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3B I CRISE DO GAS

Lula muda o discurso, mas
não consegue fechar acordo

3B I FRAUDE E CORRUPÇÃO
Polícia prende políticos que
faziam parte de quadrilha
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B I GUERRA

Mais 29 pessoas morrem em

dia de confronto no Iraque ,

A

2B I MATRIMONIO

Casal completa 60 anos de
união com muita alegria

3 I EM CAMPANHA

. HS diz que PT passou
para o outro lado do rio

4 I COMPOSiÇÃO
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico continua com o PP

-

o controlador do município de Guaramirim, Romeo
Butschardt Júnior, é o nome mais cotado para assumir a

pasta, no lugar deMaurici Zanghellini, que deixou o cargo.
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o Dia das Mães só perde
para o Natal em número
de vendas no comércio e

a expectativa esta ano é
positiva. Pesquisa feita
em SC mostra que 80%
dos empresários esperam
vender mais do que em

2005, quando o calor
prejudicou o setor. As
promoções e a

disseminação do cartão
de crédito são as apostas
dos comerciantes este
ano. No Shopping Center
Breithaupt, a previsão é

.

de um incremento de 25%
a 30% nas vendas em

relação ao ano passado .
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6 I· ANIVERSÁRIO: DIA DE HOMENAGEM EM JARAGUÁ DO SUL

PM com leta 171 anos e anha reforço de novatos
,

,

Desde ontem, 51
novos soldados

desempenham
•

ações de segurança
nos bairros

jaraguaenses. Eles
trabalham em

sistema de estágio,
sempre

•

� acomp��ha.�os de

,,·4 um policiai Ja
formado. Depois da
formatura, marcada
para setembro, pelos
menos 30 deles
ficam em Jaraguá.
Os outros serão -
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-

encaminhados para
os municípios da
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2 I SEXTA-FEIRA, 5 de maio de 2006 OPINIÃo
f'. EDITORIAL
I
I

!A Tal Liberdade
: Nesta semana, exatamente
! no dia 3 demaio foi comemorado
: 6 Dia Mundial da Liberdade de
1 imprensa, oportunidade ideal

, (

I I?ara pensar nos avanços que a

: mídia e a sociedade conseguiram,f

I
mas principalmente para refletir

�obre o que ainda falta alcançar.
I Hoje, político nenhum impõe
censura prévia, mas os chefões
dos governos municipais,
estaduais e federal continuam

com o cidadão. A imprensa é o

chamado "quarto poder", pois
tem a função de fiscalizar o poder
público e prestar contas para a

sociedade. A liberdade de
imprensa não é interesse só dos
empregados e proprietários de
empresas de comunicação, ela é
um dos princípios pelos quais um
Estado democrático assegura a

liberdade. de expressão aos seus

cidadãos.

.. "Nas campanhas, os políticos pregam a

liberdade de expressão, mas na prática
têm alergia a imprensa Independente"

II I

sim tendo dificuldade em

conviver com a imprensa livre e

muitas vezes ultrapassam todos
os limites quando se sentem pre
judicados,e na maioria das vezes
por verdades ditas contra eles.

Anúncios, pagos com

dinheiro do contribuinte,
algumas vezes servem para "calar

I a boca" dos veículos que não tem
compromisso com o jornalismo
de verdade e fazem da notícia um
produto como outro qualquer

, sem responsabilidade nenhuma

• FRASE

Tomaram-se emblemáticos
alguns casos recentes, como o da
censura prévia determinada por
ordem judicial contra a revista
"Você S.A.", cuja sentença foi
revertida no. Tribunal; ou a

invasão do "Jornal Correio
Braziliense" ocorrida erv razão de
críticas jornalísticas ao então
candidato aoGoverno de Brasília
ou, ainda, a ordem judicial
restritiva da qual foi vítima a Rede
Globo, impedida de divulgar
notícias sobre o então gover-

nadar Fluminense, entre outros.

Karl Marx, nos seus célebres
artigos contra a censura de

imprensa na Alemanha e alguns
países europeus, em meados do
século 19, afirma de forma
espirituosa e inteligente: "Na
medida em que as pessoas são

obrigadas a considerar ilegais os

artigos livres, acostumam-se a

considerar o ilegal como livre, a

liberdade como ilegal, e o legal
como não-livre. Por isso, a censura
mata o espírito político".

Enquanto isso seguem os

poderosos, em suas indefectíveis
campanhas, a pregar, com

veemência, a liberdade de
expressão sem censura, o respeito
à dignidade humana, a valorização
da cidadania. E na prática têm

.

alergia a imprensa independente
e adoram os veículos que se

vendempor verdadeirasmigalhas.
Na hora de votar, o eleitor deve
levar isso em conta, analisar como
seu candidato trata a imprensa,
se sabe aceitar críticas e se

realmente administra de forma
transparente, o que não é
nenhum favor e sim, uma

obrigação.

"Espero que ele se sinta orgulhoso da boa aluna que eu fui".

• Eliana, apresentadora do "Tudo É Possível", da Record, sobre o "mesfre" Silvio Santos. A loura vem superando
a audiência do SBT aos domingos, ficando em segundo lugar no ibope, com umamédia de oito pontos.

o deputado
DioneiWaller da
Silva escreve às

sextas nesta
coluna

Rizicultura, articulação
e organização
A crise enfrentada .pelos

rizicultores catarinenses. com o

baixo preço pago pela saca do
produto, abaixo do custo de
produção, traz à tona uma questão
que temos discutido na Comissão
de Agricultura de Assembléia
Legislativa e em todos os debates,
desde o início do mandato: a

necessidade de organização dos
agricultores. A prática da mono
cultura associada a um nível
insipiente de organização e articu

lação fragiliza os agricultores
familiares e coloca em risco a so

brevivência da cadeia produtiva.
Apesar de um desempenho

exemplar, com amelhor média de
produtividade do país, os

rizicultores não estão organizados
em cooperativas e não dispõem de
estruturas de secagem e

armazenagem. Por isso não podem
se beneficíar da política de preço
mínimo do governo federal (que
realiza a compra direta da
produção) e são forçados a vender
a colheita de arroz para as

I indústrias de beneficiamento
pelo preço que elas estiverem

dispostas a pagar. E a importação
do produto em casca, a custos

I mais baixos, principalmente da
Argentina, força a queda do preço

I
no mercado local.

A dinâmica do Mercosul
impede o governo federal de tomar
uma atitude drástica, como

desejam alguns produtores. O
governo não pode simplesmente
proibir a importação de arroz,

porque tem um acordo de livre
mercado com os países vizinhos
e sofreria represálias aos produtos
exportados pelo Brasil, que vão
desde banana a compressores e

geladeiras. A questão precisa ser

resolvida aqui mesmo e passa
pelo fortalecimento do arranjo
produtivo.

Na semana passada realizamos
dois seminários, através da
Comissão de Agricultura da
Assembléia Legislativa, em

Guaramitim e emPousoRedondo,
com representantes do governo
federal e do Banco do Brasil. E
tivemos avanços significativos. Os
agricultores manifestaram
interesse em constituir uma

federação de produtores de arroz,
para aprimorar a organização e a

capacidade de interlocução da
categoria. Os participantes
também formaram comissões,
que a partir de agora acom

panham as negociações.
Para socorrer os produtores, o

.

governo federal anunciou a

prorrogação das dívidas de

investimento, contraídas com o

Pronaf, Proger e Finame. Aparcela
que venceria este ano será paga
somente no final do contrato, um
ano após o vencimento da última
parcela. Quanto às dívidas de
custeio de. safra, estamos

reivindicando que o benefício da

prorrogação seja concedido a todo
o setor e que a negociação seja feita
em grupo, da mesma forma que
ocorreu com os bananicultores,
para evitar uma negociação caso a

caso, que enfraquece os

agricultores. Estamos propondo o

pagamento de 15% da dívida à
vista e o restante em três parcelas
anuais, sem prejuízo do custeio da
próxima safra.

Para que o governo federal
possa comprar parte da produção
de arroz, assegurandoo pagamento
do preçomínimo de R$ 22 a saca,
vamos continuar buscando
alternativas emergenciais para
armazenamento e secagem do
arroz. Mesmo que a mobilização
não alcance resultados imediatos,
para beneficiar os produtores nesta
safra, que está em fase final, servirá
como estratégia e lição de
organização para as próximas
safras. O que os produtores não

podem é continuar desarticulados,
. vulneráveis aos vieses domercado.

• CORREIO DO LEITOR EI

Dia Mundial da Liberdade de Imprensa
No dia 3 de maio, levantamos no

ponto mais alto do planeta a bandeira da
Liberdade de Imprensa, um direito não
dos profissionais da mídia, nem dos
proprietários dos meios de comunicação,
mas da sociedade civil que deve, quer e

tem que se expressar, comunicar, saber e

conhecer com transparência tudo o que
ocorre ao seu redor, nos âmbitos
econômico, social, político ou quaisquer
outros que lhe interessem ou digam
respeito. Neste Dia Mundial da Liberdade
de Imprensa, lembramos os 22 jornalistas
e colaboradores que perderam a vida
somente em 2006, segundo a Repórteres
sem Fronteira, exigimos a libertação dos
mais de uma centena que permanecem
encarcerados em todo o mundo, em razão
de sua atividade, que se pretende livre,
isenta e soberana.

Aproveitamos para reprisar a mani
festação do Diretor Geral da Organização
das Nações Unidas para a Educação, a

Ciência e a Cultura (Unesco), Koíchiro
Matsuura, por ocasião desta mesma

efeméride em 2004:
"Ao celebrar o Dia Mundial da

Liberdade de Imprensa, chamamos
atenção para o papel fundamental que
a livre, independente e pluralista mídia
desempenha no processo democrático.
O respeito pela independência da mídia
e o reconhecimento do direito funda
mental da liberdade de imprensa,
consagrado no artigo 19 da Declaração

Universal dos Direitos do Homem, São)fundamentais na transparência e no

cumprimento da lei. ssses princípios
têm tanta importância em países ricos
como em países pobres e em tempos dei
paz como em tempos de guerra. ( ... ) A
celebração do Dia Mundial da Liberdad-:
de Imprensa deve nos fazer refletir sobrei
as formas de convencer os governos e as

autoridades que respeitem ai
contribuição vital dos meios del
comunicação para a construção de uma

paz, uma democracia e um d ese nvo].
vimento sustentáveis. Temos que fazer
tudo o qu-e está ao nosso alcance para
oferecer aos jornalistas toda a segurança
possível no exercício de sua profissão.
N o Dia Mundial da Liberdade de
Imprensa, celebramos a importância da
liberdade dos meios de comunicação
para todas as sociedades, mas sobretudo
para aquelas cuja jornada em direção à

recuperação, à estabilidade e à paz está
em curso e segue impregnada de incer.
teza. Mais que tudo, aplaudimos os brav
os homens e mulheres que nos trazem
notícias desafiando os riscos e perigos.
Sua liberdade no exercício da profissão
está inextrincavelmente ligado ao mais

amplo desf�ute dos direitos básicos e das
liberdades fundamentais.
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Vilson Antonio Romero coordenador da
Associação Riograndense de Imprensa
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olhos a experiência da Current, TV criada
pelo ex-v ice presidente dos Estados
Unidos, AI Gore. Lá, os usuários já
produzem mais de 50% da programação e

dos comerciais que são veiculados.
Bureaus de mídia, duplas de criação,

atendimentos retóricos, produtoras
burocráticas de vídeo e áudio, repórteres
esbaforidos e seus caderninhos, todos
serão membros de u.Vl clube paleolítico no

fascinante mercado multimídia que cresce

diariamente em projeção geométrica. Os
espaços onde o cliente cada vez mais quer
sua marca e seus produtos estão dentro da
cabeça de cada consumidor e não nas

enfadonhas tabelas de preços dos veículos
tradicionais.

A convergência entre as mídias, a

interatividade, a integração dos usuários
com a marca, a formatação e mobilidade
das mensagens serão o novo elo na relação
entre agências, clientes e fornecedores,
substituindo velhos e empoeirados
conceitos. O novo cliente quer novas

idéias. E, rapidamente, vai se atualizar, se

informar e exigir isso dos seus parceiros.
Quem não estiver preparado, vai ficar por
aí, esperando uma idéia genial e

reclamando do que não se esforçou para
compreender.

A comunicação mudou. E você?

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

* telefone (* não serão pUbli,cados)

Estamos entrando em um dos mais
fantásticos ciclos de transformação dos
meios e modos de comunicação já ocor

ridos em toda história da humanidade.
Quem achou que o vídeo-tape e a

Internet seriam os ícones maiores do que
poderia acontecer em termos de
renovação de ferramentas e conceitos
midiáticos, equivocou-se.

Vêm aí, muito mais rápido do que se

imagina, as bases para implantação de um
revolucionário ambiente mercadológico
que vai caracterizar a "nova mídia".
Jornalistas e publicitários serão levados
a aprender de que forma funciona e quais
são as regras deste novo jogo que envolve
clientes, marcas, conteúdos e con

sumidores.
O primeiro passo é compreender que

não há mais como produzir informação
sem um profundo conhecimento e

domínio das novastecnologias de criação,
publicação e distribuição multi
plataforma de conteúdos, voltadas a

integrar o usuário às informações que
consome.

A nova comunicação demanda
estratégias que envolvam o cliente' e sua

marca em todas as potencialidades
tecnológicas. Hoje o consumidor é aliado
na c riação do conteúdo dentro das
próprias mídias. Vejam com seus próprios
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Roberto Andrade é jornalista
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EM CAMPANHA: LUIZ HENRIQUE ADMITE CHAPA PURA

CELSO MACHADO

..... LHS descarta
uma aliança
com o PT no

primeiro turno

]ARAGUÁ DO SUL- O

governador licenciado, Luiz
,

Henrique daSilveira (PMDB), em
campanha à reeleição, discursou
ontem sobre sua trajetória política
na sede recreativa da Marisol
durante . encontro com

correligionários e candidatos do

partido na região. Antes, tomou a

iniciativa de explicar as razões de
não ter renunciado ao mandato,
no dia 9 de abril, como anunciou
algumas vezes ainda como

•

governador, Segundo ele, isso não
ocorreu porque o STF (Supremo
Tribunal Federal) manteve a

verticalização das coligações
partidárias, indicando a

possibilidade de o PMDB se

obrigar a concorrer com chapa
pura, como ocorreu em .2002. A
não renúncia, segundo LHS,
também foi fruto de consulta ao

STF pelo mesmo motivo, dando

condições legais ao vice

governador, Eduardo Moreira

•

Pinho (na licença do titular) de

poder, de novo, ser o candidato na
chapa majoritária. Afirmou, com
todas as letras, que não renunciará
ao governo caso o partido, na
impossibilidade de coligações com
outras siglas no primeiro turno, se
obrigue a disputar a eleição
majoritária com chapa pura. Ficará
no cargo até o final do mandato,
em dezembro. "Como já disse
antes, só voltarei a governar o

Estado se for reeleito", garantiu
LHS a uma platéia atenta. E .

acrescentou, para justificar seu

pedido de licença do comando do
Executivo estadual; "Não estou

doente, muito menos cansado ou
estressado. Sempre fui contra a

reeleição sem desincompa
tibilização, o que considero como

uma excrescência", disse,
lembrando que na campanha de
2002, seu principal adversário,
Esperidião Amin (PP) não pediu
licença e nem renunciou ao cargo.

"Enquanto tentava dormir dentro
de um carro em alta velocidade,

. percorrendo até mil quilômetros
por dia, o outro viajava de

helicóptero. Tinha a máquina na

mão". Sobre coligações, LHS disse

que sua candidatura, hoje, não
depende do PSDB, partido que

participa do' governo estadual

i

J

Luiz Henrique demonstrou interésse na coligação com PSDB

desde a coligação na eleição
majoritária de 2002. "O PSDB é

parceiro. Vamos esperar a

convenção nacional do PMDB

(em 13 ou 19 demaio)", disse Luiz
Henrique, uma das lideranças do
partido que advogam a não

candidatura própria a presidente
da República, embora tenha sido
defensor ferrenho da indicação do
governador gaúcho Germano

Rigotto, até antes de o PSDB
indicar Geraldo Alckmin à .

sucessão de Lula da Silva. Sobre a

repetição da coligação ern segundo
turno em 2002 com o PT, Luiz
Henrique disse que "eles passaram

.

para o outro lado do rio", aludindo
à impossibilidade de uma aliança
com os petistas catarinenses ainda

.

no primeiro turno e ignorando o

interesse da cúpula petista
nacional que já ofereceu ao

PMDB a vaga de candidato a

vice-presidente na chapa de Lula
da Silva.

Vianna defende candidatura própria do PMOS a presidente
]ARAGUÁ DO SUL- Licenciado

do Badesc (Banco de Desenvol-
,

vimento Social de Santa Cata-

rina), prefeito de Blumenau por
duas vezes e detentor de.quatro
mandatos como deputado federal,
Renato de Mello Vianna, do
PMDB (hoje primeiro suplente do
partido naCâmara dos Deputados)
rejeitou sugestão da cúpula do

partido para que disputasse uma
,

cadeira na Assembléia Legislativa
nesta eleição. E, na contramão do
discurso atual do PMDB catari

nense de não indicar candidato à

Presidência da República para
facilitar costuras políticas que

possam resultar em chapa
• majoritária juntando PMDB,

PSDB ePFL, defende que opartido
tenha candidato à sucessão do

presidente Lula. Repete discurso
do coorçlenador regional do
partido no Vale do Itapocu e ex

prefeito de Corupá, Luiz Carlos
Tarnanini e do presidente do
diretório municipal de Jaraguá do
Sul, Carlos Chiodini, pré- candi
dato a deputado estadual. Vianna
confessa ter um "sentimento de

gratidão" com o ex-presidente Ita
mar Franco, vice-presidente do

governo Fernando Collor de
Mello, uma candidatura incensada
por lideranças paulistas corno

Orestes Quércia e Michel Temer.
No governo de Itamar e na

condição de prefeito de Blume

nau, o município pôde projetar e
concluir importantes obras. Uma
delas no setor viário com a

construção de uma terceira ponte

sobre o rio Itajaí-açú e outra na

área da educação, com os dois

primeiros centros escolares do
Estado."Por isso advogo candida
tura a presidente", explicou.
Segundo Vianna, o PMDB tem

outros nomes de expressão, corno
o senador Pedro Simon (RS), "mas
a idade é fator de complicação.
Respeito outras opiniões' de
lideranças de meu partido, mas
penso que, pela sua própria
história, não podemos, de novo,

abrirmão disso". Vianna é o único

voto de Santa Catarina na con

venção nacional do parti
do."Sofremos assédio do PT, dos
tucanos, do I?FL. Eu não concordo
com uma composição com Lula".
No plano estadual, está de acordo
com a seqüência da parceria COIn

Ex-prefeito de Blumenau tem direito
a voto na convenção nacional

o PSDB. "Como PT, não", resume.
Em 2002, Vianna somou 71 rriil

votos, faltou legenda e ficou como
,

primeiro suplente. A época, o
PMDB catarinense lançou nove

candidatos a deputado federal e

elegeu quatro. Agora, serão sete

postulantes à Câmara dos

Deputados. ,

Deputado defende a aplicação de recursos de forma contínua
,

]ARAGUÁ DO SUL- Ex-

prefeito de RioNegrinho por dois
mandatos e deputado estadual,
Mauro Mariani (PMDB), depois
de passagem como titular do
Deintra (Departamento de Infra

,

estrutura), tenta vôo mais alto,
agora rumo a Brasília. Candidato
a deputado federal, admite existir

: um climade ansiedade não apenas
,
entre dos diretórios municipais
do partido, prefeitos e vereadores,,

mas também dos eleitores quanto
a composição da chapa

majoritária do governador
licenciado Luiz Henrique da
Silveira: se pura ou em coligação
com PSDB e PFL. "Tenho sentido
isso entre prefeitos do PSDB,
vereadores e outros segmentos",
disse Mariani ao O Correio do

Povo, ontem. Defendendo mais

investimentos nas áreas de

segurança, emprego e saúde (pela
ordem" segundo disse, em

constatações junto à população
da região Norte), Mariani disse
que "mais cômodo, depois de uma

•

nova, experiência administrativa,
. ,

sena concorrer a uma vaga a

Assembléia Legislativa. Mas,
acho que a representação po-

•

lítica em Brasília tem que ser

mantida e, até, ampliada", refe
rindo-se a necessidade de o

Estado ter mais voz ativa junto
aos ministérios. O parlamentar,
entretanto, acha que recursos

para a infra-estrutra são

prioritários, porque, entende, na
esteira dos investimentos outros
setores acabam contemplados.

.'

"Só que devemos garantir aquilo
que se chama de dinheiro 'carim

bado', garantido em orçamento
e, de fato, liberado. Ou seja,

,

•• ,1''''

investimentos con-tínuos e nao

esporádicos'l.A indefinição
quanto a candidatura do partido
à presidente, segundo Mariani,
atrapalha candidatos a outros

cargos eletivos. Mas, disse, o
partido deve priorizar a eleição
para governado� indepen
dentemente de como ficará o

quadro eleitoral.

SEXTA-FEIRA, 5 de maio de 2006 ) :

• MOSAICO

Siflário
Comissão Mista de

Orçamento da Câmara dos

Deputados aprovou proposta
de audiência pública sobre a

política de valorização do
salário mínimo. A reunião,
solicitada pelo deputado
Cláudio Vignatti (PT), terá a

participação do ministro do
Trabalho, Luiz Marinho, e de

-'I" .........."'." .. , ". .. . "'.'.�,
,

-represéntantes de centrais
sindicais. A data ainda não
foi marcada.

•

i
· , I'
J

I

!

J
,

)

•
,
,

politic a@jornalcorreiodopovo,cám,br.,
•

,

Vagas nas Câmaras
.

Podem tirar o cavalinho da chuva. A Comissão especial da
Cãmara aprovou substitutivo do deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh (PT-SP) que possibilitará o aumento do númerq de
vereadores em todo o País, mas só a, partir de 2009. Em 2004,
resolução do TSE extinguiu 8.528 vagas nas cãmaras dos 5.5621
municípios do Brasil. A proposta em tramitação também reduz)
os percentuais das receitas municipais que podem ser gastos!
pelas câmaras de vereadores, hoje um absurdo. Em não poucos'
casos, para fazer politicagem com dinheiro do cornnbunte. 'I

r

G

,

,

Aprovado
Deputado Dionei Walter da
Silva (PT) foi novamente
indicado como relator do

projeto de Lei de Diretrizes

Orçamentárias na Comissão
de Finanças da Assembléia
Legislativa. A LDO é o

projeto de lei mais

importante que passa pelo
Legislativo estadual no

primeiro semestre e define
as diretrizes para a

elaboração da lei

orçamentária do ano

seguinte. .

Inovando D

Prefeito Ciro Marcial Roza :>

(PFL), de Brusque tirou do

papel uma promessa de

campanha: a Rua 24 horas,
como já existe/há anos em :

Curitiba.Serão 52 pontos de .�

vendas autônomos, dos

quais 18 terão atividades
definidas pela Prefeitura,
estes obrigados a funcionar )

sem fechar as portas. Já se r

falou nisso em Blumenau e )

até em Jaraguá do Sul. t
Morreu na casca. 1

•

Explosivo )

Na boa
Mauro Mariani (PMDB) ,

candidato a deputado federal
. pelo Norte, também base
eleitoral de Adelor Vieira, de
Joinville e mesmo partido,
não vê conflito na disputa
pelos votos atrás de cadeira
à Câmara dos Deputados. O

ex-prefeito de Rio Negrinho
vislumbra Vieira com

penetração na Igreja
Assembléia de Deus,
calculando que seu

eleitorado seja mais amplo.

O governador licenciado Luiz -;

Henrique da Silveira (PMDB) .�

apareceu ontem em anúncio )

institucional da Universidade)
de Joinville na TV. Como o í
período eleitoral legal ainda ,

�

não começou, o que ocorre
só em junho, três meses

antes das eleições" por certo l

a peça publicitária vai virar �
, ,m,unição p'ar� a oposição. A

Univile recebe recursos do', I
Estado. '

.

'

1
IPetróleo ,

I

A decisão do presidente Eva
J

Morales, de nacionalizar o

petróleo e o gás e encampar
empresas privadas que
atuam no setor: inclusive a .' �

� , .1

refinaria de gás da
'

.

Petrobrás, provocou uma

histeria coletiva injustificada;
na opinião do deputada
Afrânio Boppré (P-SOL).
Egresso do PT, há quem diga ;

que o discurso foi só para :
encher a paciência dos
lulistas.

Mulheres 1
Deputada Ana Paula Lima

(PT), lidera abaixo-assinado
para colher assinaturas em

todo o Estado como parte da
campanha do Movimento
Nacional de Mulheres que
condena o uso indevido da
figura feminina em

comerciais e propagandas
de venda de carros,
cigarros, cervejas e

terrenos, entre outros

produtos.

Disparado
Candidatos a cargos

•

eletivos, de qualquer
partido, 'constatam: pedidos
de pavimentação asfáltica
virou febre em todos os

cantos do Estado. Como
)

ocorreu no primeiro governo !

de Antônio Carlos Konder
I

Reis (PFL) e nas duas
'

gestões de Esperidião Amin

(PP). E, claro, nos pouco
mais de três anos de Luiz >

,

Henrique da Silveira. E

prioridade para o povão.

Mulheres 2
"Esse tipo de divulgação
expõe as mulheres como se

fossem produtos e é um

estímulo para o turismo
sexual e a pedofilia", afirma
a parlamentar. E acrescenta:
"A exposição sem lógica é
absurda e precisamos
acabar com isso". Candidata
á reeleição, por certo vai ter

que dar explicações, às
modelos, candidatas a

misses e por aí afora: O
discurso generalizou.

,

, Dação
Terreno avaliado em R$ 190

. mil é alvo \

de projeto do

prefeito Moacir Bertoldi

(PL), enviado á Câmara de
Vereadores ontem, em

.reqirne de urgência. A
Prefeitura pretende
autorização do Legislativo
para receber o imóvel,
localizado no Bairro
,

Baependi, com 7:919 m2,
em pagamento de dívida
com tributo municipal.

,

I

,

I
I
I

, '

"

I

j

'I

II

"

"

"
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4 I SEXTA-FEIRA, 5 de maio de 2006

• POUCAS & BOAS
,-

I

i Apoio
, ,

I Peemedebistas da microrregião prestigiaram em peso a visita
: do governador licenciado Luiz Henrique da Silveira, que em
,

; passagem ontem pelo Vale do Itapocu almoçou com as

! lideranças do partido na Recreativa da Marisol, em Jaraguá
: do Sul. Demonstraçao de que a base está mesmo alinhada
,

, com o projeto de reeleição do governador. A campanha
começa a esquentar, Luiz Henrique afirmou que pode

I
concorrer em chapa pura.

I

•

Reconhecimento? Demorou 1
A implantação de um consórcio
microrregiorial para o aterro
sanitário é tema da reunião da
Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu),
hoje, às 10h, no Centro de

Múltiplo Uso, em Schroeder, •

Proposta que vem sendo
discutida desde que os aterros
sanitários dos municípios foram

embargados pela Fundação de
Meio Ambiente, porém sem

nenhum resultado prático,

,

•

O CORREIO DO POVO

NOVIDADE: PRESIDENTE DO PP DEFENDE'INDICAÇÃO DO ATUAL CONTROLADOR DO MUNiCíPIO

•

I

,

Câmara de Vereadores. "E certo

que vai ser UIU nome do PP. Não
há dúvida sobre isso, mesmo
porque nesta questão o prefeito
sempre manteve a palavra de

compromisso com o partido",
afirmou.

Na avaliação do presidente do
Pp, Butschardt preenche,todos os

requisitos para assumir a

titularidade da pasta, até porque,
antes de ser nomeado

controlador, atuou por dois anos

como assessor da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico.
"Ele é nome mais cotado, mesmo
porque a gente sabe da
acessibilidade dele junto à Aciag,
aos empresários, então nadamais
justo que indicá-lo", defendeu
Chiodini, informando que
Maurici Zanghellini também já
se manifestou favorável à

nomeação de Butschardt.
O controlador do município

disse ontem que não tem

conhecimento sobre urna

possível indicação para o cargo
de secretário e que só vai se

manifestar se for indicado
oficialmente pelo PP. Já o ex-

,

secretário não foi localizado pelo

Governo estadualqarante verba

para duas obras em Schroeder'
substituir a ponte de madeira,
construída provisoriamente há
muitos anos e acabou se tomando
a principalligação entre os muni

cípios. Ribas tambémdisse que vai
entrar em contato com a Prefeitu
ra de [oinville para propor ao mu-
0/0 •• ,..., ".

rucipio a parncipaçao no converuo.

Segundo ele, o governo esta

dual também vai disponibilizar
outros R$ 220 mil, com contra

partida de R$ 50mil domunicípio,
para retomar as obras de cons

trução de um ginásio de esportes
no Bairro Schroeder I. A obra,
orçada no projeto original ern R$
384 mil, foi iniciada 11a admínís
tração passada, mas paralisada sob
a alegação de falta de recursos. "O
projeto para reforma está, pronto,
e agora vamos tratar de dar con-

, ,

tinuidade às obras", comentou.
DIVULGAÇÃO

Secretário assinou convênio ontem na Prefeitura para construção de ponte

•

l. E gratificante verificar que
I outros veículos de

'I comunicação da região,
alguns até de âmbito

I '

I estadual, repercutam

II reportagens publicadas
pelo O Correio do Povo

•

em primeira mão,
Principalmente em se

tratando de rádio, meio
com possibilidade de

I'
noticiar o fato quase QU
instaneamente (através
de boletins informativos
ou ao vivo do local do

,

acontecimento, por
exemplo),

Demorou 2
Enquanto não se mexem, os

municípios têm de arcar cQm
altos custos para transporte e

transbordo para Mafra ou outras
cidades com aterros

legalizados, Com exceção de

Jaraguá do Sul, com receita

superior, os outros quatro
municípios da microrregião
rebolam para desembolsar este
dinheiro, e deixam de investir
em obras. A Prefeitura Jaraguá
do Sul anunciou que vai
terceirizar o serviço, e que a

tendência é que a empresa
responsável monte um centro
de tratamento na região. Está
dito,

•

•

Amnésia 1
Não se sabe se a

memória dos eleitores é
semelhante a de boa

parte dos políticos, que
depois das eleições se

"esquecem" de muitas
das promessas feitas em

tempos de campanha.
Mas a impressão é que
boa parte da população
sofre mesmo de amnésia,

J

A maior evidência é o fato
de aqueles que, até em

passado recente,
, estiveram" envolvidos
I dI com esquemas e

I corrupção os mais .

: variados, continuam a

: "representar" o povo, E
mais, que perpetuaram no

poder por muitos e muitos
anos.

Haja paciência
Schroeder assinou ontem
convênio com o governo do
Estado para construção de uma
nova ponte que liga o Bracinho
ao bairro. ltoupava-açú, este

pertecente a Joinville. Até aí
tudo bem. Mas o investimento
retoma a discussão sobre a

situação dos moradores do
bairro joinvillense, que
continuam esperando
atendimento médico diário no

posto de saúde, só pra citar
uma das necessidades. As

lideranças dos dois municípios
não querem mais se pronunciar
publicamente até que a

anexação a Schroeder seja
efetivada, isso se de fato
acontecer. Os moradores há
muito estão descrentes.I

I
I
,

I

•

!
I

,

I Amnésia 2
Pior é quando dinheiro

público é investido em

obras que começam mas

não terminam, que param
no meio do caminho ou,
ainda, que são concluídas

, mas a estrutura não é
: utilizada. O exemplo não
está longe. Aqui mesmo,
em Jaraguá do Sul, o

abatedouro muriicipal foi
erguido, com direito até a

inauguração, ainda na

administração passada,
no dia 25 julho de 2004,
aniversário da cidade.

Palestra
Na próxima terça-feira, 9, a

Secretaria de Integração e

Desenvolvimento Econômico,
em parceria com o BNDES e o

Banco do Brasil, realiza em

Joinville o projeto "BNDES Mais
Perto de Você". Através de uma

palestra serão divulgadas as

linhas de financiamento do
.banco, além de orientação
empresarial. O público alvo é
micro, pequenos e médios

empreendedores que precisam
de investimentos para
modernizar e aumentar os

negócios. As inscrições são

gratuitas e podem ser feitas no

site www.bndes.gov.br/
palestras.asp. A palestra vai ser
no auditório do Banco do Brasil,
das 14h às 18h,

I
I
,

i
I

I

,

\ I
Amnésia 3,

i
I
I A reportagem de O
L. Correio visitou por

diversas vezes o

abatedouro, distante
cerca de 15 quilõmetros

.' do centro, na localidade
[�. de Garibaldi, para

verificar se a estrutura

chegou a ser utilizada.
Nunca foi. Na época da

construção, o discurso
era de que a obra seria a

solução para o problema
dos abates clandestinos.

, Pelo jeito, eles continuam
acontecendo na calada da
noite.

CAROLINA TOMASELLI

� Maurici Zanghelli
deixou a Secretaria
de Desenvolvimento
Econômico' na terça

..

.

GUARAMIRIM - O contro-

lador do município, Romeo

ButschardtJúnior, é o nome mais
cotado para assumir a Secretaria
de Desenvolvimento Econômi
co de Guaramirim, no lugar de
Maurici Zanghellini, que deixou
o cargo oficialmente na terça
feira. A informação é do presi
dente do PP local, vereador Luís
Antônio Chiodini, que defende
a indicação, segundo ele, respal
dado pelos outros três vereadores
da bancada pepista - Adilson

Araújo, Alcibaldo Germann e

Jorge Feldmann - e por alguns
dos membros da Executiva.

Mas a nomeação ainda não

pode ser confirmada, já que

depende de uma reunião com o

prefeito Mário Sérgio Peixer

(PFL), até ontem sem data

marcada, informou Chiodini, que
também é líder de governo na

SCl:lROEDER - O secretário
estadual de Infra-estrutura,
justiniano de Almeida Pedroso,
assinou ontem em Schroeder

" . . " .

converuo com o murucrpio para

construção de uma nova ponte
interligando os bairros Bracínho,
de Schroeder, e Itoupava-Açú, que
pertence a [oinville. Pelo con

vênio, no valor de R$ 250 mil, o
governo entrará com R$ 120 mil,
com contrapartida de R$ 130 mil'
do município, segundo informou
o prefeito em exercício Luís

Aparicio Ribas (PMDB).
Com a assinatura do convê

nio, dentro dos próximos dias deve
ser aberto o edital de concorrência

pública para escolha da empresa
•

que será responsável pela obra,
informou o prefeito.A nova estru

tura será feita em concreto e vai

•

j
Butschardt disse que só vai se pronunciar se for confirmado o convite

,

Bernadete busca agora apoio
do diretório de Guaramirim

•

o Correio do Povo para explicar
ás razões que o levaram a deixar o

cargo, mas, segundo Chiodiní, a
justificativa é a de que não estaria

conseguindo conciliar as

atividades da pasta COIU seus
. , .

comprormssos como empresano.

Junto com o PFL, o PP forma
a base de sustentação da adminis
traçãomunicipal. Do total de oito

CORillÁ - COIU apoio a sua

pré-candidatura a deputada
estadual já confirmado pelos
diretórios do PPS de Jaraguá do
Sul e Corupá, este seu domi
cílio eleitoral, a vereadora
Bernadete Hillbrecht disse que
vai tentar agora se aproximar

. do diretório de Guaramirim.
Neste sentido, reunião está
sendo agendada para os próxi
mos dias CaIU membros da

Executiva, já que o PPS do

município ainda não se pro
nunciou quanto ao lança
mento de pré-candidatura pró
pria à Assembléia Legislativa.

Ela lembra que está se

aproximando o prazo da

convenção do partido, em 5 de

junho, quando serãodefinidas
as candidaturas do partido em

Santa Catarina, daí a neces

sidade de ampliar a divulgação
do seu nome pela região e

garantir novos apoios. "Mas
tudo depende da Executiva

estadual, dos nomes' à con

venção serem homologados,
luas a disposição que algumas
lideranças têm demonstrado
em me apoiar me engrandece
neste sentido", disse a

vereadora, ern referência às

declarações do advogado
Altevir Fogaça, publicadas
pelo O Correio ontem, quando
admitiu a possibilidade de
candidatar-se a deputado

•

ARQUIVO O CORREIO/CESAR JUNKI O
-

I
1

-

, I
I

,

•

secretariasmunicipais, quatrosão
cota de cada partido. Zan

ghellini foi o segundo pepista a

deixar cargo de titular de
secretaria no atual mandato. O

primeiro foi Jair Tomelin, da
Secretaria de Adminístração e

Finanças, que saiu em fevereiro
e foi substituído por Marcels
Deretti, também do PP.

•

Vereadora tenta ampliar apoio à
sua candidatura na região

,

federal com o intuito de sorna!

legenda para o partido e apoiara
candidatura de Bernadete. (

A vereadora, que preside a

Câmara de Corupá, também
disse que vem recebendo apoio
expressivo da comunidade Ioca]
em reuniões ou conversas com a

população. "Sinto que existe um

. referencial bom. Não chego a

falar sobre b assunto, mas as

próprias pessoas se de dirigem a

mim para manifestar apoio. Mas
temos que esperar para ver, ainda
não posso dizer. que sou

candidata, mas existe a

expectativa", resumiu. O
mesmo não se repete corn

lideranças de outras legendas do

município, que "têm seus

próprios pré-candidatos e que
dificilmente vão apoiar nomes

de outros partidos".
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·CORREIO DO POVO

OTIMISMO: INVERNO E COPA DO MUNDO' AQUECEM AS VENDAS

•

DAIANE ZANGHELINI

� 80% dos empresários
prevêem vender mais
neste ano do que em

2005, mostra pesquisa,
)ARAGUÁ DO SUL - Faltando

"

ainda 10 dias para oDia dasMães,
os comerciantes de todo o país já
€omeçam a sentir o aquecimento
das vendas. Isso porque a data é a

segunda melhor do ano para

vendas, perdendo apenas para o

Natal. Pesquisa realizada pela
Fecomércio (Federação do
Comércio de Santa Catarina)
mostrou que expectativa de

, vendas é positiva para a maioria

dos comerciantes do Estado:
800/0 dos 335 empresários
entrevistados em seis regiões de

, '

Santa Catarina (Florianópolis,
Joinville, Chapecó, Blumenau,
Lages eCriciúma) acreditam que
venderão mais neste ano do que
no mesmo período de 2005.

De acordo com a pesquisa,
a previsão de 43,20/0 dos

empresários é de incremento

das vendas de até 10%. A
maior parte dos pesquisados
(52,8%) pretende realizar

promoções para o período e

51% espera compras a prazo
ou através de cheque pré
datado. Apenas 27,5% prevê

. , .

que o consumo seja a vista.

Entretanto, todo esse otimismo
. / .

tem um motivo estrategtco:
." '" ..

mala e um mes em que amaiona

dos consumidores já quitou os

gastos com os presentes de Natal
do ano passado e o material
escolar dos filhos para o ano

letivo. Além disso, muitos

contribuintes já se livraram do

pagamento do IPTU (Imposto

,

•

CESAR JUNK'S

•

Lojas de perfumaria apostam nas promoções especias para aumentara clientela no Dia das Mães

Predial e Territorial Urbano), o
que possibilita maior

estabilidade econômica para as

compras.
.

De acordo com o gerente de

marketing do Shopping Center

Breithaupt, Miguel Angelo dos

Santos, a expectativa é de um

incremento de 250/0 a 30% nas

vendas do local em relação ao Dia
das Mães de 2005. Segundo ele,
eventos como a Copa do Mundo
e a previsão de um inverno mais

rigoroso devem compensar as

vendas do ano passado. "No
último Dia das Mães, as vendas
foram prejudicadas pelo inverno
fraco, a alta dos juros e o problema
do desemprego, mas a tendência

agora é que as vendas cresçam
devido à desvalorização do dólar,
a disseminação do cartão de
crédito e o parcelamento das

compras, opção oferecida nas lojas
mais variadas", ressalta, Santos
afirma que entre os produtosmais

,Educação Popular e Economia
•

solidária são temas de palestra
)ARAGUÁ DO SUL - O

/

nrofessor Valmor Schiochet,
natural de [oinville, doutor em

• Sociologia pela Universidade de
Brasília e professor licenciado do

Departamento deCiências Sociais
da Universidade de Blumenau,
esteve na última quarta-feira em

[araguá do Sul falando sobre

educação popular e economia

solidária. O convite foi elaborado
por lideranças dos movimentos

sociais, que estão organizando em
nossa cidade um Instituto de

Educação Popular. Schiochet é

diretor de estudo e divulgação da
Secretaria Nacional de Economia
Solidária, órgão ligado ao

•

Ministério do Planejamento.
O Instituto, cujo nome ainda

não foi definido, está sendo criado
por lideranças sindicais,
professores, estudantes e

profissionais liberais com o

objetivo de estimular a formação

de novas lideranças comunitárias
e reàlizar trabalhos que estimulem
o trabalho coletivo através de

políticas de economia solidária e

educação popular. SegundoNilson
Antônio, estudante de Letras da

Unerj, e um dos coordenadores do
Instituto, 'o principal objetivo da
visita db professor Valmor
Schiochet é a transmissão de
conhecimento para os integrantes
do Instituto.

. O professor Schiochet
destacou que as primeiras
experiências de economia solidária
iniciaram nos anos 80, quando a

estagnação da economia, gerou
desemprego em massa. "A saída

para' um grande número de
, trabalhadores foi se unir em

associações e cooperativas, para
dar continuidade a vida produtiva
e garantir a renda da família. Este
foi o início da economia

solidária", diz Valmor. (CB)

vendidos nessa época destacam
se perfumes, roupas, calçados e

eletroeletrônicos como celular,
CD,eDVD.

O apelo emocional das

propagandas com a temática "Dia
das Mães" também ajuda a

movimentar a economia. Um
folder do Shopping Breithaupt,
por exemplo, usa a frase: "Filho ...
vá ao shopping... ou agüente as

conseqüências" para chamar a

atenção sobre a importância do
filho presentear a pessoa que

jamais mede esforços para torná
lo feliz. A variedade de

promoções, lançamentos e linhas
,

de produtos especiais para a data
/

também chama a atenção. E o

caso da'loja O Boticário, que
lançou uma edição especial de
perfume e estojos com cosméticos

variados, incluindo perfume,
'condicionador, shampoo e até

maquiagem. "Também estamos

oferecendo um brinde para

/

pagamentos à vista. E uma

promoção que costumamos fazer
somente em datas especiais",
destaca a consultora de vendas
Silvia Lembeck Vieira, 27 anos.

A loja Center Som, que
comercializaCDs e DVDs, aposta
no Dual disc (CD eDVD em urn

só disco) e no Box (composto por
CD e DVD) como presentes
diferenciados para as mães

'neste ano. E a novidade cabe
tanto no bolso da classe média

quanto no bolso dos mais

abonados: o preço de um Dual

disc, por exemplo, varia entre

R$ 37 a R$ 42, enquanto o valor
de um Box vai de R$ 35,90 a R$
105. A gerente da loja, Mirian
Kunrath, 30, garante que vai

presentear a mãe com um Box
/

da dupla Bruno e Marrone. "E
um presente que ela já está me

pedindo a tempo e tenho
certeza que ela vai ficar muito

. .

feliz quando receber", comenta.

.

Escola do Legislativo capacita
mulheres para a vida pública

)ARAGUÁ DO SUL - Capacitar
mulheres para a assumirem a vida

pública e política. Este é o objetivo
do seminário "Liderança também
é uma questão de gênero", iniciado
ontem, pela Escola do Legislativo

, de Santa Catarina no auditório do
Siticom (Sindicato da Construção
e doMobiliário), centro de Jaraguá.

Cerca 'de 60 pessoas par

ticiparam do primeiro dia de

palestras, voltadas especialmente
para as mulheres. A abertura do

•

, /.

semmano contou com a presença
do deputado estadual Celestino
Secco (PP). Ele, que também é

presidente daEscola do Legislativo,
falou sobre ética e poder.

Em seguida, as professoras
EloahWestphalen e Neusa Freire
Dias iniciaram os trabalhos tendo
como enfoque principal mudar a

concepção de que os' espaços de

poder só podem ser preenchidos
pelos homens: Para Neusa, as

mulheres devem ser reconhecidas
•

na sociedade e, assim, ocupar
posições de destaque e decisão.

Segundo a vice-prefeita de

Jaraguá, RosimeireVasel, seusmais
de 30 anos de vida pública

/ .

comprovam que as propnas
mulheres são responsáveis por suas
oportunidades. Ela explica que
muitas não participam de setores

políticos por receio de se expor.
Mas, precisam esquecer a

insegurança e contribuir para a

formação de pessoas "mais
humanas e éticas".

/

,E com pensamentos se-

melhantes a este que as discussões

seguiram até às 19 horas de ontem;

Hoje, as palestras do "Liderança
também é questão de gênero"
continuam a partir das 8h3Omin e

seguem até às 18 horas. Ainda

passam pelo auditório do Siticom
as professoras Zuleika Mussi Lenzi
e Nilce Salvador. (KE)

•

-

'>,
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Vendas em queda
As vendas reais da indústria catarinense acumulam queda de 5,6%
no primeiro trimestre em relação a igual período do ano passado,
segundo dados divulgados ontem pela Fiesc. O dado é visto com

preocupação pela instituição, que tem buscado soluções para as

questões conjunturais que prejudicam os principais setores com

dificuldades.Em 2006 os segmentos de mobiliário (-30,2%) e
,

madeira (-21.5%), que são fortemente exportadores, além do plástico
(-17,9%) e alimentar (-11,7%) são os que mais estão influenciando
a queda nas vendas da indústria catarinense. De outro lado, as
indústrias cerâmica (10,2%), química (10,2%) e mecânica (7,7%)
são as que se destacaram com vendas maiores no primeiro trimestre
de 2006 do que em igual período de 2005. O dado considera o

faturamento das indústrias, já descontando a inflação.
,

Solução,
A Fiesc está buscando reunião
com o Ministério do
Desenvolvimento Indústria e

Comércio para tratar do setor
moveleiro e tem atuado junto· a
diversos ministérios buscando

solução para a questão das

exportações de carne para a

Rússia. Na semana passada o

presidente, Alcantaro Corrêa,
conversou sobre o embargo
russo com o ministro Tarso
Genro e encaminhou subsídio
técríeo para que ele tratasse do
tema em reunião ministerial

•

Inauguração
A Cassol CenterLar inaugura, este
mês, um dos maiores show room

de revestimentos cerâmicos,
louças e metais do Estado, em

.

Joinville no Shopping Mueller.
Contemplando as marcas, Deca,
Docol, Roca, Incepa, Portobello,
Portinari, Itagrês, Eliane etc. A
nova loja contará com seis mil

,

metros quadrados e vai gerar
cerca de 200 empregos diretos e

-

indiretos.O estabelecimento, além
de contar com uma linha de mais
de 50 mil produtos, também terá
um espaço cultural. O lugar é
destinado à exposições de arte,
lançamentos de livro e, é clare.
para escutar uma boa música,

nesta semana.
i

Comparação
Na comparação com o terceiro
mês de 2005, as vendas da
indústria catarinense foram 4,8%
menores em março deste ano,

enquanto que em relação a

fevereiro de 2006 há uma a�a de
17%, influenciada por questões
sazonais, já que fevereiro tem
número menor de dias.

Cartões na mira
o Banco Central recomendou
ontem que as operadoras de
cartões de pagamento (crédito,
débito e moeda eletrônica)
compartilhem sua infra-estrutura.

,

O objetivo da medida, segundo
informou o diretor de Política
Monetária do BC, Rodrigo
'Azevedo, é aumentar a eficiência
do setor de cartões de pagamento
e beneficiar, em ú�ima instância,
os consumidores e os lojistas por
meio de tarifas mais baixas e do
aumento da capilaridade desse
tipo de rede e de terminais,
Hoje muitos lojistas têm que
alugar uma máquina diferente
para a realização de operações de
diferentes cartões (Visa,
Mastercard, American Express,
por exemplo) e pagam uma taxa

para cada uma.

Em Joinville
A Secretaria de Integração e

Desenvolvimento Econômico
firmou parceria com o BNDES e

leva para Joinville o projeto
"BNDES Mais Perto de Você", no
dia 9 de maio. O projeto traz

palestra para divulgar as linhas
de financiamento do banco; além
de fomecer orientação
empresarial. O público alvo é
micro, pequenos e médios
empreendedores que precisam
de investimentos.

"

. • INDICADORES ECONOMICOS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

DOLAR (EUA) COMPRA VENOA EURO

COMERCIAL 2,069 2,071 jt COMPRA VENDA

PARALELO 2,163 2,253 jt 2,627 2,628
PESO (Argentina)

TURISMO 2,022 2,162 jt
I 0,679 0,688

•

• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

" BOVESPA 40.975 0,13%
" DOW JONES N, York) 11.438 034%

jé MERVAL (B. Aires) 1.848 040%
" NIKKEI (Tokio) 17.153 135%',

0,6122

• CUB maio
-

, R$863,55

CINE SHOPPING BREITHAUPT

• CINEMA De 5 a 11 de maio

JARAGUÁ DO SUL - RUA EMíliO c, JOURDAN

SALA FILME/HORÁRIO GÊNERO

1

Selvagem
13h30 -15h15

Ação

Missão Impossível 3
14hOO -16h30 - 19hOO - 21 h30

Ação

Desenho

.---------------------------------+------

Armações do Amor
17hOO -19h15 - 21h45

Comédia

Missão Impossível ,3
14hOO - 16h30 - 19hOO - 21 h30

2

3

c
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Apreensão
Policiais rodoviários federais de Rio do Sul apreenderam ontem,
durante fiscalização no Km 173 da BR 470 em Pouso Redondo,
311 itens de informática e eletro-eletrônicos sem documentação
fiscal. A mercadoria estava em um VW Gol conduzido por Carlos
dos Reis Candelário, 52 anos, natural de Balneário Camboriú e o

passageiro Mohamad Hassan Chebli, 38 anos, de Foz do Iguaçu/
PRo Vários itens também foram encontrados escondidos na

jaquetas, calças, meias e sapatos dos envolvidos. Além de 102
Cds e OVOs piratas, a PRF encontrou aparelhos de OVO, de MP3,
câmeras digitais, celulares e peças de informática de alto valor.
Tudo foi relacionado e entregue para a Receita Federal de Blumenau.

Detido
o Sr. D.C.P. de 33 anos foi
detido na noite de quarta
feira, ele dirigia
embriagada o veículo
Ford/ Escort na Rua Emílio
Stein fazendo zig-zag na

pista e quase colidiu com

uma viatura da Polícia
Militar.

Acidente I
Motociclista de 24 anos sofreu
ferimentos leves quando transitava
pela Rua Pref. Waldemar Grubba,
na tarde de quarta-feira, e um

veículo Gol de cor marrom cortou
sua frente ocasionando o acidente,
o rapaz foi levado ao Pronto
Socorro.

Furto de bicicleta
Furtada uma bicicleta

Tropical CP25 Engrax
Monark de cor vermelha,
que estava no bicicletário
do estacionamento do

Shopping Breithaupt, o

furto aconteceu na tarde
de terça-feira.

Acidente II
Um Sr. de 35 anos foi levado ao

Hospital São José com suspeita de
fratura na escápula, osso
localizado na parte superior das
costas, depois de cair de moto na

Rua Hilda Friedel Lafin, Bail\b
Santo Antônio. O acidente
aconteceu na quarta-feira à noite.

Arrombamento
Foi arrombada uma casa

na terça-feira na Rua
Paulina Demathe Picolli,
Bairro São Luís. Vários
documentos pessoais,
RG, CPF, recibo de

compra e venda da
motocicleta WEB e

algumas roupas foram
furtados.

Morte
O cumprimento de um mandado
de prisão acabou resultando na

.

morte do acusado na quarta-feira
à tarde, na Rua Felicidade, Bairro
Nova Brasília, em Joinville. Davi
Cidral, 40 anos, teria reagido à

prisão e levou um tiro no tórax,
disparado por um policial. Davi era

foragido do Presídio de Joinville,
,

onde cumpria pena por crimes de
roubo e estupro.

•

•

.. FALECIMENTOS
•

•

Faleceu às 07:30h do dia 04/05, o senhor Antonio Osório Costa, com
idade de 50 anos.O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério de Guaramirim.

•

-
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;: � Preenchimento abusivo de nota

., promissória configura. falsidade ideológica
r '

�
-' Segundo posicionamento adotado no dia 03 de maio, do corrente ano, pela Terceira Turma do Superior

81 do SuperiorTribunal de Justiça (STJ), o preenchimento abusivo de titulo de crédito pelo credor configura
,"

falsidade documental ou ideológicaa fundamentar a propositura de ação rescisória,
� Diante disso, foi mantida a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) que reconheceu a

�,' má-fé de portador de cárnna.
"

Na citada discussão, o credor, com base em nota promissória garantidora de mútuo, procedeu à execução
"

do titulo extrajudicial contra o devedor, que por sua vez, opôs embargos objetivando a desconstituição da
: cártula, alegando má-fé no preenchimento da nota promissória outorgada em branco, haja vista que tanto

a data de vencimento, como o beneficiário, foram completados em dissonância com o pactuado entre as
"

partes, Diante detais argumentos, tanto a sentença quanto o acórdão não acolheram os embargos à execução,
.) "Ajuizou, então, o devedor, uma ação rescisória na qual o TJGO reconheceu, pormaioria, que "a má-fé do

portador da cártula, revelada pela ciência da causa debendi e do vicio de seu título, afasta a prerrogativa
conferida pelo direito cambiário ao portador de boa-fé, concernente à possibilidade de preenchimento de

," espaços em branco existentes na cambial".
, Inconformado, recorreu o credor ao Superior Tribunal de justiça, alegando, entre outros pontos, que o

. tema da falsidade probatória já foi discutido nos autos dos embargos à execução, não podendo ser
, " retomado na ação rescisória,

,
Tal recurso foi alvo de severa discussão, dividindo as opiniões dos ministros que assim se manifestaram:

, ,

Os ministros Antônio de Pádua Ribeiro e Carlos Alberto Menezes Direito deram provimento ao recurso
, sob a consideração, em suma, de que "eventual preenchimento abusivo de titulo de crédito.pelo credor
,. não configura falsidade documental ou ideológica a fundamentar a propositura de ação rescisória com

,

apoio no inciso VI do artigo 485 do CPC". O ministro Carlos Alberto Menezes Direito ressaltou, ainda, a
.': negligência de C, L, P. e outro a desqualificar a falsidade,

Os ministros Humberto Gomes de Barros, Nancy Andrighi e Jorge Scartezzini, esse chamado para
. compor o julgamento em razão do empate e em decorrência do impedimento do ministro Ari Pargendler,
não conheceram do recurso. Em seu voto-vista, o ministro Scartezzini destacou que, no caso, encontra
se reconhecida pelas instâncias inferiores a má-fé do portador do título que, "conhecendo a criação da
nota prorníssórta em branco, também conhecia as verdadeiras disposições do criador do titulo", e, não
obstante, procedeu ao respectivo preenchimento em total dissonância ao acordado.
"Não se cuida de negar a autonomia caracteristica dos titulos cambiais, extensiva, portanto, ao direito de
complementação dos mesmos, quando em branco, pelo seu possuidor, mas, bem ao revés, de assentar
que tal autonomia possui alcance absoluto apenas quando aliada à boa-fé do portador do título. Do contrário,
se o beneficiário participou ou conhecia os termos de acordo do qual originário o título, tinha, sim, o dever
de preenchimento conforme o ajuste, sob pena de má-fé, descaracterizando-se o direito autônomo à
completação de cambial em branco e, por conseguinte, configurando-se autêntica falsidade ideológica",
afirmou o ministro,

Assim, o recurso por parte do credor restou julgado, no sentido de que, pormaioria, a Turma não conheceu
do mesmo, acolhendo aos argumentos apresentados pelo minisím Jorge Scartezzini.

MÉRITO: PRbFISSIONAIS DA SEGURANÇA FORAM HOMENAGEADOS

O CORREIO DO POViO

•

PIERD RAGAZZI DE FREITAS
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Policias com 10, 20 e 30 anos de corporação receberam Medalha de Mérito por tempo de serviço

KELLY ERDMANN a partir de hoje, com mais 51
soldados para desempenhar
ações de segurança nos

,

bairros jaraguaenses, E que na

manhã de ontem, eles
concluíram o primeiro módulo
do treinamento, que chega ao

fim em meados do m ês de
setembro.

De acordo com o Tenente-

coronel Ricardo Alcebíades

Broering, do 14° Batalhão da
PM de [aragua, estes homens
trabalham em sistema de

estágio, sempre acompanhados
de UIU policial já formado. O
acréscimo de soldados ao grupo
é visto com ares de alívio por

Broering. Isto porque, o efetivo
tem atualmente apenas 160

� Os policiais novatos,
ainda em treinamento,
auxiliam na segurança
das ruas jaraguaenses

]ARAGUÁ DO SUL - O
efetivo da Polícia Militar conta,

,

profissionais, número este que 'il
. .

já chegou próximo aos 200 em (,1

anos anteriores.

Depois da formatura, J

marcada para setembro, pe cs

menos 30 dos 51 novos P 'i
ficam ern Jaraguá. Os restan�� "

serão encaminhados para�! ,,1

municípios da região. IA )

informação foi repassada pelo 11

Tenente durante a solenídaó
alusiva ao aniversário de ,

fundação da Polícia Militar de ",

Santa Catarina, realizada na h

manhã de ontem, no pátio do ,I

Batalhão.

Enquanto os soldados se
, . .

)

,

preparavam para Iniciar Oi

trabalhos de segurança na!

ruas, policiais com 10, 20 e 3�
anos de PM receberam uma c

medalha de mérito. por tempo
de serviço. Além disso, a vice

prefeita Rosimeire Vasel e

Laurita Weege, representando '

o empresário Wander Weege,
foram homenageadas, tambén ,

COIU medalhas.
A Polícia Militar ca-

tarinense completa, hoje, 171 �

anos, Quando foi formada, a ,;

partir de uma Lei Provincial do .

c

ano de 1835, contava com 51 "

soldados, Atualmente, soma ,;

em seu efetivo, 12.264 policiais -

,

que pretendem garantir a I,

segurança de mais de cinco I

milhões de pessoas .

,

Professores recebem governador licenciado com manifestação

Faixa mostrou o descontentamento da classe com o rejuste oferecido pelo governo para o vale-refeição
]ARAGUÁ 00 SUL - Um grupo

de professores aproveitou ontem

a presença do governador
licenciado, Luiz Henrique da
Silveira (PMDB) , para reivindicar
reajuste salarial e a incorporação
dos abonos. Os manifestantes

protestaram em frente. à

Sociedade Recreativa da Marisol

(Rua Adélia Fischer, Centro),
011de Luiz Henrique estava

almoçando, com faixas e cartazes.

COIU bom humor, satirizaram
a proposta do governo em

aumentar o valor do vale

alimentação ern 250/0 (R$ 1,50)
por dia trabalhado, passando de

R$ 6 para R$ 7,50 diários com a

seguinte frase: "R$ 6 é pouco; R$
7,50 também." aqui o almoço é

R$ IS",

As manifestações começaram "

na semana passada, porque'a "

negociações da classe com o "

governo não avançaram. Conn I,

re\spo�ça, o sindicato da categoria "

propôs greve em todo o Estado. Na I,

região do Vale do Itapocu, "

entretanto, algumas escolas

optaram por realizar a "Operação "

Tartaruga": nas escolas Miguel
Couto e Elisa Cláudio de Aguiar,
em Schroeder, desde quarta-feira I,

estão sendo lecionadas apenas as -.

três primeiras aulas e depois os "

educadores participam de ..,

manifestos públicos. Já na Escola '>

AbdonBatista (emJaraguádo SUl) :
•

desde a terça-feira alguns '

professores estão dando aulas de .

30 minutos, suprimindo 1) I

minutos de cada aula (que '

normalmente dura 45 minutos).
De. acordo com o presidente do

Sinte, Sebastião Camargo, às 8h
de hoje acontece uma caminhada '

dos professores pelas ruas do •

Centro, com saída em frente à "

Escola Abdon Batista,

,

Jovem perde o controle de caminhão e capota na serra
]ARAGUÁ 00 SUL - O moto

rista Vagner Francisco Peliger, 21,
perdeu o controle de seu caminhão,
placas MEK - 6579, de Rio dos

. Cedros, Ila madrugada de ontem,

4, e acabou capotando.O acidente
aconteceu por volta das 5 horas
no km 86 da BR-280, trecho que

liga São Bento do Sul a Corupá.
Segundo informações dos

Bombeiros Voluntários do muni

cípio, o caminhão perdeu o freio
em uma curva da serra. Para não
cair em urna grota de aproxima
damente cem metros de altura,

,

Janaína Elias Chiaradia Marcallo, graduada em Direito pela FURB, especializanda em MBA em Direito ,

Processual e Empresarial, advogada integrante do Escritório Cassuli Advogados Associados.

•

,

Peliger decidiu jogar o veículo em

direção ao barranco próximo e

capotou, O jovem sofreu apenas
escoriações pelo corpo. Já o

caminhão teve perda total. (KE) .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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cBase da equipe infanto-juvenil que joga no fim-de-semana ainda é da categoria infantil
· r
,

t JULIMAR PIVATTO
de Oliveira, que chegou este ano

em Jaraguá do Sul para montar a
estrutura do vôlei feminino,
acreditanumaboa apresentação da
equipe. "Muitas delas ainda não

com umabase formada do ano pas
sado e acredito que teremosmuitas

dificuldades", comentou. Em ano

deOlesc em Jaraguá do Sul, não dá
para não pensar na principal com
petição do ano para esta equipe. E,
como abase da equipe infanto épra
ticamente da idade da Olesc, todo
jogo é importante para dar ritmo.

"Três meninas de 16 anos são

titulares no time deste fim-de
semana. Nossa intenção é brigar
para ficar entre os quatro tanto no

"� A competição inicia
: hoje, a partir das
'I .

"

15h, no ginásio da
'. Ser Marísol

" .". . ...

tem expenencia nesta compençao
e qualquer vitória que conse

guirmos neste fim-de-semana será

um resultado positivo", afirmou.
Com uma base mais nova (a

competição é até 18 anos) , Oliveira
disse ainda que é preciso ter pa
ciência. "Nossos adversários já vêm

•
•

I '

}ARAGUÁ 00 SUL - Depois de
,)

.dois anos sem um time infanto-
(-' i

,<:juvenil feminino, a equipe ADV/
, , .

"

FME estréia neste fim-de-semana
t: ri,

noCampeonato Estadual de Vôlei
, "

"da categoria. O técnico Henrique
L

I ."
, -

Malhas Pradi leva o título do

Municipal de Bocha no sorteio
Equipe de natação participa

. do Sul-Brasileiro em Floripa

Talita Hermann disputará na categoria júnior II

'iH }ARAGUÁ 00 SUL - A final do

<i:Campeonato Municipal de Bocha
I
Sul-Americana refletiu bem

1 J

I )!;como foi a competição. Depois da
,;,últimá partida, Malhas Pradi e
· '. ,

,,/João Pessoa ficaram empatadas em
.todos os quesitos e, no sorteio,

\
) ... ,_

..melhor para a Malhas Pradi. O
, '"

( ,terceiro lugar ficou com a
)1; .

: joalheria Kuchenbecker. Já na
·.�i •

r Série B, quem ficou com o título
\
I ... I

,."foi o Arduíno Pradi, seguido da
"

'L
Pastelaria Paupitz e da Arweg.

O coordenador da moda-

foi extremamente competitivo",
analisou. A competição, come
morativa aos 100 do Baependi e
organizada também com apoio da
FME, teve como novidade a Série
B. "Isso trouxe uma motivação

, . -

malar para as equipes que nao

costumavam chegar às finais",
explicou o coordenador.

América também elogiou a

esportividade dos participantes.
"Existe uma rivalidade, mas

muito sadia. No congresso
- '

tecmco a gente sempre conversa

com os dirigentes explicando que
o principal objetivo é realmente
a integração", comentou. A

,
, . . -

proxima compençao começa no

dia 29 deste mês, em

comemoração aos 35 do Clube
Arduíno Pradi.

}ARAGUÁ DO SUL - A

equipe Ajinc/Urbano/FME
disputa, a partir de hoje noClube
12 de Agosto em Florianópolis,
o Campeonato Sul-Brasileiro

Júnior e Sênior de natação. Sete
nadadores representarão
Jaraguá do Sul na competição,
que reunirá os três Estados do
Sulmais o Mato Grosso do Sul:
Bárbara Hermann e Eduardo

[unkes (júnior I), LuanaMartins,
Talita Hermann e Thiago Baur

(júnior II), Marina Fructuozo e

Nathália Krelling (sênior).
O objetivo da equipe,

segundo o técnico Ronaldo
Fructuozo, o Kiko, é tentar ficar

/

em quinto lugar no feminino, a
exemplo do ano passado. "Este
ano temos o reforço da Talita e

'(, .I

.lidade no município, Carlos
-'c

I Américo, ficou satisfeito com o
>,j' )

, ti,resultado da competição. "Um
,-... '

evento como esse dá
... {f I

, oportunidade de lazer para as
,

, .pessoas. Cerca de 140 atletas
I

., participaram do campeonato, que

,

,'I).

: Malhas Pradi e João Pessoa empataram em pontos no municipal

1

Estadual como na Olesc", disse

Oliveira, citando como principais
adversários o Barão e a Furb

(Blumenau), Nova Trento, [oin
ville e Joaçaba. Investir na base faz

parte do projeto para o qual Oli-
,

veira foi contratado para aFME de

JaraguádoSul:Acriaçãodeumtime
adulto para competições nacionais.

"Tenho três anos para montar

uma boa estrutura e umbom time.

Gosto de trabalhar com estes pra-
, -

ZOS, pois nao temos como queres
resultados expressivos ainda este

ano. Acredito também que, inves-

,

tindo na base, teremos uma equipe
formada, emsuamaioria, por adetas
aqui da cidade", disse o treinador
Confira a tabela e acompanhe os

jogos do fim-de-semana.

• JOGOS

Hoje
15h Gravatal x Barão
16h30 Bonja x Elase
19h ADV/Jaraguá x Gravatal

Amanhã
9h Elase x Barão
10h30 ADV/Jaraauá x Bonia
17h ADV/Jaraauá x Barão
19h Bonja x Gravatal

Domingo
9h ' Elase x Gravatal
10h30 Bania x Barão
15h ADV/Jaraguá x Elase

,

,,' '

,

,

" ,� ,

,
, "

"
, ,,' "

,>--" ._

da Bárbara, mas ainda estamos

sem ritmo de treino, pois estamos
num local improvisado", disse o

treinador, comentando sobre as

reformas da piscina do Acaraí e
• •

que, por ISSO, a equipe vem

treinando no Beira Rio. Os
atletas da categoria júnior buscam
também a vaga para a Seleção
Catarinense que disputará o

Interfederativo em julho, na
cidade de Anápolis (GO).

Na parte da manhã acontece
o Troféu Hugo Yabe, onde são

disputadas as provas por

categorias e, na parte da tarde, os
16 melhores tempos da manhã

participam do Troféu Open Sul
Brasileiro, sem. definição de

categoria. Mais de 300 nadadores
são esperados na competição.

•
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• LINHA DE FUNDO
,

,
,

Dispensa e contratação
A diretoria do Juventus dispensou, logo depois do empate com

a Chapecoense, o atacante Leandro Temporin. O jogador ficou ,.

irritado depois que, muito apagado no jogo, foi substituído por :
Grisley e reclamou muito do técnico Alaor Palácios. Por :
indisciplina, ele não faz mais parte do elenco do Juventus. Em

contra-partida, o diretor de futebol Alcir Pradi anunciou a

contratação do atacante Marcelo Buda, que estava no São Luís
de Ijuí (RS). O jogador ontem à noite em Jaraguá do Sul e a

diretoria já tenta, junto à Federação, a liberação para que ele

possa enfrentar o Joinville domingo. Tomara que, desta vez, a
,

diretoria acerte o alvo e que Buda seja o tão esperado camisa 9. '

Fórmula 1 Arbitragem .

o piloto inglês de Fórmula 1 Palmeirenses e são-paulinos
\
,
,

Jenson Button, da Honda, passaram o dia de ontem
admitiu ontem que está reclamando da arbitragem de
surpreso com as dificuldades Wilson de Souza Mendonça,
encontradas pelo brasileiro aquele mesmo que foi
Rubens Barrichello na equipe, suspenso por impedir um
embora tenha manifestado jogador do Fluminense de atuar

confiança na recuperação do com uma máscara de
companheiro. "Fiquei surpreso proteção. Edmundo reclamou
com os problemas que ele bastante e Rogério Ceni
teve, mas todos reagem de insinuou que o trio deveria fazer
forma diferente quando mudam um churrasco, Mendonça tem
de equipe". Mas não é só você, essa característica, Gosta ,

,

Button, que não entende essa demais de aparecer,
I
,
,

"má fase" de Rubinho. especialmente em jogos
• I

e transmitidos pela televisão.

Sub-11
Hoje e amanhã acontece, em Copa Norte
Jaraguá do Sul, o turno da 1 a Neste domingo, em Joinville,
Fase do Campeonato Estadual acontece a final da Copa Norte.
de Futsal Sub-11, no Ginásio da Jogando em casa, o América

Arsepurn. A equipe Aurora/CeV precisa apenas de um empate
FME joga hoje, às 20h, contra contra o Tupy, já que venceu a

Floresta/Pomerode e amanhã primeira partida por 1 xO. A
às 11 h com Positivo/Joinville e partida será às 15h30, no .

às 17h com AABB/Joinville. O Estádio Olímpico, O trio de
returno desta chave será nos arbitragem será jaraguaense:
dias 19 e 20 de maio, no Laércio Pauli, auxiliado por
Ginásio da AABB, em Joinville. Márcio Stein e Jerri Back Luft. I

.

River vence o Corinthians
por 3x1 e torcida se revolta

,

1
,

DA REDAÇÃO - O River
Plate pôs fim ao sonho do
Corinthians de conquistar a

Copa Libertadores. Nesta

quinta-feira, a equipe
argentina venceu por 3x1, no
Pacaembu, e repetiu a façanha
de 2003, quando eliminou o

time alvinegro também nas

oitavas-de-final. A partida foi
encerrada aos 40 minutos do

segundo tempo por confronto
de torcedores corintianos com
a polícia.

Após o terceiro gol do
River Plate, torcedores
corintianos arrombaram o

portão que dá acesso ao campo,
e alguns chegaram a invadir o

gramado. O árbitro chileno
Carlos Chandía encerrou a

partida por falta de segurança.
N a partida de ida, os

argentinos haviam vencido

por 3x2, em Buenos Aires.
Com isso, o Corinthians

precisava de uma vitória

simples para chegar às quartas
de-final. A equipe do técnico

Ademar cumpriu a missão no

primeiro tempo, mas levou a

virada na etapa final. Na

próxima fase, o River Plate
,

enfrentará o Libertad, do
Paraguai, que passou, nos

pênaltis, pelo Tigres. Quem
esteve no Pacaembu
acompanhando a partida foi o

,

técnico do Chelsea, José
Mourinho, que .apenas disse
uma frase para os jornalistas.
"Vim para ver o jogo".

GoIÁs - O Goiás venceu o

Estudiantes pela diferença de
dois gols que precisava pa�a
seguir na Copa Libertadores da
América. Ganhou por 3x1, rio
Estádio Serra Dourada, mas viu,

, . ,

os argentmos garantirem vaga
para enfrentar o São Paulo nàs
quartas-de-final pelo critério de

gols marcados fora de casa, já que
,

fizeram 2xO no jogo de ida, na
,

última semana, em Quilmes,
,

Apesar da classificação, .o
,

Estudiantes tomou sustos
,

durante boa parte do jogo. Isso
porque cometeu o mesmo erro

do Goiás no primeiro jogo:
,

entrou somente para se
,

defender. O time brasileiro
poderia ter resolvido a

classificação ainda no primeiro
tempo, não fosse a má pontaria
dos seus atacantes.

I

I

I
I

•

• RESULTADOS

Copa do Brasil

I Vasco 2 x 1 Volta Redonda

Libertadores
Goiás 3x1 Estudiantes
Corinthians 1 x3 River Plate
Libertad (5) OxO (3) Tigres

Espanhol
Racing 2x3 Real Madrid

\

"Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



r ..

I '

I
I I

I

8 I SEXTA-FEIRA, 5 de maio de 2006 O CORREIO DO POVO
,

. '.
,

.

M

DIVERSAO GARANTIDA: CERCA DE 15 MIL PESSOAS DEVEM PARTICIPAR
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Parabéns aos aniversariantes do mês de abríl
,

que comemoraram no buffet O Recanto das Festas
•

KELLY ERDMANN . ' \

,

"

Provas envolvem 15 categorias e acontecem até domingo

,

.... Laço Jaraguaense
traz shows de nomes

conhecidos da cultura
tradicionalista do país

}ARAGUÁ DO SUL - Quem
gosta do mundo dos rodeios tem
um encontro marcado para hoje,

,

a partir das 14 horas. E que oClG '

Laço Jaraguaense promove neste
,

final de semana a 25ª edição de
seu Rodeio Crioulo Nacional. A

expectativa é de 15 mil pessoas
participem do evento.

Conforme o patrão do CTG,
Augusto Demarchi Junior

, .

(Ninho), "o ponto alto da festa
são os bailes". Para começar, João
Luiz Corrêa e o Grupo
Campeirismo animam a noite de

hoje, depois das 23 horas.
Amanhã, 6, o fandango fica por
conta de Chiquito e Bordoneio.
E, no domingo, 7, quem encerra

o Rodeio é a dupla CésarOliveira
e Rogério Melo: ,O show começa
às 18 horas.

Antes das apresentações
destes artistas, o público pode se

divertir assistindo a uma das

Larissa Helena Rosa, 19/04, 7 anos
, .

Pedro Henrique wrobletske, 15/04, 1° aninho
competições programadas. Das 14
horas de hoje até o final da tarde
de domingo, serão disputadas 15

categorias. Nos dois próximos
dias, elas iniciam às 8 horas e

seguem durante todo o dia. A

organização do evento espera a

participação de, no mínimo, 200
laçadores.

No último dia do Rodeio

Crioulo, às 11 horas, começa a

tradicional Missa Campeira,
seguida de um churrasco e das
-bríncadeiras do Futboi e da Mesa ,"
da Amargura. As finais das

provas de Laço (equipe e dupla)
e das Gíneteadas em Touros
também acontecem durante este

período. A entrega dos troféus e

a premiação fica para às 18 horas.
Se você ainda não comprou

seu ingresso ainda pode
procurar um dos pontos de
vendas. Os ingressos
antecipados para os bailes

custam, respectivamente por
dia de evento, R$ 12, R$ 15, e
R$ 5. Para adquirir o seu, é só

procurar um dos seguintes
,

,

pontos de venda: Casa
, ,

Campeira, Gauchíta, Smurf's '

c ,
••,., "",,'

.Lanches, Loja Ramire,» Postd
,

Marcolla e Marechal. Vale
lembrar que o valor da entrada,
na hora, tem acréscimo de R$ 5
na sexta-feira e no sábado.

,
•

I
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Rua Pres.Epitácio Pessoa, 985 - Fone (47) 275-1641
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� GLOBO -i8H

Sinhá Moça
José Coutinho leva Dimas para se

ncontrar com Sinhá Moça. Augusto

�ostra a Fontes e Rodolfo que vai publicar

um artigo de Dimas defendendo

abertamente os ideais republicanos. Dimas

diz para Sinhá Moça que voltou para vingar

pai José e deixa claro que poderia tomar

medidas extremas contra o Barão. O Barão

fica furioso ao ler o artigo e o :nostra a"

José Coutinho para ver a reaçao dele.

Dimas vai até a senzala e fala com

fUlgêncio. Justo mostra a Bentinho a cópia
da chave da senzala do Barão. Justina diz a

Bruno que, se ele punir Fulgêncio, nenhum

escravo trabalhará no dia seguinte. Justina

diz a fulgêncio que um dia se vingará do

��e_rro_[ �

• GLOBO - 19H

Cobras e lagartos
Duda confessa para Bel que se apaixonou

por ela quando viu seu desenho. Pereira dá

um beijo em Silvana e depois morre de

vergonha. Letícia diz a Otaviano que sabe

que ele está sendo ameaçado por Estevão

e o aconselha a não cair na chantagem
dele. Bel fala para Duda que o ama, mas

explica que não pode abandonar Estevão,

que está muito doente. Pereira sugere que
Duda e seus amigos façam uma faxina

num prédio no centro da cidade para fazer

propaganda de sua empresa. Bel confessa

para Leona que acha que está apaixonada
por Duda. Flu e Gus ficam interessados em

trabalhar na Lagartos Voadores. Duda
manda uma partitura rara para Bel, que fica
emocionada. Leona revela a Estevão que
Bel está apaixonada por Duda. Bel procura
Duda.

I
• GLOBO _ 21H

Belíssima
Júlia, André; Gigi e a enfermeira ficam

apavorados diante do corpo de Natanael.

Suzi e Maria Jcão contam a verdade a

Takae. O investigador conversa com Júlia e

Gigi, mas não encontra André. A entermelra

confirma que a janela do médico ficava'
aberta de vez em quando.Giovana faz uma

sessão de fotos, supervisionada por Cyro.
Tais chora ao perceber que todos olham

para ela na lanchonete. Takae vai com Suzi

prestar depoimento. Ciro diz que Giàvana
deverá ir para Milão e ela pede que ele
converse com seus pais. Bento avisa Diva

que conseguiu o nome da mulher do
orfanato. Mateus pede desculpas a Mônica
e comenta que Cemil jamais a traiu. O

delegado faz uma acareação entre Rogério
e Suzi. Os investigadores obrigam André a

acompanhá-los.

. � SST - 18h30
• Rebelde

Miadiz a Miguel que viu Gastão tentando
se defender, garante que ele só quer que
sejam bons amigos. Lupita pede a Téo que
aceite ser seu namorado apenas por.uns
dias apenas para poder apresentá-lo para
sua irmã, Lola, e para que Leonardo perca
qualquer esperança a seu respeito. Téo diz
a Lupita que terá que consultar Josy e se

ela aceitar fará o que está pedindo. Lola
pede a Téo e Lupita que se beijem. Josy
fica chocada ao vê-los, dá uma bofetada
em Téo e recrimina Lupita. Eles tentam se

explicar mas Josy está furiosa. Roberta e

Diego se candidatam a presidente do
Centro"Acadêmico.

� RECORD - 19h 15

Prova de Amor
Elza acaba de contar a história da tragédia
de sua familia para Saulo. Ele fica

..
comovido. Gerião dá depoimento para Júlio

II e Diana para conseçur delação premiada.
Gerião fala como Lapa armou para
assassinar Amadeus e incriminar Daniel.
Daniel está no refeitório com Gibi. Lapa faz
sinai e guardas saem Lapa, Monstrão,
Casca e Maçaroca vêm na direção de
Daniel. Alice conta para Felipe que Toni,
Irmão de Marco, ligou fazendo ameaças.
JOãozinho diz para Inocência que agora que
DUdu está em casa ninguém liga para ele.

� RECORD - 21 h

A Escrava Isaura
Isaura lamenta para Malvina que prova
velmente ela será a condenada mesmo

sendo inocente. Flor-de-Lis ap�rece na

delegacia para ver o Sargento. Ao ver

Henrique, pede para seu amado que o

prenda. Malvina se acalma e pede descul
pas para Isaura, lhe dizendo que ela real.
mente não é culpada. Tomásia e Miguel vão
ao 10C�1 do crime tentar descobrir alguma
Pista. Alvaro suspeita que Malvina seja a

culpada. Bernardo decide levar os quilom
bolas para o garimpo como forma de
assegurar seu terreno de trabalho e renda.

� �BRASILEIROS
A CORa definitivamente
será verde e amarela.

"

EmuT ranking teito �.a
Alemànha, os brasileIros
aparecem como líderes

absol.Htos n�2(reserV�i�'
de hotéis para o Mun]
dial. Cerca de 52 mil
torcedores dévem ,.
embarcar paralá. Para
se te�\unia i;9�.iá, os {Hi'
ingleses qUff'flcarani'ém
segundo lugar têm
"apenas" 39.i!J!lU re�e�t ..

'vas. A Copa da Alema-
nha �.��nte tre

junhoiie 9 de ho.

HSUCESSO ��FORA
O SBT
desclassificou a

candidata do
"ídolos". Karina
Mathias por ela ter

gravado urn CO que
foi produzido pork
Arnaldo Saccomani,
jurado do

programa. É regra
do reality show que
os concorrentes'c§
não tenharntído
contato com
'nenhum jurado. Ela
omitiu a

informaçãO.

II PARABÉNS!
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��REVOLTADO
Johnny Depp se envolveu em conflitos
com empreiteiros de Hollywood, segun
do informações do site FemaleFirst.
Tudo porque há um projeto que prevê a

construção de um shopping perto de
sua mansão na cidade. O ator afirma

que o complexo comercial irá obstruir
sua vista da cidade, além de impedir
que seus filhos brinquem na área verde
da região. Oficiais da cidade não se

intimidaram com as declarações do
ator. Eles afirmam que ele deveria se

mudar para sua casa no sul da França,
onde passa grande parte do ano.

Recentemente, Depp revelou em uma

entrevista que prefere ficar na França,
pois "a América é burra".

Aniversariahtes do dia

Carmen I. Schveitzer

Deborah Secco retornou dos

EUA, após uma temporada de
sucesso com o espetáculo
"Homens, melhor não tê-los,
mas se não tê-los, como
sabê-Ias?". As apresentações
faziam parte do projeto
Brazilian Comedy Club,
ínlclativa da empresária Adriane

Bonato, que pretende levar o bom

humor brasileiro ao país do Tio
Sam. O recorde de público da

peça foi atingido no dia 10 de

maio, quando cerca de 2 mil

pessoas se reuniram no Ocean

Drive, em Miami, para conferir a
performance da atriz .

CAMAROTE
Cor-de-rosa
A Rede Feminina de Combate ao

Câncer promove na próxima
quarta-feira, dia 10 a tradicional

Tarde Cor-de-rosa. O objetivo da

entidade, formada por voluntárias

que trabalham em prol dos doentes

de câncer, é justamente angariar
verba para dar continuidade ao

trabalho.

Baile de Rei
Amanhã, a Sociedade Recreativa

Desportiva 25 de Julho, de Jaraguá
do Sul, promove o Baile de Rei. A

concentração dos sócios e

simpatizantes está marcada para as

14h30 na sede social e a saída em

busca da majestade do tiro, Sr.
Fino Krüeger, às 15h, (;) baileserá

"

animado pelo Musical Estrela de
Ouro e terá início às 22h30min.
Outras informações pelo telefone

(47) 3376-1267.

Rei e Rainha
A Sociedade Recreativa Vitória

Rio da Luz, também de Jaraguá do
Sul, promove sábado o tradicional

Baile de Rei e Rainha. Os festejos
iniciam às 14h com a concentração
na sede social dos sócios e

posterior busca às 15h, das
majestades do tiro: Sf. Lorenz
Borchardt Junior e Srta. Eliane
Koehn. O baile terá início às
22h30min e será animado pela
Banda Samurai. Informações pelo
telefone (47) 3392-3091 ramal22

e 3376-0897.

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Antídio Lunelli, Daniel Lunelli e Fernando Parizotto participaram da Feira Internacional de

Telecomunicações e Multimídia, Rádio e TV que aconteceu na semana passada em Las Vegas

Exposição
O Sese Santa Catarina, amplia a sua ação educativa e cultural no âmbito das artes visuais e

traz para Jaraguá do Sul uma coleção inédita da premiada artista plástica Tercília dos

Santos. A exposição abre para o público, no próximo dia 11 de maio, às 19h15, no Auditório

da Unerj, com a palestra do curador da exposição Fernando Lindote e a presença de Tercília

dos Santos. Às 20h30, será oferecido um coquetel para convidados, no espaço cultural da

Biblioteca Pe. Elemar Scheid.

Raquel T. Krawulski
Ingelore Linzmeyer
Anadir Karsten

Isolene Aguiar
Rosane Marquardt
Paulo de Almeida

Dr. Paulo Roberto

Schroeder

Darcio A. Weinfurter

Tatiane Olska

Amílcar M. Nagel
Rose Alfi
Mônica M .�P�e�re=ir=a _

Wally EngeL
Vione J. Pauli
Elenice Telles

Tatiane Olska
Carlos A. Neckel
Carlos A. Pedrotti
Lauro Jochen

Daniela C. Pereira
Renata Jahn

Rosalina M. D. IIbanez

Câncer 21/6'a 21Í7
Que tal um upgrade em seu projeto de vida? A

passagem de Mercúrio por Touro (até 19/5) é
um ótimo momento para meditar sobre seus

planos e ideais. Examine-os, veja o que ainda
está valendo e também o que e como precisa
ser mudado. Invista nas relações com grupos e

amigos: a ajuda mútua leva a alcançar os
objetivos mais rapidamente.

Libra 23/9 a 22/10
Mercúrio transita por Touro até 19/5 e propõe
um passeio por áreas abaixo da superfície das
coisas e de si mesmo. É um momento perfeito
para entrar em contato com seus aspectos
profundos, secretos, que talvez você esconda

até de si próprio. Como resultado, você tende a

mudar alguns pontos de vista e,

conseqüentemente, de atitude.

Jantar Típico
Acontece amanhã o Jantar

Típico Italiano na sede da
Sociedade Sport Clube
Santo Antônio. O objetivo
é arrecadar fundos para a

entidade. Informações pelo
telefone 33710781.

Leão 22/7 a 22/8
Mercúrio transita em Touro e aquece suas

comunicações com o mundo. Neste período,
até 19/5, aproveite para contatar pessoas que

estejam relacionadas a suas metas e objetivos
profissionais, mesmo que indiretamente. Invista

em conhecimento: estude, faça cursos,
aprenda e desenvolva novas técnicas para
melhorar sua performance.

Escorpião 23/10 a 21/11
A passagem de Mercúrio por Touro, o signo
oposto ao seu, até 19/5, tende a movimentar sua

vida social e relacionamentos. Saia do escurinho
da sua toca e circule um pouco na superfície.
Eis um bom momento para fazer coisas com
outras pessoas, na área pessoal e profissional.
Se associar e formar parcerias pode ser muito

recompensador, produtivo e interessante.

II HORÓSCOPO
Áries 20/3 a 20/4
o trânsito de Mercúrio por Touro, até 19/5,
convida a refletir a respeito de tudo que você
considera como valores em sua vida, do nível
material ao nível espiritual. A partir de uma

maior definição pessoal sobre a questâo, você
poderá desenvolver melhores planos e

estratégias para alcançar seus objetivos e ainda

revlçorar a situação de seu bolso.

Touro 21/4 a 20/5
Mercúrio, o planeta das comunicações e do

movimento, está em Touro até 19/5 e promete
agitar sua vida, no bom sentido. Ele quer soltar

.

a sua língua e fazer você se mexer. É um bom

período para fazer contatos com pessoas,
profissionalmente ou por motivos pessoais.
Circule por aí, prove o sabor de outros pastos,
troque idéias com o resto da boiada.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Ponha a mão na massa! Seu regente Mercúrio

está em Touro até 19/5 e indica uma fase de

realizações no plano concreto, seus
movimentos se voltam para as coisas práticas e

para a materialização. Por outro lado, há forte
inclinação para a reflexão: seu canal de

comunicação interna se expande, abrindo
caminho para desvendar seus mistérios.

Sagitário 22/11 a 21/12
Mercúrio está em Touro até 19/5 e desperta
sua atenção para aquelas coisas simples do

dia-a-dia que você passa por cima com suas

flechas. Sagitarianos, em geral, olham para a

floresta e não para as árvores, só têm olhos

para o grande. Cuide um pouco mais desses
detalhes não tão pequenos de você como sua

saúde, alimentação, exercícios físicos ...

Capricórnio 22/2, a 21/1
Mercúrio está em Touro até 19/5 e estimula sua

auto-expressão e criatividade. Pode ajudá-lo a

relaxar, a brincar e a curtir mais ás coisas.
Inclina a usar sua mente para propósitos
lúdicos, sem se preocupar tanto corn-a utilidade

do que está fazendo. No futuro, você saberá

tirar proveito do que está fazendo agora apenas
para se divertir.

Aquário 21/1 a 18/2
o trânsito de Mercúrio [lar Touro (até 19/5)
pode levá-lo ficar mais interiorizado e pensativo.
É um ciclo de reflexão, para assimilação de

idéias e informações. Você capta muitas

coisas, mas nem sempre consegue aproveitá
las direto.'. Um pouco de recolhimento vai lhe
fazer bem, ajuda a avaliar o estado das coisas e

a se entender melhor.

Peixes 19/2 a 19/3
A passagem de Mercúrio por Touro, até 19/5,
ajuda a coordenar as idéias e a tirar mais

proveito do mundo prático. É um período
dinâmico e produtivo, sobretudo em atividades

.

ligadas à comunic_ação, ao trabalhointelectual,
aos contatos e negociações, às viagens, etc. O
deus do movimento pode agilizar sua vida, mas
você tem que dar uma mãozinha.

"Virgem 23/8 a 22/9
Boas notícias: seu regente Mercúrio transita em

.

Touro até 19/5. Em um signo de Terra como

Virgem, sua passagem pode ser muito estimu

lante e enriquecedora pra você. Faça a energia
circular, vá a lugares, procure as pessoas, pois
as coisas acontecem na medida em que você

se mexe. Se for possível viajar, maravilha,
novidades e mudanças vão lhe fazer bem.
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Blumenau: a nova imagem
A cidade de Blumenau ganha hoje o maior centro de eventos, feiras e

exposições de Santa Catarina, com a inauguração do Parque Vila
Germânica. É uma obra moderna, com conceitos urbanísticos
avançados, arquitetura típica e a marca do bom gosto em todo sua

concepção. Com uma área de 26 mil m2 do Centro de Exposições, tem
mais 16 mil m2 no Centro de Convenções e, no futuro, contará com um

complexo hoteleiro. Custou 14 milhões de reais, dos quais 8 milhões
do governo estadual e 6 da Prefeitura Municipal. Será toda climatizada.
O equipamento equivale a 1.160 aparelhos de ar condicionado de
12.000 BTUs. Tem o maior vão livre do Estado, com 72,66 metros. E
política ambiental com reaproveitamento da água da chuva.
Mais do que a beleza do empreendimento, valem dois registros. O
primeiro, o prazo de apenas cinco meses para sua execução. O prefeito
João Paulo Kleinubing demoliu os pavilhões da Proeb dia 26 de outubro.
Anunciou que no dia 30 de abril concluiria a Vila Germânica. A obra
começou no dia 2 de dezembro e foi entregue no dia 30 de abril.
Segundo, e mais importante, a união dos políticos, dos empresários e
da comunidade. Prefeito e governador, mesmo adversários,
abandonaram os ranças partidários e fecharam a histórica parceria. Os
empresários pagaram o projeto e uniram-se às autoridades. E a
sociedade completou com seu integral apoio.
O Parque mostrará a nova imagem do Vale do ItajaL Mais do que a

arquitetônica, vale pela nova forma de govemar e de fazer política.

Greve Liberação
Diretoria do Sindicato dos Executiva Nacional do PMDB,
Trabalhadores em Educação reunida em Brasília, maYlteve
declarou-se surpreendida com o o dia 13 de maio para a pré-
crescimento da greve dos convenção que definirá o

professores da rede estadual. futuro do partido nas
Informou que em Florianópolis a próximas eleições. O

, adesão atinge 80%, de 75% em deputado Renato Vianna,
•

I Criciúma e de 55% em Criciúma. confirmou que a tendência éI

Nas grandes cidades, a greve de liberação geral. O PMDB
envolve mais de 50% dos não deverá ter candidato à

;.. professores. presidência.

Avaliação Parque
o Sinte não mareou assembléia Prefeito João Paulo
para nova deliberação sobre o Kleinubing recebe
movimento. Tem atos autoridades, empresários e

programados para várias regiões convidados hoíe.a partir as
no dia 10 de "maio. Neste fim de 19,00 horas, para a festiva
semana, os líderes do movimento inauguração, da Vila
registram um fato novo: as escolas. Germânia. E o modero
param as atividades por iniciativa espaço da antiga Proeb, que
dos professores, sem ingerência abrigará feiras, exposições e

<'
do sindicato. eventos turísticos.

Cobrança Fundosocial
Presidente da Federação das Se reconduzido a novo

Empresas de Transportes de mandato, o governador
Cargas de Santa Catarina, Pedro licenciado Luiz Henrique
Lopes, entrega hoje documento ao enviará projeto de emenda à
Secretário do Ministério dos Assembléia Legislativa para
Transportes. Pedirá, outra vez, a tornar compulsório o Fundo
conclusão do trecho São Miguel de Desenvolvimento Social.
d'Oeste-Paraíso da BR-282. Tem Com isto; as empresas iriam
26 km. E custará apenas 30 transferir os recursos às
mihões de reais. regiões na hora do

recolhimento do ICMS.
Seminários
PrefeITo de São Paulo, Gilberto Bancada
Kassab(PFL) estará na próxima O propósito do governador de
sexta-feira em Florianópolis, a dar status constitucional ao
convte do InstITuto Tancredo Fundosocial foi anunciado
Neves. Vem participar de evento durante reunião com
do PFL que levanta sugestões para lideranças do PMDB de
o Plano de Governo de Geraldo Jaraguá do Sul. Fez um apelo
Alckmin. Na segunda-feira estarão para que os melhores nomes
na CapITal os deputados Antônio disputassem cadeira na
Carlos Magalhães Neto e Rodrigo Assembléia para garantir
Maia. maioria no parlamento.

Descentralização Comparativo
Juiz Getúlio Correa, promotor Falando na abertura do 90.
Sidney Dalabrida e advogado Congresso Estadual da Central
Rodrigo Pimenta seguirão na Única dos Trabalhadores, o ex-

próxima semana a Chapecó para prefeITo José Fritsch defendeu
as primeiras audiências da Justiça a reeleição do presidente Lula.
Militar no interior do Estado. Fez vários comparativos.
Outras audiências acontecerão em Informou que nos oito anos do
Criciúma, Lages e Joinville. O goemo FHC foram criados
projeto foi aprovado pelo presidente 10.000 empregos formais por
do Tribunal de Justiça, Pedro Abreu, mês. "No govemo Lula foram
e Procurador Geral de Justiça, 100.000 novos postos de
Pedro Steil. trabalho".

BODA DE JADE: UNIÃO COM BENÇÃO DIVINA

Casal completa 60 anos de

paciência, aceitação e amor
DAIANE ZANGHELINI

.... Faustino e Paulina
Girolla começaram
sua história no dia
4 de maio de 1946

}ARAGUÁ DO SUL - Foi em
uma tarde fresca de outono, no
dia 4 de maio de 1946, que o

casal Faustino'e Paulina selaram
para sempre suas vidas com o

amor, a aceitação mútua e as

bênçãos de Deus. O "sim" ao

sacramento do matrimônio
aconteceu onde hoje está
instalada a Igreja Matriz São
Sebastião (Centro), e ontem o

casal completou "Bodas de Jade"
ou "Bodas de Diamante", uma
união que permanece
inabalável há 60 anos.

Assim começou a história
do casal Faustino Girolla, 82
anos, e Paulina Rubini Girolla,
80, que moram desde que se

casaram na mesma casa, na rua

Ângelo Rubini (Barra do Rio
Cerro). Nessa casa, onde'
algumas paredes já tem mais de
130 anos, Faustino nasceu e

viveu com os pais até a morte

de ambos. Foi também ali que o
. casal viu crescer os cinco filhos:
Neide (58), Sérgio (57), Marcos

I

(fale-cido), e as gêmeas Neusa
(50) e Nanei (50). A filha mais

velha, Neide, é irmã da
.

Fraternidade Mariana do
Coração de Jesus, fundada pelo
falecido Padre Aloísio Boeing.
O casal também tem 10 netos e

três bisnetos.
A religião, entretanto, não

se reflete apenas na vocação da
filha mais velha, mas também
na filo-sofia de vida adotada
por Faustino e Paulina durante
seis décadas de matrimônio.
"Manter um casamento é

simples, basta ter aceitação. Se
você aceita Deus na sua vida, no
seu coração, você sabe aceitar o
próximo e ser feliz com ele",
ensina Faustino, relembrando
como ele e a esposa começaram
a namorar. "Fomos passear com
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salário. Acho que deveria voltar
a ser assim, porque dessa forma
sóseria vereador quem gostasse
de trabalhar para a comunidade,
e não para ganhar bem", opina
Faustino, que trabalhou como

vereador com Eugênio Victor
Schrnõcke l, diretor de O
Correio do Povo de 1958 a

2004. Ele não lembrava se foi
vereador na década de 1960 ou

1970.
Para Faustino e Paulina, o

principal problema enfrentado
pelos casais atualmente é o

materialismo. "O dinheiro está
dominando a relação e o

espiritualismo está desa
parecendo; acho que falta Deus
mesmo", resume Faustino, do
alto de sua sabedoria. Sobre os

defeitos do marido, Paulina
responde que ele "tem o pavio
meio curto".· E Faustino,
olhando firme nos olhos da

esposa, declara sem pes-ranejar.
"Paramim, essamulher não tem

nenhum defeito, e eu acho que
nunca mais existirá mulher
igual. Agradeço a Deus todas as

noites por ele ter colocado
Paulina na minha vida".

namorar, ele tinha 20 anos e ela,
18. Foram dois anos e meio
entre namoro e noivado até

chegar ao casamento. "Naquela
época, dois anos de namoro

parecia uma eternidade, e hoje
os casais namoram sete, oito
anos e ainda acham que está
cedo para casar", comenta

Paulina, de bom humor.
Quando foi perguntado para o

casal sobre a data do primeiro
beijo, Faustino responde: "Ah,
foi depois de seis meses de
namoro: .. e no rosto, com todo
o respeito". Mas ... e na boca?
"Bem, esse eu acho que foi só
depois de casado", responde,
compartilhando a dúvida com

Paulina.
Com orgulho, Paulino con

ta que trabalhou com insemi

nação artificial em animais, foi
veterinário' e funcionário da

prefeitura de Jaraguá do Sul por
28 anos. Na sua carreira de
funcionário público, quatro
deles também foram dedicados
ao cargo de vereadoL "Eu
trabalhava na prefeitura de dia,
e à noite eu trabalhava de graça
como vereador, sem receber

Apaixonado, o senhor Faustino diz que a esposa não tem nenhum defeito e que mulher igual a ela não há
d
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alguns amigos em um pasto que
existia na época, a uns três

quilômetros daqui (de casa).
Então trocamos olhares, e eu

combinei de passar na casa dela
um dia para conversarmos. E
assim começa-mos o namoro",
relembra Faustino.

A história do casal, entre
tanto, parecia traçada desde que
eles eram crianças. Faustino e

Paulina estudaram juntos
durante o primário, em uma

escola onde atualmente fun-'
ciona a Escola Estadual Profes
sor José Duarte Magalhães
(Barra do Rio Cerro). Também
fizeram a primeira comunhão
juntos, onde hoje está localizada
a Igreja Nossa Senhora das
Graças (ao lado da Escola
Estadual). Com onze anos, ele foi
estudar no Seminário Sagrado
Coração de Jesus, em Corupá,
mas retomou para Jaraguá do Sul
aos 14 anos, antes de terminar o
ginásio (hoje ensinomédio). "Eu
voltei para cuidar dos meus pais,
mas eu também percebi que eu

não tinha vocação para ser

padre", afirmasorrindo.
Quando o casal começou a

• CURIOSIDADES MUSICAIS

Terapia antiga
A musicoterapia (aplicação da música como
elemento auxiliar no tratamento de certas
doenças , principalmente de origem nervosa) já
vem sido usada desde os tempos remotos.
Na Bíblia é citado o caso de Saul, cujo os nervos
foram tratados através dos sons da _harpa de
Davi.
A música, aliada ao trabalho, oferece recursos
ilimitados de ajuda, nos mais diversos casos
de tratamento psiquiátrico.
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Freddie Mercury
Antes de ser cantor do Queen, Freddie Mercury foi campeão de tênis
de mesa. Formado em Ilustração e Design, foi o criador do logotipo
do Queen e responsável pelas capas dos primeiros discos do grupo.

Diplomas dos integrantes do Queen
o guitarrista Brian May é PHD em Astronomia; o baterista Roger
Taylor é formado em Biologia; o baixista John Deacon é mestre em

eletrônica; o vocalista Freddie Mercury era formado em Ilustração e

Design.

Um grande abraço e até!Concertista mais antigo
A pianista Romena Cella Delavrancea,
apresentou seu último recital aos 103 anos de
idade, atendendo à 16 pedidos de bis.

o

B

Eduardo
Fone: 3370-6088 - 9104-4565
eduthelema@hotmail.com

Por Eduardo Alves, sonoplasta da peça infantil "O Patinho Feio" do Grupo Gats e

professor particular de violão e guitarra em Jaraguá do Sul e Guaramirim. Fone:
3370-6088.
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IMPASSE: CRISE DO GAS

•

•

'AGÊNCIA ESTADO
,

•

't Líderes não chegaram a um acordo sobre um

,;Rossível aumento dos preços do gás fornecido
'I ela Bolívia ao Brasil

"

,

-.

BOLÍVIA - Após reunião de

.presidentes de quatro países

.sobre a nacionalização do gás e

�:�o petróleo na Bolívia, o
'.

presidente Luiz Inácio Lula da
Silva não descartou novos
,

investimentos brasileiros e da

própria Petrobras no país

,

CUIABÁ- Com 56 mandados
de busca e apreensão e 54
mandados de prisão, a Polícia
Federal (PF) começou a des-

"

mantelar ontem uma grande
. "'" ..

orgamzaçao cnmmosa espe-
•

cializada em aquisição fraudulenta'
de ambulâncias e móveis para•

prefeituras, a partir da apre-

sentação de emendas parla
mentares no Congresso. Até o

,

final da tarde, 50 pessoas jáhaviam
sido presas na "Operação
Sanguessuga", incluindo fun
cionários da Câmara dos

Deputados e do Ministério da
Saúde e dois ex-deputados
federais: Ronivon Santiago (PP
AC) e Carlos Rodrigues (PL-RJ) -

conhecido como Bispo Rodrigues
" que se apresentou à PF. As

prisões ocorreram nos Estados de
MatoGrosso, Goiás, Acre, Paraná
éAmapá e no Distrito Federal. A

quadrilha teria movimentado R$
110 milhões entre 2001 e 2005.

De acordo com a PF, Cuiabá
era a sede grupo que fraudava

licitações de bens como móveis,
equipamentos e veículos do
Ministério da Saúde com várias

prefeituras nos Estados de Mato
"

rosso, Acre, Amapá, Rio de

aneiro, Paraná eMinas Gerais.A
� ..

operaçao cnrmnosa era coman-

dada pela famíliaTrevisanVedoirn,
que tem duas empresas emCuiabá,
a Planan Indústria eComércio e a

SantaMaria Comércio, informou
o superintendente da Polícia
Federal em Mato Grosso, Aldair
Rocha.

Segundo a PF, o esquema de

corrupção funcionava da seguinte•

forma: o bando fazia contato com

vizinho.Lula disse que a

Petrobras 'tem autonomia' para
tomar essa decisão e não garantiu
novos investimentos, mas

afirmou que a empresa 'vai
continuar investindo na Bolívia

dependendo do acordo que tiver'.
A afirmação pode ser consi-

.

representantes dos municípios
para saber se tinham interesse em

adquirir uma ambulância ou

"odontomóvel" .
Os prefeitos recorriam a

deputados na ativa para

apresentarem emendas par
lamentares para compra de
ambulâncias. Com os recursos

assegurados no Ministério da
Saúde, uma ex-funcionária da
Planan, Maria da Penha Lino, que
ocupava cargo comissionado no

ministério desde o governo
Fernando Henrique Cardoso,
agilizava o processo de aprovação
dos convênios e a liberação do
dinheiro. Nas prefeituras, a

licitação era dispensada e a compra
dos veículos era fraudada, com
desvio de recursos e o

beneficiamento das empresas
Planan e Santa Maria, cujos donos
foram presos.O delegadoAldair da
Rocha informou que, nas 75

prefeituras de Mato Grosso

envolvidas, a licitação . era
,

dispensada e a compra dbs veículos
era fraudada, com desvio de
recursos.O superfaturamento nas
compras chegava a 120%.

\ Entre os presos, estão

assessores do senador Ney
,

Suassuna (PMDB-PB) e dos

deputados federais LauraCarneiro
(PFL-RJ) e João Mendes de Jesus"
(PSB-RJ) O deputado Ronivon
Santiago foi cassado' no final do
ano passado, mas permanecia na

Câmara devido a manobras

judiciais.O Bispo Rodrigues
renunciou em setembro ao

mandato, após enfrentar

acusações de ser um dos
beneficiários do "mensalão''.

•

dera bemmais amena em relação
ao que havia dito ontem o presi
dente da. Petrobras, José Sérgio
Gabrielli.Em entrevista coletiva
no Rio de Janeiro, Gabrielli
afirmou: 'Estamos suspendendo
qualquer possibilidade de
investimento adicional na

,

Bolívia'. Ele disse que até mesmo
a já programada ampliação do

gasoduto que traz o combustível
para o Brasil seria paralisada.

Além disso, o executivo

afirmou que não aceitava

aumentos no preço do gás
fornecido pelo país vizinho e

,
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.. Caso Richthofen
Tribunal de Justiça de São
Paulo julga na próxima
quinta-feira (11) habeas

corpus em favor de Suzane
Von Richthofen, envolvida no

assassinato dos próprios
pais Manfred e Marísia Von
Richthofen, em outubro de
2002, na capital paulista, O

I

casal foi morto a pancadas e

por asfixia por Daniel
Cravinhos, namorado de
Suzane, e pelo irmão dele,
Cristiano Cravlnhos.A defesa

pede que' Suzane aguarde em

liberdade seu julgamento
pelo Tribunal do Júri, em 5 de I

junho. Ela está presa desde o ;

início de abril.

,PF prende, 50 pessoas que
fraudavam compra de ambulâncias

•

,

que estava disposto a contestar a

imposição de reajustes em uma

corte arbitral de Nova York.
Ao lado dos presidentes Néstor
Kirchner (Argentina), Hugo
Chávez (Venezuela) e Evo
Morales (Bolívia), Lula disse,
'entretanto, que vai trabalhar
com os três colegas para ajudar a
Bolívia. 'Vamos ver como

coritribuir para a Bolívia
melhorar a qualidade de vida de
sua gente', disse Lula. Ele
também afirmou que continua

disposto a firmar outros acordos
com a Bolívia além do gás.

'Nenhum dos presidentes aqui
vai tomar uma decisão que
dificulte a integração da
América ell) Sul e do Mercosul',
afirmou. Na reunião, entretanto,
não houve acordo sobre um

possível aumento dos preços do

gás fornecido pela Bolívia ao

Brasil.Lula disse apenas que os

preços serão discutidos "de
forma democrática" e que

"pendências serão resolvidas
bilateralmente entre Brasil e

Bolívia e entre Petrobras e a

YPFB [estatal boliviana de

petróleo I".

Para Alckmin, 'massacre publicitário' favorece Lula

..,_' "Enterro"
o empresário Arany
Marchetti, dono de uma

funerária em Sorocaba, a 92

quilômetros de São Paulo,
ofereceu um "enterro" de

graça ao ex-governador do
Rio, Anthony Garotinho, que
está em greve de fome há

quatro dais, Ele mandou
confeccionar faixas com

mensagens de pesar, duas
coroas de flores e colocou
um caixão de defunto modelo
luxo numa das salas do

principal velório da Funerária'
assei, na região central de
sorocaba Dentro da urna,
pôs um boneco com a cara

,

do político.

� ,

,
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UBERABA
candidato do

O j amais vis ta, 24 horas na

televisão", afirmou ele durante
visita à 72a Expozebu, ern

Uberaba (MG).
"Estou feliz, porque são 2,5

milhões de votos à frente do

presidente e mais de 4 .milhões
de votos no segundo turno; na

hora que nós tivermos UlU

equilíbrio da mídia, isso vai

aumentar" completou, salien
tando que nadaserámudado no
comando de sua pré-campanha
à eleição.Mesmo apostando na

e
é o custo PT qlle o Brasil está

pagando, corn juros altos,
política fiscal frouxa e câmbio
sobrevalorizado; mas 11ÓS somos

a escola de fazer e não de falar",
disse o pré-candidato do PSDB.
Alckmin citou "2 mil obras que
estão paradas ou andando a passo
de tartaruga" para justificar,
segundo ele, "a perda de capa
cidade de investir do governo
Lula" .Alckmin também defen

deu, sob aplausos, a segurança no
campo, condenando as invasões

de terra. "Se queremos uma

democracia, temo� de respeitar
a lei", concluiu.

."

•

� Impacto
O projeto que fixa o subsídio
dos membros do Tribunal de

,

Justiça de Minas Gerais (TJ-
'

MG) terá um impacto de
valor estimado em R$ 74,3

'

milhões nos cofres públicos.
Ontem , o projeto recebeu
parecer pela aprovação da
Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária da
Assembléia Legislativa e

está pronto para ser votado
em primeiro turno, A proposta
fixa o salário mensal do
desembargador em R$ 22,1
mil, retroativo a partir de 10
de janeiro de 2006 e de R$
19,4 mil a partir de 10 de
janeiro de 2005,

-

pre-
PSDB à

Presidência da República,
Geraldo Alckmin, disse
ontem que "ininterrupto
massacre publicitário" pró
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) na mídia é o

responsável pela redução de
nove pontos porcentuais
entre ambos nas intenções de .

voto do Estado de São Paulo,
segundo pesquisa do Ibope.
"Estou praticamente fora da
mídia há mais de um mês e o

presidente está com uma

campanha publicitária,

Polícia apura
sumiço de

processos
" PORTO.AlEGRE - A polícia
do Rio Grande do Sul investiga
,

o desaparecimento de 966

processos judiciais do Foro
Central de Porto Alegre. O
material, do cartório da 10ªVara
Cível, havia sido colocado no

corredor do prédio no dia 10 de
outubro de 2005 para que fosse

transportado para o Arquivo
Judicial, emoutro endereço. As
170 caixas não foram recolhidas
e permaneceram no local até o

dia 28 daquele mês, quando
desapareceram.

"Houve um incidente mas,

se for necessário, há

possibilidade de restauração de
todos os autos", irrformouMaria
Cláudia Cachapuz, do

departamento de comunicação
social da direção do Foro.

� .

recuperaçao nas pesquisas,
Alckmin voltou a fazer duras
críticas ao governo Lula. "Hoje

,

... Representação .

o PSDB impetrou ontem

representação no Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) contra
o pronunciamento feito pelo
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT), em cadeia nacional
de rádio e TV, no dia 30 de
abril, em face das '

comemorações de 10 de
Maio, Dia do Trabalho. Para os

tucanos, Lula infringiu a Lei
Eleitoral uma vez ,que se

utilizou dos meios de

comunicação para realizar
"irregular pronunciamento em

rede nacional, desbordando
para a prática de propaganda
eleitoral em período vedado".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SALDO: MAIS DE 2 MIL SOLDADOS AMERICANOS PERDERAM A VIDA• BREVES

NO REINO UNIDO

.... Insatisfação
Cerca de 68% dos britânicos
se sentem insatisfeitos com o

governo do primeiro-ministro
Tony Blair, segundo uma

pesquisa publicada ontem no

Reino Unido, quando ocorrem
eleições municipais na Ingla
terra.De acordo com a pesqui
sa, realizada pela consultora
Ipsos Mori para o jornal
"Financial Times", 68% cos
britânicos se sentem insatis
feitos com o governo, enq
uanto apenas 22% do eleito
rado disse estar feliz com

Blair, a taxa mais baixa desde
que o Partido Trabalhista
assumiu o poder em 1997.

Cerca de 30 mortos e dezenas de feridos
em mais um dia de violência no Iraque

A explosão ocorreu por volta
das 9h45 da manhã de ontem na

Rua Palestina, uma avenida
movimentada de um bairro onde
xiitas e sunitas vivem misturados
na zona leste de Bagdá.

A bomba que matou os dois
soldados americanos explodiu
cerca de duas horas depois do
atentado suicida. De acordo com
uma contagem da Associated
Press, 2.409 soldados americanos

perderam a vida no Iraque desde
março de 2003, quando forças
estrangeiras lideradas pelos EUA
invadiram o país árabe em busca
de armas de destruição em massa

que nunca vieram a ser

encontradas.

avenida na região centro-sul da
capital iraquiana resultou na

morte de dois soldados ame

ricanos, informou o Exército dos
EUA.Em Ramadi, 115 qui
lômetros a oeste de Bagdá,
soldados americanos mataram

. .

Episódios de violência
registrados em Bagdá e em outras
partes do país resultaramnamorte
de mais oito pessoas, entre elas um
líder tribal xiita e um oficial do
Exército iraquiano, informou a

polícia.Nos incidentes registrados
emRamadi, o Exército americano
informou que oito supostos
insurgentesmorreramnuma troca
de tiros e que não houve baixas
americanas.

Os militares dos EUA
negaram versões divulgadas pela
polícia segundo' as quais o

Exército americano teria
bombardeado duas residências
civis, matando 13 iraquianos e

ferindo quatro.

AGÊNCIA ESTADO

.... Militares dos EUA negaram versões
divulgadas pela polícia, segunda as quais, o

Exército americano teria bombardeado duas
residências civis, matando 13 iraquianos

7

oito supostos insurgentes em uma

troca de tiros' perto da sede do
governo local, prosseguiram
fontes militares americanas.
No ataque ao tribunal bagdali, a
polícia primeiro informou que a

explosão teria sido causada por um
cano-bomba. Mais tarde, policiais
disseram que ummilitante suicida
foi apontado como responsável
pelo atentado que causou amorte

de mais dez pessoas.

BAGDÁ, lRAQUE- Pelo menos

29 pessoas morreram e dezenas
ficaram feridas em novos episódios
de violência registrados ontem no

Iraque, informaram autoridades
.

locais e o comando militar dos
Estados Unidos no país
árabe.Além dos 29 mortos nos

choques, 43 cadáveres foram
encontrados em diversas partes do
país entre ontem. Os corpos

continham marcas de execução,
mas não se sabe quando as vítimas
foram assassinadas.

Em Bagdá, um militante
suicida promoveu um atentado
contra um tribunal onde havia
policiamento reforçado, matando
mais dez pessoas e ferindo pelo
menos 52, informou a polícia.
A explosão de uma bomba
posicionada na calçada de uma

NOS EUA

.... Julgado
Em mais uma atitude ousada,
após ser sentenciado à prisâo
perpétua, Zacarias Moussaoui
[único condenado pelos
ataques de 11 de Setembro]
exaltou Osama bin Laden e

disse que os Estados Unidos
nunca irão capturar o chefe da
rede terrorista AI Qaeda. A
afirmação foi feita hoje após a

leitura de confirmaçâo de sua

sentença no Tribunal Federal
de Alexandria (Virgínia, leste
dos EUA). A sentença foi
entregue pelo juiz Leonie
Brinkema, depois do
julgamento que durou cerca de
dois meses. Nesta quarta
feira, após escapar da pena de
morte, Moussaoui declarou ter
"vencido" a guerra contra os

EUA. "América, você perdeu.
Eu venci", afirmou Moussaoui.

Gigante do petróleo lucra US$ 1 ,5 mi por hora em três meses
o mesmo período do ano anterior,
de US$ 5,46 bilhões, e equivalem
a uma receita de US$ 1,5 milhão
por hora, informou a empresa.

Os lucros poderiam ter sido
maiores se a Shell não tivesse
sido prejudicada pelos ataques
dos rebeldes separatistas do
Delta do Níger (Nigéria), que

US$ 75 por barril, por causa das
tensões internacionais geradas
pelo programa nuclear do Irã e

pelos ataques dos separatistas
nigerianos.

Essa escalada dos preços
beneficiou os departamentos de

produção e prospecção da Shell,
que aumentaram sua receita em

EUA - A companhia
petrolífera anglo-holandesa Shell
anunciou ontem lucros de US$
6,09 bilhões no trimestre de
janeiro amarço deste ano, devido,
sobretudo, ao aumento do preço
do petróleo no mundo todo. Os
lucros registrados nesses três meses
são superiores aos obtidos durante

impediram a distribuição diária
de 165 mil barris de petróleo. A
produção da Shell no Golfo do
México também registrou uma'

redução de 3%, devido aos

problemas causados pelos
furacões de 2005.

O custo do petróleo aumentou
no mundo ,todo, até chegar aos

27% durante o primeiro
trimestre, para US$ 3,740 bilhões.

A empresa informou também
que seu negócio de gás
liquidificado registrou um

aumento recorde de vendas no

primeiro trimestre do ano - um

total-de US$ 765 milhões frente a

US$ 476 milhões em 2005.

PÁGINA DA CRIANÇA Par Daniele Santos

Soprou 5
velinhas no
dia 3 a

gatinha
Emily
Isabelle
Rahn •

.Parabéns
de toda sua
família e em
especial
dos seus
pais Alcire
Carla

Par�béns ao tio Rovan (08/05) e a sobrinhaL,adlane (12105) que comemoram mais um ano devJda com toda sua familia. "Que deus os abençoe
.

com saúde e felicidades"

o amado
Douglas

Luiz Tecilla,
aqui como

lindo
italianinho

que é

Fazendo pose
para coluna o

gatinho
Marcelo
Willian Tlton
para orgulho

• do papai
I Valdecir e da

mamãe Isolce

o pequeno Bernardo Krause, foi batizado no dia 24

e neste domingo dia 30 completa 3 f!'ese�. sua,
mãe Uhane e todos os familiares estao felizes e

desejam ricas bençãos

Completou seu 10 aninho ontem �
princesinha Janaína Tereza S�rtl.
Parabéns dos seus tios e padnnhos
César e Morgana

"

üJAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




