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Dude 1919

�s:: 3 I RETALIAÇÃO
lao Vereadores sem partido são

,

I:: obrigados a deixar comissões
,

:gl'
ol Afonso PiazeraNeto, [urandirMichels e Maristela Menel
)�� ficam impedidos de participar das comissões do
nt� Legislativo por estarem sem partido, segundo consulta
,ill feita pela Câmara de Vereadores ao Ibam (Instituto
:erl

Brasileiro de,Administração Municipal).elm

. ,

28 I NEGADO
,

rdem dos Advogados rejeita o

pedido de impeachment de Lula
.

Por 25 votos a 7, a Ordem dos Advogados do Brasil
�ao rejeitou ontem o relatório do conselheiro Sérgio Ferraz,
lia

éo do Acre, que pedia o impeachment do presidente Luiz

leil Inácio Lula da Silva. A avaliação dos advogados é que não

o", há um clamor na sociedade pelo' afastamento do
,

presidente, tampouco clima político para isso.
'''''' ...

lse

lia: 7 1 JUSTiÇA
tes

U� Assassino de Hélio Lenzi
"O
zar vai a júri popular hoje '

Ie Começa hoje à tarde o júri popular que irá decidir o futuro
do assassino do comerciante Hélio Antônio Lenzi, que foido
morto na manhã de 24 de junho de 2005, dentro de sua re-

� ,

dé venda de veículos, no centro de Jaraguá do Sul. O acusado,
OI Claudemir Vinícius da Silva, .de 19 anos, está detido no

no Presídio Regional. Seu comparsa, Jorge LuizMendes ,Júnior,
no morreu após trocar tiros com a Polícia Militar, em Corupá.
lei A acusação tentará qualificar o crime como premeditado e

de hediondo, para o qual a pena varia de 12 a 30 anos.

-

5 I SEM ACORDO
,

Servidores públicos municipais
rejeitam proposta de reajuste

,

38 I INTERNACIONAL

Irã envia carta aos EUA e

propõe "novas soluções"
, '

8\1 SUCESSO

Cerca de 18 mil pessoas
prestigiam Rodeio Crioulo

6 I RONDA POLICIAL

Acidentes deixam um morto e

dez feridos em Guaramirim

!
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6 I OUSADIA EM CORUPÃ: GRUPO USOU DISFARCE DE FUNCIONÁRIOS DO DNIT
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ESPORTIVO 1 PLACAR O X 4: MALWEE DESPERDiÇA 5 TIROS LIVRES. E E GOLEADA PELO JEC

A càmpeã da Liga
Nacional em 2005 foi'

goleada em casa

ontem pelo maior

rival, no Estado, o .

Joinville. Não
bastasse o placar de ,

4 a O, a equipe de

Jaraguá do Sul

perdeu cinco tiros
livres e nem o melhor
do mundo conseguiu
'mostrar um bom
futebol. Falcão e

.

outros cinco
jogadores voltaram no

'

domingo do Japão e
,

demonstraram
bastante cansaço. A
Malwee está com seis

pontos e ocupa a 13a

colocação na Liga.

;
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5 I NO BOLSO: PASSAGENS ESTÃO EM MÉDIA 8% MAIS CARAS

Reajuste de 8% pega usuários
"

'de surpresa em Jaraguá do Sul

,

•

•

CESAR JUNKES

,

Muita gente foi pega de surpresa ontem com o reajuste no
valor das passagens de ônibus em Jaraguá do Sul. O passe

do Circular, que antes custava R$ 1,80, passou para R$
+,95. Todas as tarifas foram reajustadas em média 8%. O

,

bilhete-do Rapidinho custa desde ontem R$ 2i50., Q
prefeito Moacir Bertoldi autorizou o aumento na semana

.

,

muitas cidades que estão
. ,

'
passada, na contramão de

revendo para baixo o valor.
• •
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• EDITORIAL
•

,..,

No próximo sábado o

PMDB realiza uma pré
convenção para decidir se vai

ou não ter candidato à

presidência da República,
Enquanto isso, o PT e o PSDB
intensificam o assédio para
tentar conquistar a noiva e

leva-Ia para o altar. Hoje, o
•

deputado Ricardo Berzoini

(PT) toma café da manhã com
Itamar Franco, na semana

passada, Tarso Genro já

,

PMDB abandonará o projeto da
candidatura própria, Lula e

Alckmin tentam arrastar o

partido para seus respectivos
palanques. Itamar seria um

forte candidato para vice, resta
saber se um ex-presidente agora
aceitaria ter papel coadjuvante
no cenário político, afinal a

I

vaidade em excesso é um dos

piores defeitos desta raça.

Quem dá mais? Essa é a

pergunta que os caciques do

... O PMDB mais parece uma perua pobre
a procura de um milionário do que uma

donzela querendo formar família

ofereceu a vaga de vice de Lula.
E o PSDB não fica para trás,
quer formar uma tríplice
aliança (PSDB, PFL, PMDB)

Tucanos e petistas, sabendo
que o PMDB pode fazer toda a

diferença no resultado final do
. ,

pleito decidiram fechar o cerco
,

ao partido, que parece mais

uma "perua" pobre a procura
de um milionário, do que uma

donzela querendo formar
família. Convencidos de que o
I

• FRASE

PMDB fazem,' não

abertamente, mas também não

tão disfarçado assim. O
, governador de Santa Catarina,
LH�, queria Germano Rigotto
na disputa. O govemãdor do

•

Rio Grande do Sul é
,

considerado um bom admi-
,

nistrador, sério e confiável, mas
o partido escolheu Garotinho

para missão, pois Rigotto não é
conhecido fora do Sul do Brasil.

O que falar de Garotinho?

Um moleque que faz greve de
fome querendo chamar

atenção, além das sérias e graves
denúncias que pesam contra

ele. Se for isso que o PMDB tem

para oferecer é melhor ficar de
fora da disputa mesmo.

,

E lastimável ver um dos
maiores partidos políticos da
história brasileira condenado a

isso: Os caciques estão pondo
em risco a credibilidade

alcançada a duras penas. O

partido tem que inovar,
apresentar um nome novo que

possa dar um rumo diferente

para a política do mensalão e

do simidão. Mesmo que não

eleja presidente agora, fortalece
. , .

o nome, cria um novo cenano

e muda esta imagem tão

negativa que anda rondando a

legenda. A base será indis

pensável para isso, terá que

participar, cobrar uma decisão

responsável da cúpula e não

aceitar qualquer migalha.
Porque o partido não oferece a

vaga de vice aos tucanos e

petistas? Está na hora de virar

o jogá ou cair para a segunda
divisão.

: "Impeachment é remédio amargo, drástico, ministrado em casos extremos.
,

i Mas, se o diagnóstico assim o indicar, deve ser visto com naturalidade,
,

: como recurso institucional legítimo, a serviço do Estado democrático de
i Direito. A serviço da sociedade".
,

,

I
,

,

Mídia e mordaça
,Os meios de comunicação

brasileiros e seus profissionais
,

vivem, com freqüência,
momentos de sobressalto.

Apesar da credibilidade

expressiva, apontada por

pesquisa do Ibope, onde 63%
tios brasileiros entrevis tados
,

dizem confiar principalmente,

ho jornalismo impresso,,

seguidamente' ocorrem

tentativas de amordaçamento
,

tia instituição mídia que se
I .

espraia pelos veículos rádio, TV,
,

revistas, jornais e Internet.A
,

posição intermediária' no
,

:ranking internacional de

!liberdade de imprensa, revelada
,

por instituições de defesa da
,

categoria, 'é ,indicadora da

:preocupação que deve nortear

.a atuaçãodamídia em geral, em
,

contraponto aos diversos
, , .

acontecimentos atentatórios ao

constitucional direito à
I liberdade de expressão.

Há poucos. meses, foi
revelado o grampo telefônico

espúrio na redação de uma rede
de comunicação capixaba.
'Também recentemente, por

,

determinação judicial, o sítio na
'Internet de um dos maiores

jornais do País teve que eliminar
ou evitar a divulgação de notas

e notícias sobre processo

judicial público. Nos rincões do
Brasil, noticiam-se casos

freqüentes de agressões,
atentados, ameaças e represálias
de políticos e empresários locais

, .

a reportagens criticas a posturas
ou governos. Um jornalista
agraciado com prêmio
internacional não pôde deixar
o Brasil para receber a láurea, no
final do ano passado, em razão

de processos que responde por
sua atuação profissional. Estes
e outros exemplos claros da

"profissão perigo" de jornalista
recebem, vez ou outra, ameaça,

dos mandatários palacianos.
Depois do episódio

traumático do pretenso projeto
de lei de criação do Conselho.
Federal de Jornalismo, que
tardou, inclusive, a ser

arquivado no Congresso
Nacional, recente notícia

colocou em polvorosa as

entidades de classe dos

profissionais da imprensa. E
ainda teve o projeto sobre às
grampos telefônicos.

A imprensa, que exerceu

papel preponderante na

divulgação dos escândalos que
levaram à crise o partido do
atual presidente e que
contribuiu decisivamente para
o "impeachment" de outro, não
pode ficar à mercê de
condicionamentos que

penalizem de morte o interesse

público da informação. Apesar
de serem indispensáveis regras
consolidando o direito à

privacidade e o segredo de

justiça, as entidades de classe

empresariais e dos profissionais
da mídia devem repudiar com
veemência todas as tentativas

de mordaça, pois tal medida
confronta incisivamente com a

liberdade de imprensa, já tão

vilipendiada em nosso País.

Vilson Antonio Romero é Jornalista,
coordenador do Departamento de
Direitos Sociais e Imprensa Livre
da Associação Riograndense de
Imprensa .
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Salvem os artistas r
Dia oito de maio é o Dia Nacional do

Artista Plástico. A data foi escolhida em

homenagem ao pintor Almeida Prado,
nascido em 1850, na cidade de Itu/SP. Para
que não passe em branco, vamos mudar
nossa história!
A arte de desenhar, pintar ou esculpir

não representa muita coisa se for tomada
como-atitude isolada. Estamos procurando
soluções para a nossa classe, porém,
dependemos da união de todos os artistas .

O que você tem feito pela arte? Precisamos
da união para resgatar o prestígio merecido
daqueles que criam ou que criaram em

nossa região, estado ou país,
O artista demonstra alguma habilidade

que as pessoas costumam chamar de dom,
porém um candidato a artista tem que ser

extremamente zeloso do seu

desenvolvimento intelectual. A grande
mãe da inspiração é a memória e junto com

ela o conhecimento. A vida faz com que o
. . . "'.

artista exercite o racroctruo e essas
•

lembranças.
.

.

Utilizando desenhos, pinturas,
gravuras" colagens, esculturas e fazendo
uso dos mais diferentes materiais e

suportes para expressar seu

deslumbramento diante do mundo, o

artista plástico vê ou assimila o cotidiano
de uma forma diferente, sensível,

projetando sua criatividade e impressão do ':

mundo no qual faz parte. \'
O verdadeiro artista revela em sua obra

uma profunda observação do murido,
•

trabalhando todas as inquietações e I,

angústias do mundo contemporâneo, re
significando e propondo uma reflexão para ;

I ,...,

l' 1\uma so uçao. "J

O que está ao seu redor é motivo para I.�
refletir sobre o mundo. De tudo, mas de

'

tudo mesmo, se pode extrair arte. O artista f�

é como um indutor do progresso cultural.
Pela significação implícita de sua arte como ,

I

manifes taçâo cul tural de um povo, •

homenagear o artista plástico, é I!
homenagear o povo e a cultura que geram ,"

"

essas personalidades.
..

N a nossa região, o Dia do Artista l
Plástico ainda não tem a significação que I'

deveria ter. A sociedade só evolui pela I

educação. Não adianta construir galerias,
museus, teatros etc. Eles continuarão I'

vazios se a população não for educada para,
desfrutar desses espaços. Queremos i

"'';' "',..

representaçao ar t
í

s trc a nos orgaos

públicos. Queremos a implantação de '

Conselhos Municipais de Cultura .

Queremos Escolas de Arte.
\

Cristina Prettl, presidente da Associação
Jaraguaense de Artistas Plásticos

J

,

.1

Eu vou te deletar do meu Orkut'
Eu adoro o Brasil. Nós, brasileiros,

temos uma simplicidade catastrófica,
generosa, apaixonada, que nos permite

.

descrever sentimentos, paixões e mazelas
com a força do amor ou da paixão, dos
dissabores e desventuras que nos cercam.

Somos exaustivamente latinos. E

expressamos isso o tempo todo de forma

uterina, 'rindo, sofrendo, cantando,
amando, discutindo. Sem a preocupação
cristã de sermos sem-vergonhas. Há
nesta latinidade um tanto de safadeza, da

,

boa safadeza, é claro. As vezes só não

exercemos o que somos por vergonha,
preconceito ou medo.

Em cada canto desse país maravilhoso
o velho se junta ao novo, o tempo todo.
O brega se enlaça ao chic, o rico ao pobre,
o feio ao belo e a vida ao sonho. Fiquei
extasiado com uma notícia que, mais que

notícia, é um verdadeiro tratado

antropológico, que me ensinou um pouco
mais sobre este novíssimo e fantástico
universo digital. Trata-se da história de
um jovem e, até ontem, desconhecido
cantor sertanejo. Chama-se Ewerton
Adroal Assunção, morador de Curitiba,
no Paraná, criador de uma nova corrente

•

musical, o sertanerd. •

Observando a conversa entre um

amigo e uma amiga pela Internet, onde
os dois brigavam e trocavam ameaças de
dele tar seus nomes do Orkut e do MSN,

,

J

I

Ewerton teve a fantástica idéia de compor.
uma canção. Foi o suficiente. Explodiu,
com a força e a forma interativa que o "

•

mundo on-line tem de construir mitos elJ
fato.s. A música, chamada "Eu vou te

excluir, te deletar do meu Orkut", é o

novo hit da Internet. O sucesso começou
dentro do próprio Orkut e rapidamente se

,

espalhou. Posso afirmar para vocês: a canção :
,

é muito, mas muito divertida. As crianças
vão adorar, os DJs vão tocar nas festas, todos
vão cantar rindo, imitando, como aconteceu, :

com Festa no Apê, do Latino. I�I

O popularesco chegou ao mundo

digital. Isso é muito bom e tem um grande
significado conceitual. Ewerton acertou

na mosca. Usou este ambiente gigantesco !

e quase inútil do Orkut para se dar bem.
Afinal, o Orkut serve para que? Para
trocar e vm a il s? mensagens? fotos?
telefones? Não, é exclusivamente um

'

mega-diário adolescente onde cada"
" ,

usuário eviscera seu próprio ego. Se- J

quisermos compreender o que vai"
acontecer com a Internet no Brasil é bom
dedicarmos atenção a fenômenos como o

,

deste garoto do Paraná. A virtualidade é

ferramenta ágil a serviço de qualquer boa, I

idéia.
'

IJ'

Vejam que pérola o refrão do novo e
'

único sucesso virtual de Ewerton Adroal

Roberto Andrade Jornalista

·

Do presidente da OAB, Roberto Busato, sobre a possibilidade da �Dtidade pedir o impeachment do presidente
·

Lula, após as declarações do ex-secretário do PT Sílvio Pereira, que afirmou que o empresário Marcos Valério
pretendia arrecadar R$ 1 bilhão no governo.

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25 linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e·
mail redação@jornalcorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep

. .

89251 200, Caixa Postal19. E obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
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MUDANÇAS: PRESIDENTE AFASTA OS SEM PARTIDO DAS COMISSOES

Você ainda lembra?· ' .

•
"

\

CELSO MACHADO

; � Pavanello dá prazo
e trinta dias para

I. que se filiem a um

f.) partido político
}ARAGUÁ DO SUL- Se a

I Câmara de Vereadores acatar, de

fato, orientações do Ibam

(Instituto Brasileiro. de
" Administração Municipal), de

uma empresa de consultoria 'e do

presidente do Legsilativo, três

vereadores ficam impedidos de

participar comomembros damesa
diretora e de comissões

permanentes ou temporárias do
t; Legislative. Nesta situação

estariam enquadrados os

vereadores Afonso Piazera Neto,
urandir Michels e Maristela
Menel.Avereadora foi autora de
consulta feita ao Instituto depois
que sua presença na CEI

(Comissão Especial de Inquérito)
foi criada na Câmara para

investigar denúncia de suposto
favorecimento à empresa

, Canarinho no pagamento de
dívida com o ISS. Ontem à tarde,
o presidente do Legislativo,
Carione Pavanello (PFL),
concedeu prazo de 30 dias para

que os três vereadores sempartido
. . -

que Integram comissoes

permanentes e a mesa diretora,
filiem-se a um partido, embora

,

,

,

I

}ARAGUÁ DO SUL- O

presidente da Câmara, Carione
Pavanello (PFL) disse ter baixado
ato dando prazo para que
vereadores sem partido se filiem
se quiserem continuar

pertencendo às comissões internas

permanentes do Legislativo
baseado na Lei dos Partidos
Políticos. Isso por. causa de

questionamento feito pelo
vereador e líder da bancada do
PSDB, Eugênio Moretti Garcia

quando da criação da CEI

(Comissão Parlamentar de
•

Inquérito). E, também, segundo
ele, parapossibilitar o andamento
normal dos trabalhos da CEI.
Mesmo assim, travou diálogo
ríspido por alguns minutos com a

vereadora Maristela Menel (sem
partido) por alguns minutos, ela
inconformada em não poder
participar mais das comissões

internas e nem da comissão de

investigação, signatária que foi do
requerimento que a constituiu.

Pavanello, desafeto da vereadora
desde que ela pertencia ao PFL,
chegou a sugerir a seus pares que

elegessem a vereadora como

presidenta daCâmara para que ala
,

lpudesse sentir "o quanto somos
f

;espezinhados nesta função". Mas,
'110 caso do vereador Jurandir

,

legalmente não tenha poderes
para decidir neste

sentido.Também houve
substituições nas comissões

pelo mesmo motivo e

período. Dieter Janssen (PP) foi
nomeado para a presidência da
Comissão de Legislação e

Justiça no lugar de Maristela
Menel. Para a Comissão de

Transportes, Obras e

Agricultura foi nomeado

presidente o vereador Jaime
Negherbon (PT), no lugar de
Afonso Piazera Neto. E para
membro da Comissão de Finanças

-

e Orçamento o indicado foi o
vereador Ronaldo Raulino (PL),
substituindo Piazera. Embora

signatária do requerimento que

possibilitou a criação da CEI, a

indicação de Maristela foi

questionada pelo líder do governo,
Ronaldo Raulino (PL), alegando
que vereadores sem partido não

poderiam integrar a comissão. A
vereadora .e colegas de bancadas
da oposição rebateram, dizendo
que se a situação é ilegal, também
não poderiam pertencer às
comissões internas da Câmara. A

resposta a consultas feitas ao Ibam
e à Consultoria NDJ orientam a

Câmara sobre a composição das
. -

cormssoes permanentes ou

especiais e mesa diretora com

base no artigo 26, da lei número
9096/95- Lei dos Partidos
Políticos. Segundo o artigo 26, da

.... ;::c;-

Lei não se aplica no caso de
Jurandir Michels, afirma Ruy

,

Michels, também sem partido e

vice-presidente da Câmara, o

diretor geral do Legislativo, Ruy
Lessmann, explicou que a Lei dos
Partidos Políticos, na qual o Ibam
e a empresa de consultoria
buscaram subsídios, não se aplica.
Segundo Lessmann, ao vereador
também fói sugerido que busque
filiação aoutropartidopolítico (ele
desligou-se do PT, pelo qual foi
eleito eIU 2004), porém, o cargo

que ocupa namesa diretora se deu

por eleição com voto de todos os

atuais onze vereadores quando da
escolha do presidente e dos demais
membros. "Ele não perde a vice

presidência", esclareceu
Lessmann. Caso contrário,
haveria uma eleição específica para
preenchimento do cargo.

MOSAICO , '

t·
.

I'

"',,' 'politi ca@jornalcorreiodopovo,com,br

Em outubro, nova eleição Rara presidente, senadores,
deputados federais, estaduais e governadores. Para quem anda
reclamando muito- e não sem razão na maioria das vezes- de
parlamentares improdutivos noque toca a assuntos de interesse
direto da coletividade, a épocaé propícia para testara memória:
no ano de 2002, votamos.em .quem mesmo? Aqueles que

-, .�;

mandamos para o andar.:g�p:,ir:na (Florianópolis e Brasília)
,

corresponderam ou não mê.�ercem outro voto? Essa análise é ):)
. .

necessária e indispe�·s,á�el' hestes tempos de bandalha '()

institucionalizada. Depài��"'qlÍje' ninguém vá se queixar ao bispo, 'fi
, I'"�

.

ele não tem nada com isso:�·\'J;' .

-r., �,�. ';._
" ',,, .�.

'

,. .

f-----------:c',,:<::",c.r:-'-------------I'J', '_'''. II" '", l' , �

.',.;'f;;-:'\� '11:: .��: _/,;.J ,;' .

" .1'?l;ô.',;.'1�.:AA'. ('. ...
'" r�'''''''''".,. ,," .

�j� I.��i;;.;\'.' ,l' '"
J

�,�,!'r:.:4 [i�
. ,",

De novo ':'·'};f;�;' =,
. ."" 01; . ,

I' ,"" ' .

A Confederação NactQin�t:de: .

·Municípios promove/,r:r,o�á; ; ,
.

mobilização dos pref�lf0.s.\:': '.,

'i- , .... �"":}� ....

hoje, em Brasíliak.p�r��.;•..
• ', .. , .�. ·�l··� '.

Pressionar a votadãh(}:dà;{;"'� :i
'

'?' Jj:"6'.I,(.,...J:".� .' �J' ,�"'"

minirreforma tributá:!rà:tÇgtt;C"'�< ..

285/04). A concentf�'Ç�f�st�· .

.1..'" .-,••,-'''..,-''. "

marcada para às 16�';��1%, »:
Cãmara dos Deputad�S:"'D[aS'

::.:.. .l,' .'
,

atrás, pela primeira ve'z�,o',
movimento surtiu eteíto.icom
aumento de 1 % sobre 'o _

.'t .. ,�
....

repasse do FPM. ;,,: ��'), "f " ••
"" "'" �

_.'" .• I
• �F •

•.

'

..�'

•

omo vice-presidente, Jurandir
Michels não estaria enquadrado

I

•

ARQUIVO O CORREia/CESAR JUNKES

.,

Por que?
Na surdina, o prefeito
Moacir Bertoldi (PL)
caneteou aumento das
passagens de ônibus.
Por decreto, passaram
a valer já logo depois.
Se justo ou não, isso é
outra discussão.sslas
leva a pensar que a

atitude visou beneficiar
a empresa já que, o

usuário, na semana do

paqarnento, não pôde
comprar passagens
ainda no preço antigo.
Ou haveria outra

explicação?

if' ' ��
.•

Fa IQ u ��: :
'

"

o presidente do PPS, ROQer�o: '

Freire, vaticina: o país est4·..
·

i "3
. .'

assistindo ao encerramento
"'v
,', .

de um ciclo político. "Após o -: .."

governo do PT, o velho

paradigma de partidos
políticos de esquerda
acabou", afirmou, OPT,
segundo ele, rasgou a

tradição de alianças
eleitorais que levavam em

consideração alguma
identidade ideológica,

Promessa
Aliás, quando

.

candidato, Bertoldi

jurou de pés juntos em

não poucos comícios

que o novo sistema de
transporte coletivo

integrado, um dos
carros-chefe da
campanha, não
significaria aum.ento
das passagens. E é
isso que muitas
associações de
moradores cobram
dele desde quando se

.

soube, há cerca de
dois meses, da nova

.
,

majoração .

MaristelaMenell, impedida departiciparda CEI, bateuboca ontem com Pavanello

LPp, " perde automaticamente a

função ou cargo que exerça, na

respectiva casa legislativa, em
virtude da proporcionalidade
partidária, o parlamentar que
deixar o partido sob cuja legenda
tenha sido eleito". Sendo assim,
o Ibamorienta que o vereador sem

partido não pode integrar a mesa
diretora, comissões permanentes
ou temporárias, pois por força do

princípio da proporcionalidade

partidária - que encontra

fundarnento na própria
Constituição Federal - a vaga
nesses órgãos é destinada ao

partido e não ao parlamentar.
Fora isso, exerce normalmente
a função para a qual foi eleito
(veja matéria abaixo). Dos três
vereadores impedidos por
Pavanello, apenas Piazera faz

parte da base aliada do prefeito
Moacir Bertoldi (PL).'

•

•

,
'

,

•

Impasse 1 , ,

O PMDB decidiu que irá
convocar convenção nacional
extraordinária no próximo dia. .

13 para decidir se o partido ';;....
apresenta ou não seu .;; .:

candidato à Presidência, O

deputado catarinense Renato'
de Mello Vianna defendeu a

tese da candidatura e
.

"

reafirmou seu voto em Itamar
,

Franco,E o único voto de
.

Santa Catarina na convenção'
nacional do partido, (j1�r$' ,

....'I-�-.', '

',''- "t. c· �

'/ .{,':; ,

,

,
,

Petista não teme retaliações
sobre as apurações da eEl

•

.

Pizzaria .

A CEI da Câmara criada
para apurar denúncias
de suposto
favorecimento à
empresa Canarinho na

,

quitação de tributo

municipal (ISS) já caiu
em total
descréd ito.Ninguém,
em sã consciência,
visto a maioria dos
membros já ter votado
em plenário contra a

investigação, acredita

que, mesmo diánte de

alguma irregularidade,
a coisa vá em frente.

}ARAGUÁ DO SUL- Quando
da denúncia apresentada pelo
secretário geral do PSB, Emerson
Gonçalves, sobre suposto
favorecimento concedido à

empresaCanarinho na quitação
de dívidas com o ISS, foi à

votação no plenário da Câmara
de Vereadores há cerca de um

mês, o petista Jaime Negherbon
,

votou contra a investigação. A

comissão poderá chegar. "Não
acredito em retaliações", disse o

vereador, que há poucos dias

garantiu que deixará o partido caso
perceba que a tendência seja pela
cassação de seu mandato. "Não
vou esperar que me cassem",
afirmou. Negherbon acha que sua
presença em gabinetes de
secretários e audiências com o

prefeito Moacir Bertoldi (PL)
fazemparte de sua obrigação como
vereador. " Fui eleito para isso",
defende-se, lembrando que outros
colegas também o fazem, inclusive
de oposição ao chefe do Exe
cutivo.Dos dois vereadores da
bancada eleita em 2004, o PT ficou
apenas com ele. [urandir Michels,
que votou a favor de se investigar a
denúncia, indignado com cobran

ça de mensalidades atrasadas feitas .

pelo diretório e alegando
inflexibilidade da executiva,
acabou pedindo desfiliação. Pedro
Garcia (PMDB), Terrys da Silva

(PTB) e Ronaldo Raulino são

outros dos membros da CEI que

.
, .

. ,. ,.;..;(. . :. .

.�, .

Impasse 2 Jr�""";,,'".toY·. . ','.}I� .

"�'L"" .

..

"4$ ...... v.�
"

Bebidas alcoólicas foram '''.'�,
..

'.

_. .- '

aprovadas para as próximas".
festas promovidas pelas 28

paróquias e três áreas.;:..' "

, . J,. "�' ( .

pastorais de municípi:oS,';;..,"·'
ligados à diocese de,I,,��i . "".

,':". 1� I,.� . .,
,

Blurnenau. O resultad't)7;-éW4Etg;!.,
de consultar popular,ifei�a:.i.lern

"

, ,,'...... 1-', ':<:. �,:;,

treze municípios abra�gi�ó..s'
pela Igreja: 16 a fav<Íf�.:;'\$��'
contra. Como a difer�:�ç,�;fTpr .

mínima, o bispo DO::J1l��4;��e;l� �
.

Bernardino quer um���:va', "

_ . .� ��;j:�3.\,,;.' ,
I '.

votaçao _.'

."�
.. '·.J>,A x

t< � �.,... "--.11'" ' "f• ,,.;J""j' ,,_.' "�*"r . �"

:�.....:����: �;-';' '"
'

, .'

"�."�"'I
.

. 'l1\ri� :��. '�i'I��.:.�:,.'�i'..z":»�·,,,:�·;:e· "'�""""i.,::.."�•
,,,. ". t, � ,'".;,

�M , • .', . � ,
.

.

, .. ""'l}'�W'-';t r: •

Diferentes ",;��f:�;+:�''''1''1.,.�!!:�1f;. ,,-
Junho já deve m�rcart}�ji(?ib
da campanha eleltora!;\:'2$q�'e.
poderia se chamar d���f!J'a"
grande festa republicaãa .dos·

.'f. \ . ..;,

tempos modernos. Afinai;;'; ,,;
,� ','" ,

nunca antes se imaginou·: .�, "

existir tantas quadrilhas,�'o'(:,: :"
. - '

aí. Muito mais que aquelas;: .":'
, ,".,·.;,�,l...:,,,, .

inocen�es brincadeiras qu:e���;!i'\!sobrevivem apenas para ,:':!_";' ,

, manter a tradição de se
'

comemorar São João e Santo,�
',', "�,

A t'
, "

nonIo, ".;:", ,':.: ,;

/ . .

epoca, posicionou-se contra

decisão tomada pelo diretório

municipal do IT, que queria a

bancada do partido alinhada à

oposição 110 Legislativo.
Entretanto, o vereador entendeu
não ter havido nenhuma

irregularidade no processo e, por
isso, agora está com seumandato

ameaçado de cassação por
comissão de ética que vai exarar

parecer sobre sua atitude até

junho. Negherbon, que também
fígura como membro da CEI

(Comissão Especial de

Inquérito) criadaposteriormente
na Câmara para investigar a

denúncia cuja maioria dos

integrantes também já haviam
•

rejeitado o pedido eIU plenário,
disse que está tranqüilo, tanto
em relação a atitude contrária a

UI11a determinação do partido
quanto ao resultado que a

•

Culpa de

quem?
Em tempo e antes que
algum vereador se
queixe, de novo, que a

. imprensa anda
querendo achar chifres
em cabeça de cavalo, é
bom dizer que a

imagem negativa que
boa parte da população
tem do Legislativo é
fruto de atitudes da

maioria. Dos que têm o

cornprornisso de
defender o Executivo,
com a ajuda de outros.
claramente atrelados,

- . . .-

nao apoiaram a mvestigaçao
quando votada em plenário.
Dieter Janssen (PP), Eugênio
Moretti Garcia (PSDB) e Rudolfo
Gesser (PP), tambémmembros da

CEI, foram votos favoráveis à

investigação da denúncia,

--------------------------.----�,------------------ _.�----��----------------
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• POUCAS & BOAS
-r

,

Pauta

Labuta
Não é porque O· prefeito deste ou daquele município entrega o

cargo para o vice assumir o Executivo interinamente que e o

; titular simplesmente deixa de lado todos os compromissos
,

inerentes à função. Exemplo recente é o prefeito de Corupá,
Conrado Müller (PP), que participou da reunião do Conselho de
Desenvolvimento Regional realizada em Guaramirim na última

I semana de abril, quando gozava de férias.

Lançamento
Marcado para amanhã, a

partir das 9h30, na sala de
reuniões da Prefeitura de
Guaramirim, o lançamento
do 9° Café Colonial do Jacu

açú. Com apoio da

administração municipal, o

evento é realizado todos os
,

anos pelo Núcleo de Turismo
do bairro, onde residem

pessoas com excelentes
dotes culinários. Eles
utilizam matéria-prima de
suas propriedades para
confeccionar pães, doces,
cucas, salgados, tudo muito
saboroso. Na coletiva de
amanhã, uma pequena
amostra do que promete ser

,

a nona edição,

,

Também integram a pauta da
entrevista coletiva
concedida pelo prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL)
amanhã o Festival Municipal
da Canção e o Projeto
Comunidade em Ação, Este
último, já com data marcada
para lançamento. Será no

próximo dia 20, das 8h30 às
12h30, no Ginásio de

Esportes Rodolfo Jahn e no

campo do Seleto, no centro,
A programação incluirá a

realização de exames,

ginástica, confecção de
identidade e carteira de
trabalho, atividades "

esportivas, entre outros

serviços, com todas as

secretarias à disposição da
comunidade.

I

Mantido
Mesmo com a visivel

aproximação com o vereador
Carione Pavanello (PFL), o

prefeito Moacir Bertoldi (PL)
disse que está mantido o

apoio à pré-candidatura do
também vereador Ronaldo
Raulino (PL) a deputado
estadual, assim como a da
v i c e - p refe ita R o sem e ire
Vasel (PL), à Câmara
Federal. Ontem, Bertoldi
participou do almoço com

Pavanello e outros

pefelistas, prestigiando a

visita do prefeito de Joaçaba,
.

Armindo Haro Netto (PMOB),
que abraçou a candidatura
de Cacá.

I

Reunião
Aliás, o prefeito Mnacir
Bertoldi (PL) informou que
as lideranças do PL de
Jaraguá do Sul, sob o

comando do presidente da

sigla Leônidas Nora, se

reúnem amanhã para tratar
das candidaturas a

deputado. "Queremos ouvir .

dos dois pré-candidatos
como estão as negociações,
a busca de apoios pela
região", enfatizou o prefeito.

---------------------------------------------�

,

I

: Oportunidade,

t Excetuando-se os casos de
,

i viagem, quando se faz

I necessária, a transmissão

i do cargo é muito mais uma

: decisão política que
,

: administrativa. Cria-se uma

I oportunidade do vice-
.: prefeito ganhar visibilidade,
I além de experiência, já que

,/ muitos deles não estão

, envolvicos
. direta e

I diariamente com os atos
admíntstratlvos. Na

microrregião, todos os vices

já assumiram o comando do
Executivo em algum período
do atual mandato.

Férias?
Ainda sobre executar

funções mesmo em período
I tido como de férias,
I vereador da região disse

r certa vez: "Muitos saem
I

dizendo por aí que nós
temos três meses de férias,
mas isso não é verdade. As
pessoas não deixam de nos

procurar e nós não deixamos
de estar envolvidos com as

preocupações do município".
•

A época, a discussão girava
, em torno da diminuição do

período de recesso

parlamentar. Em Guaramirim
deu em nada. Em Jaraguá do

,

Sul, caiu de 90 para 45 dias,
com aprovação da lei no ano .

passado.
•

Sem graça?
o frio, aos poucos, está

chegando, e logo as igrejas
católicas começam a

realizar as tradicionais.
festas regadas a churrasco,
bingo, com direito até a

arrasta pé. Só não vai ter
venda de bebida alcoólica, o

que para muitos justifica a

ausência ... No mês passado,
; treze municípios do Estado
•

participaram de uma

consulta popular para saber

: o que os fiéis acham da
I proibição, Precisa dizer o
I

resultado? Mais da metade é
,

contra,

•

,

O CORREIO DO POV�

•

I

PRIORIDADE: PREFEITO REASSUMIU O CARGO ONTEM DESTACANDO O SANEAMENTO BASICO

•

Prefeito peemedebista confirma apoio à candidatura de Cacá

,

CAROLINA TOMASELLI

.... Executivo quer ouvir
comunidade sobre

gerenciamento do
sistema em Schroeder

SCHROEDER - O prefeito
Felipe Voigt (PP) confirmou
ontem a realização de audiên
cia pública, em parceria com a

Câmara de Vereadores, para
discutir os rumos dos serviços
de saneamento básico de
Schroeder. Voigt reas-sumiu
ontem o comando do Exe

cutivo, depois de dez dias
afastado, período em que o

vice -prefeiro Luís Aparicio
Ribas (PMDB) ocupou o cargo
interinamente.

A data da audiência ainda
não estámarcada, mas, segundo
Voigt, o assunto é uma das

prioridades da administração
municipal, já que o contrato

com a Casan (Companhia de
I

Águas e Saneamento) vence

em setembro. Além da

renovação do contrato com a
.

companhia, o município
analisa também a possibilidade
de municipalizar o serviço e,

ainda, de aderir ao Consórcio
I

das Aguas, que prevê o

gerenciamento único dos
sistemas de água em esgoto nos

municípios do Vale do Itapocu
•

]ARAGUÁ DO SUL - O

prefeito de Joaçaba, Armindo
Haro Nétto (PMDB) , con

firmou ontem apoio à pré
candidatura do vereador
Carione Pavanello a deputado
estadual. Acompanhado de
outras lideranças do mu

nicípio, o peemedebista
almoçou com Pavanello, com

.
o presidente do PF·L Valdir
Bordin e outros pefelistas no

Restaurante Típico Parque
Malwee, com a presença
também do prefeito Moacir
Bertoldi (PL).

Apesar do PMDB e PFL
estarem em palanques opostos
tanto na esfera nacional

quanto estadual no pleito de

outubro, Netto disse que em

Joaçaba os partidos compõem
a aliança, formada também

pelo PL, PTB, PDT e PSB, que
o elegeu prefeito em 2004. Na

avaliação dele, isso vai facilitar
o apoio à cand ida tura de
Pavanello, ainda que o PMDB

naquela região tenha seu pré
candidato, Norival Fiorin, do
município de Luzerna.

"S omos mí li tan tes do

esporte e parceiros há muitos

,.".._� c-----__�....."".__AR_QUIVO O CORREIO/DANIEL NEVES

Prefeito demonstra interesse em gestão compartilhada com Casan

pelo Samae (Serviço Autô-
I

nomo Municipal de Agua e

Esgoto), de Jaraguá do Sul.

Voigt disse
-

que não está
descartada a adesão do

município ,à proposta de gestão
compartilhada apresentada
pela Cas an, que garante

anos, e pelos candidatos que
estão se colocando ele (Cacá)
I I'

e o unico que represerita o

esporte", argumentou o

prefeito de Joaçaba, sede de
diversas competições espor

tivas, entre elas o Jasc (Jogos
Abertos de Santa Catarina),
que acontece em novembro.

O prefeito também
informou que o PFL da região

. de Joaçaba, pólo de 13

municípios que somam 88 mil

eleitores, não terá candidato
à Assembléia Legislativa,
abrindo a possibilidade que se

ampliar o apoio à candidatura
do vereador jaraguaense. "Vou
trabalhar com o PFL na região
para apoiar o Cacá, 'o
candidato do esporte e um

homem dinâmico", ressaltou
o peemedebista. Segundo
Netto, além de Fiorin, a região
de Joaçaba tern como pré
candidatos Jorginho Melo

(PSDB), Adair Cerom (PT) e

Roberto Vesoloski (PV). "São
, .

nomes que têm possibilidade,
mas nenhum foi confirmado",
salientou.

Pavanello informou que
,

está com sua campanha

I

Recuperada
Ambulância cedida pelo
governo do Estado para
a Secretaria da Saúde de

I Guaramirim em 1997,
. -

através de um termo de
,

cessão, e que estava fora
de uso por problemas

i
-

mecânicos, foi reformada

pela Prefeitu ra e adaptada
, 'para o transporte de
,

: pacientes. A recuperação do ,

! veículo, que ficará a serviço
do Hospital Municipal Santo
Antônio, foi realizada numa

parceria com a empresa
Weg. A administração
municipal entrou agora com

pedido junto ao governo do
Estado para que o veículo

seja doado ao município.

•

•

A proposta ganhou força
com o anúncio da liberação dei
R$ 1,2 milhão pelo govern�
federal a fundo perdido, coma
aprovação de projeto di'
saneamento básico protot
colado pelo município na

adrninistraçâo passada. O

projeto tem contrapartida da
Casan de aproximadamente R�
700 mil. "A gestão cornpar,

I

tilhada permite a u tilizaçâo
destes recursos", salientou o

prefeito. No mês passado;
Voigt foi a Indaial, onde foi'
conhecer o funcionamento da

gestão compartilhada. lá

implantado. Nova visita deve
acontecer este mês, informou

Voigt. "Na teoria, o que nos foi.

apresentado parece muito bom,
,

agora queremos saber como

funciona na prática", comentou"
O prefeito disse ainda que

outra prioridade da adrní

nistração será a realização de
audiências sobre o Plano
Diretor do município. Segundo
ele, o documento foi revisado
ainda ern 2004, como exige o

Estatuto das Cidades, tuas à
comunidade ainda não foi

•

ouvida. O Plano Diretor.

organiza o espaço urbano e

orienta o crescimento da,
cidade e é a base para a definição
das prioridades do PPA (Plano
Plurianual), das diretrizes

orçamentárias e do orçamento.

investimentos com a con

trapartida da renovação do
contrato. Entende como uma

opção a ser analisada, já que o

gerenciamento do serviço será

feito com a participação direta
do Executivo, incluindo-se, aí,
a destinação dos recursos.

• •

)

..
,

1

.,

. >

PIERO RAGAIII DE FREITAS

,

. ,

[
,

Postura de incentivo ao esporte de Cacá foielogiadaporprefeito de Joaçaba

organizada no Alto Vale, no
Oeste do Estado, Planalto
Norte, Vale do Itajaí, além de
toda a região Norte, incluindo
[oinville, abrangendo cerca de
80 municípios. Também disse
que os pré-candidatos a

deputado federal Paulo Bauer

(PSDB), Paulinho Bornhausen,
José Carlos Vieira, Ivan

Ranzolin, Nelson Goetten e

Geraldo Althoff, todos do

PFL, o convidaram para uma

possível dobradinha ..
•

•
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NO BOLSO: DECRETO FOI ASSINADO POR BERTOLDI NA QUINTA-FEIRA PASSADA

• •

KELLY ERDMANN
•

� Passagem passou de
R$ 1,80 para R$ 1,95 e
f

bJlhete do Rapidinho
custa agora R$ 2,50

JARAGUÁ DO SUL - O
aumento no valor das

passagens de ônibus da Viação
Canarinho causou surpresa
ontem entre aqueles que
utilizam o transporte coletivo
diariamente. O passe do
Circular, que antes custava R$
1,80, agora só pode ser

comprado pelo preço de R$
1.,95. Todas as tarifas subiram
conforme pode ser visto na

tabela abaixo..

Os 15 centavos de reajuste
deixaram lzabel de Carvalho

indignada. Ela diz que utiliza o

coletivo três vezes. por semana.

Por causa do aumento vai

precisar refazer as contas e

guardar mais uma parte do
,

salário mensal para isto. "O
custo será bemmaior", reclama.

Segundo Marlene Risto, o

valor da passagem a

surpreendeu na manhã de

ontem, "Se tivesse vindo com

o dinheiro contado, tinha caído
d I " P

{

I «c.:
o cava o. ara e a, 101 uma

sacanagem alterar o valor que
. " "

ja estava caro antes .

A curitibana Rita Lopes, que
estava visitando J araguá e

precisou utilizar o transporte
coletivo na segunda-feira,
também não acha j us ta a

cobrança. "Em Curitiba estava

R$ 2 e baixou para R$ 1,80
recentemente", afirma.

No Estado de Santa
Catarina esta redução também
•

CESAR JUNKES

I

i

Usuários do transporte público mostraram indignação com aumento das passagens em Jaraguá do Sul

aconteceu. Em Blumenau, os

passes aceitos nos ônibus que
transitam dentro do município
custavam R$ 1,85 até pouco

tempo atrás. Atualmente, os

usuários pagam R$ 1,80, mesmo

apenas um real por viagem. Vale
lembrar que nesta cidade, a

população é beneficiada pelo
sistema integrado, que vigora
há mais de oito anos e tem três

empresas participantes.

valor cobrado pela Canarinho
antes do último final de semana.

Além disso, quem precisa do
transporte coletivo
blumeriauense aos domingos,
desembolsa menos ainda,

NOVOS VALORES

Rapidinho - R$ 2,50
Circular - R$ 1 ,95
Alto da Serra - R$ 2,40
Rio da Luz - R$ 2,40
Santa Luzia via São João - R$ 2,40
São Pedro - R$ 3,20
Franke":' R$ 2,60
,

Garibaldi (Wigando Meyer até

Franke) - R$ 1,95
Garibaldi (Wigando Meyer até São

Pedro) - R$ 2,60
Garibaldi (Franke até São Pedro)
- R$ 1,80

CANARINHO
Conforme explicações do gerente operacional da Viação Canarinho,
Rubens Missfeldt, o reajuste de 80/0 diz respeito aos preços dos insumos,
ou seja, do diesel e da folha de pagamento dos funcionários, por exemplo.
Ele enfatiza que a correção no valor da tarifa não havia sido feita nos

últimos 18 meses e "não tem nada a ver com o Transjaraguá".
Quando o novo sistema entrar em vigor, ainda sem data definida, é

possível um realinhamento de custos. Nos cálculos do gerente
operacional, dependendo da quilometragem e do número de passageiros,
o valor do passe pode baixar.

.

Quanto às reclamações sobre a fatta de divulgação do aumento, Rubens
Missfeldt diz que concorda com os usuários. Porém, o decreto, assinado
pelo preteiío Moacir Bertoldi na quinta-feira, 4, precisava ser colocado em

prática o mais rápido possível. Isto porque, o "vale-transporte virou,
erroneamente, moeda corrente". Caso o reajuste fosse anunciado com mais

tempo, cresceria a venda de passes sem controle da Viação,

Servidores públicos rejeitam proposta de reajuste salarial
JARAGUÁ DO SUL - Cerca de

200 servidores públicos se

encontraram na manhã de

s�bado, 6, para discutir a contra
piroposta de reajuste' salarial
encaminhada pelo prefeito
jaraguaense, Moacir Bertoldi.
Para os funcionários, o aumento
não pode ser mellor do que 80/0.

Já para a administração, as

condições orçamentárias não

permitem mais de 4,280/0.
Segundo a presidente do

Sinsep (Sindicato dos
Servidores Públicos de Jaraguá),
ldinei Petry, o reajuste proposto
pelo prefeito "é uma afronta".
"Nosso salário daqui a pouco
estará como o dos estaduais, em
penduricalhos", comentou

indignada.
No ano passado, os fun

cionários ganharam 50/0 de
acréscimo, mais R$ 2 rio vale

alimentação. Mesmo solicitan
do reajuste maior, a categoria
aceitou a proposta por causa das

1

justificativass do prefeito. Na
época, Bertoldi teria dito que

,

aquele orçamento não era da sua
administração, mas, que em

2006, segundo ano de governo,
"seria diferente", explica Idinei.

A revolta demonstrada pela
presidente do Sinsep tem esta

alegação como principal
motivo. Ela diz que a solicitação
de 8% é complemente viável

para os cofres municipais e por

isso, foi apresentada com

confiança no início do ano.

Porém, para sua surpresa, a

Prefeitura voltou atrás.

Segundo o servidor público,
.

Celso de Andrade, "todas as

tarifas que ele (Bertoldi)
aumentou, foram acima dos
4,280/0". Além disso, a

preocupação do funcionário é

quanto ao próximo ano. "Se'

aceitarmos, a tendência é que
ele reduza ainda mais os

reajustes", enfatiza.
Depois de muitas conversas

Categorià participou de assembléia � classificou oferta como afronta

a respeito do aumento do
salarial, os sindicalizados

'ejeitaram por unanimidade a

roposta da Prefeitura .. Eles

ljJerelU os 80/0 solicitados, caso
ganhem o Plano 'de Cargos e

Salários imediatamente, ou

12% se isto demorar os três

meses sugeridos pela
administração pública. A
reunião aconteceu namanhã do
último sábado, no auditório do
Sindicato do Vestuário, centro
de Jaraguá. (Kelly Erdmann)

•
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• CORREIO ECONOMICO

Exportação em queda
Pelo terceiro mês consecutivo, o Brasil voltou a registrar desempenho
negativo com a exportação de carne suína. Balanço divulgado pela
Abipecs (Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora
de Carne Suína) indica que a receita no mês de abril foi de US$ 57
milhões, um recuo de 50,31 % na comparação com o mesmo período
de 2005 (US$ 114,8 milhões).O embarque de carne suína sofreu uma

queda de 51 ,38%, passando de 59.333 toneladas em abril de 2005 para
28.850 toneladas no mesmo período deste ano. O principal motivo
para a continuidade da queda no desempenho comercial do setor
continua sendo o embargo da Rússia às carnes brasileiras.O veto foi
determinado no dia 12 de dezembro do ano passado por conta de focos
de febre aftosa nos Estados do Mato Grosso do Sul e Paraná.

Ranking
A suspensão parcial do embargo
russo às carnes brasileiras, que
liberou exclusivamente a produção
do Rio Grande do Sul, ainda não foi
sufiéiente para melhorar a perfor
mance' do setor em abril. Outros
mercados importantes, como Santa
Catarina, Minas Gerais e Goiás,
continuam fechados.A Rússia é o

principal importador do produto
brasileiro, respondendo pela compra
de 65% do total enviado pelo Brasil
ao exterior no ano passa-
do. Atualmente, o Brasil é o quarto
no ranking mundial de produtores e

expogtadores de carne suína.

Números
A carteira de crédito

alcançou R$ 95,2 bilhões
no final do primeiro
trimestre, o que representa
uma alta de 26,8% em um

ano. O crédito para pessoa
física puxou esse

crescimento, com alta de
50,6% no período.Já os

ativos totais do banco
cresceram R$ 208,7 ,

bilhões no último trimestre
de 2005 para R$ 216,4
bilhões nos três primeiros
meses deste ano.O valor de
mercado do Bradesco

alcanço.u R$ 72,6 bilhões e

evoluiu 104,5% em 12
meses, valorização bem

superior ao do Ibovespa,
que avançou 42,6% no

mesmo período.

Quadrimestre
No acumulado do primeiro
quadrimestre deste ano, as

exportações para a Rússia já
indicam uma retração de 43% na

-

comparaçao com o mesmo

período do ano passado. Foram
58.037 toneladas nos quatro
primeiros meses, contra 101.706
em 2005.

Outros bancos
Itaú, Unibanco, Banco do
Brasil e Caixa Econômica
Federal ainda não

divulgaram seus lucros do
,

primeiro trimestre.Unico
grande banco a já ter

divulgado resultado, o

Santander Banespa obteve
um lucro líquido de R$ 461
milhões no período -urn

crescimento de 41,3% em

relação a igual período do
ano passado.O Santander
Banespa é o maior negócio
do grupo espanhol
Santander na América
Latina e o terceiro em

contribuição para sua

lucratividade, depois do
banco de varejo da Espanha
e da unidade da Inglaterra.

Crescimento '

o Bradesco registrou lucro líquido
de R$ 1,530 bilhão no primeiro
trimestre, o que representa um

crescimento de 27% sobre o

mesmo período do ano passado
(R$ 1,205 bilhão) e de 4,60/0 sobre o

quarto trimestre. O banco informou
que 30% de seu lucro veio de

ganhos com empréstimos e

carteira de crédito; outros 30% da
área de seguros, previdência e

capitalização; 25% das receitas
com prestação de serviços e 15%
com resultados de tesouraria e

título mobiliários.

"

• INDICADORES ECONOMICOS

,

EURODOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,068 2,070 11 COMPRA VENDA

PARALELO 2,177 2,277 11 2,622 2,623

TURISMO 2,007 2,147 It
PESO (Argentina)

I 0,678 0,687

�. POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

11 BOVESPA 41.515 0,24'10
11 DOW JONES (N. York) 11.584 006%

Ie MERVAL (B. Aires) 1.872 118%

11 NIKKEI (Tokio) 17.291 0,80%

0,5845

, .

'. .

: .. CUB abril

R$863,55

,

• LOTERIAS
•

,

• Megasena' .', .; ,>
concurso: 761

�'r; - J { • 27 • 29 • 40 • 56
concurso: 1597

-0'7. 29 - 45 - 53''''''�'''7-
. .

• Lotomania : '
.

•

concurso: 617
09 - 26 - 27 - 32 - 36 - 37 - 41

43 - 54 - 55 - 56 - 58 - 61 - 62

84 - 85 - 89 - 91 - 95 - 96

concurso: 04033
1 ° Prêmio: 18.329
2° Prêmio: 08.965
3° Prêmio: 51.698
4° Prêmio: 22.072
5° Prêmio: 23.671

,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• OCORRENCIAS POLICIAIS

,Detidos
Foram detidos dois homens na noite de domingo, na Rua José
Narloch, A policia havia recebido denúncia de perturbação de
,:sossego, no Bar do Artur, no local constataram que o

astaneleclmento não tinha alvará para funcionamento, foi
;sblicitado para o proprietário do bar que pedisse para os clientes
saíssem, pais o lugar seria fechado. O proprietário A,K. de 45

.anos negou-se a atender a ordem, e foi dada voz de prisão,
'cepots o Sr. S.P. de 45 anos também foi detido por perturbar a

: ação dos policiais na ocorrência.
,

,
,

,
,

,

, I
-

,

I

! Furto Acidente
fatal II
Duas pessoas
morreram e duas
tiveram lesões graves
na madrugada de
sábado, quando o

veículo em que
estavam colidiu com

um poste no Km 197,2
da BR 101 em Biguaçu,

, ,

,

: Eoi furtada uma carteira na

: i];ladrugada de domingo, nas

i a-ependências do Parque. ' ,

! Aquático Krause, dentro dela
I

: havia os seguintes
! êocumentos: carteira de

i tdentldade, CPF, cartão da ,

, : Caixa Econômica, cartão
I Angeloni e R$ 6,00 reais.
I _

I

I F' •

i uglu
i Uma colisão entre um Fiat
: Palio e uma bicicleta na BR
I

II 101 Km 150,4 em Itapema,
matou um homem não

I identificado pela polícia, na

madrugada de dornlnqo, O
condutor do veículo fugiu do

, local.

Acidente
fatal III
No Km 109,1 da BR
470 em Apiúna, um

homem de 33 anos O!J)

morreu ao colidir com

o caminhão VW 7110,
na madrugada de
sábado, o condutor do
caminhão não sofreu
ferimentos,

,

Atropelado
Foi atropelado um homem,
não identificado, na tarde de

domingo, no Km 162,7 da BR
101 em Tijucas, o condutor do
veículo Saveiro envolvido no

acidente teve ferimentos
leves,

Assalto
Dois homens armados
com revólveres
roubaram cerca de R$

lIh'10 mil d,Q

Supermercado Mini

Preço, na Rua 2 de
Setembro, em

Blumenau. O assalto
ocorreu no domingo,
por volta das 13h40,
quando os funcionários
do supermercado
estavam fechando o

"

Posse de

entorpecente
Detidos dçis menores, um de
15 e outro de 16 anos, na

noite de domingo, na Rua,
Clemente Barata, nos fundos.
do posto de saúde, eles
estavam fazendo uso de
substância entorpecente com

características de maconha,
,

caixa.

Acidente fatal I
o motociclista C,A.M, de 48

,

Colisão
Duas pessoas ficaram
feridas em um

acidente entre carro e

moto na noite de
sábado na BR 280 Pret.
Engelbert Oechler,
Bairro Nereu Ramos, O
rapaz de 23 anos e a

mulher de 41 anos

foram levados ao

Hospital São José.

I

I
: • FALECIM�ENTOSI

Faleceu às 04:00h do dia 08/05, a senhora Aliomar Maria Martins,
com, idade de 45 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da
Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério do Centro,
Faleceu às 17:30h do dia 07/05, o senhor Herberto Hasse, Com
idade de 76 anos.O velório foi realizado na Igreja Evangélica Luterana
Cristo e o sepultamento no cemitério Municipal de Schroeder,
Faleceu às 17:30h do dia 07/05, a senhora Agnes Koslopp Neuman,
com idade de 65 anos.O velório foi realizado na sua residência em

Massaranduba e o sepultamento no cemitério Campinha.
Faleceu às 03:23h do dia 07/05, a senhora Marta Soares Seranini
Marchete, com idade de 42 anos.O velório foi realizado na Comunidade
Santa Ana e o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.
Faleceu às 12:50h do dia 06/05, a senhora Cecílià Emmendorfer

i Grossklas, com idade de 83 anos.O velório foi realizado na Capela
, Mortuárla da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério do Centro,
Faleceu às 17:00h do dia 05/05, a senhora Aparecida Edite Raimondi

Fellipe, com idade de 59 anos.O velório foi realizado na Capela da

Igreja Santos Anjos e o sepultamento no cemitério de Guararnlrirn.
Faleceu às 16:00h do dia 05/05, o senhor Teófilo Batista, com idade
de 80 anos.ü velório foi realizado em sua residência e o sepultamento

,

no cemitério Rio Branco,

I

,

••

ASSALTO: DISFARCE E VIOLÊNCIA

•

CARLOS BRANDAO'

.... Usando coletes do DNIT
,

grupo conseguiu render

quatro vigilantes e entrar,
no veículo blindado

}ARAGUÁ DO SUL - Um
assalto cinematográfico contra

um carro-forre da empresa Sebival
mobilizoumais de duas dezenas de
policiais do Vale do Itapocu, São
Bento do Sul e Joinville, no meio. ,

da tarde de ontem, Segundo
informações extra-oficiais, foi
roubado aproximadamente R$
500 mil, do cofre do veículo, ,A
ação da quadrilha aconteceu no

,

quilômetro 92 da rodoviaBR-280,
que liga Corupá aSãoBento, numa

, área de sombra para sinal de celular
e rádio. A ousadia foi a marca

registrada da ação criminosa,
Segundo o primeiro-tenente

PM Diogo Chanes, oficial de dia
do 14° BPM, de Jaraguá, os '

assaltantes em número de seis ou

sete, dominaram os funcionários,
doDNIT que fazem obras naquele
trecho da rodovia, utilizando seus

coletes de identificaçâo como

disfarce, A quadrilha, que fingia
trabalhar, ocupou a pista da
rodovia e, utilizando um cami

nhão-caçamba roubado, interdi-'
taram a pista sem chamar atenção
dos vigilantes e dos demais mo

toristas, que passavam pelo local,
Quando a pista já estava

totalmente fechada os ladrões
sacaram armas de grosso calibre,

.

entre as quais fuzis de alto poder
de impacto, e abriram fogo contra
o carro-forre. Segundo relato de
testemunhas, os vigilantes foram

Pontes do Centro de Jaraguá
começam a ser fechadas

}ARAGUÁ DO SUL - O'
Comdec (ConselhoMunicipal de

,
'

Defesa Civil) de Jaraguá do Sul

começou a fechar as pontes
centrais do município para evitar

que sirvam de abrigo para
moradores de rua ou como ponto
de encontro para o uso de álcool
ou drogas. A primeira ponte a ser

fechada foi a do Kohlbach, cujo
trabalho foi finalizado ontem a

•

tarde. A retirada de entulhos
embaixo das pontes iniciou na

última quinta-feira, 4.
De acordo com o vice

presidente do Comdec, Carlos
Alberto Dias, o alambrado e o

arame farpado estão sendo
instalados nos locais que dão
acesso à estrutura inferior das

pontes, dificultando a entrada dos

desabrigados ou usuários de droga,
Um levantamento da Secretaria
de Desenvolvimento Social e
Família constatou que cerca de 30

pessoas moravam debaixo das

pontes do município. "Algumas

delas, inclusive, tinham casa e

família, mas viviam ali devido a

desentendimentos familiares ou

por problemas com o álcool ou as

drogas", ressaltou.
Segundo Dias, o trabalho

realizado pela Secretaria de
Desenvolvimento Social e Família
emparceria comaDefesaCivil visa

,

controlar o número de pessoas

desabrigadas no município e

sociabilizar esses cidadãos, seja
através do encaminhamento para
casas de apoio ou pagando a

passagem de volta para a cidade de
origem, caso ele não seja do

município. "A Secretaria de
Desenvolvimento Social e Família
se compromete a pagar a passagem
do morador de rua de volta ao

Estado de origem e a encaminhar
o dependente químico, com o

consentimento dele, para uma

d � "
casa e recuperaçao ,comentou.

Depois do fechamento, o

próximo passo da equipe é a

inauguração de uma casa de

Acidente entre dois carros deixa
sete pessoas feridas no interior

}ARAGUÁ DO SUL - Um
acidente de trânsito feriu sete

pessoas na madrugada de domin

go, 7. Porvoltada 1h50min, cinco
viaturas dos Bombeiros Voluntá
rios de Jaraguá emais duas do Samu
(Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência) se deslocaram até a

Estrada Ribeirão Grande do
Norte para atender os ocupantes
dos dois automóveis envolvidos.

Segundo informações repas
sadas pelos bombeiros, Bemadete
Franz, 47, sofreu cortes na cabeça
e na face. Já Isolete Calista, 33, foi
socorrida com um hematoma na

cabeça e corte na boca. Maria
Fátima Freitas Karrer, 40, acabou
sendo encaminhada ao Hospital
São José por causa da suspeita de

pneumotórax, o que havia
ocasionado falta de ar durante o

atendimento.
Além destes, mais quatro pes

soas registraram entrada noPronto
Socorro do São José. ZelinaMello,
42, não teve ferimentos, Osni
Franz, 60, e Ema Karrer, 40, foram
levados com suspeita de lesões

graves, mas, namanhã de domingo,
depois de medicados, receberam
alta do Hospital. (Kelly Erdmann)

_, ,'li',

Carro-forte foi atingido porbalas na BR-280 em Corupá

ameaçados de morte se não

abrissem o veículo,

Após retirarem osmalotes com
dinheiro os integrantes da

quadrilha fugiram em dois carros,
umAstra preto e umGolfazul, em

O CORREIO DO POVO
li

•
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"

I

,

i'
,

direção a São Bento do Sul, ,;
Policiais de toda região foram I;

mobilizados durante toda a tarde)
de ontem e início da noite, mas r:

não conseguiram encontrar pistas L

dos assaltantes.
,

J

Acidentes deixam um morto e

dez feridos no fim de semana

Incêndio na Ilha da Figueira
,

assusta e queima 60 mil m2

GUARAMIRIM - O final de
semana foi de muito trabalho

para os Bombeiros Volun
tários de Guaramirim.
Colisões envolvendo auto

móveis e motocicletas
deixaram pelomenos dez feridos
eummorto.O acidentemais grave
aconteceu na noite de domingo,

,

na BR-280, As 20h20min os

bombeiros atenderam Arivaldo
Soares dos Santos, 45, Ele foi

atropelado enquanto tentava

atravessar a rodovia.
Na manhã de sábado, por

volta das 10 horas, uma colisão
entre dois veículos, na Rua 28 de

Agosto, feriu Anderson Pianezer,
13, e José Pianezer, 40. Os dois
estavam em um Fiat Premio, que
bateu com um Vectra. Pai e filho
foram encaminhados ao Pronto
Socorro do Hospital Santo
Antonio com escoriações pelo

,

corpo.As lJh.lSmin, Marlene
Romilda Porsch caiu de sua

motocicleta na Rua Lauro

jARAGUÁ DO SUL - Um
incêndio assustou os moradores
doBairro Ilha daFigueira durante
toda a tarde de sábado, 6. O fogo
destruiu cerca de 60 mil m2,
consumiu mais de 15 millitros
de água e precisou cerca de oitos
horas para ser controlado,

De acordo com os bombeiros

jaraguaenses, a primeira, das três
chamadas, foi registrada às

12h35min e deslocou 24
homens, em seis viaturas, para a

•

Rua Mathias Ruysan, nas

proximidades do Posto Pérola.
':.\s chamas começaram 1].0 pé do

Zimmermann. Ela teve ferimentos '

leves nos braços e pernas.Logo em
'

seguida, às 13lpOmin, os bombeiros
'Ireceberam chamada para atender
,

Pedro Alvez da Luz, 50, Ele sofreu'
cortesna cabeçadurante abatidado;
automóvel Ford Corcel, onde era

caroneiro, com umMonza.
No final da tarde" Variosvaldo

,

Marques de Sousa, 28, fraturou a

clavícula, tambémpor causade uma
I

queda de moto. O acidente'
aconteceu na Estrada Serenata" )

Cerca de 45 minutos depois, a'
equipe de bombeiros foi solicitada

para prestar os primeiros socorros a,
, .

Deomir Pereira, 29, Ele dirigia sua
"

motoCG, placasLZG1046, quando
bateu contra o 'vectra LXS-3577,
ambos de Guararnirim.

,
Mais tarde, às 20h30min, o

motociclista Nivaldo Riswton, 20,
e a caroneira Márcia Metino, 18,
foram levados ao mesmo Hospital
com dores na clavícula depois de
baterem contra a moto de Moisés

,

JefersonAlves, 27, que nada sofreu.,
I
,

,

i

•

,

: anos morreu em uma colisão
: entre três veículos na manha
I da última sexta-feira, no Km

. I

i 103 da BR 470 em Aplúna, A
condutora do veículo Import

I Ford ficou com ferimentos

I graves e o conduto-r do
terceiro veículo envolvido,
uma Mercedes Benz 1935,

,

não sofreu lesões.

moro e, por causa da estiagem,
tomou conta do local", explicou
umdeles.

Depois de 4h10min de

trabalho, com o incêndio

controlado, a equipe deixou a
,

mata. As 18h09min outro

telefonema fez os bombeiros
deslocarem novamente até o

Bairro Ilha da Figueira, O vente
,. A •

aumentou e, por consequencia,

algumas labaredas reiniciaram o

fogo. Para combater as chamas,
dois caminhões e seis homens
trabalharam durante quase três

horas,Kelly Erdmann)
-
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PENA: PROMOTOR TENTA QUALIFICAR CRIME COMO HEDIONDO E PREMEDITADO

�

)

1
1

I

CARLOS BRANDAO

� Empresário foi morto
com sete tiros no ano

passado sem chance

para se defender

}ARAGUÁ DO SUL - Inicia

hoje, por volta de 13 horas, o
primeiro júri popular deste ano

,

na comarca. E o julgamento do
assassino do comerciante

Hélio Antônio Lenzi, que foi
morto na manhã de 24 de

junho de 2005, dentro de sua

revenda de veículos, no centro
da cidade. O' acusado,
Claudemir Vinícius da Silva,
atualmente com 19 anos, está

detido no presídio regional,
pois foi preso em flagrante na

tentativa frustrada de fuga. Seu
comparsa, Jorge Luiz Mendes

Júnior, 28 anos à época, morreu
após trocar tiros com a Polícia
Militar, em Corupá.
A acusação, comandada

pelo promotor público
Eduardo Sens dos Santos, se

baseia na qualificação do crime'
para pedir uma sentença de, no
mínimo, 12 anos para o réu.

Segundo o Código Penal

Brasileiro, a condenação para
homicídio simples é de 6 a 12
anos e para homicídio

qualifícado, de '12 a 30 anos.

"Buscamos qualifícar o crime

como premeditado e

hedidondo, pois os autores não

deram a mais remota chance
de defesa à vitima, que foi

praticamente, fuzilada", avalia
o promotor Eduardo, que
acredita numa condenação de
15 anos para o réu. Segundo os

autos do processo, Claudemir
e Jorge estiveram em Jaraguá
uma semana antes do crime,
fazendo o levantamento do
local e de possíveis rotas de

fuga. "Isso qualificá o crime

como planejado o que reforça
nossa tese". O advogado
Altevir Fogaça, que vai atuar

como assistente de acusação, a
pedido da família da vítima,
acredita numa condenação
maior que 12 anos. "Se

,

pegarmos, por exemplo, a

jurisprudência do caso Pimenta
da Veiga, acreditamos que a

condenação será superior a 12

anos", diz o advogado.
'

O júri popular será formado
-

por sete pessoas, que vao

. decidir sobre o futuro do réu.

"Com certeza a culpa existe.

O crime aconteceu, o acusado
admitiu a autoria e a forma
como foi praticado, deixa clara
a forma hedionda com que foi

praticado", destaca o

advogado Altevir Fogaça.
Neste tipo de julgamento, com
jurados, cabe a eles definir a '

culpa ou inocência e ao juiz
determinar o período de

condenação. "Ele deve ficar,
pelo menos, seis anos preso,
sendo três em regime
fechado", revela o promotor,
já levando em consideração
que se condenado, o réu

cumprirá somente uma

Secretário Carminatti antecipa
as propostas aos protessores

FWRlANÓPOLIS (CNR/AD!)
- o secretário da Articulação
Estadual, Ivo Carminatti,
antecipou ontem as propostas que
serão feitas pelo Governo do
Estado no encontro que terá com

representantes do Sinte

(Sindicato dos Trabalhadores em
Educação), às 17hde hoje: reajuste
de Auxílio Alimentação em 50%;

•

Plano de Saúde para as ACTs;
incorporação e parcelamento de
uni dos abono a partir do ano que
vem, com a possibilidade de

pagamento de uma parcela ainda
este ano; remeter ainda em 2006
o Plano de Cargos e Salários, o
Estatuto da categoria e o Plano
Estadual de Educação para a

Assembléia Legislativa; garantia
da eleição direta e da autonomia
financeira na gestão escolar-.

"Se nós olharmos de 2003 para,

cá vamos partir de um vencimento

de R$ 355 para R$ 409 e hoje
totaliza com os abonos e com o

.
'

aumento da regência de classe de

R$30paraR$ 40 e deSlOparaRâ
25, nós vamos ver que

remuneração do servidor na

I,

menor referência importa em R$
905. O Governo do Estado no

mandato de Luiz Henrique
Eduardo Moreira já recuperou

perdas salariais em tomo de 36%.
Se considerarmos que o INPC no

, mesmo período foi de 21%, nós
temos um aumento real de 1,50/0
no Magistério. Isso só na parte de
recursos humanos. Por isso

registramos que o Governo do
Estado é parceiro na luta da

. "

categona .

"O Governo - garantiu o

,
secretário - se dispõe a disc�tir na
cláusula econômica específica o

auxílio-alimentação, que hoje é de
R$ 132. O Governo se propõe a

aumentar em 500/0. Com relação
,

ao pleito específico dos abonos
.temos limitação de ordem

orçamentária e de ordem legal, a
Lei da Responsabilidade Fiscal e
também a LeiEleitoral, que proíbe
qualquer ripa de majoração neste
momento e até 90 dias após a

eleição. Então, o que propomos é

incorporar uma parte do abono a

partir do ano que vem em

parcelas." (Fernando Bond)

,

•

• •

CESAR JUNKES

pequena parte da pena,
efetivamente, preso. O
acusado Claudemir Vinícius
da Silva, afirmou ontem, com

exclusividade à reportagem de
O Correio do Povo, que é

inocente. "Eu fui convidado

pelo Jorge para vir a Jaraguá do
Sul fazer uma cobrança.
.Quando chegamos ele matou

esse cara. Eu não sabia de nada

disso", disse Claudemir, no
interior do presídio regional.
No dia do crime, em matéria

publicada pelo O Correio do

Povo, Claudemir deu
entrevista à Rádio Jaraguá e

confirmou que ele e Jorge
vieram matar Hélio Lenzi,
porque este estava lhes
devendo dinheiro. Agora ele
mudou a história na esperança
de atenuar o crime.

Claudemir mudou versão e diz que
só ficou sabendo do crime na hora

•

o CRIME
Passava um pouco das 9 horas da manhã do dia 24 de junho do ano

passado, uma quinta-feira, quando Claudemir e Jorge chegaram à '

Nova Automóveis, na Rua Marechal Deodoro, Conversaram com um

r dos vendedores, simulando interesse por alguns carros. Hélio Lenzi,
que era casado e tinha dois filhos de 6 e 8 anos à época, estava na

revenda conversando com o outro vendedor. De repente foi chamado

pelo nome por Jorge. Quando respondeu, começou a ser alvejado.
Foram mais de 10 tiros, sendo que sete atingiram a vítima, que não
teve tempo de esboçar qualquer reação. "Ele levou um tiro em cada
mamilo, um tiro em cada braço, um tiro na nuca, um tiro na perna e

outro na cabeça. Ele foi fuzilado", afirma o advogado Fogaça. Após
matar Hélio, a dupla embarcou no Ford Fiesta, preto, placas de São
José dos Pinhais - PR, empreenderam fuga pela BR-280, em direção
à Corupá. Eles foram interceptados pela Polícia Militar próximo ao

trevo de acesso àquela cidade e trocaram tiros com os policiais.
Nesta ação Jorge foi 'atingindo com um, tiro na cabeça e Claudemir

preso, baleado na perna Jorge morreu dois dias depois no Hospital
São José.

Plantão Pedagógico reúne
'pais e professores noMarista
Aconteceu, no último sábado, 06 de maio o primeiro
Plantão Pedagógico do Colégio Marista São Luís de 2006.
O Plantão Pedagógico é um momento para atendimento

individual, reunindo pais-filhos-professores com o

objetivo de analisar a caminhada educativa-pedagógica
do primeiro bimestre de atividades. Neste encontro os

envolvidos dialogaram sobre o desempenho
pedagógico e, o que é mais importante, estabeleceram
critérios de acompanhamento, exigências, obrigações
e compromissos para melhor aproveitamento do tempo
visando facilitar a aprendizagem. O Plantão envolveu os

educandos do Jardim ao Ensino Médio. Os pais e/ou

responsáveis também tiveram oportunidade de

_conversar com a Direção e as Coordenações. O Colégio
Marista entende que a soma de esforços entre pais e

escola é o melhor caminho para auxiliar o educando na
•

busca da harmonia e bem estar além de ser a mais segura
forma de ajudá-lo na aprendizagem.

Amigo a.

In armação:
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLINICAS LTDA.

371 0882

• I

,

TERÇA-FEIRA, 9 de maio de 2006 I 7

• MOACIR PEREIRA

Petista reacende crise •

•

,

Dois dos principais líderes do PFL na Câmara Federal evitaram'
-,

colocar mais combustível na crise política nacional, após as,
denúncias do ex-secretário geral do PT, Silvio Pereira, de que"

,

havia um esquemão em Brasília para arrecadar ilicitamente um

bilhão de reais, e do conhecimento do presidente Lula.
O deputado ACM Neto foi cauteloso. Achou que a OAB agiu der
forma correta ao negar aprovação da proposta de impeachment:'
de Lula. E que novos desdobramentos da crise vão depender dá I

presença de Silvio Pereira na CPI dos Bingos. Rodrigo Maia, que _ ..:

o acompanha em Florianópolis, sustentou que o governo tentou
minimizar a crise com a Operação Sangue Suga, e que no plano.
jurídico está evidenciada a participação do Planalto.

"

Em Brasilia, a senadora Ideli Salvati ocupava a tribuna para refutar
,

a convocação de Silvio Pereira, alegando que ele não trouxe fat9,
novo e que as investigações sobre o mensalão prosseguem no.
STF e Procuradoria Geral da República. .

Em um ponto da polêmica há consenso: Lula reiterar que não leu, .

I .

os jornais e que nada sabia sobre as denúncias. Ninguém acredita :

. ,

no escapismo.
•

•

Q

•

Professores
Regional do Sinte em Joinville
está contestando informação
de que 3 mil protessores
homenagearam Luiz Henrique
em �ão Francisco do Sul. '

Alegam que na região só
existem 2:298 mestres.
Cobram do governador
promessa de campanha,
dizendo que prometeu salários
aos estaduais(piso de R$
409,46) idênticos aos de

Joinville(R$ 828,00).

Desagravo
Senadora Ideli Salvati enviou
longo ofício ao presidente da
Fiesc, Alcãntaro Correa,
lamentando o episódio da reunião
sobre o gás, quando cassou a

palavra do deputado Vânia dos
Santos. Discorreu sobre

parcerias e sobre as decisões do

governo Lula, atendendo pleitos
de Santa Catarina.

•

Projetos,
A líder do PT especificou três

ações do govemo Lula que
atenderam pedidos da Fiesc.
Enumerou: "salvaguardas à
entrada dos produtos têxteis da
China no Brasil, cesta básica cos
materiais de construção, e

.

regionalização do certificado \

sanitário das aves".
•

Propaganda
Tribunal Regional Eleitoral
determinou a i'mediata retirada
de "out-doors" espalhados por
Blumenau por caracterizarem

propaganda eleitoral antes do

prazo legal. A campanha
vinha sendo feita pelo
deputado João Pizzolatti, ex
deputado Paulo Gouvêa da
Costa e vereador Jean
Kuhlmann.

'.

Plebiscito ,

Previsão feita pelo prefeito João
Paulo Kleinubing durante encontro
com os colunistas de
Florianópolis, após a inauguração
do Vila Germânica: a eleição
presidencial deverá ser definida
no primeiro tumo. Como está

polarizada terá caráter

plebiscitário. ,

Crise
Durante reunião com o

deputado Herneus de Naddal,
o secretário da Agricultura,
Felipe Luz, anunciou as ações
emergenciais que vem

executando para amenizar a

crise da suinocultura e do

agro-negócio. Depois da

redução do ICMS pela metade,
Felipe Luz monta estratégia
para tentar reverter o veto à

importação da carne suína
pelos russos.

Livro
,

Ao circular na Feira de Rua do
Livro de Florianópolis, o líder do
PFL na Câmara, Rodrigo Maia,
destacou a polftica cue.seu pai o ,

prefeito César Maia executa, no
Rio. Instituiu por lei o "vaie-livro".
Todos os escolares que vistam a

Bienal recebem um vale para
compra de livros.CUT-SC

Congresso Estadual da Central
Única dos Trabalhadores foi
encerrado com a eleição da
nova Diretoria. Foi eleito

presidente o cornercíano
Neudi Antõnio Giachinni, de
Xanxerê. O atual presidente,
professor Paulo Roberto

Gonçalves, é o novo

Secretário Geral da CUT

Beneficiário
Deputado Francisco Turra(PP-RS)
afirmou ontem, após reunião dos

progressista da região sul, que as

denúncias de Silvio Pereira sobre
o mensalão debilita mais o presi
dente. Acentuou: "Lula não pode
alegar que ignorava a operação
ilícita. A trama foi toda urdida
dentro do Palácio do Planaão".

•

Ponto
Governador licenciado Luiz

Henrique da Silveira, que hoje
estará visitando às 1 0,00
horas a Feira do Livro de

Florianópolis, voltou a

.defender o corte do ponto dos

professores em greve. Alega
ter recebido vários pedidos
dos não grevistas e defendeu
"a aplicação da lei para evitar

injustiças" .

•

Domésticos
Uma série de audiências públicas.
sobre os direitos dos
trabalhadores domésticos vai ser
realizada em vários Estados. A

próxima será em Campo Grande,
segundo a deputada Luci

Choinaki(PT), que está
coordenando os debates para
sistematizar os 20 projetos que
tramitam no Congresso Nacional.

I

I
I
I
I

,

I
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SUCESSO: PÚBLICO FOI MAIOR DO QUE O PREVISTO

•

KELLY ERDMANN

bailes, brincadeiras e disputas.
Desde a tarde de sexta-feira, 5,
quando começaram as competi
ções, o público aproveitou para
entrar no clima tradicionalista,
marca registrada dos rodeios. As
noites foram animadas pelas
,apresentações de João Luiz Corrêa
e Grupo Campeirismo, Chiquito
e Bordoneio e para finalizar, César
Oliveira e Rogério Melo.

O domingo ficou marcado

pela descontração. Durante a

tarde, centenas de pessoas
assistiram à Mesa da Amargura,
brincadeira onde três pessoas

precisam conter o medo e

permanecer sentadas, nomeio da
arena, enquanto um touro passeia

gura, e mesmo com o pé machu
cado por causa dabrincadeira, não
exitou em enfrentar a fúria do
animal mais uma vez.

Para quem prefere a seriedade
das competições de Laço, o

Rodeio também ofe-receu bons
momentos. As modalidades
foram dispu-tadas até o fim e

deixaram grande parte do público
com os olhos fixos nos laçadores
e touros, território onde as

mulheres também dão show.
Uma delas é a jovem Rafaela

Feddeerse, 13 anos. Ela vive no

mundo dos rodeios há mais de

quatro anos, os três últimos como

laçadora na categoria Prenda. O

principal motivo para ter

deixado de ser somente

expectadora é a paixão pelos',

cavalos, explica.
Quando o assunto é o Rodeio

,

do CTG Laço Jaraguaense, a

jovem competidora diz que ele é

um dos melhores da região.

.... Shows, provas e muita animação marcaram o

evento. Partíclpantes já esperam pela próxima
edição e esperam ver espaço ampliado

[araguá do Sul - Enquanto
alguns dançam, outros namoram.
No mesmo instante em que

alguns se divertem, outros levam
a brincadeira a sério, competem
e buscam um prêmio final.
Milhares de pessoas caminhando,
passos demarcados no chão entre

pegadas de cavalos e touros. Botas,
chapéus e bombachas.

,

E isto que se vê logo na

entrada de um CTG. E, foi assim
a 25a edição do Rodeio Crioulo
Nacional do CTG Laço Jara
guaense, que aconteceu no último '

final de semana, reunindo mais

de 18 mil pessoas. A previsão de

público era de 15 mil.
Foram três dias de festa com

I

Artistas comemoram data e lutam por mais valorização
}ARAouA DO SUL

Impressionismo, abstrato,
.cubismo, barroco, realismo. '

Os séculos se passaram e foram
muitas as tendências que
marcaram as artes plásticas no
mundo inteiro, cada' uma a:

, .

seu propr ro tempe.
Indiferente do nome

predileto, seja ele Monet,
Leonardo da Vinci, Salvador.
Dalí ou Van Gogh,. esta
manifestação de criatividade
e sentimentalismo humano
não está atrelada apenas aos

clássicos. As artes visuais

podem ser vistas em qualquer
lugar, inclusive em Jaraguá do
Sul.

No Dia Nacional do
Artista Plástico, comemorado
ontem, dia 8 de maio, a classe
festejou os sonhos e as

co'nqu is tas , mas também,
lembrou das reivindicações e

dificuldades que enfrenta no

cotidiano. Para a presidente
da Associação Jaragu,a�n�e de
Artistas Plástiços (Ajap),
Cristina Pretti, esta data
ainda não tem a significação
que deveria ter, pelo menos

na região do Vale do Itapocu.
Ela lembra que a pouca

visibilidade não provém
apenas da sociedade, mas tem'
,. .

os proprlOS plntores e

escultores como aliados. Um
dos problemas é a "falta de
união e espírito de grupo". O
obstáculo seguinte, diz

•

respeito ao poder público.
"Queremos a implantação ele
conselhos de Cultura,

� ,�

representaçao nos orgaos e

escolas de Arte", explica.
Segundo Cristina Pretti,

\ CESAR JUNKES

,

Artistas buscam mais reconhecimento e apoio na cidade

de nada adianta construir manifestações.
'museus, teatros e galerias, se O dia 8 de maio foi criado

, '_
"

a população não for educada "para esta finalidade. A data
,

,

para desfrutar destes espaços.. ,culmil).a com o nascimento do
Da mesma forma, o sentido do t • pintor Almeida Prado, em

.' -�. 'J •

Dia Nacional do, Aitistà� " 1850, na cidade paulista de
Plástico passa por' c�I)lii.l:h6S" ,.ltti., Em terras catarinenses,

.' ' .. ,j ,( ,

semelhantes. Apresidente-da ':alguns dos nomes mais
-

" I • ,

Aj ap lembra que o,artista, e xpr e.ss ivo s desde aquela
instiga o progresso cultural época, 'segundo Cristina, são:

, ,

do mundo. Por isso" Victor Me ire le s, Eli Heil,
homenageá-lo é, ao mesmo Juarez Machado, Franklin
tempo, contemplar deter- Cascaes, Linda Poll e Fernan-
minado povo e suas do Lindote. (Kelly Erdmann)

•

•

O CORREIO DO POVO

em volta delas. A jovem Josiane
Santos, 13 anos, mostrou

coragem e, junto com mais duas
outras mulheres, ficou até o fim,
só se levantando do banco

quando o touro partiu para cima

delas.

Segundo [osiane, omedo não
existe, só há um pouco de tensão.
No sábado, ela já havia

participado da Mesa da Amar-

"

Opinião semelhante tem

Valdecir Maia, proprietário de
um espaço semelhante no

município de São João do'
ltaperiú. Ele diz que participou
de todas as 25 edições e a deste
ano o surpreendeu pela
qualidade. Para 2007, Valdecir
dá a dica: "a organização terá de

expandir o pátio, porque este vai

ficar'pequeno" .

Prova Mesa da Amargura obriga participantes a ficarem sentados até o boi chegarpara acabar com a brincadeira
, ,

I
•

,

,

, I

Acadêmicos apresentam novo estatuto do DCE da Unerjl
}ARAGuA DO SUL - O

DCE (Diretório Central
dos Estudantes) da Unerj
(Centro Universitário de

Jaraguá do Sul) realizou na

noite de ontem, no audi
tório da instituição, uma

assembléia pública para
" legitimar o novo estatuto

do DCE, que incorporou
algumas reivindicações da
reforma universitária. Entre
as reivindicações está a luta

por eleições direta para
reitor, o investimento em

. �

'pesqulsa e extensao para
universidades particulares,

,

autonomia para o DCE, o '

apoio aos movimentos

estudantis e a defesa do

defende que todo o

universitário em dívida com

a faculdade tem direito a uma,

renegociação, além de

estipular um prazo mais jusro]I
para o aumento dai
mensalidade. "Queremos ser

informados pelo menos 120;
dias antes do reajuste
acontecer para que sejal

,

avaliado pelo DCE em tempo
hábil", destacou.

No Brasil, o índice de
estudantes inadimplentes chega
a 30%. Em Jaraguá do Sul, a

porcentagem de inadimplência I

,universitária gira entre 30/0 e.

4%, sendo considerado o I

município com o menor índice
j

do país. (Daiane Zarighelini)

aluno inadimplente.
De acordo corri o presi

dente da UCE (União Catari
nense dos Estudantes), Tiago
Andrino, o ensino acadêmico
no Brasil é, por vezes,

encarado como mercadoria e

não como bem público. "Foi'
constatado que a segunda
instituição mais lucrativa

que. existe no Brasil é a

universidade particular,
perdendo apenas para os

bancos", ressaltou, afirman
do que a universidade deve
visar a inclusão social e não

o lucro.
O presidente do DCE da

Unerj, Rogério Napoleão,
comenta que o novo estatuto

Festival daCanção elege osmelhores entre os estudantes·
}ARAGuA DO SUL -

Cerca de três mil pessoas
assistiram ao Festival
Estudantil da Canção,
realizado na sexta-feira, 5,
no Parque Municipal de
Eventos. Desde às 14 horas,
quando começaram as

apresentações, o público
aplaudiu os jovens talentos
inscritos na competição.

Ao todo, 39 alunos da
rede municipal, estadual e

particular de educação
demonstraram seus dons
musicais. Na categoria
Ensino Fundamental, o

primeiro lugar ficou Kelly
Janaina Coliado, da Escola
M.E.F. Maria Nilda Salai.
Para a segunda colocação,
os jurados escolheram
Stefani da Silva,

celino Gonçalves, em ter

ceiro lugar. Sthefen Bellota
representante da E.M.E.F.
Ana Tôwe Nagel. As três

posições seguintes foram

conquistadas por Carolina
,

Schmitz, Bruna Silvia e

Roberta Masi,
respectivamente.

N a modalidade Ensino

Médio, os vencedores foram:
Danielle Rocha, do Colégio
Marista São Luis (1 ° lugar);
Sean Mariano Lenzi, do Ceja
(2°); Andrea largas, inscrita
pela E.E.B. Holando Mar-

,

conquistou a quarta'
colocação, seguido de

•

Cleiton Missio, em quinto.
Além da escolha dos:

melhores, cantores, as tor

cidas também foram pre
miadas. Os estudantes da
E.M.E.F. Ana Tõwe Nagel e

E.E.M. Vitor Me ir e ll es
fizeram muito barulho e

ganharam R$ 400 e urn

troféu. (Kelly Erdmann)

�

DIA DAS MAES
A Fundação Cultural programa para esta quinta-feira, 11, sua homenagem
às mães. A partir das 18h30min quem passar pela Praça Ângelo Piazera,
no Centro de Jaraguá, poderá assistir a apresentação da dupla Jacira e

Ricardo (soprano e tenor) e da banda The Seres, tocando os clássicos da
música popular brasileira. Mais tarde, quem assume. o palco da Praça, é

.

o cantor e compositor paulista Renato Teixeira.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



)

Q'

u

e

a

r

e
,

11

,

,

,

"

,

1

J

1

1,

)',

,

,

l'

)

, ,
-

"
- ,

,
-

)
,

l'

,
-

5

1

,
-

5

,
-

1

1

,
,

!
,

'

l
r

CORREIO DO POVO
•

I NOVELAS
� GLOBO -18H

,

Sinhá Moça
Bentinho treina Justo para que ele possa
ajudar a libertar os escravos do Barão,

Virginia conta para Cândida que Dimas é
Rafael. Sinhá Moça garante a Juliana que é
a ela quem Dimas ama e as duas se

tornam amigas, Rodolfo avisa Mário e seus

amigos que o Irmão do Quilombo abrirá a

senzala da Fazenda Araruna em breve, O
Barão nomeia o Capitão delegado e ele

prende Dimas imediatamente, Fontes

compra a fazenda de Martinho para
Ricardo, O Coronel Ferreira afirma que a

carta de alforria de Dimas é falsa, pois ele
se chama Rafael. Depois, manda o Capitão
levá-lo para sua fazenda, dizendo que o

rapaz é seu escravo, Augusto se apavora,
mas Dimas não protesta,

� GLOBO - i 9H

Cobras e Lagartos
Estevão acusa Bel de tê-lo traído, Duda e

Estevão brigam, Igpr e Nicolas acomodam
Letícia, Estevão finge desinteresse pela
vida, caso Belo abandone, O médico dá
mais tempo de vlda para amar, Leona
aconselha Bel a viajar com Duda. Foguinho
pede para lutar com Montanha e forjar uma
vitória, Bel vê um policial pedindo que
Duda compareça à delegacia, Ele pede que
ela confie nele, pois tudo não passa de um

engano, Bel convida Duda para viajar, Bel
diz a Estevão que viajará com Leona,
Duda, Bel e Leona se divertem na praia,
Leona faz charme para Duda, Estevão se

hospeda no mesmo hotel que Leona e a

avisa, Leona diz a Bel que Duda deu em

cima dela,
'

} GLOBO - 2iH

Belíssima
Júlia explica para Nikos que a polícia
provou que Natanael se suicidou, Murat

garante a Katina que não foi se encontrar
com Peppe, Vitória tenta conversar com

Júlia sobre Bia, Mateus percebe que Ornela
está escondendo algo, Cyro diz a Giovana
que decidiu levá-Ia para Milão, Mônica vê
uma marca de batom na camisa de
Alberto, Matilde conta para Júlia que Érica
voltou a freqüentar a casa de André, Vitória
não agüenta mais ficar sem desabafar e
confessa para Nikos que André está

chsntaqeando-a. Bento mostra o nome que
encontrou para Mary e Guida, Júlia vê Cyro
dando uma entrevista na televisão e

descobre que ele é seu ex-marido, pai de
Érica,

� SST - 18h30

Rebelde
Os seqüestradores de Miguel dizem a ele

que já sabem que é um morto de fome que
não tem dinheiro para nada, mas sua

namorada sim e, por isso, é a ela que
pedirão a resgate e caso se recuse a pagá
lo pode se considerar um homem morto,
Mia recebe um telefonema do seqüestrador
dizendo que Miguel está no cativeiro e que
não deve avisar a políCia se quiser voltar a
vê-lo, Ela ouve a voz de Miguel pedindo
que não pague nem um centavo pelo
resgate, Gastão, hipócrita, oferece seu

apoio a Mia, Lupita procura Lola e pergunta
porque a odeia tanto,

� RECORD - 191115

Prova de Amor
Daniel olha com nojo para Lapa,
Prisioneiro, que foi médico, pega pulso de

Lopo e diz que ele está mal. Daniel e os

outros presos gritam para os guardas,
Lopo está com a vista turva, Eduarda diz
para Vitor que quer ajudá-lo a se livrar do
fantasma de Cacilda, Beatriz encara Gui,
que está com Nininha no colo, Gui e
Beatriz travam um duro diálogo, Gui pede
perdão para Beatriz e os dois se entendem,
Elza chega na clínica, Baltasar, médico da
clínica, cumprimenta Chicâo. Elza vê uma

louca com uma boneca que fica ao lado
dela.Eea tem surto, Baltasar fica com

pena, Bilú entrega os assassinos de Teima
para Júlio e Diana, Diana tenta saber com
Bilú onde está Miro,

� RECORD - 21 h

A Escrava Isaura
,

Começa o julgamento de Helena, Alvaro

jura fidelidade a lsaura, Martinho confessa
a Belchior que não sabia nada sobre a

morte de seu chefe, mas agora descobriu
tudo, Belchior se apavora, Rosa diz a

André que não conseguiu ouvir toda a

conversa entre Martinho e Belchior, O
Comandante Santana pede para que Isaura
confesse seu crime, Perpétua lê uma

história para Pedrinho e Maria, Cel.
Sebastião testemunha a favor de sua filha,
Joaquina desconfia que Rosa saiba quem é
o assassino, Estela pergunta a Branca
onde ela esteve no dia em que Leôncio
morreu, Diogo testemunha, Martinho,

��NADA MAL
Não foi tão sensacional
assim a estréia de "Missão:

Impossível 3" nos cinemas

americanos, nesse fim de
semana, Enquanto os

estúdios Paramount
esperaram arrecadar algo
em torno de US$ 63
milhões, o resultado foi de
US$ 48 milhões, Mesmo
assim, o longa estrelado
por Tom Cruise e dirigido
por J,J, Abrams - o mesmo

criador do seriado "Lost"
foi o mais visto pelos
americanos no fim de
semana,
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��NA MIRA
Xuxa Meneghel, Ana Maria Braga e o jogador Romário são alguns dos
famosos que devem ser investigados pela Receita Federal, segundo'

,

informações da revista Isto E,Os três constam de uma

lista de clientes da conta bancária Beacon Hi",
envolvida em um esquema de desvio de dinheiro
responsável por um rombo de cerca de US$ 3
bilhões nos cofres nactonals.Procurada pela
publicação, Ana afirmou desconhecer as

movimentações da conta e disse nunca ter
feito nenhum tipo de operação ilegal. Já o

advogado de Xuxa, Luiz Cláudio Moreira,
admite que o dinheiro pode ter sofrido real
desvio. "Se, no passado, algum ,,:'-

fornecedor nosso indicou '

pagamento para a conta
Beacon Hi", não sei
dizer", declarou.

,

r

o presidente da Duas Rodas, Dietrich Hufenüssler, e a filha
Cristiane fizeram aniversário no último dia 29, Dietrich
completou 80 anos e é considerado um administrador de muito
sucesso

DIVULGAÇÃO
,

,

, ,

,

,

A bela Carine Scholl colou grau em Administração e Marketing pela Unerj
no último dia 28. Os primos desejam boa sorte na tão promissora carreira

Na passarela
A Ford Models Santa Catarina promove nos dias 13, 14,
20 e 21 de maio o 10 Workshop de Modelos, Durante
esses dias acontece o bate-papo com o booker Everaldo
Antúnes sobre o dia-a-dia das modelos e o ator Marcos
Góes vai apresentar a palestra Descobrindo a

Expressividade. A produtora Kênia Costa dará uma aula
básica de passarela e o maquiador Robson Vieira vai dar
umas noções de maquiagem. Outras informações pelo
telefone (48) 3025-6266. '

Missão de negócios
O Núcleo de Metalmecânica da Acijs e Apevi organizam missão

para partcipar da 26a Edição da Feira Internacional da Mecânica,
no período de 23 a 27 deste mês, no Pavilhão de Exposições do

Anhembi, em São Paulo.A saída de Jaraguá seráno dia 25,
incluindo além da visita à feira também uma visita à empresa
Iscar, em Vinhedo, e retorno no dia 27. Informações e

confirmações devem ser feitas pelos telefones 3275-7012/3275-
7019 ou pelos e-mailsnucleos@acijs.com.br e
francisco@acij s .com.br.

Feijoada
No dia 13 de maio a partir
das 11h30 no Pavilhão A do

Parque Municipal de
Eventos, acontece uma
grande feijoada em prol dos
Formandos de Gestão
,

Financeira e Marketing (4a
fase) da Fatej. Ingressos
antecipados a R$ 10,00
reais com OS acadêmicos e

com a Sra. Rosires nos

fones 3370-6171 e 8429-
6459.

Agricultoras
A Epagri realiza no dia 25
de maio o 110 Encontro

Regional de Mulheres
Agricultoras, no ginásio de

esportes Alfredo Pasold, em
Schroeder, com expectativa
de atrair cerca de 600

participantes. O evento

inicia às 7 horas com café
da manhã, seguido de

recepção das delegações e

atividades, com abertura
,

oficial às 8h30. As 9 horas
tem palestra com o doutor,
professor, consultor e
escritor Clodoaldo Pacheco,
que abordará "Alimentos

, ,

nutracêuticos". As 11 horas,
almóço. A retomada será às
13 horas, com as

Olimpíadas das

Agricultoras. Informações
pelo telefone: (47) 3374
1577.

I
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,

I

I
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II HOROSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
'Curta as realizações relacionadas a sua carreira
& diversos com uma celebração a dois. Essa .

merecida comemoração pede para desligar o
telefone e ligar seus encantos com um sorriso.

Desparceirado? Apresente-se ao mundo,
carneirinho. O futuro é generoso, mas pertence
a todos e não esperará apenas por você. Abra-

Câncer 21/6 a 21/7
Se não falha a canceriana memória, já diziam os

sábios da antiguidade que o futuro é aqui e
agora. Ou foi a vovó? Ou ... ? Tudo bem usar um

pouco de expectativa e projeções saudáveis, elas
ouriçam os sentidos, motivam e tal, mas não
abuse. Escolhas e decisões importantes estão
se apresentando, ajuste o foco. Siga o guia
interior, ele está sempre a postos, é só chamar,

•

se para novos amores e amigos,

Touro 21/4 a 20/5
Quem sabe, sabe, conhece bem, como é

gostoso gostar de alguém ... Se deixe levar por
uma emoção mais leve e faceira. Promover,..
ainda que de maneira casual, aquele encontro, é
ouvir o que pede o coração. Ao fundo, um .

sussurro amoroso, música suave convidando a

dançar. Não resista, taurino, sua alma já está
batendo o pezinho, ..

, Leão 22/7 a 22/8
Sua criatividade anda de vento em popa?
Maravilha! Finalize as tarefas que estão

empilhadas em cima da mesa para poder
começar logo a se dedicar para aquela nova e

interessantíssima idéia que não sai da sua

cabeça. Detalhes a definir, estratégias a
,

elaborar? E pra já. Quando a Lua Cheia chegar, é
só subir no palco e show!

Gêmeos 21/5 a 20/6
Às ocultas? Nem tanto. Você sabe que está ali,
talvez mais vivo do que nunca. Impossível
ignorar, fazer que não vê, Você está se

preparando para um novo nascimento: aproveite
para avaliar sua circunstância particular, checar.
resoluções, fazer uma faxina no porão. Há
certas coisas que não precisam continuar aí,
fazer aniversário junto com você, ..

Virgem 23/8 a 22/9
. Você até pode ser considerado meio cricri de
tão exigente, mas olhe os bons resultados que
está colhendo. Quê?! Nem pense em desconfiar

que está bom demais pra ser verdade. Aceitar
de coração aberto os bons momentos da vida
também pede a sua dose de maestria. Cabe a

você não renegar o que é seu, Faça bom uso

das alegrias adquiridas.

Sagitário 22/11 a 21/12
Massagens no ego são ótimas, não se

discute, mas quem sabe você deixa de lado
esse tipo de cuidado e se dedica a põr em
prática certas atividades mais urgentes? Não

passá de hoje.. Isso é o que estava escrito
na sua agenda há umas semanas atrás. A

conquista de novos espaços, pessoas,
amores e trabalhos vai ficar só na conversa?

Libra 23/9 a 22/10
Aéreos sonhos entretêm e alegram, mas ficar

,

só na vontade pode ser um bocado frustrante.
Fazer cair a ficha' em si mesmo e prevenir
expectativas exageradas é um desafio, mas
nada que não seja resolvido tendo suas

prioridades na ponta do lápis, registradas no

caderninho da alma, Quem traça suas idas,
vindas e demais vôos é senhor da sua história,

Capricórnio 22/2, a 21/1
A busca pela excelência, assim como a

organização que você tanto preza, podem muito
bem se vestir de outras maneiras menos

comuns. Ok, você pode continuar sendo uma
.

pessoa realista, focada nos objetivos, etc. Mas
olhe para os lados, tem gente ligada em você ...
Nada o impede de colocar um temperinho mais
forte no cotidiano.

Escorpião 23/10 a 21/11
Afaste o foco da lanterna um pouquinho, uns
dois dedos pra esquerda ... Isso! Acertar o
ponto é algo que nem sempre se consegue de
primeira, sobretudo quando o objeto em

questão a iluminar é você mesmo. As

movimentações interiores mostram o que pede
o seu espírito. Ligue seu detector de

sensações, ative a intuição e venha para a luz.

Aquário 21/1 a 18/2
,

Ir lá ou logo ali, falar com todo mundo e o

mundo todo, claro que você dá conta. Mas há
lugares em que você quer ficar mais tempo,
curtir sem pressa, fechar a porta por dentro e

habltá-los ... O coração de certo alguém, por
exemplo, Ou aquela inspiração que encheu você
de versos, prosas e canções. Não deixe a razão

atrapalhar.

Peixes 19/2 a 19/3
Já está pra lá de Bagdá? Se o curso dos ventos
está agitando demais a sua cabeça, jogue a

âncora. Domine o barco, há certas pendências
que não podem escapar de hoje. Está em você
escolher a rota, esclarecer as coisas. Faça um

mapa indicando o local do encontro e espere
aquele alguém chegar para, juntinhos, procurar
o tesouro ...

•

,
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• BREVES

.... Mercadante
o Partido dos Trabalhadores
oficializou ontem o nome do
senador Aloizio Mercadante

para disputar o governo do
Estado de São Paulo nas

eleições deste ano. O senador
obteve 35.626 votos na prévia
realizada pelo partido, o que
equlvale a 52,8% do total de
votos válidos. A ex-prefeita de
São Paulo Marta Suplicy ficou
com 31.869 votos,
lequivalentes a 47,2%. O total
'de votos válidos registrados
na prévia foi de 67 495. Marta

.

venceu Mercadante na capital
paulista com 16.591 votos

contra 8.390 votos do senador,
mas perdeu no interior.
,

.... Perda
O jornalista, escritor, político e

:advogado mineiro Olavo
Drummond morreu na

:madrugada de ontem em São
,

Paulo, aos 80 anos.

Drummond estava internado

: no Hospital Sírio Libanês, para
: onde foi levado depois de
,

: sofrer um acidente vascular
: cerebral. Segundo as

.

: primeiras informações, ele
.taleceu em decorrência de
falência múltipla de órgãos.
Drummond foi deputado
estadual e federal por Minas
Gerais,ex-ministro Tribunal de

: Contas da União (TCU) e ex-

: prefeito de Araxá (MG), sua
,

,

: cidade natal.
•

: .... Mortes

:
.... Importações
As importações brasileiras

. perderam o fÔlego na primeira
,

.

,
semana de maio, segundo o

: Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e

. .

, Comércio Exterior. Após bater
: recorde histórico em abril, a
: média diária na primeira
: semana de maio, com quatro
,

dias úteis, ficou em US$ 297,3
milhões, o que representa
uma queda de 2% em relação
à média diária de maio de

,

,

2005, de US$ 303,3 milhões.
As importações somaram US$
1,189 bilhão na primeira sema

na, enquanto as exportações
. foram de US$ 2,069 bilhões, um
: superávit de US$ 880 milhões.
,

No ano, o saldo positivo é de
,

US$ 13,318 bilhões.

SALDO: ENTIDADE ENTREGARÁ REPRESENTAÇÃO DE ORDEM. CRIMINAL CONTRA PETISTA

• •

•

•

,

AGENCIA ESTADO atribuíram ao presidente Lula a

responsabilidade pelo esquema

ilegal. Um pedido de

impeachment somente serviria

para rrdicularizar a nossa

entidade, não encontrará apoio
nem no Congresso Nacional",
justificou o conselheiro do Rio
Grande do Sul,. César
Bitencourt.

,

O RELATORIO - Em IS

páginas, o relator do pedido de

impeachment na OAB,
conselheiro Sérgio Ferraz,
afirmou que o esquema
montado no governo
denunciado pelo Ministério
Público Federal como uma

,

"organização criminosa" é mais

grave .do que o que derrubou o

ex-presidente Fernando Collor
de Mello.

Ferraz sustentou que não há
como desvincular o presidente
Lula das denúncias. "Quem é o

maior beneficiário' [do
valerioduto] ? Qualquer criança

.... A avaliação dos advogados é que não há um

clamor na sociedade pelo afastamento do

presidente Lula, tampouco clima político para isso

BRASÍLIA - Por 25 a 7, a OAB
(Ordem dos Advogados do

Brasil) rejeitou o relatório do
conselheiro Sérgio Ferraz, do
Acre, que pedia o impeachment
do presidente Luiz InácioLula
da Silva. Votaram a favor as

seccionais Acre, Alagoas,
, .

Amapá, Goiás, Mato Grosso do

Sul, Paraná e Tocantins.
A seccional do Rio de Janeiro
da OAB anulou o voto e às

demais. votaram contza. Dos
nove membros vitalícios da

OAB, os seis presentes também
rejeitaram o relatório de Ferraz.
Entre os que pronunciaram
contra o pedido de

impeachment, a avaliação é que

não há um clamor na sociedade

pelo afastamento do presidente
Lula, tampouco clima político .

O conselheiro do Rio Grande
doNorte, Luiz Gomes, disse que
a Câmara não cassou nem

mesmo os deputados
beneficiados pelo "valerioduto"
-dez já foram absolvidos- o que
demonstra que não haveria

disposição entre os deputados
para aprovar o impeachment de
Lula. "Não tem como esperar
lucidez daqueles que não

cassaram seus pares", afirmou.
"Não ouvimos a voz-das ruas

clamando pelo impeachment.
Nenhuma das CPIs (Comissões
Parlamentares de Inquérito)

O CORREIO DO POVO;

•

•

•

,

•

•

"

,
,

•

. �.
.1
"
•

de sete anos sabe que é o

presidente da República."
O conselheiro citou ainda que
o Ministério Público indiciou

•

o ex-ministro da Casa Civil José
Dirceu como o "chefe da

quadrilha". "E a quem ele
,

[Dirceu] estava subordinado?
Ao presidente da República."
"O Brasil merece essa

oportunidade de resgate", disse.
A OAB (Ordem dos

•

Advogados do Brasil) vai

entregar para a PGR (Pro
curadoria Geral da República)
uma representação de ordem
criminal contra o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva. A

medida, recomendada pelo
conselheiro federal da OAB

pelo Acre, Sérgio Ferraz, foi
aprovada com 17 votos

favoráveis e 15 contrários.
Caberá ao procurador-geral da
República, Antônio Fernando
de Souza,'decidir se aceita ou

não o pedido da OAB e abrir

uma denúncia contra o

presidente."Nos afastamos da
solução política [pedido de

impeachment] e aprovamos"
para uma solução jurídica"):
disse o presidente da OAB1,
Roberto Busato.

, .

O vice-presidente da OAB, .

Aristoteles Ateniense, disse
que vão ser encaminhados para

•

a Procuradoria todos os ele,
mentos que Ferraz considerou'

que serviriam para pedir
. 0

impeachment de Lula. "Se ai'
denúncia for bem colocada, vai
complicar a vida do presidente
Lula."Para Ferraz, o pedido de

representação criminal contra
Lula foi recomendado "em face

•

de seu inequívoco envoi,
vimento nos eventos e delitos, .

relatados no processo".
O relator considera certo o

envolvimento e anuência do
presidente da República nas

denúncias relativas à crise do
"rnensalão" .

Advogado de Valéria classifica denúncia de fantasiaAlckmin cobra man�estação de Lula
sobre entrevista de Silvio Pereira BELO ,HORIZONTE- O

advogado Marcelo Leonardo,
que representa Marcos Valéria
Fernandes de Souza, disse ontem
que a declaração do ex

secretário-geral do PT, Silvio
Pereira, segundo a qual o

empresário mineiro pretendia
arrecadar com o PT omontante
de R$ 1 bilhão durante o

governo do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, contém

,

: Quatro pessoas morreram

: ontem pela manhã na queda
;'de um avião no município de
: Alto Araguaia, MT. Logo depois
,

, de decolar do aeroporto local,
,

: a aeronave caiu numa

: plantação de soja e pegou
: fogo. Todos eram õa região de
,

. Sorocaba SP. As vítimas são o
.

secretário de Obras de
Votorantim, Ronaldo Krüger, o
chefe de gabinete da
Prefeitura de Sorocaba, José
Antonio Camargo, o médico
Cássio Ferrari Júnior e o

, executivo Oduvaldo Vaccari,
: que pilotava o avião, ambos
,

: de Sorocaba.
.

•

BRASÍLIA-O candidato tucano
à Presidência da República,
Geraldo Alckmin, cobrou que o

presidente Luiz Inácio Lula da
Silva se manifeste sobre as

declarações do ex-secretário-geral
do PT, Silvio Pereira. Efhbora
afirme acreditar que as

declarações do ex-dirigente
petista indicam que o presidente
,Lula sabia do esquema de

corrupção denunciado, ele voltou
a afirmar que não apóia um.pedido
de impeachment. .

, ,

"E inaceitável que o presidente
Lula diga que não sabia de nada,

,

que não viu a televisão, o jornal. E
• •

preciso assumir responsa-
,

bilidades", disse Alckmin. "E
óbvio. Ele era o secretário-geral
do partido, e havia uma mistura

indevida entre governo e partido
-coisas que devem ser separadas
e quem mandava no PT era o

presidente Lula, além de 'outros
altos dirigentes do partido",
respondeu ele.O ex-governador
de São Paulo também voltou a

descartar a idéia de pedir o

impeachment. " Acaba tirando
o foco do fato e vira disputa elei-

•

"f:
. " "E ' /

uma antasia. sse numero e
I

uma fantasia. Os fatos já foram
explicados nos depoimentos
anteriores", afirmou o advogado
aoEstado.

Leonardo sugeriu que seu

'cliente não deverá se dispor a1" fitora ,a rmou.

comparecer àCPI dos Bingos, caso
seja convocado para um novo

depoimento no Congresso.
"Entendo que o assunto objeto da
entrevista já foi examinado pelas
duas outras comissões (CPI dos
Correios e do Mensalão) e

atualmente está no Supremo
Tribunal Federal. Não é o assunto

o objeto do fato que levou à

constituição da comissão que
continua funcionando".

Para o advogado, a eventual

convocação é algo "improvável".
Em entrevista à 'rádio CBN, ele
disse que não acredita numa nova

intimação para que Valéria preste
depoimento. Embora tenha
evitado se pronunciar sobre a

entrevista dada por Pereira ao'

jornal O Globo, Leonardo'
considera que as declarações do·

ex-dirigente petista não

trouxeram, "essencialmente,·
nenhum fato novo" ao escândalo.:

Pereira deixou o PT em julho
passado, após a descoberta de que
ele havia recebido um jipe Land
Rover da empresaGDK, que tem

negócios com a Petrobrás. Ele foi'
denunciado pelo Ministério,
Público Federal como o integran
te do "núcleo principal da

quadrilha",montada para angariar
ilicitamente apoio ao governo.
Lula no Congresso e que tinha
como chefe o ex-ministro da Casa

Civil, José Dirceu.
- .

Petrobras negociará "aumento zero" para o gás da Bolívia
VITÓRIA- O presidente da

Petrobras, José Sergio Gabrielli,
afirmou ontem que levará a

estatal petrolífera boliviana
YPFB proposta de "um aumento

zero" no gás importado pelo
Brasil. Indagado sobre a

intenção da companhia
boliviana de aumentar o preço
do combustível em pelo menos
US$ 2 por milhão de BTU

(unidade de medição de gás) o
executivo se esquivou. "Não vou
discutir preços pela imprensa.O
presidente da YPFB propôs o

.'
,-

•

valor e nós vamos propor que não

haja esse aumento. Será uma

reunião de negócios abso
lutamente natural e tradicional
entre duas empresas" disse
Gabrielli, que participou de
solenidade para o início das

operações do campo de Golfinho
no Espírito Santo.

D presidente da Petrobras
frisou. também que não há
discordância entre essa proposta
da Petrobras e as afirmações
recentes do presidente Luiz Inácio

, Lula da Silva. O executivo partiu

,

ontem paraCaracas onde deve se
'

reunir com representantes da'
estatallocal, para discutir neg6,
cios em comum. De Caracas,
Gabrielli parte para La Paz, na

Bolívia, onde se reunirá com

representantes daYPFB. Gabrielli
negou que a reunião em Caracas
tenha algo a ver coma crise naBoU,
via.Segundo ele, além da questão'
de preço também serão discutidos
aspectos técnicos do decreto de Evo
Morales, entre eles, a indenização
pelas refinarias que foram
nacionalizadas em parte.

•

•

Acontece no próximo dia 19 de maio, o BAILE À FANTASIA, no Clube Atlético Baepend', com início às 22 horas. Animação com a Banda Nega
Fulô e OJ Xalinho. Maiores Informações: (47) 3275-0491 ou acao.js@terra.com.br. ; Apoio:Jornal O CORREIO DOPOVO

,

•

•
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APROXIMAÇÃO: CONTEÚDO SÓ SERÁ DIVULGADO APÓS LEITURA DE BUSH

•

um ano,

Segundo o Ministério
iraniano das Relações
Exteriores, a carta seria

entregue ainda ontem à

Embaixada da Suíça em Teerã,
que p o ss u i uma seção de
interesses americanos. No

•

documento, Ahmadinejad
"analisa a situação no mundo
e examina as causas de seus

problemas", segundo o porta
voz. De acordo com Elham -

que não citou diretamente a

disputa em torno do

programa nuclear iraniano
assim que Bush receber a

carta, seu conteúdo será

divulgado.
.. ,

Neste domingo,
Ahmadinejad reiterou que o

Irã se retirará do Tratado de

Não-Proliferação Nuclear
,

Vídeo da AI Qaeda mostra ataques no Afeganistão

O lendário guitarrista dos
Rolling Stones Keith
Richards retirou um coágulo
do cérebro ontem e a

operação foi um sucesso,
segundo nota publicada no

site oficial da banda. O
músico estava "bem e

talante" depois da cirurgia,
mas vai precisar de
algumas semanas de

recuperação, Keith
Richards, de 62 anos,
estava-de férias após os

shows da turnê A Bigger
Bang nas ilhas Fiji quando
caiu de um coqueiro em 27 :

de abril. A banda
-

acrescentou ainda que a

turnê A Bigger Band na

Europa não vai mais

começar com show no dia
27 em Barcelona, na

Espanha mas sim em junho.

•

• BREVES

NO REINO UNIDO

... Passa bem
,
.

,

i ;-

,

,

AGÊNCIA ESTADO

descendo umamontanha e logo
depois é atingido por uma

explosão. Vítimas das explosões
não são mostradas.O vídeo

apareceu quatro dias depois que
Gulbuddin Hekmatyar, um

poderosos senhor da guerra

afegão, declarou seu apoio a

Osama bin Laden em uma

gravação que também foi
exibida pela Al- J azira.
Recentemente, Bin Laden e seu

braço-direito, Ayman al

Zawahri, enviaram mensagens
exortando os muçulmanos a

lutar contra os Estados Unidos
e seus aliados.

Iraquianos listam 461 intelectuais condenados àmorte

(TNP) caso o Con-selho de

Segurança da ONU decida

impor sanções ao país devido
ao seu programa nuclear. O
líder do Irã disse ainda que as

ameaças de sanções "não têm

sentido". Elham disse ontem

que o Irã já enfrentou sanções
anteriormente. "Não estamos

preocupados" diante da
eventual imposição de

sanções da ONU", afirmou.

,

NA INDONESIA

... Morte

NA ÁFRICA DO SUL

� Inocentado

,

,

{
,

,

,

"

;

•

I'

EUA, França, Reino Unido,
China e Rússia- além da
Alemanha. se reuniram em

Nova York para discutir a

questão iraniana.
/

E a primeira vez em 27
anos que um líder iraniano
envia uma carta a um

presidente americano. Em

1979, os dois países cortaram
relações diplomáticas depois
que extremistas iranianos
invadiram a Embaixada
americana e mantiveram seus

ocupantes reféns por mais de

,

comprovada. A Al-Qaeda e

outros grupos militantes
costumam colocar vídeos 11a

Internet. A gravação mostra o

logotipo da Al-Sahab, a

produtora de vídeos da Al

Qaeda.O vídeo mostra um

terrorista preparando umamina
para ser detonada em um ataque.
Ao seu lado uma criança
aparentando quatro ou cinco

anos aparece segurando uma

arma e com um cinto de

munição pendurado no ombro.
A fita também mostra o que

. ,

aparentemente seriam tres

ataques separados: em cada um
deles, um jipe militar é visto

,

o livre pensamento, projetada
fora das fronteiras do país".

.
,

Em Bagdá, essas afirmações
fotam interpretadas como uma

referência velada à Organização
Badr, grupo oficialmente
dissolvido do Conselho

Supremo da Revolução Islâmica
no Iraque (SCIRI), maior

partido da aliança xiita

vencedora das eleições de 15 de
dezembro.

As fontes citadas pelo ''Az
Zaman" acrescentaram que

,

parte desses homicídios já foi
concretizado nos últimos dois
anos, mas a piora da situação

no plano da segurança poderia
levar grupos armados e agentes
dos serviços secretos estran

geiros a agirem contra os planos
dos ambientes culturais e

intelectuais, depois dos ataques
,

contra cientistas, engenheiros,
médicos e outros.O "Az
Zaman" informa ainda que
nenhuma fonte governamental
ou das forças de ordem

iraquianas quis comentar a
/ ' ,

noticia nem mencionou a

existência de uma lista de
nomes ou advertências de
homicídios qUt; poderiam ter
início nos próximos dias .

CONTROVÉRSIA
Os Estados Unidos apóiam as tentativas do Reino Unido e da França
.de obter a aprovação do Conselho de Segurança para uma resolução
da ONU que ameaça a adoção de "novas medidas" caso o Irã se

recuse a suspender suas atividades de enriquecimento de urânio.
O procedimento é utilizado tanto para gerar energia elétrica como para
a obtenção de materiais para armas nucleares,
Os países ocidentais evocam o Capítulo 7 da Carta da ONU, que

.

permitiria sanções econômicas ou ação militar, se necessárias,
para forçar o Irã à atender às exigências do Conselho, No entanto, a

Rússia e a China -que possuem poder de veto no CS- se opôem a

tais medidas.
O Irã alega que seu programa nuclear é pacífiC(}, mas os Estados
Unidos suspeitam que o país esteja desenvolvendo armas nucleares,
acusação que é negada pelo Irã.

�i Em 1979, os dois países cortaram relações
depois que extremistas iranianos invadiram a

embaixada americana e mantiveram seus

ocupantes reféns por mais de um ano
,

IRÃ - O líder do Irã,
Mahmoud Ahmadinejad,
escreveu uma carta para o

presidente americano, George
W. Bush, propondo "novas

J

soluções" para questões
mundiais, afirmou o porta
voz de governo, Gholam

Hossein Elham,ontem.
,

O envio da carta acontece

no mesmo dia em que os

ministros das Relações
Exteriores dos cinco países
membros permanentes do
Conselho de Segurança -

Tropas da ONU pagam por sexo
infantil na Libéria, diz ONG

REINO UNIDO -Soldados
da ONU estão pagando para
ter sexo com meninas de
até oito anos de idade com

dinheiro ou itens de ne

cessidade básica, segundo
uma denúncia da ONG
britânica Save the
Children (Salve as Crian

ças). Além de capacetes
azuis, há agentes hurna-

relatório.
.

-

"POSrçAO DE
PODER" - A entidade
defende que "homens que

.

usam posições de poder para
se aproveitar de crianças

. vulneráveis" sejam de
nunciados e demitidos e que
seja dado mais apoio às
famílias para que possam

garantir sua sobrevivência
sem desespero.

O estudo foi baseado em

Exames da Organização
Mundial da Saúde (OMS)
confirmam que um

indonésio morreu vítima da

cepa H5N1 da gripe aviárla.
Esta é a 25a pessoa a

morrer da doença no país.
Amostras de sangue do
homem de 30 anos foram
enviadas a um laboratório
reconhecido pela OMS, em

Hong Kong. O número de
mortos pela gripe aviária na '

Indonésia só é superado
pelo db Vietnã. Mas a

Indonésia continua
•

registrando novos casos do
mal mais depressa que
qualquer outro país.O vírus
já matou ou levou ao abate
de mais de 200 milhões de
aves, e se espalhou pela
Ásia, Europa e África. O
H5N1 já matou 113 pessoas '

em todo o mundo, de acordo
com a OMS,

,

O ex-vice-presidente da :
. '

Africa do Sui Jacob Zuma foi .

:
,

inocentado ontem da

acusação de estupro. Zuma
era suspeito de ter violado
uma mulher de 31 anos, em
novembro último.
Aos 64 anos, o político foi
acusado por uma velha
amiga de sua família de
manter relações sexuais
sem o consentimento dela.

Segundo a vítima, ela

"congelou" quando o

homem que considerava
como um pai investiu sobre
ela. A suposta vítima,
portadora do vírus da Aids,

,

disse também que nunca
,

concordaria em ter relações
sexuais sem preservativo.
O argumento de Zuma,
aceito pelo juiz Willem van

,

.

der Merwe, é que houve um

"ato sexual consentido".

CAIRO- A rede de TV árabe
AI-Jazira exibiu ontem um

vídeo atribuído à rede AI

Qaeda mostrando ataques
terroristas contra forças afegãs
e americanas no Afeganistão.O
âncora da Al- Jazira, que
mostrou menos de dois
minutos do vídeo, disse que a

idéia era mostrar um ataque a

omba contra veículos
militares que desde o mês

passado patrulham a província
afegã de Kunar, na fronteira com
o Paquistão.
A autenticidade do vídeo;

aparentemente material de

propaganda, ainda não foi

,

IRAQUE -Uma lista com os

nomes de 461 intelectuais,
escritores e jornalistas a serem

assassinados .toi divulgada em

Bagdá e em outras cidades
iraquianas por um grupo radical

não-identificado, informou
ontem o jornal iraquiano "Az
Zaman".

Citadas pelo jornal, fontes
da Liga de Escritores do Iraque
atribuem "às autoridades
governamen tais a

responsabilidade de proteger a

vida dos intelectuais iraquianos
que foram colocados na mira de
uma campanha de terror contra

. .' . , .

m tar io s e emp r e s ar ro s

.locais que participam dos

abusos, diz um relatório da

organização publicado
ontem.

Segurido a Save the

Children, o fato de acu

sações semelhantes já
terem sido feitas envol
vendo países como a

República Democrática do

Congo não aumentou a

segurança das cr i an

ças."Apesar dos compro
missos feitos em 2002 por

ONGs, ONU e tropas de

paz para melhorar o

monitoramento mundial
de recrutamento e com

portamento dos funcioná-
.

rios, crianças vulneráveis
ainda estão trocando sexo

por necessidades básicas e

indivíduos abastados

regularmente compram
sexo com menores", diz o

•
• •

entrevistas com crianças e

adultos feitas em
/ .

acampamentos ternporanos
construídos para abrigar os

refugiados internos, pessoas

que abandonaram as suas
,

casas para fugir da violência
,

gerada por duas guerras civis
/

no pais.
. Crianças e membros de
comunidades de refugiados
afirmaram que, meninas

vinham ,sendo submetidas a

exploração sexual por
adultos em posições de poder,
como funcionários de ONGs,
integrantes de forças de paz
e pessoas ricas da região.A
organização faz um apelo à
nova presidente da Libéria,
Ellen' Johnsori-Sirleaf para
tomar medidas contra a

,

exploração sexual de
,

crianças.

Apoio: Jornal O CORREIO 00 POVO O
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Na foto, Schirlei, Ariane e Charles, no último 28/04 na

Unerj, prestigiando treinamento SIPAT da Empresa

,

• PARABENS!
,

·S/5·
Rogério Selhorst
Nilson Franz
Helton Herrmmann
José Carlos Pauly
Ivone Jaeger
Mateus H. Hornburg
Gilberto Gonçalves
Thiago Shiewe ,

Tamiris Rannemberg
Vilmar Kuhn
Elvira Walz
Dina de Freitas
José de Oliveira
Carlos Urbanski

·9/5·
,

Ana Paula Rengel
Chris Berte
Marcos A. Beltramini
Erico Voigt
Michele C. Veloso
Celso A. Alquini
Vanessa C. Guths
Wagner Rosa

,

,

MUSICA
Todos os domingos a partir
das 13h na Rádio Amizade FM
99,9, o melhor da música
germânica com o programa,
Destaques da Música Alemã.

Apresentaçâo Flávio Ludero.

•

•

Fabiana Pamplona, Iselde Kelberg e

Rita Ximenes, em recente evento da
Joalheria Seifert, em comemoração

aos 20 anos de atividades

•

j

\ j

Parabéns a Lucinei que comemorou idade
nova dia 4. É o que deseja toda sua família

,

Rosita e Jovino Boing, marcando

presença em evento na Joalheria Seifert
Trocou de idade no ultimo dia 29/04, Jair Consoni. Quem deseja
felicidades é sua esposa Margot e seus filhos Lucas e Matheus

Completou 14 anos

ontem, Jenison C.
Todt. Parabéns da

prima Juli e. da tia
,

Ursula

No dia 04, Waldir Kuehne, comemora mais um

ano de vida. Felicidades, saúde e sucesso!
1

,

. ,

,•
,

,

•
- "'

•

_" -
- "

,-""�:: "

'ó
_

Aniversariou dia
6, Romi Klebber,
Feliz aniversário
é o que deseja
os familiares

•

•

-

-

-
"

_ - c'
-

-

-

- -'
-

-

,

\

,

y
,

't•

)

�
$ No último dia 3/

�.��""',__ �

" I' "

k 4, o Clube de
Idosos Padre
Donato, da

i Comunidade São
,

,
Luis Gonzaga,

"

completou 15
, anos

,
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ESPECIAL

2 I SACADA: SUPERAÇÃO Casar Junke.

"

. '

As meninas da equipe
ADVIFME fizeram bonito na

,

.. '

'� ,

i

,

, '

,.� '. . '.

eqM1I?�S investiram mais que
a nossa, mas a vontade de,

" '

,vencer foi maior",
,

,

" .

comemorou o tecruco
,

Henrique de Oliveira,
,

lembrando que a base da

equipe é de garotas do
'infantil (16 anos). Na
colocação geral, elas estão
-entre as quatro melhores de
Santa Catarina.

www.jaraguaam.com.br
,

,

:1 ,'II
,

AM "

1010 i' ..

RÁDIO

,
,

\

AUTOMOBILISMO:

Thiago Rausis é o destaque no

Campeonato Catarinense

,

o piloto de Guaramirim é o líder da, competição na categoria
Marcas N. Das quatro etapas disputadas até aqui, ele venceu
três e ficou em terceiro na primeira.'No último fim-de-semana,
em [oaçaba, fez a pole e liderou de ponta-a-ponta, abrindo dez

pontos de vantagem
para o segundo
colocado.

Três amistosos

marcaram a festa de
aniversário do

[uventus. No mais

esperado deles,
[uventus e Malwee
Futsal (foto) ficaram no

.'

OxO. Fundadores e .ex-
'

•

,,'

1

, , '

I
"

J
i

,
'

I
I
,
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��VELA
Após uma boa largada e cair para a sexta colocação pouco depois,
o Brasill vem se recuperando na sexta etapa da Volvo Ocean Race,
que tem o percurso entre Annapolis e Nova York, nos Estados
Unidos.O veleiro vem se aproximando dos primeiros colocados.

��ATLETISMO
O pernambucano Jessé Farias de Lima superou o próprio
recorde brasileiro do salto em altura e estabeleceu a melhor
marca do ano, com 2m30, durante a disputa do Meeting
Gaúcho Caixa de Atletismo, no último domingo, em Sogipa.

· ,

I

i
..

· ;

�� VÔLEI DE PRAIA'
Líderes da temporada 2006 do Circuito Brasileiro de Vôlei
de Praia, Ricardo e Emanuel conquistaram o título da 6a

etapa da competição, disputada em Várzea Grande (MT).
No feminino, que levou foi a dupla Juliana e Larissa.

'f' RESULTADOS

:.Sª'l!ª.�.r.LJz.J)(J. ponte Pretª.·. ..

i. Fluminense 2x 1 Paraná '(
'", .. :,.."" " .. , ,." ,,. . , �,,, ,.� """''',,, ,-,_.,.,-" .

,

Santos 2xO Fortaleza
.

,'""'''''''''''''«. J 'fi".-, . ..",,,.,,, ,.,. '. ,,-. -,.,... ". ... .. ......" ",. .. . ...\_ .. "'" " .. "".M;>"

. Grêmio 1 x2 Vasco .

<�<,"'t''' ".. , ,,,'!.....,,,. '''' u,_.;,-,. • ,•• ,...",. •. ,- -,.' .)". . .,. -,_,,<,., ... .. -, '1'!".

,: São Caetano 2xO Palmeiras
........""". 0 ,_.,.,•••" •• , "" , ,_ ,.... n.. , , n " ".

'. Atlético-PR 1 x2 Internacional
........................"."•...•.••, ••.• ,., _ .•" ., , ,,0>

, Corinthians 1)<3 São Paulo ..

......... ".'" .i..... • . ..,.,,_ , ", "." " .." , " ..

Goiás 2x 1 Figueirense.." � _ "." � " ..

Flamengo 1 xO Botalogo
""'>4.. ," .,.'''''' ,,>, .. «,., ••.." ,. .. .. ,,,, •. <,<, , ••

Cruzeiro 2xO Juventude

PRÓXIMOS JOGOS
'f' SÁBAD.O

18h10 São Caetano x Juventude
-j81110 "ãotafôgox'GiêITiio

_ ..

...........,.; "''"''''' .• ,,, ,.. .. .. " , , +\,.,.. , .

18h 1 O Santos x Ponte Preta
..... , , : .. = ' � _ _. . ,_.

.. DOMINGO
16h

' Santa Cruz x Atlético-PR
., .,,,,,""':,""" ',-"" .. , , ,. .,. """'"'' - ..

16h Internacional x São Paulo
., " , t••••...., " , , " , ".,_'� ., ..

l�n .....£igll�ir�l1s�)( fl�fllil1e���. . ....

16h Palmeiras x Cruzeiro
." .. "" , " .. , .. """" " " " ;. � " , .

18hl0. Flamengo x Fortaleza
'li3hlõ" Paraná x COrlnthians··

..······ .

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

18h10 Goiás x Vasco
.".... .. , ..= "".. _ ., ,,'"_o "'"'"'- _, ..

-

'f' CLASSIFICAÇAO PONTOS
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..................... , " "."•• , n , n

110 Goiás'.. '5.
........................" , <., , ,<._.",.,,, �, ,., " ,., , .• ;o;1:t " ..

...

1
..

20 _fíg�e,i[��s.Il ' ,4 .

130 Paraná,' 4 ..

.................... ,•• , ,,,.,,_, ..... , ...._., ...... " ....+;;..... • ... ··'......h.... "·.·...... ·,· ..,··..

140 Juventude 4
.. ". .. , , ;�... ., ""'_""" .. "",f, ., _..•> "" ...

.. . 1.50 132!al()\l.<l __. ..1. . ..•

'

. Ilia Atl�!içº..�eB . �....... ..,

170 .:,Corinthians 3
'180

.

GrêiTiig;'
. .

3
.

...................... .,.. ",,,. � .. " ,,_... , . .. ''''c\':' ,-\, ...... , ,._•.,., ;'" .._.". .."" "" ».. , ..

190 Santa .Cruz 2
..........................._ ,..� ,,, , , �

... .

�
200 . palmeiras . O, ,

_ " " """ " : .. ,.>--� ,_:- ,'

'f' RESULTADOS

..................... , - . . ' ., , ..

r

PROXIMOS JOGOS
'f' HOJE

20h30 - Ceará x Paulista I
......... , " , , , ' �" '"'' " , " " "

20h30 - Marília x Améríca-RN
""""""'" _ , ".,.,•••".. ..",••••• j " � " , """"""

�?Qh�,º,,� ��y�and�.x. ��.�.!o.A.�dr�.. .

'20h30 - CRB x São Raimundo

'f' SEXTA-FEIRA
•

,. . . .

:;.>
.' ',�,'.

20h30 - Guarani x Avaí

)20h3Õ� Nálitlé;ôi< Vílá'Nova'
......

,

,.

,

'f' SABADO

\

.............." , ,; ..

160 Marília .; . 4
. .. .. . ",. ",."... .. .,,, ",,:j:i:i ..,,'•• ""

170 América-RN : 3
.................... , ,., " ..., "'-�<'"

180 SãQ Raimundo 3
. .. , " ',,,.,, ..

190 Santo André
.

2
......... " •.., " ...... "",,,,,,,,,, ·.,,,..... ··"i ... '

200 Vila Nova c. ; O
................ "" , . .. "

ÇOMPETIÇAo: ABERTURA

ome am,

ara
,

ua
Centenas de alunos

participaram da abertura
na manhã de ontem no

Baependi

<'
terceiro com 40.

,

Hoje a programação segue. A

partir das 9h30, no Colégio
Evangélico, tem os primeiro

,

}ARAGUA DO SUL - Na
manhã de ontem, centenas de
alunos estiveram presentes na
abertura do Campeonato

. Escolar de Jaraguá do Sul -

Troféu Murillo Barreto de
Azevedo. Serão 34 escolas da
cidade em sete modalidades:
atletismo, basquete, futsal,
handebol, tênis de mesa, vôlei
e xadrez. A competição segue
até no sábado. No total, mais
de 2.500 crianças participarão
do evento.
Ontem, depois da abertura,
começaram as competições de
atletismo. No masculino,
quem levou a melhor foi o

Colégio Divina Providência,
que ficou com 74 pontos,
seguido do Colégio Marista

, São Luís com 57 e do Colégio'
Evangélico Jaraguá com 41.
No feminino o título ficou As 34 delegações estiveram presentes na abertura do Troféu Murilo Barreto de Azevedo

com o Instituto Educacional

Jangada com 67 pontos, tendo
o Colégio Marista São Luís em

segundo com 46 e a Emef
Marcos Emílio Verbinnen em

PIERD RAGAZZI DE FREITAS

jogos do basquete, que tem

12 escolas no masculino e 11
no feminino. O futsal

começa às 8h, na Arsepum,
com 16 escolas no

masculine e 12 no feminino.
No Ginásio do Sesi,
acontece o handebol a partir

das 8h, que tem dez equipes
no masculino e oito no

feminino.
O vôlei será, realizado no

Colégio Divina Providência,
a partir das 8h, com

participação de seis times

masculinos e 13 femininos.

O tênis de mesa será no centro
de treinamento, corn início às

8h, com 12 escolas no

masculino e 13 no feminino. E
o xadrez será no Acaraí,

.

também com início às 8h, com
-15 equipes masculinas e 14 no
feminino.

,

VELOCIDADE: FAZENDO BONiTO
,

Thiago Rausis vence e mantém a liderança do
Catarinense
GUARAMIRIM - Ele tem

apenas 17 anos e já vem fazendo
seu nome no Campeonato
Catarinense de Automobilisrno.
Em quatro etapas disputadas,
foram três vitórias e um terceiro

lugar. A última foi ne ste

domingo, em Joaçaba. Com isso,
Thiago Rausis é o líder da

categorias Marcas N com 44
pontos, contra 34 de Leopoldo
Mess Neto e 20 de Fabrício
Barcelos.

Depois de correr dois anos com

kart, Rausis (Automóveis
Rausis/Revista
Nossa/Recapeadora Bogo!]J Sul

Transportes/Combat/Visuallis/Su
per 3 Supermercados/Automóveis
Jaraguá/Mixtie) mostra que

chegou para brigar por títulos.
"Senti um pouco de dificuldade
no começo, com a troca de solo.
Mas o kart é uma escola e tudo

•

que eu aprendi estou podendo
colocar em prática aqui",

,

,

comentou o jovem piloto, que
completa 18 anos neste mês.
"O que a gente desenvolve nas

pistas de terra é a forma de
correr. O piloto fica mais

arrojado e aprende a hora
certa de frear ou de acelerar",
disse Rausis. Já o primo do

piloto, Dirceu Rausis, de

Jaraguá do Sul, terminou a

etapa ern oitavo lugar na

categoria Marcas A. para
saber mais sobre Thiago, é só

acessar o site do piloto:
www.thiagorausís.com.br,

DIVULGAÇÃO

Thiago Rausis (frente) vem se destacando em sem primeiro ano na competição
(

. ,

· "
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•
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.,'
•

BOA ESTRÉIA: ENTRE OS
QUATRO MELHORES DE .

Vôlei feminino fica
em segundo lugar I

na 1 a etapa do
Estadual (

, .

,

CESAR JUNKES

,

,
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"
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•
·
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Equipe jaraguaense venceu

o Bonja/Joinville por 3 sets a 2 '

..

- "

JARÀGUÁ DO SUL .. Por

apenas um s.et, a equipe
jaraguaense infanto-juvenil da

'

ADVIFME não conquistou a la
•

Etapa do Campeonato Estadual '

de Vôlei. Jogando em casa, o
.',

time do técnico Henrique de
,.

Oliveira venceu três partidas e:',

p e r deu a pen asp a r-a o ..

Barão/Blumenau, por 3 sets a 2, que
ficou com o título. Na classificação ,' .

geral, as jaraguaenses ocupam a "

quarta colocação. A próxima etapa
ainda não tem local nem data

definidos, já que a Federação .'
,

Catarinense ainda não t-

divulgou a formação das

próximas chaves.
Para o treinador, o resultado foi

excelente, já que as outras

equipes investiram mais nesta ,

categoria, ao contrário de"

Jaraguá do Sul, que investiu

mais na infantil. "Posso dizer que ::
..

a superação foi importante na ::.

competição. Se em valores
individuais a gente era inferior, .:;

,

na raça elas foram melhores", ;

comentou Oliveira. As vitórias
vieram contra Gravatal (3 sets a

O), Bonja (3 sets a 2) e a Elase (3
sets a 2).
"Não fornos bem contra o Barão

"e pode tíamos ter vencido ..
.

, .

.
Faltou. elas acreditarem mais ,

.. , II
.um pouco em SI mesmas, .

analisou o treinador. Na '

..

c l a s s i f i c a
ç

ã

o geral da '

competição, o primeiro lugar
está com Joaçaba, que tem nove

,

pontos. Na seqüência vem
.

Furb/Blumenau com seis, .

Barão/Blumenau cQm quatro,
"

. ,

ADV/FME com três e

Concórdia com dois. COIn um

ponto estão Gravatal, Elase,
Doze de Agosto, Bonja/Joinville
e Morro da Fumaça.

-,
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GOLEADA: TERCEIRA DERROTA
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Agora o time do técnico
Fernando Ferretti se

•

" prepara para o Jogo
contra o São Paulo, na

a . sexta-feira em casa

,

l, JARAGUÁ DO SUL - Um
( 4xO para esquecer. Com dois

i' gols de Amandus, um de

James e um de Waguinho, o
[oinville goleou a Malwee

, ,

, ontem no Ginásio do Sesi. E a

.: terceira derrota dos

•
,

•

'": jaraguaenses em cinco jogos.
. '.: Para piorar, cinco tiros livres
i foram desperdiçados, três por

Valdin é dois por Falcão.
,

Agora o time do técnico

Fernando Ferretti volta a

jogar na sexta-feira, às 20h 15
noSesi, contra o São Paulo.
O jogo começou nervoso e

om 7'30" os dois times já
nham estourado o limite de

I

,

'. faltas. Aos sete minutos,
"

Valdin teve a chance de abrir
•
•

o placar, mas' Quinzinho
I defendeu o .tiro livre. Os dois

times chegavam' com perigos,
I

I ' destacando-se a boa atuações
I'" dos goleiros Donny e

I Quinzinho. Aos 16 foi a vez

", de Falcão perder o tiro livre,
I I chutando para fora. Aos

19'20, o Joinville fez valer a

.r máximo do futebol: "quem
I ,', não faz, leva". Amand us

cobrou tiro livre e mareou.

No segundo tempo, com três
"� minutos, confusão em quadra

" e Ari, do Joinville leva

•
,

,

•

•• •

e cinco tiros
•

. ,

Ivres e e
• •

omvi

amarelo. Um minuto depois,
mais confusão. Dimas foi
derrubado na área e o juiz não
mareou pênalti. Falcão e

Amandus trocaram

empurrões e levam, amarelo.
A Malwee teve chance de

empatar aos 5'30", mas

Márcio chuta na trave. Logo
na seqüência, James
aproveita cobrança de falta
ensaiada e amplia para o

Joinville.
Aos sete minutos, tiro livre

para a Malwee. Valdin cobrou
.
na trave. O terceiro gol saiu
na seqüência. Donny sai

jogando errado e entrega nos

pés de Waguinho, que não

perdoa. Com 12 minutos, a

história se repete. Valdin
cobra tiro livre 'e Quinzinho
defende. Faltando cinco
minutos para o fim do jogo,
Falcão entra como goleiro
linha e, aos 16 minutos, perde
outro tiro livre. Na

seqüência, Amandus recebe e

chuta forte da esquerda, sem
chances para Falcão, dando
números finais à partida.
Para o ala Márcio, agora é
hora de erguer' a cabeça. "A
Liga está só começando. A
bola teimou em não entrar

hoje", avaliou. Já Xoxo acha

que não faltou empenho por

parte dos jaraguaenses.
"Tivemos várias chances e

não fomos felizes. Agora é

hora de pensar no São Paulo",
comentou.

CESAR JUNKES

Falcão entrou como goleiro linha no fim do jogo, mas não
conseguiu evitar a derrota

: INVICTA: FUTSAL SUB-20

•

"

"

,

..

, JARAGUÁDO SUL - Em três

:: jogos, duas vitórias e um

empate. Os resultados
" mantiveram a equipe

, , Malwee/FME na liderança do

ampeonato Estadual de
: Futsal Sub-20. No último fim-

de-semana, jogando em casa, o

time jaraguaense venceu São
. Bento do Sul por 8x5, com três

gols de Caio, Joinville por 4x2 e

'; empatou com Timbó por 4x4.
AMalwee/FME tem 14 pontos
e está em primeiro na Chave D.
Como metade do time estava

em São Miguel do Oeste,
disputando a Copa Santa

Catarina, a base do time foi de

jogadores do infanto-juvenil
(16 anos). Quem quebrou o

galho como técnico foi Marcos
Moraes, o Marcão, que elogiou
a postura da equipe. "Tem uma

gurizada com muito futuro
,

neste time. Eles são muito

organizados e aplicados", disse
, , l1arcão, já de olho no ano que

. '

I era o

vem. "Tenho certeza que em

2007 alguns atletas destes
serão ti tilizados no time

principal", concluiu.

!

N a classificação geral, a

Malwee/FME também lidera, com
14 pontos. Na seqüência vem

Chapecó, São Miguel do Oeste,

Tubarão e Criciúma com 13,
Blumenau, Xaxim e Ipumirim
com 12. O alaCaio, com 11 gols é
o artilheiro da competição.

CESAR JUNKES

,'o
-",

,'_o
__

"":""" '

Malwee/FME (uniforme escuro) empatou em 4x4 com Timbó no sábado

,}; j
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II LINHA DE FUNDO

-

Julimar Pivatto

Liderança
As meninas da equipe Raumak/Wifer/O Boticário/Malhas Mohr/FME
(foto) estrearam muito bem no Campeonato Estadual de Futsal Sub-
17. Foram três vitórias em três jogos e a liderança da competição com

nove pontos. Os jogos aconteceram no fim-de-semana, no Ginásio do
Sesc, em Brusque. O time do técnico Maurício Berti venceu Balneário

,

Camboriú por 6x2, Criciúma por sx2 e a equipe da casa pelo mesmo

placar. "Elas foram bem em todos os jogos. Mostraram determinação e

entrosamento, o que nos deixa com boas expectativas para a

seqüência da competição", disse Berti. O returno desta competição
acontecerá nos dias 16 e 17 de junho, em Jaraguá do Sul.Já no

próximo fim-de-semana, em Balneário Camboriú, tem a rodada do
Estadual Sub-l S feminino.

,

,

,

,

•
"

· -

Natação
•

o Juventus e o torcedor tem No fim-de-semana, a equipe
muito o que comemorar Ajinc/Urbano/FME conquistou 15
nestes 40 anos de história. medalhas em duas competições em :
Como disse o presidente Lio Florianópolis. No Troféu Hugo Yabe,

'

Tironi (ver matéria página 4), ',Marina Fructuozo (sênior) levou o

o Moleque Travesso hoje tem ouro nos 100m livre,a prata nos

um nome respeitado em SOm costas e o bronze nos 100m
Santa Catarina, tanto dentro costas. Bárbara Hermann ficou com

•

quanto fora de campo. Na ouro nos 100m livre, prata nos 200m,
homenagem aos fundadores, livre e bronze nos 400m e 200m .

muita emoção e a promessa medley. Eduardo Junkes (junior 1)
de não deixar mais passar "�foi ouro nos 100m costas e prata
esta data em branco. Nestes nos SOm costas e 100m borboleta.

tempos de clubes de futebol Luana Martins (júnior 2) foi bronze
em crise financeira, sabe-se nos SOm costas e Nathália Kreiling
que tem muito jogador que (sênior) bronze nos 200m medley.Já
gostaria de jogar no Grêmio no Troféu Open Sul-Brasileiro,
Esportivo Juventus. E quem Marina ficou com o bronze nos

está aqui, sabe da 100m costas, Eduardo com o bronze

importância de se ter o nos 100m borboleta e o

salário em dia. Vida longa ao revezamento 4xsOm livre feminino
\ Moleque Travesso. Que a foi prata.A equipejaraguaense
torcida possa ter ainda mais acabou com o sétimo lugar no Troféu
aleg rias com este clube. Huqovabe e o sexto no Sul-Brasileiro.

Parabéns ,

•

Copa Norte .

Muita emoção na final da Copa Norte em Joinville. Depois de sair na

frente do placar aos 30 minutos do segundo tempo, o América não
resistiu à pressão do Tupy e acabou cedendo a virada, em casa. Com
um gol aos 45 e outro aos 53, o Tupy ergueu o troféu de campeão da

.

competição e tirou a chance do América de conquistar o
bicampeonato.Tatu foi o nome do joqo: Entrou no segundo tempo e

marcou os dois gols do título. fndio fez o gol americano .

,

•

Basquete
o basquete jaraguaense jogou
duas partidas no fim-de
semana. A equipe feminina da
Faculdade Jangada/FME,
atuando pelo Estadual infanto

juvenil, bateu-a Abavi/ltajaí em
Guaramirim por 7sx6S. Com
isso, o time do técnico Júlio
Patrício acumula três vitórias e

uma derrota na competição.Já
o time masculino perdeu para
o Floripa Ir, também em

Guaramirim, por 60xss. A
equipe Unimed/FME tem uma

vitória e duas derrotas na

competição. Hoje, às 19h30 em

Guaramirim, a equipe feminina
adulta de Jaraguá do Sul faz
um amistoso contra Blumenau.

Sênior
O Cruzeiro, de Massaranduba, é o

líder isolado do 190 Campeonato
Jaraguaense de Futebol Sénlor
Troféu Alfredo Dalprá. Com a vitória

por 4x2 sobre o Guarani, tem agora
seis pontos. Kiferro e Vitória vêm

logo atrás com quatro pontos. Com
três estão Mecânica Taió, Caxias,
Avaí e Ponte Preta. Flamengo e

Acaraí têm dois, Guarani e Rio Cerro
um e o Supermercado
Brandenburg ainda não pontuou.
Confira os outros resultados da

segunda rodada: Ponte Preta 3x1

Supermercado Bran.denburg,
Caxias 1 x3 Avaí, Kiferro 3xO
Mecânica Taió e Rio Cerro 1 xl
Guarani.

•

)

Copa SC
Com apenas quatro atletas da equipe adulta, a Malwee não foi bom
no primeiro jogo da semifinal da Copa Santa Catarina. No último
sábado, em São Miguel do Oeste, o time jaraguaense, comandado por
Renato Vieira, perdeu por 6x2 para o time da casa. No jogo da volta,
no próximo sábado noWolfgang Weege, a Malwee precisará vencer
no tempo normal e empatar na prorrogação para conquistar a vaga.
Os gols da Malwee foram marcados por Jaderson e Café. "Nossa
equipe.errou muito na finalização em momentos importantes da
partida", resumiu Vieira. Na partida do próximo sábado, o ingresso
será um uilo de alimento não erecível.

,
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��BASQUETE
Na abertura da segunda rodada das quartas-de-final (melhor
de cinco) do Campeonato Nacional da CBB, O Ribeirão Preto
(SP) superou o Uberlândia (MG) por 96x92, em Uberlândia. O
cestinha foi Alex, do time dos visitantes, com 33 pontos.

��FÓRMUlA 1
"Estou muito feliz. Hoje (domingo), pela primeira vez subi ao pódio.
Temos que dar o nosso máximo em todas as corridas.A estratégia
funcionou muito bem e a performance dos pneus foi fantástica",
disse Felipe Massa, depois do primeiro pódio da sua carreira.

��TÊNIS
Após a conquista do Torneio de Estoril, o argentino David
Nalbandian subiu uma posição e agora aparece em terceiro
lugar, com 4.135 pontos, no ranking de Entradas da ATP

(Associação-dos Tenistas Profissionais), divulgado ontem.

SABOR DE VITÓRIA: 2X2 EM JOINVILLE

•

II • •

•II

HENRIQUE PORTO,SPORTO MKT

I !
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���,. .

, I

,

"
, ,
,

•

I

Juventus, do capitão Oliveira (D), teve de correr atrás do placar e conseguiu o empate fora de casa

Tricolor melhorou no segundo tempo e teve de correr
atrás no placar por duas vezes

e R$ 40 para as cadeiras.
"O time não esteve bem no

primeiro tempo. Precisamos tatuar
o gol para acordar e perceber que

,

tínhamos chances de conquistar
um p o n t o fora de casa",
comentou o técnico Alaor
Palácios. O [oinville dominou
todo o primeiro tempo e perdeu,
t10 mínimo, três chances claras de
abrir o placar. Gols só no segundo
tempo. Aos 20 minutos, Edgar

.
,

}ARAGUA DO SUL - O empate
em 2x2 com o [oinville, domingo
na Arena, manteve o Juventus na

oitava colocação do Campeonato
Catarinense da Divisão Especial.
Mas o equilíbrio vem sendo a

tônica desta competição. Com seis

pontos, o Moleque Travesso está a

três do terceiro colocado, que é o

próprio Joinville. Disparado
mesmo só o Criciúma, líder com 18
•

•

pontos e o único garantido na

semifinal. Amanhã o Juventus
enfrenta o Cidade Azul no Estádio'

{'

João Marcatto. A partida foi

antecipada para as 15h30. Os

ingressos custam R$ 10, tanto para
a coberta como para a descoberta,

,
,

-

AMADOR: DECEPÇAO

amen
. , . '.'

ttérla continuam
omerona

,

}ARAGUA DO SUL - Os dois
times de Jaraguá do Sul na Taça
Pomerode continuam

decepcionando. Na abertura do
returno, ambos perderam suas

partidas e ficaram cada vez mais
distantes da liderança da

competição. O Flamengo,
jogando em casa, perdeu, por

3xl para o Botafogo de
Pomerode e, ocupa o quinto
lugar corn nove pontos. O

alvinegro é o vice-líder com 15.

J á o Vitória foi' até Pomerode e

perdeu para o Atlético
Pomerodense por 3xO, que

segue firme na liderança, agora
com 21 pontos. O time do

Bairro Rio da Luz é o sétimo

colocado com seis pontos. A
,

terceira colocação é do Agua
Verde de Pomerode que, em

casa, bateu o lanterna Vera
Cruz (quatro pontos) por 3xO e

chegou aos 13 pontos. O
Caramuru é o quarto colocado
e chegou aos 12 pontos ao

,

empatar em lxl com o Agua
Verde de Timbó (sexto com

oito) .

O jeito mesmo é concentrar as

atenções nos aspirantes. Na

disputa pela liderança,
Atlético e Vitória ficaram no

,

OxO e o time de Jaraguá do Sul
manteve a ponta com 18

pontos, um a mais que o time

de Pomerode. O, Flamengo,
.

que ficou no lxl .corn o

Botafogo, vem logo atrás com
,

14. O Agua Verde de Timbó
venceu o Caramuru por lxO,

,

mesmo placar do Agua Verde
de Pomerode para cima do
Vera Cruz.

,

Flamengo perdeu em casa para o Botafogo e está em quinto lugar
com nove pontos

\
•

chutou e Oliveira mareou contra.

O empate do [uventus veio dez
minutos depois, com Paulo Rossi
chutando forte.
Aos 35 minutos, Paulo Henrique
Bezerra mareou pênalti, que
Emerson cobrou e mareou. "Não
acho que foi pênalti. Acho que em

mil lances como este, um o arbitro
daria pênalti", reclamou o técnico

do Juventus. Aos 37, Sabiá

aproveitou cobrança de escanteio

para empatar o jogo. "Depois de
sofrermos o gol, começamos a tocar

a bola e o empate saiu

naturalmente. Conseguimos m-udar
durante o jogo e o resultado

apareceu, marcando a saída de bola
do ]oinville", avaliou o treinador.
Para ele, agora é necessário

vencer o jogo com o Cidade
Azul, amanhã. "O único

resultado que nos interessa é a

vitória. Não vamos menosprezar
o adversário, até porque é um

jogo de seis pontos. Mas varnos

jogar em casa e precisamos de
um placar positivo", analisou.
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Guarani 2xO Atlético
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Joinville 2x2 Juventus
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PROXIMOS JOGOS
-

TAMANHA

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

J
,"

V E O GP GC SG

.... CLASSIFICAÇÃO
Time: p

VARZEAN'O:(HEIO DE GOLS
,

•

. nec O eram na

terceira ro a a

lxO, também tern seis pontos.
Com a goleada sobre o Rubro

Negro, o Atlético Enec
� ..

somou seus tres primeiros
, .

pontos e ocupa- o terceiro

lugar, ao lado da TS. O Rubro

Negro ainda não pontuou e
.

,

em três partidas sofreu 14

gols.
Cesar Junkes

Botafogo (camisa preta) levou
a melhor e fez 3xO na VilaLenzi

•

}ARAGUÁ DO SUL - Quatro
jogos movimentaram a rodada
do fim-de-semana do
Campeonato Varzeano.
Destaque para as goleadas da
Kife r ro , que fez 7x4 no

Garibaldi, e do Atlético

Enec, que bateu o Rubro

Negro por 6xO. Com o

resultado, a Kiferro é a líder
do Grupo K,com sete pontos.
O Botafogo, que venceu a

Vila Lenzi por 3xO, também
tern sete pontos, mas perde
nos critérios de desempate. O
Amizade/Rozeaco Pneus, que

folgou na rodada, tem três e

Garibaldi e Vila Lenzi não

pontuaram ainda.

Já pela chave J, a liderança
ainda é do Atlético EC que

folgou na rodada e permanece
com seis pontos. O União, que
venceu a Metalúrgica TS por

•

.

CORREIO DO POV�

.Juventus
comemora 40

,

anos firmando
cada vez mais o

nome no Estado
,

Cesar Jur�

Malwee, do ala Xoxo, e
Juventus, do lateral Alex Alber
ficaram no OxO no amistoso
comemorativo

JARAGUÁ DO SUL - A festa dOl
40 anos do Grêmio Esportivo
]uventus reuniu muita gente nI

manhã de sábado no Estádio
-

João Marcatto e no almoço no

Parque Malwee. An t igc
dirigentes, ex-jogadores e I

torcida acompanharam três boal

partidas e as homenagens aOi

fundadores e incentivadorcs. Cadi
,

um, com sua contribuição, deixou
o ]uventus hoje no patamar quer
time e a cidade de ]araguá do Sul
merece. Um clube respeitado t

que está entre as maiores força!
do futebol catarinense. Nal

partidas comemorativas, o

Bo tafogo/Olvmpí a venceu

Barcelona por 2x 1, os veteranos
]uventus ficaram no 2x2 com o'

veteranos de Guaramirim, I

]uventus e Malwee Futsal ficaram
noOxO.
Para o presidente Lia Tironi, o

trj c o lor vive um mornenl'[

histórico. "Somos um grupo que SI

envolveu com o clube e que tevet

felicidade de fazer boas campanha
desde a volta em 2004", afirmou o

dirigente. Segundo ele, hoje o

Juventus criou uma ídentídai
forte com a cidade e o Estado, "EI

sempre disse que a gente passa, mili

o clube fica. No futuro a gente sa

que novas pessoas precisam cheg�
com novas idéias e a gente precs
estar preparado para isso'
comentou.

Hoje o Juventus também se fir
como. um time que "paga em dia'
Coisa rara na atual conjuntura d,
futebol brasileiro. Mesmo com"

problemas de dívidas antigas, I

clube nunca atrasou o pagamer
nestes três últimos anos. "Som
um grupo de pequenos empresári
que pensa no clube como u

'

empresa. Não admitimos certl

regalias e essas questões trouxera
,

uma boa imagem para o clube
explicou Tironi.
O dirigen te não .deixou de falar di

próximas eleições do clube, qU'
acontecem no fim deste rub
"Es tamos nos esforçando 3

máximo para que a próxi"
diretoria encontre a casa e

ordem. A gente sempre foi a fav
de que o clube precisa de pesso'
novas com idéias novas. í

•

permaneceram
idéias caem

argumentou.

os mesmos, 3
.

,

na mesmice

'{
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