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BRASIL NO VATICANO

Lula leva FHC e Sarney para
o funeral de João Paulo II

• PÁGINA6

SALÁRIOS DA PREFEITU RA

N° 5.110 I RS 1,25
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e pancadas de chuva

de sol, nebulosidade
.

"'::;6"""O!.:':=__.. e pancadas de chuva

:��,

ervidor pede 150/0 e Moacir oferece só 7%
prefeito diz que não tem condições de dar um aumento maior e propôs ainda parcelar em duas vezes. O servidores agora vão se reunir para analisar a proposta. • PAGINA3

SCOLAS EM PERIGO

Du�s escolas da região estão pondo em risco os alunos. Em Massaranduba, a falta d'água no colégio Pedro Aleix�obriga
estudantes e professores a buscar água de balde (esq.) direto no registro. Um perigo para a saúde de 600 alunos de 1 a

a 8a
série e também para os pequenos do Centro de Educação Infantil. Em Jaraguá, a Defesa Civil teve que interditar um
galpão ao lado da Escola Rolando Dornbusch e os professores alertam os alunos para o perigo (dir.). • PAGINA 4

CORREIO DO POVO COM A MALWEE NA ESPANHAf
Cobertura completa, de 7 a 10 de abril, com reportagens e fotos,
em parceria com a Agência Globo.
E mais: entrevistas e fotos
exclusivas para você!

Malwee chega hoje à noite a

Puertollano e já faz adaptação

.-

Xoxo e Chico (foto) foram dos primeiros a embarcar
ontem para Joinville, de onde o time seguiu para São
Paulo. Na Espanha, o primeiro treino é para se

acostumar com a quadra. • PAGINA 7
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OPINI o

o desafio de governar
A moratória decretada

pelo prefeito Moacir Bertol
di nas dívidas contraídas

, pela Prefeitura de Jaraguá
do Sul até 31 de dezembro

passado completa amanhã
90 dias. Prazo definido pelo
governo municipal para se

inteirar da situação finan
ceira e conhecer, nos por
menores, os débitos e

respectivas origens, antes

de saldá-los. Entre os

pagamentos suspensos estão

as prestações da compra do

prédio da Marisol, que

abriga atualmente a sede
da administração pública.
Polêmicas à parte, é mister

lembrar que o negócio
gerou protestos e 'foi objeto
de críticas e suspeição da
Câmara de Vereadores.

Por outro lado, ainda que
o imóvel não seja adequado
- ideal - para abrigar a

Prefeitura, a compra dos

galpões da industrial têxtil

pelo menos sepulta de vez a

intenção de transformar o

prédio da rodoviária na sede
da administração. A

proposta, feita pelo ex

prefeito Irineu Pasold antes

de fechar negócio com a

Marisol, provocou reações
de toda ordem. Alguns a

classificaram de piada ou

brincadeira de mau gosto.
Na época, muitos políticos

sede do Poder Executivo,
tampouco criar um ambien
te propício e saudável para
a execução dos trabalhos e

recepção dos contribuintes.
Não é possível que o terceiro

pólo industrial do Estado,
com orçamento anual de R$
170 milhões, não tenha
recursos para comprar um

terreno e construir o prédio

� Jaraguá do Sul não necessita de um prédio
faraônico para abrigar a Prefeitura, mas de
uma sede a altur-a da cidade e funcional

duvidavam que o prefeito
tivesse realmente feito tal

declaração, dado o grau de

irresponsabilidade. Mas não,
o famigerado projeto existiu

mesmo,

Ninguém em sã

consciência pode concordar
com a instalação da Pre
feitura em galpões de
fábrica. As adaptações feitas
não conseguiram deixar o

local com a aparência de

da Prefeitura. A situação é

a única na região, as demais
cidades já resolveram a

questão há muito tempo.
Aliás', desde 1997 se

promete construir o Centro
Administrativo Municipal.
Os sucessivos governos

promoveram vários con

cursos do projeto arqui
tetônico do prédio e

premiaram os "vencedores".
As mudanças de rota são,

em grande parte, frutos da

disputa política e dos

compromissos assumidos.
No frigir dos ovos, os

prejudicados são o

município, que merece algo
bem melhor, e a população
que paga as contas.

J araguá do Sul não

necessita de um prédio
faraônico para abrigar a

Prefeitura, conforme suge
rem os projetos. Precisa de
uma sede a altura da cidade
e funcional. Operacional
mente é melhor que abrigue
apenas os setores adminis
trativos; os outros devem
ficar em locais estr ate

gicamen te escolhidos,
como é atualm ente.: Isso
evita a concentração de
servidores e as questões de
tr ân s i to , logística, etc.

Assim, espera-se que a

moratória tenha incitado o

bom senso, possibilitando
rever as propostas e

resgatá-las.

-I FRASES
"O papa nunca entendeu a Teologia da Libertação. Suas origens polonesas o impediram, de

I

perceber que na América Latina, o inimigo não era o comunismo, nem o nazismo, mas as

elites sem sensibilidade social':

• Leonardo 80ft, teólogo e escritor, explicando a resistência da Igreja Católica à Teologia da Libertação, da qual é um dos principais
adeptos e defensores

I Fatos & Pessoas I
Fernando Bond .

Jaraguá e Florianópolis
ficam cada vezmais perto

Pára-quedas
Queria ou não o novo secretário de Infraestrura
do Governo do Estado, Mauro Mariani,que toma
posse na sexta-feira, vai ter forte influência no

Vale do Itapocu até as vésperas das eleições de
2006. Ele está sendo nomeado pelo governador
como "cota" do Planalto Norte. Por Mariani vão

passar a decisão e a execução das principais
obras do Governo na região. Etem mais: Mariani
não esconde de ninguém que está asfaltando a

estrada para ser deputado federal, com apoio de
LHS. Como o Vale do Itapocu está meio deserto
de candidatos próprios a federal, podem esperar
que ele vem aí.

o bom diálogo com os empresários
locais - que ficou muito claro na

audiência de anteontem no Centro
Administrativo do Governo em

Florianópolis - vai fazer com que o

governador venha cada vezmais à região.
No encontro de segunda-feira, em que
foram tratadas as verbas para o Hospital
São José, o próprio Luiz Henrique
informou que dia 21 vai estar em Jaraguá
e Corupá, nesta última inaugurando
obras. E no dia 29 vem de novo, junto
com o secretário da Saúde, Dado

Cherem, para a inauguração da UTI do

Hospital São José. Interessante que no

papo informal que se seguiu à reunião

com os empresários jaraguaenses, Luiz
Henrique fez um balanço de suas idas e

vindas: já fez 509 viagens desde janeiro
de 2003 e esteve na nossa região 20
vezes. Do total de inaugurações feitas no
Estado, lamentou que só pôde
comparecer a �O%, por falta de tempo.
Nas outras, mandou os secretários no

lugar. O campeão de corte 'de fitas é o

secretário de Infraestrutura Edinho Bez,
que deixa o cargo na sexta mas continua
sonhando com o Senado..

o CORREIODO POVO
�

Francisco Alves
Editor-Chefe
Fernando Bond

Botõesda farda
Confirmando o que disse a reportagem do
Correio de ontem, o vereador Afonso Piazera
se desfiliou antes que fosse expulso do PSDB.

Assim como antecipamos aqui no sábado que a

decisão do Conselho de Ética seria pela expul
são, o vereador também informado disso e

tomou a providência de pedir para sair,
antes que seus correli

gionários arrancassem os

botões de suas farda
como se faz nas Forças
Armadas. Mas no frigir
dos ovos, se desfiliar ou
ser expulso, dá no
mesmo. Piazera
está sem partido e

vai ter que recons

truir um pedaço da
sua vida política pa
ra seguir em frente.

Por cima
Jaraguá do Sul chegou por cima no Centro
Administrativo do Governo na segunda
feira. Explica-se: os empresários foram de

helicóptero, o que impressionou até o

pessoal do primeiro escalão. Fizeram a

alegria dos conterrâneos que trabalham no

Governo e não perderam a chance de
esnobar os colegas: "Vocês pensavam que

Jaraguá era fraca?"

Correio na Furb
Jornalistas do Correio do Povo são

convidados especiais de alunos e

professores da Furb de Blumenau para
apresentar a palestra "Internet,
concorrência ou apoio ao meio jornal':
Entre os motivos que levaram à escolha, os
86 anos que o Correio faz agora em maio

e o fato de que o jornal está implantando
sua página na web, dentro do plano de

ampliação da cobertura regional e estadual.
A palestra na Furb vai ser no dia 15 à noite.'

Sinal
Esta não deu para entender: a cidade de
Joinville inaugurou no fim' da tarde um

escritório de representação em Brasília, junto à
sede da AMB - Associação Brasileira de

Municípios. Ignorou totalmente a estrutura

que o Governo do Estado coloca à disposição
na Casa de Santa Catarina, sede da Secretaria

de Articulação Nacional. Será mais um grito de

independência do tucano Marco Tebaldi com

relação ao peemedebista Luiz Henrique?
fbond@ibest.com.br

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
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SUA OPINIÃO

Auxilio Bolsa da
Prefeitura!

A procura peloauxilio Bolsa da prefeitura demonstra que a riqueza •
não está bem distribuída em nossa cidade. Ao analisar o número de
aproximadamente 700 alunos inscritos podemos perceber a necessidade
pelo auxilio. Os critérios que definem os aprovados devem ser (I
questionados. Enquanto a riqueza de nossa cidade aumenta cada vez

mais e as empresas expandem suas filiais e suas estruturas os

trabalhadores permanecem com os mesmos salários. Como é regra a

nível Mundial as riquezas produzidas estão cada vez mais concentradas
a:

e os Trabalhadores mais acomodados e Jaraguá do Sul não foge desta
realidade. O que mais revela esta situação dos Trabalhadores de Jaraguá : p
do Sul é o número de inscritos para o auxilio Bolsa. As 700 pessoas e/
ou famílias demonstram que não temos condições de usufruir o direito ) C
Constitucional a Educação. A renda familiar não dá suporte para

conseguirmos pagar uma faculdade e temos de recorrer ao auxilio da

prefeitura. Me indigno dos critérios usados para definir os aprovados.
·'·MConforme uma informação da prefeitura: "

o sistema separa
automaticamente por "renda per capita". Será que esta é a forma 'ai

correta? Vou citar um exemplo bem simples: o meu exemplo.
Tenho um salário de R$550,00 por mês com o desconto do,INSS i

meu salário fica num valor aproximado de R$ 507,00, o valor da :J

mensalidade de minha faculdade é de R$ 352,00mensais. Como minha �
família não é de Jaraguámoro com amigos em uma casa e dividimos o II
valor do aluguel, um valor aproximado de R$ 100,00. Como vou

( se
sobreviver? Será que neste caso a minha renda per capita e o perfil .

econô�ico o "sistema" deve analisar?
'

Aceito o fator de uma pessoa estar desempregada e deve ter direito ,:

a bolsa, mas sena casa onde ela mora com seus familiares há condições
de pagar a faculdade? É justo dar o auxilio a duas pessoas da mesma

família, por que o "sistema" os selecionou?

Nilson Antonio Gonçalves de Souza, acadêmico do curso de

Letras Licenciatura - Unerj
'"

o Papa João Paulo II se foi ...
Era o Papa da contradição. Contra a Guerra no Iraque, mas cego

à tantas mortes nos Balcãs. Contra o Nazismo, mas abraçou Pinochet
e tantos outros ditadores. A favor da vida, mas contra preservativos,
que podem salvar tantas vidas. Pela dignidade das pessoas, mas que
não aceitou a participação das mulheres nos ministérios da Igreja.
Dialogou com tantas religiões, mas não ampliou o diálogo dentro d: ,. ,II
nossa própria religião. Foi o papa estrangeiro mais romano que Ja

Ir
tivemos. Pediu perdão pelos erros do passado, mas perseguiu tantoS l'
católicos que queriam mais serviço e menos poders. Era o Papa da

contradição. Mas todos nós somos seres da contradição. Somos '

seres humanos. Vá com Deus João Paulo e peça a Deus, por nós, uJU ,

Papa contraditório, mas humilde.Tô rezando' desde hoje para que ·1
Deus (com os votos dos Cardeais) escolha Papa o Dionigi Tettamanz1
Lá de Milão. Amígo 'dos jovens e conhecido pelas manifestações
contar o G8. Francis Arinze Africano da Nigéria - uma escolha dessa

estremece o mundo. Cláudio Hummes De São Paulo, do Brasil.
Oscar Andres Rodríguez Maradiaga de Honduras, atua na pelos
direitos humanos e contra a dívida dos países pobres. Carla Maria

I I

Martini também de Milão, que defende a ordenação de mulheres.
Também tô rezando desde hoje para que Deus (sem.os votos dos

I J
Cardeais) não escolha como Papa Joseph Ratzinger, cardeal alemão,
ultraconservador e Angelo Sodano, cardeal italiano, número "dois"
na hierarquia da igreja.

Luiz Eduardo Petry, desenhista gráfico

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo�;
r

fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direitO I

fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem corno aS

correções ortográficas e gramaticais nécessárias.

o CORREIO ERROU
.

.

- Na página 8, edição deontem,oCorreioerrou na apresentação ':
da reportagem sobre o jogo da Malwee na liga Nacional, aO �

afirmar que o time fora derrotado por 2 'X 1. () resultado corretOI I

como cons.tava da reportagem e da capafé 3 x 2 pará oAtlântico.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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� Aliás
O vereador Pedro Garcia (PMDB)
promete fazer um pronunciamento
na sessão de amanhã criticando os

problemas na saúde do município e

cobrando do governo medidas

urgentes para tentar reverter o quadro.
"Muitos postos de saúde não têm
médico. Nos hospitais, a demanda
é cada vez maior e os profissionais
poucos': disse. Na opinião do

vereador,a saúde precisa ser tratada
como prioridade e ter qualidade no

atendimento. Com um prefeito
médico, as coisas podem melhorar.

� Criando fato
O vereador Jurandir Michels, o Lika (PT),
passou a tarde de ontem nas agências
bancárias de Jaraguá do Sul distribuindo

panfleto alertando os clientes sobre a Lei

Municipal 2.695 que estabelece tempo
para o atendimento nos bancos.
No dia anterior, a Câmara aprovou a

moção de apelo apresentada pelo
vereador que solicita ao Procon que
fiscalize o cumprimento da lei. O tempo
máximo, de acordo com a lei, é de 15

minutos para dias normais e de 30 nos

dias de movimento intenso - entre os

dias 5 e 12.

� Privatizações
Nada como o poder para testar ideologias
e posições políticas partidárias. Na

oposição, o PT era radicalmente contrário
a qualquer tipo de privatização,
incentivando e promovendo manifes

tações de repúdio às iniciativas.
Na semana passada, ficou proto o edital
de privatização de mais oitó rodovias
federais. A previsão é que em 60 dias,
depois de passar pela Comissão
Nacional de Desestatização e pelo
Tribunal de Contas da União, a

concorrência seja aberta. Espera-se
número recorde de interessados.

o

� Saúde
Apesar das promessas, a saúde em

Jaraguá do Sul continua a mesma,
necessitando melhorar para atingir a

qualidade mínima aceitável. Os pronto
socorros, sempre lotados, sofrem a falta
de profissionais e os poucos que têm
se desdobram para atender os

pacientes. Estes são obrigados a ouvir
as críticas e as cobranças - merecidas
- dos acompanhantes.
Tem médico reclamando da situação.
Garantem que a falta de profissionais
é decorrente do cancelamento dos
contratos de serviço.

� Gratificações o

o prefeito Moacir Bertoldi (PL)

aminhou à Câmara de Vereadores
enc

d íflcacc
mensagem crian o qratí rcaçoes por

tividade especial de membros da

� missão de Processos Administrativos

e

o

Processos Administrativos Dis-

ciplinares.
-

A proposta define sete UPMs (Unidade

Padrão do Município) - R$ 590,73 -

I I para o' presidente da comissão e 3,5

,I' UPMs - RS 295,36 - para os outros

funcionários. As gratificações serão

'i pagas mensalmente, independente
do

número de processos em trâmite.

IMPASSE'

�Moacir propõe 7%.de reajuste
salarial aos servidores públicos
CAROLINA TOMASELLI

� Sinsep realiza

assembléia na sexta

para votar a proposta:
Categoria pede 15%

!
: }ARAGUÁ DO SUL - A

cO[lstrução de um posto de saúde
t I

Ih
o I me orias na rede de

lI�minação pública. Estas foram
d�as das necessidades do Bairro

I Jaraguá 84 d "

d I aponta as na estrela

b�pro,�rama '� Prefeitura no seu
amo Onte à tard ., '

d tem
a tar e no gmasio

L�esPortes da EscolaMunicipalUIZ Gonzaga Ayroso.
-

Ai Segundo o secretário da
sso

'

J I Clação de Moradores do

bafaguá 84, Almiro Baumann, o
alrro s f

o

,;
o re com problemas de

, sinal'Ização e falta de
aCOstam

I d
ento na principal estradae ac o

essa, a Rua Elza Trapp
aYer, continuação da Rua
erta W "A fC eege. rua oi
Onstr íd
00

UI a sem acostamento e
I. \ Irou '

penmetro urbano. O

Na reunião com diretoria do Sinsep, prefeito apresentou a proposta de 7% de reajuste

movimento é grande e por isso

fica perigoso", disse.
Baumann também apontou a

falta de iluminação pública na

Tifa dos Húngaros, que pertence
ao bairro. Segundo ele, os postes
de luz não acompanham o trajeto
das ruas' e, por isso, muitas não
têm iluminação, além de impedir
a instalação de telefones nas

casas. "Existe um projeto na

Prefeitura, mas não temos idéia
de quando vai sair. Pedimos isso
há mais de dez anos", lamentou.

Conhecer es tas e ou tras

necessidades de cada bairro é

justamente a intenção do projeto,
segundo explicou o prefeito
Moacir Bertoldi. '�Prefeitura no
seu bairro" também pretende
aproximar a comunidade dos

secretários municipais, que

participarão de todos os

encontros. No total, serão.oito
etapas do projeto por ano,

realizadas em bairros que o

prefeito chamou de pólos
administrativos.

O prefeito também lembrou

que os encontros têm por base ás
audiências públicas realizadas com
a comunidade para discutir o PPA
(Plano Plurianual), que contempla
grandes obras e projetos da

administração municipal para os

próximos quatro anos - 2006 a 2009.
"Mas já estamos fazendo um

trabalho com as associações de

moradores, atendendo cada uma

delas na Prefeitura. São várias

maneiras de trabalhar com a

comunidade", disse. Baumann aponta os problemas

Preso acusado de fraudar o
'

INSS de Florianópolis
DA REDAÇÁO A

Superintendência o da Polícia
Federal de Florianópolis confirmou
a existência de fraude contra o

INSS. As investigações, em

parceria com a Previdência Social,
começaram há um ano. A fraude
aconteceu na agência do Centro.
Segundo a PF, André Luiz

Meirelles da Silva, 25 anos,

acusado de fraudar benefícios de

auxílio-doença concedidos pelo
Instituto Nacional de Seguro
Social a trabalhadores debilitados

por enfermidades, agia há cerca de
três anos e contava a participação
dos pais e de uma servidora da

agência.
Silva recebia dinheiro das

pessoas que seriam beneficiadas e

chegava a emitir' recibos .aos
interessados. O 'benefício era

baseado em laudo médico
falsificado e liberado com a

conivência de uma servidora.
Acredita-se que cerca de 50
benefícios tenham sido concedidos
de forma ilegal, inclusive 'o que
Silva recebe.

O acusado foi preso

preventivamente e será indiciado

por estelionato. Já a servidora teve
o pedido de demissão enviado ao

Ministério da Previdência.
Para superintende do INSS em

Santa Catarina, Eliane Schmidt, a
apuração de mais esta fraude
mostrou o comprometimento do

governo Lula. "No combate a

fraude e corrupção esse governo
está firmemente empenhado em

combater esse tipo de crime que
onera cada vez mais a

Previdência", comentou.

"Considero positiva a conclusão

deste caso, mas lamento que

servidores, nossos colegas, SE

sujeitam a atuar como cúmplices i

nesse tipo de delito", completou.
As denúncias de fraudes E

,
o

outros crimes contra aPrevidência
Social podem ser feitas pelo disque
denúncia (0800 707 0477). A
ligação é gratuita e quem
denunciar tem a identidade

(

preservada.
JueÁ - Depois de reuniãc ,

com o presidente Luiz Inácic
Lula da Silva e os ministros da

coordenação de governo, c

ministro d& Previdência Social,
Romero J ucá, disse que c

o

presidente pediu que e le
continue trabalhando normal
mente e anunciou que, dentre
de alguns dias,�'Vai'd'i'vu'lgat:.iJm t
plano de fcrtalecimérrto dá -;

Datapreve de reestruturação dc
INSS visando a melhoria dc -

atendimento feito diretamente
ao segurado.

• A Superintendência da .

Polícia Federal de

Florianópolis confirmou a

existência de fraude
contra o INSS. As

investigações, em parceria
com a Previdência Social,
começaram há um ano. '

'.

JARAGUÁ DO SUL - O prefeito
" MoacirBertoldi (PL) propôs reajuste

salarial de 7% aos servidores públicos,
cm reunião ontem de manhã com a

, diretoria do Sinsep (Sindicato dos
�j �eryidores Públicos) de Jaraguá do
'� �ul.Na próxima sexta-feira, às 17h,
Ir noParqúe'Municipàl'de'Evetitos, os
( servidores vão analisar e votar a

, proposta da Prefeitura. A categoria
pede 15% de reajuste.

Na reunião de ontem, Moacir
comprometeu-se a liberar os fun

, cionários públicos do trabalho uma
i hora antes para participar da
Assembléia. O prefeito também
(llnfirmou presença e disse que vai
xplícar osmotivos da proposta do
reajuste de 7%, para ser pago em dificuldades financeiras deste início formada pelos secretários de só até fevereiro, mas vamos mantê-
"uas vezes.'� dotação orçamen- de mandato e colocou na mesa de Finanças, Marcelino Schmidt, e de lo", garantiuMoacir.Antes, só recebia
Líria, deixada pelo governo anterior, negociação uma proposta distante Recursos Humanos, Alire Bertoldi, o benefício quem trabalhasse pelo
'l') contempla 3,5% de aumento", da nossameta. Enquanto Sindicato, e os dirigentes sindicais Idinei Petry menos 30 horas semanais.
Justificou. temos o dever de encaminhar a e LuizCezarSchorner, vai coordenar Segundo informação do

Já os servidores públicos defi- decisão final para a Assembléia dos os trabalhos. secretário de Finanças, Marcelino
niramemassembléia, n�último 19, servidores", disse a presidente do O prefeito também aceitou a Schmidt, atualmente são 2.640
reajuste de 15%, além do aumento Sinsep, Idinei Petry. sugestão feita pelo Sindicato de servidores municipais, incluindo
de R$ 2 no valor do auxílio- O Plano de Cargos e Salários dos estabelecer a proporcionalidade na' cargos comissionados e ACTs

, 'Ilimentação, instituição do auxílio- Servidores jaraguaenses e osEstatutos concessão do auxílio-alimentação, (Admitidos emCaráterTemporário).
r
Ira�sporte, e da reformulação do do Servidor e doMagistério devem garantindo a todos os servidores o Ainda segunda o secretário, 46% da
lano de Cargos e Salários. "O começar a ser reformulados a partir direito aobenefício. "De acordo com receita da Prefeitura é destinada ao

I prdeito argumentou sobre as de 1º de julho. Uma comissão,. oorçarnento, o auxílio deveria serpago pagamento dos salários.
-

i'-----------------------------------------------------------------------------------------------------
:1 p:refeitura vai ao Jaraguá 84 e moradores pedem melhorias

• André Luiz Meirelles da

Silva, 25 anos, acusado de
fraudar benefícios de

auxílio-doença foi preso
preventivamente e será
indiciado por estelionato.

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM ..,

)

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital: TOMADA DE PRECOS P/COMPRAS E SERVICOS N°.: 15/2005

Tipo: Menor Preço/Por Item
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERViÇOS DE MÁQUINA
Entrega dos Envelopes: 09:00 horas do dia Vinte e cinco de Abril de
2005.
Abertura dos Envelopes: 09:15 horas do dia Vinte e cinco de Abril de
2005
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço
e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis, das Segunda à Sexta,
das 08:30 às 12:00 e das 13:30 às 16:30 horas, ou pelo fone 373-0247.

Processo Adm. N°.: 15/2005

GUARAMIRIM, 06 de abril de 2005

J

'i

INTEGRATOR - COM0200 Aviso de Licitação

ZENITA M KRUEGER
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 2005

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I, �;l<1 t Planejamento: a principal ferramenta,
I �, ',�' para a internacionalização

. ",'

ii,,' �� Na última semana, Santa Catarina esteve onipresente
. .1 na mídia, devido ao fato de que a WEG inaugurou sua

:! filial produtiva na China. Para um analista leigo, .que
conhecesse pouco sobre WEG e sobre China.a.abertura.
dessa filial (num momento em que todos os holofotes'
estão virados para este grande país co nsutnldor)
parece se tratar de mais um caso de empresa. que
embarcou no modismo da busca do "sonhado
eldorado"

Entretanto, para quem procura saber a história com
mais profundidade, acabará descobrindo que mais uma

vez, a empresa de motores de Jaraguá do Sul é'
referência em estratégias de internacionalização. Por
quê? Porque a escolha por fincar uma bandeira

brasileira no mercado asiático, foi planejada há cerca

de dez anos.

Em 1995, enquanto os brasileiros começavam a brincar
na Internet e ainda estavam embriagados com o Plano'
Real, e quando uma considerável parcela da população
pôde viajar ao exterior (não contando aí o Paraguai), a

I empresa teve a capacidade de vls lurnbrar- n a

I
globalização, oportunidades de se tornar a maior �m
seu segmento.

" I,
Vale destacar também, que há dez anos, quando US$ f
= R$ 1., a empresa continuou seu carninho.Tsto levaa
uma reflexão importante, visto que nos dias atuais, em

'.pequenos que, freqüentam o Uma cena que 'se repete todos os dias na escola: aluna abre a torneira, mas elas está seca

que o dólar oscila entr.e R$ 2,60 e'R$ 3,00, uma grande CentródeEducaçãolnfantil.,Para'
parte do corpo empr,esarial ,brasileiro fala em "

,
'

,

estes, a APP tem comprado água
abandonar as exportações, ,

..
'

", " '

.Mas ... voltando ao, tema planejamento: a ernp resa foi
."

.mineràl, que custa caro e nem

'. é' selJlpre é, suficiente para todos.
trilhando seu caminho, rumo aos objetivos traçados e ,.Elenise conta' que já, pediu
conforme as ações foram sendo co n cr e tiz a das'. . providências na Prefeitura e na

Portanto, o planejamento deve vir antes ,de qualquer <, Casan.i.mas até agora ninguém
'.

'ação, caso contrário a grande poSsiQilidaq�'�e·st;J�ess'o.:;'. ,','�presentou,uma solução para o

�,' "poderá transformar-se em uma grande possibilid,ad:.", .

',. problema; queexíste hápelo.cínco,
,.". de-fracasso. Para finalizar: sua empresa-já planejou onde .

anos-e que compromete a·saúde
.. , ... ". r

,

.

estará em 2015? dos alunos.
.

t·
' , '

.

'A dirétora conta que. o

1,'1:',:�:'
.

.

.',,' problem� �eagrava no verão,

J 'EVENTO DE COMÉRCIO EXTERIOR EM,JOLNVILLE "quando o consumo de água
é

maior
'["

<'1' Globalizando sua Empresa: Um Passo para o MercadO
.. .l _

''''; t- ��e;�i:�i��a�: �����;i�o �r,:��ig'��;i.a���e��:�;�;�>. , ',Na Rolando. Dornbusch, perigo é desabamento de um galpão
;

'1"- Comércio dos Estados Unidos, em parceria com O'
','

'I� NÚCleo

..

de Comércio Exterior da ACIJ - Assoclação- '}ARAaUÁooSUL-Adireçãoda, sendo usada de manehaincorreta e

. Comercial e Industrial de Joinville. ". " EscolamunicipalRolandoDornbusch atéprejudicaomeioambiente",afirma

·'.t. R ep re se nta n te 5 de lO está dos
n.
o rte-ame ri �'a nos' pediu a interdição da sede da Leoní. ''Amata ciliar foi retirada e no

,,;.( -fa Ia rã o, de fo rma di nâm lca e i n terattva, sobre' AssociaçãodeMoradoresdobairroVIla lugartempuleiros",

"J{;'.: facilidades logísticas, incentivos fiscais, leis de Lalau, que fica no terreno da escola, DESABAMENTO-Háquase
4

S. investimento e oportunidades de negócios nos seus Na segunda-feira o Comdec um ano, uma outra escola da cidade

, • "; ::,,respectivos mercados e no mercado americano em. (ConselhoMunicipaldeDefesaCivil)" passouporumgrande susto.Namanhã
,

': '. ,1.'.'.,.:, !t·.·;\ geral. Os agendamentos podem, ser.fei1:o
.. s. .diretamenté '.

,'interditouóloc�.Aconstruçãoestá do dia30maiooginásiode esportes da

"; :'>'com a ACU.
' -cornurnavígaquebradae segundo a Escola Municipal de Ensino

;1',
'.,. ," diretorada escolapode oferecer riscos FundamentalVítorMeirelles desabou.

· aos alunos. A sede foi construída Não havia ninguém no local. A
.

,.11',
� atravésdeumacordocomafrefeítura quadra,construídaentre 199ge2000

I'
'CURSO BÁSICO EM EXPORTAÇAO há cercade oito anos.Os rnoradores eraoúnicolccalondeosalunospodíarn
Foi promovido em Jaraguá do Sul um Curso Básico em-

fizeram urnrnutirãopara construir o : fazer as aulas de educação física,

III 'I' Exportação, que contou com mais de 60 partlclpantes' 'prédio. A atual presidente da' Depois do desabamento.peritos� do Vale do Itapocu. Cambra, Ministério .d o .Associação,MariaAnitaKinas,afirma. estiveram em 10 outras escolas da

,II, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Secretarlade' queaassociaçãojáteriafeitoosreparoi; cidade que tinham quadras
A rti cu I a çã o I ntern ac i o n a I e 24a• S DR, visa r am a seadiretoradaescola tivesse liberado . construídas comomesmo sistema de

II capacitação de empresários de pequenas e médias.. o acesso, 'Agora temos que esperara
.

pré-moldados. A diretora Marlise de
C om d u r a ç ã o d e 8 h o ras, o c u r s o a bo r dou a co rd o '5 decisão do jurídico daPrefeitura, que Fátima Moretti informou na época
i nte rna ci O n a i s, cu Itu ra ex po rta d o ra, prec ificaçã o e k estáanalisandoo caso". " que a quadra era superutilizada.

I marketing internacional. Um sucesso, segundo os .: Aescolamandoupelosalunosum : "Temos 1300 alunos e a quadra era

. participantes, o curso contou com satisfação acima, de comunicadoparaquecspaistambém usada simultaneamente por três

I· 90%, sendo que devido a isto, o Ministério já confirmou ficassem sabendo da interdição. turmas".

para a metade do ano, um novo cur'so de, Segundo a diretora, a medida foí O vizinho da escola, Ivolneijoão
a pe rfe i çoame n to no tem a .

. tomadapara que os pais ajudassem a Cambruzzi, estavachegando emcasa

conscientizai: as crianças sobreoperigo' quando a quadra caiu. Era uma hora
·

quea construção oferece. "Nós da manhã de domingo. "O

podemos'errarpor ingenuidade, mas
'

desabamento começou no fundo da
nunca por omíssãoA vida destas quadra. Não estava ventando ou

·

criançaséumaresponsabilidademinha chovendo.Simplesmente caiu".
e da escola", disse LeOIÚ Narloch . Aquadra está sendo reconstruída

. Cirnardi. e a previsão é que as obras terminem
, Aescolaenfrentaainda umoutro atéofimde abril.Adiretora explicou

probleraaDepoísdocarnpodefutebol, ainda que as crianças estão fazendo
,

o terreno seestende até o rio,maseste aulas de educação física em espaços
.

.espaço de preservação permanente "improvisados, umcampode areia, de
". "está-sendo,usado para criar galinhas, brita e até o saguão de entrada da

"1\ fuea pertence-à escola, mas está .. escolaé usado't.dísse.
"

,,'

"
' .

,"." ,.'.,
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"

- Alunos da Escola Pedro Aleixo

MARIA HELENA DE MORAES

... prefeitura não toma

providências e Casan

diz que não foi
informada até agora

MASSARANDUBA - Os alunos da
Escola MunicipalMinistroPedro
Aleixo, tiram água de um balde

para beber. As caixas d'água estão
quase semprevazias porque não há

pressão suficiente. Por isso,
professores e serventes recolhem a

água direto do registro paramatar
a sede dos estudantes, para a

'limpeza e, se for o caso, até para a

.

cozinha. "Água somente nas

torneiras do pátio ou direto do

.registro. Dentro da escola mesmo,
'só, de manhã, e nem sempre", '

.afi�a,a diretora Elenise Coelho.
'o De acordo com a diretora, o
problema é antigo e atinge, além
dos 600 alunos de.l ° a 8° série, os .

POR JoLIO"C�SAR DA SILVA �

têm água racionada e de balde

I. I'

Sua opinião é muito importante para nós. Encaminhe

suas dúvidas, sugestões e críticas para nesso.e-mall

cambra@portalcambra.com.br.
"

..

Júlio César da Silva é Professor do Curso de'

Administração - Hab. em Comércio Exterior da Unerj e
Mestre em Gestão Competitiva-PPGEP/UFSC.
E-mail: ju.lio@uol.com.br

: .," �!

.l·

. ,"� ,.
-

.' .

na parte baixa da cidade. "Como a

escola fica na parte alta do centro,
.
ficamos sem água. Não há pressão.
Deveriam instalar um reservatório

aqui em cima, até porque há mais

moradores na redondeza que

passam pela:mesma dificuldade",
-sugere a diretora. Ela informa airida

que, quando tem água, é suja .

.

A Casan é a responsável pelo
abastecimento de água em

Massaranduba, mas a Secretaria de
Educação tem o compromisso de

',;:.;p""'f'"

exigir, além de quantidade,
qualidade. Entre as alternativas, a
diretora sugere a instalação de um

poço artesiano. O coordenador de

transporte escola da Prefeitura,
Valdir Scaburi, disse que a Casan

já foi procurada. Segundo ele, "há
uns 15 dias" o problema foi

repassado ao responsável pelo
escritório emMassaranduba,Nildo
Wulz. A solução, na opinião de

Scaburi, é a instalação uma bomba
para dar pressão à- água. Quando

isso vai acontecer, ninguém sabe,

O chefe' regional da Casar

(que atende os municípios ai

Jaraguá do Sul, Schroeds

Guaramirim, Massaranduba i

Corupá) ,Irvando Luiz Z<?.mer,disol
que não sabe nada sobre o assunto

.- ' '11',

mas garantiu que vai tornai

providências. "Vou até lá, se fOI

preciso. Nunca me procurararr

para reclamar ou parame infonnru
sobre falta de água na escola"
afirma Zomer,

...de que pode acontecer o mesmo que na Vitor Meirelles

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JUSTiÇA SEJA FEITA

PANORAMA Is I

Famílias procuram verdade
sobre a morte de ciclistas

MÁRCIA BENTO

]ARAGUÁ 00 SUL - As famílias

das duasmulheres que estavam indo

ao trabalho de bicicleta emorreram

atropeladas em Jaraguá do Sul nos

últimos40 dias querem se aprofundar
t
na investigação sobre as causas dos

acidentes. A família da costureira

BentaBrand, de 50 anos, que foiparar
embaixo de um ônibus na

madrugada do dia 3 de março teria

uma testemunha que desmente a

'primeira versão do acidente - a de

que Benta estava fora da faixa

reservada para bicicletas e pedestre
na RuaMarechal Floriano Peixoto,
perto daPonteAbdonBatista.

Í, Já a família de Elisângela daCruz
'Pereira, 20 anos, atropeladanaquinta
,feira passada por um caminhão de

lixo na Ilha da Figueira, procura por
testemunhas que tenham visto o

acidente. "Quero saber o que
realmente aconteceu, a verdade", diz
o pai de Elisângela, João Pedro
OliveiraPereira. Segundo as primeiras
versões, Elisângela estaria em cima

da calçada da Rua José Theodoro
)

.

Oliveira com aRua 1152. ''A.té agora
ninguém conseguiu explicardireito

)
o que aconteceu e comominha filha

)

(
estámorta, pode ficar o dito pelo não
dito", dizopai.[

BENTA - A família Brand
[(

resolveu contratar um advogado e
j

II
com a ajuda dele está tentando
descobrir mais testemunhas do
acidente. ''A.inda não conseguimos
ouviruma pessoa que viu o acidente,
porque ela ainda estámuito abalada
e chora toda vez que toca no

assunto", disse LeandroBrand, filho
" de Benta.
r

I O delegado Uriel Ribeiro é o

I
responsável. pela investigação e

disse que o inquérito ainda não foi
concluído porque o laudo sobre a

morte ainda não chegou (veja
; reportagem nesta página). "Estamos
I ouvindo as testemunhas e se a

família quiser contribuir com

informações, melhor". No dia do

� acidente, a empresa de ônibus
! Canarinho informou que o
It
motorista seria afastado até que se

,

concluíssem as causas do acidente.
, Ontem a reportagem do Correio

l tentou ouvir a empresa mas não

I conseguiu.
; ELISÂNGELA - O Correio
l doPava encontrouuma testemunha
que teria visto o acidente. Omenino
de 13 anos mora perto do lugar do
acidente e estava se preparando para
ir à escola quando um caminhão de
lixo daEngepasaatropelouElisângela.
Segundo ele, ela vinha de bicicleta

� pela Rua 1152, e o caminhão vinha
pela Rua José Theodoro Ribeiro e

entrou à direita na Rua 1152. Foi
quandoo acidente aconteceu. O pai, de Ehsângela nega esta versão. "Essa
rua é sem saída e o caminho que ela

l faziaera pelaJoséTheodoro", disse.
,

. Odelegado responsávelpelo caso
dIZ que as primeiras investigações
apontampara a versão do pai. Assim
COrnono caso de Benta Uriel Ribeiro

•
espera pelo laudo do IML (InstitutoI ÍI1'd'l
e lCO legal). Por orientação do

advogado, a Engepasa não vai se
pronunciar

RAPHAEL GÜNTHER

A família Brand foi ao velório de Benta com a informação de que ela tinha sido culpada pelo ...
C'SAR JUNK'S

...acidente, assim como a família velou Elisângela com a mesmo informação da polícia

Falta delegado, escrivão e até investigador
}ARAGUÁ 00 SUL - A demora

de 33 dias para conclusão do laudo
sobre a morte de Benta Brand (veja
reportagem nesta página) é um

exemplo do problema de falta de

pessoal na área de Segurança
Pública em [araguá do Sul e região.
"Este laudo está demorando porque
temos apenas dois médicos legistas
que têm que fazer os laudos
cadavéricos e também exames de

corpo delito", diz o delegadoUriel
Ribeiro. Mas não há só falta de
médicos: faltam até delegados de

polícia.
Com uma população estimada

em 124mil habitantes, Jaraguá do
Sul tem apenas um delegado para
cada 41 mil habitantes. A situação
fica ainda pior quando são incluídos
osmunicípios da 15ºRegião Policial,
que engloba duas comarcas

(J araguá do Sul, sede, e

Guaramirim) e três municípios
(Corupá, Schroeder e

Massaranduba). No total a região
tem seis delegacias para atender a
uma população de 190 mil
habitantes.

Apenas um escrivão de carreira

trabalha na 15a Regional, o resto do
trabalho é feito por estagiários e

profissionais deslocados pela
prefeitura. As equipes de

investigação também estão em

número menor do que o mínimo.

"Precisamos de pelo menos três

equipes com três pessoas.
Atualmente tenho três equipes
com duas pessoas. Uma delas vai
ficar com apenas um profissional, já
que o outro está de licença
médica", revela .o delegado Uriel
Ribeiro.

A regional também não tem

nenhuma delegacia especializada.
"A Delegacia da Mulher está

aprovada, mas nunca teve um

espaço próprio", afirma Ribeiro. A
antiga delegada responsável pela
Delegacia da Mulher era Fedra
Konell, que foi transferida para a

Capital. Ela nunca foi substituída.A
violência crescente e a demora na

conclusão dos inquéritos acontece
por dois motivos principais: "Falta
pessoal e também dependemos de
terceiros que estão na mesma

situação precária", explicaRibeiro.
A delegada Regional, Jurema

Wulf, foi procurada peloCorreio do
Povo. Através de um comunicado
ela disse que o atendimento é feito

por parte dos delegados em sistema

de plantão e sobreaviso. Ela admite

que o "volume de trabalhos é

bastante elevado, assim como em

todo oEstado".
A secretária de Desen

volvimento Regional, Niura dos

Santos, afirmou que a Secretaria já
pediu mais viaturas e policiais. "O
secretário de Segurança Pública
tem conhecimento da nossa

Situação e devemos ter uma reunião
em breve". Segundo ela, foi pedido
mais um delegado, em regime de

urgência, e também mais dois
carros para a corporação de
Guaramirirn.

OdelegadoAntônioGodóipediu
licença para tratamento de saúde e

o delegado Uriel Ribeiro teve que
assumir todos os trabalhos da

Delegacia de Polícia. Segundo ele,
seriam necessários para atender a

população pelo menos cinco

delegados: três em Jaraguá, um em

Guaramirim e mais o delegado
regional.

CORREIO ECONÔMICO �
·1Grande exortação dos pequenos

Florianópolis - Fato que ficou registrado na palestra do ministro
do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, sobre políticas de
comércio exterior e tecnologia na reunião do Conselho Estadual
de Comércio Exterior, na Fiesc, foi o aumento das exportações por
parque das pequenas empresas. Nunca os "pequenos" exportaram'
tanto, se interessam tantos e abriram tantos caminhos para o

Exterior, assim como nunca se viu tantas ações governamentais e

associativas para dar oportunidade de exportação à pequena

empresa. Em Jaraguá do Sul e reqião; isso é uma evidência, seja
através da Apevi ou das associações comerciais e industriais das
cidades. O problema é que os pequenos, apesar de pequenos, não

escapam dos mesmos gargalos de infraestrutura vividos pelos
grandes e hoje esta é a principal dor de cabeça do ministro Furlan.

Agora, que os pequenos respondem, respondem: em São Paulo,
por exemplo, os salários pagos pelas pequenas empresas subiu

4,9%, enquanto o resto do pessoal da ativa só teve 3,4%.

: "o •

I

I
i·I·'I�

I
I'
I'
[

I
I

i
I
I
I
I

A"5(-280"
O recém-empossado
presidente da também zero

quilômetro SC Parcerias,
Vinicius Lummertz, esteve
ontem com o ministro dos

Transportes, Alfredo
Nascimento. Foi ver como

anda o processo de

estadualização das rodovias

BR-280, 470 e 282, pedido
que foi deixado em cima da
mesma do ministro pelo
qovernador LHS. O Governo

do Estado quer as estradas,
mas quer também o dinheiro

do imposto dos

combustíveis, a Cide, para
fazer as obras necessárias. No

caso da "SC-280'; a
duplicação do acesso a

Jaraguá até o porto de São

Francisco do Sul. Lummertz
não saiu muito animado.

Nãocede
Depois que os analistas
aumentaram sua projeção de

inflação para 5,88% este ano

(acima dos 5,1% estipulados
pelo BC, ontem mais uma má

notícia que aponta na direção
da manutenção ou aumentos

dos juros pelo Copom: o

fndice de Preços ao

Consumidor (IPC) do
município de São Paulo,
calcutado pela Fundação
Instituto de Pesquisas
Econômicas (Fipe), registrou
em março uma inflação de

0,79%, contra 0,36% de
fevereiro.O grupo que

apresentou maior alta de

preços foi Transportes
(4,17%), seguido por Saúde

(0,57%); Alimentação
(0,29%); Educação (0,14%) e

Habitação (0,11 %).

redacao@jornalcorreiodopovo,com.br :

CP NOTAS
� INAUGURAÇÃO
FranquiaMarisol I

l
I

AMarisol S.A. dá continuidade ao seu processo de expansão e inaugura :

hoje a primeira franquia Lilica & Tigor na cidade de Brusque (SC), i .

elevando para 80 o número de franqueados no país. Através da rede !
de franquias, a empresa está buscando maior visibilidade e um novo :_
canal de distribuição para as marcas Lilica Ripilica eTigorliigre,com :
lojas exclusivas, franqueadas e, predominantemente instaladas em :
shoppings centers.

' I

� INSCRiÇÕES I

Enem200S

I

r;··

O Ministério da Educação, através do Ineo (Instituto de Estudos e. :.

Pesquisas Educacionais), em parceria com as Secretarias Estaduais de :'
Educação, abriu na segunda-feira, dia 4, as inscrições para a sétrna .

'

edição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os estudantes:
que cursam a terceira série do Ensino Médio devem procurar a

'

secretaria de sua escola até o dia 15 de abril e os que já concluíram
este grau de ensino ou a educação de jovens e adultos, em anos

anteriores.podem se inscrever entre os dias 25 de abril e 6 de maio,
nas aqéncios dos Correios. A inscrição também poderá ser feita pela
Internet, através do site www.enem.inep.gov.br/inscrição. Estudantes,
da rede pública, da educação de jovens e adultos e pessoas econo

micamente carentes estão isentos da taxa de inscrição de R$ 35.

� INSCRiÇÕES"
ExamesSupletivos
Çomeçaram ontem as inscrições para a primeira etapa de 2005 dos
Exames Supletivos de Ensino Fundamental e Médio no Cejas (Centros
de Educação de Jovens e Adultos).A Secretaria de Estado da Educação,
Ciência e Tecnologia já publicou edital no Diário Oficial do Estado e :

colocou no site www.sed-rct.sc.br. Os interessados devem procurar.
os Cejas até o dia 18 de abril, no horário das 8 às 12 horas e das 14 às

20 horas. As inscrições para a segunda etapa ocorrem de 8 a 19 de

agosto. No dia da inscrição os candidatos receberão o edital e o

proqrama oficial das disciplinas, além do cartão de identificação.

� IPTU

Desconto de 1 S%
OS 35.439 contribuintes inscritos para o pagamento do IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano), poderão desfrutar do desconto de 15%

se preferirem quitar à vista. A parcela única vence dia 8 de abril. Para

quem preferir aguardar até 10 de maio, poderão pagar, também em

parcela única, com desconto de 10%. E quem optar quitar o IPTU em

oito parcelas não terá descontos.

I'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PANORAMA

DA REDAÇÃO - O presidente Lula e os ex-presidentes José Sarney
e Fernando Henrique Cardoso (que se juntam ao ex-presidente
Itamar Franco na Itália) chegarão a Roma sob um forte esquema
de segurança, que inclui mísseis anti-aéreos e a delimitação
de uma zona de exclusão aérea. Medidas para acomodar

multidões já foram colocadas em prática. A cidade oferece
barracas e áreas de camping para centenas de milhares de

fiéis que chegam à capital da Itália sem ter lugar para ficar.
Milhares de policiais extras foram chamados de toda a Itália,
mas as autoridades romanas não têm certeza sobre o que

esperar. A maior parte prevê que cerca de dois milhões de

viajem até a cidade, mas alguns falam em quatro milhões, o
que dobraria a população de Roma.

"Não temos nenhuma previsão real (sobre o número de

peregrinos) e precisamos adaptar nossos planos caso a situação
o exija'; afirmou Guido Bertolaso, coordenador do esquema
de segurança na cidade durante o funeral. O grande número

de peregrinos, muitos deles com sacos de dormir, é um tributo

para o Papa mais viajado da história. João Paulo II visitou 129

países e territórios, do Chile às estepes do Cazaquistão,
defendendo a paz e a união entre os povos.
Entre os líderes mundiais que pretendem participar da
cerimônia estão desde o presidente dos EUA, George W. Bush,
ao presidente da Síria, Bashar AI Assad, fazendo do funeral o
mais prestigiado da história do Vaticano.

O enterro do papa João Paulo I, em 1978, contou com a

presença de 105 dirigentes mundiais.Para proteger os chefes
de Estado e de governo, Roma fechar seu espaço aéreo

durante o funeral. A Força Aérea italiana disse que também
colocar mísseis anti-aéreos de prontidão e a Organização do
Tratado do Atlântico Norte (Otan) usará aviões de patrulha.
CAIXÕES - Os papas podem ser mortais, mas não são meros

mortais. O funeral e o enterro do Papa João Paulo II nesta

sexta-feira seguirão um ritual elaborado envolvendo três

caixões, um dentro do outro, além de antigas tradições. O

Papa será enterrado embaixo do lugar antes ocupado pela
tumba de João XXIII, na cripta que fica embaixo da Basílica de
São Pedro, disseram autoridades do Vaticano nesta terça-feira.
João XXIII, que iniciou o Segundo Concílio Vaticano,
responsável por introduzir várias reformas na Igreja, foi um
dos papas mais amados da História moderna e ainda é

conhecido como "o bom Papa" por causa de seu sorriso e de
sua natureza amigável. ,

O Pontífice morto em 1963 foi colocado em uma tumba de
mármore no chão da cripta, conhecida como as Grutas do
Vaticano. O corpo foi removido em 2001 para uma capela no

nível do altar da basílica e o local onde estava sua tumba ficou
vazio. É sob essa alcova que João Paulo II será enterrado.

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAIS
PREFEITURA MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO: MENOR PREÇO

Modalidade Objeto Data .da sessão/disputa

Tomada de Preços n° 8/ Material e instrumental 20/04/2005 - 8:30h
2005 - FMS odontológicos.

Pregão Presencial n° 44/ Equipamentos de 20/04/2005 - 13:30h
2005 informática

REGIMENTO: Lei Federal nO 8.666/93 el nO 10.520/2002 e

Decreto Municipal n° 4.698/2002.
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital.e esclarecimentos

poderão ser obtidos no seguinte endereço: Rua Walter

Marquardt n° 1.111, bairro: Barra do Rio Molha, município de
Jaraguá do, Sul-SC, ou via Internet no endereço
www.;araguadosul.sc.gov.br.

Jaraguá do Sul (SC), 1 ° de abril de 2005,

MOACIR ANTONIO BERTOLDI

Prefeito Municipal
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Fiéis esperam de quatro a cinco
horas para homenagear o Papa
... De segunda-feira até

ontem 1 milhão de
fiéis passaram pela
Basílica de S. Pedro

DA REDAÇÃO - Ummar de fiéis

chegava à Basílica de São Pedro
ontemparavero corpo do PapaJoão
Paulo II, emmeio aos preparativos
da IgrejaCatólica para o funeral do
Pontífice e a escolha de um sucessor,

informouoGloboOnline.As pessoas
esperavam em média de quatro a

cinco horas emumaenorme fila para
prestar sua homenagem ao Papa,
cujo corpo está exposto desde a tarde
de segunda-feira na basílica onde
ele presidiu ritos por 26 anos, antes
de sua morte, no sába-do.
Autoridades do Vaticano estimam

que cerca de ummilhão de pessoas
passaram pelabasílica para se despe
dir do Papa, entre a tarde de segun
da-feira e o fim da noite de ontem.

"Por toda a minha vida ele
esteve comigo nosmomentosmais
difíceis. Esperaria para sempre para
vê-lo", disse Marcella Sogos, de 36
anos, que viajou da Sardenha com
um saco de dormir e um pouco de
comida para passar anoite.O bispo
Angelo Comastri, vigário da
Cidade do Vaticano, disse: "Há
tanta gente vindo porque esse Papa-

o Papa nos últimos dias de vida. Agora o corpo dele vai ser enterrado sob um forte esquema de segurança

acendeu nossa fé." acontecerá antes de 17 de abril. e 5h da madrugada de ontem
I

Muitos dos fiéis' tiraram Embrulhados em cobertores para (horário local).
I:

fotografias com. seus telefones enfrentar o frio do começo da "Isto é um pequeno sacrifício. A

celulares antes de serem retirados do primavera na Europa, fiéis emoção vale a pena", disse Marie

local. Poucas horas depois de a emocionados passaram a noite na Faitanini, que junto com amulhere .

basílica ter sido aberta à população Praça de São Pedro, na esperança dois filhos de 6 e 8 anos, deixou a ;
nesta terça-feira, quasemeiomilhão da dar o adeus final ao Papa João cidade de Pescara, na costa leste ;
de pessoas já tinha visitado a área" Paulo II. Antesmesmo da reabertura italiana, para ver João Paulo II pela ]
segundo a TV estatal italiana. A da Basílica de São Pedro, dezenas última vez. A, faJiní�ia f,aita�im ú

morte de João Paulo II, de 84 anos, de milhares de pessoas já estavam esperou cerca de quatro horas na fila I
I�J

levou à Roma dezenas de cardeais, em uma enorme fila do lado de até o começo da madrugada de�ta .

que decidirão sobre o futuro papa foram da igreja, em uma espera de terça-feira, quando a temperatura
I,

em um conclave, o qual não horas.A basílica fechou entre as 2h caiu para cerca de 3º Celsius.

CORREIO TV
Arlete ponto com
Com mais de 45 anos de carreira e papéis
dos mais variados, Arlete Salles passou por
uma experiência inédita recentemente. Para

interpretar Ademilde em "A lua me disse"
próxima novela das sete da Globo, ela foi
apresentada ao computador, segundo o

Globo Online.
"Na história, a Ademilde procura namorados

pela internet. Então, eu tinha de saber como

funciona" explica. Logo no início, tomou um

susto:"Fiquei impressionada. Às 8h da manhã,
I já havia gente interessada em namorar nos

chats. Para que ninguém desconfiasse da
minha identidade, entrei na rede com o

nome da minha cadela, Kika':Além de viver à

procura de um namorado, Ademilde se

dedicará a uma outra tarefa: vender. Na trama
de Miguel Falabella e Maria Carmen Barbosa,
ela será dona da loja Frango Com Tudo
Dentro.

Heróis domundo
Neguinho da Beija-Flor se caracterizou como

o sambista Paulo da Portela, um dos funda
dores da azul-e-branco de Madureira, para
participar da série "Heróis de todo mundo"
que estréia no mês que vem no canal
fechado Futura (Net). Na atração, persona
lidades interpretam figuras importantes do
passado contando um pouco de sua biogra
fia. Ao todo, serão 30 episódios. Zezé Motta
também já gravou como Elizeth Cardoso.

Baixinhos
Com o fim do "império das louras" que
dominou por mais de 20 anos a

programação infantil da tv brasileira, todas
as emissoras se movimentam para

apresentar novos produtos para um

segmento que sempre gerou excelentes

resultados no ibope e, por conseqüência,
no faturamento. Por falar nisso, foi muito
boa a audiência da estréia de "TV Xuxa":

média de 11 pontos com 35% de share

(participação de telespectadores em cada

700 aparelhos ligados). O "No mundo da

imaginação" ia ao ar mais cedo e vinha
obtendo em torno dos oito pontos com

30% de share .

redacao@jorna[correiodopovo.com.br

Outros caminhos
Enquando Grazi, Alan e Pinki trilham

pelos caminhos do estrelado em ",

frente das câmeras, Jean, vencedor do
I

"Big Brother 5" e autor de "Aflitos';
deverá realizar seu sonho de escrever

roteiros na Globo. Semana passada, ele J

foi procurado pelo departamento de

recursos artísticos, que tem interesse

na sua contratação. "Aflitos" foi vence
dor do Prêmio Copene de Cultura'
2001. Na apresentação, o escritor

Antônio Torres diz: "Quem é Jean

Wyllys? ... Esperto, diligente, talentoso':

Investimento
Não é só a Globo que está investindo
na produção infantil. Esta semana a

Band estreou "Floribella" em cima do

horário do Jornal Nacional. A novela é

dos mesmos criadores de Chiquititas
é Popstars. Já a TV Cultura anunciou
uma mudança radical na sua

programação, com a criação da TV Rá

Tim-Bum,carro-chefe da audiência da

Cultura. Para se ter uma idéia, serão
oito os programas infantis: Caillou,
Castelo Rá-Tim-Bum, Cocoricó, Ilha Rá

Tim-Bum, O Pequeno Urso, Rá-Tirn
Bum, Rupert e 123 e Já. Isso sem

contar que a própria Globo estreou

segunda-feira a nova fase do "Sítio do

Pica-Pau Amarelo':
.
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MUNDIAL DE FUTSAL

Malwee chega hoje à noite
a Puertollano,na Espanha

.. Ferretti levou 13

1 jogadores para esse

o desafio e já tem

um time titular

}ARAGUÁ00 SUL/SÃO PAULO

lerão mais de 48 horas de viagem

para a disputa da principal
competição do ano para aMalwee.

O time saiu na segunda-feira à noite

de Erechim e ontem de manhã

pegou o avião de Joinville até São

Paulo. De lá, embarcou às 21h1S

para a Espanha e chega hoje, por
voltadas 22h, emPuertollano, cidade

) sede da competição. Amanhã já
estãoprogramados dois treinos.

Oauxiliar técnicoMarcosMoraes
disse ontempor telefone deSãoPaulo

que os treinamentos serão para

recuperar os jogadores da viagem.
"Precisamos também nos adaptar às
dimensões da quadra". Segundo ele,

ú o time base será Bagé, Chico, Xande
(Xoxo), Leco (Valdin) eJames.Além
deles, viajaram tambémMarcinho,
Antônio,Márcio,William, Fiu eÉka.
O auxiliar disse que a Malwee tem

ú certa vantagem no grupo, por jogar
I depÜ�ddSdoisadversários. "leremos"
a chance de analisá-los na primeira
rodada".

O alaXoxo, também ao chegar

Time saiu ontem de manhã de Jaraguá do Sul: primeira parada, Joinville

a São Paulo, disse que o favorito

para o título é o Boomerang
Interviú, que joga em casa. "Esse
time tem vários jogadores da

seleção espanhola. Por isso

queremos ir por etapas, primeiro
. chegando à final. Depois, na hora
da decisão, não tem favorito". O

jogador admitiu que os erros do
time foram fundamentais na

derrota por 3x2 para o Atlântico, americanos no ano passado, temos
anteontem, pela Liga Nacional. "E chances de ir bem no Mundial".

é nesses erros que vamos trabalhar Amanhã, jogadores e comissão

agora. Precisamosmelhorar isso". técnica assistem o jogo de Carlos

Por ser o principal torneio do Barbosa e Pittsburgh (EUA), além
ano, Valdin disse em São Paulo que de treinar em dois períodos. Na
acredita que a ansiedade nãodeve ,�.

sexta e no 'sábatio; treinam de

atrapalhar os jogadores. "Todos são manhã e jogam à tarde. A estréia

experientes. Se conseguimos é contra o Pittsburgh, às duas da
vencer duas competições sul- tarde (horário de Brasília) de sexta.

Fifa lança oficialmente o Mundial de Clubes

DA REDAÇÃO - O presidente
da Fifa, Joseph Blatter, lançou
oficialmente ontem o novo

Mundial de Clubes, que será

disputado entre os dias 11 e 18
de dezembro deste ano, no Japão.
"O futebol de clubes evoluiu. Por
isso, não seria apropriado à Fifa
convidar apenas os campeões de
dois continentes. Precisávamos
de uma competição que
representasse todos os seis

continentes", disse o cartola.
Blatter fez o anúncio em

Tóquio, ao lado de Saburo
Kawabuchi, presidente da
Associação Japonesa de Futebol,
e de [unjí Ogura, membro do
quadro executivo da entidade

que controla o futebol mundial.
O novo campeonato, 'que vai

reunir os campeões dos seis'

continentes, representa uma

fusão entre o Mundial de Clubes
e o Mundial Interclubes. A
medida foi tomada no último dia
16 de março, quando a Fifa
anunciou a venda dos direitos de

exploração do torneio para a

empresa Toyota.
A Toyota organizava e

patrocinava desde os anos 80 o

Mundial Interclubes, sempre
realizado no Japão, onde tem a

�ede. Lá duelavam os campeões
da Copa Libertadores da América
e o da Copa dos Campeões da

Europa em apenas um jogo. Mas,

em 2000, paralelamente à final em
solo japonês, a Fifa organizou seu

primeiro Mundial de Clubes, no
Brasil, com a participação de

campeões de todos os

continentes.

No entanto, nos anos se

guintes, a entidade não mais

realizou a competição que teve o

Corinthians como vencedor. A
retomada será em dezembro deste
ano. Atlético-PR, Palmeiras, Santo
André, São Paulo e Santos, que
disputam a Libertadores-200S,
têm chance de conquistar uma
vaga na nova competição mun

dial. Mesmo como último

campeão, o Corinthians não vai
disputar esse torneio.

Guga faz partida de exibição na Espanha
DA REDAÇÃO - O brasileiro

Gustavo Kuerten, que ontem

conheceu o adversário das oitavas
de-final, o espanholAlbertoMartin,
Participoude umapartidade exibição
no meio de uma rua do centro de
Vai' . .

encla, na Espanha. A rua de
pedestresDonJuan daÁustria, uma
�maismovimentadas deValência,
OI palco da exibição, da qual
�ambém participaram o chileno
emando González e os espanhóisIsraelMatos eMiguel López [aén,

,

Diante do olhar surpreso dos
Inúmeros pedestres os tenistas
d'

.

'

,
lSputaram alguns pontos na rede
unpr .

daOViSa montada pelosmembros

�a organização do torneio para
vulgar a terceira edição doTorneio

de Valência.

.Ontern, Martín superou o

compatriotaAlbertMontanes por 2
sets a 1, parciais de 6/7 (5/7),6/4 e

6/2. A organização ainda não

divulgou o horário e a data da

partida, que provavelmente deverá
ser realizada hoje.

Naestréia, Kuertenbateu o belga
Olivier Rochus por 2 aO (6/2 e6/4),
partida que marcou o retomo do
brasileiro às competições oficiais após
sete meses, em razão da segunda
cirurgia no quadril. Em dois confron
tos em torneios da ATp, Guga não

perdeu nenhum set para Martín. O

primeiro jogo aconteceu noTorneio
deCincinatti, em 1999, quandoobra
sileiro bateu o espanhol por 6/2 e 6/3.

Guga enfrenta o espanhol Alberto
Martín pelas oitavas-de-final

ESPORTE 17 :�;

JULIMAR PIVATTO

LINHA DE FUNDOII---�
Descontentamento
o piloto de Guaramirim Beto Alchini já é o líder do Campeonato
Paranaense de Motovelocidade, na categoria Força Livre Nacional.
Nas 250cc, está em segundo lugar. Ele disse que gostaria que
fossem feitas algumas mudanças nas provas do Catarinense e,

como não foi atendido, resolveu mudar de federação. Entre as

mudanças, Beta citou que algumas pistas eram adaptadas em

cima da hora e não dava muito tempo para os treinos. Para o

piloto, o nível do Paranaense está mais forte e isso dá um estímulo
maior para competir. O calendário de lá também é mais

organizado, o que facilita na programação da equipe. "No ano

passado, duas provas foram canceladas aqui':

Palavra da Federação
O diretor da

.

Motovelocidade em Santa

Catarina, Ivan Tomaz, disse

que não tem como atender
todas as exigências dos

pilotos e que a federação
trabalha para tentar agradar
a todos. "Sempre
convidamos alguns pilotos
para as nossas reuniões e

ele participou de algumas':
Ivan afirmou que Beta fez
os pedidos para as

mudanças e que alguma
coisa foi alterada, mas é

impossível atender a todas
as exigências.

Primeiro a chegar
A apresentação dos

jogadores do Juventus é no

dia 7. Mas o primeiro jogador
que chegou no João
Marcatto foi o zagueiro
Acássio, que estava no

elenco campeão da B1 em

2004. O jogador chegou
ontem a Jaraguá do Sul e

assina hoje o contrato com o

tricolor. Acássio foi o capitão
na final contra o Brusque.

Falcão noOrkut
o craque Falcão tem várias

comunidades dedicadas a

ele no maior site de
relacionamento do mundo: o
Orkut. Mas uma, em especial,
vem chamando a atenção. É
a movimentação de
torcedores são-paulinos que
criaram a comunidade
"Falcão no Tricolor (SPFC)': Os
mais de 2,5 mil participantes
querem a permanência do

jogador no tricolor paulista.
Em contrapartida, a
comunidade dele no futsal
conta com mais de 3,3 mil

participantes.
III

III
II

I

No ataque
Essa é a promessa do técnico

do Cianorte-PR, Caio Junior.
O time enfrenta hoje o

Corinthians pela Copa do
Brasil e tem a vantagem de
três gols, conquistados no

jogo de ida no Paraná. O
treinador já admitiu que, por
ser time pequeno, não vai
deixar passar erros de

arbitragem. É sério candidato,
a uma expulsão.

julimar@terra.com.br _j

A nova rodovia
se 469 encuna distâncias

no Oeste do Estado.

Luciano dos Santos
ajudou a com;truir a
se 469, uma1mportante
viapara o crescimento
da economia de toda a

região Oeste.

Segurança e tranqüilidade no trânsito são alguns dos benefícios gerados
por boas rodovias. Mas não os únicos. Para o Luciano, a pavimentação da

SC 469 significou um emprego. ele foi um dos muitos moradores da região
que trabalharam nas obras da rodovia. que liga Campo Erê, Saltinho
e Serra Alta e encurtou as distâncias entre os três estados do Sul e os países.
do Mercosul. Com obras assim, o Governo mostra o compromis�o com as

verdadeiras necessidades da população catarinense.

Secretaria de Estado da
Infra-estruIUra
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-3/4-
Ruth Sipert

. Mario Soares

,Henrique Hornburg
Gabriela Eduarda Bonatti
Geane Glatz

, Gilberto Gadotti
Ilário Holler
Luis Carlos Molon
Jurlini Lescowicz
Kleiton Raul de Farias
Eduardo Aryel Stinghen

,

-4/4-
Adelbert Klitzke
Lenir S, Ferreira
Charlez Franz
Ana Cláudia Wospsch
Waldemiro Glatz
Maika Regina Kinas

"

Almeida
Ana Elizabeth Duwe
Ivan Ehmke

Ingeborg Fritzke

-5/4-

I, Nikolaus Rodney
Hermann
Allan F. Vieira
AdemirOrsi

• Thinara Machado
Odilo Caye
Antônio Berns

'. Kátia Mara Frankowiack
Luciane Dalpiaz
Debbie Mara Sousa
Katia Zaleuski
Juliani Gasda

.. Cleydi Chiodini Pedri
Antônio Berns
Viviane Schulz
Célio Forlim
Carlos Luis Venera
Adilson Moreira
Sara Gerusa Chaves

-6/4-
Conrado Fischer

Douglas Raul Herrmann
Guido Muller
Rodolfo Fiedler
Rosi Mare U. dos Santos

Sérgio Luiz Borga
Jamiris dos Reis
Alan Jonas Gonzaga dos
Santos
Joel Daniel Hornburg
Charlene Paula Feldmann
Claudemir Raul de Freitas
Tatiana M. Blosfeld

, Fernando M. Blosfeld

-9/4-
Gabrieli Maas Gilow
André Luis Ribeiro
Eder Willian Colle
Nel�on Prochmdel
Rolf Hubner
Edio Nei Dolzan
Lucy Lagedo
José Bridarolli Neto
Munir Ramos de Almeida
Randal Gomes
Tatiana B. da Silva
Ilete B. Krüger

Cola grau em Ciências Contábeis na última sexta

feira (01/04) Rafaelle Taís Mõller. O baile

aconteceu no sábado (02/04) no Clube Atlético

Baependi.
Sua família Ihe deseja muito sucesso!!!

RudibertTank,
presidente da
Câmara de
Vereadores de
Schroeder, com o

filho Marcelo, a

esposa Leoni (de
amarelo) e a

amiga Helena
Dallabona.

-7/4-
Larissa Évelin Muniz
Gabriel de Luca
Guerda Hàrbs
Ana Cláudia Yamashita
Nelson Satler

-8/4-
Jussinei Dalpiaz
Vanderlei Siewerdt
Cleber W. Kinen
Jeffeson Taschner
Erna T. Lawand
Adolfo Smekatz
Gilio Giacomozzi
Paula Fernanda Marangoni
Gerd Alfredo Spliter
Andressa M. Muller
Vanderléia Mahs
Silvana Franco dos Santos
Priscila Rosa

.:. PARABÉNS.
Deise Grasieli Muller,parabéns e muitas felicidades f'

é o que deseja seus.pais, sua irmã, seu tio e seu

noivo Alexandre pelo seu 220 aniversário

completados no dia 30/3.

Na foto, Paulo Jark (D) fez aniversário do último dia
22/3. Marta �osse, ao lado do namorado Igor
Turci, completou 20 anos.no 'dia 01. Augusto Bosse,
irmão-da Marta, que comemora aniversário no dia 08/
04 e completa 17 anos. Felicidades dos pais,
namorado dela e amigos

.

CINEMA.:. FELICIDADES
Vanderleia Mahs aniversaria dia 8. Felicidades do

pai Ena,mãe Rotilde, irmãos Tatiane e Rafael.

Jaraguá do Sul- Rua Emílio C. Jourdan
SALA FILME/HORÁRIO'

qu
qu
att

ou

de

Casam-se neste sábado dia 9, na Igreja do Rio Molha,
Cristhian Moreira e Karla Franciela dos Santos,
após os convidados serão recepcionados na

Sociedade Vitória. A viagem de lua de mel será para
Natal

.:. PROGRAMA

Ouça as Segundas, Quartas e Sextas-feiras, às 22h
na Rádio Jaraguá AM 1010, o programa Fonte de

Esperança na interpretação de Jairo Correia.

O Chamado 2

14:45 -17:00 ,19:15 - 21-30

.:. FESTA
Vem aí o Duba Club, nesta sexta-feira dia 8, a partir
das 23hOl min, na SC 413-Km 42, em

Massaranduba. Na pista Dj Laia e convidados, Dj
Willian e Glj Fernando Lunelli. Na ilha Banda Mister
Jay.de Blumenau.Mulheres free até OO:OOh,após
RS 5,00, homens antecipado RS 8,00 e na hora RS
10,00.

Entrando Numa Fria Maior Ainda
15:00-19:15

2
Vozes do Além
17:15-21<30

Bob Esponja
Sessão Única 15:15

3

70
�ti'·IM
,=

Ray
17:30 - 20:15

Parabéns Luiz Postai que completou idade nova no

dia 3, quem deseja é seus amigos William, Mike,
Wellington, Nata e Denise

VQcA sabe para end
0t Il'ltJ I,nante mais edu ação, habitação, creclttesl
I.colb., ,�imen�açãol saneamento básico, seguralllç,tl
e postos ie �aúde para Jª, t" do Sul. Pague em dia.

, . .

e linves·tl,mento em ume

Jara:guá huma,nizada'.
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