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38 I CASO WEG

Acusados de,
I desvio estao

foragidos

61 APROVADO

Donas de
casa de baixa

renda podem
se aposentar

41 NO ATAQUE

j Vereador

petista critica
colegas de

legenda
Evaldo [unckes, do PT de

Guaramirim, nao poupou

criticas ao deputado Dionei

da Silva e a senadora Ideli

Salvatti. 0 vereador diz ter

trabalhado na eleicao dos
colegas de legenda e que

agora fica em segundo plano
quando 0 interesse e divulgar
acoes do governo federal.

4 I DERRAMAMENTO \

Fujama multa
em R$ 70 mil

I

empresaALL
A ALL descumpri u as

exigencias da Fujama de
encontrar uma solucao para
o derramamento de graos ao

longo da via ferrea e devers

pagar R$ 70mil demulta.

Aline Moraes volta aos tempos de
modelo e ecapa da revista Vogue

�B I GRIPE' AVIAR,A: 24 FUNCIONARIOS PERDEM EMPREGO HOJE

Seara anumcta
,

novas demtssoes

Os efeitos da gripe avlarla, que atinge a Asia e a Europa, ja chegou aos exportadores de

carne de Santa Catarina e do Brasil e tarnbern atinge 0 setor em Jaraqua do SuI. Hoje, 24
tunclonarios da multinacional Seara/Cargil devem perder 0 emprego e outras 10 pessoas
devem ser demitidas ate 0 final do mes. o preco corneca a despencar, 0 produto ja esta

25% mais barato em uma rede de supermercadcs da cidade.

Unimedlfti
Unimed. Seu Plano, Sua Vida I

,

33702200 I
www.unimed.com.br I

! , J

38 I BRASIL TELECOM

Telefonia e campea
de queixas no Procon

Os consumidores reclamam que a Brasil Telecom cobra por

services que nao foram solicitados. A empresa tambern e

alvo de muitas comunidades na internet.

o CliMA HOJE: Dia de sol e nebulosidade

20n I. 31
0 �ariada com pancadas

MINIMA MAxiMA isoladas de chuva

www.studiofm.com.br Marisol S.A.
www.marisolsa.com.br
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OAB e a ventcanzacao
o Conselho Federal da

Ordem dos Advogados do Brasil
fez 0 que prometeu: ontem pela
manha protoclou uma acao
direta de inconstitucionalidade
no Supremo Tribunal Federal
contra a emenda constitucional

que poe fim a verticalizacao nas

coligacoes partidarias, A emenda,
que havia sido aprovada .em

fevereiro, foi promulgada na

quarta-feira pelo presidente do

estabelecido no artigo 16 da

Constituicao Federal. Por este

principio, qualquer mudanca na

legislacao eleitoral so pode ser

efetivada um ana antes do pleito.
Para 0 presidente da entidade,
Roberto Busato, 0 Congresso
Nacional quer aplicar uma

especie de "golpe na Consti

tuicao" ao promulgar a emenda
constitucional acabando com a

verticalizacao nas eleicoes deste

... Na acno � a entidade dos advogados
contesta a validade do fim de emenda ja
com apncacao nas elei�oes de outubro

Senado, Renan Calheiros. Na

acao, aOAB contesta a validade
do flm. da verticalizacao ja com

aplicacao nas eleicoes de outu

bro. 0 senador Calheiros disse

que a .regra da verticalizacao
deixa de ser obrigatoria a partir
da promulgacao da emenda. No
entendimento da Ordem,
entretanto, 0 fim da verticaliza

<;ao so valeria para as eleicoes de
2010. A OAB entende que a

emenda nao pode valer para as

eleicoes deste ana pois isso viola
o principio da anualidade,

.. FRASE

ano, alem de tel' se omitido, ao

nao aprovarmudancas nas regras
eleitorais no tempo certo -o prazo
terminou em 30 de setembro de
2005. Busato disse que manobras
como esta nao saomais aceitaveis

no pais porque, entende, trata de
rasgar a Constituicao ao sabor
conveniencia eleitoral do

o
momento.

A emenda libera os partidos
para fazer qualquer alianca nos

ambitos municipal, estadual e

nacional ja nas eleicoes deste ano,
o que e ilegal segundo aOAB. Na

ultima semana, 0 Tribunal Su

perior Eleitoral semanifestou pela
necessidade de manter a regra da

verticalizacao ao julgar consulta
formulada pelo PSL. Segundo
observadores, a tendencia de boa

parte dos jufzes com assento no

Supremo e a de manter 0 posici
onamento do TSE, ou seja, a

verticalizacao continua valendo.
o impasse acabou por engessar

composicces partidarias e 0

amincio de candidaturas majori
tarias e proporcionais, excecao
aqueles cujo projeto de reeleicao
ja e conhecido ha bastante tempo.
Ha um clima de agonia reinante

�

em todos os partidos, Ate porque
nao ha como costurar aliancas
sem que as regras sejam deflnidas.
De qualquer forma, a vertica

lizac;:ao dos partidos, repudiada
pelo presidente Lula, mas

benquista pela bancada do PT na

Camara dos Deputados, nunca
impediu, de que implantada em

2002, que 0 pais assistisse a tantas

denuncias de corrupcao com

dinheiro publico. Estranhamente,
todas elas, sem excecoes,
envolvendo coligacoes de partidos
e politicos. 0 que leva a deduzir

que, com ela ou sem ela, 0 instituto
da corrupcao nao e letra morta.

Se ele, com aquela cara- de anjinho, fala tanto em construir urn partido, como e

que se esquece justamente daqueles que sao tambern responsavels pela sua eleigao?
• Do vereador Evaldo Junckes, 'do PT de Guaramirim, sabre a deputado Dionei da Silva tambem do PT.

Oplnlao
<'

Americanos e OS direitos humanos
Para complementar a reflexao

sobre direitos humanos iniciada
na semana passada, neste espa<;o,

q�ando falamos especificamente
sobre direitos dasmulheres, quero
comentar um relatorio do governo

.

norte-americano sobre direitos
humanos no Brasil, divulgado esta
semana. 0 documento diz que 0

governo federal, demaneira geral,
respeita os seus cidadaos, mas que
as autoridades estaduais nao

coibem as viola<;oes dos direitos

humanos, 0 que perpetua um

clima de impunidade.
o texto cita a participa<;ao de

policiais em crimes

encomendados e em organiza<;oes
criminosas, tortura praticada
contra presos nas delegacias enos
presidios, prostitui<;ao e

explora<;ao das crian<;as, trabalho
infantil, discrimina<;ao e

violencia contra homossexuais,
ihtimida<;ao e assassinate de
militantes da reforma agraria.

A seguran<;a publica e

responsabilidade dos Estados, que
usam as polfcias como bra<;o
repressor, 0 que em geral acaba
atingindo os mais fracos, mais
pobres e negros. Nao precisamos
de um relatorio americano para
saber que essa polfcia que cerra

fileiras para bater e atirar em

\{

trabalhadores rurais sem- terra, age
por ordem das autoridades
estaduais. E que no caso de
chacinas, tortura e espancamento,
essas polfcias sao protegidas pela
omissao das mesmas autoridades
estaduais.

Os american os foram ate

gentis dizendo que as condic;:oes
.

das nossas prisoes sao consideradas
"duras e muitas vezes atentam

contra a vida" dos detentos.

Algumas atitudes do judiciario
contribuem para aumentar 0 nosso

constrangimento, como foi 0 caso

da absolvic;:ao do coronel dapolfcia
militar Ubiratan Guimaraes,
comandante do massacre do
Carandiru. Responsavel por 111

mortes, ele nao passou um dia na

prisao, e 13 anos depois do episOdio
foi inocentado pelo Tribunal de

Justi<;a de Sao Paulo.
Infelizmente, essa e nossa

realidade, nao podemos negar. 0
relatorio nao traz nenhuma
novidade em rela<;ao ao que tem

sido citado nos ultimos relatorios
sobre 0 assunto elaborados pela
ONU, OEA e anistia

internacional. Mas essas sao, pelo
menos teoricamente, instancias

que representam a comunidade
internacional e que tem

legitimidade parafazer esse tipo de

o deputado
DioneiWalter da
Silva escreve as
sextas nesta
coluna

Os textos para esta coluna devem ter no maximo, 35 linhas, de corpo 12, tonte Times New Roman. 0 jornal
Correio do Povo se reserva 0 direito de tazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espa�o, bem como as

Gorre�6es ortograticas e gramaticais necessarias. Os originais nao serao devolvidos.

• CORREIO

A rnatemanca
A realidade que temos hoje esta basicamente

situada no dominic do poderoso sobre 0

oprimido. Enquanto poucos desfrutam de uma

boa qualidade de vida, com acesso aos meios de

comunicacao, boas escolas, cultura e lazer, a
grande maioria esta imersa em uma profunda
pobreza. Ja nao tern mais sonhos nem

expectativas para 0 futuro. Perderam a esperance
na vida e lutam para sobreviver, como se cada dia
fosse 0 final de tudo.

Tamanha disparidade provoca dezenas de
conflitos em nossomundo. Guerras sao travadas
entre civis; acontecem mortes e demais atos

insanos pela busca de comida, homens sematam

por mfseras quantias de dinheiro; a violencia e

tao grande em alguns lugares que nem dentro da

pr6pria casa, cercada por muros e grades se esta

completamente seguro. Enfrentamos hoje, uma
crise de valores, uma crise de consciencia de n6s
mesmos. 0 homem desaprendeu a olhar para
dentro de si; hoje ele tenta eonstruir suas crencas
em ideias e ideals que nao sao os seus, mas que sao
osditados pela minoria controladora do poder e
dos bens de consumo.

Estaminoria exerce uma influencia inegavel
nos cidadaos de hoje, pois tem 0 controle dos
meios de trabalho em suas maos. 0 que rege os

seres humanos e 0 trabalho. Vivemos todos em

funcao de um emprego, de uma cargo mais

elevado, de uma promocao, de urn abono salarial...
Quem tem emprego tem tudo, alguns diriam.
Pobre daquele que nao consegue vender sua forca
de trabalho! E considerado superfluo, semvez na

sociedade.
Mas 0 que amatematica tem a ver com tudo

isso? Se analisarmos a nossa realidade, com
preenderemos que na sociedade globalizada em

que vivemos cada vezmais 0 ensino das ciencias
exatas ganha enfase. Seja nas escolas tecnicas de
preparacao para 0 trabalho ou nas universidades,
que eriam dezenas de cursos baseados na

aquisicao de saberes praticos, relacionados as

exigencias do mercado de trabalho.
Dentre as ciencias exatas, certamente a

disciplina deMatematica e a quemais se sobressai.
Ela esta inserida no curriculo escolar desde as

Series Iniciais, contando com uma carga horaria

semelhante a da disciplina de Lingua Portuguesa.
A seriedade dada aMatematica nas escolas, vem
acompanhada de um denso historico da

disciplina, que antigamente foi a responsavel pelo
impulso das primeiras transacoes comerciais

entre os povos.
Como 0 quemove e sempremoveu 0mundo

de hoje e 0 dinheiro, pode-se compreender a

partir disso a grande importancia desta disciplina
no curriculo de nossas escolas: e fundamental

que as crian<;as aprendam numeros, pois os

numeros representam as quantiasmonetarias que
fazem parte da vida de todos nos, em maior ou

menor parte, infelizmente,muitomal distribufda
entre os povos.

Cabe-nos brevemente informar a extrema

importancia da Matematica, seja como

instrumento de poder ou de exclusao - quem

sabe mais e mais valorizado - ou-como sistema

que engloba todas as realidades sociais, pois esta
intrfnseca ao contexte social de cada um de nos.

Emvirtude desses elementos, 0 sistema escolar
teoricamente tem interesse em proporcionar
uma educa<;ao matematica eficiente que, vem

acompanhado do desejo de formar cidadaos cada
vez mais criticos e aptos a conviver em uma

sociedade competitiva como a nossa. E
fundamental que esse cidadao tenha em mente

o CORREIO DO rovd
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Joana Celia Ropelato, academica da VII tase do
curso de Pedagogia do Centro Uni;versitario de

Jaragua do Sul- UNERJ

analise.
£, uma grande ironia que os

Estados Unidos saiam pelomundo
avaliando se os paises em'

desenvolvimento respeitam
direitos humanos. Afinal, essa

mesma nac;:ao humilha,maltrata e
tortura prisioneiros de guerra,
como tem feito na prisao de

Abugraib, no lraque, e na base
naval de Guantanamo.

A tendencia natural dos pafses
em desenvolvimento e reagir
negativamente, como reagiu a

China, tambem analisada no

relatorio. Indagada sobre 0 assunto,
a Secretaria Especial dos Direitos
Humanos, do governo federal, deu
uma excelente resposta. Disse que
o Brasil nao reconhece relatorios
feito por pafses ou insituic;:oes que
nao representem 0 conjunto da
comunidade internacional. A
Secretaria respondeu ainda que,

por sua vez, 0Brasilnao semete na

polftica de direitos humanos de
outros pafses, exatamente por isso
o governo brasileiro nunca se

manifestou sobre com<;> os Estados
Unidos estao tratando seus

prisiop.eiros de guerra. Um tapa
com luva de pelica, ainda que
merecessem um soco com luva de
box". 0 governo precis a ser

diplomatico.

I

que ele e 0 proprio agente transformador de sua

realidade e, entendendo mais sobre processos

matematicos, consequentemente sabera lidar
melhor com os problemas advindos do cotidiano.

Resta-nos saber se isso acontece na pratica. .

AMatematica que temos hoje da conta de todos
esses aspectos? Alem de ensinar conteudos,
f6rmulas, conhecimentos repassados de gerac;:ao
em geracao e habilidades logicas, sera que a � i
Matematica que temos hoje esta tambem 5 '

comprometida com amaxima - formar cidadaos
i I

entices, questionadores, inquiridores, aptos para
o convfvio em sociedade?
o que podemos afirmar com certeza e que

muitos alunos tern aversao a disciplina. Culpa do '�
professor? Da escola? Nao nos interessa agora

arranjar culpados, pois os mesmos nao existem. '

Certamente que escola, comunidade, sociedade
influem nessa construcao, que se inicia desde as

)

prirneiras interacoes da crianca com 0mundo. 0 .

professor tem 0 dever de proporcionarmomentos
em que a crianca possa exercitar seu lado eriativo,
pois Matematica e criatividade caminham de
maos dadas,
o professor precisa colaborar com a

construcao do aluno, mediando 0 conhecimento
e interagindo com ele, 0 quanta for necessaria,
para que assim se desmistifique a ideia da
Matematica como "0 bicho de sete cabecas".
Matematicanao se resume aos estudos de formulas
e a resolucao de algoritrnos incompreensfveis, ja
que 0 aluno nao tern acesso a "raiz" desse
conhecimento. 0 que ele ganha ja foi pensado
poroutro, hamilhares de anos e 0 que ele, aluno,
faz, e reproduzir.

Desde cedo e essencial que acrianca esteja em
contato com 0 lado hidico da matematica.

�
Perceber as possibilidades de resolucao de um

problema, criar estrategias, exercitar a

imaginacao, buscar alternativas diferentes para
uma mesma situacao, enfim, se sentir capaz de
criar seu proprio conhecimento.

E de extrema importancia que semodifique 0
ensino da Matematica nas escolas se queremos
uma sociedade mais empenhada e engajada. 0
momenta atual pede cidadaos criativos, que
saibam resolver situacoes complexas demaneira
simples. 0 homem do seculo XXII precisa
aprender a conviver com 0 inusitado: 0 que fazer
diante de um problema sem solucao? Todos os

, I

problemas tern solucao? Sabemos que em

Matematica, nem sempre tudo e exato e possui
uma unica resposta. Como na vida, as coisas

podem assumir os dois lados. E por isso qUf!

precisamos urgentemente reve! 0 ensino da
Matematica em nossas eseolas. E obriga�ao de

pedagogos e professores de matematica, romper
com certos paradigrnas que ja estao superados e

tratar de inovar, 'atender as tendencias dessa
sociedade globalizada que temos atualmente.Nao

podemos ficar a margem de um conhecimento, r

muito menos negar a oportunidade do aluno
,

aprende-Io.
- Essa e a responsabilidade social da escola, que
deve estar comprometida com a transforma<;ao
desta realidade caotica que enconttamos nas salas
de aula.Nao esquecendo tambemdas personagens
principais de todo esse processo - os alunos - que
nao podem mais ficar privados da aprendizagem
de uma Matematica coerente, dinamica, viva,
motivadora e realizadora.
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ELEICOES: CAROPRESO DIZ QUE DECISAo DEVE SAIR ATE A PRIMEIRA SEMANA DE ABRIL
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Indetlnlcoes para presidente
prejudicam outros candidatos
CELSO MACHADO/CAROLINA TOMASELLI

� Coordenador do
PSDB defende

definiQao para
infcio de abril

jARAGuA DO SUL - A se

molongar a indefinicao de
fI

did 'P 'd'
.

dcan t aturas a rest encia a

Republica e tambern ao

governo do Estado, candidates
a deputado .estadual, federal e
senador serao prejudicados. A
avaha<;ao e do coordenador

regional do PSDB, Vicente

Caropreso. Para ele, 0 assunto

deve ser resolvido, incluindo
se ai as possiveis aliancas e

acordos partidarios, nomaximo
ate a primeira semana de abril."

E impossivel deixar os

interessados em disputar as

eleicoes esperando, sem saber .

como agir. Todos tern seus

planos, suas metas", observou
.0 PSDB de [aragua do SuI e

regiao mantern uma relacao de

pre-candidates ja anunciados

em 2005. Niura Demarchi dos

Santos, titular da Secretaria de

'Desenvolvimento Regional, e 0
ex-prefeito Irineu Pasold, como
nomes viaveis para a

Assembleia Legislativa. 0 atual

deputado federal Paulo.Bauer,

ja tem apoio consolidado dos
tucanos. Internamen te, os

tucanos tambern andam
estressados com a queda de

braco entre 0 prefeito de Sao

Paulo, Jose Serra, e 0 governador
paulista Geraldo Alckmin.

Ambos pleiteiam a indicacao
pelo partido como candidatos a

sucessao do petista Luis Inacio

Lula da Silva. "Defendo atitudes
de coerencia do partido, mesmo
que, por isso, pessoalmente
tenha um preco alto. Apoiei
meu candidate a presidente
(Serra, em 2002), quandomuitos
tucanos se esquivaram em razao

do projeto estadual (apoio ao

governador Luiz Henrique da

Silveira). Como Serra nao se,
elegeu, eu perdi, mas acho que
fui coerente com minhas

conviccoes", afirrnou Caro

preso. 0 coordenador regional
do PSDB'acha que os tucanos,

na eleicao para governador,
devem seguir a determinacao do
diretorio estadual e que nao

pode haver colisao do diretorio
nacional. "Estamos em ritmo de

espera. 0 PMDB deve ter

'candidato a presidente e,

independente da verticalizacao
de partidos ou nao, nao vamos

deixar 0 can-didate do PSDB

sem palanque. Isso significa que
poderemos estar em lados

opostos no primeiro e ate no

Mais de 30 projetos esperarn
pela votacao no Legislativo

}ARAGuA DO SUL- 0 impasse'
criado em tomo do projeto de lei

que renova a concessao do service
de transporte coletivo urbano

com a empresa Canarinho

acabou criando uma situacao
quase que inusirada: na Camara

de Vereadores. Enviado ao

Legislativo em janeiro pelo
prefeitoMoacir Bertoldi (PL) , em

\

,.,carater de urgencia, 0 projeto
tinha prazo legal de 30 dias para
ser votado. 0 prazo expirou na

ultima segunda-feira e, por isso,
trancou toda a pauta. Saomais de
30 projetos de interesse direto do
Executivo a espera de votacao, na
maioria relacionados a

remanejamento de verbas do

orcamento de 2006, convenios e

acces ligadas ao PPA (Plano
Plurianual de Investimentos).
Alguns vereadores ainda mani

festam duvidas quanto ao projeto
Tiansjaragua e a participacao da

empresa em investimentos

estabelecidos em R$ 3,7 milhoes
como contrapartida pela
renova<;ao do contrato por mais

dez anos, com exclusividade, sem
processo licitatorio. A empresa,

Rue nao se manifesta

publicamente sobre 0 assunto,
hao estaria concordando com 0

bontante de desembolso, num
I

I2...rimeiro momenta projetado em

R$ 8 milhoes, para construcao de
um novo terminal de trans

bordo de passageiros em area

proxima ao atual e, pelo menos,
180 abrigos para passageiros.

.

Alem disso, lembra 0 diretor geral
da Camara, Ruy Lessmann

(PDT), e preciso respeitar todos
os questionamentos dos·

vereadores. Um deles, Dieter
Janssen (PP) e autor de urn pedido
de inforrnacoes sobre receita,

despesas, lucros e investimentos

da Canarinho, que ainda nao foi

respondido.
A renovacao do contra to

esta intrinsicamente ligada ao

Transjaragua, que alern de

mudancas profundae no

sistema viario da cidade,
implantara 0 transporte inte

grado de passageiros, com

pagamento de uma unica

passagem para deslocamento a

varies bairros. E que a indicacao
da empresa gestora, obri

gatoriamente, precisa ser feita

ate 0 inicio de agosto, quando
vence 0 atual contra to, por
exigencia do BNDES (Banco
Nacional de Desenvol

vimento Social), onde a

prefeitura tem aprovado
financiamento superior a R$ 40
milhoes para investir nas

obras.(Celso Machado)

"Alguns vao ter que escolher entre a PSOB au permanecer com a PMOB"

segundo turno. 0 senador

Leone! Pavan esta correto. E
preciso dar palanque ao can

didato a presidente (do
PSDB) ".Caropreso lembra que 0
PSDB estara aliado com 0PMDB

no govemo do Estado ate 0 final

de marco, quando termina 0

prazo para a desincorn

patibilizacao (para os que

ocupam cargos no Executivo).

"Alguns van ter que escolher

entre 0 PSDB ou permanecer

com 0 PMDB. Por con

sequencia, fora do palanque
tucano. E isso que esta

causando tumulto, em razao do

interesse de alguns, que acham

que 0 caminho mais simples e

apenas 0 governador LHS,
independente da campanha
para presidente", concluiu.

Petista questiona Raulino sobre
veto a termo de cooperacao

}ARAGuA DO SUL � 0

presidente do PT de [aragua do
SuI, Sebastiao Camargo,
contestou as declaracoes do
vereador Ronaldo Raulino

(PL) que, em reportagem

publicada pelo 0 Correio do
Povo na quarta-feira, cobrou
mais investimentos do

govemo federal para as escolas

piiblicas profissionalizantes.
Raulino referia-se ao Cefet

(Centro Federal de Educacao
Tecnologica) de [aragua do SuI
que, lembrou, ficou por varies

.

anos abandonado, "fruto de
uma politica erroriea do (

governo federal, que priorizou
setores da educacao em

detrimento de outras areas tao

ou mais importantes".
Camargo disse que as

declaracoes sao "no minima

muito estranhas" porque,

segundo ele, 0 govemo federal
investiu R$ 14 milhoes no

ensino tecnico de Santa Ca
tarina a partir do ana passado.
A unidade de Jaragua do SuI
recebeu 10% do total de

recursos, investidos em obras
de melhorias e amplia<;ao,
previstas para serem

inaugurad,as em junho. "E

estamos discutindo a aloca<;ao
de mais recursos, porque a

partir do ana queremos

transformar os Cefets em

centros tecnicos de ensino

superior". Hoje, 0 centro oferece
curso tecnico de nfvel medic.

"Quero reafirmar que nos, do

governo Lula, temos

consciencia de que 0 ensino

tecnico publico foi literalmente
aniquilado no governo
Fernando Henrique (PSDB) e

estamos retomando, 0 que ja
ficou demonstrado pelos
investimentos fe itos e em

andamento", afirmou. "Ate 0

ana passado, Raulino nao sabia

que tinha escola tecnica em

[aragua do SuI. E, em segundo
lugar, se ele valoriza tanto 0

ensino tecnico publico, por que
vetaram a emenda ao PPA,
prevendo termo de cooperacao
tecnico-cientffico e financeiro

entre 0 Cefet e a Prefeitura?",
indagou 0 presidente do PT,
informando que 0 argumento

.
usado pela administra<;ao

.

municipal para 0 veto era de que
a Prefeitura e proibido for
malizar convenio com en

tidades privadas. "lsso de
monstra que sequer tinha co

nhecimento sobre que era 0

Cefet e a existencia de uma uni
dade em J aragua", afirmou
Camargo. (Carolina Tomaselli)

• MOSAICO po I iti ca@jarnalcarreiadapava.cam.br

Teoria e pratlca
Politicos do Itapocu costumam se queixar da pouca

representatividade parlamentar. Dizem que isso atrofia 0 curso

de obras e services de responsabilidade do Estado e Uniao.

Mas, na contramao do proprio discurso, alguns, quando em

ana de elelcoes como agora, apoiarn sem pudor candidatos "de

fora". Em Guaramirim, Mario Peixer (PFL) faz campanha para 0
t.

lrrnao Mauricio (PSDB), vereador de Joinville. Luiz Carlos

Tamanini, ex-prefeito de Corupa e diretor do Deter, trabalha para
Mauro Mariani (PMDB), de Rio Neqrinhp. Mariani e deputado
estadual licenciado, atual titular do Departamento Estadual de

Infra-estrutura (a quem 0 Deter e subordinado) e candidato a
, .

Camara dos Deputados.

La e ca Dito e leito
Se aqui no Estado 0 senador A Prefeitura tascou multa de <1''':;

Leonel Pavan (PSOB) R$ 70 mil na America Latina
costuma sentar-se com Logistica por
lideran�as do PFL e PMOB descumprimento de "

em tratativas para possiveis compromissos assumidos

aliancas, no Senado tem no ana passado. Um deles,
outro comportamento. Na evitar 0 derramamento de ;,

terca-feira.depois de graos e farelo de soja que
espinafrar 0 governo federal, engordam ratos ao longo ')

mandou ver contra 0 governo dos trilhos. Alias, 0 desleixo "

de Luiz Henrique da Silveira da empresa esta estampado ,
s

,

(PMOB). Atribuiu a nela mesma. Enquanto
responsabilidade de LHS vag6es de outros usuarlos

"

,

parte do exoco rural em Santa sao conservados e bem
.• J

Catarina, inchando os centros pintados, os da ALL

urbanost Acusa 0 Executivo parecem saidos de um 1 �

estadua de nao dar nenhum ferro-velho. Pelo que nao faz IJ

apoio ao homem do campo. pela cidade, a multa foi ate � :)

irrlsorla. j.

Pela tangente ."

Questionado sobre como iria Hlsterta . -

agir em reiacao a tarra do bol, o Oia Internacional da .)

proibida por lei estadual,o Mulher lembra: Ester Menel

governador Luiz Henrique da foi a primeira mulher a

Silveira (PMDB) deu uma assumir na Camara de I" ,

resposta pra la de dubla. Vereadores de Jaraqua do -I

Oisse que adotaria Sui na decada de 1970. Era I
I

procedimentos que nao primeira suplente do entao ,

impedissem a "tradicao", MOB. Marilse Marquadrt
mas com rigor para que (PFL), Rosemeire Vasel

animais, farristas e policiais (PTB), Niura Demarchi dos
destacados para evitar Santos (PSOB), Elizabet
abusos nao fossem Mathedi (PFL) I Loriza
'maltratados. Oeu a entender Karsten Zanoti (PMOB),
que a prioridade seria para todas com um mandato, e

os chamados animais Maristela Menel (sem
racionais. partido), foram eleitas a

partir da decada de 1990.

Depurando
Pesos pesadosErn Jaraqua do Sui, poucos

da penca de pre-candidates Sergio Peron, ex-assessor de

ainda mantern 0 f61ego e isso Cornunlcacao do ex-prefeito
a sete meses das eleicoes: Irineu Pasold (PSOB) e um

Carione Pavanello (PFL), dos contratados da Amizade
Dieter Janssen (PP), Ronaldo FM (99.9) recern-lnstalada

Raulino (PL) e Carlos Chiodini em Corupa, depois de

(PMOB) devem ser os passagem pela Radio Brasil
concorrentes com chances Novo, de Jaraqua do SuI.
reais de chegar a Assernblela Outros com passagem pela
Leqlslativa Os demais, so RBN- Anderson Junior, J.
mesmo pela providencla Luis e Terrys daSilva,
divina. Mas, com as legendas tambern estao ta. Marcelo

que podem somar, acabam Luis, ex- Clube Paranaense e

ajudando a eleger gente que Band de Curitiba, idem. Na
nem sabe onde fica a dlrecao, Celso Luis Nagel,
cidade no mapa de Santa com passagens pel a Radio
Catarina. Jaracua e FM 105, de

Guaramirim.

Apoio declarado
Saude publicaNao ha mais duvidas quanto

a preterencla do ex- o presidente da Camara,
governador Esperidiao Amin Carione Pavanello (PFL)
(PP) pelo candidato do acena com a possibilidade
partido a deputado estaduat. de 0 Legislativo custear

Amin cita, onde quer que va, parte de exames de
seu ex-secretarlo da Sauce, tomografia e ressonancla
Eni Voltolini, que concorreu magnetica atraves do SUS,
como seu candidato a vice na quando tais aparelhos (que
derrota para Luiz Henrique da estao no porto de Itajai)
Silveira (PMDB). Voltolini, forem ins!alados no Hospital
natural de Corupa e ha muitos Jaragua. E 0 que diz 0 diretor
anos radicado em Joinville, Hilario Oalmann. Que quer
foi deputado estadual e ter a Prefeitura conveniada
federal. Ate fevereiro ultimo no atendimento publico
prestou servi�os de gratuito. Equipamentos
consultoria ao prefeito foram doados pelo industrial
Moacir Bertoldi (PL). Wander Weege.

r'
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• CO'RREIO ECONOMICO
Produ�ao em queda
A producao industrial brasileira registrou queda de 1,3% em janeiro
na comparacao com dezembro, segundo dados divulgados ontem

pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica). Foi 0

primeiro resultado negativo apes tres meses em alta. Em relacao a

janeiro do ana passado, 0 crescimento foi de 3,2%.Em dezembro,
a industria brasileira havia crescido 2,4% em relacao ao rnes
anterior. Diante do fraco resultado do terceiro trimestre-em razao
do processo de ajuste de estoques ainda existiam duvldas sobre
a continuidade da expansao da mcusma.corn 0 resultado negativo
de janeiro, a taxa acumulada em 12 meses continua em

desaceleracao e passou de alta de 3,1% ate dezembro para 2,9%
ate janeiro. As expectativas de analistas para 0 crescimento do
setor apontam para um crescimento da ordem de 4,19% no ana

segundo 0 ultimo Relatorio de Mercado, organizado pelo Banco

Central junto a instltuicoss financeiras. Em 2004, a industria

cresceu 8,3% e em 2005, a expansao ficou em 3,1%.0 resultado
do IBGE contraria dado do nfvel de atividade da industria paulista,
divulgado nesta seman a, que apontou crescimento de 1,5% para
a producao,

Setores I
Entre as categorias de uso,
houve queda com bens de
consumo duraveis (m6veis,
eletrodomestlcos e

velculos), de 5,7%. Segundo
o IBGE, 0 recuo ocorreu ap6s
um aumento de 17,7% no

rnes anterior.A producao de
bens de capital (rnaqulnas e

equipamentos) teve queda
de 3,6%, e a de bens de
consumo serniduravels e

nao-curavels (roupas e

alimentos) recuou 1,8%. Por
outro lado, os bens
lntermerdlartos (insumos
industriais) tiveram uma

procucao 0,4% maior.
I

Setores II
.
Por atividade, a queda de

.1,3% entre dezembro e

janeiro atingiu 12 dos 23
ramos pesquisados pelo
·IBGE. As quedas mais

.slqnlflcativas foram de
: velculos automotores (-
7,6%), tarrnaceunca (-10,2%)
.e rnaqumas, aparelhos e

materiais eletncos (-6,1%).
.. Por outro lado, houve
crescimento representativo
na industria extrativa (1,6%),
bebidas (2,9%) e vestuario

(4,9%).
.

Exporta�ao suspensa
Depois de um discurso
inflamado em que 0 presidente
Nestor Kirchner afirmou que a

Argentina nao exportara carne "a
custa da fome e do bolso dos

argentinos", 0 pais anunciou a

suspensao da venda externa do

produto por 180 dias.O pais e 0

terceiro maior exportador de
carne do mundo. 0 motivllJ da
medida "de erneruencia" e
aumentar a oferta do produto no

mercado interno e torcar a

queda do preco, ja que 0 item
tem sido um dos principais
impulsionadores da mnacao.

No Peru
A AmBev, maior cervejaria
brasileira, anunciou ontem a

venda de 25% de sua filial

peruana 0 comprador foi 0 grupo
empresarial Romero.A transa

gao, cujo valor nao foi divulgado,
nao indica menor interesse da
AmBev pelo rnercado peruano
"Essa operacao perrnitira a
AmBev contar com 0 know-how
local de um s6cio esnateolco
para 0 mercado peruano como 0

grupo Romero, fortalecendo
assim as operacoes". diz

.

comunicado divulgado pela
empresa brasileira.

II INDICADORES ECONOMICOS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ paR REAL

OOLAR (EUA) COMPRA VENDA EURO

COMERCIAL 2,159 2,161 It

PARALELO 2,177 2,270 11 It

TURISMO 2,090 2,250 It
lit

• BaLSAS DE VALORES • POUPANQA
PONTOS OSCILACAo

lit BOVESPA 36.31-2 2.62%

It DOW JONES (N. York) 10.972 030"10

It MERVAL (8. Aires) 1.764 064%

11 NIKKEI (Tokio) 16.036 2,62%'

0,5613

• CUB margo
R$864,68

• FALECIMENTOS
Faleceu as 01 :30h do dia 09/03, a senhora Hilda Krause Lange, com
idade de 87 anos. 0 vel6rio foi realizado em sua residencia e 0

sepultamento no cerniterio Bom Jesus.
Faleceu as 19:50h do dia 08/03, a senhora Nair Borelli de Souza,
com idade de 84 anos. a vel6rio foi realizado em sua residencia e 0

sepultamento no cerniterio de Nereu Ramos.

POPULACAO QUER SOLuCAO: AUDIENCIA LOTA CAMARA

Impasse no gerenciamento da
\

agua em Guaramirim continua
CAROLINA TOMASELLI

.... Casan prop6e qestao compartilhada, mas
Prefeitura quer municipalizar servlco

GUARAMIRIM - Mais de cern

pessoas lotaram 0 plenario da
Camara de Vereadores na noite

de quarta-feira, na audiencia

publica promovida pelo Clic

(Conselho de Lideres Comuni

tarios) que discutiu os rumos do

gerenciamento do sistema de agua
e esgoto do municipio. 0
presidente da Casan (Companhia
de Aguas e Saneamento de Santa

Catarina), Walmor De Luca,
tentou vender seu peixe e bern 0

fez, apresentando propostas de
investimentos para 0 municipio,
obviamente com a condicao de

que 0 contrato, vencido em junho
do ana passado, seja renovado

pela administracao municipaL
De pratico, ficou decidido que

o assunto sera retomado na sessao

da Camara do pr6ximo dia 21,
quando os dirigentes da Casan

apresentarao rna is detalhes da

proposta de gestae compartilhada
preconizada, segundo De Luca,
pelo pr6prio governador Luiz
Henrique (PMDB). Atraves da

gestae compartilhada, que teve

adesao e em periodo de estrutu

racao em Barra Velha, todas as

decis6es envolvendo 0 setor sao

tomadas conjuntamente pelo
municipio e a companhia, atraves
de urn conselho paritario
especifico.
o Clic tambern convidara

representante da Prefeitura de

Indaial, urn dos municipios
catarinenses onde 0modelo ja foi
implantado, e 0 prefeito Mario

Sergio Peixer (PFL), que foi

convidado, mas nao compareceu
nem mandou representante a

audiencia de anteon tern. 0

presidente da Casan, inclusive,
disse que esta tendo dificuldades
de conversar com Peixer. "Hoje
foram cinco telefonemas para a

Prefeitura. Uma hora diziam que
estava em Curitiba, outra hora

que estava em reuniao. Ele

(Peixer) nao quer conversar, nao
sei porque", declarou.
o lider do governo na

Camara, Luis Antonio Chiodini

(PP), disse que a audiencia, em
alguns momentos, desvirtuou-se
do seu objetivo para virar

palanque politico, atitude que
chamou de "infeliz". Chiodini
tambern disse que Peixer nao foi

o CORREIO DO POVO '

Presidente da Casan (no centro) apresentou proposta de investimentos

localizado pelo presidente da
Casan porque estava em

Blumenau. Depois da audiencia,
Chiodini conversou com 0

prefeito, que, informou, mantern
a intencao de municipalizar 0

service. Ele (Peixer) vai conversar
com a populacao, vai expor seu
pensamento" , comunicou.

Segundo 0 lfder, 0 prefeito
disse a ele que em audiencia com
o presidente da Casan no ana

passado em Florian6polis, onde
tambern estava 0 deputado

Dionei da Silva (PT) , De Luca
teria dito que a estatal nao investe
no municipio porque nao daria

i

luero. Na avaliacao como

vereador, a populacao podera sair
.

prejudicada por conta da
'

indefinicao. "Por outro lado, 0
presidente da Casan se compro
meteu em investir R$ 3 milhoes .

'

Se 0 contrato Fosse renovado logo
.

�
I

que venceu talvez nao tivessernos
essa garantia. E ate uma forma de

'

barganhar", avalia. (Colaborou Celso
-

'

Machado)
,

I'

Hospital Santo Antonio recebe R$ 25 mil para ala pediamca
GUARAMIRIM - 0 CMDCA

(Conselho Municipal dos
Direitos da Crianca e do

Adolescente) de Guaramirim

repassou: ontem R$ 25 mil ao

projeto de melhorias da ala de

pediatria e bercario do Hospital
Municipal Santo Antonio. 0
recurso foi doado ao FIA (Fundo
da Infrncia e Adolescencia) pela
Weg, que tern uma filial em
Guaramirim. Em setembro do

anopassado, aempresade [aragua
do Sul doou outros R$ 30 mil.

Desenvolvido pela diretora de
services intemos do hospital,
Sonia Martini, e tambern por
Denise Wernier e Adriana

Andrade, 0 projeto visa a deman-
I

da de criancas e adolescentes, ja
que 0 hospital atende pacientes
nao s6 de Guaramirim, mas de
toda a regiao. S6 nomes de janeiro
20 dos cinqiienta nascimentos

.
foram de gestantes demunicipios
vizinhos.

A entrega oficial foi feita pela
presidente do CMDCA, Franci
nne Espezim, coin presenca do

prefeito Mario Sergio Peixer

(PFL). 0 projeto de melhorias
esta orcado em R$ 76.350,00.
Ontem a noite, foram inaugu
radas as instalacoes do terceiro

piso e da nova rede eletrica do

hospital. As obras foram finan

ciadas com doacoes da ernpresa
Malwee Malhas.

de anjinho, fala tanto em

construir urn partido, como e que
se esquece justamente daqueles
que sao tambem responsaveis
pela sua eleicao?", disparou
[unckes. 0 vereador tambem nao

poupou critica a senadora Ideli
Salvatti (PT) pelomesmomotivo.
"Ela sabe 0 quanta trabalhei pela
eleicao dela, defendendo sua

candidatura e 0 PT. Mas, quando
ela vern a [aragua do SuI anunciar
investimentos de R$ 1,4 milhao
feitos pelo governo federal no

Cefet (Centro Federal de

Educacao Tecnol6gica), parece

.'

DIVULGAGAo

lr

Francinne (centro) entrega cheque ao gestor do hospital e Sonia Martini

sofrer de amnesia temporaria. E
tira prove ito politico s6 para ela",
atacou Junckes, acrescentando:
''As melhorias que estao sendo
feitas ao longo da BR-280 na

regiao e uma reivindicacao do PT
e de todos os partidos, de

empresarios, da populacao
usuaria, dos que moram as

margens da rodovia. Mas, parece
que e uma luta empreendida e

vencida s6 pelos dois (Dionei e
Ideli) ", reclamou.

Sobre a construcao de escolas
de ensino tecnol6gico na regiao, 0
petista entende que elas nao

Vereador ataca deputado par ficar fora de vistoria a obras
precisam ser monumentais, com
todos os cursos oferecidos loca
lizados em apenas um?- unidade.
Acha que Guaramirim comporta
uma delas, observado 0 di
versificadomercad� da regiao, que
nos ultimos anos mostra, cada vez

mais, tendencias a industriali

zacao, com os municipios fugindo
das caractensticas essencialmente

agrfcolas. Como beneficio aos

estudantes, cita que Guaramirim,
geograficamente, proporciona
acesso melhor e mais rapido, sem
necessidade degastarem com dois
onibus. (Celso Machado)

GUARAMIRIM- Mantendo a

postura de pre-candidate a

deputado estadual "contra tudo
e contra todos", referenda a uma

ala do partido que estaria

trabalhando pela sua nao

indicacao, 0 vereador Evaldo

Junckes, do PT de Gua

ramirim,disse ontem que

pretende cobrar pessoalmente do
deputado Dionei da Silva (l?T) 0
porque de nao ter sido convidado
para acompanhar comitiva que
vistoriou obras do governo
federal na regiao na semana

passada. "Se ele, com aquela cara
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PATRULHA: NAS FRONTEIRAS DO ESTADO PARA COMBATER UM INIMIGO QUASE INVISIVEL

II MOACIR PEREIRA
Guerra contra anosa deve custar --------------

Vergonha!
Deputados liberais e tucanos acabam colocar rnais uma mancha

na historla do parlamento brasileiro. Aliaram·se aos progressistas,
petlstas e outros pequenos partidos, num dos acordos politicos
mais indecentes do Congresso Nacional. Absolverarn dois reus

contessos, beneficlarlos do rnensalao, do valerioduto e do caixa

2. A Camara ignorou de forma deploravel as lnvestlqacoes feitas

pelo Conselho de Etica, provando as ilegalidades praticadas pelos
dois deputados. Desprezou a opiniao publica, ferindo

mortalmente sua credibilidade. Assim agindo, vai espalhando
pelo pais afora a imagem de que os politicos arquivam a moral em

nome do corporativismo. Se um dos poderes do Estado pratica a

impunidade dessa forma desavergonhada, 0 que dizer dos

escaloes inferiores nos Estados e Municipios que se sentirao

estimulados a praticas ldentlcas? Como desejar que haja mais

moralidade nas proxirnas elelcoes se os infratores dos pleitos
passados, flagrados em monstruosas operacoes contra 0 erarlo

publico, permanecem impunes?
A gravidade da de'lberacao da Camara fere 0 sistema de governo.

Impossivel medir 0 tamanho do desastre pedagogico. A ordem

jurfdica elaborada pela agao dos mensaleiros esta
irremediavelmente comprometida.
as mesmos deputados que defenderam a convocacao extra, sob

o argumento de que 0 Conselho de Etica nao podia suspender
atividades, sao flagrados na defesa da impunidade. Levaram

milhoes de reais, reunram-se muito pouco e agora fazem um

acorcao para proteger fraudes e ilegalidades.
Com as declsoes polfticas e acordos imorais como os desta

semana, a credibilidade da Camara dos Oeputados cai mais ainda

no cond!ito popular.
Para muitos brasileiros, esta se aproximando da sarieta.

cerca de R$ 25milhoes no Estado
CIDASC

MARCO AURELIO GOMES

� sc e responsavel por
46% das exportacoes
de carnes de sufnos

e 29% das de aves

FWRIANOPOUS (CNR/CNR)
- Muita gente nem percebe,
�as neste exato instante esta

sendo travada uma verdadeira

guerra nas divisas de Santa

CJtarina com Rio Grande do

SuI, Parana e a Argentina. 0
exercito nao e formado por

soldados e nem usa coturno,

capacete e roupa camuflada. Na

verdade, os defensores do estado
sao medicos vererinarios e

barreiristas da Cidasc que estao
de plantae permanente em boa

parte dos 2.300 quilometros de

, fronteira catarinense com os

vizinhos. A missao e impedir a
entrada de urn inimigo mortal,
que contaminaria 0 rebanho

catarinense, causando urn

rombo considerave l na

economia de Santa Catarina. E
a febre aftosa, uma doenca
altamente contagiosa que ataca

�rincipalmente bovinos,
suino s , ovinos e caprinos.
Desde 98, nao ha registro de

focos da doenca no estado e a

Ultima campanha de vacinacao
foi realizada em abril de 2000.

Para que essa situacao nao

fuja do controle, 69 barreiras

fixas, m6veis e emergenciais
foram montadas nas fronteiras

enos chamados corredores

sanitarios, numa prontidao de

24 horas, com 0 objetivo de

fiscalizar a entrada e circulacao
de came produzida pelos estados
vizinhos. 0mimero 'e quase tres
vezes maior que em situacao
normal. Amaioria das barreiras

esta na divisa com 0 Parana,
principal entrada de carne em

Santa Catarina. Por causa da
eficiencia da barreira sanitaria-

liIIJcatarinense, os produtores de

Barreira em Sao Miguel do Oeste inspeciona vefculos parq. evitar a contaminaqao

carne do Parana tiveram

prejuizos de R$ 100 milhoes, Ao

todo, sao 185 medicos

veterinaries, 250 barreiristas,
auxiliares de campo e

administrative, alern de uma

frota de. 206 ve iculos. 0

investimento do esrado chega
a, R$ 25 milhoes por ano. Por

dia, 0 custo de cada barreira e

de R$ 500. A operacao de

ernergencia deve exigir um

investimento extra de R$ 2

milhoes. Os fatores economicos

compensam 0 investimento.

Santa Catarina responde por

46% das exportacoes brasileiras
de carnes de suinos e de 29%

das carnes de aves. Da para

imaginar 0 estrago que 0 inimigo
pode causar.

Operacao de guerra
Por isso, 0 trabalho e pesado

nas barreiras e corredores

sanitarics, por onde e st a

autorizada a circulacao de came.
Em janeiro, s6 na Aduana de

Dionisio Cerqueira, extrema
oeste, apenas 576 carninhoes

vindos da Argentina puderam
entrar no estado. Nas barreiras

com 0 Parana, quase todos os

vefculos estao sendo vistoriados
e desinfetados. ja na divisa com
o Rio Grande do SuI, sao

parados apenas veiculos com

animais, carnaras frias,
cam inhoe s de racao ou

proveniences de granjas. "E
uma verdadeira operacao de

guerra", destacou Claudinei

Martins, gerente de Defesa

Sanitaria Animal da Cidasc.

Uma.Instrucao da ernpresa
limita 0 ingresso e a passagem

em Santa Catarina de animais,

produtos e subprodutos de

origem animal. Carne bovina

de Mato Grosso, Golas e Minas

Gerais, por exemplo, s6 entra

se for maturada e desossada,
devidamente embalada e

rotulada. 0 problema e que 0

estado nao e auto-suficiente no

setor, pois consome 185 mil

toneladas de carne bovina e

produz 125 mil toneladas. A

difererica vem dos estados

vizinhos.

Guerra
Durante a conversa que tera
com 0 presidente Lula, 0

governador Luiz Henrique vai

pedir uma forte atuacao do
Exercito nas acoes para
impedir a gripe aviaria em

Santa Catarina. Quer tarnbern
a presenca de tecnicos
federais para ampliar a

tiscallzacao no Estado. 0
clima entre autoridades

estaduais e de grande temor

pelo avanco da doenca.

Defensoria
Adriano Zanotto pretende
transmitir hoje a presidencia
da OAB-SC ao vice Jose
Geraldo Virmond com a

assinatura de um protocolo de

intencoes com 0 governo do
Estado. Acertou com 0

secretarlo Max Bornholdt 0

pagamento de todo 0 debito da
defensoria dativa, de 23
milhoes de reais ate 0 fim do
ano. No na passado, 0 Estado

pagou 13 milhoes.

Faltam soldados Coordena�ao
o ministro Jose Fritsch deve
anunciar hole, as 14,00 horas,
durante coletiva a imprensa 0

nome de Horst Doring,
secretario do PT estadual para
ser 0 coordenador geral da
campanha. Pretende convidar

segunda-feira a senadora Ideli

Salvati e 0 prefeito Neodi
Saretta para serem os

coordenadores politicos.

Convite
Oalva de Lucca, pedagoga que
atuou durante seis meses na

Secretarla do
Desenvolvimento Social foi
convidada para suceder 0

deputado Cezar Cimm(PDT),
durante almoco na Casa da

Agronornica. Esposa do

presidente do PDT, Manoel

Dias, pediu tempo para
examinar 0 cenario das

allancas e suas repercussoes
em Santa Catarina.

Mesmo com todo 0 investimento, 0 governo reconhece que ha

defasagem no rumero de "soldados" na defesa sanitaria. No final do

ana passado, quando surgiram os primeiros focos de febre aftosa no

Mato Grosso do Sui, Parana e Argentina, 0 proprio exercito foi

convocado para ajudar no patrulhamento das fronteiras. Durante um

rnes, caminhties, jipes, blindados se juntaram aos medicos

veterinarios e barreiristas, alern de funcionarios da Epagri.
Todo esse estorco visa manter a todo custo 0 status de Santa Catarina

como area livre de aftosa sem vaclnacao. Mesmo que 0 custo da

operacao de barreira sanitaria seja maior que as operacoes de

vaclnacao, No entanto, ainda falta 0 reconhecimento internacional da

condlcao catarinense por parte Organizagao Mundial de Saude Animal
- OlE. Na pratica, 0 reconhecimento e a principal garantia de qualidade
da carrie do estado, mantendo e abrindo portas do comercio exterior.

Secretariado
Durante a reuniao com 0 vice

governador Eduardo Pinho
Moreira, os deputados
estaduais do PMDB fizeram
um apelo veemente: a

definigao de crlterios polltlcos
na norneacao dos novos

secretaries. Um deles: que os

titulares a serem substituidos

nao mantenham exclusividade
na estrutura de governo, Os
deputados terao agora uma

reuniao corn Luiz Henrique.

Subsidios
A bancada do PT na

Assernbtela Legislativa
resolveu radicalizar a proposta
sobre subsidios pagos aos ex

governadores. Aprovou
proposta do deputado Pedro
Baldissera que extingue os

subsidios aos ex-governadores.
o ex-Ifder Paulo Eccel

apresentou no ana passado
projeto da cancelamento

parcial do benetlclo.

,

Ernpresarios catarinenses embarcam para a Asia
portancia da participacao do

empresariado catarinense nas

missoes que a Fiesc programou

para este ano. "Com a

velocidade da cornunicacao,
tudo 0 que ocorre em qualquer
lugar do mundo reflete na

nossa economia. E Santa

Catarina, que possui uma

industria com foco grande na

exportac;:ao, sofre com qualquer
efeito internacional, 0 que
reflete diretamente na

economia no Estado. Por isso,
do ponto de vista da Federac;:ao,
e fundamental que varios
segmentos da nossa economia

conhe�am e entendam 0

processo internacional",
finaliza.

ves de catalogos. "Solicitamos
que as empresas interessadas

enviassem seus materiais ate

na sext a-fe ir a antes da

viagem", comenta Quaresma.

.

No grupo que participa da

viagem estao empresarios da

regii'io de Florian6polis e

Oeste. Tambem um represen

tante da Secretaria de Estado

da Agricultura e 0 vice

presidente da Fiesc, jose
Pedroza, responsavel pela area
de alimentos da Federac;:ao.
"Certamente este mosaico de

participac;:ao vai pr'oporcionar
uma ac;:ao de interac;:ao de
Santa Catarina com estes

mercados", afirma 0 diretor.

Quaresma destaca a im-

FWRlANOPOLIS (CNR/ADI)
- Empresarios catarinenses

participam de 12 a 23 de marco
da terce ira missao empresarial
realizada pela Fiesc com

destino a p a ise s do con

tinente asiatico. A viagem,
sob a coordenac;:ao do pre

sidente da Feder acao das

Industrias, Alcantaro Correa,
preve paradas no japao, Co
reia do SuI e Taiwan e estara

focada no setor alimentfcio,
visando estabelecer um canal
de comunicac;:ao para a entra

da de produtos do Estado no

I mercado de alimentos na Asia.
Segundo Henry Quaresma,

diretor de Relac;:oes Industriais
da Fiesc, a intenc;:ao e amp liar

as opcces comerciais para a

industria catarinense, princi
palmente de carne suina, que
hoje sofre 0 embargo da Russia.
Ele destaca que um outro

objetivo da m iss ao sera

prospectar e identificar a

forma como os asiaticos lidam

com 0 processo de globali
zac;:ao, uma vez que as ac;:6es
adotadas em paises daquele
continente refletem em todo
o mundo, inclusive no Brasil.

Na Feira de Alimentos que
sera realizada na Coreia do SuI,
a Fiesc tera um estande

institucional. Os empresarios
participantes divulgarao suas

empresas e as demais do

Estado serao divulgadas atra-

Duplica�ao
Empresarios e parlamentares
de Santa Catarina estao

aplaudindo a iniciativa da

Associagao dos Engenheiros e

Arquitetos do Vale do Itajai. A
entidade entrou com agao civil

publica na Justiga Federal de

Itajai para obrigar 0 governo a

duplicar a BR-470 em carater

emergencial. Baseia-se em

decisao da Justiga do Rio, que
determinou a Uniao obras de

recuperagao da Rio-Santos.

Gripe
E impossivel preyer data sobre
a presenga do virus da gripe
aViaria ao Brasil e sequer se

ela chegara ao pais. A

informagao partiu da

pesquisadora Liana Brentano,
do Centro Nacional da Embrapa
em Concordia, contestando
noticias alarmantes da
imprensa. Admite, mesmo, que
o virus nem alcance 0 territorio
brasileiro.

\
\ '

\
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II BREVES

... Luero I
Estudo divulgado ontem pelo
Sindicato dos Bancarios de
Sao Paulo, Osasco e Regiao
apontou que a soma do valor

arrecadado por meio de tarifas

�or sete dos maiores bancos
do Pais em 2005 superou 0

ercernento de 25 Estados e do
Distrito Federal. De acordo
Com 0 levantamento, juntos,
Iilanco do Brasil, Caixa,
$radesco, ltau, Unibanco,
Santander e Nossa Caixa
eobrararn de seus clientes R$
$1 bilh6es pela prestacao de

$ervigos, montante inferior

apenas ao orcarnento do
Estado de Sao Paulo (R$
�q,724 bilh6es) em 2004.
,

,

� Luero II
,

No documento distribuido

pelos bancarlos, que
rnenclona um hipotenco
"Estado dos Banqueiros", a

arrecadacao com tarifas

�tingiria, por exemplo, um

�alor muito mais alto que 0

prcarnento do Estado do Rio

�de Janeiro, segundo colocado

em arrecadacao (R$ 27,502
bilh6es).O mesmo valor de R$
:31 bilh6es pagos pelos .

clientes a esses sete

!maiores bancos em 2005

correspondeu a soma dos

recursos orcamentarios de
:12 Estados (R$ 28,823
!bilh6es): Arnapa, Acre,
:Alagoas, Maranhao, Mato

:Grosso do Sui, Piaui, Paraiba,
;Roraima, RDndonia, Rio
;Grande do Norte, Sergipe e

llocantins. '

,

:� Resposta
:A assessoria de imprensa
'da Febraban (Federagao
:Brasileira dos Bancos)
iinformou que a entidade
classificou como

[.!!descabida" a cornparacao
: .eita pelo sindicato, ja que
parte da arrecadacao das

instituicoes com as tarifas e
utilizada para 0 pagamento
do salario dos tuncionarios.

I

.... Emprego formal
A formalidade no mercado de
trabalho ja recuperou em

,

2005 a queda sofrida em

2003, ana de estagnagao
economica, quando chegou a

, registrar 50,7% da populagao
1 ocupada. Este ano, a taxa

I caminha para um recorde.

NACIONAL

BAIXADA FLUMINENSE: pANICO EM ESCOLA, TRES CRIANCAS ESTAo GRAVEMENTE FERIDAS

Gorgen, no entanto, saiu em

defesa das invasaras, dizendo qu�
talvez as gera�6es futuras sejanl
gratas ao gesto "corajosb" delas.
Tambem em nota, 0 parlamentar

,

disse que as matas homogenea�
de eucaliptos multiplicam Q,

deficit hidrico e 0 descontrole d¢J
passaros agressivos a produ�aQ.
agricola familiar. Destacou, aindq-i
que as indus trias de celulose.,
detem quase 300 mil hectares no.:

Estado.Urn dirigente da Via

Campesina Internacional, Paul
Nicholson, justificou 0 ato coma

uma; neces$idade de denunciar
que as planta�6es de eucaliptQS
tomam terrenos ferteis quci
poderiam ser usados para g

planta�ao de alimentos. 'c

AGENCIA ESTADO "Foi uma fatalidade. Aqui eles
sao muito bern atendidos",
disse Adriana Ferreira Lopes, de

.

31 anos, mae do menino.

De acordo com a Defesa Civil, a
viga de madeira que sustentava
as telhas cedeu - ainda uao se

sabe se por desgaste ou pela acao
de cupins. 0 material ainda sera

analisado. 0 padre responsavel
pela igreja, Vilcilane Mourao,
disse que 0 telhado estava

conservado e nada indicava que
poderia ceder. A creche foi
interditada pela Defesa Civil e

nao tern prazo para ser reaberta.
Feridos - As criancas foram
levadas para 0 Hospital da
Posse, a maioria com esco

riacoes. Tres ficaram em estado

grave. Marcia Alves dos Santos,
de 4 anos, sofreu fratura de

cranio, Ela foi operada no inicio
da tarde de hoje. Jenifer Leusiane
Vieira da Silva e Vit6ria Fi

gueiredo Silva, ambas de 4 anos,
sofreram traumatismo craniano.

Jenifer seria transferida para

outro hospital com UTI

pediatrica. Vit6ria permaneceu
internada no Hospital da Posse,
em observacao.

Pai de [enifer, 0 comerciante
Cleber da Silva Santana, de 46

anos, disse que 0 susto foi gran
de. "Ela esta sedada, no respi
rador. Minha esposa ficoumuito

abalada", disse. Ele afirrnou que
nao havia percebido qualquer
problema no telhado. "0 estado
era normal. N inguern podia
imaginar que tudo ia cairo Foi

uma fatalidade."

Quarenta criancas estudam

o CORREIO DO POVO '.
.J

Telhado de creche desaba e fere 17 alunos,

,

Moradores
denunciam
abusos no RJ

RIO
I

DE JANEIRO-
Moradores de favelas do Rio

ocupadas pelo Exercito

superaram 0 medo e

denunciaram, ontem abusos

dos militares. Eles contaram

que, em algumas comunidades,
foi instituido urn toque de

recolher informal as 20 horas,
o que impede que

<'
os

trabalhadores voltem para

suas casas. Os soldados sao

acusados ainda de agredir e

xingar homens e mulheres e

de revistar criancas, que estao

deixando de ir a escola porque
as maes temem passar pela
tropa.
o Exercito mantern 1.200

homens em dez favelas e em

dois pontos de acesso e saida

do Rio de Janeiro. Os militares
ainda nao tern pistas de onde

estao escondidos os dez fuzis e

a pistola roubados na

madrugada da sexta-feira

passada. A ocupa�ao come�ou

na noite do mesmo dia.

pretende apresentar 0 relat6rio
final antes desse prazo.

"Esta caminhando no

sentido de ter urn desfecho de

responsabilizacao do ministro

Palocci. Ainda e cedo para se

saber em que grau isso sera

colocado", afirmou 0 relator da

comissao, senador Garibaldi
Alves Filho (PMDB-RN).A
CPI, a Policia Civil e 0 Mi

nisterio Publico investigam a

possivel par ticipacao de
Palocci nas fraudes en

contradas no sistema de

limpeza publica da Prefeitura

deputado Professor Luizinho
foram a senha de que houve urn

"acordao" para a absolvicao.
.

Nesse momento, 0 depu
tado do PT de Pernambuco

interrompeu e gritou com 0

deputado do PSB de Minas

Gerais: "Me respeite. Eu fiz isso

par acreditar nas pessoas que

defendi. E voce que esta

querendo aparecer" .Delgado,
com calma, virou-se para Ferro

e disse: "0 que foi, Ferro? Pode

falar." Demonstrando nervo-

A cqnsiderou "equivocada" a

invasao da Aracruz por nao

contribuir para a solu�ao dos

problemas no campo e para 0

avan�o da reforma agraria no Pais.

Rossetto, que ja havia dito

que a depreda�ao nada tinha aver
com refOl;ma agraria, emitiu uma
nota nesta quinta-feira dizendo

que condena e lamenta os fatos

ocorridos emBarra do Ribeiro. "E
inaceitavel substituir 0

argumento pela destrui�ao
violenta e a troca de ideias pela
intolerancia", afirmou 0ministro.
''Atos como este devem ter suas

conseqiiencias tratadas com rigor
no ambito do Poder Judiciario".

Aval - Outro petista, 0

deputado estadual Frei Sergio

na creche comunitaria, que tern
converiio com a Secretaria"

Municipal de Educacao. Elas�
passam 0 dia inteiro na

instituicao e recebem cafe da

manha, almoco e lanche. As

familias contribuem com R$ 20").�
mensais e material de limpeza.
Obispo da Diocese de Nova-t

Iguacu, d. Luciano Bergamin,H;
esteve. no hospital para visita\b .

.
as cnan�as e confortar a�
famflias. Ele prometeu ajuda eml.,Q
medicamentos para as criancas
em estado mais grave: "As �l
familias vao entender que foil,:,
urn acidente Nao houveix

intericao de prejudicar. I\lb
creche funciona ali ha muitos 'J

anos para ajudar essas criancasi.!
a crescerem com saude";D
afirmou. "

u-:

CPI quer responsabilizar Palocci par rreqularidades;
_f;

de Ribe irao Preto. Para os,

integrantes da CPI ha indfciosJ)
de que haveria de liber aq ,

damente erros na medicao do,
lixo na cidade em beneficio d�s;
empresa Leao Leao. De acordo,
com os investigadores, essas,

fraudes provocaram prejuizo.,
mensal de R$ 400 mil aosf.\
cofres publicos.A CPI ainda vai, 1

apurar melhor a gestae d�):
Palocci a frente da Fazenda.,
Por enquanto, Gar ibaldi ,

afirma que nao ha suspeitas de

que ele teria participado de

irregularidades. -1
".;

.J

Oeputados do PT e do PSB discutem na Camara
,.
t �.j

If!
sismo, ele disse que 0 deputado,'

r I

do P£B deveria ter dignidade,"
1 )

Delgado retrucou e disse que
Ferro era corporativista. ':

"Me respeite! Voce esta na"

segunda lista de Marcos Valeri�
(Fernandes de Souza;'
empresario). 0 que voce est�,
falando e covardia", disse 01"I')
deputado do PT. 0 deputad?l
socialista deixou 0 debate"

'1'

quando seguran�as da Cas�)
haviam se aproximado, pronto�

Je

para evitar uma briga.
:j

Rossetto condena atos de vandalismo do MST J:)

.... A viga de madeira, que sustentava as telhas, cedeu
nao se sabe se por desgaste ,ou pela acao de cupins

RIO DE JANEIRO - Dezessete

criancas ficaram feridas, tres

delas em estado grave, quando
o telhado da creche em que
estudam caiu, emNova Iguacu,
na Baixada Fluminense. A

creche, administrada pela Igreja,
funciona no terreno da

Paroquia de Santo Antonio da
Prata. As criancas foram
socorridas por pessoas que

passavam na rua no momenta

do acidente, por volta das 10h

da manha de ontem.

o vendedor Carlos Wagner
Lopes contou que passava em

frente a creche quando ouviu os
gritos de socorro. Ele e outros

voluntaries ajudaram a retirar

as criancas dos escombros. "Foi
uma cena horrivel, As criancas
choravam muito, algumas
sangravam A gente nao tinha
ideia da gravidade. Os
bombeiros levaram 40 minutos

para chegar e s6 fizeram 0

transporte dos feridos", afirmou.
Caiu tudo - "Eu estava na mesa,
af teve urn barulhao e caiu

tudo", contou Adriano Lopes,
de 5 anos, que estuda ali desde
os 3 e ficou ferido nas pernas.

Aposentadoria
para donas de
casa aprovada

BRASiLIA - Um projeto de lei

aprovado ontem no Senado

permitira que donas de casa se

aposentem. A possibilidade
estava prevista no texto da
reforma da Previdencia, mas ate
o momenta nao havia

regulamentacao.O texto, cujo
relator e 0 senador Eduardo
Azeredo (PSDB-MG), foi

aprovado ontem na Comissao

de Assuntos Socials e nao

precisara passar pelo plenario
do Senado. Ainda tera,

entre tanto, que ser aprovado
pela Camara dos Deputados e

ser sancionado pela Presidencia
da Republica para entrar em

vigor.
o projeto permite que donas

de casa que facam parte de uma
familia de baixa renda-ou seja,
com renda per capita de ate

meio salario minimo- se

aposentem com beneficio

mensal de urn salario minimo.

A regra vale tambem para

pessoas de baixa renda que nao

tenham rela�ao de trabalho.A

contribui�ao previdenciaria
minima sera de 11% sobre 0

salario minimo e as pessoas que
se enquadrem na regra nao

poderao se aposentar por tempo
de contribui�ao.O texto

estabelece periodos de carencia
para que as donas-de-casa

possam obter os beneficios. No
caso de auxilio-doen�a e

aposentadoria por invalidez,
beneficios controlados pela
Previdencia, a dona de casa

precis a ter' pago dez

contribui�6es mensais para ter

acesso ao pagamento.Para se

aposentar por idade ou especial,
a carencia prevista e de 144
contribui�6es mensais. E para
obter 0 salario-maternidade, a

dona-de-casa precisa estar no

sistema previdenciario ha oito

meses.

BRASiLIA - 0 ministro

Antonio Palocci (Fazenda)
sera apontado no relat6rio

final da CPI dos Bingos como

urn dos responsaveis pelas
supostas irtegularidades
cometidas na Prefeitura de
Ribeirao Preto durante sua

gestae. 0 presidente da

comissao, Efraim Morais

(PFL-PB) protocolou ontem

urn pedido para prorrogar as

investigacoes ate 0 dia 24 de

junho. 0 relator da comissao,
senador Garibaldi Alves Filho

(PMDB-RN), disse que

BRASiLIA- Os deputados
Fernando Ferro (PT-PE) e

Julio Delgado (PSB-MG)
bateram boca ontem no Salao
Verde da Camara. A discussao

comecou quando Delgado, em
entrevista, analisava as

vota�6es que absolveram

Roberto Brant (PFL) e

Professor Luizinho (PT). Ele
dizia que 0 discurso de Ferro a

favor do deputado Roberto
Brant e a defesa do deputado
Mussa Demes (PFL-PI) ao

, I

PORTO ALEGRE-

destrui�ao do viveiro e

laborat6rio daAracruz em Porto

Alegre, pela Via Campesina,
para protestar contra a expansao
das planta�6es de eucaliptos,
conseguiu colocar do mesmo

lado ate adversarios politicos.
Alem do governador em

exercfcio do RS, Antonio
Hohlfeldt, do' PMDB, 0

diret6rio estadual do PT,
presidido pelo ex-governador
Olivio Dutra, e 0 ministro do
Desenvolvimento Agrario,
Miguel Rossetto, condenaram 0

ato.Em nota oficial, a executiva
do PT lembrou que sempre
denunciou a violencia contra

trabalhadores rurais e
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PENTAGONO: BRIGA ENTRE FAGQOES POOE SAIR DO CONTROLE E PREOCUPA
• BREVES

NA VENEZUELA

.... Relatorio dos EUA
o governo venezuelano I'

desqualificou 0 relatorio do I:

Departamento de Estado dos

EUA sobre direitos humanos. 0

trabalho, que, entre outros

ataques, acusava a pollcta da ,

Venezuela de cometer atos de

"brutalidade, violencia e

corrupcao", foi classificado
pelo vice-presidente Jose

:�Vicente Rangel como "papel
higi�nico" .

NA VENEZUELA

.... Resposta
o vice-presidente dlsse que 0

relat6rio vem em um momenta
de respeito aos direltos
humanos na Venezuela e na

maior parte da regiao. Rangel
lembrou a cumplicidade dos
EUA com "todas as ditaduras
da America Latina". Para ele, 0

documento e apenas
"instrumento de retallaQao
politica", com 0 fim de

"condlcloner a oplnlao publica
para buscar sancoes nos

organismos multinacionais".

NOS EUA

.... Oesafio americana
A secretarla de Estado dos

EUA, Condoleezza Rice, disse
ontem numa audlencia do

Congresso que 0 Ira e

provavelmente 0 desafio
nurnero 1 do pars e sera uma

grande arneaca aos interesses
'

americanos no Oriente Medio
'.

se possuir armas
at6micas.Apesar da
advertencia de Condoleezza,
feita um dia depois de 0 Ira ter
sido remetido ao Conselho de

Seguranga (CS) da ONU, a
Casa Branca baixou 0 tom

ontem, insistindo que seu

objetivo e a busca de uma

solucao dlplomanca,

NO HAITI

.... Espanha se retira
A Espanha se retirara da
missao de rnanutencao de paz
da Organizagao das Nacoes
Unidas (ONU) no Haiti, apesar
de um apelo para que suas

tropas perrnanecarn no pais
caribenho ate 0 encerramento

ceseu processo eleitoral,
disse um porta-voz da
entidade ontem. A Espanha
mantern cerca de 200
soldados no nordeste do Haiti.
Eles serao substituidos no fim
do mes por militares

uruguaios que ja estao no

pais.

EM SATURNO

.... Agua encontrada
A sonda Cassini, da Nasa,
encontrou evidencia de agua
liquida espirrando de geiseres
em uma das luas geladas de
Saturno, Encelado. A
descoberta, registradas em

fotos tiradas no p610 sui do

satellte, animou os cientistas

que buscam vida em outros

locais, alern da Terra, no

Sistema Solar.A presence de

agua e u�a das premissas de

que existe vida da forma

como conhecemos.

NA ARGENTINA

.... Viola�oes
Pela primeira vez desde 0

retorno da democracia a

Argentina, em 1983, a Forca
Aerea reconheceu que durante a

ultima ditadura cometeram

volacoes aos direitos
bumanosA Forga Aerea
assume a obrigagao moral de
reconhecer os atos contra a

dignidade do homem cometidos

por integrantes de nossa

instituigao naqueles dias", disse
o comandante da Aeronanca
brigadeiro Eduardo Schiaffino.

Americanos nao se envolverao em

conflito aberto entre iraquianos
Foi a prime ira vez que 0

chefe do Pentagono deixou

implicita a hipotese de uma

retirada acelerada das tropas
americanas no Iraque, na

hipotese de 0 pais mergulhar
de vez numa guerra de faccoes
em lugar de avancar no rumo

da estabil izacao pol itica,
preferido por Washington.Em
entrevista ao Los Angeles
Times, 0 embaixador dos EUA
em Bagda, Zalmay Khalilzad,
afirmou esta semana que nao

descarta 0 cenario da guerra

civil, que poderia propagar a

violencia sectaria por toda a

regiao "e fazer 0 Taleban do

Afeganistao parecer br in

cadeira de crianca".
Na terca-feira , Rumsfeld

havia negado que 0 lraque vive
uma guerra civil e desmentira

relatos publicados na imprensa
inglesa de que 0 grosse das mais

dos 130 mil tropas americanas

no pais voltarao para casa 0

mais tardar em 2007.

Rumsfeld, a secretaria de

Estado, Condoleezza Rice, e 0

chefe das forcas americanas no
Oriente Medic, 0 general John
Abizaid, esforcaram-se para

convencer os senadores de que

AGENCIA ESTADO

..... udersncas polfticas
admitem possibilidade
de uma guerra civil

generalizada no pars

•
WASHINGTON. Se a guerra

civil latente ha semanas entre

xiitas, sunitas e curdos

degenerar num conflito aberto

e . generalizado, os Estados

Unidos nao se envolverao e

entregarao a tarefa de conter a

violencia as forcas iraquianas
supostamente leais ao debil

governo de Bagda.Sob pressao
dos membros de uma comissao

do Senado para justificar a

aprova<;:ao de dota<;:ao
suplementar de US$ 91 bilhoes,
que inclui verbas para as guerras

do Iraque e do Afeganistao, 0
secretario de Defesa, Donald
Rumsfeld, disse hoje que "0

plano e evitar uma guerra
civil".Ele acrescentou, no

entanto, que "na medida em
;

que uma (guerra civil) ocorrer",
,,0 plano, "do ponto de vista de

··seguran<;:a,_e que as forcas de

seguranca lidem com isso ate

onde forem capazes".

Rumsfeld tenta convencer que situaqao est« contra/ada

os planes da adrninistracao

Bush no lraque continuam nos

trilhos a despeito da explosao
de violencia que deixou

centenas de vitimas desde 0

ultimo dia 22, quando
insurgentes sunitas destruiram

um ternplo sagrado xiita em

Samarra.
Mas Abizaid admitiu que a

situacao no Iraque esta

mudando de natureza, "de uma

rebel iao rumo a violencia

sectaria". 0 general disse que a
.

situacao ainda esta sob

controle, mas talvez nao por

mui to tempo. "E minha

impressao que precisamos nos

mover rapidamente na direcao
de um governo de unidade

nacional". Segundo ele, "nao ha
nenhuma duvida de que as

tensoes sectaries sao maiores

(hoje) do que vimos (no
passado) e que isso e uma grande
preocupacao para nos".

Gripe aviarla
mata mamffero
na Alemanha ,

Estados Unidos VaG desativar prisao no Iraque
BAGDA/IRAQUE- 0 Exer

cito dos EUA fechara a

polernica prisao de Abu

Ghraib, provaavelmente em

tres meses, e transferira seus

cerca de 4.500 prisioneiros para
outros presidios do Iraque
informou 0 porta-voz, coronel
Keir-Kevin Curry.
A prisao no oeste de Bagda,

que foi um centro de tortura

durante 0 regime de Saddam

Hussein, ganhou notoriedade

apos a divulgacao em 2004, de
fotos de soldados americanos

abusando de presos iraquianos
e tornou-se um simbolo da
furia arabe e mu�ulmana
contra a ocupa�ao americana.

"Vamos transferir as ope-

racces de Abu Ghraib para 0

novo Camp Cropper, assim que

a construc ao estiver

concluida", disse 0 porta-voz.

Camp Cropper e um presidio
que fica na base militar dos

EUA no aeroporto de Bagda,
onde Saddam, seus cumplices
e outros importantes detidos

estao sendo mantidos desde sua

captura.
Os edificios de Abu Ghraib,

construfdos 'nos anos 60 por

uma empresa britanica e que

estao sob controle americano

desde a deposi<;:ao de Saddam,
em abril de 2003, serao

entregues ao governo

iraquiano.Atualmente, ;=is

for�as americanas mantem

14.589 pessoas em quatro

presidios no Iraque. Cerca de
8.600 no Campo Bucca, no sul

do pais.
Abu Ghraib tornou-se 0

simbolo dos maus-tratos de

iraquianos capturados no

Iraque, tanto durante a invasao

liderada pelos EUA como no

combate contra a insurgencia
sunita. Ate agora, oito

soldados americanos - entre

eles duas mulheres - foram
condenados por seu

envolvimento no escandalo de

abuses e torturas em Abu

Ghraib. Os EUA dizem que os

abusos foram obra de algumas
"ma�as podres" e nao e um

problema sistematico.

ESTADO DE SANTACAThRINNPODERJUDICIAruO
Comarca de Jaragua do Sui / 10 Vara Civel
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89.259-300,

[aragua do Sui - SC Juiz (a) de Direito: Marcio Rene Rocha

Escriva (0) Judicial: Claudia Jenichen Janssen
EDITAL DE INTIMA<;:Ao - COM PRAZO DE 20 DIAS

Especie e Numero do Processo Concordata Preventiva, 03603.005700-6
Concordarario: HC Hornburg Implementos Rodoviarios Ltda

\

Objetivo:TORNAR PUBLICO 0 PEDIDO -DE DESISTENCIA
FORMULADO PELA CONCORDATARIA HC HORNBURG

IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA, conforme segue, para

manisfcstacao dos credores, no prazo de dez (10) dias.
Em 24 de julho de 2003 a concordataria pleitou a concordata preventiva, objetivando
A preservacao do seu patrirnonio, os direitos de seus credores e a manutencao
do emprego de seus funcionarios. 0 pedido de Concordata Preventiva foi

deferido em 22 de agosto de 2003 sendo que a concordataria cornprometeu-se

em quitar todos as seus debitos quirografarios no prazo de dais anos. Diante do

Folego que the foi oportunizado em razao do favor legal concedido e, grac;as aos

esforc;os dos s6cio� e funcionarios da empresa, conseguiu recuperar-se, reagindo
perante 0 mercado e conseqiientemente honrar com seus compromissos e

quitar todos os debitos· arrolados no pedido inicial, conforme demonstram os

comprovantes acostados aos autos em 12.08.20Q5. No entanto, ressalta-se que

embora a concordata preventiva seja urn favor legal que beneficia e muito a

empresa em dificuldades, nao de'ixa de ser tambem urn estigma. Durante 0

processamen to da concordata, muitos dos fornecedores passam a impor

restric;6es ao credito da'empresa concordat;hia, tais como imposic;ao de

dificuldades para aquisic;ao de materiais, exigindo pagamento a vista. Diante

do exposto e visando a iestabelecimento da normalidade das atividades da

ernpresa, entendeu por bern a concordataria vir a este jufzo ·requerer a

.desistencia de sua concordata, a que faz com base na doutrina e jurisprudencia.
A pesar do pedido de desistencia nao estar previsto na Lei de Falencias, nao
ha qualquer 6bice para sua concessao,' eis que se trata de urn favor legal
facultado ao devedor, podendo este abrir mao, desde que nao haja prejufzos
aos credores. No caso em tela estao prestes as requisitos exigidos pela doutrina
e jurisprudencia para a defe�imento da desistencia da concordata preventiva,

quais sejam, a ausencia de prejufzos aos credores e a nao inten�ao de burlar

uma eventual decretac;ao de falencia. Diante do expos to, pleiteia-se a

desistencia da Concordata l?reventiva, requer-se a extin�ao do feito nos

termos do artigo 267, VII do C6digo de Processo CiviL

Por intermedio do presente, ficarn os credores cientes do pedido de desistencia

acima formulado pela concordataria. E, para que chegue ao conhecimento de

todos, partes e terceiros, foi expedido 0 presente edital, que sera afixado no

local de costume e publicado na forma da lei.

Comarca de Jaragua do Sui (SC), 22 de fevereiro de 2006.

BERUM/ ALEMANHA-

Enquanto na Alemanha foi
idenrificada uma segunda
especie de mamffero infec

tad a pelo H5N 1 - a cepa mais

perigosa da gripe aviaria -, 0

Azerbaijao quer saber se a

doenc a ja e s t a vitimando

pessoas no pais.O Azerbaijao
enviou ontem amostras de 11

pessoas (tres mortas) a um

laboratorio ingles cre

denciado pela Organiza�ao
Mundial da Saude (uMS).Os
azerbaijanos, dos quais oito

sao membros da mesma

familia, sao habitantes de um

vilarejo no sudeste do pais,
Dayikend, que e proximo a

um foco de gripe aviaria entre

passaros, em Masalli,
informou Maria Cheng,
porta-voz da OMS.

"Nos tres casos fatais, as

vitimas desenvolveram

sintomas de algum modo

similares aos de uma infec�ao
pelo H5N1", disse Cheng "As

ou tras pessoas ain_da es tao

hospitalizadas e uma delas esta

muito ma1".Os primeiros
casos de influenza aviaria

foram detectados no pais no

mes pass ado. Tecnicos da
OMS estao dando apoio no

pais desde janeiro.

Polfcia sabia que Jean era inocente, diz jornal
um terrorista. No entanto,

segundo 0 "Guardian", varias
testemunhas contaram a

Comissao Independente de

Queixas Policiais (IPCC) que,

horas depois da morte de Jean
Charles, autoridades ja temiam
ter matado um homem

inocente.

As testemunhas -que

estavam na sede da Scotland

Yard em 22 de julho -dia da

morte- relataram ter

presenciado discussoes e

planejamentos a respeito das

a�oes a serem tom;ldas apos a

LONDRES/ INGLATERRA -

Autoridades que investigam a

morte do brasileiro JeanCharles
de Menezes, ocorrida em julho
do ana passado na esta�ao de
metro de Londres, receberam
evidencias de que a pollcia sabia
no mesmo dia da morte que a

vitima era inocente, segundo
reportagem do jornal "The
Guardian".

As evidencias contrariam 0

depoimento do chefe da polkia
britanica, Ian Blair, que afirmou,
em diversas ocasioes, que nao

sabia que Jean Charles nao era

morte por engano.
Versao
A IPCC realiza um

inquerito para avaliar a conduta .

de IanBlair no caso. E a segunda
investiga�ao a respeito da

morte do brasileiro, e foi aberta
a pedido da familia de Jean
Charles. Parentes acreditam

que Blair e outras a�toridades
divulgaram publicamente uma

versao falsa sobre 0 caso.As

revela�oes do "Guardian"

aconteceram durante a visita do

presidente Luiz Inacio Lula da

Silva ao Reino Unido.

Marcio Rene Rocha

Juiz de Direito

I
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No pr6ximo dia 12/03. Rodrigo Gustavo
Scheller, completa 3 aninhos. Os pais Sandro
e Adriana desejam sande e felicidades ao

-camoeao

o gatinho William
completa 5 anos arnanha

dia 11/03. Parabens do pai
Ivan da tia Andreia e dos

av6s Milton e Nair

As dindas Deca,

Grace e Aline

mandam os

parabens para 0

gatinho Nicolas
Piero Pradi Que
completou 2 anos

no dia 08/03

epcaocorreiodopovo@netuno.com.br
iar fotos ate Quarta as 12h)

Esse
polaQuinho e 0

Carlos
Eduardo
Prodska Que
completa 4

anos no

proximo dia

13/03.
Parabens cos

pais Joao e

Dinalmar e de

todos seus

amigos

Parabens aos aniversariantes do mes de Fevereiro

que comemoraram no buffet 0 Recanto das Festas

Nicolas Stoeberl,
.

2 anos - 11/02

MeIUf�_"�
Rua Pres.Epitacio Pessoa, 985 - Fone (47) 275-1641

89251-100 - Jaragua do Sul - SC

Andreas L. U. Kreis,
2 anos - 25/02

dinha, Barbara Thais Windlke
oompleta 5 anos no proximo dia
13/03. Quem deseja felicidades
sao seus pais Patricia e Claudio,
seu irmao Mikael e familiares Embelezando a coluna, Ana �ulia '

ferreira Que complet�u � amnhOs no

dia 06/03. Os pais Odlrlel e Jussara

desejam felicidades

No ultimo dia 28/02, Lohana
Gaievicz completou 3 aninhos.
Quem manda um super beijo sao
seus pais Joao e Joice e seus avos
Sueli e Luis

Isadora
Anders,
10 aninho
- 04/02

Nataniel
P. Bell,
10 anos

: 10/02

Gabriel

Henrique
Rial, 5 anos

. -19/02

Hilda,
Schmidt.

(Oma),
84 anos-

01/02 I'.

Parabens a gatinha Leticia Eduarda
Luchtenberg Que cornpletou 3 anos no

ultimo dia 06/03

Andresa Silva Quadros completa 8
anos no proximo dia 12/0�t
Parqp�,9cs dos pais Pilson e Santa e
.dos.lfTaps Davids.on eWilhem

Patriei!!>H. Blank,
29.anos - 12/02

Maristela
Moretti
03/02

Egon
Schmidt,
60 anos
- �8/02

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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81% estiveram relacionados a

atitude.
A supervisora explica

tambern que a comunidade

deve ter cuidados especiais para
nao incentivar 0 aumento de

famflias de ra tos , 0 en

venenamento e proibido.
Como os roedores formam uma

sociedade organizada, quando
um deles e morto com

inseticidas, por exemplo, as

ratas passam a procriar. De cada
ninhada nascem cerca de dez

filhotes, Aqueles considerados

fortes permanecem na familia,
os restantes formam novas.

Para repassar estas in

formacoes aos jaraguaenses, a

equipe responsavel pela cam

panha contra a leptospirose
ofereceu a capacitacao realizada
ontem. A partir dis to, escolas e

associacoes de bairros re

ceberao, durante todo 0 ano,

palestras sobre 0 assunto. No

dia 7 de abril sera lancado um

concurso, dirigido a estudantes,
para a escolha do mascote da

Campanha.

NEGOCIOS: EXPORTACAo PARA EUROPA JA CAIU 30%

I

SEXTA-FEIRA, 10 de marco de 2006 I 1 B

Gripe avlarta faz preco do

frango cair no municipio
KELLY ERDMANN

� 24 funclonanos da Seara devem perder
emprego hoje e mais 10 ate 0 final do rnes

JARAGuA DO SUL - Os

efeitos da gripe aviaria, que

atinge a Asia e
_
a Europa, j a

chegou aos exportadores de

tame de Santa Catarina e do

Brasil: com a diminuicao das

expor tacoes , ha um maior

estoque do produto nomercado
interno, que chega ao

consumidor com um pre<;o mais

baixo. Em Santa Catarina, 0

preco medio do quilo do frango
esta 35% mais barato, e em

[aragua do SuI, embora muitos

comercios ainda mantenham 0

rede depreco, uma

supermercado reduziu 0

produto de R$ 2,50, em

fevereiro, para R$ 1,99 em

marco. Uma variacao de 25% e

tambern uma alegria para a

zeladora Lucia Ronchi, 50 anos,

que gastou menos para garantir
a carne da semana. "0 preco e

um atrativo, principalmente
porque esse problema ainda nao

.foi detectado no Brasil",
comenta animada.

De acordo com 0 dire tor
executivo da ABEF (As
sociacao Brasileira dos

Produtores de Frango), Clovis
Puperi, a exportacao de carne

de Frango para a Europa
diminuiu 30%, mas a producao

no pais continua em alta ate

meados de abril. ''A expectativa
e de que as empresas comecem

a produzir entre 5% e 10%

menos, a partir da segunda
quinzena de marco; depois, a

diminuicao sera gradativa,
atingindo 0 limite de 20%, para
equilibrar 0mercado", comenta.
o diretor executivo salienta

que a estabilizacao do setor

alimentfcio e 0 desequilfbrio
entre a oferta e a procura do

produto nao e motivo para

panico, pois 0 numero de
demissiSes de vera ser

controlado. Segundo Puperi, 0
setor deve apostar nas ferias
coletivas de alguns turnos

para evitar a superproducao
durante 0 periodo de recessao,

que deveestender-se ate 0 mes

de julho. "Nao e lucrativo

para as empresas demitir

func ionar ios devido aos

gastos corn.rescisao, fundo de

garantia e outros direitos

trabalhistas", afirma.

Demiss6es no setor preocupam

Nilson Souza diz que demiss6es
estao relacionadas'com a greve

Apesar do otimismo da ABEF, a empresa de alimentos Seara/Cargill, unidade de Forquilhinha (sui do

Estado), demitiu 220 funclonartos nessa semana. Segundo 0 Sindicato das lndustrlas de Allrnentacao
de Cnciuma e Regiao, a medida decorre da reducao de 10% da producao de frangos, em virtude da

gripe aviaria. Em Jaraqua do Sui, a empresa reincide hoje 24 contratos de trabalho e outros 10 a partir
do dia 15. Segundo 0 auxiliar adminlstrativo do Sindicato das lndustrias de Alirnentacao de Jaraqua do

Sui, Nilson Antonio Goncalves de Souza, as resclsoes da empresa em fevereiro correspondern a urn

numero maior do que todas as outras empresas do setor do municipio reunidas. "A Seara/Cargill
demitiu 89 tunclonarlos no mes passado, enquanto as outras empresas, somadas, demitiram 57",
afirma. Oas rescisoes da unidade, apenas 18 correspondem a pedidos de demissao e tres sao por

justa causa,

Na opiniao de Souza, a declsao da Seara/Cargill do municipio em demitir nao esta relaclonada a gripe
aviaria, e sim a greve ocorrida em dezembro passado, que durou cerca de 10 dias. "E uma justificativa

para 'mandar embora' aqueles que participaram da qreve, pois grande parte dos demitidos aderiu a

parallsacao", assegura. sobre 0 corte no quadro de tunclonarios em Forquilhinha, 0 diretor do

Sindicato, Vilson Eccel, acredita que a gripe avlaria seja uma forma de justificar a malograda inclusao

de um terceiro turno na empresa em janeiro, que nao vingou. "Em vez de diminuirem a orocucao e

reduzirem a carga horarla, optaram pelas dernissoes e aproveitaram a questao da gripe das aves

como justificativa", contesta. A Seara/Cargill de Jaracua do Sui produz cerca de 120 mil frangos por

dia, 0 que corresponde a 15 mil frangos por hora.
A equipe do Correio do Povo entrou em contato com a assessoria da imprensa da multinacional Cargill,
em Sao Paulo, mas foi informada de que a empresa nao se pronunclara sobre 0 assunto.

Secretaria Regional corneca a

entregar os Kits escolares

JARAGuA DO SUL - Os

513 alunos da Escola de Edu

cacao Basica Prof. Giardini

Lenzi, na T'ifa Martins,
receberam ontem materiais

escolares cedidos peio go

verno estadual. Alem dos kits,'
,

1567 itens necessaries para a

montagem de uma cozinha
industrial t ambem foram

entregues.
Com as aulas ja iniciadas

desde fevereiro, apenas duas

escolas de [aragua do SuI tern
os itens de material escolar.
Na E.E.B: Lilian Ayroso s6

chegaram os cadernos pro

metidos e para os alunos da

Giardini Lenzi faltam ainda

lapis de cor e giz de cera. Os

outrcs foram entregues na

manha de ontem.

De acordo com Deni

Rateke, gerente de Educa<;ao
da Secretaria de Desen

volvitIlento Regional (SDR),
nao ha previsao para a entrega
dos outros itens. Ela explica
que 0 motivo e 0 repasse

.

I
definido por regiiSes.

Da mesma forma, os

uniformes escolares ainda

nao chegaram ao mu

nidpio. Por enquanto as

criancas matriculadas pre

cisam esperar. Deni Rateke
salienta que a distribuicao
deve acontecer em breve.

Durante a solenidade de

entrega dos kits, a Giardini

Lenzi passou a fazer parte do

Projeto Ambial. Oobjetivo
e oferecer alternativas para

a inciusao social de criancas,
jovens e adultos. De acordo

com a diretora Eliana

Piotto Kitamura, a cozinha

industrial e utilizada no

processo de reeduca<;ao
alimentar "d os alunos

matriculados.
Uma horta deve ser

implantada ao longo do ana

como parte do programa.

Outra acao prevista pela
diretora e oferecer aulas de

dan<;a e musica. Mas, ainda
nao ha data definida para 0

come<;o destas atividades.

Segundo Eliana, falta a

libera<;ao da grade cur

ricular por parte da Se

cretaria de Educa<;ao de

Santa Catarina.

Jantar Dancante comemora

centenario do Clube Baependi
JARAGuA DO SUL - 0

,

Baependi promove hoje um

Jantar Dancante em come

moracao aos seus cem anos de

fundacao. Com animacao da f

orquestra Canaa, de Bauru/Sf a
festa inicia as 20 horas e os

ingressos estao sendo vendidos na
secretaria doClube a R$ 30 cada.

Alem da confraternizacao,
outras iniciativas fazem parte da

programacao. Segundo 0

presidente Sidney Carlos

Buchmann, a trajet6ria do

Baependi podera ser vista, a

partir de sexta-feira, em um

painel de mosaico instalado na

entrada do Salao Social.

No infcio do Jantar, todos
aqueles que ja presidiram 0

Clube serao homenageados. Em
seguida, 0 grupo folcl6rico

Blauer Rheintanzgrupp apres
enta dancas tipicas alernaes. 0
baile estamarcado para comecar
as 22h30min.

HISTORIA
o Clube Atletico Baependi foi fundado em 06 de marco de 1906 por
um grupo de pessoas ligadas as pratlcas esportivas. Instalado par
quase 30 anos na Rua Epitaclo Pessoa, 0 Scbutzenverein, primeiro
nome da entidade, teve como grande apoiador Bernardo Grubba, que
doou suas as terras para a construcao da sede.
Na mesma epoca, outros jaraguaenses resolverarn formar 0 Esporte
Clube Brasil, com sede na Rua Marechal Deodoro da Fonseca. Com 0

passar dos anos, ambos se juntararn. 0 resultado da uniao foi a

cria�ao da Associa�ao Atletica Baependi, em meados de 1944, Tres

anos depois, uma nova mudan�a fez surgir 0 ate hoje Clube Atletico.

No ana de 1973 foi iniciada a constru�ao da atual sede, inaugurada ao

longo dos pr6ximos cinco anos. Ja a antiga, acabou sendo demolida

em 1977.

Baependi e 0 nome de um dos primeiros navios brasileiros

bombardeados durante a Segunda Guerra Mundial, no litoral
nordestino, 0 fato aconteceu em 15 de agosto de 1942, e vitimou 270

pessoas.

Campanha quer impedir
casos de leptospirose

JARAGuA DO SUL - A

prevencao de novos casos de

leptospirose, doenca trans

mitida pela urina de ratos, foi
tema de uma capacitacao,
ontem. Dirigida a agentes de
saude , bombeiros, repre
sentantes de associacoes e

professores, 0 curso reuniu

cerca de 70 pessoas.De acordo
com a coordenadora Marinei

Ostetto, nao ha risco de

epidernias em [aragua do SuI.

Mas, e necessario prevenir
novos casos, ja que 0 ambiente
e 0 clima da regiao sao

propicios para a proliferacao
de ratos.

A maioria dos problemas
ocasionados por estes roedores

e constatada durante 0 verao.

Segundo a supervisora de

zoonoses, Regiane Schiochet,
muitas pessoas sao infectadas
durante banhos nos rios que

cortam 0 municipio, ge
ralmente contaminados

depois de enchentes e

penodos @e muitas chuvas. S6
no passado, dos 37 novos casos,

Palestrantes alertaram para necessidade de prevenirproliferaqao

• INFORMARIVO PAHOQUIAL
2° Domingo da Quaresma

Fraternidade e pessoas com deficiencia:
"Levanta-te e vem para 0 meio"

Oa nuvem Resplandecente fez-se ouvir a voz do Pai

Jesus e a maxima expressao da misericordia e do amor do PaL Nele, superamos a

visao idolamca de um deus que exige sacriffcios humanos. Na cruz de Jesus, e 0

proprio Deus que ocupa 0 lugar das vitimas e revela seu projeto redentor, que e

gerador de uma humanidade redimida (tranfiquracao). Por isso, 0 tempo da

Quaresma que estamos vivendo
e um continuo convite para que
oucarnos a revelacao do amor
de Deus em Jesus. Em Cristo, 0

amor assume a face do
acolhimento que, no respeito as

diferengas, vence as

discriminag6es, abrindo as portas
para que todos possam participar
do banquete da vida e da justiga,

Missas:
Sabado Domingo

07hOO-Matriz
09hOO-Matriz
19hOO-Matriz
08h30- Molha

08h30-S,Cristovao

19hOO- Matriz
17h30-R, da Paz

19hOO- S.Luiz Gonzaga
19hOO- Perp, Socorro

• CINEMA De sexta, dia 9/3, a quinta, dia 15/3

SALA FILME/HORARIO

JARAGuA DO SUL - RUA EMILIO C. JOURDAN

GENERO

Orgulho e Preconceito
14hOO - 16h30 - 19hOO - 21 h30

1

A Caverna
18h30 - 21h15

R

2
Impulsividade
13h30 -15h20 - 17h15 - 19h10 - 21h10

A

3

As Loucuras de Dick e Jane

14h30 - 16h15 C

S

&-----�"--------------�)------------------------��------------ i
y

_
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• LINHA DE FUNDO

ESPORTE

Previsoes
o auxiliar tecnico da Malwee, Marcos Moraes, 0 Marcao, vem
acertando em suastprevisoes" no futsal. Ha dois anos atras ele
disse que Valdin teria grandes chances de chegar a Selecao
Brasileira e se firmar. 0 camisa 13 da Malwee esta muito perto de

disputar 0 Mundial no ana que vem. A proxima aposta de Marcao
e 0 ala Marclo Sergipano, que foi contratado no ana passado
junta ao Moita Bonita. Nos primeiros amistosos do ano, ele foi
Lim dos destaques. Nos treinos, foram feitos dois jogos entre 0

time considerado titular e 0 reserva. No primeiro, vitoria dos
titulares. No segundo, 3xO para os reservas com uma bela atuacao
de Sergipano.

Misterio
Nada de imprensa, nem

torcedores, nem esplees no

treino de ontem a tarde no

Estadio Joao Marcatto. Vale
tudo as vesperas do jogo
chave para a classlncacao,
arnanha contra 0

Metropolitano. as jogadores
estao concentrados desde

terca-teira e toda estratecia e
valida para trazer, pelo menos,
urn ponto de Blumenau. Nao so

por trazer urn ponto, mas por
impedir que 0 Metropolitano
marque tres e se distancie.

Homenagem
Na primeira etapa do Circuito

. Interescolar de Natacao, no

proximo dia 18 no Beira Rio, a

equipe Ajinc/Urbano/FME vai

homenagear 0 nadador jara
guaense Daniel Orzechowski.
Competindo hoje por Joinville,
o nadador integra tarnbern a

selecao Brasileira de Natacao.
Como cornecou competindo
aqui, recebera a medalha do
Merlto Acuatlco Jaraguaense.

Canoagem
o Clube de Canoagem
Kentucky promove, neste

domingo, 0 10 Encontro Aberto
de Canoagem. Os canoistas

percorrerao cerca de dez
qullernetros pelo Rio Itapocu,
partindo da Ponte em Nereu
Ramos ate a sede da
entidade, que fica no Bairro
Czerniewicz. A largada sera
as 9h e os interessados

podem se inscrever no local
da largada pelo valor de R$ 5.
Podem participar caiaques,
canoas e bateiras.

lndispensavel usa de colete
salva-vidas. t)'

Streetball
. Neste fim de semana, a Praca
Angelo Piazera esta tomada

pelos las e praticantes de

basquete. E a 10' EdiGao do
Wizard Streetball, ou basquete
de rua. A maior novidade
deste ana e que sera instalada
uma tabela exclusiva para a

categoria mini, que envolve
atletas ate 12 anos.

Impulso com 22 nadadores
na travessia em Porto 8elo

<'

TACA BRASIL: EQUIPE E A PRIMEIRA DO GRUPO

o CORREIO DO POVO

Malwee vence e chega a semifinal
com 100% de aproveitamento
JULIMAR PIVATTO

� Equipe viajou ontem

para Natal, onde joga
arnama a semifinal
da cornpencao

MOSSORO (RN)/JARAGuA
DO SUL - Poupando cinco

jogadores, aMalwee nao tomou
conhecimento doMoita Bonita
ontem e venceu 0 time sergi
panopor 5x2. Com 0 resultado,
confirrna 0 primeiro lugar do

grupo e e a (mica equipe que vai
para a semifinal com 100% de

aproveitamento. Hoje os

jogadores descansam e arnanha,
as 16h, fazem a semifinal, com
transmissao da Rede TV!. 0
adversario dos jaraguaenses sera
conhecido hoje a noite, depois
cia ultima rodada da Chave F.

Mesmo sem a r espon
sabilidade de veneer, a Malwee
tomou a iniciativa do jogo e

abriu 0 placar aos cinco minutos
de jogo com JUnior Cabeca.
Depois de uma movimentacao
rapida, a bola sobrou para ele,
que chutou sem chances para
Marcondes. Seis minutos

depois, os sergipanos chegaram
ao empate. Alex recebeu na cara
do Donny e chutou forte. Aos

Malwee, do fixo Leco, e 0 unico time que chega na semifinal com 100% de aproveitamento

14'30", Nelsinho virou 0 jogo
para 0 Moita Bonita. Mas tres

minutos depois, depois de uma

troca rap-ida de passes, Dao

empatou a partida.
A Malwee so marcou 0

terceiro aos 3'30" do segundo
tempo com 0 estreante Dimas.

Depois de jogada de Aladinho,
ele recebeu, driblou 0 goleiro e

fez 0 terceiro. Ai Valdin apare
ceu para 0 jogo, driblou tres

Emerson Leao se reune hoje
com a diretoria do Palmeiras

adversaries e rolou' para Jonas
so completar 0 gol. Logo depois
do quarto gol, Bage fez uma falta
fora da area e foi expulso. Aos
17'30", Valdin roubou a bola e

marcou 0 quinto dos jara
guaenses. Com a ausencia do

goleiro Bage, 0 tecnico
Fernando Ferretti convocou

Dudu, do time juvenil, que

chega hoje em Natal (RN).
o ala Valdin disse que,

mesmo a Malwee chegando
com 100% de aproveitamento,
nao e a favorita ao titulo. "Nao
existe mais favoritismo no

futsal. Claro que a Malwee e

uma grande equipe, mas vamos
enfrentar grandes dificulda
des", disse 0 jogador, em entre

vista a Radio [aragua depois do �
jogo. "Vamos com determina

<;:ao e vontade em busca deste

tetracampeonato", concluiu.

Dirceu Rausis se prepara para
a segunda etapa do Estadual

DIVULGACAo DIVULGACAo
---------------

SAo PAULO (SP) -Alua-de- satisfeitos com ele", disse. No
mel entre a torcida do Palmeiras final do jogo, Leao ouviu

xingamentos, enquanto
Edmundo era aplaudido e dava
entrevista. '''Em uma noite

como essa, tudo 0 que voce ouve
e verdade. Estou envergonhado
com 0 resultado. Temos que

aplaudir 0 adversario", disse

Leao, que mesmo assim nao

deixou de ironizar os gritos de
burro.

"E um slogan que os

tecnicos recebem apos as

derrotas (grito de burro). Entao
que venha 0 inteligente da

arquibancada para resolver os

nossos problemas", afirmou. 0
treinador ressaltou que apesar
da goleada nao havera caca as

bruxas, mas mesmo assim ele
nao deixou de criticar, e muito,
o que chamou de falta de

cumplicidade dos jogadores em

Elke Bernardino e uma das confirmadas para a brasileiro

}ARAGuA DO SUL - A 4a

Etapa do CircuitoCatarinense de
Maratonas Aquaticas contara

com a participacao de 22 atletas
da Academia Impulso. A prova

· acontece neste sabado, na cidade
·

de Porto Belo. A organizacao do
evento espera mais de 500

· nadadores de todo 0 SuI do Brasil

para percorrer os 1.50Omda etapa.
Dos 22 jaraguaenses, cinco fazem
-estreia em competicoes deste

· estilo.
o destaque e Maria Helena

Eggert, de 48 anos, que participa
da categoria PPNE (Pessoa
Portadora de Necessidades

Especiais). Ela pratica natacao na
academia ha seis anos e participa

: pela terceira vez de uma

: competicao deste estilo. Ja os

i cinco nadadores estreantes sao:
· Bruno Vicente, Lucas Tepasse,
i Vinicius Maiochi, Edilson

Torinelli e Manoel Pereira.
Os demais participantes

sao: Roberto Schumann,
Alexandre Schumann, Lucas

Watanabe, Matheus Loja, Iago
Peixer, Camilo Vargas Junior,
Andre Spies, Arlindo Rincos,
Ademir Hartkopff, Farlei

Mannes, Gerson Luiz Soares,
Katia Garcia, Nara Watanabe,
GiuliaQuirino, TamaraMartins
e Marlise Klemann. Depois
desta prova, nove destes
nadadores devem participar da
etapa do Campeonato
Brasileiro, que acontece no-dia
25 de marco na Praia de jurere,
em Florianopolis. Segundo
Marlise, que tambern e a

coordenadora da equipe, a

intencao e superar ainda mais

os desafios pessoais, ja que nesta
travessia 0 percurso sera de
5.000 metros.

e 0 tecnico Emerson Leao acabou
na quarta-feira. Mesmo antes do
America marcar os tres gols que
definiram a goleada por 4x1, Leao
ja havia sido chamado de burro

por ter tirado Edmundo e

colocado Gioino no lugar. 0
diretor de futebol, SalvadorHugo
Palaia, disse em entrevista aRMio
Record que chamara 0 tecnico a

uma reuniao para rever toda a

situacao. DIVULGACAo

Leao foi criticado pela torcida

o dirigente, como Edmundo,
jogou a toalha no Paulista e quer
saber por que um time com

estrelas como [uninho eGamarra
nao consegue engrenar. Para

quem pensa que as ultimas
derrotas podem abrandar a

perrnanencia do tecnico no

Palmeiras (com contrato, sem

multa rescisoria, ate dezembro),
a resposta de Leao e bem clara.

"Eu sigo com 0 trabalho, ate
quando nao estiverem mais

campo.
o problema do Palmeiras

para amanha e 0 meia Juninho,
que deve voltar a desfalcar 0
time contra a Portuguesa. 0
jogador, que so participou de
dois dos 17 jogos do clube
alviverde na temporada, voltou
a sentir dores na regiao em que
havia lesionado. [uninho ficou
tres meses afastado devido a uma

ruptura no rmisculo adutor da
coxa direita na ultima rodada do
Brasileiro 2005.

Dirceu Rausis esoet« um p6dio na etapa de Sao Bento do SuI

}ARAGuA DO SUL - Depois
de um corneco

-

ruim na

temporada, 0 piloto jaraguaense
Dirceu Rausis (lOS FM) se

prepara para segunda etapa do

Campeonato Catarinense de
Automobilismo. A prova
acontece neste fim de semana,
em Sao Bento do SuI. Em

Chapeco, na primeira etapa, ele
teve que abandonar a corrida

quando estava em segundo lugar
por causa de um problema na

embreagem. Mas ele espera que
a agora a historia seja diferente.

"Espero conseguir um bom

tempo no classificatorio para

garantir a primeira fila e largar
na frente", comentou 0 piloto da
F&F Racing, que e de Sao Bento
do SuI. Rausis disse que a sua

equipe e a melhor na atualidade

e por isso 0 deixa ainda mais

confiante. "0 carro novo me

proporciona um desempenho
muito bom. Estou bastante
otimista e confiantemesmo que
a qualidade tecnica dos pilotos
concorrentes tenha evoluido
durante os anos em que fiquei
fora", disse Rausis, que disputa
na categoria Marcas A.
o jaraguaense tambern

aproveitou para convidar a

torcida para comparecer na

etapa. "Em Sao Bento estaremos
com uma estrutura bastante

grande, vale a pena ir ate la e

conferir". Quem venceu a

primeira etapa na categoria
Marcas A foi Gustavo Frey, de ,

Erechim (RS) eo segundo.lugar
ficou com 0 joinvilense Murilo
Hess.
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BRASIL TELECOM: PASTOR TENTA SUSPENDER SERVICO EXTRA, MAS E IGNORADO

Telefonia continua campea
de reclamacoes no Procon
CARLOS BRANDAo

.. S6 em Jaraoua do
Sui, sao 200 queixas
'�or mes, uma media
de 10 a cada dia

}ARAGuA DO SUL - Mais de

"
9,200 citacoe s no Google.
Vinte e tres comunidades no

Orkut, sendo a maior delas

corn 3.400 integrantes. Nao,
nao estamos falando de
nenhum astro do show

business. Estes numeros dizem

respeito a citacao "cdeio a

brasiltelecom" que foram
descobertos numa rapid a

pesquisa na internet. A Brasil
Telecom realmente nao esta .

entre as empresas mais amadas

do Pais. Em [aragua do SuI este
"6dio" se materializa no

numero de queixas registradas
no Proeon (Service de Pro

tecao ao Consumidor). Se

gundo 0 diretor do orgao,
Juliano Nora, sao mais de 200

queixas por mes, em media 10

por dia. "Na realidade, quando
• as demincias chegam ao ambito
do Proton, a empresa tem se

esforcado para solucionar, mas
o que gostariamos e que 0

consumidor conseguisse, ele

mesmo, resolver as questoes
junto a empresa. Uma de nossas

linhas telefonicas esta sempre

ocupada somente com recla

macoes relativas a Brasil Tele

com", conta Juliano. A asses

soria de imprensa da empresa diz
que 0 ruimero de reclamacoes e

bem menor e que todas sao

atendidas e examinadas.

Apesar de ter um escrit6rio

aberto em Jaragua do SuI, para
atendimento ao publico, a

empresa da enfase ao

atendimento eletronico, por
telefone ou internet. Quem
tenta contato via 08qO, deve
ter muito tempo, pois a espera
e grande e' nem sempre a

solucao vem no primeiro
contato. "Os consumidores
reelamam que perdem muito

tempo no tele-atendimento,
mas sao poucos os que

conseguem realmente resolver
seus problemas, principal
mente, aqueles relatives a conta

telefonica", diz 0 dire tor do
Procon. 0 pastor Jackson Luiz

Knies, da Igreja Evangelica
Luterana do Brasil, congregacao
da Barra do Rio Cerro, se mostra
indignado com 0 atendimento

prestado pela prestado. "Estou
ha meses tentando retirar dois

services que sao cobrados na

ALL descumpre exigencias
e e multada em R$ 70 mil

}ARAGuA DO SUL • A

Fujama (Fundacao Jaraguaense
do Meio Ambiente) multou a

coricessionaria da rede
ferroviaria ALL (America
-Latina Logfstica) em R$ 70mil,
pelo descumprimento da notifi

-cacao encaminhada a empresa
ha cerca de 20 dias. A Fujama
exigiu solucao para 0 problema
do derramamento de graos de

soja pelos vagoes ao longo da via

ferrea, causado pelo excesso de
carga. A putrefacao dos farelos
causa mau cheiro, contribuem
para a prolifera<;:ao de ratos e au

menta a incidencia de doen<;:as.
De acordo com 0 vice-

presidente da Defesa Civil,
Carlos Alberto Dias, a ALL e

obrigada a limpar diariamente
os vagoes e os trilhos, bem
como retirar 0 mato que cresce

ao seu redor. "A empresa e

responsavel pela manutencao
da area correspondente a 10

metros de cada lado do trilho, a
partir do eixo central (do meio

do trilho)", explica. A
concessionaria ja foi intimada

pela Defesa Civil, ana passado,
pelo mesmo problema. Dias

garante que 0 nao cumprimento
das providencias resultara em

nova multa a empresa, com

valor ainda mais elevado.

Polfcia procura verdadeiro
assassino da estudante Mariah

FLORIANOPOLIS • A Policia
Civil (PC) espera apresentar nas
pr6ximas horas 0 verdadeiro
,assassino da estudante de
Medicina Mariah Ghizoni

Vieira, morta na semana

passada em frente ao predio em

quemorava, no Bairro Kobrasol,
em Sao Jose, Grande

Florian6polis.
De acordo com informa<;:oes

divulgadas apenas ontem pela
policia, participaram do assalto

que resultou na morte de

Mariah 0 adolescente'
conhecido como Grilo e outras

tres pessoas, duas delas commais

de 18 anos. Um dos maiores de
18 anos e 0 suspeito de ter

atirado emMariah. ''A principio
ele (Grilo) assumiu a autoria do

disparo, mas ja nao fechava com
as caracteristicas fisicas que 0

pr6prio Sidney (Sidney
Gladstone Machado Junior, 0

namorado de Mariah) havia
fornecido a policia" ,disse 0

delegado Rodrigo Marchetti.

>,

minha conta telefonica, mas

nao consigo. Todos mes eu pago
R$ 6,80, pelos services chamada
em espera e s.o.s fone, sem

nunca ter solicitado", afirma 0

pastor. Em sua opiniao, a Brasil
Telecom dificulta 0 acesso dos

consumidores, para continuar

cobrando por estes services
desnecessarios. "Pergunteia
alguns dos congregados se estes

services - chamada em espera e

s.o.s fone - tambern apareciam
em suas contas. A maioria disse

que sim e que estavam pagando
mesmo sem saber para que
serviam" reelama Knies.

ARQUIVO 0 CORREIO/CESAR JUNKES

Juliano Nora e responsavelpelo .

Procon em Jaragua do SuI

o OUTRO LADO
Ao ser questionada sobre as reclarnacoes, a assessoria de imprensa
da Brasil Telecom respondeu que todas as sollcitacoes feitas atraves
dos rurneros 0800 sao atendidas, examinadas e, as solucoes,
provlcencladas. Ainda, segundo a assessoria, existem em Jaragua do

Sui, mais de 36 mil telefones fil(oS instalados. As reclarnacoes
registradas no Procon da cidade, de 10 de janeiro deste ana ate ontern

totalizam 89, 0 que significa urn indice inferior a 0,25% do total de

clientes da empresa no municipio. Ao final da mensagem, a empresa
ressalta vai continuar trabalhando fortemente para que este indice

seja cada vez menor.

A EMPRESA
A Brasil Telecom, desde 1998, presta services de telefonia fixa local

no Distrito Federal enos estados do Acre, Rondonia, Tocantins, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sui, Golas. Parana, Santa Catarina e Rio
Grande do Sui, abrangendo 33% do territ6rio nacional. Sao 10 milhOes

de linhas instaladas e receita bruta, em 2005, de R$ 14,7 bilhoes.

Foragidos rmaos que desviaram

R$ 2 milhoes da empresaWeg
}ARAGuA DO SUL - Os

irrnaos .gemeos, Rodrigo e

Roberson Schroeder, cons
iderados lideres da quadrilha
que desviou R$ 2 milhoes da

Weg, estao foragidos. Alern
deles, outras quatorze pes
soas foram indiciadas pelo
mesmo crime, que foi
descoberto no intcio de
fevereiro passado. Destas,
uma esta presa. Foram

indiciados Rodrigo Rolf

Schroeder, ex-funcionario da

Weg, seu irmao gemeo
Roberson Willy Schroeder,
Daniel Alecio Danna

(preso), Jefferson Fernando

Muller, Rene Rodrigues de

Almeida, Mario Julci
Batschke, Igor Ribeiro Lima,
Marcos Antonio Zimer

mann, Jonathan Deola,
Flavio Alexandre' Marcos,
Fabio Roberto Hansen,
Gerson Luis Friese, He
vertton Epifanio Almeida,
Andre Augusto Kappaun de

Moura, JefersonMarkiewcz e

Gil Batista.
Os irmaos Schroeder,

considerados lideres da

quadrilha, estao' foragidos e

Daniel Alecio Danna. esta
detido no presidio de Jaragua
do SuI. Gil Batista, Gerson
Luis Friese e Fabio Roberto
Hansen tambem tiveram suas

prisoes solicitadas, mas foram
beneficiados com habeas

corpus.

Segundo Fontes do Poder

Judiciario, 0 j uiz mandou

prender os irmaos Schroeder e
Daniel, porque considerou que
eles tinham os motivos e os

recursos para empreender fuga,
que acabou efetivamente

acontecendo com Rodrigo e

Roberson.
Conforme consta no

inque r ito policial, Rodrigo
Schroeder digitava e emitia

autoriza<;:oes para c:!p6sito de

pagamento em contas

correntes a pessoas que nao

tinham prestado servi<;:os a

empresa. Os valores desviados
variam de R$ 10 mil a R$ 250

mil, totalizando cerea de R$ 2

milhoes e despertaram a

suspeita de fraude na empresa.

A Policia Civil ja localizou

dois' sitios em Corupa e

veiculos no nome dos
envolvidos. Parte dos bens

adquiridos com 0 dinheiro

ilicito ja foi bloqueada.
Os envolvidos foram

indiciados por furto e

recepta<;:ao de dinheiro,
estelionato e forma<;:ao de

quadrilha. Alguns dos
acusados ja restituiram parte
do valor recebido para atenuar

a pena ap6s 0 julgamento.

.. OCORRENCIA POLICIAIS

Assalto
Uma Senhora foi assaltada, no Bairro Vila Nova em Jaraqua do

Sui, quarta-feira a noite, segundo a vftima 0 bandido teria Ihe

empur.rado, e pegado sua bolsa, contendo entre outras coisas

documentos, canoes de credlto, talao de cheque, celular e R$
200,00. a bandido foi identificado atraves de fotos na delegacia,
mas continua foragido.

Embriagado
L.B. foi detido ontem por
dirigir embriagado e envolver
se em acidente de transite na

BR-1 01, em Sao Jose.

Furto de Veiculo
Furtado urn vetculo na

mad rug ada de quarta-feira, no

Bairro Tifa Martins em

Jaraqua do Sui, 0 Fiat Uno de
cor azul, ana 1995, estava
estacionado em frente a
residencia da vitima. A pollcla
repassou a intorrnacao as
cidades vizinhas, mas 0 carro

ainda nao foi localizado.

Tentativa de Furto
Flagrado por funcionarios do
mercado, bandido e preso
furtando duas garrafas de

beblda,

Posse de maconha
Por causa de varlas

reclarnacoes referentes a

gruPQs de pessoas fazendo
uso de drogas, foi efetuada
uma operacao no centro de

Jaragua do Sui na noite de

quarta-feira, sendo abordado
urn homem com uma

pequena quantidade de

maconha, que foi
encaminhado a delegacia.

I

Furto de bicicleta
Foi furtada do patio da

residencla, quarta-feira a tarde,
uma bicicleta Sundow 18

marchas, cor amarela, com

detalhes azuis.

II CP JURIOICO

Arrombamento
Na tarde de quarta-feira, a janela
do quarto e do banheiro de urna
casa em Jaraqua do Sui foram

arrombadas, do seu interior
foram furtados urn DVD, CD's
de rnuslca, urn ten is, roupas e

bones.

Desabou
o teto de uma creche desabou

, na manna cesta quinta-feira,
em Nova Iguagu, Rio de
Janeiro. Segundo 0 Corpo de

Bombeiros, 14 crlancas
ficaram feridas e foram
levadas para 0 Hospital.

Flagrante
Seis pessoas foram presas
em flagrante nesta quarta
feira, em Tubarao, no Sui de
Santa Catarina, por tratlco de

drogas. Cerca de 500 pedras
de crack foram encontradas

pela pollcia, sendo a maior

apreensao deste tipo de droga
realizada este ana naquela
reulao.

Vergonha Nacional
Prezados Leitores:
Semanalmente estamos utilizando este importante espaco, gentilmente cedido pelo Jomal Correio do
Povo, para divulgal1l1os e debatermos com a sociedade vanes temas juridicos da atualidade. Entretanto,
como membros desta mesma sociedade que somos, nao podemos deixar de nos manilestar sobre a

verdadeira canalhice demonstrada peta maioria esmagadora dos nossos Deputados Federais, na sessao'
Plenaria realizada na tarde/none desta ultima quarta-feira. dia 08 de margo.

•

Isto porque, a Camara dos Deputados absolveu os deputados Roberto Brant (PFL-MG) e Professor Luizinho
(PT-SP), acusados de quebra de decoro parlamentar por envolvimento no esquema do "rnensalao" ou�

. "valerioduto" (como queiramJ).
o primeiro processo de cassacao a ir a Plenario foi contra 0 pelelista, cuja sessao cornecou porvolta das
16h etermnou pouco antes das 20h, com a absolvigao, porvergonhosos 283 votos, ou seja, 61% do total
de deputados votantes, sendo apenas 156 votos tavoravels a cassacao, 18 abstencoes e um apenas votou
em branco. Votaram, aotodo, 458 dos 513 deputados.
Ja na votagao do processo de Luizinho, que ocorreu a partir das 20h, participaram 449 deputados. Os votos
pela absolvigao somaram 253, 57% do total; contra 183 pela cassacao, tres brancos e dez abstencoes,
Com as absolvigoes, os relat6rios ca Comissao Parlamentar de Inquilrito - CPI, charnada de "CPI dos

Correios", que foram instaurados contra estes deputados de forma clara. precisa e amplamente cercados
de provas cabais, que causaram tanto furor na midia nacional, serao simplesmeote arquivados. Antes de
Brant e Luizinho, 0 plenano da Camara havia contrariado as onentacoes do Conselho de Etica apenas uma
vez, quando absolveu Romeu Queiroz (PTB-MG), indo na diregao oposta ao Conselho, que havia pedido
a cassacao. Tanto Brant quanto Luizinho tiveram relat6rios destavoraveis no ConRelho de Etica, pOis os
dois relatores pediram a cassagao dos respectivos mandatos.
Os dois resultados, tanto do deputado Brandt quanto do deputado Luizinho. loram mu�o comemorados em

plenario.
E uma vergonha que nos, cidadaos brasileiros, tenhamos que presenciar tamanha lalta de coerencia

daquela que deveria ser uma "Casa de Leis" seria e, acima de tudo, diretamente compromeiida com os

eleitores.
S6 para tel1l1os uma ideia, 0 deputado Brant era acusado de terrecebido R$102.800,00 (cento e dais mil
e o�ocentos reais) das contas da SMPB, agencia de publicidade do empresario Marcos Valerio Fernandes

de Souza, suposto operador do esquema do "mensalao". ,

Em sua plfia defesa, Brant alegou que os recursos foram doagoes da companhia siderurgica Usiminas
para a sua campanha it Prefeitura de Bela Horizonte, em 2004, e a empresa teria sido apenas uma·

intermediaria.
Afil1l1ou tambem que nao cometeu "infragao de qualquer natureza, nem penal nem ele�oral." "Os recursos

que eu recebi eram de origem estritamente privada, nao tinham nenhuma conexao com recursos publicos",
disse. Brant argumentou tambem que nao se apropriou dos recursos, e sim usou-os para pagar divida

partidaria, motivo pelo qual os valores nao teriam sido declarados na prestagao de contas.

Brant pediu aos colegas que tivessem coragem de ir contra a opiniao publica, chamada por ele de
"monstro". "A opiniao publica nao e 0 povo, e muito menor que 0 povo. A opiniao publica nao acerta

sempre", criticou Brant. Ele tambem afirmou que esta sendo condenado sem julgamento.
Luizinho, por sua vez. era acusado de ter recebido R$ 20.000.00 (vinte mil reais) das contas do empresario
Marcos Valerio Fernandes de Souza. 0 dinheiro foi sacado por um ex-assessor do gabinete do parlamentar.
o deputado, no entanto, diz que "desconhecia a operagao", cUjo objetivo era financiar campanhas de tres
pre-candidatos a vereador pelo PT no ABC paulista.
o resultado desta vergonhosa votagao do processo de cassagao do mandata dos deputados foi prova de
que ha um "acordao" dentro da Camara para livraros deputados envolvidos no chamado "esquema do
mensalao".
E preciso que a sociedade brasileira tome alguma atitude contra esse tipo de situagao. E, em outros

tempos, dirlamos que tudo isso merece uma "revolugao armada". Atualmente, porem, temos uma forma
de "revolugao" muito mais contundente para esse tipo de caso, e esta "revolugao" chama-se VOTO.

Portanto, nao nos olvidemos destes incidentes na hora de depositarmos nosso preCioso VOTO nas urnas

deste pais, que, se Deus quiser, um dia tera instituigoes politicas serias e confiaveis.

Mas, por enquanto, 0 "cheiro de pizza" esla no ar. E, parafraseando um conhecido ancora da televlsao

brasileira, "isto Ii uma vergonha"!
.

Ricardo Ivan Barichello, advogado, especialista em Direito Tributario da Cassuli Advogados Associados.
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��EM HDE SAIDA HLiNDA HFINAL HFORA DAS
NEGOCIAQAo Adriane Galisteu teria E LOIRA Waleyr Carrasco preparou dois TELAS
Didi Wagner nao esta pedido para seu finais para "Alma Gemea" e,

com pressa de advogado tentar sornente, em cima da hora vai Madonna ehegou num

arranjar trabalho. negoeiar, amiga- decldlr qual devera ir ao ar, tudo veredicto: nao vai mais

Depois de nao ehegar
velmente, sua rescisao para fazer suspense sobre 0 partieipar de fllrnes.

de eontrato no SBT, ja Aline desfecho da historla. Porem, nas Cansada de ser

a um aeordo com a
que ela estaria Moraes lembra duas snuacoes Cristina, bombardeada pela

MTV para a renovacao chateada com algumas seus bons tempos personagem de Flavia Alessandra, crltica, apopstar disse
de seu contrato e de

posturas da emissora de modelo devera morrer. A atriz tem afirmado que a sua pessirna
nao fiear com a vaga do Dono do BaLI. Ela estampando a

que os telespectadores vao gostar
. reputacao como atriz

carioca do "Video fieou triste com a
proxima capa da

do final que foi dado a vila, mas atrapalha qualquer
Show", ela ainda "Vogue" brasileira. A

salda do diretor Nilton atriz surge linda e loira acredita que Cristina poderia ter producao em que

negocia com as duas Travesso, que esta no a bordo de um vestido sofrido um bocadinho mais por ter apareca. Madonna falou

emissoras. A MTV tem procrarna desde 0 jeans da Diesel. As fotos feito tanta maldade durante a ainda que atuar da muito

um projeto para ela, corneco, pois existia do ensaio sao de Jacques novela. Mesmo asslrn, a trabalho e, se ela nao

mas 0 papa com a uma quirnica muito Dequeker. a ex, Caua antagonista confessa que sera um agrada, 0 melhor mesmo

Globo segue adiante. grande entre eles. Reimond vai morrer de grande final. Vamos aguardar! e deixar pra ta. Entao, ta
saudades.

CAMAROTE redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Encontro de rmisieos
Comeca no domingo, 0 Encontro de Musicos da

/

Cultura Alema, evento promovido pelo Botafogo
Futebol Clube. Mais de 50 rmisicos participam
entre profissionais e amadores da regiao. Realizado
com 0 apoio da prefeitura jaraguaense, atraves do
Arquivo Historico Eugenio Victor Schrnockel, 0
evento e uma celebracao aos aniversarios do

municipio jaraguaense e do clube, que em 2006

completam 130 e 56 anos, respectivamente. Alem
disso, a cidade tambem comemora 72 anos de

emancipacao no proximo dia 26. 0 ingresso custa

R$ 3 eo almoco R$ 10.

Colecao
Uma exposicao dos instrumentos, que pertenceram
ao rmisico e colecionador Toribio Elizio, que
tambem foi jogador de futebol do Baependi e
contador da Prefeitura de Jaragua do SU,l podera
ser visitada no Botafogo. Ele faleceu em 2003 e sua

colecao esta sob a guarda de seu filho Dalbergio
Toribio. Outra atracao envolve 0 acervo fotografico
de Paulo Danker, de Guaramirim, que mostra a arte

do conserto dos instrumentos musicais de foles
tecnica que aprendeu com seu pai Emesto Danker.

Homenagem
\

Durante 0 evento ainda estao previstas homenagens
a personagens que marcaram a historia da musica
na regiao: Erich Tank, antigo morador de Bananal
do SuI, Guararnirim, por ter sido urn rmisico

autodidata e apaixonado pela arte musical de tocar

bandoneon, entre as decadas de 30 a 80; Alfredo
Siebert (falecido), ferreiro de profissao ate ganhar
urn bandoneon de presente em 1922, quando se

tomou rmisico peloresto da sua vida e Alfredo

Reeck, saxofonista da banda musical da Igreja
Assembleia de Deus e expoente na historia musical

religiosa.

Nova estacao
Os ouvintes de Corupa contam

com uma nova estacao de FM, a
Radio Amizade (99,9). A
emissora, sob 0 comando de
Celso Nagel, promete ser uma

forte concorrente para as radios

populares da regiao. Born para 0

ouvinte que tern mais uma OP9ao.

Convidado
o prefeito de Lages, pre
candidato a govemador do estado

pelo PFL, Raimundo Colombo, e
o convidado desta semana do

programa Studio Atualidades

Entrevistas, que vai ao ar neste

sabado, dia 11 de marco, das
7h30 as 8 h, na Studio FM (99,1).
o programa e apresentado por
Albino Flores e Fabiana

Machado. Ele vai falar sobre sua

trajetoria polftica e a pre
candidatura ao govemo do estado,
coligacoes, conversacoes com 0

PSDB e demais partidos,
propostas para administrar Santa
Catarina, avaliar a atual
administracao estadual e a

proposta de descentralizacao,
entre outros assuntos.

Jantar dos jornalistas
Acontece na proxima segunda
feira, na Lancheria e Petiscaria
Bella Vista 0 encontro dos

jomalistas de Jaragua do SuI. 0
evento e organizado pelo
radialista Joe Junior.

• HOROSCOPO
� Aries 20/3 a 20/4
Bem disposto, hein?! 0 cosmos assoprou uma

poeirinha de boas energias em voce e faz 0 seu

dia ser 10, amigo ariano. Coloque em pratica os

pianos que estao no papel, concretize a ideia

que parecia mirabolante, escreva a bistoria.
Exito e seu nome do meio! Para as mais diffceis

empreitadas, convoque ajudantes, chame a sua

turma.

� Cancer 21/6 a 21/7
Em frente e avante, caranguejo! Seu olhar esta
bem objetivo, pelo menos no que diz respeito
ao mundo real. Pois e, talvez voce estivesse

querendo sair um pouco de crculacao, mas M
assuntos que so voce pbde resolver e que nao

podem esperar. Organize bem sua agenda,
pague as contas etc. e tal, depois voce volta

para sua concha.

� Libra 23/9 a 22/10
Voce empurrou e empurrou com a barriga, ate
que a dita cuja reclamou? 0 neqocio e largar de
nenhenhern e partir para acoes bem concretas.

Desenvolver atividades que exijam concernracao
e tato e resolver as temidas questoes delicadas
e complexas da familia dos abacaxis tern carta

branca. Ponto final nas pendenqas,

� Touro 21/4 a 20/5
A Lua em tensao com seu regente Venus e sinal
de alerta. Se nao puder fugir de chatas reunioes
de neooclos (e de pessoas igualmente chatas),
tente abrevia-las e ser bem objetivo. Se Ihe

pedirem pra tomar dectsoes importantes, em
especial as que envolvem mexer em seu bolso,
se de tempo pra pensar. Com bafo na nuca,

ninguem consegue decidir nada direito.

� tean 22/7 a 22/8
Arriba, leaozinhol Aquela torca estranha que
baixa em voce quando voce pisa no palco esta
a seu lado. Entao aproveite e realize aquele
projeto que estava mofando na gaveta. So nao
saia assim, feito maluco. Analise, retoque,
apare as arestas. Trabalhe com dedicagao,
como e do seu costume, assim nao tem como

dar errado. Patinhas a obra!

� Escorpiao 23/10 a 21/11
Hummm, que dia gostoso pra ficar de molho

nas suas aquas, nao? Talvez as primeiras
horas sejam meio atrlbuladas ... Um bom
motivo para aproveitar e refletir sobre certas

questoes emocionais. Veja se M pontos a

ajustar por ai. Na esfera material, taca
planejamentos e monte projetos: sua
imaginagao podera Ihe dar boas e rentaveis
ideias.

� Sagitario 22/11 a 21/12
Fizeram serenata na sua janela e mesmo

assim voce nao entendeu. Depois resolveram

entrar pela porta dos fundos. No meio da
escuridao voce viu 0 clarao, teve a revelagao.
Aleluia! 0 que; ainda vai resistir, negar e
complicar?! Puxa, sagitariano, ate quando vai
continuar dando tanto trabalho para as

pessoas e para si mesmo?

� Gemeos 21/5 a 20/6v
Ale lembrar das aulas de quimica e dos
resultados que dao a soma dos elementos ... Os
relacionamentos tem la seu grau de semelhanga
com a tabela periodica, pele com pele, olho no

olho, coisa e tal. Para equilibrar as medidas e

nao estourar 0 coragao-Iaboratorio do seu par,
releve, geminiano. A paciencia pode ser uma
bela demonstragao de amor.

� Virgem 23/8 a 22/9
Mergulhos em seu mundo muito particular sao
mais que necessarios. Nao se reprima nem se

cobre se tiver vontade de ficar na sua. E
possivel e provavel que hoje voce esteja mais

introspectivo e anaiftico quanto a sua vida

pessoal. Decisoes importantes? Nao se

precipite. Ha coisas que demandam maior
reflexao. Tire um tempo para si.

� Capricornio 23/9 a 22/10
Tente nao tomar decisoes extremadas. Pode

parecer muito mais facil falar do que fazer, mas
se voce conseguir segurar a ansiedade um

pouquinho, vai se surpreender com suas

descobertas. Podera ate acabar 0 dla com um

novo amigo querido ou se dar conta de que ja
esta vivendo.um momenta magico. A ernocao
bate em todos, ate mesmo em voce, caprica.

� Aquario 21/1 a 1.8/2
Esprequlcar-se deliciosamente numa rede,
deixar a mente absolutamente a vontade, indo
para onde ela bem entender. Um marzinho
brilhando ao fundo, um per-do-sol ... E tudo que
se pode querer. Ah, mas nao e 0 que querem de

.

voce. Ha. que tra,balhar, atender compromissos.
Tudo bem, voce sobrevive, ja passou por dias

puxados assim antes.

� Peixes 19/2 a 19/3
Onde foi mesmo que voce colocou 0

papelzinho com 0 telefone daquela pessoa
bacana? E aquele bilhete que Ihe deram esses

dias? Sim, voce guardou com cuidado, mas
onde exatamente? Uma sessao de arrumagao
pode fazer muito bem a voce. Sem falar no

espago que pode sobrar para mais mil e tantas I

novas coisas ... Que legal!

o CORREIO DO POVO

• NOVELAS
� GLOSO -18H

Alma Gemea
ULTIMO CAPiTULO

� GLOSO - i9H

Bang Bang
Ben sai a procura de Diana. Diana nao

consegue se levantar. Neon procura pela
irma, mas Vegas diz nao saber nada,
Violeta teme a reacao de Bullock.
Mercedita acha que Ben deve fugir e
decide procura-lo. Yoko enfia Harold
debaixo da cama. A cama cede quando
Tanaka se deita, que sai para reclamar.
Harold sai pela [anela. Chove forte e Diana
nao consegue se mexer. Ben recruta todos

os penes. Bullock arneaca Ben ao saber

que Diana saiu cavalgando. Mercedita
tenta convencer Ben a fugir, mas a

prioridade dele e encontrar a mulher.
Harold insiste que precisa conversar com

Yoko para saber a verdade. Mercedita
encontra Diana. Bullock pressiona Ben,
que 0 coloca contra a parede. Diana e

Mercedita nao conseguem atravessar 0
rio. Marilyn se abriga no circo e tenta
seduzir Zoltat Ben encontra Diana e

Mercedita na mina e se prepara para fazer
o parto, embora Diana insista que ele va

embora. Bullock abre um telegrama
urgente. Harold consegue tirar Yoko do

quarto. Yoko diz que eles estao mortos.

Calamity, na pnsao, se recusa a denunciar

Billy e Jesse.

� GLOSO - 2iH

Belissima
Julia fica muito abalada, mas deixa a

Belissima com dignidade. Mary descobre

que e dona de apenas dois por cento da

Belissima e desrnaia, Monica ouve a

hist6ria de Odila, mas nao acredita em

nada Alberto da seu apoio a Julia. Narciso.
foge com Tais, de moto, das tas e acaba

derrapando. Safira da bola para Freddy,
que fica encantado. Mary explica para .

Guida que nao vai ter dinheiro para
produzir 0 show, mas ela nao quer nem
saber. Julia, aconselhada por Nikos, vai a
policia denunciar 0 desaparecimento de
Andre. Erica conta para Julia que leu um

dossie sobre Andre e seu pai, que
mostrava que Aquilino e um assassino.

Bento conta para Diva que viu Aquilino
fazendo um passaporte falso para Andre e

afirma que vai contar tudo para Julia.

Aquilino ouve, Um investigador aparece na

casa de Julia.

> SBT - 18h30

Rebelde
Roberta pergunta a Vick se e verdade que

\

o professor Henrique vai embora do

coleqlo. Pilar diz que percuntara a sua mae

se e verdade. Roberta, impaciente, decide
perguntar ao professor. Henrique responde
que nao pensa em deixar 0 coleqio. Peter
explica a Mia que a carta que recebeu de

sua mae foi escrita ha muitos anos, que a

encontrou e acreditou que seria um bonito

presente de aniversarlo. Franco discute

com Alma por querer levar Mia para viver
com ela sem a sua autorzacao. Mia diz ao

pai que a decisao de viver com Alma foi
sua por que quer estar ao lado de pessoas
que a amam de verdade como Alma e

Peter. ,

I> RECORD - 19h15

Prova de Amor
Joana nao sabe se quer voltar para Felipe.
Dr. Marco diz para Beatriz que os exames

de Vitor parecem contradit6rios ja que
nada justifica os delirios de Vitor. Pati

avanca para cima de RaqueL Teresa

segura Pati e Gabriel segura RaqueL
Raquel diz para Pati que Teresa sempre toi
contra 0 namoro dela com Rafa. Pati

ignora e sobe para 0 quarto. Velho Gui
lancha com Nininha, Zezinho, Celso e

Vania. Elza perde a paciencia e diz que vai
levar Nininha. Padilha fica na frente dela, 0

policial cmcao chega na casa de Velho

Gui. Dudu ensina Joaozlnho e Tita 0 que e
teatro. Julio, Telma e Diana trabalham no

caso de Miro.

� RECORD - 21 h

A Escrava Isaura
Geraldo diz a Branca que Alvaro ja sabe
das cartas falsas e que esta decidido
voltar para Campos. Branca faz de tudo

para que Alvaro nao viaje. Geraldo segue
viagem com 0 amigo. Bernardo pede
novamente Moleca em casamento e ela
aceita. Flor-de-Lis se despede de Serafina
e sai com Henrique. CeL Sebastia� decide
anular 0 casamento de sua filha Helena.

Miguel conta s{)bre seu noivado a Isaura.

Miguel pede Tomasia em casamento.

Diogo e Helena trocam jur�s de amor.

Gioconda se chat�ia com a ida do coronel
ao bordeL

�\
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