S.S. de 20 anos, que não era

: habilitado, fraturou o fêmur e foi internado no Hospital São José.
,

,
.

•

"
Batida

•

Na noite de domingo, choque
" entre umVW/Saveiro e o
� Citroen/Picasso na esquina
•

•

: das ruas Max Wilhelm e

: Fritz Bartel. Não houve
,

:; vítimas. Após exame de
"

:; bafômetro constatou-se que
:: a condutora do carro VW/
,

:. Saveiro, de 20 anos, dirigia
... sob efeito de álcool.

Arrombamento '

Foi arrombada a janela da
Clínica Odontoclass, na Rua

Henrique Piazera, e furtado
um computador AMBK6,
marca Creative, com teclado,
CPU e mouse, sendo que
ainda foram danificados
vários móveis e documentos
do estabelecimento.

Furto 1
Acidente fatal
Em acidente no Km 2,9 da BR
116, na noite de sábado, em
Mafra, o jovem A.S. de 22
anos morreu. Ele era

passageiro do veículo Honda
CG 150 que bateu contra o

carro VW/Golf, o condutor da
moto ficou gravemente
ferido.

•

Um aparelho de celular
Nokia modelo 6155 foi
furtado, na noite de domingo,
quando o proprietário estava
na Vídeo Locadora Fênix.

Furto 2,
Furtada uma carteira marca

Mormaii com vários
documentos, cartões de
crédito e R$ 5,00 reais, na
madrugada de domingo. A
vítima do furto estava na

Danceteria Combat e não

percebeu quando levaram
sua carteira.

Atropelado
Morreu atropelado na noite
de sexta, no Km 163,5 da BR
101 em Tijucas, R.J.P de 42
anos. O condutor do veículo
VW/Golf não se machucou.

Furto em veículo 1
.

Arrombado o veículo VW/
Fusca, na madrugada de
domingo, na Estrada Geral do
Ribeirão Grande e furtado
aparelho de CD marca Sony.

Colisão
O ciclista B.R.S. de 19 .anos

morreu após colisão com o

veículo Gol, no Km 2,1 da BR
"

282 na noite de sábado, em
Florianópolis. O condutor do
carro não se feriu.

Furto em veículo 2
Arrombado o veículo FiaV
Uno Mille Fire, na madrugada
de domingo, danificaram a

'

coluna da porta e furtaram o

aparelho de som marca

Pioneer, modelo DEH
P4500MP O carro estava
estacionado no Pátio da
Danceteria Combat.

Apreensão
Detido A.F.C.S. de 35 anos,
na noite de domingo, em
Pirabeirada, por transportar
14 kg de maconha. Ele era

passageiro do ônibus da <'

Empresa Pluma que foi
abordado no Km 26 da BR
101, sendo levado para a

Polícia Federal de Joinville.

· '

,.
"
•
'.. ,
• •

.�.
).' of '

��Concurso sobre Dumont leva
'iI-"'�
••

�êstudantes em viagem a paris
,

Serão selecionadas 50

redações, que irão compor
um livro especial com a

visão dos universitários
brasileiros sobre o "Pai da

Aviação" e sua, obra. Os
autores das cinco melhores

redações serão premiados
com uma viagem a Paris,
onde terão a oportunidade
de visitar os locais em que
San tos-Dumont realizou

J ARAGUÁ DO SUL -

· Concurso de redação sobre
Santos-Dumont levará
universitários brasileiros a

Paris (França). As

•• 'A'

suas pioneiras experiencras
, .

aeronau ticas.

Na avaliação serão

considerados critérios,
como criatividade,
conteúdo, originalidade,
clareza no desenvolvimento
das idéias, correção do
texto e precisão dos dados

apresentados. Os trabalhos
devem ser enviados, exclu
sivamente, para o e-mail:
conCllOOl4bis@blhadirigida.combt

,

MERCADO DE TRABALHO: VAGAS EXIGEM MAIS PREPARO

,

'�--.,--------,---------------�r .

DAIANE ZANGHELINI

� Algumas vagas estão

disponíveis há várias
A •

semanas na agencia
do Sine de Jaraguá

JARAGUÁ DO SUL - Apesar
da importância da data,
comemorada com feriado em

todo o país, o Dia do Tra
balhador traz uma reflexão: na
era da informação, é preciso
aproveitar todas as

oportunidades possíveis para

aprender e se especializar,
Pesquisa realizada pelo O
Correio do Povo junto ao Sine

(Sistema Nacional de Emprego)
de Jaraguá do Sul, na semana

passada, constatou que existem
63 vagas disponíveis para

/ emprego, mas que algumas não
são preenchidas por falta de
mão-de-obra qualificada para a

função.
De acordo com a coor

denadora do Sine, Waldineia

Strebe, a maioria das vagas

disponíveis no órgão é na área

de produção em geral, mas que
não são preenchidas porque
muitos interessados não têm o

preparo mínimo exigido.
"Muitos candidatos tem pouca
ou nenhuma experiência, não
tem curso especializado na área

e, por vezes, nem o segundo grau
completo, que atualmente é

essencial para conquistar um

espaço no mercado de

trabalho", comentou,
ressaltando que algumas vagas
estão abertas há mais de um

A

Illes.

.,

A desempregada Maria
Elena Engel, 24 anos, é um

desses casos: após ter sido
demitida de uma empresa de
borrachas, onde era es

tampadora, ela está procurando
emprego' há cinco meses. Ela

completou apenas o ensino

fundamental (até a oitava série)
e revela que dificilmente é

chamada para participar
entrevistas, embora já tenha se

cadastrado em todas as agências
de emprego da cidade. "Estou
aceitando qualquer opor

tunidade, em qualquer lugar
que me chamarem. Tenho um

'filho de seis anos e é

impossível ficar sem trabalhar,
. , .

ja que o gasto para criar uma

criança é muito elevado",
lamentou.

Para quem está procurando
um emprego, Waldinéia sugere

que o candidato a uma vaga no

mercado de trabalho procure um
curso para se aperfeiçoar
profissionalmente. Para quem
não tem o ensino médio

completo, o primeiro passo é

terminar os estudos. "O
•

conhecimento, com certeza, é a

melhor ferramenta para
. "

coriqutstar um emprego,

assegurou.
Relatório realizado pelo

Ministério do Trabalho e

Emprego através do Caged
(Cadastro Geral dos

Empregados e Desempregados)
no mês de fevereiro constatou

que Jaraguá do Sul é a sexta

cidade catarinense (corn mais

de 50 mil habitantes) com o

maior saldo de empregos
formais no ano passado; foram

•

• DANIEL NEVES

""f'1r ".",_

I
I

•

..

registradas 20.754 contratações
coritr a 17.997 dispensas,
gerando 2.757 novos postos de
trabalho com carteira assinada.

Enquanto no início do ano

passado o município contava

corn Ulll estoque de 46.988
empregos, em fevereiro já
registrava 49.745, o que

representa um aumento de

5,87% 110 número de empregos

formais. A atividade econômica

que mais gerou empregos foi a
ind ús tria de transforrnação
com 989 110VOS empregos,
seguida dos serviços e do comér

cio, que geraram 886 e 866
,

vagas, respectivamente. Ape'·
rias dois segmentos apresenta
ram saldo negativo: adminis-

. ,

tração pública (-24) e serviços
de utilidade pública (-3).

SERViÇO
O Sine funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11 h30 e das 13hl
às 17h, na Avenida Getúlio Vargas, 557. Os dias para preenchimento.
de cadastro para emprego são: quartas, quintas e sextas-feiras, das
7h30 às 11 h15. A coordenadora Waldineia alerta que os interessados
devem comparecer no primeiro horário da manhã para o preenchi- I

mento do cadastro, devido ao grande número de atendimentos diário�.
,

Moradores do Vale do Itapocu prestigiam 1 oa Festa do Arroz
•

MASSARANDUBA - A 10°
Festa Catarinense do Arroz, que
iniciou na última quinta-feira
e encerrou-se na noite de

,

ontem, corn um baile, foi um
sucesso do começo ao fim. O

público da região prestigiou o

evento, que ofereceu lazer,
. , .

entretenimento e negocias,
através da feira de produtos e

equipamentos. O perito alto da
festa foi o SllOW da dupla
sertaneja Gian e Giovane, urna
das mais conhecidas do Brasil,
que reuniu na noite de sábado,
aproximadamente cinco mil

•

pessoas 110 gramado do Centro

Esportivo Municipal. Segundo
o coordenador da Festa, Vilson
Eischtaedt, toda a organização,
desde a segurança até a praça de

alimentação, funcionou sem

maiores problemas, destacando
'A • •

a expenencia que os orgaru-
zadores já adquiriram nestas dez

edições nos últimos 20 anos - a

festa acontece a cada dois anos.
Os números, até o final da tarde

de ontem, ainda não haviam
sido totalmente contabilizados,
mas os organizadores acreditam
que as metas foram atingidas. A
festa fomentou os negócios na

região, através da realização
paralela da feira multisetorial,
COlll participação de cerca de 80

. , .

expositores em varias seg-
mentos e de empresas de toda a

região e a 3ª Exposição
Agropecuária, que contou com

a participação de aproxima
damente, 30 expositores dos

municípios de Joinville,
Araquari, São João do Itaperiú,
Itaj aí, Navegantes, Nova

Trento, Brusque, Blumenau,
Pomerode, Pouso Redondo e

Massaranduba., apresentando
mais de 100 animais das raças
bovina, bubalina, ovina e

caprina. Entretanto a raça que
chamou mais atenção foi de
uma ave. Onl casal de avestruzes
chamava a atenção de crianças
e adultos. Ontem, Dia do

Trabalho, o, evento foi total-

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

. '-

m s cr rço e s começaram
ontem. A promoção é dos
ministérios da Ciência e

Tecnologia e da Educação,
para celebrar os 100 anos do

primeiro vôo do 14-bis. O
avião projetado e pilotado
pelo brasileiro Santos
Dumont decolou pela
primeira vez do Campo de

Bagatelle, nos arredores

parisiense, diante de uma

multidão e de peritos do
•

ae r o cl ub e da capital
francesa. O feito histórico

• •• 1'\

marcou o primeiro voa

homologado de um avião.

Os textos do concurso

devem ter no m ín imo 60
linhas e no m

á

x imo 80.

-

,

,

Exposição de gado de cone também fezpane da 10a Fecarroz

mente voltado aos trabalha
dores das empresas do municí

pio, que se reuniram na festa

para comemorar a data. Apesar
do período da festa ter sido

reduzido de dez para cinco dias,
o coordenador Vilson Eichstaedt
acredita que foi repetido o

público da última edição, reali
zada ern 2004. (Carlos Brandão) ,
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Comemora mais um ano de vida neste dia 3
Eliane da Silva Shíratu. Feliciqades do marido
Gilcemar e da sua afilhada Gabriella,e seus

amigos Lindomar, Adriana e Samantha

Ei

,

II PARABENS!
'1/5'
Gustavo Bertoli

I Inajara G. Baier

� Rosane Schiewe

Guilherme Venturir
,

Betina Ehlert,

I

Milton Pradi

Dr. Marcia Rene Rocha

Joelmir D. Freiberger
Guiomar Voltolini

Mário do Nascimento

José Bening ,

Regina Steinert

Adelar Bigaton
Roseni A. M. Malon

Odair J. Torezani

Ana Julia Aroski

João Carlos Bugmann
Jésica Negherbon
Marciane Drews

I

I Luiz C. Giesler

Gustavo Henschel

•

Maria C. Franzoi
•
,--------�----�----

Elmar Rueckert,

)

, Rodrigo Wopsch
, " Eduardo G. Flor da Silva

1 Juliano J. Leitempergher
Maiara Lennert

. Evanir H. Heínert

Guilher.me Muller

Jaqueline Schmanski

Vanessa Dalcanalli

Jeferson L. dos Santos

Volney Júnior

Patrícia Girardi

André J. Terme
s

•
..

, .
" �----------------------"

,

"

FELICIDADES
Aniversariou dia 30, Loreni
Barreto, Parabéns e felicidades
do marido Janiário e dos filhos
Rodrigo, Letícia, e dos
familiares

FESTA
Acontece nesse sábado dia 6,
Festa Anual da Igreja
Evangélica Luterana de Três
Rios do Norte. Haverá um

Culto em Homenagem ao Dias
das Mães e na festa completo
serviço de bar e cozinha.

Participe!
,

PARABENS
André J. Terme completa idade
nova hoje. Felicidades dos

pais e amigos.

. FELICIDADES II
Hilda Balmann completou 88
anos no dia 1. Parabéns dos
seus familiares.

t

)

,

\

Jaqueline Schimanski completa hoje, 18 anos.

Felicitações dos pais e irmãs

Evanir Hoffmann Heinert comemora
aniversário hoje. Parabéns do esposo IlIgo,

,

e dos filhos Carla e Carlos

• • Irene L. Welke
,

Jair R. Steinmacher,

•

Roberto Kniess "

Salete Moretti

Jackson L. Kopsch

I

I

•

..... .J

•

,

Fábio Negherbon completou idade nova dia 30/
04. Parabéns e muitas felicidades é o que deseja
sua noiva

I

Aniversariou dia 1, Vanessa
Gutzaki. Os pais Silvestre e Irene

desejam os parabéns

,

Completa idade nova dia 4, Gisele
Bornhausen. Felicidades é o que deseja

sua amiga Lisandra

O casal, íris e Osni Pommerening, comemoraram 25
anos de casados no dia 18. A festa foi no dia 29 no

Restaurnate Lá em Casa

•

,
,

•

"
'

,

I
I

I
I

I

"

, ·i

No dia 28/04, a

Recrutadora da

Arbeiten,
Adriana

Gaedke colou
grau em

Administração
em Marketing,

pela Unerj.
Sucesso! b-_

, I, '.

I
I

" • I
I
,

,

I
,

I
I

\'

"

•

"

'''' '

•

•

•

I

I ..

Parabéns e felicidades a Elcy Coelho da Silva que
aniversariou dia 28, Ouern deseja é o marido Renato

-,

'/
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SOLIDARIEDADE: VICIADOS ENCONTRAM ABRIGO
•

JARAGUÁ DO SUL - Cerca
de 100 pessoas acompanharam
a inauguração da Casa de Apoio
Padre Aloísio Boeing durante a

manhã de ontem, no Bairro
Ribeirão Grande do Norte. A

celebração inaugural foi
conduzida por vários religiosos,
entre eles o pároco da Igreja
Matriz São Sebastião, padre
Sildo César da Costa e o bispo
da Diocese de Joinville, Dom
Orlando Brandes. A

construção da casa de

recuperação para dependentes
químicos começou no mês de

janeiro e foi finalizada no

domingo. O local tem seis

quartos, capacidade para abrigar
24 internos e é destinado
apenas para dependentes do
sexomasculino. De acordo com Ato de inauguração da Casa Padre Boeing, ontem pela manhã atraiu centenas de fiéis Ribeirão Grande

•

DAIANE ZANGHELINI

� Local leva nome de

religioso que fundou
o noviciado Nossa
Senhora de Fátima

•

•

•

RÁDIO I�;l()
.,AQAGUÁ •

..

" .

Projeto da ponte do Zanotti só depende de assinatura de convemc
•

GUARAMIRIM - O convênio
entre governo do' Estado e

Guaramirim para elaboração do
projeto executivo destinado à

reconstrução da ponte velha (ou
ponte do Zanotti), no Bairro

Imigrantes, deve ser assinado
nos próximos dias. A infor

mação é do secretário de

Planejamento Valéria Verbi
nem, através de contato com a

Secretaria estadual de Infra
estrutura. O governo do Estado
destinará R$ 50 mil para

elaboração do projeto, CaIU

contrapartida de R$ 5 mil do

município. Na avaliação do

secretário, a reconstrução da

ponte velha vai permitir
desafogar o tráfego na BR-280,
intensificado nos últimos anos

com a instalação da Fameg
(Faculdades Metropolitanas de

Guaramirim), no Bairro

Imigrantes. Segundo ele,
pesquisa realizada no ano

passado mostrou que 68% dos
alunos da Fameg moram em

Jaraguá - o percentual deve ser

semelhante este ano -, o que
justificá o aumento no tráfego
de veículos naquela região. "Nós
entendemos ser de extrema

1

1
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,
• A'

irnportancia para . o

desenvolvimento não só de

Guaramirim, mas de toda a

região, até porque a ponte do
•

Portal está em estado precário.
Precisamos de mais uma

alterriativa", salientou,
informando que, a Fameg já
dispõe de entrada pelos fundos,
o que permitirá o acesso quando
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Ponte foi desativada em 1983, depois de uma enchente que comprometeu as estruturas de concreto

a ponte velha estiver

reconstruída. Hoje, o único

acesso a Jaraguá do Sul pela BR-
280 se dá pela ponte do Portal,
bastante danificada pelo tráfego
intenso. As melhorias na ponte
do Zanotti, desativada em 1983

por causa de uma enchente, são
uma das reivindicações da
Amcbini (Associação de
Moradores do Bairro

Imigrantes), que promoveu uma
reunião na sexta- feira à noite para
discutir este e outros assuntos,

Foram convidadas as principais
lideranças do município, do

governo e deputados, de quem os

moradores cobraram uma

resposta desta e de outras obras,
•

incluindo os pedidos de

pavimentação das ruas Rodolfo
Tepassé, Vadislau Ubinski e João
Longhi .. No caso da Rua João
Longhi, o secretário de Planeja
mento disse que o contrato foi
assinado no ano passado e

aguarda apenas a liberação dos
recursos pelo governo federal.
Com relação a Rodolfo Tepassé,

•

obra que considera prioritária,
Verbinem disse que está incluída
no projeto de transporte coletivo
urbano do município, já
aprovado pelo BNDES (Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social), e que
também aguarda a liberação dos
R$ 8,9 milhões pelo governo

•

federal para dar início às obras.
Na avaliação do secretário, o

. - -

reuruao, nao compareceram, o

que motivou críticas dos

presentes. (CT)

presidente da Amobini está
dando uma conotação política às

reivindicações do bairro.
"Charles Longhi é um dos
maiores opositores do projeto do

BNDES, que vai beneficiar o

bairro em que ele mora. Na
minha visão, ele deve lembrar
que é presidente de uma

associação, de um bairro que amo

muito, e esquecer que é filiado ao

PT, porque não se pode ser

parceria de quem não se pode
confiar», declarou Verbínem, que
também já presidiu a Amobini.
O prefeito Peixer e o secretário

Verbinem, convidados para a

1

,

o coordenador da Casa de

Apoio, Marcelo Germano,
cerca de 10 internos já estão

vivendo no abrigo desde a
,

semana passada. "E um projeto
.. . ,; .

pioneiro no murucrpro e o

objetivo da Casa de Apoio é

resgatar a dignidade do

dependente, a reaproximação da
família' e a sua inserção na

sociedade», explicou.
A assistência aos internos é

realizada em parceria com a

prefeitura, que já disponibilizou
psicólogo, psiquiatra, médico e

dentista. A internação dura de
seis a nove meses e a linha de
trabalho prevê horários
definidos para laborterapia,
oração, meditação, estudos e

lazer. Também serão

promovidos encontros coin

grupos de apoio, membros de

pastorais, psicólogos,
professores, médicos,
profissionais da saúde,
bombeiros, policiais, poder
público, palestrantes e a

imprensa para trabalhar a

espiritualidade e conscientizar
sobre os danos causados pelos
tóxicos e álcool.

Entre os objetivos dos

organizadores está a ampliação
da Casa recém-inaugurada com

a construção de uma sede maior,
em alvenaria, em um terreno

localizado ao lado. "O terreno;

inclusive, já está terraplanado
para que as obras comecem

dentro de pouco tempo, uma
vez que a atual estrutura é

•

.

O CORREIO DO POVO

provisória", planejou Germano.
Para isso, a equipe conta com

colaboração de engenheiros,
arquitetos, dos empresários e da
comunidade em geral para

abrigar um número maior de
pessoas e oferecer melhores

•

. condições para o tratamento.

. A Casa serámantida através
de convênios com a prefeitura,
empresas e entidades, além da
colaboração da comunidade.

"Qualquer ajuda será bem vinda,
seja com alimentos, material de
limpeza, peças de roupa ou

contribuição em dinheiro",
disse o coordenador da Casa de

Apoio.
O local leva o nome do

religioso que faleceu no último
dia 17 de abril e deixou de luto
fiéis de todo o Estado. Entre as

obras realizadas por Padre
Aloísio está a fundação do
Noviciado Nossa Senhora de
Fátima (Barra do Rio Cerro) e

da Fraternidade Mariana do
Coração de Jesus (Nereu
Ramos). Padre Aloísio Boeing
trabalhou em Jaraguá do Sul por
42 anos.

Quem quiser contribuir com
a Casa de Apoio Padre Aloísio

Boeing pode entrar em contato

pelos telefones (47) 3275-1492/
9118-9613 (tesoureiro Sérgio
Luiz Pedrotti). As contribuições
também podem ser

encaminhadas às secretarias

paroquiais da Igreja católica do

município, que estão atuando

como centros de arrecadação.

Programa acadêmico dá nova

chanche intercâmbio no exterior

formação adequada aos novos

desafios impostos pelo processo
de globalização. Neste sentido, a
UNER] mantém convênios

estabelecendo programas

específicos com universidades
no Chile, México, Argentina,
Espanha, Portugal, Itália, Cuba,
Alemanha e Estados Unidos.
Para os acadêmicos, a experiência
é valiosa. Maria Cristina

Setragni, do curso de Direito da

UNER], atualmente partici
panda do Programa Marco Pala
de Intercâmbio Acadêmico na

Universidade de La Rioja
(Espanha), acredita que o esforço

,

tem valido a pella. "E antes de
tudo um ato de coragem. Abdicar
do conforto do 110SS0 país para

• A •

ter uma experiencia que nos

completa, tanto no nível
acadêmico como no nível
pessoal, é apenas uma das muitas
metas. Para mim, está sendo
muito gratificante, uma troca de

experiência pessoal enri

quecedora", comenta.
Ela recomenda que as

oportunidades de intercâmbio

sejam avaliadas por todos que

possuem interesse em participar I

de programas COlUO os oferecidos
pela UNERJ, pois 'apesar de
considerar que
universidades estão

nossas

bem

JARAGUÁ DO SUL - A

Unerj está iniciando mais uma

etapa do Programa Marco Pólo
de Intercâmbio Acadêmico.
Através da Coordenação de

Relações Interinstitucionais,
estudantes podem se inscrever

.

para o intercâmbio com

universidades parceiras. As
inscrições podem ser feitas até

.

o dia 26 de maio e mais

informações estão disponíveis
no edital, através do site

www.unerj.br.Desta vez, há

oportunidades de intercâmbio
com as universidades de La

Rioja, na Espanha, e doMinha,
em Portugal. Para a professora
Cláudia B. Batschauer da Cruz,
assessora para Relações
Interinstitucionais, programas
como esse oferecem chances
reais .de aperfeiçoamento

..

pessoal e profissional que se

refletem diretamente no

desempenho dos participantes
nomercado de trabalho. "Além
de conhecerem outras culturas
e se enriquecerem intelectual

mente, o domínio de outro

idioma e a vivência com novas

realidades é cada vez mais

importante nas relações
comerciais das empresas
brasileiras no exterior» .Ela
lembra que a Unerj vem

•

desenvolvendo, desde 2002,
um processo de interna

cionalização com o objetivo de
•

proporcronar aos seus

estudantes e professores urna

estruturadas, é necessário

conhecer, aprender e explorar
outras culturas de forma a 1105

projetarmos' perante um futuro
melhor'. �

/.
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CARLOS BRANDAO

.. Regime especial
de atendimento no

Cartório Eleitoral
foi concorrido

JARAGUÁ DO

Aproximadamente
SUL -

600

I

• .. MOACIR PEREIRA

o encontro PSDB-PFL-PP
Com o cenário nacional obscuro e ainda indefinido, continuam as

conversações sobre candidaturas ao governo estadual e formação
de alianças partidárias, Reunião prevista para hoje entre os

presidentes do PFL, Antônio Ceron, e do Pp, Joares Ponticelli, poderá
resultar em documento selando a coligação entre liberais e

progressistas na chapa majoritária, Com a declaração de apoio do
PP à Geraldo Alckmin, os dois partidos ficaram mais próximos,
Encóntro com expectativa de ser mais produtivo está previsto para '

oflrn de semana, Dele participarão o senador Leonel Pavan, o ex

governador Esperidião Amin e o ex-prefeito Raimundo Colombo,
Nos últimos dias dois movimentos tiveram reflexos no acordo entre
o PP e o PFL, O primeiro, com a nova ponte entre o PT e o PMOS,
que pode jogar os tucanos para o projeto de Esperidião Amin, O
segunda, a provável implosão da candidatura Garotinho, Pelo lado
das oposições, a informação de que os deputados tucanos não
vetam mais a candidatura de Esperidião Amin ao Senado, numa
hipotética aliança, embora neguem apoio ao governo,
No geral, há uma só unanimidade: enquanto o PMOS não definir
seu projeto nacional, tudo permanecerá nebuloso no Estado,

Avaliação
A Federação das Indústrias
de Santa Catarina tem
convocada reunião com

empresários e diretores da
SC-Gás para sexta-feira. O
objetivo inicial era avaliar a

questão tarifária, Agora, com .

a estatização dos campos
I

pela Bolívia, a pauta deverá
sofrer alteração,

pessoas aproveitaram o

feriado de 1 Q de Maio, para
comparecer ao Cart6rio
Eleitoral e colocar em dia a

situação de eleitor. Na

próxima quarta-feira, dia 03,
vence o último prazo para

quem desej a transferir o

título de município, mudar o
local de votação ou r e

g'ularizar o documento, caso
não tenha part ic ipad o de
• três eleições consecu tivas ou
não tenha justificado
ausência. Para atender a

,

demanda de eleitores que
necessitam desses serviços, o
cart6rio eleitoral do mu

nicípio, que também atender

Corupá, está funcionando
em horário diferenciado.
Além do plantão que deu no

feriado de ontem, estará

aberto entre 9 e 20 horas até

quarta-feira, Ap6s este prazo
o cart6rio não realizará mais

alterações nos cadastros dos

eleitores, somente emissões

de certidões ou a segunda via
do título.

Para auxiliar na

divulgação deste serviço, o

cart6rio eleitoral realizou,
em parceria com a Acijs, a

campanha "Troque/transfira
seu Título de Eleitor", com

o apoio da Acijs (Associação

•
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Cadastro
Tribunal Regional Eleitoral
completa nesta quarta-feira o

cadastro eleitoral para o

pleito deste ano, Previsão de

que o Estado afinge 4 milhões
e 20� mil eleitores, Balneário
Camboriu superou a marca

dos 100 mil eleitores, Filas
enormes registram-se nos

cartórios. Média de mil
atendimentos por dia,

Centenas procuram Cartório Eleitoral para regularizar situação antes que se encerre o prazo final

Comercial e Industrial de

J araguá do Sul). Durante a

s e rn a n a que passou, o

car tór io eleitoral atendeu

ap r o xi tu ad am e n t e 250

pessoas/dia por dia, A chefe
da 17ª Zona Eleitoral,
Vanessa Piovezan Scholz,
ressalta que o número de
atendimentos deve crescer

até quarta-feira.
"Aguardamos uma acrés

cimo de 100 por cento nestes

atendimento, até o fim do

prazo", comenta.
Gás
A declsào do presidente Eva
Morales de nacionalizar
todas as empresas que
exploram os campos de
petróleo da Bolívia tem
reflexos imediatos em Santa
Catarina. Como a Petrobrás é
a principal vítima da

estatização, clima de

apreensão com o futuro do
gás natural boliviano usado

pelas indústrias
catarlnenses.

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

(conta de luz, água ou telefone; se não tiver, basta o endereço completo). Quem quiser fazer a primeira
inscrição deve trazer o documento de identificação e comprovante de residência (ou endereço completo);
homens acima de 18 anos devem trazer também o certificado de reservista. Em caso de extravio do
título, o eleitor devé trazer os mesmos documentos para emissão da segunda via. Para regularizar o

documento, o eleitor deve pagar uma multa de R$ 3,50 por cada ausência não justificada (no caso de
três, o eleitor precisa desembolsar R$ 10,50). Além de não poder votar nas eleições deste ano, o

cidadão com título irregular não pode tirar passaporte ou CPF; se inscrever em concurso público ou,
em caso de aprovação, tomar posse do cargo; conseguir empréstimos em bancos do governo e se

matricular em instituições públicas de ensino, (colaborou Daiane Zanqhellnl)

SERViÇO
O cartório eleitoral fica no Edifício Royal Barg, na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, Centro (em
frente ao Posto Marechal), Mais informações pelo telefone (47) 3275-11.83, O horário normal de
funcionamento é das 12h às 20h,

Intervenção
o amigão de Lula deixou a

Petrobrás em péssimos
lençóis. É a empresa
estrangeira que explora o

campo de San Alberto, o

mais rico do país, A saber
como ficam as pesquisas .

realizadas pela estatal
brasileira e os investimentos
milionários feitos na Belívia.
Os militares já assumiram
tudo.

•

Hoje é o último dia de inscrições
para o concurso da Celesc

Uma morte e vários acidentes
no trecho regional da BR-280

FLORIANÓPOLIS- Os interes

sados em participar doConcurso
Público da Celesc têm s6 até

terça-feira, dia 2 de maio, até às

18h, para realizar inscrição a uma

das 211 vagas oferecidas pela
Empresa para 19 habilitações
distintas: advogado, analista de
sistemas, assistente social,
atendente comercial, bibliote
cário, contador, despachante,
engenheiro eletricista, enge
nheirode produção elétrica,
engenheiro florestal, econo-

•

mista" técnico em eletrônica,
técnico em eletrotécnica,
técnico em edificações, técnico
de segurança do trabalho,
técnico industrial em

•

geomensura ou agnrnensura,
técnico em contabilidade,
técnico em enfermagem e

médico do trabalho.A faixa
salarial varia de R$ 848,87 a R$

.

'2.143,74. A Celesc oferece
também auxílio-alimentação de

R$286,00 por mês e' planos de

saúde, odontol6gico e

previdenciário. A taxa de

inscrição é de R$ 90,00 para as

vagas de nível superior e de R$
50,00 para as de nível médio e

técnico. As provas serão

realizadas no dia 14 de maio nas

cidades de Florianópolis,
Blumenau, [oinville, Chapecó,
Lages, [oaçaba, Criciúma e Itajaí.
As inscrições devem ser feitas no
site da Fundação de Estudos e

Pesquisas Sócio-Econômicos da
UFSC: http://celesc.fepese.ufsc.br.
No site da Celesc (http://
www.celesc.com.br), há um link

para a página da Fepese/
UFSC.Outras informações
podem ser obtidas pelos fones
(48) 3233-0737,3331-8992,
3331-8151 e 3331-9501.
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Operação Trabalhador, da
Polícia Rodoviária Federal,
na região atend e u um

grande número de

acidentes, na maioria sem

gravidade, entre a noite do
dia 28 de abril, sexta-feira e

a tarde .de l°de Maio, no
trecho de 98 quilômetros,
entre São Francisco do Sul
e São Bento do Sul. Foram
-IS acidentes, com uma

morte. O Corpo de
Bombeiros Voluntário de

Jaraguá do Sul atendeu 65
ocorrências de acidente e

dois incêndios em mata.

"Destas 65 ocorrências, 14
foram colisões envolvendo
motos", destacou o soldado
Jean, do Corpo de
Bombeiros.

A vítima fatal, Leonardo

Benites Moreira, 45 anos,

conhecido COIUO "Seu Chico"
foi atropelado no quilômetro
57 da BR-280. O Acidente
aconteceu às 18h30 de sábado
.e envolveu um motoqueiro,
que ap6s colidir contra

Leonardo, se evadiu do local.
Gravemente ferida, a vítima,
foi levada ao pronto-socorro
do Hospital São José, deu
entrada na UTI, .m as não

resistiu aos graves ferimentos
e morreu ainda na noite de
sábado. Segundo o patrulheiro
Mendes, da PRF, a polícia civil
de Guaramirim está

investigando para tentar

localizar o condutor da moto

que, uma vez identífícado, será
indiciado em inquérito por
homicídio culposo,' com a

agravante de ter se evadido do
local sem prestar socorro.

,

Duplicidade
Técnicos da Secretaria da
Fazenda voltam a questionar
a doação do edifício das
Secretarias à Prefeitura de

Florianópolis. Motivo: A
Gerência Regional e o

Conselho Estadual de
.

contribuintes pagam aluguel
e o prefeito Dário Berger
continua com dois gabinetes,
sem fazer qualquer

,

economia.

'.

Saúde
A Federação das Unimeds
pretende chegar a 200 milo·
número total de beneficiários
do SC-Saúde, o novo sistema
de assistência médico

hospitalar dos servidores

públicos estaduais.

Implantado há pouco mais de
dois meses na gestão do
secretário Marcos Vieira já
conta com 70 mil titulares e

180 assistidos,
/

TV Digital
Audiência pública convocada
para debater a implantação
da TV Digital no Brasil vai
acontecer hoje na

Assembléia Legislativa, a

partir das 9,00 horas,
Iniciativa do Fórum
Catarinense de

Acompanhamento da Mídia,
presidido pelo deputado
Paulo Eccel(PT). O tema tem
sido pouco debatido no

Estado.

Censura
. ,

Auditor Omar Afif,' IIder dos
fazendários contra a doação
do prédio ,da Secretaria da
Fazenda para a Prefeitura,
está sendo processado por
ordem do secretário Max
Bornholdt. Hebe Nogara, da
Corregedoria, quer aplicar um

dia de suspensão por Afif ter
dado informações à imprensa.
Queria censura oficial.

Testemunha
Técnicos da Fazenda já se

declararam solidários a Omar
Afif e contra a censura prévia

,

das autoridades estaduais.
Termina hoje o prazo para que
apresente defesa e evite a

ridícula punição, Lamentaram
,

que a testemunha chave seja
o jornalista José Augusto
Gayoso, que hoje deixa o

cargo.

. Avaliação
Nova missão do Banco
Mundial estará em Santa
Catarina esta semana para
nova avaliação sobre a

execução do Micro-Bacias II.
Envolvendo todas as regiões, é
o mais ambicioso programa
de desenvolvimento sócio
econômico de corporações e

micro-regiões em execução
no Estado,

\
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� Tesoureiro I
o presidente do PT, deputado
Ricardo Berzoini (SP),
admitiu ontem que a

campanha do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva pode ter
um tesoureiro de fora de seus

quadros e afirmou que as

finanças da campanha serão

separadas da tesouraria da

legenda. Em 2002, as duas

funções foram acumuladas
•

por Delúbio Soares, que
acabou expulso da

agremiação, acusado de '

crimes como caixa 2.Não há
ainda previsão sobre quem
'assumirá o posto - que,
declarou o dirigente petista,
também pode ser ocupado
por um filiado do partido. O

objetivo da separação é
evitar que a campanha deixe
dívidas que possam provocar
problemas, como a crise

protagonizada em 2005 pelo
publicitário Marcos Valéria,
que abateu boa parte da

cúpula petista, acusada de
envolvimento no pagamento
do mensalão. Hoje, a dívida
da legenda é de

aproximadamente R$ 50
milhões.

� Tesoureiro II
"O tesoureiro do partido tem
se comportado
extremamente bem,
corretamente, ajudado o

partido a se recuperar, mas

temos uma avaliação de que
as finanças, de campanha
devem ser separadas das

finanças do PT", afirmou hoje
o presidente do PT.
"Queremos tratar as finanças

, de campanha como algo
suprapartidário e que deva
ser limitado ao tempo da

campanha." Berzoini afirmou
também que serão
trabalhados "todos os meios
de arrecadação legal que
existem". Em conversas

reservadas, interlocutores de
Lula dizem que a idéia é

.

chamar um empresário, para
a tarefa que no passado foi de
Delúbio. Escaldados pela
crise, os petistas buscam um

tesoureiro diferente, sobre o

qual não recaia nenhuma

suspeita.

,

•

,

•

1° DE MAIO: TRABALHO DE PRESIDENTE
(

• •

AGÊNCIA ESTADO

� Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, participou
de ato religioso em São Bernardo e admitiu que
pode ser candidato a reeleição em outubro

SAO PAULO - O presídente
Luiz Inácio Lula da Silva

chegou pouco depois das 9
horas à Paróquia Nossa
Senhora da Boa Viagem, elU

São Bernardo do Campo, na
região do ABC paulista, para
assistir à tradicional "Missa do

Trabalhador", que este ano foi
celebrada pelo vigário geral da '

Diocese de Santo André, padre

Roberto Alves Marangon.
Lula, que chegou acorn

panhado da primeira dama,
•

dona Marisa Letícia, entrou
pela porta da frente da igreja e

foi bastante cumprimentado
pelos presentes. O ministro das

Relações Institucionais, Tarso

Genro, e o porta-voz André
Singer entraram junto com

Lula e dona Marisa. Além de

Missão leva 200 fuzileiros
o

navais brasileiros ao Haiti
SÁO PAULO - Cerca de 200

fuzileiros navais embarcaram

ontem, no Rio de Janeiro, rumo
ao Haiti, onde substituirão o

contingente que está atuando
na missão de paz naquele \país,
desde dezembro do ano passado.
Os soldados serão levados por
uma esquadra de cinco navios

que percorrerá o litoral
brasileiro realizando exercícios '

de guerra naval. A viagem até a

capital haitíana, Porto Príncipe,
tern duração prevista de 30 dias.
Além dos fuzileiros, 825
soldados da 10ª Brigada de

"

Infantaria Motorizada de Recife
,

(PE) e 150 militares do corpo
de engenharia do Exército
também serão enviados, nos

próximos dias, ao Haiti, para
substituir o cerca de mil homens
da força terrestre que também
estão naquele país. Segundo o

chefe de comunicação da tropa

brasileira no Haiti, tenente
coronel Fernando Mattos, a ida
dos navios permitirá uma

renovação dos equipamentos
defeituosos da força de paz do
Brasil". A Marinha está

enviando um grupo-tarefa COIU

base em dois navios de trans

porte,' um navio de desern-'

barque de carros de combate e

um navio de desembarque
doca, que irão transportar
material para o Haiti, p�ra que

haja urna troca e o material que
regressará ao Brasil tenha a

devida manutenção", disse
Mattos. O Brasil mantém um

contingente de 1,2 mil homens
110 Haiti. Esse número será

mantido com essa nova leva que
deve chegar ao país no final do
mês. Além disso, o Exército·
brasileiro comanda outros 6 mil
homens de países como Chile,
[ordânia e Nepal.

Agricultores fazem protesto e

interditam várias estradas
RONOONÓPOLIS - Agricultores

de Mato Grosso, Mato Grosso do

Sul, Bahia e Goiás bloquearam
estradas dos quatro Estados ontem,
dia primeiro de maio, para impedir
o escoamento da safra de grãos. O
movimento dos produtores rurais,
batizado de Grito do Ipiranga,
começou 110 dia 18 de abrilno norte

, doMatoGrosso e já atinge mais de
50 municípios nos quatro Estados.

"Agricultores do Paraná e Rio
Grande do Sul também blo

quearam as estradas", afirma José
Nardes, presidente do Sindicato de
Produtores Rurais de Primavera do

, Leste, cidade próxima a Rondonó
polis. Os produtores rurais pro
testam C011tra o dólar baixo, o alto
preço do óleo diesel e a falta de
auxílio do governo federal para
combater a ferrugem asiática que
atíngíu a lavoura de soja. Pedem

,

também a reestruturação da dívida
dos produtores com o Banco do
Brasil e multinacionais COIUO a

Bunge, ADM e Cargill, além de
fornecedores de insumos, "0 nosso

negócio precisa voltar a ser viável",
diz Ricardo Tomczyk, diretor
administrative da associação dos
Produtores deSoja doMatoGrosso.
"Não adianta só prorrogar as

dívidas." Os produtores propõem
a criação de um diesel agricultura,
isento de impostos � garantia de

, . .

preços rmmmos superiores aos

atuais. Tomczyk prevê que a área

plantada do Estado terá uma

redução de 400/0 na próxima safra.
Os manifestantes ocuparam as

principais vias de escoamento da
safra com tratores e máquinas
agrícolas, e barraram os caminhões
carregados com soja, milho, arroz,
algodão, defensivos e adubos.

• 'Á1

Governo prepara privatização das balanças

Genro, também participaram
do ato religioso os ministros

Luiz Marinho, do Trabalho, e

Luiz Dulci, da Secretaria Geral
da Presidência, juntamente
com a ex-prefeita Marta

Suplicy, e o senador Aloizio
Mercadante, pré- candida tos
do PT ao' governo de São
Paulo.

Segundo Dulce Xavier, da
Pastoral Operária, esta foi a

25ª vez que Lula participa da
Missa do Trabalhador, tradição
interrompida apenas em 1980,
quando ele estava preso por
liderar as greves metalúrgicas
do ABC. "Está tudo uma

SÁO PAULO - Desde o início

do ano, 172 mil caminhões

passaram pelas balanças
rodoviárias adminístradas pelo
Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes
(Dnit), do Ministério dos

Transportes. Desses, 19mil (11%
do total) estavam com excesso

de peso, somando 35,7 mil,
toneladas de sobrecarga. "Omais

grave é que 77% do excesso foram
detectados pela pesagem da carga
pelo número de eixos do

caminhão, o que é mais preju
dicial tallto para o pavimento
quanto para a segurança do

próprio caminhoneiro", afirma
Luiz Cláudio Varejão,
coordenador-geral de operações
rodoviárias do Dnit.

Pela legislação, só podem ser

multados caminhões cujas cargas
ultrapassem os ,liluites de peso

. bruto total. Mas sempre que é

detectado excesso por eixo, os

veículos ficam retidos até que
•

•

maravilha? Não. Muita coisa

ainda precisa ser feita. Mas as

pessoas se n tern sua vida
melhorando e têm mais'

perspectiva de futuro", disse o

presidente Ele lembrou ainda

que o valor do salário mínimo

está longe do ideal, luas que
este ano, já foi possível dar um
a umento bem luelhor' e

antecipar o pagamento do mês
. de abril.

.

O presidente Luiz Inácio
Lula da Silva chegou a assumir.
sua candídatura à reeleição ao

comentar a decisão do 13°
Encontro Nacional do PT, que
aprovou no último sábado uma

. ,

sejam providenciados meios para

remanejar a sobrecarga, o que
resulta ern custos adicionais,
desentendimentos e atraso nas

entregas.Varejão reconhece que o
número de balanças em operação
hoje no País é insuficiente para
fazer o trabalho de fiscalização.
UIU estudo da empresa de
consultoria Tectran indica que só

na via Dutra, entre São Paulo e

Rio de Janeiro, circulam mais de
,

148 mil caminhões por dia. E

quase a mesma quantidade de
veículos fiscalizados ao 1011g0 de

quatro meses pelo Dnit.
O Ministério dos Transportes
formou UlU grupo de trabalho para
investir na recuperação dos postos
de pesagem. De acordo com

Varejão, o plano inclui propostas
ao ConselhoNacional de Trânsito

(Denatran) para melhorar as

condições de fiscalização. Entre
elas está a revogação de urna

resolução de 1999 que isentou de

penalidades o excesso de peso por

O CORREIO DO POVO;

política ampla de alianças para
as eleições de outubro. "O PT
tern que ter maturidade para
saber a .importância da

reeleição, ou seja, a importância
da aliança política para o

processo de reeleição."
,

"0 PT sabe que não estou.

pressionando, que tenho

tranqüilidade. Eu tenho até o

dia 30 de junho para decidir sim
ou não [sobre a reeleição],
acrescentou o presidente. Lula
disse ainda que ele e seus

adversários devem ser julgados
pelo povo em. outubro. "EPI
estou vendo algumas pessoas
nervosas, irritadas, xinga pall;
cá, xinga para lá, e eu não

respondo, porque eu acho que o

julgamento dessa gente e o mel!

julgamento não pode ser feito

pelo baixo nível da disputa, pebrl
imprensa, tem que ser feita pele

d "
. comportamento o povo 2,:

disse o presidente. "São vocês:

que vão julgar quem é quem na

política brasileira", reiterou

Lula.

. '

· t
•

eixo. A questão principal, no

entanto, é incorporar tecnologia
aos métodos atuais de pesagem de'
veículos. Urna das alternativas em'
estudo seria instalar sistemas de

balanças eletrônicas semelhantes'
,

aos de controle de velocidade nas'

estradas brasileiras. "Além de'
evitar as longas filas de caminhões'
que se formam nbs posteis fa�1
pesagem, o baixo custo de'

,

operação viabilizaria a instalação
de um número bem maior desses

equipamentos em relação aos

atuais", diz o coordenador.
Enquanto o projeto não sai dôo

papel, o Ministério investe nUll. '

plano emergencial, que prevê a:
privatização de 30 novas balanças
de controle de. pesagem nas

•

rodovias federais. O problema é
,

que a licitação está parada.
Empresas que participam do

processo entraram COIU recurso na

Justiça contra o edital. Até que os
,

recursos sejam analisados, o
,

". . ,

trarmte continuara suspenso.

Petistas querem mudar economia para 2° mandate
SÁo PAULO - Caiu 33

emendas em alguns trechos
considerados muito elogiosos à

política econômica desta gestão,
o 13° Encontro Nacional do PT
manteve as críticas ao Banco

Central, à política de juros altos e

ao superávit primário 110 do
cumento que trata das diretrizes

para o programa do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva à

,

reeleição."E um documento que
defende uma inflexão para o

segundo mandate", resumiu o

secretário de Relações Inter
nacionais do PI, Valter Pomar. O
texto aprovado no encontro, com
aproximadamente 1.200 dele

gados de todo o País, afirma que a

autonomia operacíonal doBanco
Central, "maior do que em

períodos anteriores", permitiu
uma política monetária (... ) que
se chocou mais de uma vez, com

as bases sociais do governo e do

" . "

propno govenlo .

Ao destacar que o BC precisa
estar "sintonizado" com os grandes
problemas nacionais, a plataforma

. ,

aprovada pelo PT COlUO roteiro

para o programa de Lula sustenta

que, alémde ser aguardiã damoeda,
a instituição monetária deve se

preocupar com o crescimento, o

emprego e o bem-estar social."No

conjunto da política econômica,
também temos de tratar das metas
de crescimento e de

,

desenvolvimento", argumentou o

presidente do PT, deputadoRicardo
Berzoini (SP), eleito para coordenar

,
a campanha à reeleição de Lula.
Paul Singer, secretário nacional de
Economia Solidária, foi o autor de
boa parte das emendas que tiram
as referências laudatórias à política
antes conduzída pelo ministro
Antonio Palocci, ex-titular da
Fazenda - ele foi demitido sob a

acusação de quebrar o sigilo

bancário do caseiro Francenildo
dos Santos Costa, o Nildo."Na

parte do balanço do governo Lula,
o documento sobre diretrizes do

programa contém afirmações que
contradizem os itens finais do,

" b S· "E'texto , o servou Inger. sta

colocado ali que todas as posições'
tornadasna economia derammuito.'

certo e salvaram o País. Há várias

� Morre Calazans
o artista plástico Calazans
Neto, de 73 anos, morreu na

noite de domingo devido a

complicações causadas por
infecção respiratória, no

Hospital Aliança, na capital
baiana, onde estava internado '

desde o início da semana

passada por causa de uma

isquemia abdominal. Seu
corpo será cremado no

Cemitério Jardim da
Saudade. Mestre Calá, como
era conhecido, fazia parte da

"geração de personalidades
definida por Jorge Amado
como de "baianos
fundamentais". Amigo de
Amado, dos artistas

plásticos Caribé e Carlos
Bastos e do etnólogo Pierre
Verger (todos já falecidos)
Calazans foi colega de
escola de Glauber Rocha e

trabalhou como cenógrafo
nos seus primeiros filmes,
Ele ilustrou vários livros de

Jorge Amado,

. -,..

mterpretaçoes possrveis para o que
aconteceu ern 2002, no governo
Fernando Henrique, quando
houve a crise de fuga de capitais:
Mas precisamos refletir sobre o

seguinte: se aquela política era a

única viável naquele momento,

Lula vai corrigi-la num segundo
manda to?", ques tionou o

secretário de Economia Solidária,
Singer disse ainda que, em 2004,
houve "uma política econômíca
ultraneolíberal de elevar as taxas

de juros e fiXar metas de inflação
, baí "

mutto aixas.

r

•
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VIOLÊNCIA: AÇÃO CHOCANTE sejam publicados detalhes
maiores sobre ele.

O caso abalou os militares,
e o comandante da Força
Aérea afirmou que ele vai

contra todas as normas e éticas

do Exército israelense. Mas o

coronel da reserva Gadi Aluir
acredita que o fato "não

poderia ter ocorrido sem que
muitas outras pessoas tornas

sem conhecimento, inclusive
oficiais". E acrescentou para a

Rádio de Israel: "Acredito que
tenha havido urna

conspiração de silêncio".

Aluir, UIU psicólogo e ex

chefe do Departamento de
Ciências do Comportamento
do Exército, diz que o

escândalo mar c a UIU novo

nadir na conduta militar.t'Isso
vai bem alérn de uma conduta

criminosa. Trata-se de estupro
e uma quebra de normas e do

código de ética que, senl eles,
nosso exército não podia
continuar existindo", avaliou.

I! BREVESI
,

•

I
•

HAVANA

... Dia do Trabalho
I

I
,

,

O presidente de Cuba, Fidel
Castro, comandou uma

celebração em Havana pelo 10 de ;
,

Maio, da qual participaram mais .:

de 1.700 delegados estrangeiros
dê 79 países. Às 7h30 locais

(8h30 em Brasília), Castro
apareceu na tribuna vestido com

seu tradicional uniforme verde

oliva, que contrastou com as

camisetas vermelhas, pretas e

brancas dos participantes,
calculados oficialmente em 2
milhões.Houve também

manifestações em quase todos os
'

169 ml:lnicípios do país. Bandeiras·
de Cuba, Venezuela, Bolívia e

outros países latino-americanos
são carregadas pelos
participantes. Entre os

convidados, estava o presidente
do Parlamento do Panamá, Elías
Castillo, em visita oficial a Cuba.

,
..

, .

L

I

•

�GENCIA ESTADOI' O caso mancha ainda mais

a imagem do Exército, que já
foi a instituição mais venerada
de Israel mas vem sendo

perseguido por incídentesde

corrupção e de abusos
sexuais.O Exército não está

divulgando maiores detalhes
sobre o caso, informando
apenas que pelo menos 17
soldados da Força Aérea estão

sendo investigados, e que

provavelmente vários outros

serão int imados a prestar
esclarecimentos.

A'menilla vivia COIU a

família na base onde o pai, Ulll
militar de carreira, servia. A
família já se mudou da base e a

m enin a está sob acorn

panharnento médico.

Segundo notícias na mídia,
a menina, agora com 14 anos,

disse a inve s t igad or e s

m ili t are s que o sexo foi
consentido e que ela mentiu

para os soldados sobre sua

idade. O Exército investiga o

escândalo desde março, e

proibiu judicialmente que

,
,

� Advogado dos 35 agressores alega que a

vftima mentiu a idade, dizendo ser mais velha, e

que o sexo foi consentido
. ,

,

I

,

,

JERUSALÉM - No que está
,

sendo descrito COIUO o pior
escândalo de abuso sexual na
história das Forças, de Defesa
de Israel, cerca de 35 soldados
israelenses são suspeitos de
terem estuprado uma menina

de 11 anos que vivia com sua

família numa base aérea no sul
do Estado judeu. Advogados
de defesa dizem que a menina,
agora sob assistência psico
lógica, mentiu aos soldados
sobre sua idade, afirmando ser

, .

mais velha, e que a relação
sexual foi consentida. COLÔMBIA

... Deslizamento
Um deslizamento de terra,
provocado pelas fortes chuvas
que afetam Bogotá, causou a

,

morte pelo menos três pessoas, :
entre elas, duas crianças, e deixou :
outras onze feridas, informaram :

,

porta-vozes de organismos de :
socorro. No bairro Luzeiro A�o, do :

,

populoso setor conhecido como

Simón Bolivar, ao sul de Bogotá,
três casas desabaram, segundo o :
Corpo de Bombeiros de Bogotá.
As chuvas podem afetar mais de
80 famílias que vivem em áreas
de alto risco nesta parte da
cidade. Nas últimas horas, Bogotá :

foi afetada por chuvas torrenciais

que provocaram inundações. I
I

•

,

Bush diz que liderança iraquiana
'está à altura dos desafios

Rebeldes matam 35 hindus na Caxemira
(J)

no domingo após escurecer e

começaram a procurar suas

vítimas. "Quando saímos das

casas, eles nos receberam a

balas" disse Gyan Chand, um
dos cinco feridos que
sobreviveram. Ele deu o seu

depoimento em UIU hdspital
da cidade de Doda, perto de
Thav a, a cerca de 380

quilômetros ao n o r te da
/

capital daIndia, 'Nova Délhi.
Sobreviventes do massacre

tentaram acionar um quartel
do Exército nas imediações,
luas os rebeldes fugiram antes

da chegada das forças de

segurança.
Durante séculos, os hin

dus da Caxemira, conhecidos
como Pandits, conviveram

pacificamente COIU a maioria

muçulmana da região. Mas
eles passaram a ser alvo direto
dos insurgentes islâmicos,

. que desde 1989 lutam para
/

separar a Caxernira da India.

v

DODA - Uma onda de
violência 'provida por
militantes islâmicos contra a

minoria hindu na Caxernira

indiana deixou pelo menos 35
,

pessoas mortas, informou
ontem a polícia, a poucos dias
de Ul11 encontro planejado

/

entre o governo da India e

líderes separatistas. EIU um
1

vilarejo, rnil itarites disfar-

çados de soldados t irar arn

moradore s de suas casas e

fuzilaram 22 deles - 110 mais

sangrento ataque isolado

registrado na Caxemira desde
/

o cessar-fogo entre India e

Paquistão, firmado ern 2003.
Em outro incidente, 13

pastores foram raptados
durante o fim de semana 110

distrito de Udhampur. Quatro
deles foram encontrados
mortos já no domingo, e os

-

corpos dos 110ve restantes

foram descobertos na tarde de
ontem, informou o oficial de

polícia Rajesh Singh,
Em resposta aos ataques, o

/

prime iro-rninistro da India,
Manrnohan Singh, avisou que
eles não vão ame aça r os

esforços para encontrar a paz
na confl iruosa região do
Himalaia disputada entre
/

India e Paquistão. "As pessoas
da Caxemira rejeitam os

terroristas", sentenciou. A
/

India recorrenternerrte acusa-

va o Paquistão de estar por trás
dos mil itantes rebeldes. O

preparado pelo instituto de

pesquisas do Siena College's,
não acreditam que Bush

WASHINGTON • Três anos

depois de ter anunciado o fim
dos grandes combates no-Iraque,
o presidente George W.Busll
disse ontem, que a liderança
iraquiana está mais determinada
do que nunca em alcançar seus
objetivos. O presiderite se

baseou ern um relatório de seus

dois principais assessores de

política externa que visitaram

recentemente o país árabe.
"Acreditamos que temos

parceiros (a liderança) que

ajudarão as pessoas do Iraque a

realizar' se us sonhos", disse o

presidente norte-americano na

saída do Salão Oval, na Casa

Branca, após reunião com a

secretária de Estado,
Condoleezza Rice, e o secretário
da Defesa, Donald Rumsfeld.Mas
Bush reconheceu que Rice e

Rumsfeld não voltaram de sua

visita-surpresa ao Iraque,
ocorrida na semana passada,
apenas COIU boas notícias. "Vêm
aí mais dias difíceis", disse Bush,
com os dois assessores ao seu

lado. "Trata-se de UIU governo

que entende que tem sérios

desafios à frente", acrescentou.
; Apesar de Bush ter

enfatizado o otimismo, foi uma

mensagem menos positiva que
a enviada há exatos três anos,

em 1 ° de Maio de 2003, a bordo
do porta-aviões USS.Lincoln.
"O tirano (Saddam Hussein) foi
deposto e o Iraque está livre",
disse à época. Ao fundo, uma
faixa anunciava: "Missão

cumprida". Hoje elU dia, apesar
do otimismo, o presidente não

. " .....

conseguira reverter a situaçao
no período que ainda tem

COIUO mandatário.
Assim como seu apoio

entre a opinião pública
\

em

geral, Bush vê cair

dramaticarnen te sua

popularidade entre professores
universitários desde os

ataques 11 de Setembro de

2001, que levaram às invasões

do Iraque e Afeganistão. En1
um ranking de 2002 de Siena

College's enumerando 42

presidentes, Bush aparece em

23° lugar, uma posição atrás de
seu pai. "Isso foi logo depois
de 11 de Setembro.
Claramente, os entrevistados

agora não acham que as coisas

melhorarammuito em relação
,
a ele (Bush) nos últimos anos",

-

analisa Douglas Lonnstrom,
professor de estatística e

diretor do institute de

pesquisas do Siena. Ele

,

ressalta que os professores
entrevístados, de história e

ciências políticas, sâo aqueles
\qu� estão ensinando os alunos
de hoje, que vão "escrever a

história amanhã".
•

Para 58% dos entre-

vistados, se a presidência de
Bush terminasse hoje, ela
deveria ser "reprovada", en
quanto outros 240/0 disseram

que deveria ser tida COIUO

"abaixo da média". Outros 2%
disseram que classíficariam
corno "ótima" e 5%, "quase
ótima". Para 110/0, a

administração Bush estaria

"na média". A Casa Branca
não comentou a pesquisa.
Existe uma diferença 11amédia
de Bush entre os professores
das duas disciplinas. Enquanto
dois terços dos professores de
11istória dizem que Bush é um

fracasso, apenas metade dos
cientistas políticos dá a lueSlua

avaliação.

EUA

... Empire State
Construído durante a Grande

Depressão, ele sobreviveu a

grandes problemas financeiros,
uma guerra mundial, greves,
assassinatos, ameaças
terroristas e até mesmo o choque
de um pequeno avião. Já chegou
a ser o prédio mais a�o do ,

,

mundo, e após a queda das torres :

gêmeas em 11 de, setembro de :
2001 vohou a ser o mais a�o da
cidade de Nova York Trata-se do
edifício Empire State, que
completou 75 anos ontem. A
comemoração deve se estender
até o fim do ano e consistirá
majoritariamente de exibições
mensais de jogos de luzes, de
acordo com Lydia Ruth, porta-voz

, .

da corporação que administra o

edifício.

'A

prerrue, 110 entanto, agora
evita culpar diretamente o

governo de Islamabad pelo
ataque, pata não colocar em

•

risco as negociações de paz.
Tasnim Aslam, porta-voz da
charice lar ia paquis-tariesa,

.

disse que os ass as s in a to s

foram "condenáveis atos de
terrorismo" .

Testemunhas disseram que
mais de meia dúzia de rebeldes
assaltaram o vilarejo de thava

Ministro venezuelano diz queToledo é office-bay
,

o que classificou de

"pe rs istent e e flagrante
interferência de Chávez nas

eleições presidenc ia is".

Depois Chávez afirmou que
Toledo e Alan García eram

"j acarés do mesmo poço".
Ontem, Willian Lara revelou'

que a Venezuela não pretende
fazer o me smo. "N ão

cairemos nas provocações de

gente desesperada que sabe

que está deixando, a

presidê nci a do Peru com

pouca glória e muita dor",
disse.As ma is r e ce n te s

c·ríticas de Toledo a Chávez
vieralU domingo no progralua
de elltrevistas "Cuarto
Poder": "Senl10r Cl1ávez,
ap'renda a governar com

democracia. Aprellda
conosco. Nossos braços estão
abertos para illtegrar esta

Alllérica Latina, e não
desestabilizá-la" .

,

LIMA - A crise diplomática
entre Peru e Venezuela teve,
on te rn, mais u rn capítulo
nervoso quando UIU ministro

venezuelano chamou .o

presidente p e r u a no ,
I

Alejandro Toledo, de "office

boy do presiderite dos EUA,
George W Bush". Os
comentários do ministro da

Informação da Venezuela,
Williall Lara, ocorreram dois
dias depois de Toledo exortar

o presidente Hugo Chávez a

"aprender .a, governar
,

democra ticamente". Toledo
também disse que a América
Latina não deveria cair 11UIU

"populismo fácil baseado na

diplomacia dos petrodólares",
em mais Ulua alfinetada a

Chávez.
"Toledo l1ão é nad.a além de

Ul11 office boy de Busll!!, disse
,

Lara, sllgerilldo que as críticas
do peruano a Cllávez "illdictll11

que ele já está procurando
emprego para quando deixar
a presidência da república".
As tensões entre os dois países
cresceram 11a semana passada
depois de Chávez afirmar que
romperia relações COIU o Peru
caso o candidato de centro

esquerda pe r u ano Alan
García ganhasse o segundo
turno das eleições
presidenciais, que disputará
con tr a o cand idato
nacionalista OllantaHumala,
Chávez chamou García de
"ladrão" e "trapaceiro" depois
de o peruano ter rotulado de
"sem vergonlla" o lnandatário
venezuelano.

Chávez 11avia declarado
apoio a Humala e criticado
Toledo por ter assinado un1

tratado de livre cOlnércio COtu

os EUA. No sábado, o Peru
retirou seu elnbaixador da
Venezllela protestando COlltra

GENEBRA

... Comércio Mundial
•

A União Européia (UE) aumenta o

volume de suas retaliações contra
os Estados Unidos. Desde ontem,

. Bruxelas passou a aplicar
sanções contra produtos
americanos no valor de US$
36,9 milhões, um incremento
de US$ 9,1 milhão em relação
ao que vinha sendo adotado. O
motivo da retaliação é a recusa

dos Estados Unidos em

cumprirem uma determlnaçao
da Organização Mundial do

.

Comércio (OMC) que exige que
Washington reforme sua lei de
antidumping, conhecida como

Emenda Byrd. O Brasil também
!

teria o direito de aplicar a

sançao, mas o Itamaraty opta
por esperar uma modificaçao
da lei por Washington,

•

tem motivos para tanto

entusiasmo, dado o

prosseguimento da violência no
país invadido. Segulldo unla

pesquisa realizada com

professores universitários de
história e ciências políticas, se

seu tnandato terminasse lloje,
Bush passaria à história COIUO

Uln grande fracasso. E 67% dos
744 professores que
responderaln ao qllestionário,
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,

��CASORIO
Dia desses, Carolina
Dieckmann contou, nos

•

bastidores da Globo,
que seu "namorido",
jeito como ela
denomina o namorado

Tiago Worcman, lhe fez
uma pequena
encomenda: a lista de
convidados para o

casamento dos dois. A
atriz se divertiu muito
com a história, mas
garante: "Adorei a idéia,
mas o casamento deve
rolar só no final do
ano" .

,

��SAUDE
O rapper 50 Cent se uniu a Jorge
Cruise, especialista em fitness,
para ajudar a melhorar os
hábitos alimentares das

crianças americanas. Os dois
estão oferecendo prêmios
para estudantes que
criarem receitas
saudáveis e enviarem

para o site "free lunch

money". O cantor
afirmou que seu filho

Marquis, de 9 anos,
foi uma inspiração
para que ele se .

envolvesse com

essa questão.

��INTERNACIONAL
O grupo "Nós do Morro",
formado por moradores do
Vidigal, no Rio, que já revelou
talentos como o ator Thiago
Martins, de "Belíssima", está de
malas quase prontas para a

Inglaterra. A companhia teatral
será a única representante do
Brasil durante o festival de teatro
"The Complete Work" que
acontece em agosto, em
Londres, e que pretende
remontar toda a obra de .

Shakespeare. Os atores já estão
ensaiando exaustivamente para
a apresentação da peça "Os dois
cavaleiros de Verona".

�

��DUBLE
Cléo Pires até fez
aulas de moto

para ter uma

noção e não fazer
feio ao subir no
veículo, mas não
se sente preparada
para as cenas

perigosas da

personagem
Letícia em "Cobras
& Lagartos". A
filha de Glória
Pires pediu dublê.
Letícia é uma

motoqueira
rebelde na trama
da Globo.

��DETIDO
Charles Paraventi, o
Professor Afrânio
da novela

Malhação, foi
flagrado com três
trouxinhas de
maconha no final
da tarde deste
sábado em um dos
acessos do Morro
da Rocinha, no Rio.
Ele teria oferecido
R$20 mil e mais o

próprio carro para
que os policiais do
230 BPM do Leblon
o liberassem.

•

•

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

DIVULGAÇÃD

Olimpíada
Estão abertas, até 15 de julho, ro'sa ver e" Pesquisa

A Unerj está realizando uma

pesquisa para apurar o nível
de qualidade e satisfação do
atendimento ao cidadão. Os
trabalhos de campo iniciaram
na sexta-feira e continuam até
6 dia 31 de maio, tendo como

área de abrangência Jaraguá
do Sul e os municípios de

Corupá, Massaranduba,
Schroeder e.Guaramirim.
Coordenado pela professora
Cristiane Lucht Gascho, do
Proinpes (Programa de
Incentivo à Pesquisa), O

trabalho envolve cerca de 350
acadêmicos e tem como

objetivo central, ampliar as
discussões em torno do

.

atendimento nos setores

públicos e privados de

Jaraguá do Sul e região e

fornecer subsídios para a

elaboração de uma estratégia
de ação coletiva para a

melhoria no atendimento,
gerando benefícios à
comunidade.

•

Evento
A Associação da Cultura
Polonesa e a Fundação
Cultural de Jaraguá do Sul

promovem amanhã a Noite
Cultural da Associação
Polonesa, no Museu Emílio,
da Silva a partir das
19h30min.

"

. '-

as mscnçoes para o

cadastramento dos professores
de escolas de ensino médio de
todo o País que desejarem que
seus alunos participem da oitava

edição da OBF (Olimpíada
•

Brasileira de Física) organizada
pela SBF (Sociedade Brasileira

.

de Física). Depois de

credenciados, os professores
poderão inscrever quantos
alunos quiserem de suas escolas

para a primeira fase da OBF,
cujas provas ocorrerão em

agosto. O objetivo é fazer da

olimpíada urn instrumento para
. despertar e estimular o interesse

pela Física, as inscrições são

gratuitas. Maiores informações:
http://www.sbfl.sbfisica.org.br/
olimpíadas/ ou na secretaria

geral da Olimpíada, no telefone

(11) 3814-5152.

,

Festival 2006 '

. Acontece na próxima sexta, dia
5 de maio, a edição 2006 do
Festival Estudantil da Canção,
no Parque Municipal de
Eventos, com a etapa do ensino
fundamental iniciando às
14h30min e do ensino médio
realizada a partir das 19h30min ..
O prêmio em dinheiro será
distribuído até o quinto lugar
em cada categoria, e também
para a melhor torcida.

o escritor Carlos Henrique Schroeder, de Jaraguá do Sul, foi convidado para integrar a programação
oficial da Feira do Livro de Florianópolis, maior evento literário do Estado, no Largo da Alfândega, no
centro de Florianópolis. O autor conversa corn leitores e autografa "A rosa verde" (Edufsc/Unerj) no dia
6, a partir das 16 h. A feira é organizada pela Câmara Catarinense do Livro e contará com meia centena
de estandes. Dentre outros escritores convidados da Feira destacam-se o jornalista e escritor Mário
Pereira, o poeta Alcides Buss, o editor e escritor Werner Zotz e a escritora Urda Alice Krueger.

.�

r

[I HOROSCOPO
•

,

Aries 20/3 a 20/4 '

Estão lhe mostrando um caminho mais
interessante? U�, o que está esperando, e

então? Ah, você queria é que seguissem sua

proposta ... Ora, não tem que ser sempre você a

comandar todos os movimentos, caro ariano.
Ainda mais quando você se vê tão

,

deliciosamente atraído por outra direção. Não
deixe a mente atropelar o coração.

Capricórnio 22/12 a 21/1
Se o elegeram para ser o cabeça do grupo,
não fique inseguro ou hesitante, a escolha foi

.
.

baseada nas melhores referências. Nada mais

justo que você execute seus projetos com total

apoio. Finalmente o pessoal percebeu que, por
trás de seu aparente distanciamento, está uma

alma verdadeiramente alinhada com as
•

, questões coletivas e transpessoais.

Libra 23/9 a 22/10
•

Peixes 19/2 a 19/3
O mundo está pronto para você e seu coração
pronto para amar. Não é hora de deixar nada

pra depois e sim de agir e de fazer o que tem

que ser feito. Objetivamente, e até o final.
Ponha seus delírios em prática e concretize
seus sonhos. Experimente cada etapa com

todos os seus sentidos. Algo ou alguém está
esperando por você ali na esquina ...

Câncer 21/6 a 21/7
Se sua vida pessoal está indo bem, obrigado, e
tudo parece estar andando de acordo com o

planejado, melhor deixar quieto, certo? Pode ser

que sim, pode ser que não. Depois de tantos .

feriados, você está animadíssimo. Quem sabe

algo novo pra comf(çar a semana? Agora ela

engrena mesmo. Procure dar uma outra pers
pectiva ao seu coração e veja o que acontece.

Você, libriano, que tem tantas afinidades com as

pessoas, não terá problemas em pedir uma
mãozinha aos amigos para lidar com certas

questões sérias e complexas que você anda
deixando para trás. Não esqueça que sempre dá

tempo de colocar um pouquinho de graça no seu

dia. Briga de travesseiros, ciranda-cirandar, coisa
e tal, tal e coisa ...

Touro 21/4 a 20/5
Dar vazão a seus mais secretos pensamentos
pode até virar roteiro para um filme. Signos de
Terra, quando se permitem acessar o canal da

inspiração, saem melhor que a encomenda. E
como a Lua está num signo de Água, a água
molha a terra, germina, faz nascer... Período
fértil para ações e idéias. Entre no clima e jogue
seu adubo, lance suas sementes.

Leão 22/7 a 22/8
Você teria outras possibilidades mais, mas trate
esta aí que já está nas suas mãos como se

fosse a última. Abra o olho e apure o faro,
•

leonino. As vezes você confia tanto na sorte que
ao invés de perseguir seus objetivos, espera que
as coisas venham até você ... Tire partido de seu
otimismo e autoconfiança para tomar a dianteira
e agir a seu favor.

Escorpião 23/10 a 21/11
Aquela pessoa mexeu com você? Que bacana,
escorpiano, você andava dizendo que nada mais
o emocionava, agora não vai ter do que
reclamar. Essa carinha de irritação não engana
ninguém, é só mais um sinal de que a coisa toda
é muito interessante. Apertaram todos os

botões, interferiram no seu curso? O intrigante é
mesmo fascinante ...

Aquário 21/1 a 18/2 .

Rapidez de pensamento, antenas ligadas,I .

portas e janelas abertas ... NãO é de admirar

que você seja o canal para o despertar de no

vas tendências. Na arte, na filosofia, no amor,
você é um caleidoscópio de idéias e inspira
ções. Muito bom, muito bem, mas convém

ajustar o foco, não vá se perder por aí. Fique
atento ao outro ser: a troca é o grande barato.

Virgem 23/8 a 22/9Gêmeos 21/5 a 20/6
Não perca o foco em sua meta. O caminho

pode estar um pouco difícil ou demorado, mas
você chega lá. Sua conexão com seu propósito

.
e sua persistência podem estar sendo testadas,

;; faz parte da jornada. Sua visão e sua convicção
.', são seu alento. Sua mente clara é seu horizonte.
, ;' O pote de ouro está lhe esperando no fim do

arco-íris.
.

Sagitário 22/11 a 21/12.
Se o dia começou meio engarrafado, desligue
do barulho e se ligue em si mesmo. Sempre
tem muita coisa acontecendo dentro da sua

cabeça ... Aproveite pra diminuir a marcha e

refletir, elaborar e curtir cada uma delas. Além
da fumaça, há muito fogo, não é? Sentimentos
intensos, profundas emoções, enigmas a

decifrar....

•

E da virginiana natureza se manter ocupado ...
Legal, você está voltando do feriado no maior
pique, cheio de idéias, pronto para ultrapassar
qualquer obstáculo que aparecer. Sim, você
odeia pisar nos pés de outras pessoas, mas não
é culpa sua se elas insistem em se plantar no
seu caminho. Respire calmamente e muna-se

de paciência, principalmente de manhã.

, ,
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[I NOVELAS
} GLOBO � iSH

Sinhá Moça
o Barão fala para Sinhá Moça que val
obrigá-Ia a se casar com Rodolfo. Nesse
momento, o jovem revela que é

republicano e abolicionista e diz que
concorda com todas as atitudes de Sinhá

/

Moça. Fontes deixa claro que também

apóia o filho, deixando o Barão aturdido e

Sinhá Moça, admirada. Justino pensa em

fugir da senzala aberta, mas Fulgêncio .

explica que.ele prejudicará Rodolfo se fizer
isso. O Barão desiste de castigar Justino
ao saber que ele não fugiu da senzala
aberta. O Barão avisa Sinhá Moça que
está pensando em mandá-Ia de volta para
a Capital. José Coutinho e Dimas entram
na fazenda Araruna. Coutinho confirma "

para o-Barão que um partido republicano i
foi fundado em Araruna. !

,

� GLOBO -19H

Cobras e Lagartos
Ouda consegue espantar os ladrões .

Pereira e Duda descobrem que têm muito
em comum e ficam amigos. Duda o

convida para jantar em sua casa. Pereira
vê o desenho de Bel no quarto de Duda e

fica pasmo. Duda revela a Pereira que não
a conhece, mas se apaixonou pelo retrato.
Ornar diz a Jair que Duda é o homem
certo para sua sobrinha. amar contrata a

Lagartos Voadores para fazer um serviço "

na loja, para que Duda e Bel possam se

encontrar. Foguinho aluga uma loja no

Saara com o dinheiro de Kika para montar
um negócio próprio. Ramires não acredita

I

que o negócio de Foguinho vá dar certo e

caçoa dele. Murilo, a mando de Omar,
pede que Duda substitua o saxofonista
que iria tocar com Bel. I

} GLOBO - 2i 11

Belíssima
André jura nunca ter visto a pasta com

fotos e informações de Júlia, mas vai
embora perturbado .. Vitória promete a

Sabina que não vai se casar com André.
Diva insiste em saber, mas quando Quiqui
está prestes a contar, André chega. Nikos
aconselha Cemil a ir até a faculdade de
Mateus. Murat promete conversar com

Isaac quando Safira diz que não quer mais
se converter.. Júlía descobre que André
fàlsificou seus exames. André conta para
Qüiqui que Júlia descobriu tudo. Bento
ouve atrás da porta. Cemil chora ao

descobrir que Mateus nunca se matriculou
na faculdade. Tais e Rogério discutem.
Narciso descobre o que Tais fazia na

Grécia. Júlia e Gigi vêem a fita e

constatam que era mesmo Bia na

garagem.

� SST - 18h30

Rebelde
Diego diz ao pai que quer ser como ele e

pede que o ensine a manipular as
pessoas. Leon diz ao filho que sente.
orgulho de ser seu pai. Miguel adverte
Gastào e deixa claro que não permitirá que
faça mal a Mia e exige que se afaste dela.
Lupita diz a Lola que está feliz porque
agora estão e dando bem, como se

fossem irmãs. Roberta conta a Josy que
Roger sugeriu que passem a noite juntos e

confessa que só consegue sentir nojo
dele. Josy sugere a Roberta que termine
essa relação.

� I�ECOR[) - 19h 15

Prova de Amor
lolanda, Clarice e Joana dão entrevista
para Bonforte. Lopo está saindo da

delegacia e dá de cara com Clarice. Lopo j
diz para Clarice que não fez mal à Nininha.

. Felipe, Joana e lolanda se aproximam de
Clarice. Lopo sal escoltado por Chicão.
Fialho avisa para Diana que penderam
Elza, mas as crianças sumiram. Felipe tem
certeza que Dudu vai conseguir ajuda para
voltar para casa. Lopo fica na cela em

frente a de Daniel. Daniel coloca a cara na

grade para falar com Lopo. Os dois se

encaram com ódio.

� RE(�OR[) - 21 h

A Escrava Isaura
•

Alvaro decide investigar o assassinato de
Leôncio. Tomásia e Miguel também

•

Investigar para salvar Isaura. Alvaro
desconfia de Geraldo e Malvina. Isaura
tem pesadelo com Leôncio. Aurora cobiça
Henrique. Bernardo e Moleca chegam ao

quilombo. Rosa continua desconfiando de
Belchior. Francisco ameaça Belchior.
Gabriel comemora seus movimentos com

as pernas. Sebastião vai a casa de
Gioconda acertar os detalhes de seu

casamento. Geraldo avisa Helena que seu

julgamento foi marcado.

•

,
,
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2 I ARRASADOR: BELA ARRANCADA
Cesar Junkes

•
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•

•

TAÇA POMERODE:

Vitória e Flamengo ficam n

na última rodada do turno .

,

-

_'), "I '

l·,rlj�:,

HANDEBOL:

Equipes de Jaraguá do Sul ficam
em terceiro no Sul-Brasileiro •

,
-,.

Em fase de preparação
para a Olesc, as equipes
de Jaraguá do Sul

participaram, no fim-de
semana, do Campeonato
SLll-Brasileiro de

Handebol, que aconteceu

no Ginásio da Arsepum.
O cadete masculine ficou
com o terceiro lugar, a
exemplo do cadete

feminino.'] á as duas

equipes do juvenil
feminino ficaram em

segundo e terceiro

lugares. •

Com o resultado, o rubro
negro do Garibaldi ocupa
o quinto lugar, COIll oito
pontos. Já o time do
Bairro Rio da Luz é o

.

penúltimo, com seis. A
•

liderança é do Atlético
Pomerodense, coru 19. As

equipes voltam ao campo
no próximo domingo'. O
Flamengo recebe o

Botafogo e o Vitória vai
até Pomerode enfrentar o
líder Atlético.

•

,

,

Não teve para ninguém.
, Foram três jogos e três ',', < � fj';;
vitórias no fim-de-semana.•,

As equipes de basquete de

Jaraguá do.Sul mostraram
superioridade e que são

,

favoritos ao título das

Cesar Junkes

O 2° Passeio Ciclístico
da Unimed reuniu,
ontem, mais de 300
bicicletas pelas ruas de

Jaraguá do SLII. A saída
foi da sede da empresa,
lla Rua Marilla

Fructuozo, com
•

chegada na Praça
A

. Angelo Piazera. Lá

foram premiados o

ciclista mais velho, o
mais jovem e o que
tinha a bicicleta mais

enfeitada.
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�� FÓRMULA 1
As chances de Michael Schumacher estender seu contrato
com a Ferrari após o fim da temporada são de 50o/a,de acordo
com presidente Luca de Montezemolo.O dirigente espera que
o heptacampeão de 'F-1 decida seu futuro no próximo mês.

'f" RESULTADOS
· , Fortaleza 2x 1 São Caetano

.",.,.... , .. '-''''''''''' '"'' •• ." 0'- •••

Botafogo Ox4 Atlético-PR
•••" "' " •••••••••••••••• 0 " •• , "."

São Paulo 4xO Santa Cruz

1,T1!!lrT1�c.í()n911 xO F.1�mengo ,,"" ',., ,.",

Ponte Preta 3x2 Corinthians
Parâiiá 5x2G-r:ê'inio

"""

'''', .", " .. " , '" '"'' . .",,, "

Palmeiras 1 x2 Santos
_, 0'0 _ u,., "".. u , " ",,'. .._ ,.... . .. ,.,.. .

,

Vasco 1 xl Fluminense
-;jf • .,••••• ,•• " ..,.... • ••« ••,.... .•. ...•. .., .

':; Juventude 1 x 1 Goiás
I>- ., •• , " "" " , •••". ••••• "."" " "

':� Figueirense Ox2 Cruzeiro
:� "." ,- ,',",',"""" """', """'" """',', "", """" .",

.. . .. ,,"....

>

;: PRÓXIMOS JOGOS
•
� .

�'f" SABADO
_-
-

::- 16h Santa Cruz x Ponte Preta
.;r'" -",•....•..••" •••.• , ., .", ".n· .. ".+. �.,- .

•
' 18h10 Fluminense x Paraná

<i* �, -,.,. ,. • ••• , ",. • ".

:: 18hl0 Santos x Fortaleza
,;J.' .. , . , . ... ..... .... . ....... - . " .....

....
�.

:'7 DOMINGO
•

�'16h Grêmio x Vasco
,�" , ..

,,' 16h São Caetano x Palmeiras
................................................................ , _ ..

-;: 16h Atlético-PR x Internacional
.... .. ,.... . ..

;:. 16h Corinthians x São Paulo
r»

.. ...é........... .. ..

,..: 18hlO Goiás x Figueirense
� .[_ ,,''--., ,.". .,. . .-. .. " .

�: .J.ª�l.º .... FIa.llJengg x BfJt,!l.fogc) ,

.:: 18h10 Cruzeiro, x Juventude
�. .. l............... .' . .. ..

�
!ooiO

�
...

��''f" CLASSIFICAÇAO PONTOS

5° Cruzeiro 6
6° Põiiie Preta

. ..... ...

6
' ..

_. ....... .... . ,- _". _·.·tt·- • ..

7° ,fPrtªlgza". . , 6. .,,"

8° �sco 5
........ . . _ '.. .. .. .

9° "Ejg�eirElnse :..,... . " 4.. . .

.. 10° ,J'araná.. . , "
4

" .

11 ° Juventude 4
...... .. ".. . .. .. , .

12° Botafogo 4
.............. ,,,. " ...... - .

13° AllétiCQ:PR" .
3

14° Corinthians 3
........................_... . ..... .. ......

15° Flamengo . 3
.

16ó···Grêmio····· ······'·3
'

, . ",. . ..

17° São Caetano 3
·····18° tiíTás'

. . .. -

'2
· ,.............. . , .. " , ..

19° Santa Cruz 1
................. "" "" .

20° Palmeiras O
- ".... "...... .. , ..•." ..

'f" RESULTADOS

�§ant().l\ndr,g Oxl Sport
.!"� u!i.�.�. �)(2 �ay�andu
llama lxl Paulista
... , ' " , �.

América-RN 2xl Brasihense
'

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

,

Atlético-MG 5xO CRB
"

,

Vila Nova Ox lituano
....." _, .,..'1-,. _.,.....

_ • .. ., ..

• Remo 1 xl Ceará
. - , -.. .. .

Coritiba 3xO Portuguesa
........,....... ."...." .,.,. ..

, Marília OxO Avaí
,.,

.... '................ .,...... ..

São Raimundo 1 xl Guarani

r

PROXIMOS JOGOS
'f" HOJE

20h30 " Avaí x Vila Nova
ZOh31i: sport x Remo·······

.

'f" SEXTA-FEIRA
"

20h30 - Ceará x Santo André
, � -" -- - ,.. ., .. "" .. ' -

,_o .'_-+..

20h30 - Portuguesa x América-RN

•

... SABADO

16h -Brasiliense x Coritiba
...............,;..,. , � , .. , ..

. .1�h..- ��y�andu x S!ip Raif1}�nd() .. ,,· .

16h - Guarani x Náutico
".,' .. , " , : ,.............. .

16h - Paulista x Atlético-MG
........, ",.•...,. ' .. , , ,."",., ,., , .

16h - CRBx Gama
.............,,-,... .. ,

'/....
. ,. .. .

16h - Ituano x Manlia .

-

T CLASSIFICAÇAO
p

1 ° Sport. 9
2ii Atíétjcô�MG 'i

..., ,,,.

3° Coritiba 7
............., ../..... ,.,... , ...... ",,,. ....... .. ,., ..

4° Jt�ªI1()� 7 .

5° Náutico' 6
... . " " "}" ,,, ,.. "

6° ,Guarani 5
........... :.. , ..,.,., ,... , , .., , ".

7° Ceará
<

5
........... ,.- , , , , ...

.. __, , ' , .

8° 'Paulista 5
........... ' ,,, ,,, .. ' "", , ,., ..,.,..

9° Remo 4
........... " " ,." "."., .",.... . , '

10° Gama 4

11 ° Paysandu 3
__ _ " n "., .

12° América-RN , 3
.................................... , ..

13° CRB
.

3
.......................� .. " ,

14° Marília j 3
..................................."...... , ........

.15° São Raimundo 3
... """" , ,.._ , ..�

16° Avaí' 2
..... .....,.'.,....... .,., ""'" . ,,-.' ... , .......

17° Brasiliense 1
. " " , � , ...

18° Santo André 1
..... .... ., .. "''l'''''' ... ,. ":fl:"'" ."•. , ..... , ,.1

19° P�rtugu.��a '" "' .1 ,

20° Vila Nova O
...................... , ,,, ..
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��TENIS
Após conquistar o bicampeonato do torneio de Barcelona, o

.

espanhol Rafael Nadal superou o croata Ivan Ljubicic e subiu
para a segunda posição da Corrida dos Campeões. O suíço
Roqer Federer continua isolado na liderança do ranking.

��VÔLEI
Na despedida de Fernanda Venturini, o Rio de Janeiro derrotou o

Finasa/Osasco por 3 sets a O, parciais de 25/15,25/20 e 25/23, ern
Niterói, e conquistou pela terceira vez o título da Superliga

.

feminina de vôlei ao fechar em 3 a 2 a série melhor-de-cinco.

SUL-BRASilEiRO: BOA CAMPANHA

•

lam
•

UI
, .

ecrucos e O
•

ara uaenses
O cadete masculine e

feminino ficaram em

terceiro e no juvenil
feminino, um segundo e

terceiro lugares

JARAGUÁ DO SUL - O Sul·
Brasileiro de Handebol, que
aconteceu no fim-de-semana
ern Jaraguá do Sul, trouxe

elogios dos coordenadores e

técnicos da modalidade. Os
resultados para a cidade não

foram tão expressivos, mas,
. . '

mesmo assim, as tres equipes,

conseguiram boas atuações. No
cadete masculino (16 anos), o

time dirigido por Ev�rton Sales
ficou em terceiro lugar. O cadete
feminino também conquistou a

mesma posição e, no juvenil, a

ADH] ficou �111 segundo e a

FME/]araguá do sul ficou em

terceiro.

"Fizemos dois jogaços. Saímuito
feliz porque o time rendeu muito

bem", analisou Sale s . . Os
meninos venceram Joinville por
28x24 e Itajaí por 28x26 e

perderam para Blumenau por
26x21. Na classificação, Itajaí,
Blumenau e Jaraguá do Sul
ficaram empatados em pontos e,

no critério de desempate (saldo
de gols entre as equipes
empatadas), melhor para os

itajaienses, que ficaram com

quatro. Blumenau ficou em

segundo, e Jaraguá em terceiro.

A coordenadora da modalidade

esem ase

PIERD RAGAZZI DE FREITAS

,

Treinadores avaliam positivamente a participação das equipes jaraguaenses

em Jaraguá do Sul, Maristela
Menel, também elogiou a

participação das equipes. "Foi
uma competição muito

disputada, onde o nível estava
elevado. Foi um bom

parâmetro para conhecer e

avaliar como será a Olesc
deste ano", comentou. "O que

,

continuar a preparação". Paralelo
ao evento, aconteceu uma clínica
de handebol no Colégio jangada,
que teve a participação de mais de
60 profissionais e' acadêmicos. O
técnico da Seleçãó Brasileira

[uvenil Feminina, Sérgio Luiz

Graciano, foi quem ministrou as

aulas.

é bom ressaltar também é o

apoio da torcida, corn a

participação dos pólos e dos

pais dos atletas", disse ainda a

coordenadora.
Menel falou também que está

bem confiante para a Olesc.
"Perdemos apenas nos critérios

de desempate, Agora é só

•

SEM DlfICUlDADES:TRÊS VITÓRIAS

Sem dificuldades, as meninas do juvenil venceram Itajaí por
79x20 na estréia do Estadual

-

JARAGUA DO SUL - Foram três

jogos e três vitórias 110 fim-de
semana. Em Florianópolis a equipe
masculina infanto-juvenil da
Unimed/FME foi atrás da

recuperação e venceu o Floripa [r
por 71x34 e a Adiee por 67x41. Já
as meninas do juvenil da
Faculdade Jangada/FME
bateram com facilidade a Abavi,

para o banco de reservas e ver que
você tern boas peças de reposição.
Mas também dá urna dor de cabeça,
já que tern várias atletas que podem
começar jogando", afirmou, Outro
problema que ele quer evitar é uma

possível rivalidade na briga por
-

posições. "E uma coisa que ternos

de adrnínistrar, Não podemos
p e rm i t i r que o ego possa

encaminhar alguma delas para o

lado errado".
O técnico do masculino, Milton

•

Mateus, elogiou princípalmente a

postura da equipe. "Corn a reforma
doArturMüller, estamos sem ritmo

, de treino. Mas eu vi urna equipe
disposta e com vontade de vencer",
avaliou. Para ele, o time deve brigar
para ficar entre os três primeiros,
junto conl Blumenau e ]oinville .

"Estamos com um grupo bern
,

dinâmico, onde consigo usar todos
os atletas nos jogos. No basquete o

. . -, .

mais Importallte nao e o time que

começa jogando, mas sim o que
termina".

Dlvulgação/FME

em Itajaí, por 79x20. Na próxima
sexta-feira tern rodada dupla,
provavelmente elU Guaramirim.
Os meninos do juvenil enfrentam '

o Floripa [r e as meninas do

intanro-j uvenil pegam aAbavi.
O técnico do feminino, Júlio
Patrício, disse que o resultado foi'
melhor que o esperado e que a

equipe Cresceu muito durante o

jogo. "Dos 20 pontos, 14 nós
sofremos nos dois primeiros
quartos. Elas estavam : muito

ansiosas e, por isso, estavam

errando mui to. Depois do
intervalo a gente deslanchou",
comentou, o treinador, dizendo
também que o time tem muito a

evoluir ainda. "Individualmente
elas estão bem, mas agora vamos

começar a trabalhar mais a parte
coletiva" .

Patrício elogiou também a

qualidade do grupo que, segundo
ele, está mais homogêneo que no,

ano passado. "Dá uma

tranqüilidade muito grande olhar

•

•

,

Torcida da Cimed
recebe o time

•

com festa
- ,

FLORIANOPOLIS - Cerca de mil
torcedores receberam sábado à noite

a equipe campeã brasileira de vôlei
masculino em Florianópolis, Eram

(

221130 quando o avião que trazia a

delegação da Cimed EC chegou Ii�
Aeroporto Internacional Hercílib

•

Luz e aí a festa foi total, Os gritos de "E
-

Campeão! E Campeão!" saudaram
atletas e comissão técnica no

desembarque em Florianópolis após a

conquista do título da Superliga
Masculina 05/06,
A ansiedade pelas 10 horas qde
separaram o final da partida com 'o

reencontro com familiares e torcida
terminou quando o capitão Sidão,
carregando o troféu de campeão, e

Dirceu, com a bandeira de Santa

Catarina, surgiram na cabine do
avião. Em seguida, todos foram
recebidos com entusiasmo pelos
torcedores.

Após a chegada, a equipe desfilou em

carro de bombeiros pelas principais
ruas da cidade até chegar lla avenida
Beira mar Norte já na primeira hora
de domingo. Uma carreata de

aproximadamente 300 veículos

acompanhou a equipe apesar da hora

tardia, juntando-se à comemoração .

Neste domingo as comemorações
continuaram com uma homenagem
aos atletas durante o jogo entre

Figueirense e Cruzeiro, A equipe
entrou ern campo antes da partida e

no intervalo voltou aos gramado para
a homenagem.
-

"Emuito born. Elesmerecem pelo que
nos incentivaramdurante a Superliga
e pelas mensagens positivas mesmo

1011ge nesse momento de decisão",
disse Dirceu. O técnico Renan Dal
Zotto lembrou o carinho dos

d '''EItorce ores caiu entusiasmo. sse

título também é deles, que sempre
acreditaram na equipe", disse,
destacando a união e superação da

equipe para explicar a vitória. "Sabia
do potencial do time e de que iríamos

precisar de muita superação. Foi

assill)., durante toda a Superliga.
Acreditamos nisso e o título foi

apenas conseqüência", explicou,
Renan conquistou o primeiro título
de uma Superliga Masculina como

técnico. Depois de dois vice

campeonatos COIU o Olympikus e o

Palmeiras, voltou de maneira
vitoriosa à função. "Essa gurizada está

de parabéns. Foram valentes,
souberam conter toda a pressão da

primeira final e pelo que evoluíram ao

longo da temporada merecem este
,

título", disse,
"

Além do título de campeão, a Címed
teve dois atletas entre os melhores da i,

Superliga. Sidão foi' o melhor

bloqueador e Brunínho o 'lTIeU10r
levantador, "Tudo isso foi mérito do
nosso trabalho, do Renan e do grupo",
ressaltou Sidão. "Fui evoluindo nesse

, fundamento pelo esforço de treinar

UIU pouco mais a cada dia e pela
persistência da comissão técnica

sempre buscar omelhor", completou.
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DE NOVO: A HISTÓRIA SE REPETE
(

ao r:
II
• uem uer

IN

nao
•

e Ir em ora"uer,
��ais uma vez, de virada, o
Juventus deixou a vitória

escapar, desta vez para o

Lages

de renovar também. Tern

jogador qlle está aqui há muito
tempo e parece ter chegado a

um limite", comentou Alaor.
O treinador reclamou muito

das oportunidades perdidas
pelo time. "A gente chegou
urnas dez vezes na cara do gol e
não conseguiu marcar. Junto
com as jogadas de bola parada,
a finalização é uma das coisas

,

}ARAGUA DO SUL
Irritado com a postura do time,
r:] técnico Alaor Palácios deu
ontem um ultima to aos

jogadores. Depois de mais uma
u .

�errota por virada, desta vez

por 2x1 para o Lages, no

Planalto Serrano, o treinador se
mostrou bastante irritado e

disse que vai ter urna conversa
.

,

'coin a diretoria e os jogadores,
gara tentar resolver estes

problemas. "Talvez seja a hora

•• •

que eu mais treino, mas nao

adianta se na hora falta

tranqüilidade e frieza". Para

Alaor, as falhas individuais
também vêm atrapalhando. "A
gente tomou dois gols ern falhas
de jogadores. Não' podemos

NllTON WOlFF/CORREIO lAGEANO

Com a derrota para o Lages, o Juventus ocupa apenas a oitava

colocação no campeonato

AMADOR: FIM DO TURNO
,

, . . .

assrco ara
•

termina em

•

•

lear,
•

I ue.

mais tomar gol de bobeira".
Mais uma vez, ele falou de

reforços. "Nosso time tem urna

qualidade l im i t a d a e

precisamos de mais gente".
Alaor aproveitou para falar'da
saída de Itamar Schulle.

"Quando ele viu que os reforços
não viriam, resolveu sair. Ele
sabia que ia' ser difícil, foi

inteligente e saiu. Mas eu sabia

que o desafio era grande e

mesmo assim resolvi enfrentar",
afirmou. Alaor ainda deu mais

•

algumas alfinetadas nos

jogadores.
"Por mim, tem jogador aqui que
já poderia ter ido embora. Eles

TERÇA-FEIRA,2 de maio de 2006 I 3

• uem

não se conscientizam de que é a

imagem deles que está em jogo.
Se o Juventus não for beIll, eles
serão lembrados por isso. Está
na hora do atleta ser

profissional". Mas também
,

isentou alguns da culpa. "O
Alex (Albert) e o Rafael estão

jogando improvisados. Eles não
são meias e desde que a gente
perdeu o pulmão do time (leia
se Carlos Rogério e Ademir

•

Sopa), o time começou a cáir".
Alaor ainda concluiu falando o

que toda a torcida vem

comentando. "Precisamos de
um homem gol. Faz dois anos que
. "

nao encontramos .

• , ".. • ,. • 0.0 ••••• ,.,

r

PROXIMOS JOGOS... RESULTADOS

Çbapet:ºen..�.e .1.)(lEró�per1:l , .

Criciúma 5xl Marcílio Dias
••• 0 '" ,-. •••• "" , .. "" '....... • •• , ••• " " ".. • ". • •••• " " ••"" " n••

..G.l!'l.f.él � i .2x5 �rlJs (lu � .

I\I1Eltrop()littln() ?)(2A.tlétic() ' .

Joinville 6x2 Cidade Azul
......... o o •••h 'H' ••••• " •• ' ••n ' ••••" " •••••• " "" •••••

.

.

... AMANHA

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

-

T CLASSIFICAÇAO
Time:

,

P J V D GP GC SGE

10 Criciúma 12 4 4 O O 11 3 8
..............,..... " ..,-+.". .._",,-, � .. , ......••••• "., -"" , , ••.. : ,." "... .. .._" , .. ,_ , ,,'- .

20 Chapecoense' 8 4 2 2 O 6 4 2
.. . " __ , __ " " "'.. . _"--"" " ,........ """" ,,, "".... .. .

30 Joinville 7 4 2 1 1 11 4 7
· . . , ,..... . , __" " " " .. " .

4° Atlético 7 4 2 1 1· 6 5 1" _ , ,' � "".... . ._........................................ . " , .

50 Marcílio Dias 6 4 2 O 2 6 8 -2
· ,.,_., ,... . .. ' ".,_..... � �..

.. "'.. ..
, " ..�. .. _ ..

60 Guarani 6 4 2 O 2 6 g
.

-3
· " _.. "................. . ,..... . , .

70 Elr.��g��_ .. .. . .. .

4
. .

4 1. . .1..... ?.. ..

8 Z. .

1
.'

80 Juventus 4
.

4 1 1 2 7 8 -1
............... "" . .""_ . _................ . _ _ _ " _ ..

go Prósp���..... . . . .4 4... 1..... .! � � ? �..1 .

1 00 l�g�� �...... � ..1... . 1.. .

2
.'. .. ?... � :�

11 ° Metropoíiterin 3 4 O 3 1 3 5 -2
........ ••• • _ .,. • _TO • •• _ .. .. " .

120 Cidade Azul 1 4 O ,
.

3 5 11 -6
.................. , , , , .

,

-

,

uaense na

PIERD RAGAZZI DE FREITAS

•

No Rio da Luz, Vitória e Flamengo ficaram no 2x2 e buscam
agora a reabilitação

I

,

}ARAGUA DO SUL - No
Bairro Rio da Luz, em um jogo
muito disputado, Vitória e

Flamengo ficaram no 2x2, na
sétima e última rodada do
turno da Taça Pomerode. Com
o resultado, o rubro-negro é o

melhor j a r a g u a e ns e na

classificação, em quinto lugar
com oito pontos. Já o Vitória
continua na vice -Ianterna,
agora com seis. A liderança
continua com o Atlético

Pomerodense, que goleou o

Botafogo enl casa por 4xO e

ch-egou aos 19 pontos. O

alvinegro é o vice-líder com 12.
Na briga pelo terceiro lugar,
melhor para o Caramuru, que

,

venceu o Agua Verde de
Pomerode e chegou aos 11

pontos, um a mais que o

Verdão. Completando a
,

rodada, em Timbó, o Agua
Verde (sexto colocado com sete

.
'

pontos) ficou no empate com o

omero

Vera Cruz (lanterna com

quatro).
Nos aspirantes, a liderança
continua com o )Vitória, que

chegou aos 17 pontos ao

empatar ern 1x1 com o

Flamengo, terceiro corn 13.
N a vice -liderança o Atlético
Pomerodense, que COlU a

goleada por 5x2 sobre o

Botafogo, está agora com 16

pontos. Nos outros jogos, o

Caramuru (sexto COlU oito)
,

ficou no lxl- com o Agua
Verde de Pomerode (quill to

,

corn oito) e o Agua Verde de
Timbó (quarto corn nove),
venceu o Vera Cruz (último
com três) por IxO.
Na próxima rodada, os jogos
serão os seguintes: Flamengo

,

x Botafogo, Agua Verde
,

Pomerode x Vera Cruz, Agua
Verde Timbó x Caramuru e

Atlético Pomerodense x

Vitória.

,

II LINHA DE FUNDO

I

Jullrnar Pivatto

Desabafo
•

•

O descontentamento do técnico do Juventus, Alaor Palácios (foto), é
um reflexo também do que pensa o torcedor. Se o Moleque Travesso
queria somar sete pontos em três partidas, como tinha anunciado na

semana passada o-treinador, vai ter de se contentar em conseguir, no
máximo seis pontos. Mas o torcedor tricolor vai ter que se contentar

com um time que deve apenas assegurar a vaga entre os dez para
disputar a Divisão Principal do ano que vem. A não ser que nesta
semana cheguem os reforços necessários, este grupo que aí está não
tem condições de brigar entre os quatro melhores. Além de
problemas para montar um time titular, Alaor não tem peças de
reposição, Para piorar, ainda vem perdendo jogadores em todo o jogo.

CESAR JUNKES

Handebol
. Pode não ter sido o melhor
resultado para Jaraguá do Sul, na
competição que aconteceu no fim
de-semana.Mas dá para se ter uma
base de quão equilibrada será a

Olesc neste ano.Tanto o masculino
como o feminino mostraram que
estão bem e tem chances para
brigar pelos três primeiros lugares,
na principal competição do Estado
para atletas até 16 anos.Nas duas

categorias,o Sul-Brasileiro foi
decidido nos critérios de

•

desempate.Agorq é continuar
intensivamente a preparação para
fazer bonito em casa.Quem )

agradece é a torcida,que vai ter o
privilégio de ver jogos iguais e bem

. disputados.

Estrelismo?
O juiz do jogo entre Vasco e

Fluminense, Wil�on de Souza

Mendonça, deu um exemplo de
estrelismo e excesso de
autoridade. Ele proibiu que o

volante Romeu, do Fluminense,
usasse uma máscara protetora, já
que o jogador fraturou o nariz
recentemente. O time das

Laranjeiras deve entrar com um

processo contra o árbitro, que
sequer quis ouvir o presidente da
Comissão de Arbitragem Edson
Rezende, que ligou para tentar

corrigir Mendonça, "Qualquer
árbitro deve ser punido por
excesso", disse Rezende. Pelo jeito,
Mendonça deve pegar uma
geladeira no Brasileirão .

De volta
o meia Sérgio Manoel, 34 anos, se apresentou na manhã de ontem ao

Botafogo, no CT João Saldanha, e assinou contrato até o fim do ano.

Esta é a terceira passagem do atleta pelo time, pelo qual já fez 230

jogos e marcou 35 gols. Ele disse que, apesar do tempo, espera ajudar
o clube a conquistar títulos. "Quero agradecer à diretoria por estar de
volta. O Sérgio Manoel mudou, o Botafogo mudou e o futebol mudou.
Espero estar à altura para ajudar o clube. Profissionalmente não

,

poderia ter ocorrido coisa melhor para mim. Hoje encontro um clube
estruturado", disse o jogador.

Copa SC
Enquanto não chega o tão

esperado jogo contra o

Joinville, pela Liga Nacional, a
Malwee vai concentrando suas

ações na Copa Santa Catarina.
Depois de vencer Concórdia
por 5x2, o time do técnico
Fernando Ferretti já conhece
seu adversário nas semifinais.
Será o São Miguel do Oeste
que, no sábado, goleou o

Marcos Olsen/Lebon Régis por
6xO e garantiu a vaga. A data
da partida ainda não foi.
definida pela Federação
Catarinense de Futsal, que
ontem não teve expediente. A
outra semifinal será entre

Jcaçaba e Colegial.

Série B
•

A única novidade no Avaí para
enfrentar o Vila Nova, hoje, às
20h30, na Ressacada, deve ser o

zagueiro Marcelo Magalhães.
Contratado há uma semana, o

jogador treinou ontem na vaga de
Rogério Prateat, que recebeu o

terceiro cartão amarelo no empate
com o Marília por OxO, no último
sábado, e desfalca o time, Na

segunda parte do treino, o técnico
Vagner Benazzi testou o esquema
4-4-2, com a entrada do meia
Ademir Sopa. Se optar por essa
formação, Marcelo Magalhães
ficaria no banco de reservas. O
restante da equipe vai ser mantido,
com a dupla ofensiva formada por
Fábio Bala e Renato.

Saudades
Ontem completaram 12. anos da morte do piloto brasileiro Ayrton
Senna. Depois dele, a Fórmula 1, especialmente para o brasileiro,
perdeu um pouco brilho. Senna era o exemplo do atleta empenhado,
dedicado e esforçado. Do homem de caráter, de brilho e de esperança.
Antes de ser um grande piloto, era um grande homem. Deixou
saudades principalmente porque depois dele, nenhum brasileiro
conseguiu repetir seus feitos. E, pelo andar da carruagem (sem
analogias), vai demorar para surgir alguém.
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��BOXE
o brasileiro Acelino Popó Freitas é novamente campeão
mundial de boxe. Na madrugada deste domingo, no
Foxwoods Casino, em Connecticut (EUA), o pugilista venceu

por pontos o norte-americano Zahir Raheem após 12 assaltos.
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��BASQUETE
o ala-pivô catarinense,Tiago Splitter, será submetido
a uma ressonância magnética hoje para verificar a

gravidade da lesão no ombro direito, sofrida durante
as semifinais da Euroliga.

PEDALANDO: FERIADÃO ATRAPALHOU
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Pelo quarto ano consecutivo, Romilda Zanghelini ficou com o troféu de bicicleta mais enfeitada

•

CORREIO DO POVO

Número de participantes foi menor do que o ano passado,
devido ao feriadão

Segundo os orqanizadores, cerca de 300 bicicletas
estiveram presentes na ediçáo deste ano

,

•

•
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��HALTEROFILISMO
o gaúcho Evandro Casagrande quebrou o recorde mundial no levantamento
de peso, neste domingo, durante o 70 Campeonato Brasileiro, em Caxias do
Sul.Com a marca de 340,5kg na modalidade terra - barra erguida até a altura
da cintura, Evandro conquistou seu 180 recorde mundial.

,

,

)ARAGUA DO SUL - Todo o

ario , d e n t r e c ent e n as de
bicicletas que participam do
Passeio Ciclístico, destaca-se

sempre a de Ulna senhora, hoje
com 63 anos. E, pelo quarto
ano consecutivo, a aposentada
Ronlilda Zallghelini
c o n q u is to u o pr

ê

m io de
bicicleta mais enfeitada. Neste

ano, 110 2a Passeio Ciclístico da

Unirned, não foi diferente.
Com milhares de lacres de
latinhas de bebidas, ela levou

para casa um troféu e um

aparelho celular.

•

• ,• •

•

•

,

CESAR JUNKES

"Vou guardar junto corn os

outros. Cada vez que olho para
eles na estante, eu fico muito

feliz", disse a aposentada, que

sempre usa a bicicleta, corno
nleio de transporte. "Se por

.

mais de 22 anos ela foi minha

companheira para trabalhar,
não posso abandoná-la agora
né?", comentou dona Romilda.
Se dá muito trabalho para
enfeitar a bicicleta, ela não se

importa. "Eu aproveito os
,

mornentos de folga 'para isso",
afirmou.

Quem também levou para casa

um troféu e um celular foi
Walter Bier, que, com 70 anos,
foi o ciclista mais velho a

participar do passeio. "Ainda
tenho força para andar de
bicicleta e participar", disse o

aposentado, que foi convidado
de última hora pela filha. "Hoje
(ontem) de manhã ela me ligou

. ,

e eu vim participar. E a

primeira vez que participo e

quero 'vir mais vezes", afirmou
Bier.
Muitas c r i a n ça s também

,

participaram do evento, COOl

destaque para o pequeno
Andrew Zapella, de dois anos e

,

sete meses, que levou o troféu
de ciclista m ais novo do

passeio. O pai, Gredson

Zapella, participa todo ano e

explica que é o primeiro ano

que o filho-vai pedalando. "Ele

sempre vinha corn a gente, de
carona na bicicleta. Esta é uma

boa farina de incentivar as
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crianças a praticarem esporte,
•

resumiu .

Neste ano , o n úme ro de

participantes foi de cerca de

300, bem abaixo do ano

passado. A organização
acredita q u e o feriado

prolongado de 10de maio

tenha sido o Inativo da baixa
no número de bicicletas, já que
muitos jaraguaenses
taram a folga para viajar.

,

aprovei-

. -

SACADA: 91 ATLETAS NA COMPETIÇAO '
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)ARAGUA DO ·SUL - Com
15.150 pontos, a EEB ,Elza
Granzotto Ferraz ficou COll1 o

título da l a Etapa do

Campeonato Escolar Regional.
,

de Tênis de Mesa. A escola,
focalizada no Bairro Santa

elogiou a participação dos
atletas. "Foi criado -u m

amb i e n t e de respeito e
,

amizade. Uma prova disso é
•

que não houve árbitro nas

m e s a s 'e, em n e n h u m

momento, isso criou problema",
comentou. Segundo ele, esta é a

filosofia do Camp eo n a to

Escolar, "onde valores COlll0

respeito, honestidade e amizade
são destacados".
N a categoria rnin i, Victor

Borges (Atayde Machado)
ficou e m primeiro lugar,
seguido de Mateus da Silva

(Atayde Macllado) e

Martins Kl u g (Re n a t o

Pradi). Na p ré v m i r i rn ,

Lucas Worlnsbecker
(Valdete Piazera) foi o

campão, Gabriel Vailati
Fernando (Atayde

Machado) foi o segundo e

Bruno Raupp (Alballo
Kanz le r ) ficou em terceiro.

Williall Re n a n Ru s t
í

c k

(Divilla Providência)
COllqUIStOU a categoria
m i r i m , seguido de
Gu i lhe rrn e Mu ll e r (Re na ro
Pradi) e Ro b s o.n Luan

Rodrigues (Elza Granzotto

Ferraz) .

No infantil. Williall Renan
Rustick (Divilla

•

Pr o v
í

d ê

n c i a ) ficou e m

p r im e i ro , Ro bs o n Luan

Rodrigues (Elza Gr anzo tto

Ferraz) em segundo e [e an

Felipe Rodrigues (Elza
Granzotto Ferraz) e m

terceiro. No juvenil, o

campeão foi Daniel Paz

(Atayde Machado),
,

s e gu i d o de Elcio Pauli

,

Luzia, ficou à frente da Ernef

Atayde Ma c h a d o , COll1

13.300 pontos e da Emef
Re n a t o Pradi, q u e fez
8.150. No total, foram 91

,

mesa-tenistas de 14 escolas
na c o m p e t i

ç

ã

o , que
aconteceu 110 Centro de
Treinamento da modalidade.
A segunda etapa será no dia
20 de maio.
O p r e s i d e n t e da Liga
No r t e v Üa t a r i n e n s e de
Tênis de Mesa, Rodrigo
Tolentino Luz, 'comemorou
0S resultados obtidos e

(Atayde Machado) e [oelson
da Costa (Atayde Machado).
No adulto, vitória de
Leandro Nero, tendo Sandro
Schalinski em segundo e

Germano Wictzac (Divina
Providência) em terceiro.

No feminino, por categoria,
o s resultados fo r a m o s

seguintes: rn irim - Luisa
Betoni (Valdete Piazera),
Yà s m i m Prado (Elza
Granzotto Ferraz) e ] uliana;
Infa n t il - Luisa Betolli

(Valdete Piazera), ]éssica
Ristow (Ricieri Marcatto) e

Graziele Miranda (Ricieri
Marcatto); adulto - Priscila
Salva'dor (Cristina
Marcatto), Yasmirn Prado

(Elza Granzorto Ferraz) e

Andressa Vergues (El z a
Granzotto Ferraz) .

,
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• PIERD RAGAZZI DE FREITAS
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Mesa-tenistas de 14 escolas participaram na primeira etapa do

Campeonato Escolar

\

,

J;
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




