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Coi bate de frente _fl'�"�':;'=��
com caminhão na

BR-280: um morto

Um dia depois que o Departamento
Nacional de Infraestrutura Terrestre

(Dnit) anunciou o projeto de

duplicação mas não prometeu
recursos, a BR-280 volta a ser

cenário de uma tragédia, Na altura
da Weg Química, em Guaramirim,

um Gol bate de frente com um

caminhão, O motorista Sérgio Luiz
dos Santos, de 36 anos, morreu na

hora. A mulher dele, Edenise Klein

[ordan, foi retirada das ferragens
bastante ferida. Ela estava em

estado grave na UTI do Hospital do
Hospital São José, em [araguá do

Sul, até o fechamento desta edição.

Q caminhão foi parar no mato depois"
da batida e uma testemunha garante

que o pneu estourou na hora do
acidente. O Gol (no detalhe) virou um

amontoado de ferro - PAGINA 6

FUTURO

Prefeitura faz audiências públicas
para decidir as obras até 2009

O prefeito Moacir Bertoldi anunciou quando vão ser as

duas audiências públicas que vão definir o PPA Plano
Plurianual, que vai determinar prioridades até 2009.
Duas estão definidas: o t r

â
n s i t o e a aplicação de

vacinas.
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PRAGA DE VERÃO

AAruquitos infestam a cidade
e médicos alertam as mães
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TAÇA BRASIL.

Malwee tem uma missão no

jogo de hoje: vencer ou vencer
O técnico Ferreti fala sobre
as mudanças táticas que fez,
mas acredita que a garra
também vai fazer a diferen
ça para classificação.

Universo 4 x 2 Moita
Cascavel 5 x 2 Ulbra :

América 3 x 4 UCS

- PAGINA 7

minima: 11° Máxima:34° Máxima:28°
HOJE: Ouarta-Ieira de sol

nebulosidade e

pancadas de chuva

. Ouinta-Ieira
nublada com

"

SE PREPARE ·1

Calor deve passar dos 34 g�'aus
.'

'hoje e chuva só chega amanhã
.

.
.

\

Hoje vai ser o dia ma is quente de �i'l11a sen�':'ljwd��.111úito
c a lo r. A p rev is

ã

o é d e eh u va som e n t� CSi�1�1il{�-·'�Jt-'&r9.e,
m as mesmo assim O tempo não vai refr:t;�Sa'n;j:�A��s���ta
feira a temperatura sobe. de novo e de\:e··pá.s�sâ��t!:ds31
graus.

_ PAGINA 6'

.'

,:\'�:.t:�;ytij:Wf,
'

-z-.".

•

CO�'Pra
2,6,92

....... ),?Ei3
2,630

Compra
3,591

Comercial
Paralelo
Turismo

• Cotação Euro

'CUB

-Indlces

.... �()"espa
Dow Jones

............... - .

Nasdaq
• Poupança (%)

Pontos

29.021

10.912

2.073

0,6733

www.studiofm.corn.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



...............................................................................

··············'()'··p···I····t\j·
..

j·Ã··O
.

Legalização do crime
Kerry - adversário de Bush
nas últimas eleições -, o

outro disputou COI11 Kerry as

primárias. A sintonia entre

os parlamentares apenas
confirma a tese de que, nos

Estados Unidos, existe um

único partido, com duas
vertentes. As divergências
entre eles são de conteúdo,
e não de forma. As legendas

Desde a semana passada
o mundo está mais frágil.
Congressistas democratas e

republicanos dos Estados
Unidos se uniram para
transformar a Declaração
da Independência do país
em manual de política
externa a ser aplicado,
principalmente, em países
sob regime ditatorial. A
idéia é pôr em forma de lei
a visão estadunidense do
conceito de democracia e

dos direitos humanos como

elementos fundamentais da

ação no exterior. A medida

legaliza as ações militares
do presidente George Bush

pelo mundo afora, além de
abrir o caminho para novas

e .cruéis invasões a países
soberanos.

Os defensores da mano-

'. bra são os senadores John
McCain (republicano) e

[oe Lieberman (democrata).
O primeiro foi cotado para
ser candidato a vice de John

o conceito estadunidense
de democracia, o que
contradiz o credo que povos
democráticos não guer
reiam. "Temos essas ver

dades como auto-eviden
tes", escreveu Jefferson, na
Declaração, "que todos os

Homens foram criados

iguais e possuem direitos'
inalienáveis à vida, à

... A nova lei nada mais é do que a legalização
do crime; autoriza .os EstadosUnidos a impor,
pela força, sua concepção de mundo

se revezam no poder desde

sempre .e mantêm

praticamente o mesmo

estilo de política, com

enfoque no belicismo
exacerbado.

Não resta dúvida que o

objetivo primordial da
medida é colocar em prática
a especificidade dos Estados
Unidos a uma suposta
missão - dada ao país por
Deus - de levar ao mundo

FRASES

liberdade e à busca pela
felicidade". Por outro lado,
torna-se

I
uma política de

segurança, o que é muita

contradição para um único

país.
Ao defender a ação, as

justificativas extrapolaram
os limites do bom senso, algo
que não chega a surpreen
der quando se trata da

nação mais rica e poderosa
do mundo. "A idéia é de

apoiar as transformações
iniciadas com a queda do
Muro de Berlim e que

seguem hoje no Oriente
Médio", afirmou Líebe r
man, em alusão ao Iraque.
Para completar, disse que a

lei' dá aos Es tados Unidos
um objetivo nacion a l. A

declaração é a confirmação
da continuidade da política
do terror aos inimigos de

Washington.
Há uma

-

distância
imensurável entre o discurso
oficial e as ações impetradas
pelo Estados Unidos. Ao
mesmo tempo em que posam
de defensores da huma
nidade e guardiões da
democracia, recorrem à

força da máquina de guerra

para se impor ao mundo. A
..

nova lei nada mais é do que
a legalização do crime;

.
autoriza o governo estaduni

.

dense a impor, pela força,
sua concepção de mundo. E,
salve-se quem puder.

\

"O presidente está devendo ao partido, que tem que pagar é ele, mas não sei quando vai

querer fazer isso."

• Deputado Severino Cavalcanti, presidente da Câmara, cobrando ao seu estilo um Ministério na reforma de Lula

MundO I Pessoas & Fatos I
... RÚSSIA'

Exército anunciamorte de
líder separatista checheno
o líder dos separatistas chechenos, Aslan
Maskhadov,foi morto ontem durante operação.
militar na Chechênia, na localidade de Tolstóy
Yurt. Ele estava escondido em um bunquer
debaixo de uma casa. O corpo do homem que
foi presidente 'da Chechênia, primeiro
reconhecido e depois deslegitimado por
Moscou, foi identificado. Paralelamente, o

presidente do Conselho de Estado do governo
pró-russo checheno, Taus Dzhabrailov, disse
não ter informações sobre à morte de
Maskhadov. A Procuradoria da Chechênia.
afirmou que se trata de uma "informação
operacional que está sendo comprovada': \

... IRAQUE

Grupo nega ter recebido
resgatepor refém italiana
Um vídeo atribuído aos rebeldes que
seqüestraram a jornalista italiana Giuliana

Sgrena, divulgado ontem, diz que o grupo não
recebeu resgate pela Iibertáção dela e acusa

os Estados Unidos de terem tentado matá-Ia.
A fita mostra imagens da jornalista momentos
antes da libertação, ocorrida na última sexta
feira. A alegação é feita por um locutor oculto
que lê a declaração. Não foi possível confirmar
a autenticidade da fita, que foi deixada de
forma anônima no escritório da Associated .

Press Televlsion News em Bagdá. A voz na fita
diz que Sgrena foi libertada"sem que nenhum
resgate tenha sido nem sequer oferecido':

... CHINA

Jiang Zemin renuncia ao
cargo.de presidente
o Parlamento da China aprovou na manhã
de ontem (horário local) a renúncia do ex

presidente Jiang Zemin do último posto no

governo, numa atitude que simboliza .0 fim
da transferência de poder a uma geração mais
jovem de Ifderes, lniclada em 2002. A
renúncia de Jiang Zemin ao cargo de

presidente da Comissão Central Militar foi

aprovada por 2.853 votos a favor e oito contra

pelo Congresso Nacional do Povo. Jiang, 78
anos, deverá ser substituído pelo atual

presidente da China, Hu Jintao, que o sucedeu
no-posto de líder do Partido Comunista.

... ITÁLIA

País admite acidente,
mas exige investigação
o ministro das Relações Exteriores da Itália,
Gianfranci Fini, disse ontem que a morte do

agente Nicola Calipari no Iraque, morto pelo
exército dos Estados Unidos, foi um trágico
acidente, mas acrescentou que Roma não
acredita na versão dos militares estadunidense
sobre o ocorrido durante a libertação da

jornalista Giuliana Sgrena. O chanceler pediu
aWashington que investigue o tiroteio e puna
os culpados. Fini afirmou ao Parlamento que
as explicações do exército dos Estados Unidos

que os italianos estavam em alta velocidade
e não pararam diante de um aviso não
coincidiam com as informações que a Itália
recebera.

... BoLfvlA

País negocia 'pacto social"
para tentar conter crise
o governo da Bolívia e os principais grupos
políticos do país negociam uma solução
constitucional para a crise desencadeada pelo
pedido de renúncia do presidente Carlos tylesa.
O governo defende a formação de um "pacto
social'; com a participação de representantes
de todos os setores políticos do país, para
tentar resolver a crise política e social que
assola a Bolívia. Um acordo poderia garantir a
permanência de Mesa no poder,mas o sucesso
do "pacto social" depende da negociação de
uma nova proposta, capaz de agradar governo
e oposição, para a lei que regula a exploração
de gás e petróleo no país.

... KSOVO

Haradinajrenuncla após
ser indiciado por tribunal
o primeiro-ministro de Kosovo, Ramush

Haradinaj, renunciou ao cargo ontem e disse

que se entregará aoTribunal Penal Internacional

para a ex-Iugoslávia, estabelecido pela ONU em

Haia, Holanda, onde responderá por crimes de

guerra. Garantindo que � inocente, disse que

viajará a Haia."Hoje (ontem), fui convocado para
meu sacrifício, algo que nunca acreditei que fosse
acontecer: É a minha cooperação com a justiça

.

internacional, apesar de toda a injustiça';
declarou. Haradinaj insistiu que as ações como
comandante rebelde kosovar durante a guerra
contra forças iugoslavas foram"consistentes com
a lei" internacional.
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AMORIM

SUA OPINIÃO

Ao jornalt'Corrcio do Povo":

Filipi André de Amorim*

Fiqueimuito contente ao ver hoje, pelamanhã, que o Sr. Inácio

corrigiu os absurdos escritos na reportagem de capa da edição de 2

demarço, que coloca omovimento impressionista ao lado do abstrato,
li completamente o texto e o compreendi do princípio ao fim. Mas,
ao ler a obsevação (sic) ** feita ao final do texto me senti

extremamente ofendido. (Será que a redação do jornal pensa que
os leitores são ignorantes?) Creio que não só eu, mas a grande
maioria achou literalmente ridículo a colocação que não precisamos
de esclarecimentos sobre o que é citado nas reportagens, pois, afinal,
o jornal serve pra informar, esclarecer, etc...

.

(E, o que me confundiu, foi a falta de informação e

esclarecimento.) penso que se foi decidido apresentar tal exposição
que se escrevesse algo correto, verdadeiro, e não um amontoado de
idiotices sem nenhum fundamento. E se ninguém dessa redação
esta interessdo (sic) em esclarecer o público de forma correta, sujiro
(sic) que fechem'as portas.

Obs.: Pretendo canselar (sic) a assinatura do jornal logo que possível,
pois já li muitas barbaridades no mesmo, mas essa foi a pior, sem
dúvida, e como sou estudante, admirador e interessadíssimo por
artes plásticas, não pretendo correr o risco de ler novamente, textos
que colocam em evidência a ignorância e a falta de considerção
(sic) por determinados assuntos.

* estudante 2ª grau - aluno da Oficina de Arte
** NR - O texto original da carta do Sr. Filipi André de Amorim
foi mantido .

Carta Aberta à População
de Corupá
Germano WO�!1IJr.*

Não vamos deixar que instalem a hidrelétrica PCH-Bruaca!

Não vamos permitir que seja destruído o promissor futuro de

Corupá como um importante centro de eco turismo. Corupá é

uma cidade privilegiada, com uma extraordinária concentração,
de belezas naturais, que não se encontra em nenhuma outra

cidade, portanto, tem vocação natural para desenvolver o

turismo. Não podemos deixar que Corupá seja transformada
numa cidade como outra qualquer; Corupá tem tudo para ser

diferente, uma cidade próspera, com muita qualidade de vida

para seus habitantes.
A atividade de turismo gera muitos empregos e distribui

renda, quefica na própri.i cidade.ienquanto a hidrelétrica vai

enriquecer só alguns, que são de fora, que moram em

apartamentos luxuosos, bem longe dos terríveis problemas que
vão deixar em Corupá.

As belezas naturais de Corupá são únicas e muito valiosas,
especialmente a cachoeira da Bruaca, que é a mais vistosa, o

cartão postal da cidade e que tem um valor histórico para todos

nós. Não vale a pena perdermos tudo isso por uma quantidade
tão insignificante de energia elétrica que vai ser enviada para

, outros estados.

*Instituto Rã-bugio para Conservação da Biodiversidade www.ra

bugjo.org.br

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo 12,
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de

fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como as

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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.... Coisas de política
A lua de mel entre os partido que
integram a coligação "Viva Jar.aguá"
deve durar até o início das discussões

para apontar o candidato da aliança a

deputado estadual. A mais de um ano

para as eleições, as legendas já têm os

postulantes. Pelo PL, o presidente da

Cãmara, Ronaldo Raulino, o PTB deve
indicar a vice-prefeita Rosemeire
Vasel e o PDT já bateu o martelo, vai
com o vereador Ruy Lessmann.
Se se confirmar a filiação do vereador
Carione Pavanello ao PPS,a"briga"será
acirrada.

� Risco-Brasil
As medidas na área de câmbio
anunciadas na sexta-feira pelo Conselho
Monetário Nacional contribuíram para
a melhora da percepção de risco dos
investidores em relação ao Brasil. A taxa

do JP Morgan está em 378 pontos. No
final de 2002, a taxa estava em 2,5 mil

pontos.
Para operadores e analistas, as medidas
dão transparência aos processos
administrativos e desburocratizam as

operações, o que terá reflexo sobre a

decisão de investimentos diretos e de
fluxos de capitais para o país.

.... Bate
Durante a apresentação do projeto
funcional de duplicação da BR-280, na
segunda-feira, na Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do
Sul), o presidente da Associação de
Engenheiros e Arquitetos do
município, Luiz Antônio Negri, cobrou
do Dnit (Departamento Nacional de
Infra-estrutura deTransporte) o retorno
da vistoria feita na ponte do Portal pela
entidade de classe jaraguaense.
"Até hoje vocês não nos deram uma

resposta sobre um trabalho feito de
graça'; reclamou.

.... Rebate
Em resposta, o supervisor de Estudo,
Projeto e Meio ambiente do Dnit, César
Augusto Santos, disse que, em momento

oportuno, o órgão federal daria o retorno

à Associação de Engenheiros e

completou: "Antes de se fazer uma

vistoria na minha casa é preciso me pedir
autorização, coisa que vocês não

fizeram':
Talvez a resposta não tenha sido a mais
indicada. Por outro lado, a cobrança-em
público, não foi sensata. Um telefonema
ao Dnit resolveria a questão, além de
demonstrar bom senso.

.... Preterida
A Executiva do PT de Schroeder sequer
foi comunicada da reunião entre os

deputados Dionei da Silva - estadual -

e Carlito Merss - federal - com o

prefeito do município, Felipe Voigt (PP),
na manhã de segunda-feira.
A assessoria de Dionei alegou que a

agenda era do deputado Merss e que
Dionei apenas o acompanhou. Já a

assessoria do deputado Carlito Merss

preferiu não comentar o assunto.

O vereador Manoel Burgardt, o Maikon,
suspenso por um ano do PT, todavia, foi
à reunião.

FUTURO DE JARAGUÁ

Audiências públicas debatem
propostas do Plano Plurianual

CAROLINA TOMASELLI

� A população vai

eleger prioridades de
obras nas reuniões
no Parque de Eventos

]ARAGUÁ 00 SUL - A Prefeitura
realizará duas audiências públicas com
a comunidade para discutir e ouvir
propostas que o integrarão o PPA

(Plano Plurianual). O plano
contempla obras e projetos da

administração municipal para os

próximos quatro anos- 2006 a 2009.
As audiências foram marcadas para
os dias 14 e 22 deste mês, ambas a

partir das 19 horas, no Parque
Municipal de Eventos.

A idéia é abrir espaço tanto para a

população e associações demoradores,
representantes legítimos dosmoradores
nos bairros, como para outros

segmentos organizados: CDL

(Câmara de Dirigentes Lojistas), CPL
(Centro Integrado dosProfissionais

Liberais), Acijs (AssociaçãoComercial
e Industrial de [araguá do Sul),
sindicatos, entre outros. "Já tivemos
reuniões com alguns órgãos
representativos e colhemos sugestões,
mas esses dois dias serão decisivos para
finalização do plano", adiantou o

prefeitoMoacirBertoldi (PL).
Realizado com base no plano de

governo .: divulgado no período de

campanha eleitoral como Plano 22-,
o PPA também contemplará também
propostas de administrações anterior�s

que não foram executadas, segundo .

informou o articulador da Secretaria
de Ação de Governo, Eni Voltolini
(PP). "O prefeito deu uma ordem que
se resgatem projetos e trabalhos como
O Agenda 21 e o Jaraguá 2010, em
que a população esteve envolvida",
salientou.

Voltolini também informou que
as associações de moradores já
receberam orientações, através de um
formulário, para que apresentem os

pedidos separados por áreas - Saúde,
Educação, Infra-Estrutura, entre
outros. "Ninguémchegarã tentando
se lembrar, mas com documentos

trabalhados pela comunidade", disse.
O articulador explicou que nas

audiências serão apresentadas as

funções pertinentes a cada: área e

depois serão criados grupos de

trabalhos, que terão as infortnações
cruzadas e divididas por área. "Por
último, as propostas serão separadas
em quatro regiões administrativas",
esclareceu.

Depois das audiências, oplanoserá
sistematizado por um grupo interno

da Prefeitura e encaminhado para a

Câmara de Vereadores, em forma de

projeto de lei, até o dia 10 demaio.O
prefeito fez questão de enfatizar que
o PPA contempla propostas de forma
"macro" e não demaneira individual
e lembrou que é feito com base numa
projeção orçamentária, daío cuidado
no que será incluído no plano. "O
PPA trabalha em cima de um

orçamentoprevisível, por isso constitui
uma realidade possível de se executar
nos próximos quatro anos", finalizou.

Na coletiva o anúncio de algumas prioridades até 2009

O prefeito Moacir Bertoldi adiantou que entre as prioridades que
estarão contempladas no PPA (Plano Plurianual) - que ainda depende
de acertos finais - estão o projeto de reengenharia de trânsito e

colocar a vacina contra a gripe à disposição da população.
Com relação ao trânsito, Moacir lembrou que o aumento da população
interferiu drasticamente no sistema viário, especialmente no centro

da cidade. Segundo ele, o projeto de reengenharia de trânsito, uma
das propostas apontadas em campanha, contemplará mudanças
amplas, portanto pertinentes ao PPA, que incluiriam investimentos
não apenas nas ruas, mas em ciclovias, pontes e calçadas. "Queremos
tornar o projeto de reengenharia do trânsito uma realidade, passando
para um compromisso legal que é o PPA� disse.
Já a vacina antigripal é apontada como uma forma de gerar economia,
porque evita atendimentos nos postos e hospitais. Além disso, previnirá
a doença em 10 mil crianças de zero a cinco anos."Além de diminuir o
surto de gripe e impedir a entrada de outras doenças, a vacina faz com

que as famílias não faltem ao trabalho para cuidar dos filhos e não

gastam com medicamentos e internaçôes'ríisse o prefeito,que também
é médico pediatra. Ele acrescentou que apesar de estar prevista no PPA,
a intenção é tentar implantar a vacina ainda esse ano.

Lideranças do pp visitam hoje e amanhã municípios da região
]ARAGUÁ DO SUL - O

presidente estadual do Pp, o ex

deputado Hugo Biehl, o presidente
de honra do partido, o ex

governador Esperidião Amim, e

outras lideranças da legenda visitam
hoje municípios da região norte do
Estado. A informação é do ex

deputado federal Eni Voltolini, hoje
na Secretaria de Ação da
Prefeitura.

Segundo Voltolini, a comitiva
estará emJaraguá do Sul, Joinville,
São Francisco do Sul e outros

municípios da região. Amanhã, o
roteiro de visitas prossegue pelas
cidades do Planalto Norte, entre
elas Campo Alegre, Rio Negrinho
e PortoUnião. 'As visitas serão feitas
onde há prefeito ou vice do PP. É
uma presença estratégica em

municípios pólos", revelou.
O ex-deputado também

informou que nos encontros serão
discutidas as convenções para
eleição das novas diretorias do
partido. As convenções municipais
acontecem este mês, as

microrregionais em abril e a nacional
está prevista para maio.

Em Jaraguá do Sul, a convenção
será realizada no próximo dia 16 e o

vereador Dieter Janssen, que em

janeiro já havia confirmado o

interesse em continuar no cargo,
deve ser reeleito presidente do
Diretório Municipal. J anssen
também foi cotado para assumir a

coordenadoria regional do PP e não

descarta a possibilidade.
Na opinião de Voltolini, este será

o ano das definições partidárias e

Voltolini acha que o PP não precisa discutir fusões e coligações
defende que o PP fuja das quinto maior partido não precisa
discussões sobre extinção e criação discutir fusões partidárias ou

de novos partidos, como vem sendo coligações, mas discutir propostas e

cogitado pelo PFL. "Quem é o buscar seu caminho", comentou.

Câmara pede esclarecimento ao

Samae sobre criação de cargos

]ARAGUÁ DO SUL-Na sessão de

segunda-feira, o presidente da
Câmara de Vereadores, Ronaldo
Raulino (PL), fez pedido de
esclarecimentos sobre os trabalhos
realizados pelo Samae (Serviço
Autônomo Municipal de Água e

Esgoto).Overeador convocou para a
sessão de amanhã um representante
da autarquia para tratar do assunto.

O pedido de esclarecimentos é

decorrente do projeto de lei,
encaminhado em regime de

urgência pelo prefeito Moacir
Bertoldi (PL) no último dia 25, que
altera a composição dos quadros de
cargos de confiança do Sarnae. A

proposta cria os cargos de assessor
de Informação e Tecnologia, com
remuneração mensal de R$
3.357,20; supervisor de Controle de
Qualidade, com remuneração
mensal de R$ 2.490,00; e de chefe
de Educação Sanitária e

Ambiental, com salário de R$
1.773,20.

No documento, o prefeito
justifica a criação dos cargos pela

"necessidade de execução de
diferentes tipos de intervenções
estratégicas e de controle

pertinentes ao Samae, bem como

da necessidade do desen
volvimento de ações de'
mobilização social e educativas
junto à sociedade jaraguaense. A
autarquia vem formalizando
convênios com outros órgãos a fim
de promover a execução de obras
e serviços de saneamento no

município, e os mesmos exigem que
sejam realizadas tais intervenções."

O presidente da Câmara
lembra que o projeto já havia sido
encaminhado às comissões

permanentes e entraria na pauta
de votação na sessão de segunda
feira. No entanto, a Casa decidiu
pedir informações ao Samae devido
ao valor dos salários propostos aos

novos cargos da autarquia, que
"precisam ter paridade com o

salário dos funcionários da
Prefeitura". "Parece que houve erro
no valor informado, por isso

seguramos a votação", informou.
RAPHAEl GÜNTHER

o presidente da Câmara quer saber sobre o salários do Samae

Aviso de Licitação

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Adm. N°.: 12/2005
Edital: TOMADA DE PRECOS P/COMPRAS E SERVICOS N°.: 12/2005 '

Tipo: Menor Preço/Por Item
Objeto: AQUISiÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO

Entrega dos Envelopes: 09:00 horas do dia Vinte e tres de Março de
2005.
Abertura dos Envelopes: 09:15 horas do dia Vinte e tres de Março de
2005
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço
e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis, das Ségunda à Sexta,
das 08:30 às 12:00 e das 13:30 às 16:30 horas, ou pelo fone 373-0247.

GUARAMIRIM, 08 de março de 2005

_

ZENITA M KRUEGER / _

-,

COMI5SAO PERMANENTE DE LlCITAÇAO 2005

INTEGRATOR - COM0200
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.... PORTOS PORTOS PORTOS

A crtação de um novo porto para movimentação de
contêineres em ltapoá, no Norte do Estado tem provocado
manifestações - o que por si só é altamente favorável -

.

daqueles que são favoráveis a uma maior descentralização
(e portanto favoráveis ao novo porto de Itapoá, no norte do

Estado) e daqueles que são favoráveis a uma maior

centralização dos recursos nos portos já existentes (Itajaí,
SFS e Imbituba).
Entre aqueles que são contrários ao porto de Itapoá, há a

percepção de que o país precisa aumentar a capacidade e a

operacionqlidade dos portos, mas co nstderando-se o

investimento nas unidades já existentes mais realista e

rentável. Argumentam também que somente com os

recursos públicos que serão destinados à pavimentação da

SC-415, seria possível concluir o corredor expresso para o

acesso dos caminhões ao Porto de Itajaí.
Ainda há os argumentos de que o novo porto será urna boa

opção para os exportadores, que poderão escolher os

terminais peles quais irão escoar sua produção. No entanto,

para quem opera o negócio e para a economia da região, é

melhor que se desenvolva uma unidade portuária mais

equipada do que duas com menos recursos. Há também a

legislação sobretudo em causa própria, algo perfeitamente
humano, pois investimentos para a ampliação do Porto de

Itajaí seriam mais interessantes, principalmente para as

empresas que operam na região.
Para os favoráveis à idéia do novo porto, Itajaí já tem recursos

garantidos pelo Orçamento da União. Os recursos público
privados que serão investidos, virão de investidores
catarinenses e do Banco Interamericano de
Desenvolvimento. Deve-se considerar o fato de que Itajaí
está sobrecarregado e não consegue atender à demanda
existente atualmente, sendo que um novo porto beneficiará
os os exportadores, bem como o 'fato de que tem-se um

complexo portuário muito aquém das necessidades e isto

prejudica toda a cadeia logística.
Na visão dos favoráveis à +déla. é importante levar adiantê o

projeto do Porto de Itapoá, já que Santa Catarina precisa de
mais terminais para se consolidar como canal para o

escoamento de produtos, dedicando também esforços à

Itajaí e SFS, principalmente. Neste cenário, deve-se
considerar que a receita de exportações em 2005 soma US$
16,8 bilhões e de importações, US$ 11,3 bilhões.

Comparando-se as médias dos dois períodos, o crescimento
das exportações no ano já é de 31,4%, e das importações
chega a 25,8%.
Crescemos em meio a um régime ditatorial, onde toda
discussão tendia a ser, abafada. No ambiente de aprendizado
em que o regime democrático brasileiro se encontça.
podemos não estar tão acostumados a discutir, debater e ter
divergências. Mas isto é importante e faz parte do processo.
A solução discutida é sempre melhor do que a aceita

simplesmente. Palmas para nós!

PORTO DE ITAJAí RECEBE RECURSOS
'O Ministro da Defesa e vice-presidente da República, José
Alencar, assinou da última sexta-feira (04/03), a liberação da
área B do Pofto de ltajaí. A área, construída pelo Terminal de
Contêineres de Vale do Itajaí a um custo de US$ 1,1 milhão,
poderá armazenar quase 1,5 mil TEUs, aumentando a

capacidade de movimentação de cargas em até 30%.
A área B já estava pronta desde julho, mas sua liberação
estava emperrada por aspectos burocráticos. Com a

autorização, o pátio pavimentado de 15,3 mil metros

quadrados deverá começar a ser utilizado ainda nesta

semana, O superintendente do Teconvi, Cláudio Daudt,
afirmou que "a utilização desse novo setor tjar

á

um

importante ganho de produtividade para os operadores
portuários.':

REUNIÃO DO NÚ,CLEO DE COMÉRCIO EXTERIOR NA ACIJS
Na próxima quinta-feira, dia 10/3, os profissionais da área de
comércio exterior se reunirão na Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul para discutir temas pertinentes
à área, a partir das 18h 30min.

Charles Zimmermann falará sobre oportunidades de

negócios nos mercados asiáticos, com foco sobre os

mercados indiano, chinês e do sudeste asiático. Jordana Pott
falará sobre as modificações advindas do ACE-59 para a

Certificação de Origem e serão discutidos os temas para 2005,
pelo coordenador do Núcleo, Almir Stenger (Exporsell).

Sua opinião é muito importante para nós. Encaminhe suas

dúvidas, sugestões � críticas para nosso e-mail
, cambra@portalcambra.com.br.

Randal Gomes é Diretor-Executivo da Cãmara de Negócios
Internacionais - CAMBRA, Mestre .ern Administração e

professor de Comércio Extertorda UNERJ.
e-mail: randal@portalcambra.com.br

"
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Acidentena BR-280 deixa
um morto e um ferido grave

MARCIA BENTO

.... Colisão aconteceu

ontem à tarde,
entre um Gol
e um caminhão

GUARAMIRIM - Colisão frontal
entre um automóvel Gol, placas
LYH 0091, de Guaramirim e um

caminhãoWW 23220, placasCNI
6459, de SãoJosé daBoa Vista (SP)
causou a morte de motorista do
carro, Lenoirjordan, 30 anos e

ferimentos graves na esposa de

Lenoir, Edenise Klein [ordan.O
acidente aconteceu ontem à tarde,
por volta das 13h30, no quilômetro
50,1 da BR -280, perto 'da Weg
Química. A pista da rodovia no

sentido Jaraguá do Sul IJoinville
ficou congestionada em cerca de
seis quilômetros.

O motorista do carro morreu
na hora e a carona foi levada com

vida/para oHospital eMaternidade
São José, em Jaraguá do Sul, mas
em estado grave segundo infor
mações das recepcionistas do
Pronto Socorro do São José. O
policial federal Andersen

Cipriano, que atendeu a

ocorrência, disse que as

circunstâncias do acidente podem
responsabilizar omotorista do Gol,

O motorista do caminhão procura pelos documentos na cabine logo depois do acidente

que trafegava no sentido [oinville/
Jaraguá do Sul e bateu de frente

•

no caminhão, que trafegava no

sentido contrário.
De acordo com o motorista do

caminhão, Sérgio Luís dos Santos,
o Gol "simplesmente apareceu na

minha frente. Não percebi se ele
estava ultrapassando. Não tive

como evitar", resumiu dos Santos,
que tombou o' caminhão

carregado com 14 toneladas de
cebola ao lado da pista. O policial
federal informou que uma

testemunha '(uma criança de
cerca de oito anos de idade) disse
que um dos pneus do caminhão
estourou segundos antes do
acidente. "O fato é que o

caminhão teve um pneu

estourado, mas pode ter sido na

colisão. Por enquanto, não

podemos dizer de quem foi a

culpa", lamenta Cipriano.
Este foi o primeiro acidente

tom morte ocorrido este ano no

trecho da BR-280 entre o trevo da
BR-lOl e Jaraguá do Sul. De
acordo com informações do posto
da PRF (Polícia Rodoviária

Federal), em Guaramirim, este

ano já aconteceram 24 acidentes
com feridos e 29 sem vítimas.

Vicente Donini assume Presidência do Conselho da Previsc
FLORIANÓPOLIS - O industrial

Vicente Donini assumiu ontem a

Presidência do Conselho
Deliberativo da Previsc, braço do
Sistema Fiesc que administra
recursos de previdência privada.
Donini, diretor presidente da
Marisol e vice-presidente da
FIESC para o Vale' do Itapocu,
substitui o diretor da FiescGlauco

José Côrte. O nome de Donini foi
uma escolha pessoal do

presidente do Sistema FrESC,
José Fernando Xavier Faraco, e

teve amparo, além de Côrte, do
primeiro vice-presidente,/
Alcantaro Corrêa. "Nessé
mercado, o nome de quem está por
trás das decisões é fundamental.
Precisávamos de alguém que

pudesse corresponder à altura do

excepcional trabalho que já vinha
sendo feito pelo Glauco Côrte e o

nome de Donini foi consenso", disse
o presidente da Fiesc, José
Fernando Xavier Faraco. "O que
me encoraja é que tive a

oportunidade de assistir a uma

grande transformação nesta casa,

iniciada pelo presidente Faraco, que
vem tendo.grande repercussão na
vida catarinense. Por esse trabalho
brilhante acolhi esse convite.",
.afirmou Donini.

Só no último ano, a Previsc
elevou seus ativos em 21,6%,
fechando 2004 com um total de R$
270 milhões. Hoje, graças a um

modelo baseado no múltiplo
patrocínio, administra fundos
previdenciários dâ Fecomércio,
SESC eSENACde SantaCatarina,
do Sistema FIEMS, doSistema FIEP
e da Univali, entre outros clientes.

Donini (3° à esq.): "Estamos vindo de exercidos notáveis e isso torna o desafio ainda maior"

Palocci quer mais companhias aéreas no Brasil
DA REDAÇÃO - Enquanto o

governo debate uma saída para o

problema financeiro da Varig, o

ministro da Fazenda, Antonio
Palocci, defendeu a entrada de
novas companhias aéreas no

Brasil. Ao mesmo tempo, segundo
ele, o governo deve assegurar às ,

companhias nacionais "liberdade"
para que atuem: "Tenho certeza

que a concorrência é o melhor

caminho, assegurando tarifas mais
em conta e a ampliação do número
de rotas", disse Palocci, em

seminário durante o "Fórum
Panrotas: Tendências do Turismo
2005", em São Paulo, evento que

discute as perspectivas do turismo
no Brasil.Sem citar nomes, Palocci

elogiou a iniciativa da Gol, que
determinou uma redução de até
56% nos preços das suas tarifas
válidos a partir desta terça-feira.
Para Palocci, os empresários "não
devem ter medo da concorrência".

LUCRO DA �GOL - A

desvalorização do dólar frente ao

real foi a principal responsável pela
queda dos preços das passagens
aéreas, explica o presidente da Gol,
Constantino de Oliveira Junior.
Um dia após anunciar reduções de
até 56% no preço das passagens, a
Gol divulgou lucro líquido recorde

em 2004. Ela lucrou R$ 384,7
milhões, 119,3% superior aos R$
175,4 obtidos no ano anterior. A
receita somou R$ 2 bilhões e a

margem operacional foi de 29,4%.
"No anúncio dos resultados do
terceiro trimestre de 2004, eu já
comentava sobre uma possível
redução dos custos, por causa do
câmbio. Durante a alta temporada
não era momento de reduzir as

tarifas. Agora, esse realinh�mento
dos preços nos permitirá manter o
círculo virtuoso estabelecido por
nosso modelo de negócios, com
tarifas menores, custos menores e

maior ocupação", afirmou Oliveira.

,,\
,
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SEU JORNAL

Correio é eleito pela s- vez
como o melhor jornal reqíonal
.. Pesquisa de

opinião realizada em

Jaraguá dá ao Correio
a preferência popular

]ARAGUÁ DO SUL - Pelo sétimo
ano consecutivo, a empresa
Podhium Pesquisas e Publicidade

'selecionou os Destaques
Empresariais e Profissionais de

Jaraguá do Sul. O jantar em

homenagem aos empresários foi
realizado no último dia 24, no

Clube Atlético Baependi. Na
ocasião, foram entregues 88 troféus

personalizados e certificados para
os destaques empresariais, lojistas
e profissionais liberais domunicípio.
O· Jornal Correio do Povo foi o

ganhador, pelo quinto ano

consecutivo, na categoria "Jornal
Regional".

As pesquisas de opinião
pública foram realizadas de 22 a

27 de novembro de 2004. A análise
constituiu na distribuição de

questionários em pontos
comerciais no centro e bairros, para
pessoas que aceitaram respondê
los, de acordo com a opinião
pessoal. Os entrevistados tiveram

Diretora-presidente do Correio recebe o prêmio Podhium

que opinar sobre qual empresa ou
profissional seria eleito para receber
o prêmio de destaque em cada
seguimento ou ramo de atividade.

A estratégias de trabalho
adotadas pela Podhium, segundo
a ernpresà, são voltadas à conduta
ética e de transparência nos

resultados obtidos. Depois dos
questionários recolhidos, foram
apurados pelo estatístico respon-

sável, e através dos mesmos é que
se comprovou os profissionais e

empresas destaques escolhidos

pela comunidade de [araguá do
Sul. Com o resultado, a equipe da
Podhium visitou os destaques
eleitos e em seguida foi

apresentada uma proposta de

divulgação, para que, através do
evento e da imprensa local se

tornasse público o resultado da

pesquisa.
A decisão em participar é

facultativa, respeitando assim a

ética profissional e a opinião de

quem participou da pesquisa. Por
tratar-se de um segmento de

importância para o marketing das

empresas, a Podhium tem como

filosofia de trabalho destacar, nomeio
social, político e econômico, os

profissionais e empresas qualificadas,
como incentivo para o desenvol
vimento da região alvo da pesquisa.

Pelo Correio. do Povo o prêmio
foi recebido pela diretora

presidente, Yvonne Alice
'Schmõckel. Para ela" o fato de o

jornal ter sido escolhido pela
população de Jaraguá do Sul como
omelhor veículo impresso regional
"é não apenas uma honra, mas

principalmente aumenta nossa

responsabilidade neste momento

em que estamos passando por

grandes mudanças". A diretora

presidente do Correio do Povo
destaca entre as mudanças a

criação da Sucursal de

Florianópolis, assim como do
escritório corporativo na Capital, a
ampliação da cobertura regional, o
site na internet e a ampliação do
número de páginas, como novas

colunas e opções de leitura, nas
próximas semanas.

CP NOTAS
.. FESTA

É Rock nos 154 anos de Joinville
Está quase tudo pronto para a 3" edição do Joinville É Rock
Festival. Serão 10 horas de show hoje na Expoville, com a

participação de 15 bandas catarinenses. O show principal
será com o grupo "Camisa de Vênus': A festa começa às

14h30. A expectativa da organização é um público de 15

mil pessoas. O ingresso será trocado por um quilo. alimento
não perecível.

.

.. PALESTRA

Só para mulheres
No mês da mulher, a Mk3 proporclonaré mais uma vez a

palestra que mexeu com o público feminino de Santa

Catarina, Portugal e Mato Grosso do Sul nos anos de 2003 e

2004, sempre com recorde de público. A palestra acontecerá
na Acijs no dia 10 de Março, com início as 19h30. Maiores

Informações: (47) 2V6 1529 ou 275 1226 com Carmem ou

Daiane.

.. CURUPIRA

Show da banda carioca Càrbona
A banda carioca Carbona faz o único show da turnê"Chicletour"
em Santa Catarina no próximo dia .18, no Curupira Rock Club,
em Guaramirim. Antes dos cariocas, sobem ao palco Kabronez

(Jaraguá do Sul), Calvin (Timbó) e Magaivers (Curitiba), a partir
das 22 horas. A organização já pede que os interessados

procurem os postos de venda o quanto antes, para evitar o que
aconteceu no show dos Garotos Podres, onde muita gente não

conseguiu entrar. Os ingressos (limitados) já estão à venda,
pelo valor de R$ 10,00.

.. COMEN

Empresário assume Conselho
o Empre s árioMaqnus Behling (Fotoloss) foi empossado
como presidente do Comen (Conselho Municipal de

Entorpecentes). O mandato dos conselheiros que
representam mais de uma dezena .de entidades

governamentais e não-governamentais será de dois anos. O
Comen terá sua primeira reunião de trabalho dia 28 de março
às 8h da manhã na prefeitura.

A TECNOCALHAS, empresa localizada na área central de

Jaraguá do Sul, especializada em funilaria industrial, foi
homenageada na qulnta..feira 24 de fevereiro com o cobiçado

premio "Iop de Marca", por melhor desempenho como empresa
do setor no quesito HCALHAS".

Os s6cios e proprietários José Carlos Rodrigues Dias e João
da Silva, com suas respectivas famílias, em nome de seus

colaboradores, receberam o premio durante um jantar oferecido
pela PODHIUM Pesquisas e Publicidades, no clube Baependi.
"Nossa equipe toda se sente honrada com esse premio, que
não deixa de ser um presente de aniversário para nossa

empresa, pois no mês de agosto a TECNOCALHAS comemora

10 anos de existência e consolidação no mercado de Jaraguá do
Sul e isso se deve ao comprometimento de nossos colaboradores",
comenta José Carlos, com grande satisfação, após o recebimento

do premio.
Também prestigiou o evento Elias Airoso, em nome da sua

empresa '�iroso Representações" que administra a parte
comercial da TECNOCALHAS.

A TECNOCALHAS, não só é especializada no que lhe rendeu
a premiação a manufatura de calhas, como também em

churrasqueiras residenciais, coifas, chaminés, eólicos,
,

exaustores e extensa linha de produtos de funilaria industrial.
Parabenizamos a empresa pela merecida premiação, e

desejamos a continuida de de seu sucesso. /

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



·GERAL
-------------------�--

Hoje deve ser o dia mais quente
de uma semana de muito calor

}ARAGUÁ DO SUL - Se você

anda reclamando do calor, pode
se preparar para uma quarta-feira
infernal: segundo a meteorologia,
os termômetros devem chegar hoje
a 34 graus. Em compensação, há
probabilidade de 60% de correrem

pancadas de chuva, especialmente
no final do dia. Mas não se iluda
de que haverá muito refresco:
devem ser apenas pancadas
isoladas. Ontem fez calor em

praticamente todo o Sul do País e

o sol voltou a castigar as áreas

agrícolas do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Paraná que estão

vivendo uma das piores estiagens
da história. Para se ter uma idéia,
o ar ficou muito seco em todo o

Rio Grande do Sul. Com o sol
brilhando forte, as temperaturas
ficam bastante elevadas em várias

cidades do Estado. Em Santa

Maria, os termômetros chegaram
na casa dos 38 graus. A umidade
do ar era de apenas 17%.Para

Jaraguá do Sul, a previsão é de

que a temperatura continue

elevada pelo menos até sexta

feira. Na quinta, deve chover
bastante: há 80% de pro
babilidade de chuva e a

temperatura deve ficar entre os

21 e os 28 graus. N a sexta-feira,
diminui a chance de chover

(60%), mas o calor volta forte:
máxima prevista de 31 graus e

mínima de 21.
'

Prejuízo da seca:656 mi em se
DA REDAÇÃO - Santa Catarina

projeta para este momento perdas
na agricultura que já somam R$
656,1 milhões, e devem aumentar

se confirmadas as previsões de
chuva abaixo da média para o

próximo período. Com 125

municípios em Situação de

Emergência e um em Estado de
Calamidade Pública, cerca de 1,5
milhão de pessoas estão sendo

atingidas pela estiagem. Estas

informações fazem parte do
relatório apresentado pelo
govemador Luiz Henrique, ontem,
ao ministro da Integração
Nacional, Ciro Gomes, em Brasília.
"Temos que resolver juntos este

. problema causado pela pior
estiagem dos últimos 43 anos",

disse Luiz Henrique ao ministro.

O Plano Emergencial, também
entregue ao ministro, busca

integrar as ações de' socorro e

assistência, sob uma ótica de
desenvolvimento sustentável, para
a redução das vulnerabilidades das

regiões atingidas. Fazem parte deste
Plano reivindicações de
trabalhadores rurais, como a

renegociação de todos os

financiamentos de custeio dos
agricultores atingidos, extensão do
Proagro Mais (seguro renda de

manutenção) a todos os

agricultores familiares atingidos
pela estiagem, criar uma linha de
crédito de custeio agropecuário e

desenvolver ações imediatas de
abastecimento de água.

.'

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA
O PLANO PLURIANUAL 2006-2009

Considerando o disposto no Parágrafo Único do artigo 48 da Lei Complementar
n.O 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê a participação popular
na elaboração do Plano de Governo,
Considerando que a atual Administração busca aplicar no ãmbito do Município
a Gestão Integrada, no qual a comunidade também é agente de grande
importãncia neste projeto, e que é o principal ator externo para a proposição
de ações e parceiros do Governo Municipal na execução das mesmas, vimos
convidá-lo a participar da Audiência Pública que tem como propósito planejar
as ações governamentais do Plano PlurianuaI2006-2009, juntamente com o

Plano de Governo já apresentada.
DATA: 14 de Março de 2004 (Segunda-feira)
HORÁRIO: 19:00 horas
LOCAL: PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS - PAVILHÃO B

ENDEREÇO: Rua Walter Marquardt
Pauta da audiência:

Abertura

Apresentação Técnica

Realização dos Trabalhos em Grupo
Consolidação dos Trabalhos
Conclusão dos trabalhos

com você.

Sua participação é muito importante para a nossa Administração e fará a

diferença do nosso Planejamento das ações para 'os próximos anos, contamos

Moacir Antônio Bertoldi
Prefeito Municipal

--------.__ ._-_.__ .. ----------------.... _-_._._... _-_._ .. __ .--_.__ ._-_._----_... _-----.__ -_-_.. _-----_._---
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TODO MUNDO RECLAMA

Mosquitos voltam a atacar

com o clima quente e úmido
MARCIA BENTO

... Crianças sofrem com

alergia. Inseticidas
vendem mais e

médicos alertam

}ARAGuÁ DO SUL - Depois do
clima seco e com temperaturas
médias bem razoáveis, no início do
ano, a chuva e o calor (veja
matéria nesta página) típicos do
verão chegaram e com eles os

indesejáveis mosquitos. A maior

incidência é do mosquito comum,
Aedes Albopictos, que não

transmite doenças aos seres

humanos. Eles se reproduzem em

poças de água e bromélias. As

reclamações estão chegando de
togas os bairros da cidade. Até no

Colégio Estadual Abdon Batista,
que fica no centro, a situação está
complicada. "Tem horas que a

aula pára pros alunos 'caçarem' os
mosquitos", disse uma professora.

A Vigilância Epidemiológica
realiza a coleta de larvas para
verificar se existem focos do

mosquito transmissor da dengue,
o Aedes Egypt. "Com relação aos

mosquitos .cornuns pedimos a

ajuda da população para que
elimine as fontes de.proliferação,
como água empoçada", explica a

RA?HAEL GÜNTHER

A Vigilância Epideomológica faz coletas e estuda as espécies de mosquito encontradas

chefe do Setor de Zoonoses,
Regiane Schiochet.

Além do iumbido que tira o

sono de qualquer um, os mosquitos
podem causar reações alérgicas,
que atingem principalmente as

crianças com menos de três anos.

"Com o passar dos anos o nosso

corpo cria defesas", ensina o

pediatra Airton Silva, Entre as

muitas precauções que os pais
devem ter, o médico destaca a

proteção das portas e janelas com

telas, manter as unhas das crianças
curtas e limpas e evitar pomadas e

cremes antialérgicos. "O repelente
e os inseticidas devem ser usados

só no momento de maior exposição
da criança aos insetos, que
acontece ao anoitecer".

A venda de inseticidas está

cerca de 20% maior nas

agropecuárias. "Nossa maior

procura são dos inseticidas que são

usados diluídos em água e para

passar nos jardins", afirma o sócio

gerente de uma agropecuária,
Raimundo Martignago.

Mas existem também as receitas

caseiras: queimar pó de café, caixas
de ovo, por exemplo, afasta os

mosquitos, mas o cheiro não é nada

agradável. Já algumas plantas, corno
a citronela e o eucalipto -

queimados em forma de vela ou

incenso - são mais agradáveis no

quesito odor. E usar um ventilador
também pode ser a solução: os

mosquitos não voam contra o vento.

Seqüestradora de bebê ficou

12 horas disfarçada no hospital
DA REDAÇÃO A

seqüestradora Amanda Leite

Buharb Barcelos, 23 anos, presa

em flagrante após ter roubado

Lídia, um bebê de apenas um

dia, de um hospital de Campos
(RJ), passou quase' 12 horas
dentro da unidade de saúde

disfarçada de estagiária, no

sábado, segundo apurou o

delegado Luís Maurício Campos,
da 134ª DP (Campos). De

acordo com a seqüestradora, ela
roubou a criança porque perdeu
um filho e não conseguiu mais

ficar grávida.
"Fiquei bastante tem po

perto da criança e gostei muito
dela, por isso ela foi a escolhida.
Tive quatro contatos com a mãe:

duas vezes antes de pegar a

criança, urna vez para levá-Ia

para fazer o teste do pezinho e

quando a peguei para +evá-Ia

comigo. Esperei que outras duas

estagiárias do hospital deixassem
o berçário, coloquei a criança
numa sacola e fugi. Fiz porque

perdi um bebê de sete meses há

um ano e não consegui mais

engravidar" .

Amanda, que pode pegar de
dois a seis anos de prisão, afirmou

.

ainda que teve quatro contatos

com a mãe de Lídia, Márcia
Regina Gomes Silva, 23. Nos dois
primeiros, observou a criança. Em

seguida, -Jisse ter levado o bebê

para fazer o exame do pezinho.
Por fim, o seqüestrou, informou
o jornal O Dia.

Denunciada pela mãe, Tânia
Barbosa Leite, a seqüestradora
será submetida a exames de
sanidade mental. O pedido será

feito à Justiça pelo delegado Luís
Maurício: "Queremos
comprovar se ela estava em seu

estado normal ou se agiu em

função de a l g um problema
mental, argumento usado por
Tânia/.

Segundo Luís Maurício,
Amanda estava muito nervosa

ao ser presa: "Tivemos que sedá
la. Ela estava descontrolada". A

polícia também vai ouvir um ex

namorado de Arnanda, que
teria ajudado a seqüestradora a

se esconder.

Globo grava dois casamentos e faz
mistério em "Senhora doDestino"

DA REDAÇÃO - O suspense
sobre quem vai ficar com Maria
do Carmo vai se estender até o

final da novela. Foram gravados
dois casamentos da personagem
de Susana Vieira: em um ela sobe
ao altar com Dirceu (José Mayer)
e no outro, com Giovanni (José
Wilker). Este é o único segredo
que o autor Aguinaldo Silva faz

questão de preservar até o último

capítulo, que será exibido na

sexta-feira, dia 11. Estiveram

presentes nas gravações, além
dos "noivos", Leonardo Vieira,
Dado Dolabella, Mara Manzan,
Marcela Barrozo, Thadeu

Matos, Ângela Vieira, Wolf

Maya, Yoná Magalhães, Bárbara
. Borges, Mylla Christie, Dan

Stulbach, Débora Falabella,
Gottsha, [éssica Sodré, Leonardo
Miggiorin, Carol Castro, Nelson
Xavier, Carolina Dieckmann,
entre outros.

As cenas foram gravadas na

última sexta-feira, dia 4 de

março. O capítulo de quinta-feira
bateu mais um recorde de
audiência: média de 63 pontos

com share (número de teles

pectadores para cada 100

televisores ligados) de 83%.

"Senhora do Destino" já há

algumas semanas vem batendo de

longe as audiências das últimas
novelas das oito, mesmo tendo
"Celebridade" alcançados índices
bastante altos. Com isso, Aguinaldo
Silva confirma sua fama de

campeão de audiência.. batendo
outros dois craques do roteiro:

Manoel Carlos eGilberto Braga.
DIVULGAÇAo

Carolina e Suzana: sucesso

r
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PREPARAÇÃO

Jogo' contra a Ulbra tem clima
de decisão para a Malwee

J ULlMAR PIVATTO

.... Equipe jaraguaense
precisa da vitória

para não depender
de outros resultados

}ARAGUÁ DO SUL - o jogo de

hoje contra a Ulbra tem clima de
decisão para a Malwee. Depois de
perder por 6x5 para a UCS, os

jaraguaenses precisam da vitória

para não depender de outros

resultados e conseguirem a vaga

para a semifinal da 32a Taça Brasil
de Futsal.Na tarde de ontem, antes
do treino, os jogadores tiveram uma

conversa com o técnico Fernando
Ferretti e o auxiliarMarcosMoraes.
Antes da partida ainda, eles
treinam na manhã de hoje no

Parque Malwee. O goleiro Bagé,
com dois cartões amarelos, é o

desfalque da equipe.
"Não acredito que, mesmo

desclassificada, a Ulbra vá facilitar
o jogo. Teremos bastante trabalho,
mas estamos todos confiantes", disse
Ferretti, que ainda cumpre

suspensão pela expulsão do jogo de
domingo. Sobre a tática de trocar
todos os jogadores a cada cinco

minutos, não usada no jogo contra'
a UCS, Ferretti diz que isso

depende das circustâncias do jogo.

ARQUIVO/CP IMAGENS

Chlco e fndio travam,duelo na noite de hoje. Equipe gaúcha não faz uma boa campanha na Taça Brasil

"Hoje devemos entrar com o

mesmo esquema que usamos

contra a UCS".
Com uma lesão no pé direito,

Leco não treinou ontem, mas deve

jogar. "Ainda sinto dores, mas

quero jogar". Para o jogador, a

experiência da equipe vai

prevalecermuito nesse desafio de
hoje. "Todos vão ter paciência para
superar esse momento difícil. A
nossa situação é boa porque só

depende da gente", comentou. Ele
não prefere falar em rivalidade,
principalmente depois da derrota
na semifinal da Liga Nacional
2004, quando a Malwee perdeu
para a Ulbra de virada por 4x3.
"Hoje é outra realidade. A

competição é diferente e a

concenúação do grupo está

exclusivamente para a conquista
dessa vaga".

FALCÁO-O diretor de futebol

Escolinha de vôlei precisa de novas jogadoras
}ARAGUÁ DO SUL - A FME

.

. (FundaçãoMunicipal de Esportes)
e a Marisol estão formando novos

,

times de vôlei na cidade. Para isso, as
meninas interessadas, com idade até
15 anos, estão sendo chamadas para
participar da escolinha que vai

funcionar noGinásio de Esportes do
Beira Rio, as terças e quintas-feiras.
Segundo a técnica, TatianaAltini, a
expectativa é atrair pelo menos 30
novasmeninas.

A intenção deFME é reestruturar

o voleibol e as escolinhas, da base,
aos 10 anos, até o time infanto

juvenil, commeninas de até 16 anos.
"Temos que formar atletas a longo
prazo, sem quebrar nenhuma
geração", explicou a treinadora. Do

grupo que treinava no ano passado
foram resgatadas 18 meninas, entre
13 e 16 anos. Este é o time que

representa o município na Olesc

(Olimpíadas Estudantis de Santa

Catarina), para adolescentes de 14 a

16 anos. "Nem nos Joguinhos
Abertos, nem nos Jogos Abertos

RAPHAEL GÜNTHER

Mesmo esperando formar atletas não foi feito trabalho nas escolas

temos um time de vôlei", afirma
Tatiana. Nos [oguinhos os atletas têm
entre 15 e 18 anos. Já nos Jogos
Abertos, jogam atletas profissionais do
Estado.

AMarisolpatrocinanomunicípio
o desenvolvimento dos 18 Pólos de
Vôlei, com a doação do material de

treinamento e professores. No total,
mais de mil crianças são atendidas

pelo programa. "Esta parceira da
Marisol com a FME é boa, já que a

empresa busca integração social das
crianças e a FMEbusca talentos para
representar o município em

competições". (Márcia Bento)

Estudante baleado em estádio continua internado
DA REDAÇÃO - O estudante

Rafael César Bueno, 19 anos,

continua internado na UTI do

Hospital Marieta Konder
Bornhausen, em Itajaí. Ele levou um
tiro de revólver calibre 22 na face e

que ficou alojada no crânio.

Segundo boletimmédico divulgado
ontem pelo hospital, o jovem respira
com ajuda de aparelhos e teve

implantado um cateter para controlar
a pressão craniana. Osmédicos não

têm previsão para a retiradadoprojétil
alojado no crânio.

Rafael foi vítima de uma briga
que envolveu as torcidas organizadas
deMarcilio Dias eJoinville, no último
domingo, quando. as duas equipes
empataram em 3x3.O estudante é
torcedordo time doNorte doEstado
e estava na arquibancada onde
começou o tumulto.

A delegação Central de Polícia
. Civil de Itajaí instaurou inquérito

policial para apurar a autoria do

disparo. A arma do crime não foi
encontrada e ainda não há pistas do
autor dos disparos. A polícia está

colhendo depoimentos e pede a

colaboração de quem estava no local.

Segundo o comando do 10 Batalhão
daPolíciaMilitar de Itajaí, 90policiais
militares estiveram no jogo. APM

garantiu também que revistou todos .

os torcedores queentraram no Estádio
Hercílío Luz.

daMalwee, Carione Pavanello, disse
que os contatos para a volta do craque
Falcão continuam. 'Agora sódepende
dele. Ele sabedo nosso interesse em
trazê-lo de volta e a torcida pode ter
uma boa surpresa se aMalwee passar

para as semifinais", comentou. O
dirigente informou que o jogador está
inscritoparaaTaça Brasil. "Conversei'
com ele essa semana. Está treinando
normalmente, mas não vem

jogando", comentou.

FM� abre as inscrições para
-

o Moleque Bom de Bola
}ARAGUÁ DO SUL - As inscrições

para a fasemunicipal doMolequeBom
de Bola já estão abertas na FME

(FundaçãoMunicipal de Esportes).A
competição é destinada a atletas de
10 a 14 anos, nas categorias femininoe
masculino, regularmente matri

culados nas redesmunicipal, estadual
e particular de ensino.O prazopara as

escolas fazerem as inscrições vai até o
próximo dia 21 e a competição será

realizada de 5 a 9 de abril.
O secretário deCultura, Esporte e

Lazer, Jean Leutprecht, anuncia como
novidade desta edição opatrocínio do
Banco Votorantin, colocando em

disputaoTroféuBV Financeira. Além
deste prêmio às escolas campeãs-que
representarão Jaraguá do Sul nas

próximas fases do Moleque Bom de
Bola -, tambémserãoentregues troféus
emedalhas às equipes classificadas até
o terceiro lugar, todas nomasculino e

feminino. Haverá ainda troféus para
artilheiro, defesamenos vazada, equipe
disciplina e atleta destaque, em ambos
os naipes.

STREETBALL-As inscrições
para o cp.Wizard StreetBall encerram

hoje e devem ser efetuadas na Escola
de IdiomasWizard - mesmos local e
data em que ocorrerá o congresso
técnico da competição, a partir das 18
horas. O evento é destinado a atletas
com idade até 17 anos e o custo das

inscrições varia de acordo com a

categoria de cada dupla: R$ 4,00 para
mini emirim; R$ 6,00 na infantil; R$
8,00para infanto-juvenil e juvenil.

Cada atleta inscrito recebe dos

organizadores uma camiseta alusiva ao
evento, prevista para ser realizadano

próximo final de semana (12 e 13103),
. em duas quadrasmontadas na Praça
Ângelo Piazera. O início dos jogos está
marcado para as 8 horas de cada dia.

Nota de Agradecimento e

Convite para Missa de 70 Dia

A família enlutada de Benta Brand (Nega) ainda
consternados com seu falecimento, ocorrido no

último dia 3 de março, agradecem a todos que
enviaram coroas, flores e acompanharam até sua

última morada. E convidam a todos para a missa

de 7° Dia que realizar-se-a no dia 12/03/05 às

19:00h na Paróquia São Francisco de Assis.

A Família Enlutada

EDI lages, a área da saúde
leDl ótiDlas novidades.

o Governo do Estado está investindo pra valer em obras e ações importantes
para a população de Lages. A reforma da UTI li da emergência do Hospital
Nossa Senhora dos Prazeres, a construção da ala de oncologia do Hospital
Infantil Seara do Bem e a reforma da UTl Neonatal da Maternidade Tereza
Ramos são apenas alguns exemplos. Muitas outras áreas também receberam
investimetuos. Uma prova de que o Governo estâ cada vezmais perto de todos
os catarinenses.

"1
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Giseli Andréia de Castilho e Marcel
Fabrizio Salomon casaram-se em São

Bento do Sul no dia 19/02 e festejaram a

união na Sociedade Desportiva Guarani.
Ela é filha de Teodoro e Elisa de Castilho e

ele filho de Edimar � Diva Salornon

°6/3°

Daniela Regina Dias

Adolar Oldenburg
Marinilze Campregher
Luzia Angelina Freiberg
Volnei de Souza
Erica Voigt
Paulo Marcos Euzébio

Jaqueline Wenk
Elemer Kroeger
Ruth Wendorff

Rodrigo Luis locatelli
Renita Jahn Meier
Otávio Luiz Falda Galiotto

'7/3°
Renã Carlos Hintz
Dr. Lodemar Resner
Karla L. G. Rossweiler
Odila Cerutti

Adriana Borchardt
Ricardo Docol

Matheus Alberto Moeller
Vara Fischer

Sandra Heidemann
Nildeneide Manerich
Nilo Sibert

Luana Lourenço
Marlon Bloedorn
Josemar Ribeiro da Silva

Gabriel dos Santos
Machado

°8/3°
Luciana Hauck

Dorotheia Bárbara Hauck
Mônica Raquel Volkmann
Sandra Mara Noriles

Rogério José Forte
Makeli Pereira

Anthonu Prillyp
Adriana M. de Melo
Jean Carla Stinghen
Luciane Mauls Pirassoli

Tyago Y. Nunes

Rodrigo Hemckmaier

Volney Mathias
Vanessa Povoas de Souza

°9/3°
Marlene Siewerdt
Loni Barg
César Augusto Macejunas
Ivo Lemke
Lorival Utech

Walter Evaldo F.
Sonnenhohl
Annabell Picolli Weber
Denise Langer
Ivo Kalfels
Waltraudt Lessmann
Simon

Valnei Luis Foppa
Roberto Luiz Ruysam
Valdemiro da Silva
José Roberto de Oliveira
Turci

Jani de Souza

Reinaldo Aparecido
Chaves

010/3°
Maria Gonçalves Voigt ..
Cacilda Schunke
luri Filho Rosa

Ingo João Benkendorf
Matheus Barato

Adolar Sell

Pio José lappeline
Brunilde Boss Nichelatti

011/30
Leonides Nora

Simone De Marco
Laurinda Antonio Horn

Ellesn Kita

Marcos Eduardo de
Oliveira'

Mariane Hubner
Maria Cristina Caye
Sonia Maria Piske

°12/3°

Chaiane Grundmann
Denis Marcos Fodi
Ivo Kuhn
Cristiane Fiedler
Valmir Eloi
Daniela Angela Lenzi
Marcia L. Wagenknecht
Valmor José lonta
Geraldo Sardagne
Claudete Wasch da Cruz

Isvamin dos Réis

Erick Mickael
Neuza O. da Silva Aniversaria dia 11,

Roberta Barsch.
Felicidades de
Sofia e Albano

Aniversaria dia 10, Maria G. Voigt. Parabéns de seu esposo, filhos,
genros, nora e netos. "Mãe você tudo na nossa vida, feliz
aniversário!"

Trocou idade no dia 07/03
Roberta Martim Müer (Curva).

Os amigos Anderson e Dani

desejam felicidades

.:. PARABÉNS
Nelson Schunke aniversaria dia 13. Parabéns dos familiares.

Colou grau em

Artes Plásticas

pela Furb, no
último dia 26/
02, Henriete

Mireile
Pedrotti.

Quem deseja
muito sucesso,

é a sua irmã

Clenia, seus
familiares e

. amigos

O nono Arlindo

Bergamaschi aniversariou
no último dia 4. Seus
familiares desejam
felicidades

Completou idade nova, no último dia

6, Vanderleia Caetano. Parabéns!

Cola grau em Serviço
Social, pela Furb, neste
sábado dia 12, Josiane

Gonzaga dos Santos.

Os pais João e Otilia, e o

irmão João sentem-se

orgulhosos

No dia 4, casal Paulo Afonso Nicoletto
e Simone Fernandes completaram um

mês de namoro. Felicidades!

"Adilson .

Macário de
Oliveira Jr.,

parabéns pela
formatura do

curso de
Baicharel" Quem

deseja "

felicidades é a �;
esposa Asta, ,t,:

filhos Tarcicio,
Jordana, Aline e

Jean

Vanessa Dal-Ri, colou grau em

Secretariado Executivo, pela Unerj
nesta última sexta-feira dia 4. Parabéns
e sucesso dos familiares e amigos

C Ih'Jj�l\ 'lA*' i ! ' C V \
Quarta e Quinta-Feira

Cine Shopping Breithaupt
Jaraguá do Sul- Rua Emílio C. Jourdan
SALA FILME/HORARIO"Deus na sua infinita misericórdia e perfeição nos deu um

grande presente! Um presente que ama, pensa, se
emociona e sofre, mais que nunca tira o seu lindo sorriso
do rosto. Este presente se chama Heinz Blesing. Marido
amoroso, pai presente e avô maravilhoso e um sogro que
muitas vezes assume também o papel de pai, um homem

que nunca perde a esperança de ver seus filho felizes, seus
netos sorridentes e sua esposa satisfeita. No dia de hoje
quem deveria ganhar um presente é você Pai, mas na

verdade somos nós seus familiares que ganhamos, pois
você é o maior presente que DEUS nos deu. Te amamos!
Feliz aniversário!" Homenagem dos filhos, Sandra e Sandro,
os netos, Martas, Amanda e Luana e sua esposa, Inês e sua

nora, Luzia

aNERO

Entrando Numa Fria Maior Ainda
14:45 -17:00 -19:15 - 21:30

Jogos Mortais

15:15

2-
Hitch - Conselheiro Amoroso

17:15 -19:30 - 21:30

3 Ladrão de Diamantes
15:00-17:00-19:00-21:15

, :'J
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A Cia Embalagens eMegabrill agradecem
a preferência deJaraguá do Sul e região

por acreditar em nosso trabalho,
assim tornando-nos uma empresa mais

comprometida com a satisfação
de seus clientes

elA EMBALAGNES

Rua Av. Mal Deodoro da Fonseca, 1475
Fone 371-3400

E-mail embalagens@ciaemb�lagens.com.br

v í D E O
LOCADORA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.. ,;

Há g anos em jaraguá do
c ml.Ísiço Ad�Jar Mu::;içaJ

5bow, recebeu pela 58 V�Z

V�Z c Prêmio Podbium,
5�"do c ml.Í::;iço mais
destacadc em jaraguá do
e região. Ad�Jar

g_a"ba a

TELEFONE PARA CONTATO
370-9237 ou 9902-8429

figradecimentos:
10 lugar a Deus por

ter me dado o dom de cantar,

a minhafamília, aos fãs,

amigos e ao público que

confiam no meu trabalho,

TAFAC·
SOLUÇÕES FINANCEIRAS

O Factoring foi introduzido no Brasil em 1982, quando foi fundada a ANFAC - Associação
Nacional das Empresas de Factoring.
A TAFAC teve sua fundação em 1991, sendo pioneira em nossa região, nos serviços de
factoring. Na área administrativa e financeira, prestamos assessoria de alta qualidade,
além de ser uma excelente alternativa de crédito a pessoas jurídicas.
Hoje, a TAFAC conquistou uma postura de administração inigualável no mercado, com
princípios e objetivos bem definidos e muito profissionalismo. Está comprovado o

compromisso da TAFAC com os seus clientes através da qualidade e seriedade nos

serviços prestados. A satisfação da equipe, hoje composta por treze profissionais,
treinada constantemente para as necessidades do mercado e de nossos clientes, é um

dos enfoques de seus diretores, Com uma proposta de integração e benefícios, o grupo
de colaboradores da TAFAC é hoje um dos melhores do mercado.
Os investimentos em tecnologia, ambiente de trabalho e

principalmente na qualificação de seus colaboradores tem sido

constantes, tudo isso para que possamos atender cada
vez melhor nossos clientes.
Temos como missão, participar do.crescimento de
nossos clientes, proporcionando excelência nos

serviços através da tecnologia da informação.
A TAFAC está cada vez mais preparada para

o mercado, enfrentando dificuldades e

obstáculos a fim se tornar referência .nacional
no setor.

Tafac Soluções Financeiras
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 429
sala 06 .. Centro

WWW.Jatªç�ç9m·L''J:

FOnE 371-1910
"

Acima o gerente da MTR.

Odair Bernardi. recebendo
a premiação da

podium!

..

A MTR Transportes teve
origem no início da década
de 80 na regiao norte de
Se. mais precisamente em

Blurnenau e .Jaraguá do Sul.
Atualmente conta com mais

de 1200 colaboradores, 26
unidades de negócio entre
filiais e agências, sua frota é

composta por 239 vêículos

próprios, com idade média
de 3 anos, sendo 153

veículos rastreados, Sua
área de atuação

compreende 100% dos
Estados de RJ, Se. RS e as

regiões metropolitanas de

Curitiba/PR, São Paulo/SP e

Campinas/SP..
Com a matriz em Blumenau
a unidade de .laraguá do Sul

destaca-se pela forte
participação nas srandes,

médias e pequenas

empresas de nossa regiao."

MTR Transportes Ltda
Rua José Theodoro Ribeiro. 1865
Ilha dafísueíra I fone 370-1177
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CONDUTORES LESSMANN LTDA.

Visando cada vez mais dar a
máxima satisfação a todos os
nossos clientes amigos. nosso
centro de formação de
condutores vem buscando a

excelência na Qualidade de nossos

serviços, como tem sido,
demonstrando nas pesouísas e
sempre atendendo com Q.ualidade
a todos Que nos solicitam.

l � � � � � � � ��� � � � j
I Centro de Formação de Condutores Lessmann

L__.��R._ua�R_ei�nL_I��b_���_.3_S0_;_i�'�_�_e9_:�;_3�1._c�e_nt�r���.__.�_l

"Pelo 70 ano consecutivo; agradecemos pela escolha
de estar em I ° lugar na pesoulsa Podhium.

Qualidade nos nossos produtos, com o melhor
de acabamento e diversividades em mais de

.

oi 5 O cores em mármores e granitos entre nacionais

e importados é um dos fatores Que mostra o mérito
.

desse prêmio."

Marmoraria Kraisch Ind, e Com. Ltda
Rua 28 de agosto, 142
centro - Guaramirim
Fone 373-4747

dê 2005

A CLlNICA SER (razão social FISIOMED), esta estabelecida em

Jaraguá do Sul há 22 anos.

Nasceu com o objetivo de contemplar as necessidades humanas
nos aspectos Bio Psico físico e Social. Hoje com uma equipe de
trabalho impar ( 23 profissionais) em nossa cidade com a

integração de profissionais especlalizados, realiza efetivos
tratamentos nas áreas de fisioterapia, terapia ocupacional,
fonoaudiologia, psicologia.
Com a integração de profissionals médicos e outros da área da
saúde atendê em todas as áreas da Fisioterapia especializada;
ortopedia, reumatologia, neurologia, pediatria, uroginecologia,
terapia da mão, acupuntura (Clínica de Dor), shlatsu, drenagem
linfática e fisioterapia aquática, sendo esta com piscina aquecida e

adaptada para portadores d'e deficiência motora.

Esta integração d� profissionais nos possibilita oferecer um
tratamento mais eficaz e eficiente, por conta dessa
preocuR

° ..

filiál na Barra do Rio C na da Figueira.
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PH091UM QUARTA

Pelo sétimo
eleito 1° 'Lugar
Podhium Pesquisas.
O resultado desta
reconhecimento por
através da eficiência n

Esse troféu é o resulta
isso aos nossos amigo
confiança no nosso serviço.
Nossa empresa segue
sempre" e c;pnsagrou-se
comprcmetlrnento na satisfa
Nosso objetivo é crescer

nos atualizando e lutan

juntos, e·' que com isso
o serviço por nós pres
"O sucesso não acon

organizada, muit

m par
nestida e

m parte �ess�
do mertadô e

os - clientes cresçamos
se sinta satisfeito corn :

anos
de, di

""'"

ra zçao
em

escapamentos,
amortecedores,

molas e

pastilhas de freio

·Fone:47

Rua Adélia Fischer, 52
Baependi

....................

"Agradeço alados àqueles que me·····
inlticar3m atraves da Pesquisa Podhliim"�

DESTAQUE: MELHOR CONTADOR DE 2004, NICÁCIO GONÇALVES,
PROPRIETÁRIO DA GONÇALVES CONTABILIDADE .

" � � " _ � A N "

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




